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الكهمؤمورة 

مكية.ت النزول 

السورة!فضل 

•الإسراء سورة زفضل ذآكرْ ئقدم 
الكهفمحورة أول من عشرآيات حفظ *ثى قوقال! الحم، أف أيوالدرداءه مادوام قفلهاأيضا! ؤمى 

•٨( ٠ ٩ يرقم اركرّي وآية الكهف سورة فضل باب ~ افرين ايصلاة كتاب — ملم )أخرجه الدجال،ا٠ من عصم 

القاصد:

الواعظة.القصعس من بأنولع الشدة أصول تقرير — ١ 

الدين.عل والثات الإيإسه، العالر من فٍها وما الكهم،، أمل قمة بيان، ~ ٢ 
العلم.آداب من فيها وما والخضر.، موس ممة سان( ٣— 

والك؛را.ا-لحتمن، صاحب الغني الرحل؛ن: قصة ؤ المال فتنة من ر الخلو — ٤ 

القرنين.ذي قمة ق الناس يئن ااعد.ل إقامة ق اوترغس_، ٠— 

أمحاليس،.بعدة اكوحيغ. إل الدعوة عزصن ~  ٠٦

التواضع.وفضل والعلياء، العلم محل بيان، ٧" 

•ا--



الكهفسورة 

ظ0بثاصئآثسمتنمح

محنحمكلمه لأتاييتِلإزث، ؛ عنيِ يدءمى لثم محلياوآي محثشذرآكركت>ئامأأعكثداس 
بتتدابجيمأ لن إن ءاقيمم ق مسك نج ظميك  ٢٥للأ'هذثآ"ممحقكت بذأثوبأين 

ئءة%خ'\ء• ك زينة ا/مح نق ئ إئا;قث ■0 أتى آش.ث 
ا0ه

ار•أالمأ،«

منااغ•ي القرآن محمده ورسوله عيدْ عل أنزل الذي بحق، ايمود ف والشكر الكاهل، اكاء — ٤ — ١ 
دلافته تناقمى لا واصح، مستقيم فهو الصواب، عن يتحرف، لر العال، نمح اليال، صحيح أو4 صغته 

لهمبآل الصالخة الأع،ال يعملون الذين الومن؛ن ويثشر النار، عياب من الكفار به ينذر لكي اصعلراب؛ 
اضانحد وقالوا: ثدبوا الدين المشركن به ييئذر الأيد، إل التعتم ذللث، ق يقيمون النعيم، من فيها وما الختة 
٠^

الحيثةالكلمة هنْ ز الافتراء أعفلم فا صحح، نابت، دليل الافتراء بمذا لأيائهم ولا لهم ٠-ليي 
•قولأكاذبا إلا يقولون ما منها! تتزلزلان والأرض هاء التكاد والتي الكئار، أفواه من خرحتح الي 

القرآن.بمدا وتكذيبهم دعوتك، عن إعراصهم عل حرنا — الشي أبما ~ نفنلث، يجلذ لا اُ~ 
لتختزهم،لأهلها، ومنفعة لها، وك،الأ خمالأ الخلوهايت، من الأرض وجه عل ما جعلتا إثا ٨— —٧ 

الترابا زي-ة من الأرض عل ما القيامة يوم لخاعلون وإنا لآ-محرته. عملا وأحن ف، أطهمع همم وننفلرت 
فيه.نيامت، 

والأساطاتط:الفوائد 

الكثرى.تعمه عل تعال ف والثناء الشكر وجوب — ١ 

وأحيارْ.ووضوحه، وأحكامه، بنطمه، الكريم القرآن عفلمة — ٢ 
فيه.للمرء قدرة لا ثيء عل ندما النفس أذى عن الثهي ٣— 

ومصرها.اكنيا، حقيقة النظروالاعتباري الهموم: وذهاب الأحزان جلاء من — ٤ 
ومتابعة.إحلاصى من اف لراد وجعه بموافقته وذلك ولتقانهط العمل إحان إل الدعوْ — ٥ 

-٤-



الكهفصورة 

إلآكثثث أوى ?٥^ ^٠١ ٥٤ء١يتين١ ين ءآلرممَكامأ ألمحق-< آصحنب أن -ثسات نز أؤ 
ؤ،ءادانهم عيج محميا  ٢٥'يا رش— أتييأ ين ك\ وئنئ هث دونك ين ^١ ١٠رين\ س\وأ 'اتةهم_ا 
مصهس  ٢٥?أتيا لؤإ ث تنمئ آيرق أى يئناذ بمئكهم ثر ''ور •عد-دا سنتيك آلكهف 

"ورورظثاءمحيهندإدثامحأوزنكهثّسى ^٠^ ١٣^١^مط عثك 
ثطْتاأعردوذهءإلنهاأمد٠الآإدا دعؤأين وأآني0لن ١^٣^ رب ربنا ئماؤأ 

اشعق يمتيآممنج< أظام ثمن وهرمئطنتي٠ه٠ يأميكئ ولا ءالهة دؤنهء ين آمحدوأ 
قئثتهءين )؛م ينثرثؤ الكهف إل ^١ إلأآس ومابم_ثدويى آغرلثئوثتر ؤإذ  ٢٥٠''كذبأ 

ثؤتنأتلإِتزماأ0؟هوبثيت 
الشسهر*

عجييةكانت الرقم وادي أهل من ابل ي الغار أصحاب قصة أن — الشي أنها ~ أظتشت ل ٩" 
أعجب!اياتتا ق ما كان ل فحسب، 

فرارآالغار؛ إل الزمنون الشثان لخأ حنن الكهف، أصحاب مصة ه رّوله تعال اش يدثر ~ ١ "٢ ١ ٠ 
إلللهداة أمرنا لتا وأصلح ، ١۴٠محقرمثا رخمة عندك من أعطتا رثتا يا فقالوات وأهله، الشرك من بيئتهم 
ذللثجعانة ككون نومهم؛ من أيقظناهم تم الكهف، ق طؤيلة مجدة القيل الرم عليهم فألقينا الخق- طريق 
مكوثهم؟تقدير ل الحتالمين الفريشن من أصاب س علمنات معرفه 
صدقواالشبان مجن خماعة إئبم بالمدق. الأظم حمرهم الرمحول" أيبما ِ عليلد تقصى نحن ~ ١ "٤  ١٣
الكمار،لقومهم 'نحالفن قاموا ح؛ن والاحلمثتان، بالإيء^ن قلو؟بم وقؤيتا الحق، عل ثباتا وزدناهم بريم، 
منغيره معه نشرك لن السح، والآرصين الح السموات حالق هو وحلم، نعبده الذي رثنا ن لهم فقالوا 
الخق.عن يعيدآ وانحرفتا نحاوزنا، فقد غيره عتدنا إذ . ٧١١

انحذواقومنا هولأم وقالوات قومهم، عن العزلة قرروا حش بيتهم، محا أمرمم ل الفتياذ وئثاور " ١٥
الكدبهئعمد ص أظلم أحد لا عبادمم! صدق عل واضحة بحجة يأتون فهلا يمدوما، آلهة الذ غتر من 
تعال.إليه الشريالئ، بة بناف عل 

منربكم لكم يبسمل الكهف إل فاتجزؤا الأوثان، من يعيدون وما القوم اعتزلتم قد دمتم ما ~ ١ ٦ 
وْظع.طعام من يه ماتنتفعون لكم وبمهل رحمته، 

_ْ_



الكهفصورة 

والأسساظت:الغوص 

الحق.عل الثبات ر الكهف أهل قصة من الامتفادة 

الدين.ق اضطهاد فيه الذي الكان من الهجرة جواز ٢- 

اك؛ن.محاهبه تمال اض تكريم ٣— 
اللحق.ق كعا الكهف، موح صورة ينظرت ٤— 

إذاإلا الكهف أهل عل ولايقاس ولثغثيب، فلتضم دعوتع ل أومضايقة أذى الداعية لقي إذا — ٠ 
أوالهجرة.إلاالعزلة ءمرج أمامه يكن ول؛ الأمور، ضاقت 

للأحداث،التآنية والقراءة الحاصرة، والد؛آة اكافدة، والصرة ١^ العلم إل الداعية حاجة - ٦ 
الدقيق.والتخهليط ايتقبل، واستشراف الواغ، ومعايشة 

الهادف.والحوار والدارمحة، والتعاون الألفة رمحح إل الدعاة حاجة ٧— 



،|الك^^،سورة 

همهمد١تأدئثاJ ميخؤ وإداعِ،ت عزكهمهنرداثآنيميرا 
محيلمحُش ثنيق وش همهوآلثهثد ثثدائت ش آقي ءاينت ثث يتلك بمه جوم ئي 

ذيإعنهوهثهر.تنساء \لشثال ^؛١^،٠^١^،آنستن وءس1تيلمأيمثاطاهميميمي ؤ؟ 
بمثثتهتِويتكدش ^^١ ولملئث<يثثم ينهمفنايإ عتيم لوآطأعث< إلوءيّيد 

١^^نقم قأوأ ؤ ئقا:خبم يلأ،y ًم بمم قء3 ثم ِصؤ\ 
لينقظثأتآًظم شاما أرق، أجآ ٥^^ آلثدثؤ هنذهءإث، ينرذم أحدصظم يثآبمتؤأ يثئتِ 

لإ؛ؤئثتقنأوثييثوء=ظت؛مإنبم؛لهرأأ تمدا شأتي(ه=قلم ^fS وتتلكف ين_ث 
ؤأفحق وعدأش آنك^■ يعيوأ عثيم أعر، و>ءتكذاإك أتو^؟ أقدا تثيحوأإذا ونز ملتهم ف، 

ءال،بهم أعثم ربهم بثينى عثعم هثازأآتوأ أم-رهم يمم يثثئبممحث إذ فتها ربما لا اعه آلت-
راثهتّلإهتوثننثه سيموؤ0 'و؟ م،نحكا ثثهم تيذث أُنيبم ثن عثوأ قت 

٠©؟وثُنخرتئهترلأ؛ا عدتهمماتلثهثإإلأي؛رهلاتثاريه-لمإلأءلء
آنعتئ وهل مت وأدكر آنثه ئشاآ آن إلا ؤ؟ عد١ نخثتث ^٠ ١٥لثاٌىؤإيى يملن 

مليآيدأدؤأمعا سنيك^.- يأذتِ ؤاَكهغهتريكثر ريثؤأ ?^^١١ هذارثد١ ين ِلآهمي_، رق تهيبن 
?لاولغ ين دمحنيهء لهمين ما ثأثيع مهء آنيز ثمومذوآلأ£تي لمح» ئثؤأ د-ما قثوقو 

ثيبمؤ(ثديءشكا.ه
المرء

شمالا،صه مميل غروبما وصد يميتا، الغار عن مميل طلعث، إذا الشمس - ايمحاف آتها — وترك، -  ١٧

الهواء.ئثمش عليهم لتنهل الغار؛ من مقتع ق وهم فوائدها، من عئرمون ولا الثمي، حر يؤذنهم فلا 
فهوللأيٍان تعال اض قىثوئقه العفليمة. افه قورة أدلة من ^٥^;،^، ٠١لعباده الربانب بثر التي من الذكور ذلك 

ويرثيه.تهديه مى له نحد قلن عمله بسوء يقلله ومي حما، المهتدي، 
منث، حانإل حاسب، من وملهم ئثام، أمم والواغ أيقاظأ، لتكنهم — المايلر أبما - ولورأيتهم - ١ ٨ 
باطوكليهم الطويلة، الاJة تالالثط ق الأرض، ق المستمر يالممبمائها الأجسام تتاكل ولكيلا التهوية، أحل 



الكهفسورة 

هاربا،متهم لقزغث، الخالت تلك، مل دهم تمم شاهد لو '؛محرمهم، كآثه الاد_، جهة من الغار فتاء ق ذراعيه 
خوفا.متهم ولكت، 

مكثهممدة عن بينهم فيا اءلوا ليتسنومهم؛ من أمفلنامم وحففننامم، النوم، عليهم ألقينا دكا ~ ١ ٩ 
ومال،اليوم. بعض أو يوما فيه مكثتا فأجابوات الكهف،؟ مدا ق مكثتا كم أحدهم: قال ، لكهف، اق 

الديئةإل الفصية بثقودكم أحدكم فأرملوا حاجاتنا إل وانظروا مكثكم، بمدة أعلم ربكم ت بعضهم 
حصالناس ®ع اكعامل ي ولي؛نلطنمت، تأكلونه، منه بْلعام فليأتكم طعاما، وأحل أحليب الآكل أي فلينظر. 

أحد؛أمرنا.يشعر لا 

اياطل،دينهم إل أويردوكم فيقتلوكم، بالحجارة، يرحوكم أمركم عل يطلعوا إذ قومكم إل ~ ٢' 
أيدآ-يخثر تفوزوا فلن كفرهم عل ووافقتموهم إل،؛■يتهم ردوكم ؤإن 

بالبعث،الإيان عل ؛i._، ايتد.لواالزمان؛ ذلك أهل عليهم أطلغتا نومهم، س بعثناهم وكإ — ٢١
الناسبعض قال فيهم، اختلفوا ومونمم قصتهم الناس عرفن أن وبعد فيه. لث، ش لا حؤ القيامة نيام وأي 
لتلأقالقرار* أصحاب، وهال، بحالهم. أعلم اش وشأمم، واتركوهم يسترهم، يتاء الكهف، باب، عل ابنوا 

للعبادة.مكانا عليهم 

رابعهمثلاثه مم بعضهم: فيقول، أهوال،، عدة وءا.دهم قصتهم ق الختلفون القوم صيقول، - ٢٢
يمح،•ولا دليل غيد من، بالظى نحمج؛ القولان وهذان كيهم. ماد'س~هم خمسة هم يقولا وبعضهم كليهم، 
عددهميعلم ما الصحيح، بمدهم أعلم ربي( ت التحي أثبما لهم فل كلبهم. ثامتهم سبعة هم بعضهم: ويقول، 

قصتهمعن تسأل، ولا إليلثح، أوحي ما >ذذو محدودا جدالأ إلا أحا.بآ فيهم نحادل فلا عباده، من قليل إلا 
أوالصارى.اليهود أحدأمن 

إيالتقبلة: الأمور ق العبد قول، عن الو'كد النهي أمته قوليبلغ رسوله تعال اف ؛محاطن، —  ٢٠- ٣٣
عنلُر؛لث، واذكر تعال. اف بمشيئة ميء كل وجود لأف تعال؛ اف بمقيئة مرنه أن دون من ذللثح، فاعل 

ماإل يومقتي اس لعل، وقر،ت إليه، والتفرع افه؛الدعاء فاذكر شيثا يت، نوكليا اف. شاء إن بقولر: النسيان 
ثلاثاتةوهم، قمرية، ستغ، وتع سنة ثلاثياته كهفهم نياماؤ، الشثان ومكث، ودنياي. ديتي j، ل هوأصلح 

ّهءتم«أهم

بحانهله - السابقة الأية ق صرمحا جاء كيا - الكهف j، لبثهم بمدة أعلم اف الغي: هما قل - ٢ ٦ 
أموجود لكئ، افه أبقر فيا فم، سميع :بم، لمثر سبحانه إثه المح. والأرصغ، المح الموامحت، غي—، علم 

٨-
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حكمهق شراث٠ ولا ونير ك وليّس لحكمه، معمت لا والأمر ١^^^٠، له ١^^، أ مسموع أسمس وما 
صب^^ته.وتشريمه 

والأسماطات:الفوائد 

علالرصى نقيب ضرورة ه ألثثاؤ، ودان دانألحن ؤ قوله: ق الهلمة الفوائد من — ١ 
والتعمن.للتلف ومموض آحادهم، فتتاكل واحدة، جهة ق الرقاد لايؤذيهم محي الفراش؛ 

الكهف.أهل من الصالخن نمادْ الرثاتك اوعاية بيان ٢- 
الدكويين.من قيا قن وم ثزصا بض وهدامنالوافقات، لأجلالحراسة، الكلب اكاء جواز ٣- 
الْؤ؛ن.ا1غير مع التعامل ق التلش، أهمية بيان ٤" 
الكفر.صغوؤل و الوقوع إق تودي التي للمخاْلر اكمض الحذرس ٥- 
عاليها.والماء علالشور اuج١ انحاذ عن اكهى ٦- 

الهمة.غير الأمور ي الخيل، عن النهي ٧" 

ذلك،أى يدكر لر لأو4 ً=ٍقلإيلمه؛ تئةؤ مو.لهت الكهف أهل لعدد الكريم القرآن بان ٨" 
بالغيب•رجم 

ماوتعليم القام، ^ا ق الأدب عف الكريمة الأية هده اشتملت،  ٠٠ت تيمية ابن الإسلام شيخ قال، 
فدل،الثالث،، عن وسكت، الأولغ،، ارقولثز، ، صعقأقوال، بثلاثة عنهم أحم تعال قإيه هدا، مثل ؤ، ببغي، 

لفيقال نحت4، ْلائل لا عدمم عف الأءللأع أن إل أرشد ثم تثهما، تما لزثْ باطلا كان لو إذ صحته؛ عف 
قال:ءالهلا عليه؛ اض أطلعه ص الناس من قليل إلا يعلم؛دللث، ما فإنه ه قلثؤآأفلإيمديم ؤ هدا: مثل 

)محسعاكاوىما/مآم(.رتيإلأةآآيليم«. 
أرادْإلاإذا ثيء عف القدرة العيد يملك لا إذ الفعل؛ عف العزم قل بالشيئة الأسشاء -وجوب ١ ٠ 

تعال؟اف 

انحلال.الهلعام طلّ_، —وجوب ١ ١ 



الكهفصورة 

مكثدادؤبجء ممدين قش لكJمتيء لامثيل رممف لكتاب—، من ١^، أؤتى ما آئق ؤؤ 
رث'هثتم عيثاق-ثني ?؛^٠ ديههُ أييدوة يئهم ينعو>تن آل؛ن خ شني ؤآصحر 
ال>يى?عآوهفي، متا ^١٠^٥, ١٥همبه دؤئاؤآقع عن صناهثة' من ولانيع آلقت\ آلحثؤؤ زقه 

وإنمادقها بهم أحاث د١رإ للملناJإن لئثويا إما وكرر ساء همين هايؤين ثاء متن فك ين 
اؤمننت<إف ?ع؟ مدمما وساءت ١لقتاب متى آؤجمأ دتاؤَةلثهفينىى بمامأ تنمثنأ 

J«C \^ ينعتي، عدن حنث لثم أتيك اوأر عملا لحس من م ئنبميغ لا ماؤإآثدض،إدا
علفها تخؤكى حابسهري سندّي ين حشل ما، ؤيلبمؤن ذهب ين أساؤر ين فها بجلقن آلأمش نحثهم 

^مي؛اوثثتشمساهيم
•المسحص 

القران فائه للتامن، لتبليغه الخكيم؛ القرآن من ربك إليك أوحاه الذي ~ الرسول اثها ~ واتل " ٢٧
تلجأملجأ افه دون من نحد ولن إليه، وُبموء بافه استعانة تلاوته وق وعدلها، لصدقها كال،اثه ولائثدل يعيث 

اب•

ويدعونهوحده، اض يعمدون الدين أصحابلثا ْع بالخلوس — الرسول أقيا — لئ، نفواصبر — ٢٨
إلعنهم نظرك ولائصرف لقائهم، وعل عليهم واحرص سٍهحانه، وجهه بذلك، يريدون اء، ومصاحا 
الغافلينولاتخ ومتاعها، الدنيا الخياة  yt،U^aمن لهم يا محالتهم، ئمصد الدين الكمار زع،اء من غبرهم 

والخسران.الضياع غاية ق أمرهم وكان الشيهتان، لعواية الثع؛ر، الرحمن، ذكر عن 
ويسعه؛4 يمئ.ى أن أراد فتى ربكم، عند من الخى هو يه جئت، ما إن السيت أببما لهم وقل — ٢٩
والتخؤيف.الوعيد به والراد الأمر، ظاهره الفعل وهدا فليفعل. كبحي أن أراد وقى فهوخير، فلمعل، 

بعاميعايوا العهلثى شده من الغيث، يطلبوا وإن صورها، بهم أحاط نارآشديدة بافه للكافرين هيأنا إثتا 
منرلأجهنم وساءمحتج به، يغاثون الذي القرام، ذللث، بض الوجوه. يشوي الأسود كالزيت، الحرارة، شديد 

والإي،ان،الكفر التخييربين اللغوي: الوصع بحسست، الكريمة الأية هده )رظاهر الشتقيطي: الشيح قال لهم. 
هدهبمثل والتهديد والتهديد، التخؤيفر  ١٦٠الراد ؤإنها التخيير، هو ليس الكريمة الأية من الراد ولكن 

الرادأن عل العظيم القران من والدليل العربية. اللغة لبث، ١٠١١من أسلوب، التخيير ظاهرها التي الصيغة 

دسميأسمادقهاؤإن مم ثتاط ئايإ سدياممعلنلمين ؤءيل • بقوله ذللث، أتح ٌ والتخويف، التهديد الأية من 
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التهديدا،لراد أل عل دليل أصرٍح وهذا ه ميمما ئرحv١فت١ب الؤجيأ دتلوَةلثهؤ،ثبى بمامأ 
الأوم«.العذاب بهذا بينهمأ ااخةس ااهلر؛ين أحد فاعل توعد لما بابه عل التخيثر لوكان إذ والتخؤيف، 

أولئكعمله. أحن من ثواب يضح لا إثنا اكا-دة، الأعإل يعملون الدين إف ا~ا٣" ٠ّ 
فيهاثزبمون الأمار، نمورهم نحت، من نحرى دانا، فيها يقيمون جنامحت، لهم العالية الدرجات أصحاب 

علؤينحون الأاسئة، عف ون محلوغليفله، الخرير رقيق من الخضراء الثياب ؤييون الدم،، بأساور 
لجم.منزلاومس.تهمأ وحنثت، ونعيمها، الخق الثوان، ننم الوسائد. 

والاحاطاته:الفواثد 

ومواءذل4.أحكامه وتيالح ١لقر^iن، تلاوة فضل بيان ~ ١ 
تعال.اض عتر من حى هو الكريم القرآن ٢" 
المؤمنين.إحوانه معايشة عف لم الصم يجوب ٣" 

والطواغيتج.الكفرة ءل١ءة عن التهي ٤" 

جهنم•نثران من الظالتن ترمب ْ~ 

المم.النعيم من فيها وما الخنة ق الرغيب، ٦" 
الاساما يتمع الش الدنيا ، يناير؛زخارفألا للداعية يبض ٧" 
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اوأُرتبما ^^اي؛ءبم ^حمئكءايمل سب مذ جمتمح؛ إدحي؛ما جعن ئثن ^^٠ آءق/بمم وؤ 
كنيبهءق؛ئثهث\د وغدتت ^^٠ ثيثأؤثمياحلمنلهثاننئآ ض وثرةطإمِ أممها ءاثت '؛هتاآ-ثةيرو، 
آنرمآأظن لمسوءقال أؤ؟ولحلجئتهءوهو مالاؤأعزمئي أياأكرينك ؤوبجاؤبه7 

?و^أأمنثأوا منها حيي؛ رؤ،تي-ن اق رديف ولهن ق_ادنت آلكاعث أحثذ وتا ١ لد هندمة ثيد 
لتكتآهوحتمحلأاألأ^^أأ سؤلتك م ئطفؤ ين م مإب ين •حلماك ياهدى ك*■صايمهءوهو؛بجاومحةآأكفنيتا قال 

يحنن-حننكهنتمآساءآممةلايرهإلأأإلإإنتتننأيئثني،ؤيمإث-ةداددا?ؤ؟
تنصتأدا - عثنا ؤينسل، حقك نن- ح—نر1 دوتمأ< د تيآ يسئ أؤ؟ وؤلدا تاثُ منك أئأأهل 
يثممهءولحيط ُأج^أا طدّا لم> ذثطي^ فلن *ميل ماؤها لصبح أو أئث^^أُ نلقا صعيدا فنصب^ التماؤ 
ثمح،وثم ئداؤ؟ ثأأنفذفبماوهم،حابمءمحجاليمد-عإء هك ثثث،كسمح قأصح 

آلإٍوماغوهممأأو؛إهأؤأر •ّنيرل دونآشوت١ك١ذ ين ^^؛ئمُ 
التفرت

١^٣^،الضعفاء عل تكبرون يالذين المنجمين الكفار شأن ق مثلا — الرسول أييا — وتئ —٣٣— ٣٢

ذيعاالخا-يقتين بض وجعلنا بنخيل، وأحطتاهما أعناب، من حليقتان وللكافر ومزمن، كافر رجل؛ن- بغ، 
عذبامرأ بيتهcا وثمفنا شيقا، ثمرها من سقص ول؛ ثٍارآ، أنتجت، الخديقتين من واحده وكل متنوعا، 
نحودائم.عل لتميها 

أنابغرورت معه يتحدين، وهو الومن لماحبه فقال أحرى، وأموال ثمر الحديقتن ل١الثج وكان " ٤٣ 

واعزأنمارأوخدما.مالأ، أكثرمنك، 
أبدآ،الحديقة هده تتلف، أن أعتقد ما وقال; بالكفر، لنفسه وهوظال؛ حديقته الغرور ويحل —٦٣— ٣٠

منهاعامة.أقمل حتإ عنده لأحدة ري إل رحمت، وثالثن كائن. القيامة يوم أل أعتقل وما 
منأصلك حلق الذي تعال اممه أجحديتح ت بقوله له موبخآ المؤمن صاحيه عليه فأنكر —٨٣— ٣٧
آحدأ.عيادته ق أشرك ولا ري، افص أى أعتقد أنا لكن سويا؟ انا إنسواك ثم ممر، مير ثم تراب، 

إنبافه. إلا تحميله عل ل قوه لا ل، افه ثاء ما هان.ا ت الحديقة دحوللئ، حن هلث، وهلا " ٤١" ٣٩

تتلفهاعليهاأفة ؤير'سل حديقتك،، من أقمل يععليير أن ربي؛ فعكر مالأوأولادأ، منلث، أهل، أنا تراق كنت، 
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إخراجهعل تقدر فلا الأرض، ي غاترآ ماؤها يصر أو فيها، سات< لا جرداء فصح تحرقها، صاعقة أو 
ليثمى.

الأخرى؛عل يديه إحدى رص، م فصار الثإر، حح يإتلأف الغرور عقوبة وجاءيت، ~ "٣٤ ٤ ٢ 
وصارحربه، فأصمت، وأشجارها وجدراما سقوفها ومقطت، أموال، من فيها بذل، ما عف وحزنا ئقجعا 

أن١سطاع وما اف، غير الصة هده من ينقدوته حماعة له تكن ولر أحدأ. بربي( أشرك لر لينتي يا نادمات يقول 
العداصه.ذلك ه نفعن غ يل 

بالثواب،للمؤمن خير هوسحانه الحق، ف والنصرة الولاية تكون العظيمة، الشدة مقام ل هناللث، " ٤٤

له.ملية عامة وخير الحز، 

والأستنياطاصالفوائد 

الأحكام.فهم كقرم، الخق؛ وذوالقمص للتاس، الأمثال صرب ٍتم، ١" 
خواصهاق يوثر والرطوبة للحرارة الزراعية التربة سه؛ني ئترصى أى الحديثة اكجارمحب، أثست، ~ ٢ 

التربةتحمي تغهلية محاصيل زراعة الأفضل من وجد وقد للتنرية، يعرصها ك،ا والكيميائية، الهلبيعية 
شأنهمن للرياح ممدايت، زراعة أف ك،ا والحرارة، للضوء الباشر والتعرصى الخفاف، من العشي، وجدور 

العددالعلمي: الإحمجاذ )محلت الأشجار. الي الثديية الصحراوية العواصف من والشاتايت، التربة خماية 
٦٣(،)

تعال.افه نعم مححد ئص عل بحكمة الإنكار وجوب ٣" 
وحيل.عجيب ثيء رؤية عند إلايافه، قوة لا افه شاء ما يقالت أن الشريفة الثنة من ~ ٤ 

العقوبة.إل يوديان والغرور الكير ٠- 

١يذهبها النتم جحود ٦" 

البإيانه الومن قيمة لأف الإيان؛ وامتعلأء تعال افص بعزة وعزيز غتي نهو فقثرآ كان إن الومن ٧" 
باله'

الدنيا.ل لالك١فر العقوبة اش بمحل ند ٨" 

تعال.افه ح1بل4 من نمر عف لأحد فدرة لا ٩" 

اللحق.ز يا والحاوي، الشر النخل صورة ~يتفلرت ١ ٠ 

if-
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هشيماآ؛تيىءرح تالّت> ء لب هاحثلهث الثماي ين أينكه آلثئاَكني ٠^٠٢^؛^؛ لم أص/ت وؤ 
اثصتلحثآليتانآلتقنت آلحثؤة زيه محآتشة اأع'آلمال اممه'ومنسءممندياجاف أبى دئددْ 

ءيإث؛\ين,يئئلمث>دانبجممغث٢بمالوخغاآءسابمأؤ؟ حيرعندرشما،يحئرأملأ 
^^لئ:لحأوصهريريا0

لاسادرصغيرةدذا٢لخمحتنب يويتثامال ؤيئؤأؤث يناِمه *ئييان لممبمتن ااؤ؛-ب وؤهح 
آثجدؤأؤإدهلاؤألإ؛كؤ نحرا ولأدقاثئش ما■عمLوأثاصمإ قثمخأونجدئ إلا ولأَكرْ 

يوفين اوتض' ودرئثه7 افنقخانومحُ تؤي _؛^ همس ير(آلجي ميدوأ لائم 
وماأشيم خلى ولا وآأدمحتد< آلثمم؛ت أثيري-غلى أو؟مآ بدلا ممظسلميرق يئس عدو دآقم وثم 

مثبميأي

■الفطر 

مننزل مطر كاء بأي زوالها، سرعة ثم >ءجها، ق الدنيا ا-لحاة مثل للناس ~ الحم، ات*ا ~ داذكر ~ ٤ ْ 
أثرأ.له فلاترك الرياح، قه تنمئقأ أ يابصار نميرة مدة بعد ثم اكمر، ، الكثيفالريع به فخيج المماء، 

مقتدرا.قيء كل عل الد وكاذ< 
التهليلمن المأثورة والأذكار الصالخة والأعال الدنيا، الحياة j وبمجة نية والأولاد الأموال - ٤٦

ررالياهيايت،فهم: عث،ان قال الرحمن. عتل. الإنسان يشده أمل وخثر ثوابا، أفضل والتحميد والتسمج 
إلاباش<ا.هوة ولا حول ولا أكثر، وافه طه، والحمد افص، وميحان إلاافه، إله لا ئن: المالحان 
١٥ ؛،-Y ١ ١ / ١٠حرير)الضر ابن وأخرجه صحح، إسادْ محققه: قال يرنممآاْ،  ١٣٨٢/ افد ل أخمد الإُام )أحرجه 

(.٤٣٥٣;وصححاو؛وًليإسادْل)الدر . ١٨٦٦٢^

هي^ ١٥ه الض!إحتث، ؤآلثهشت، ؤ ءولهت عنهيا افص رصي عباس ابن عن الحسن نده يالعلبري أحنج 
باطه،إلا قوة ولا حول ولا افه، وتبارك فه، والحمر افه، وسحان أكبر، وافه افه، إلا إله لا قول ذو 

والملة،والحهاد والعتق والصدقة والحج والصلاة والصيام اطه، رسول عل افه وصل افه، وأستغفر 
والأرصى.موات الدامت، ما الحنة ق لأهلها تبقى الش الصالحات، الباقيات وهن الحنان، أعإل وحمح 
للعيانختاهرة الأرض وترى أماكنها، عن الخيال، يزيل يوم — الرسول اتبما — الناس وأندر "" —٨٤  ٤٧
أحدآ،متهم نرك فلم الحسات،، والأحرين الأومح، وجعنا عليها، كانت، التي المخلوقات من غردة 
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حفاةجئتمونا لقد ما للكمارت ويقال أحد، متهم عئحب لا مصمويخن العالين، رب عل جيعا وعرصوا 
جزاء.ولا يعث لا أن ظننتم بل صْ، أدو حلفاكم ض كهيئتكم عراء 

ا-اءرائممن قيه محا خ\من العماة فرى أعإله، كتاب الناس س واحد كل يد ق ووصغ — ٤ ٩ 
ولاصغرآ ذنيا يرك لا الكتاب مذا شأن ما هثط؛ا، ما عل ملاكنا ويا حرثتا، يا ؤيقولوزت والذنوب، 

ولاذو_،، بغر يعاب فلا آحدأ، ربلث، يظلم ولا مسنا، الدنيا ز عملوه ما كل ووجدوا به؟ آحامحد إلا كبرأ 
الحسن.ثواب س ينقص 

كانإبليس إلا كلهم فجدوا له، تكريغ لأدم بالجود اللائكة أمرنا حن ~ الخم، أئها داذكرب ~ ْ ٠ 
—الماص أ-را — أفتتجدبون4 بآ، وحس,.الكرأ يسجد فلم تعال، اس فعمى — الخن جض ومومن ~ اللائكة مع 

منبدلأ الشيaلان عبادة بتث، أعداء؟ لكم وهم طاعي وتركون نمعومم أنمارآ، وأت؛اعه هووذيثته 
الرحمن.عيادة 

بعضهمأنسهدمتؤ ولا الح، والأرضن الح السموائته حلى وأباعه إبلتس ت أنهن  ١٠~؟ه~ ١ْ 
اان.ينمتخنب وماكشت، بغرمعز، الخمح بحلق مؤئرّتأ< بل زالخلق، ف،اكانواشركاءل بعض، حلهم، عل 

ليمنعوكمثركابي؛ ادعوا القيامة^ يوم للمثركن اش يقول، حغ، واذكر أعوانا، ايهم، عن الناس بملون 
مهللك.سهم وجعلتا وآلهتهم، الشركنح، يغ، وقرمنا محوهم.صء-ا فلم فدعوهم، عداي، من 

بمربونمكانا عنها بجدوا ولر فيها، داحلون أيم فأيقنوا العين، رأي النار المجرمون الكمار ورأتم، - ٠٣
إب-

والأستياطات،:الفوائد 

علذللث، وئل، ذللث،، بعد ينبوعا ليكون الأرخى؛ ل ؤلريقه يلك، لي عيشر المإء س الازل، اتاء ~ ١ 
نموهيكتمل لر لأو4 مشيا؛ أصح بل يمقر، ولر ييج ولي الإنباُت،، نر الرعة أفاديت، والفاء الماء، قلة 

هوك،ا زروعا ت، وليالياتايت، س حليهل هدا لأل قليلة؛ فيه اليلكا ية نوكانت، الماء، لقلة الهليعي 
زاليلكا لرسيياُت، صوش ميكرومحكوب صور ؤيتفلرت مشيأ• تكون وهذ-ْ الجءليا'ت،، ؤ، الحال، 

اللحق.ي ك،ا بعددمارء، الزيع صولة ؤيتفنرت اللحهم،• 
ملاذ.من فتها وما الدنيا زوال، بيان ~ ٢ 

الدنيا.ز ن؛نةخمقتة والأولاد الأموال، ٣- 

منأعفلمالأءءال،ذكرافتعال؛المسبحوالمهليلوالمحميدوالمكبر.٤~ 
 ٠ —ij  كلهاصغيرهاوكبرها.الأءءال، تعرض القيامة

-١٠-
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اكار.أصحاب موله >ا الإناء ٦- 

 _U الخاب.يوم الخلائق بين اف عدل بيان

الخن•من وأنه آدم، لتي إبليس محداوة بيان ٨- 
الشيطان.ئرغات عن الهي ٩" 

لهم.الامتجاة وعدم وأصنامهم، لشركائهم الشرين نداء ~ ١ ٠ 
معهيشركون كانوا الدين للمشركن وعلا جل اش يهول، يوم واذّكز ®أي: ١لثنقيهليت الشح هال، — ١ ١ 
الن.ينثركام نادوا وتقريعات لجم توييخا اطه دون من العبودات من وغيرها الأصنام من والأنداد الالهة 

ادعوهمت أي وافراء، كن>با ل شركاء زعمتموهم أي• محدومان، فالفعولأن مص، شركاء أمم زعمتم 
ءدابي«.ويمنعوكممن لينمروكم بمم؛ واستغيثوا 

القيامة،يوم النار يرون الجرم؛ن أل الكريمة الأية طْ ق وعلا جل ررذكر الئنقيْلي: الشيح هال، — ١ ٢ 

أبصروالأمم المن، بمعتى الأية هدم ق والقلي مها، وواقعون محالملوها أي^ مواقعوها، أمم ويظنون 
ءتهمتكقوله موقنون؛١^١^، أمم الوصع هدا غير ق تعاؤ، بع، وى• الواغ وشاسوا الحقائق 

.[٠١ ١ ٢ ه]اوجا.ة: صنيماإيامؤينؤرخ عندرتهرباأس>رياؤسناهأئذنتاممل دآكّوإ 
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وماأوآ أد=قرشوجدلا مثل مزيتتقؤ لأ1اّى هناوا\كزءان ق ص وؤ 
بليممآو ث-نهآلآقث ئآتم أن إلا تثهم رينتغغثوأ آلهدئ جآآئت؛ يقموإي أن تعآلثاس 

ادنطلْكثثمحأ آقيث ؤبجندد ييضواِ إلأ وماذنذكثبيجآ أوآ ملأ آلتداث 
نم،قءعرءشمحياويخ،

ثننآلهدئ ؤإزهدعهترؤب، ومحآءاديبمم يممهوْ أي( أيكنة ظؤيهم جعناعك ^ ماهدمأث(يااه 
ثقنمثل ْكثتمحأ يثا }/هذم ذُوآلقنثق ئق،امحئ . ودا 'بمدآإذا 

وتلنا

ممحدا.ه
الم(ر1

وكاناليس<، والأرالوجوم كل من والواعظ والأحكام الأمثال( القرآن هذا ز ثثقا كد وما — ٠٤
أكثرالخلوقاتالإنسان 

إلااش.، الغفرةمن ؤيهليوا ليؤمنوا بالقرآن؛ الرسول. حاءهم حغ، الإبجان من، الكمار مغ وما —  ٥٥
عيانآ.العذاب أويصبيهم ا.لكدية، السابقة كالأمم الهلاك يأتيهم أن انتقل١رهم 

باؤللة؛بأقوال ا،لكدبون ومحادل النار، من والإنذار بالخنة، البشير أحل من إلا الرمل تبعث، وما — ٥ ٦ 

سخرية.العذاب من ؛4 حوقوا وما واكاهدة الترلة وانحل.واآياي ؛الاءللا الحق ليغلوا 

علجعيا إئتا ا-بمرائم، من ارتكب ما وني وتركها السة، افه باياُت، وعظ كص أءللم أحد لا — ٠٧
فلنالإي،ان إل ئدعهم ؤإن الخثر، ساع عن صنا آذاع|م ؤ، وجعلنا القرآن، يفهموا لئلا أغطية؛ قلوبهم 
أبدأ.تبمدوا 

الذنوبمن اقترفوا بإ الجرمين يمامسر ولو مغفرته، وكثرة رحمته، سعة عن تعال افه بمم — ٠٨

يجدوالن والعقاب، للحساب ومت، ولهم يتوبون، لحلهم يمهلهم ولكن الدنيا، j( بالعذاب لقاحآهم 
يمميهم.تنجى ولا حمنا، غتره 

أنقهمءلل٠وا حين ئمنن١هم ونؤح، وص١ني هود كقوم عامرة؛أهلها، كانت، الض البلدان وتللث، — ٠ ٩ 
محليا.وقتا لدمارهم وجعلنا بالكفر، 

والأساطاصالفوائد 

 "١ )j كريم•وخلمح، عظيم، أمر نكز محاق الكريم القرآن
١٧١-
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الخيل.ممر الأتان أن تقرير ~ ٢ 

والإنذار.هواكشير الرسالن واجب ٣— 

ومواءظهااض أحكام ترك مى وجهلا ظل،أ الناس أشد — ٤ 
٠اءلاله،إل صها فانصرف الواضحة، رثه بايات وعظ قى حال عن متقبل إمحار ( ٠٧)الأية ق — ٥ 

هدىيلن يستجيب، فلن الإيان إل لمحت فإذا عنها، ير"ئ فلم الشيحة الأفعال من يداْ قدمغ ما وني 
قوجعل الخير، من فيه ما يدرك ولي القرآن، يمهم فلم غهياء، قليه عل افه جعل وفد لا كيم، أبدآ، إليه 
لأ؟ينتش^ ولي معه، يظ^م التعمم، ْاسب أذ^ 

للحاب.إهمالهم وعدم الكفار، تعال افه إمهال ٦' 
الهلاك.اكللم سير ٧- 

َءم َء َِّآ؛ِء َح ,همِ  0مماسمإشآىمج"سأنصغوا أ ؤ
■عيآءئاءئ كثة ؟، ١٥جاؤيإ آيتهماميا-م5هماخقذسايأثؤ،آيز'ّميأُأو؟ كمامحمع 

وماأميهشاتآد»؛، لإؤ< ٢^٠^٤ أرءيت<إذأوي-اإل قال سشرذاهأاوامحسا لقدأمنامن 
وءادايضائ ماَقةا د'لش ، .1٥١١،تاسةُ ناهنئ ^١ ٥١ادشتء1تنأق ^٠ ١٠

لمُ، ١١٥ئويأعلثاو؟ من عندماوعقننه تن يحنه بمثاددآ'ئاوثئ من مبما^١ ؤ؟ ثثصا 
وكيمحتننتتيعٌبج،صح هال،إىائ، أتو^؟ رقدّا مناعنمعتر تعلمن أن، محؤثمئهل،^_*1^،عئ 

^٢١٥٠أتمإه س، آعصى ن؟' هثتاح قآ؛آق هال،نث؟ثفاإن مهءخأك. محع هنحرءتاؤ 
دئلمنه للت، حفيأحدث عنثيىع قثشلى ملأ آئبعتى 

والخضر؛موسى لصة سج، 

أيفتقل: إسرائيل، ض ق حْليبا قام موسى ررإ0 يمول،ت ه افه رسول سمع أثه ه كعّب، بن ر عن 
البحرينبمجهع عبدآ ل إن إليه: افه فأوحى إليه، العلم يزد ل؛ إذ عليه اممه قعثِثج أنا. فقال: أعلم؟ الناس 

لت،فمد فحيئيا مكتل، ل هتجعله حوتا معالث، تأحذ قال: به؟ ل فكيف زب يا موس: قال مظلثج. هوأعلم 
أنتاإذا حك، ثون، بن يوقع قتام معه وانهللمح، انطلق،، ئم مكتل ق فجعله حوتا فأحد م. فهو الحوُت، 

ؤالبحر ق فشذ منه، فخؤج الكتل ق الخومت، واضطرب فناما، رؤوسهء١ وضعا الصحرة 

محرمأن صاحبه سي استيققل فلٍا الطاؤر، مثل عليه قمار الماء، -جرية الحوت عن افه وأمك، ى ّتتغ آلم 
٨-
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لقدثمناينءلتناغداءئا ؤ ت لفتاه موسى ىل الغد من لكن إدا حش وليهط، يوههإ شة ظت|هللقا الحوت، 
^٥.^ءتاْت ك فقال به، اش أمر الذي الكان جاوزا حتى القنب موسى محي ولر قال: ه سرثاماصتا 

فكان^ ١٥ه ؤاآلء>يءثتا ساسإة, ؤآهنئ آذأدوأ> سدهإلاآيقتهثنن رناأدأهاسث^آعبق اهغنة أونثاإل إذ 
رجعا^ ١٥ه ةرئئاءيحءاثارهماصم,-ا ماّقئايج دللك ؤ موسى; فقال عجما• ولفتاه ولوّى للحوت'نربآ' 

وشالخضر; فقال موس، عليه فسلم ثوبا، متجى رجل فإذا الصخرة، إل انتهيا حتى آثارهما نقصان 
رشدآ،علمث، مما كعلمي أسنك نعم، قال; إسرائيل؟ بني موسى قال; موسى- أنا قال; اللام. يأرصالثؤ 

علوأث أنت،، تعلمه لا علمتيه افه علم من علم عل إق موس• يا ه لإةلئ،دهؤخجم<عرا ةؤ 
هعائاأييىس،أع ؤس؟ثلآإن موسى; فقال أءلu،. لأ افه طك اض عال، من علم 
ماحلعف يمشيان فانطلقا ه، لي يثه للي، حئألحدث ميىغ عن قسثلى ثلأ فإزآشعتق ؤ الخضر; له فقال 

لرالفينة ق ركبا فليا بغييئول، فحملوه الخفبمز، فعرفوا محملوهم، أن فكلموهم صقيتة، الب،حر، 
عمدتنول، بغير خملونا قوم موس; له فقال بالقدوم، الفينة ألولح من لوحا ٥^ قد والخضر إلا يثجأ 

؟ه ُأشإممدفهخجمعئا قال: ه ءشث،شثاإع ؤتت أملها، فخرقتهاكغرق شتتهم، إل 
الأولاروكانتج افه رسول وقال قال; ه، رءنيتيممح<صرل يمادء؛-؛بمشءلأ هادلأةواخن.يى ؤ محال; 
ماالخضرت له فقال مرة، البحر ق فتقر المقيتة حرف عل فوغ عصفور وجاء ^ ١٥- نياتاءا موصى من 

همافييى المقيتة، من حرحا نم الم^ر، ؟ Jubمن المصمور هذا نقصن ما مثل إلا افه علم من وعلملث علمي 
فقتله،محييه فاقتلمه محييه رأسه الخضر فأحذ الغبيان، ْع ينمب، غلاما الخضر أبصر إذ الماحل عل يمشيان 

أرو^أقاليكنآ ثماةثةمةّنيوأص:؟ئت،؛^١ آثك لتتاعثثاذثثفيثُهال ةتلLلثاحئإدا ؤ موصى; نه فقال 

ثلأيندها تيء عن دالإنمألثك ؤ الأول، من أثد وهده قالث ه صّارل مه،( د*نثإح لن إيك لك أذاهل، 
يصيمئسامحيافهانامآأن آخايا اتسثمما ؤيؤ أنل أبا صئإذا اج^أأهانهلاقا عدمي ليق من بننت، هل محثهمى 

ولييطعمونا، فلم أتيناهم قوم ت موسى فقال محييه. فأقامه الخضر، فقام مائل، ةالت ^ يتمص أن بت\د]مح»حو 
ؤذإلثم<لأولماوصؤ^إل ه هنداذر١يى؛يؤاؤعتيك ثال ؤ ه، ؟٠٠^٠٠١ عكك لنخدت ثرشيت ؤ يضيقونا، 

)صمح"محّرهمااا, من عليتا اش يقصى حش صبمر كان موصى أن رأوددنا ق! اطة رسول قال ه، صمحا عليه 
(.٢٣٨٠الخضر؛/بةحا،يردم قضاتل باب الفضائل، كتاب ملم، وصحيح . ٤٧٢٥برقم الكهف، سورة اليخاري، 
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فضيلة.الئطأ عن ارجؤع " •٠ 
فتاه.مع موس حلق حس ~ ٦ 

معل«ه.ح الأدب اللم طالب ^ام ٧— 
سود.علمه فاق اللم س الالم خ سا — ٨ 

?ؤ؟إنئا ثيى •حقت لمد أملها ئنهامة حنلهامحاق آقمنؤ رك؛؛اؤ، حق^١ آغس ثؤ 
ثشث;لأزجمتيمىي.

أزأشائؤأرثال يكثآ شكا حشت قد ركهم؛رتني ثما أقك ثثنةث»دال علتما كيآ ةزنلLJثاحئإدا 
ذذعدهمإبلنّتاثن ف شمآءبمدهاثلأشجيجق عن سألتك ُأج^أادالإن صبمل منف ينتطيح لن لكلدك 

يؤيدأنمحيا.فها يض>ةموهما مأبؤأأن أهلها أنتنلعما مئة آمل أئا "^؛٠^^١ ءانْللثا
ه.ا 

ثر!التم

أصحا؟٦١وعرف سفينة، ثرت حش الحر احل عل يمشيان والخضر موص فانطالق — ٧٢— ١٧ 

الفينة،ألواح من لو.حا فماج فأس، إل الخضر عمد الفينة ^^١ فلئا أجرة، بدون فحملوهما الخضر، 
عاليهفزد عقليا. منكرآ ئعالثج لقد واف الث'كاب؟ لتنرى فينة؛ الأحنقت، تتكرأ: موهال موص فتعجب 

•صتتعي؟ من ماترى عل مم تقدرأبدآأن لن إثك _ ائل أل( معانان الخضر 
برفق.وءا٠اJني مشمه، تكلمش ولا ثزطلثؤ، ياق نعف سايي معتدرآ: موص قال — ٧٣

الخضرفأحن. يلعيون، ؛غلءان ضرايمشيان، الفينة من نزوله،ا بعد فانطلقا الدر، الخضر فقبل — ٤٧ 
متكرآعقليا.لقدهملت، واف حزما؟ لرترتكث، بريثة أ تفأهثلث، متكرآ: موص قال فقتله، غلاما 
صرق؟من ترتم، ما عف مثر أن أبدأ تقدر لن إيلث، للن، أهل أل؛ عاتبا: الخضر هال، — ٧ ْ 

بلعت،هد ^i، ترافقني؛ فلا الزة هذه بعد عليك انكزمت، إن شديد: معتدرأ؛اسق، موص هال — ٧٦
الايةاضسثحاوفراش.

الباليةأهل فرفضي ءل١ما١ فهللثا بلدة، أهل إل وصلا حض فانهللقا أيضا، الميز الخضز فقبل — ٧٧
شئت،لو موسى: هال أ فاستقام بيده الخضر فمثحه يمهد، أن يوثلث، مائلا حامملآ فيها ا فوجل. إءلءامها، 

ءإصلاحه عف أجرأ منهم لطلبت، 
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والأستساطات:القوائد 

بالحكمة.النكر إنكار وجوب — ١ 

اتحبابالمملؤعبعملالحثرفتعال.٢" 

الاياء.بملاح الأبماء انتفاع ٣- 
العالم.طالب من الحطأوالنسيان وقؤع عند للمعلم والاعتذار التأدب وجوب — ٤ 
الضيافة.حق تقرير — ٥ 

الفضول.عن الفاصل أحذ وجواز الرائب، ولوثفاوثت للعالر، نح التعلم — ٦ 
 ~U ّلايعرفها حكمة عل ينطوي فلعله لريتحنه، ما إنكار ز يتعجل ولا بعلمه، الرء يعجب لا

والدنيا.الدين أموي ق يه الأنتفاغ الغرض بل ذاته، ق وهوليسغايه ويزبث، عباده العلم ئعلم ٨— 
والتعلم.لم ١٠للأهميتها عل مايدل العلم عل الرخمة تقديم ق ٩— 

والإدراك.الفهم ل التاس تفاوت ومراعاة للاحرين، العذر -الت،اس ١ • 
معه،والتعامل الواح، لد.راصان الجمع؛ أعإق إل ينطلقوا؛دعومم أن والمالجن سءاe —يتيغي ١ ١ 

مشكلامم.ولحل أحوالهم، وئثقد الناس، هموم ومعايشة 

آم_اآلثغينهصمحل عشي ثتني مالنّ وبقك بيي ٥^١^^، اد هؤ 
طينتمحساأوأ'لأثاآممثهك محثإءم أذمحثاؤ0 هارد>ت، ف،أتم يتمئين لصنكتث 

ويحلأمارصامحلبمرئوْ
أبجثثاهان لهثا محته؛ىز 

لهآنيا ص ومآؤكت من ^ششماكرمامحثم.ة أأشدئما ملما آن ممح، هأداد صتبحا 
لأبمقماوصتيمحي

المؤر.

علتصر أن ر يقي. ر التي أفعال ير بتفعفليأ حبرأ محأحثرك بيئثا، ارفرا3ا وقت هذا الخضرت قال — ٧٨
عنها.الموال تزك 

تفقمن الرزقر، لكب البحر؛ ق -يا يشتغلون ضعفاء لماكن فكانت، حزهتها التي فينة الأما — ٧٩
١لفلالم.الللئ، كلأيغتمبها أعييها؛ أن بحنقها 

٢٢
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علحيه محملهإ أن فحسينا مومسن، وأمه أبوه وكان كانرآ، فكان كلته الذي الغلام وأما — ٨ —١ ٨• 
مبمإ،وبرآ دينا، منه حيرآ صالحا ولدآ القه يرزفهإ أن يقتله فأردنا ديته، عل يتايعاه أن 

منكنر نحته دفن قد اليلده، تاللث، ق يت؛مين لغلأمين فكان أحر، دوذ بجه الذي الخيار وأما " ٨٢
تحت،من كنزهما تخرحا ؤي١^^، الغلامان ييع أن بذااك< فأرادرنم، رحلاصالحا، أبوهما وكان ذم،، 

علتقدر لر الذي العثليم ير النفذلاائه تعال. افه من بإلهام ؤإما رأيي، عن، ذللث، جح قعالئ، وما الخيار• 
صه.الموال تزك 

والأساطات،:الفوائد 

.١٦٠تعال القه حصه التي الخضر حكمة بيان ١— 
الخالق.مذا إل تحتاج قومه دعوة فاق الصبر، عل القهخ موص تأهيل ~ ٢ 

القرآن.بوحي القصة محمدقوهذه التمر معرفة ٣" 
هك.القه صد ^ ١۵١١الرء مكانة ٤" 

تكشالمحُفي،آلأدمو،و٠١ثقثأو؟إدأ ذحتقتآ ئكت،قإمئث ش دتءأئ(؛ئ.عن وؤ 
*ثثؤممجدبمدهاعتب ي نجدهاشج، ممبم،آلأضر( تبتاج^؟"مآإدابتع أوأقابع ثيىمّت؛ثا ثنَيق، 

مدإكنمدمهءثم طأرمؤئ، آمامن ه١ل حسنا ننحد^؟٠٢ أن ^٠٠١ ةدذب< أف إثا يداآلرن؛آتي ٥^١ موما 
^^مودممينأيابمرلوأ'يمججءآثئ هملضثاةمُ 'وءاس وآمامن و؟ عدابادكثي نيبي' مه 
س^راه'َةثس٥^^١ قزلخننرنهرمن مم عك وحدهاهنثع آيثنيف متلئ ئ •^؟^١ تثاآج 

التفذر1

فم:م الصالح، القائد الحاكم القرمح، ذي خم ص المشركون هولاع - الرسول أيها - يسألك -  ٨٣
بذكره.لتعتبروا أخياره؛ من تعال القه علئض محا سأتلوعلتكم 

نحرافه، بحان قالا والغرمحب،؟ الشرق ذغ كم، القرنين،: ذي عن فهر  ٠٣١١١٠أبير بن عل رجث، سأل 
عئ.وسكت، الرحل، فكتؤ تال: أنيدك؟ فقال: النور. له وسط الأسامب،، له ومث.'ت، الحابه، له 

(.١  ٦٦/ الصحيح؛ النفر ايحقق. وصححه ، ٤٠٩برقم  ٣٢ ١٦)الختارة 

عفوالقلهور الكها، مإل للوصول الأرض ؤ، له ٠^^١ — والقدرة العثلمة من لما ب،ا — إسا — —٦٨ ٤٨ 

حهةوسار الأسيامح-،، فأحد؛؛_، مطلوبه، إل للوصول إليه بمتاج ثيء بكث، ينا وأعْليناه ملوكها، 
-٢٣ .



الكهفسورة 

—ايحدودة انمن رؤية حشنا — حارة ماء عين ل تغرب الشمس ئوحد الغرب وصل حش الغرب، 

بالحسنى.الإي،ان إل أويدعوهم تقتلهم، أن إما القرنينت أمرناذا قوما*قئارآ، ووحدهناك 
يعث،نم نقتله، فوف الكفر عل بالإصرار ه نقظلم س أما ف- منجيا القرنتن ذي قال —٨٨— ٨٧

وسهلالآ-محرة، ق ا-بمى هله بطاعته، وعمل باق، صد3، تى وأما مثله، يعهد لر بدأ شد طا؛ا قثتدبه ربه إل 
الدنيا.j الطئة العاملة مع التكاليف، ز عليه 

معللعإل وصل إذا حش لياها، اف متكئه الى الأساب مبا الشرق، إل ذوالقرمح، ر-؛ع ثم ٩— —٠ ٨٩
ثظلهم.أشجار ولا بزهم، بتاء لهم ليس قوم عي، وجدهائئري، الشمس 
والثطواُت،العظيمة الأسباب، من لديه ما بكل ^١ أ-حطنا وفو لكم، يثنناه القرنين، ذي أمئ — ٩١

الكريمة.

والأسماءلات،تالفوامد 

ؤ،هي، منها كل القرنين،، ذي وقمة الكهف،، أهل قمة أل ®ي تيمية- ابن، الإسلام شخ تال — ١ 
قصصأحسن، الكهمج أهل وقمة اللوك، قمص أحن القرنين، ذي فقصة غيرها، من أحن حشها 

(.٢٢/ ١٧)جموعاكادك، الفترة«. زمن j كانوا الذين الذ أولياء 

موالهم.عين، الثاتلين، أحاب، الّثذقوإذ الة دّتقريرثبوت ٢" 
وحثدئهعلته اكتمح وقد مصر، فرعون ابن، ومو فرعون، آل، من، الومن، الرجل، مو القرنغ، ذل ٣" 

أسراررظ—٠٠ كتابه ؤ، المربمري خمرة بن حمدي الأستاذ دراسة حس—_، ونالث٠ هامان، من البناء ندسة هق 
٢(. ١٢- ٢ • ٦ ، ١٩٨ذي١^)اخاتون(ص

(.٢٩ص• ابر،، اأ)اس.ر الارديفج٠ جرر ؤر الئمى مغرب، يع ٤— 

ماعل بناء الصريصرمح،ت حمرة حمدي؛>، الأستاذ قال كثريياق، هوخمهورثة الشمس طل موتع ْ- 
مهلبعبأئ الثقة منر عالية بة وبنالقول إمكاننا نر فاثه وأدلة وشواهد وحقاتق معلومايتح من لدي توئر 

جهؤءديةأد بمتْلقة اليوم يعرف الذي الاستواء، حط عل الهادي ايحيهل لر الواقع الكان هوذللث، الشص 
كثرمحافمنهلقة عف تطبع فالشمس الحل... نفى عف والواقة منها، القرية وا-بمزر واياطهم، كرياي،، 

أياممن، يوم كل، ؤ، ٦ ١ ٣ • الساعة ؤ، عتها وتغرب ة، الأيام من يوم كل j، صباحا ,٦ ٣ • الماعة حوال 
(٣٩٧ ٠٢٩ص■ ال—ابق، )المدر التهلقة. لهذبْ رحلش حلال، ل نبهن، م وذللث، الحياة، مدى، ءر، السنة 

•النكر عن، والنهي، بالعروق والأمر للقيام؛الئ.ءوة، القرنين، ذا الصالح الاللث، تعال اف احتار — ٦ 



الكهفسبمورة 

مث*و؟هاؤأسهوف دويهسثا مت نيئ ;،؟؛؛٢^^٠ يع -حئ'إدا ^_c^؟ إلؤ 
ماقاJ ساوبجم*ثداُو؟ نجعل مثاوأن - ثق نجعد يهل ^٢^^ ئأمجشيط مح قئااثمُةاءن 

اوئّ- تنر ردتا?ؤآءامق لهتوف 
وتاآتظنم\يظهرو٥ ئن هتاآنقعؤأ علوقظ_را ءازذأ، •ج»كثءدارإمال ■٠^^١ ق3آنفؤ\ 

يومذبمثمم او^'وثزغئا •حما ؤؤ، ؤعد جان د?ء ثعلار - رف ؤعد  ٠١٥٠-رف؛يا من نبلمنت ندا ثثا?و^؟ئال لص 
أعثنيمعنصا ؤكفئن ■محثاُأع؟نبمءساعممحنتهم ذآلئؤر يمحع بمؤح 

^ظيثوىساأوأه
المؤرء

ماإل وصل حتى إياها، اش مآقته التي الأسباب مئعا بئايه، مل السد نحومكان ثوجه ثم ~ ٩ ٤ ~ ٢٩ 
وطيواوأتباعه، اكرن؛ن ذي كلام يفهموا أن لايقربون قوما وحد وراءهما، لما حاجزين شامحن جبن بين 

قممدون — البشر من عثليمتان ملتان هما — ومأحؤج يأحهمج إل فقالوا; القرنين، ذي من العون 
•منهم؟ حاجرآيمنعنا لبينهم بيننا نجعل أن عل أموالنا، من أجرة للئ< نجعل فهل والنهب، بالقتل الأرض 

تعهلوش،محا حير والتمكين الملك من به افه أكرمني وءال،ثما ذلك، عل ذوالقرنين فوافق ~ —٧٩ ٩ْ 
حديد،من قهلعا يعطوه أن إليهم طاو_، ثم منيعا. صدآ وسهم بينكم أجعل طاقة من عندكم بها فأءينٌنى 

فيهالنار يوججوا أن أمرهم العلو، ق واواهما ا-بمبل؛ن، بين ما ردم إذا حتى الكان، نلكا ق محعلوها وأن 
فصهرها،الحاس من نطعا محللب ثم الخبالن، بين ما وشد حرارته، شدة من واحدة كتلة الخا.يد صار حتى 

ميلتاتتمكن فلم أملى، محكءأ "ملأ السد وصار يبعمى، بعمه فالتصق المحمي، الحديد فوق صبها ثم 
صلابته،ثلة من ميه من مما تتم؛كى وم وملاصته، لارتفاع،، الأ فوق تصعر أن ومأجؤج باجؤج 

وصخامةّمكه.

وعدجاء فإذا ري، فخل من رحه أنجزئه الذي هدا عف،; الق، قفل لكز بتائه من الانتهاء وبعد —  ٩٨
ذلكق سبحانه وعده وكان بالأرض، مستويا جعله الساعة قيام وقرب ومآجهمج، يأجُج بخريج دبا 

كائاأكيد^.

لكثرممالهائج، البحر كاصهلراب اصطراب ق الاس نترك ومأجُج يأجيج حريج دحض " ٩٩
قالملك ويممح حينذاك، الأرض ويثلم والهلاك، المسال فينتشر فيهم، ومأحمج يآجهمج يبطش دئزامحهم، 

للحساب.ويتجمعون الخلق، فيستجيّب، العث،، أجل من القزن 

ْ_



الكهفسورة 

مملأمم جليأ، إظهادآ لهم وأظهرناها ورسوله، باق جهنم ناد دعرصنا — ١ • ١ — ١ *  •
لفللمةافه كلام يسمعوا أن يطيقون لا وكانوا افّ، قدرة دلائل عن عميا الدنيا ق أعيتهم كانتر الدين 

تلوبمم•
والاسساطات:الفوائد 

ريعمله•ايناحة؛لالتهوصرامتخدامذيااقرنينا~ 

الكبرى.الهئات إنجاز ق اعد يالج،اعي والعمل التعاون ~ ٢ 
أشارتالاياتإلحقاثقمنها:٣- 

حتفاعله ونيادة الصدأ، ا-بمومثل عوامل من المنصهر المعدن "يياية وقاش؛نظام عمل غرورة أِ 
الأساسية.المنة مادة من المصهور العدأن 

الوصلةق الداحلية والعيوب الهوائية الجيوب من والتخلصن التميد معدلات ق التحكم صرورة ب~ 

الحرجة.الحرارة درجات عند الفلمزي التحول آثار تقليل ضرورة وكدس، الملحومة، 

صدالمعدن هدا نفلرآ.كاعة القطر؛ من بميقة الغض الصيب، استخدام إل الحديثة التقنيات تثبر — ج 
أحرى.ناحية من الكبيرة متانته ولشدة ناحية، من المفاجئ والاميار الكسر، عوامل 

(http://www.quran-ni.coni/firas/arabicold/print^^

لخروجهمصربه الذي الموعد إل ومأجوج يأجوج قوم من للماد إنقاذ ذوالقرنغ، بناه الذي المد - ٤
١قيام تبل  الملحق.ق ي القرنينر، ذي سد صورة ؤيفلر: الأرض. ق دون وقايفولعة،  ١١

الالفأهل وحبمى المجون، انحاذ عل دليل الردم وراء ومأجوج ليأجوج القرنتن ذي حين ل ْ~ 
به.غ يند ما بأيسر الشر ولغ ّلوكهم، وتقؤيم شرهم ومئع لعانتهم، فيها؛ 

ما.والتهوضى البلاد لإصلاح المحكم؛ بالتتفيذ المقترن الواعي التخْليْل• ضورة اُ~ 

 ~U قومبفساد سيخرق أذ حاجرا القرن؛ن ذو بناه الذي البناء عن متقلأ إخار ( ٩٨)الأية ق

متحضرةأمة نكون أن لأيد يعد، تصلها لر الض والشعوب الأمم إل التوحيد رسالة تصل حش ٨" 
بسلطانه.ومحنمي يعدله، ويشيد له، ال٠الم يستمع ذوالقرنين فهدا لما، الءالم مع يحش متقدمة 

الجمع.الخير لينم الأرض؛ كافة ق والرش الحضارة رمحح نشر ُ ٩ 
الملحق.ق ك،ا ومأجوج، يأجوج بلاد خريهلة -يتفلرت ١ • 



الكهمجسورة 

أو^؟ثلملُثلإجهموقمؤثزلا دوذ؛،آظاءإآاتمدك ين أد،ثخذوأ:بمادى بتآه؛كزثوأ قؤ 
ئقغؤفك صنعا'/و^؟ قنسؤن أمم ؤم؛نستؤي، للثوؤ ق سمّثم صر أهي، ?^^٢ آخمثلأ ريى أمح-ق
بمآكهميأجهم جئآثم أو؟ذ"لش ؤييا بمرألبمتمؤ لتم تحم ثلأ عكؤلإ ولأآييءشتث، ربهم ثاثت َكمثؤأ 

'أواثمدنجكتآكندني،رلأ آكنلخ،سماثقئر ءانمأنمؤأ اأ0؟إ0آئتي ئزمحإ وث-في 
؛لجي،تننموكترنىوقجت\ ذشدآبمرئر،ن عما فمالايعؤن 

كنلضلأضأح\وأ-ءدثنلك0 بمىإئآثآإقهئتمحريج مدداأ؛ورقزإثآ 
هرتمءلمدا?وُ 

الشثرا

آلهةهمادى بعض يتخذوا أن الكئار أفخت وكومهم: ويوثخهم الكافرين عل تعال اف بمكر - ١٠٢
منزلا•للكافرين، جهنم نار هيأنا إثنا عنهم بع يد ذلك وأف لدل، م، يمددمم 

مماف؟ صد الناس يأخر محرأعقليا هل٥٠^٠٣ للناس: ئ.رآ ~ الرسول أبما ثل•" ~ ١ ' ""٦ ١ ٣* 
رحمةعن البعداء أولئك وأفعالهم. بأقوالهم محسنون أمم يفلتون دهم الدنيا، الخيام ز عملهم بملل، الذين، 

ذلكبمنزلة. ولا ثمة القيامة يوم افه صد لهم فليس أتمالهم، فيهللت والبعث، بالقرآن، كث>؛وا النءين، اش 
ورسلهآياته وانحاذهم باش، "قمرهم بسبب جهنم؛ نار جزاؤهم وعيدهم نؤ بقاه الن"ى، العثليم الأمر 

ّخرية.

مرابأعل لهم المالجة، بالأمأل وأءلاءو0 بالوحدانية، فه أروا الغ>يز، الومتغ، إة ~ ١ ' "٨ ١ ' ٧ 
صرما.تحولأإل همها لايهلليون أ؛ال-آ، فيها ماكينؤ مقاما، وأفضلها الختة 

فإذا*... مرفوعا: ه هريرة ش م، الخارى حديث دفيها ١(  ٦٣)الأية عمران آل سوية وانفلر 
الختة*.أوأعل الخنة أوصعل فإنه الفردوس، فاسألوه افه سألتم 

بمايكب ام للأكلأم حزآ الدنيا يحاد لوكانثه الرسول: أبما هل علمه، نته تبمال اف تئ - ١ ٠ ٩ 
يكثر،حتى به وزيناه الماء ذللث، بمثل ولوجثتا ينتهي،، لا اف وكلام كثرته، عل الحاد ماء لأنتهؤ، اض كلام 

لثعةعلمهسبحانه.لايتناهى، اف فإفكلام 

أنوأمري( يالوحي،، اف أكرمني، مثلكم، إنسان أنا إد،ا الشركع،: لهزلأء — الشي، أيبما ~ فل، ١~ ١ ٠ 
عملافليمتل عقابه، وعناث، اض ثواب، يرجو كان فمي، له، شريك لا واحد إلهكم سبحانه أيه أبلغكم 
سبحانه.ريه افه بعبادة الخلق س أحد.أ ولايثرلث الدنيا، ؤ، صالحا 

-٢٧ -



الكهسامحورة 

والامساطاتتالفوائد 

تعال.ض شركاء العياد انحاذ من التحدير — ١ 

•الخق عل أئم دظقوا الإملأم، عن صلوا اعإلأالذين الغاص أحر ٢" 
•ورسله تعال اف بايات يتهنئ لتي الشديد العقاب تعال افه جعل ٣— 

•الفردوس ق العظيم بالقام المالخات يعملون الذين للمومسن بشرى — ٤ 

تعال-علمه وكذا تبماية، ولا حدود لها ليص تعال اض كال،ات — ٠ 

-٢٨







مريمسورة 

؛؛^٢ير،آلخكيريمحكا بلئغ وقئ يجط وء=قابآغفي عثتم  ciذتؤوث> أن رب ال هؤ 
محاد ١٥؛ضآ

؛ذآلمننإب0؟ترثا لئاي ئكث مأ٢لئ١مح آق• :انم قال اث٤ ثك 
؟Lلقكمصيت0? -آحذآلأ=كشبيئوموءايننه ستحيأ؛٠^؟ؤبمشيا؛؛0؟تثنى أي( هأو~ئإيأ 

دومقه وثثم و؟ ■جثايإعمثأ ذمح، دكامحسا.رمحا وركؤأ ^٤ نن ز~تتاك 
صيموتمحتمبمث،ؤا.ه

التفر!

قدثتنقوأنا تلد، لا امرأيٍ، أة والواح غلام ل يكون كيف رب يا مثتجياث فرحا >&؛ زكريا قال ٨" 
المن؟.ق الكمر وغاية الشيخوحة، 

كبمرين،والدين من أحلقه العتاد غمر الخالق ذلك متمل ت تعال اش عن اتشر اللك قال ٩— 

كائنا.شيقا تك ولر محي، مل من أنت، حالمتلث، وقو عئ، سهل وحلقه 
تجزكعلاثنم، قال: البشارة. تحقيق عل  ١٣أمتأض علامة ل اجعل رب يا زكريا قال - ١ ٠ 
مرض.غمر من وأسترصحيح بالإشارة، إلا أيام ثلاثة الناس كلام عن 

صباحاافر تبحوا أن بيده: إليهم فأيار فيه، يصل اليتم، المل من قومه عل اققهخ زكريا فمج " ١١
اء.وم

حدمحي يا تعال: اض أمره الأهلاب ْبالح سنه ؛،غ وئامحيؤر، ؤلت. إذ البشارة، ومحممتر — ١ —٤  ١٢
وكانعندنا، من واستقامة ورزقا وهييه رحمه وآسناه الممر، منذ الخكمة وأعهليغاْ واجتهاد، يحد التوراة 
لربه.عاصيا مكبأولا يكن وم بوالديه، والإحسان المر ممر وكان نوامه، محتجا أوامره، ز ف مهليعا 

يومإلح، موته، ليوم مولده حنن من شؤ، كل من له وأمان _، محي عل تعال اطه من وسلام - ١ ٠ 
الدنيا،عل الورود طور أطوار• ابتداء أحوال هتا الذكورة الثلاثة الأحوال ررطْ عاشور: ابن قال مبعثه. 

هذهق الإلهية العناية يقحل أد4 عل كناية وهدا الاحرة. عل الورود وطور عتها، الارتحال وطور 

١(.٩ ا/ ٦ )التحريروالضير: الأحوال®. 

-٣١-



عريمسورة 

والأستساظصالقوائد 

لائتج—،-كانت أن بعد ئلد ا،لرأة تجعل للدعام، باسجابته تعال اف رحة ١" 
وعزم.بجد تعال اف أحكام اخذ وجوب — ٢ 

الهءخ.محي للشي الخميدة الصمات يعمى بيان ٣" 

•العثة إل الولادة من أمحلواره كل ز القص محي لث تعال  ٠۵١حمظ — ٤ 

إله•الناس دعوة ول به، العمل ول العلم محلف ل واكاء والعزم والاجتهاد ابد عل ا-لث - ٥ 
•أءلفارمم مندئعومة أولادهم تريية نحسوا أن والأمهات الأباء إرشاد — ٦ 

والض•دالعلهر الحنان ممات بمحل أن وارق الداعية عل ٧- 
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بمابادويهم ين ثآمحدش ^^١ شقغ مكاثا أنلها يى آنثدث إذ متم آدؤرفيآوّب حمؤ 
هالأو؟ ,إن'كتمئا مش إؤثش هادثإفيأعود 'ؤ؟ سؤيايثمل لها روتحثاثثمئل 3\وسلوزاما 

دثرولميعسسسغا وثم ؤاعلتم همخبأ لتاأن  ١٥علمأرًذ^ياج^؟ للثا لأهب رتك أمألمول إن٠-ا 
أنحإؤكرث ؤثئ فنامن ^١^٤ هوعدهغن رثيف هالكثإافه\ل ?ور بغئا أك 

!^،١٥حْغآلتنلي ١لمثا٠نىإك ثلJ٠اCها ج^؟ قصِتا ^ ١٤٠ةنئذنمسحهء'/ج^؟فحملته نمض_تا 
عنتكيلك جعل مد ءمزذ< آلا هنننا ءو^؟تادلنهاثن منستا و>ءفنغمئا هتذا مل دثنيمغ 

?لآ^؟هممتإ''و^؟وه-رئلثكبمئألثنلتينؤطعثكمتثاحنكا 
المر٠

وعنأهلها، عن انفردت حن الملام عليها مريم قمة القرش ق - الرسول أبما - واذكر - ١ ٦ 
متهم.تحوالشرق مكان إل وذهبتا الناس، 
لهافثمئل المحئتؤخ، حبمريل الللث، إليها فأرصلتا عنهم، يرها سرآ قومها وين بيتها وجعلتح " ١٧
الخلق.تام بشر بصورة 

وتفه.اف نحاه، كنته إن ئوذسي، أن ْتلثح اف إل ألتجئ إق ت حائفة ومي مريم وءالت٠ — ٢ • — ١ ٨ 
قالتحالذنوب،، من محناهرآ غلاما لجرزهالتح إليلثح، اف عند من سل من تثك، إلا أنا ما لهات مهلمتنا ججريل قال 

بفاحشة؟واقعة ولمث، بنكاح، ان إنيمي ولر ألده، غلام ل يكون وكيف، أين من متعيه؛ 
وليكونتمال، اف عل مهل الحالة بمازْ متالث، الغلام ومحيء قالي،، ك،ا الأمر هكذا حجديل: قال - ٢ ١ 
قضاْقد أمرأ مئالئ، حالقه وكان به، آمن ؤلمى مثاللن، ورحمة تعال، اف قدرة عفلمة عل للناس دلاله محيئه 
متلئح.كائن أيه علمه وسابق زحكمه ومضى اممه، 

بعيدمكان إل به فانفردت قميصها، حيي، ز جبحيل نفخ أن بعد بالغلام مريم فحملتا —٣٢— ٢٢
-بداثقل أما وعرفت، الولادة، صد إليه لمتني نخلة ساق إل الطالق أل؛ فآلخأى والاس، الأهل عن 

هي؟من ولايدرى معروفة غير لوكانت، وأن الولادة، قمّة قبل الوت فتمنت، الولود، 
قدنحرف لا مريم يا لها- دمعتا ومبثرآ كربما محمفا عنها، منخفض مكان س حبريل فناداها — ٢ -٠ ٢ ٤ 
طريارطأ أعلاها من ، _Liنمل الخالة جنع وحركي أمامك، بجري ماء جدول تحتلثا افه جعل 

القلق.من وتهدأنمسالث، بالوم، ءيتاث٠ تقث وتوتشري كأكل ناصحا، 
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والأسساطاتتالمواتي 

اللام.عليها مريم فضل محان ١" 
وصفاءبالرؤح، وثئو لينص، رياضة فهي والص،ح، دالربي والداعية للعابد الخلؤة أهمية ٢— 
هلذ.ا،لول من قرب دنيادة للقلب، 
وبلاغتهاأدبيا وحن العيادة، ي واجتهادها جك، ف وتقواها وحجابيا، وورعها مريم عفاف ٣"" 
يقينه.وقوة دييته، ومحرئ 

أب.غير من بعيسى خملمئ بأما لمريم تعال اف تكريم " ■٤ 
الرزق.طلمب ق بالأسباب ١لأحد وجوب — ٥ 

لخم.ست، مديتة ق غال.هلين ل آنذاك النخل توافر بيان ٦" 
الشية.الراحة ق ولأ-ي،ا للحامل، فوائدْ ق الئط-ي، أهمية ٧- 

أءك1مقن  L^v»،٥^^، ثدر>ت، من 5^؛ ثإما عسا ؤبمتيه لإٍادذر>3( ثؤ 
ماهنرإّن س-يشاذرتاأأج^أُينآخت، -يشت، لقد قنمميم هالهمأ غنّض) مرمها يمي، اأج^أأفامتا إئيا آلومّ 

صماسكاتؤ،آلمهد كتم،0لإم لوأ  ١٥إثو هأصار»ث، يق أملئا وماَكائئ، موو آمثأ أبولي َكاث 
الثاؤقمحأمحبمه مايكشث، ق مجارة وج؛ش محيا؛©؟ محبمي، ءائؤا٢لكئب عنداش ''©'هادإدا 
وممت ولم ءثبج_م محآلثنم جثايإثقكا. بحم-ني ولم دويد.في ئا.ينئإ مادنث، وإلرْكوْ 

التفرت

فانالولود، بيدا تقث وتالئ، نموئطيير العذب، الماء ْبن وتشري المفيد، \ذثطتج من لتأكل — ٢ ٦ 
•الناس أحدآمن أكلم فلن، الصمت، تعال ف ثدريت، إئي ■ فأجتم، الولود شأن عن الناس أحد سأللمئه 
جئت،لقد ئات وقالوا وأنكروا، ئعجيوا رأوها فالئا عيي، ابنها تحل ^٠٠١ مريم فاتت، —٨٢— ٢٧

واقعةآملث، كانت، وما فاجرأ، رجلا أبوك كان ما هارون الصالح الرجل أحث، يا متكرآ. عفلط شيثا 
حشه.بقا 

ؤلفلح نت.ءث.اث، كيف، فقالوات أيضا، علميها فأنكروا ليكلموه، عيي؛ إل وأشاريت، يتهم، فلم — ٢ ٩ 
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-rrr  عئفأنزل ماد اف أكرض اض، محي إض قاتلا: ممال اض بإذن محص فطق
الزكاةوأداء الصلاة، عل يايحافظن وأمرق كنت،، حيثا للعباد >؛^ ١١كثثر وجعلني نبيا، وجعلني الإنجيل، 

منعئ اش وملام لري، عاصيا ولا مش؛تيأ بجعلني ولر يوالدق، والإحسان الإ ممر وجعلني حياق، »لول 
•مأم،ءمي•-محردجي يرم ومح، مماف، يوم لمح، ولائما، يوم j شر كن، 

والأستتياطاصالفوائد 

أ-محر0صار الذي يالفعل املته الشديدة النوكيد نون ه يئى ؤ فوله ق النون ٠ عاشور؛ ابن تال ~ ١ 
نونْع هوالشأن كٍا لها، ة محانب»حركة الياء هحئ'قت، الشرط، حرف، لأجل الريع نون حذفا ببا بياء 

(.٣١; ١٦>اكميرواكشر: الشديدة*. التوكيد 

أبح.غير من حلق وأنه ولادص، بداية وهوق ؛^؛ ٤١١محي معجز؛ تمّبجّ ٢" 

الهي؛.عيي فقائل بعض بيان ٣"" 

بعثه.إل ولادته ْتد أحواله حح ق ١. عنك، تعاير اف* جمظ ٤" 
٠القة؛ عيي عبودية بيان ْ~ 

إلوصولها حم طووا لأمم المارى؛ أناجيل أهملته محا هذا محي "كلام عاشور: ابن تال ٦- 
اممهفآطغ مضبوطة، غم مريبة أحوال ق نجت، أما عل محيدل منه• يتعجب وْوخمآ لصتها، بعد أهلها 
ا/٣٣(.٦ )التحرير ه،ا. نبثه عليه ممال 

واليهود•الناص م من اللام عليها مريم تثرتة - ٧ 
الحقيقة.لمعرفة القول؛ ز اكئت، وجوب، ٨— 
المارى.دين ق والزكاة الصلاة وجوب، ٩- 
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يؤأنقخدمنؤلرميثثدئإداثذ_وث?وأأمآكاق مح-كآممثا منآم )بمفبميىآق دؤ 
سنتُو؟ ثتشت بمنط هثJا ه1عثووه و!وؤؤ' يؤ، أس وإ0 'ؤ؟ وؤق لئ'َؤن ْإثايمول أنك ثتئ 
لإي،آلىهثدامتا مم وأمحز ثؤم لئ ٌئتي"قلإبم( وله-مثجمرقأبن بذيغم ب آهة 

نئمف،ممنقوملأقمذهأدا__؛،هتممآمحقءدمحآ'مح 

الضر:

التيؤيةأةوال4 وق الواحد، ض عيودس4 ق الرتبة الٌافي اليو مريم بن عيي الخم، جم ذلك " ٤٣ 
والنصارى.اليهود فيه ثلش ١^٠^، ا-اس قول وهو الحكيمة، 

حلللأد4 ذلك،؛ يقال أن ينبض لا فإيه ولدأ، اثني افه بأف المشركون قال كة نفسه تعاد افه يثره " ٣٥
يشاءكإ فيكون كن، له• قال به وحكم شيئا أراد إذا قإثه يقولون، عكا وتعال ميس التوحيد• ق عقلتم 

ّيحانه،

وحدهله فأحالصوا خميعا، وربكم ربيآ اممه إن لقه. العبودية الهد، وهوق لقومه عيسى يه أمر وكق "" ٣٦
ا-بمة.إل اطلوصل الصحيح هوالهلريق هدا العبادة. 
يئنوما الألوهيه، ادعاء إل العلو، يئن ما ت عيسى أمر ق الكتاب، أهل من المزي فاحتلمفت —٨٣— ٣٧

وماشمعهم، أشد ما القيامة، يوم الحساب، أهوال بمشاهدة 'كديوا للمدين والدمار فالهلاك بالسحر. الأمام 

١^٠١^٥لكن ذللثجإ يتفعهم لا حنن افه عل فيه يقدمون الذي العصيب الثوم ذلك ق بصرهم اقوى 
الح^.،.عن بعيد ذهاب، ق الدنيا هده ق أنفسهم 
قفريق ت عباده ق تعال افه أمر يقصى حين والندامة، القيامة يوم — الرسول أييا — العباد وأندر — ٣٩

يه.يصد<ةون لا إن اليوم، ذللث، عن عقلة ق الدنيا هده ق وهم جهنم، ق وفريق، الحئة، 
وإليناجيعا، بموتهم البشر محن عليها وس كلها للارحض الوارثون نحن ~ العفلمة من لتا يما — ~إدنا ٤ ٠ 

ومنالأرض يريث، أته الأية هذه ق وعلا جل قوله لامعتي شتقيضت J١الشيخ قال للحساب،. محصثرهم 
ثميمومت،، لا الذي الحي هو لأيه وعلا؛ جل هو ويبقى بالأرصن، الساكتين الخلائق جح يميت انه علميها، 

ؤحلينظهاضألآ^؟ؤقيهكقولهت أحر مجواصع ق المعنى هدا إل أشار وقد القيامة، يوم إليه يرجعون 
[٢٣]الحجر: ه ثإةلثحقم<ء ؤ دعالت وقوله ا"'آ-ماآ[، لالرحمنته ممفيلألأ٤راهم له 

الصرذسحمنالآات،«.
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والاماطات:الفواتد 

إذجثعآ، والتصارى اليهود عل بالرد تعرضآ تمييز أكمل الذكور لتمييز د'إدفه ؤ — ي الإشارة — ١ 
ئنهلئ.وكلاهما الإلهية، مقام إل الصارى ورهعه الخناة، حضيص إل اليهود أنزله 

اسعيي بشأن المارى اخلأف الإخارعن ٢- 

إليه.الولد بمجة تعال اش عل افتروا الذين عل الرأ ٣- 
تعال.اف قدرة عفلمة — ٤ 

ؤلأيمبمزئسع ث؛* ثبيما إلم\لمحإيي صذيمابنا?^٢ اذق؛كانى ناؤيىآلكش_،إضيم ذؤ 
صبمنطاسؤباأهدك ذولسمآ يأتلئا لي؛ ما آلعلعِ جاءؤ، قد شيثا'أج^'يتأيتافي عنك يني ^،؛٠ 

تىعد١ب يسش أن أ-ءاذ، إق يتآش ?وأر عصثا ث-يآشطتذإف لا كابمب 
عشحمثكئنته ؤ قعن ص أنت أرإغاّ—، ماJ، ألآ^أُ ولئا إلئيْبي، نقفيث آلؤتتي 

وما?ج؟ؤأعرللإ ثغتآ ي، رمح،إقد»كاى سآسثفرمحه عثك، هادننم ?عآر ملكا ثآهجرف 
ومان^بJلأ?ؤأر ثمنا مؤ( ا'ؤد(يدنعا,ء عسيىألأ رؤ وآذعؤأ آش يؤن ثن، دعؤى 

يثانثم و-جمل1ا يبمسط من كم ?وأُوومنا شبما جثتا وثموبم(هث لسخد< لث7 ؤتنا آش دون ين 
ه?^٢ علتا 3ا صد 

ثرتالتف

حولمعهم وحواره قومه، ®ع القهخ إبراهيم قصه الكريم القران هن.ا ؤ ~ الرمحول أيها ~ واذكر " ٤١
عالية.منزلة ذا ونيثا وأفعاله، أهواله ق الصدق يالخ كان القيأ إبراهيم إن العبودية. توحيد 

ؤ'ياش نحوالإي،ان: له نميلأ الآ؛ئة، ض، نملفا أزر لأبيه س إبراهيم مال ض واذكر - ٤ ٢ 
صؤآ؟عنك أوندغ نفعا، لك نحلب، ولا عبادتك، تمر ولا دعاءك، تسمع لا الش الأصنام تعبد 

لرما العفلجم العلم من الإلهي الوحي جاءف؛ْلريمح، ئد إض، أي يا الدعوة؛الأمتعْلافت دكثر "١٤~ 
الخة.إل ا،لوصل التقيم انملريق إل س فْلادغني يأتك، 

عفتكثر مللرحمن، عاص السهلان إن الرحمن• رحمة وتترك الشيهنان، أمر تطع لا أب، يا - ٤ -٥ ٤ ٤ 
قللسطان تابعا فتكون الرحمن، من عياب يصيبك أن الأصنام بعبادة عليك أحافح إثتي أي يا عبادته، 
الثأر.لحول 
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ومددأكد م أشي؟ عادة إبراهيم يا أتارك ١^ عل ومتكرأ مهددآ بقوة آزر أبوه عليه قرئ — ٤ ٦ 
زمنارويتك أؤيد لا عي واذقب بالحجارة، رجا لأقتلغكر وتعتقد تقول عئا تنته لر لين والهلردت بالقتل 

حلؤيلأ.

الغفرةلك وّأءلالب مني، أذى ينالك فلا ءل؛الئ،، ملام ولعلمه: برفق ١؛^؛■ إبراهيم فأجابه — —٨٤  ٤٧
محلصاوأعبده وأدعوريي اش، غير من تعيدون وما وأهجركم ل، التامة برعايته لعليفا كان إثه ربير، من 

دماؤ تعال؛ فوله ل ورد كا أبيه، من إبراهيم تثدأ الكفر عل أ؛وْ أصر ولما منيبا. محيي ألا راحتا 
[.١١٤]التويت: ه لمحأئه>سوقورأيخة موع_د.ووبمثم\إناآئ\ ^تعثارإم؛همنئي.يإلأص 

إسمحاقاسمه ابنا مؤمنة، ذريه رزقتاْ أوثامم، ورؤية الكمار قومه ^٥،؛ ١١إبراهيم ترك فلئا — ٥ ٠ — ٤ ٩ 
الدينؤ كريمة بخثرامت، رحتئا من جيعا وأكرمتاهم تيي،ن، وجعلتاهما اصفون، يعقوب اسممه وحفيلءآ اققلأء، 

الساعة.قيام إل جيلا وثناء ذ'كرأحسنا، لهم وجعلنا والدنيا، 
والأساطات:الغواني 

اقءإه؛لأإبراهيم بحال حاله لشا>>رة قومه؛ مشركي من لقي ما عل النبي. تالية — ١ 

الأقربئن.دعوة ل اللعليف الآLوب إل الإشارة ٢- 

للشيطان.عبادة لأنه الشرك؛ من التضر ٣- 

باتهأباه يئبكر ه نفالوقت وق التوحيد، عف ثباته عف يدل ري، للث، ،سأستغفر إبراهيم: جواب — ٤ 
أيضا.ترعيّب، وفيه له، ناصحا سيبقى 

عليهم.الحجة باقامة بعددعومحيم والشرك الكفر أهل هجران إل الإثارة — ٥ 
الوحدين.لأوليائه الرباي التأييد ٦— 
عبئا،للرحن كان إنه يقل: لر إذ الإص،ار، مقام ق الشيطان اسم »إءلهار عاشور: ابن قال ٧- 

النقرةإل تشيها امه صرج ذم ق لأل الشيهتان؛ من التضر ولزيادة إليه، السند إل الخم إستاد لإيضبح 
(. ٤٧/ ا ٦ )التحريروالتتؤيرت ٠ ٠ سمي موعفذ الخمالأ ولتكون منه، 
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يلنومي ح-ملتاح نبجمذ بن محثى بذآ  ٣٥٤■آقث وتيشآلئ،م أؤ 
تاعؤأغف - "ؤآ ودئ. بمقأو-يخئأسجد١ وبثن 

ثثثةدخلو0 هأؤكك صنس ؤخمل وءامن ثاب لاس i يلثقائت—ا١؛^^' همؤف آلثموت ؤآئعؤأ أكلوة 
مثعؤذجاعننآفيةد١ؤتسهادْرأدئثساهءكا0ةثْ, أؤأجقت ولأةظ-منسقا 

ينامنَكاثما''و^' يذبمادثا مييث ؤعشنا?ج؟فهاقكر٥ يرمهم ؤلم '!٠١ إلأ ^ ١١
?و^'ربآكتونمرُششتا وماكان تيئك بمنى وماحلمناوما ماب—نجاأيدينا لث• دة-ل.ءلا 

هسعتا لدر ينثر مل ؤآصعلردثدض ةغثدْ وتا>ينئما وإ'لأد؟يى 
٠\ر الف

نلمن النبوة يشرف عليهم اف أنمم الذين الشريف، والنسب العالية، الؤثب أصحاب أولثلثف — ٠٨
ويعقوب،وإسحاق كإسإعيل إيراهيم ذرية ومن الميتة، معه ركبوا الذين والومت؛ن نهمح ذرية ومن آدم، 
للرسالةواصعلفيتاهم للإيإن، محدبماهم وءس وعيسى، ومحي وزكريا وهارون كموّى يعقوب ذرية ومن 

اض.حشية من خوفا وث^قو١ سحدآ، حروا اطه كلام ممعوا إذا والنبوة، 
ؤلريقوسلكوا الصلوامت،، إقامة تركوا أشقياء قوم الأتقياء هؤلاء يعد من حاء نم — ٦٢— ٥٩

أصحابفآولثلث« عمله، وأصلح اف إل وأناب تاب مى إلا حهشم، نار ل ثزآ يلمون فوف الشهوات، 
التيدائمة، إقامة جنات هي ذرة. مثقال، الصالحة أع،الهم من ينقصهم ولا الحنة، اش يدحثهم العالية الم، 
منْل ينمعون لا نحلف، لا آت يالحنة سبحانه وعده إل يروما. أن قبل المالحين عبادْ الرخمن  ١٠٢وعد 
علالخيرات أنولع من الحثة ؤ، يشتهون ما دلهم عليهم، اللأتكة سليم سمعون ؤإتمأ باطلا، كلاما الحنة 

اء.ومصاحا الدوام 

الطين.لعبادنا تورثها أحوالها يعمس وصمنا الش الشأن العفليمة الحنة تللثح —  ٦٣

النزول؛بت، — ٦٤

تزورنا؟®مما أكثر تزورنا أن يمتعلثح لخبريل؛ارما اش. رسول، قالي قال؛ ءنهء\ اش دصمح، ماس ابن عن 

X٤٧٣ىاباضجط)الآة(،يرةما— )صءححالخاري ^^لثامحءماثيرن،مثاوماظمناه. فنزلته؛ 

-٤
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•الم\ر 

حيعسحانه له ربك، بإذن إلا الأرض إل ال،اء من اللائكه نحن نتئرل وما .ت لحمد -مريل ياوقل 
مخيكثا حلمتا وما أمر من يتمل ئ أيدينا ب؛ن وما والاحرق، الدنيا ز والكان، الزمان ق الأمور 

الأشياء.من شيئا ناميا ربلث، كان وْا الدنيا، من 

العبادةله فأحلص محلوقات، من بينه،ا وما السح، والأرصين السح السموائت، رلم، اش هو — ٦٠
ليسماثلاومثا-|ا؟ له تعلم هل سبحانه، وحده عيادته أجل من جهدك بغاية واصبرصرآعظيا وحادْ، 

ولأنشرجه.ثيل، مض 

والأسياطات:الفوائد 

الأنبياءبآولثك ؤواقتداء النيئ عن الروية القران مجود مواصع من الأية ارهده عاشورت ابن قال — ١ 
نجدونحن عليهم، أنزلت الي افه أيان تلاوة صد ممرأ سجدوا فهم القرأن، تلاوة صد لسجود ال 

ا"ا/هْ(.)التحريروالصر: إلينا*. أنزلت الش الآيات< صدتلاوة اقتداءحم 
تعال.اش من والخوف البكاء بمحبه الذي السجود قفل ببال — ٢ 

فيها.أوالتقصير أو^^٠١، يتأخرها الصلاة، تضيع حْلر إل الإشارة ٣— 
للتائبين.تعال اش أءد0 ما وبيان التوبة، ق الترغبب، ~ ٤ 

العبودية.نوحيا وجوبا — ٠ 

بيانأحوال،اللاثكةأمحبمالاتتمرفإلابإذناف-مال.٦- 

الانتقال،ناصب، به، الإشراك عقيدة لبهلال، [ ٦٥زمريم: ه ظغقن.هوسملإزتيتبجء ؤ ت توله تضمن لثا ٧— 
الكفر.أصل انتقاصي يتم حتى الوين،، يعد البعث، وتؤع المشركين وهونفي الشرك، آثار من أثر إ؛هلال، إل 

-t
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ى؛>،؟>، ١^١٤^ 0محلأتنْظئ نوذبجخأ\ نؤ 
مَة.يممحمح

دلامحدن؛سمح أمث<ِبهاصثاُو؟ ثم الختن لممأم كنن م أو؟ عنك ۶^٢^٢^ أثل أنجم ترمزشيعت 
هبماجهأق^ايلدائثكظلمتدكث متنهمآئم£آئوإ -ثثماثمضتاج^؟ وايدهأكاد؛عقمعي 

?ؤأرJ؛-، ؤبمس -ثيرثماى ه1وآئبمكم،أؤبم!امرأسني عثهتر؛ايئ 
هأو؟ لإلنكنساتحئ، 

■الشاس،رو 

أولاحثا؟ اكبر من أنمج لسوف يئست مئ لاذا فيقولت باليعث الكذب الإنسان بمكر —٧٦— ٦٦
عدم؟من حلقه أول ياليعث المكذب هدا يندمكر 

ثحضرممئم ال؛ساط؛ن، ح القيامة يوم للبعث المنكرين الكمار كجمتن محئد، يا يريك —قسا ٦٨
وهلعهم.اصهلرايبمم شدة من الوثوق بمالكون لا لأعبمم ركبهم؛ عل قعود وهم بما بحبملون جهنم حول 

كثدأحمالمنكبيين؛ التمردين جرمتها أكابر صالة فرقة كل من وعنف شث.ة كأحئ.ل ئم •٧— —  ٦٩
•حرما ثئ•؛ ودن'وق جهثم، بدحول أحن مم بالدين أعلم لنحن واش ئم العذ.اب، 
اكراط•عل يمردن فالمؤمنون النار، عل ونيري إلا — العباد أبما — أحد من منكم وما — —٢٧ ٧١

أبدأ،فيها للقاء عليها ذستحدون الكفار وأما أعإلهم، حنب متماوتة رث مرورآ حهئم عل المنصوب 
الشهد.هزل من ركبهم عف ةاعا-ين النار ذ الكافرين ونرلث■ عظيمة، نجاة التمح، سجي ثم 

الشجرةأصحاب من اف، شاء إن المار يدحل لا  ٠٠حفصة: صد قويقول الشي سمعت، أبما مبشر أم عن 
هوإن؛-حقدإلأئلأئا ؤ ت حفصة فقالت فانتهرها. جوا اض رسول يا يف ءالت،ت نجتها". بايعوا الذين أحد. 
فنياحثتاه.يم'نتيآفيتيآسموأوثررآصي؛صكت ؤ هلذت اش قال لقد قوت الني فقال 

الشجرة(.أصحاب فضائل من ياب الصحابة، فضاتل كتاب — ٢ ٤  ٩٦برتم  ١٩٤٢،/ملم )صحيح 
بمفاحرةللمومين الكفرة قال المعاي، الواضحة العفليم القرأن آيايت، العياد عف ئتف ؤإذا — —٧٣٤٧

منكثثرأ أهلكنا وهي- أنصارا؟ وأكثر محيا، وأحن متزلأ، أفضل أنتم أم نحن الفريقين أي ت ومكابرة 
ومتنلرآ.ميتة وأحل وأثاثا، مالأ متهم أكثر كانوا المكابرين، لهولأم السابقة الأمم 

٤٢٠
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والأساظت:الفوايو 

هثنثل -يلقثث ؤجلة عل تفريع ه تصمدثم ؤ>اثئك ؤ ت قوله ي الفاء ~ ١ 
صمثرإل مصافا يالرب والشم الوعيد. لتحقيق المم وواو التهديد- من تضمنته ما باعتبار [، ٦٧]مريم: 

قدره.لتشريف قوإدماج الم وهمو الخاطب 

الوت.مد ابث عقيدة تقرير ٢' 

غيرهم.من عذابا أشد الكدبين هؤلاء رواد وأق للبعث، للمكدبمن العياب ثبوت ٣" 
واختيار.هوامسدراج بل تعال، اممه رصا عل دليلا ليس الدنيا ق الرزق سعة ~ ٤ 

يؤتىثم *... ٌ قوله وفيه الآحر0، ز الرب رؤية حديث ذي ق ه، الخيري معيد ش عن ٠- 
■حهلاطٍضعليه ترلة حفه *ثن قال: الخر؟ وْا اف رّول يا قلتان جهنمء، ظهرى فيجعل؛ين بالخر 

كالطرفعليها الومن الئعدان، لهات يقال ينجد تكون عميفاء شوكة لها مفلعلحة وحثكة وكلاليب 

حتىحهنم نار ق ومكدوس محددش، يناج لم، مفئاج والركاب، الختل دكآجاييد دكالريح دكابرقا 
الحق؛ا.ق مناشدة اشدل أنتم فا محا، يحيا آحرهمم بمر 

هلؤثة.وءصفاءت ءؤثمح؟يومايقاتيهد تحال؛ قوله ياب، التوحيد، كتاب — ٧  ٤٣٩برقم  ١٤٣١/ ٣ البخاري )صحح 

يترعجون،فإبم القرآن تلاوة سمعوا إذا الكمار، موةف< عن تقبئ مإُتحار ،  ٧٣ل ذالأية ٦" 
الدنيا.ل عليهم تعال افه أنعم يا ويتفاخرون 

٤٣-
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آلثاعمؤإما آلمداب مايؤعدؤئإما ؤأؤأ إدا مداج-ءق آلؤثس ٥١ءثندد ؤ(آلئ1نلت زسَكا0 هؤ 
نآثنمنقهدئ آنثدؤآ آئركث> آقث وئزب نثا.ا وأءنس ثكاكا ثز هن مذ 

ماثُمح؟ودودك ومال يثاثينا ْءكمن آليى آثرءيت ثمداؤحم مابأ حرعنديه آلصيحثت 
منئدُ زثثد نايمول عه_دا.ًكلأًنتكب بمد١تني رآمحد أطلعاذنت« . ^١ 

عنإءاِلههإبخؤأثم ?و؟وآفذوإمندودّنإآثم ولأذ؛نا^١ مايهمد مدااتؤأؤدكثه' ٢دثدام، 
كسطيذيملأذزأثا ُاو^ وك^اوذاعثمممحبمدا نتكسنن,بماديم كلأ 

وبمدا٥"آ)بة؛، ئزآئفثذإل ئدا.'بجم إثايعدلهم عئهم ثجل ق أرا.ا ثورهم 
'وأ'هطثؤشعدا

■ؤر الف

طريقجائرآعن الضلالة ز ومنكم منا كان مذ ت الغرويين الغركن لهؤلاء - الرسول أبما - قل -  ٧٥
قياموإما الدنيا، ز عاجل عذاب إثما اف; أمر يأتيهم أن إل ضلاله، ق له وبمل يمهله اف فاى الحي، 

قوة.وأصعقه مكانا، هومؤ مذ ذسيهالمون الساعة، 

تحرالض والأذكار الصالحة. والأعيال الإمحان طريق عل للشات، نورآ؛ المهتدين تعال اش ويزيد - ٧٦
الأرضى.أهل به يتباهى ما كل من عامة وحير ثوابا الأخرة ز تعال الله حيرعند القلوي—، 

•النزول سمث، ٨— * — ٧٧

تكفرحتى أعطيلث، لا فقال: عنده، ل حقا أتقاصاه السهمي وائل بن العاصي جثته قال: حئاب، عن 
هتالث.ل إف ^ ١٥نعم• قلت- بوث؟ ثم لمتت يإف قال• تبعثه• ثم ءوات، حش لا، ت فقلته قو. بمحمد 

مالأوؤواه.ؤآعرءيقآكمحا^قئريئانيثاوبماو،محأودترك■ ت الأية طْ فنزلته فأئضيلثه، مالأوولدآ 
صفات٢—كتايج ١  i٥٣/ لم مصحيح .  ٤٧٣٢٣٠٠٢)الأيت( ياب مريم، مورة النفير، —كتاب a٢٨٣/ البخاري )صعح 

(•٢٧٩٠•■؛رقم ■ - الردح الني؛وص الهول سؤاله باب راحكامهم، الناشز 

هر١الق

اشبايات كفره ب؛ن م الذي السهمي( واتل بن )العاصي الملأل الكافر هدا دجل من تعجب أفلا 
الذيالغيب علم عل أطلع وزجرْ- تعال اف فوبخه وواد.آ، مالأ الاحرة ل محيوتى أمحه العجيبه واقترانه 

وسيحففلذللثج، من ثيء يع لر كلأ عهدآبدللثه؟ الله أءهلاْ أم وأولاده؟! ماله مِأى الغيوم-،، علام به ثمري 

٤٤
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إهلاكه،يعد والولد اتال من كئلفه ما وئرئه كييرة، نيادة عدايه فيزداد اقترانه، عل وٌيحاشتؤ قوله، 
وحيدأ.القيامة يوم ويأتينا 

أءّؤ الكريمة الأية هدْ ق تع١لت موله ق العهد مض ق عندي الأهوار< ^٠ ٠١٠الشقيهرت الشخ قال 
زنشر0 ق تعال: قوله يدليل ذلك، له سيفعل أثه عهدآ اف أءهلاْ أم ايض: أن ه سآهنيعاثا 

هلاوقرة:*ح[«.أقه عنم، ض عهد١ عندآقه كزآمحدم ؤ اامرة؛ محورة 
شأنهم،لترفع لتتصرهم الهة؛ دونه من انحدوا أئهم بربهم الشركين كمر عن تعال اش محي  ٠٨٢"١٨ 

لهمييكونون عالمهم، من سدأ عبدوها الش الألهة ةإ0 ثوهمرا، كا الأمر ا؛ما ت بحانه زجرهم نم 
القيامة.يوم أعداء 

"Ai-AV - إلإغواء وتئوبمم تثربمم الكافرين عل الشياكن تشنا أثما - الرسول أنها - تعلم م
دقيقا.إحصاء نحصيها أيام موى لهم يبق لر فإثه ملاكهم، يح طلل ئثعجل فلا افلعصية؟ 

مكئمينوفودآ الرحن إل ثهثه، واجتبوا أمره، فأءلاءوا اض عقابه خافوا الذين نجمع القيامة يوم — ٨٥
واثنانوراهي؛ن، راعيين، ؤلراتق: ثلامحث، عل الناص محقر ٠٠قال: قو الّ؛ءث م، ه، هريرة أبا عن رامح،• 

حيث،معهم ثمل النائ مقهم ومحئز بعثر، عل وعشرة بعثر، عيا وأربعة بعثر، عل وثلاثة بعثر، عل 
.٠٠أمسواحيث، معهم وممي أصهحوا، حيث، معهم وتصح باتوا، حيث، معهم وتمتا قالوا: 

بابالخة، ا-اِ؛-محاب برثم؛ ٢ ١  ٩٥أ/ سلم وصحح الحنر. باب الرتاق،، -كت١ب ٦٥٢٢؛رقم ٣٧٧/ ١ ١ الخاري، )صحح 
واوسهيا(.بدون رام؛ن( ردافن وءغد«ت الخشر.. فناءاأدنءاومحان 

العهلاشا، وجوههم عل مشاة جهنم نار إل ا-بمرائم كيائر ارتكبوا الذين العتدين، ويسوق، —٧٨— ٨٦
تعالافه وعده ئد فإثه يلرالثا، وعمل بالرسالة، ولرسوله ف بالوحدانية أفئ مى لكن، لهم، يشمع مى محلون 

والامحساطاتؤ:الفوايّ 

تقهروفيه ،، الكهفسورة من ( ٤٦)الأية عند التقدم ءثٍان عنه أخمد، الإمام حديثه ينفلر ~ ١ 
١(. ٩٦أ/ الصحح )الضد المالخايت،. الياقياُت، 

عبارتهظاهر عل كلامه يخمل الخكيم الأسلوبج طريقة عف لكلامه جوامحث، ه اطلحاذث،ت، ؤ خملة ٢— 
إنكاريه ؤأطخآذثّت، قوله: ق فالاستفهام ييمثح، حين، سيجده الذي اتال من الد-ين بقضاء الوعد من 

وتعجيم،•

عانته.ومحوء الغبي،، علم ادعاء حهلورة ٣— 

-٤٠-
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والكيائر.اLحئمارتV إل الفاّشن مسارعة ي السب هي الشيامن ~ ٤ 
ركويا.بمثرون إذ الخشر عند التقين تكريم — ٥ 

للموحدين.الشفاعة استحقاق تقرير ٦' 

 ~U الشركين.من الع؛ودات ببداء، متشل أمر عن إناء

فإنبهم، العياب ومع نتعجل لا أي• ه ثلاثجزعيهم ؤ ٠رضلهت الش؛قيطيت الشيح قال ٨— 
هلهمعذا ؤءئتادثئ• ٥^^ العياب، جاءهم الأجل ذلك، انتهى فإذا سدودأ. أجلأمعينا له حدد اش 

أملىاهم<<.ايحدد الوئت، جاء فإذا هلاكهم، وئت، دون الي والأيام والشهور الأعوام ثعئ أي^ 
بإهداهم عل هدى لدينه، اهتدوا الدين لعباده اف زيادة عن متقبلمآ إخبار ( )٦٧الأية ق ٩— 
اش.مرائص الإي،ان من لم يتجدد 

منهيعة[زد( أكترث 0ءء=قاد ?عآ سنئاإد١ جمم لخن ولدا?^٢ ئامأآمحد ؤؤ 
أد<قخدولدا.٧^١.ةابج،^^٠ هدا 

ا.صشنمنظلإهمثا.فص
ؤدأسنبمل آلص1لشت، ثيلؤأ -و ١٣٠١٠ائمكث> 'و؛'إق هنئا أشنتن يم ءانه 
أهاثك-اوآم ''ؤأ' ل-ا هءمبما وئذد آلثتممك> >_ه ,لثسر دلثايلكت> ئثنينه ?ؤآ 

شمحممحممح(ةة.4
■،ر الف

منكريقول أتيتم ى- واف ولدآ. الرحمن انحد فقالوات والشركين الكتاب أهل كفرة ومحرأ — ٩٢— ٨٨
الأرصوذوتتزلزل وئتصئع القول، هدا هول من ويضعلربن ثتثمئن السع السموامت، تكاد عثليم، 
وماس، اش إل الولد بتهم نق ادكثار لل«ققر استعظاما يديدآ؛ <موءلا الخيال وتتائهل وتتدك السح، 
بحانه.ولدآ نتخذ آن وعفثمته بجلاله يليق ولا للرحمن يبي 

حاصعأءيد.أهتقادآف القيامة يوم رثه م؛أبي إلا والأرض التع السموات، ق محلوب، من ما -٠٩- ٩٣
كل،يأف الخلائق، هذ. وكل أمالهم• وأحمى خلقهم، قيل عددهم وأحمى بهم، علمه أحامحل ند واف له، 

ولأأءو١ن.أولاد ولا مال، بلا القيامة يوم منهم واحد 
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محقالرحمن لهم سيجعل سحانه، يرصيه بإ وعملوا بالوحدانة، ش أقروا الذين الومين إن — ٩٦
العباد.قلوب ز عقليمة 

اش،كنافون الذين به لتبغز الفصح؛ ااعربي يانك ومعانيه القرأن هدا آلفاخل يثزنا فإد،ا —  ٩٧
بشدة.الباطل ق وجادلوا تقيمون، لايالذين الكفرة به وساور با-بمة، رصاه ويرجون 

والاعتبارللتخؤيف الهلاك.؛ علمها خو الش السامة الأمم ياغ السورة هدم هق اض محم ثم - ٩٨
أحل"آ،متهم ترى ما الكفرة، هؤلاء قبل من امة الالأمم من كثيرآ أهلكنا وقد والفجار* الكمار بمصثر 

صوتا.لهم سمع وما 

والأسشاطات:الفوائد 

كبيرأ.علوآ يهولون عثأ وتعال سبحانه إليه، الولد بة يغتعال النم عل الافتراء جريمة تعظيم — ١ 
القيمة.ق ه حديقة عن ثت كإ ه، التثي صتى وكدا الفرية، هذه عل بح بالتتعال افه تعفليم ؤيتبغي 
تعال.اف محبة درجة لتيل مب الصالح بالعمل الإبجان اقتران ٢" 
وهواعظه.أحكامه وفهم الكريم، القرآن ألفاظ سبحانه تيسبمره بالومتين تعال افه رحمة من ٣— 

وعملوارسله، واتبعوا باض، آمنوا للدين ه اش من وبشارة تقبلمآ، مإحيار ( ٩٦)الأية ق — ٤ 
عباده.قلوب ق ومودة محبه لهم سيجعل بأنه شرعه، وفق الصالخات 

-٤٧
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ضّصآينيي

ثأى- نس ئريلأ عمش نس ثحسرْ ^١^٠ ليسق آلهمءاف عثك ١^٥ مآ '٥^٢ ه طؤ 
ومايغبماوثافيآمح؛بج هالئ«ماقآدموب ^، ^^١٣

ص\ئ١'^ و'-ممحمح0آسلآإكث 0 نن\ىلآى 
40هق

الم\ر•

إعجازبيان إيرادها ق الحكمة من وأن القشة، الحروف عل الكلام المرة صورة مهلالح ق ١—ثمدم 
القرآن.

أنزلنا0ولكن ودنك، نفلا، لرهى العفليم القرآن هذا — ارر،وو، أبما — ءالٍالئح نئزل لر إثا 
—قوله: ق — الأهوال، 'رأظهر اكشهلي: الشخ هال، اف. عقاب، محتمى لمن وعزة موعظأ 

ومحاقاف، محتمى لئن التذكرة لأجل إلا أي: تذكرة، إلا القرآن _، أنزن ما أي: لأجله، ضول أنه 
محتمىمن بالثذكرة وخهش قهيه، ونحتب، اض أم ختمتئل القلوي،، لها تفن اليي الوعفلة والتذكرة عذابه، 

وقوله:[، ٤٠]ق: ^ ثعيد بجاث، ش ؤ تعال: كقوله بما، الضعون هم لأقبمم غثرمم؛ لئن 
•* ؛1 ١ ١ تس: ه الس ثحثمح،آتيس آليصقر قاثي-راؤ 

والمواتالمح، الأرصين( خلق أبيع الذي اليفلمم، افّ من القران مذا عيك نرل ئد ه~ ~ ٤ 
استواء١ل٠ئزئت، وأطب أعل هو الزى ايعرفس سمط استوي لحهه بمحمع الر*تمن هو العالة، السبع 

وعظمته،بجلاله يليق 

منالأرصن نحتي وما بيثهط، ومجا المح الأزصن ق وما المع، الخوان ملكوت سبحانه له — ٦ 
وكور.حلقات 

تعالاف فإل أوأسزرته — الرسول أ-ما — بالقول جهزت مراء عنا، ثيء بكل أحاط تعال اف إن ٧" 
٠

الحسن.ل الكاملة الأسماء وحاد0 له هو، إلا انموديه يستحق لا العبودية معايٍا حمح له الذي اف ٨" 
والأ،سياطارتبخ;الفوائد 

القهلعة.، الحروفبذكر الكريم بالقرآن اكحئ.مح، ا~ 
قو.الأمن الخي عل الكريم القرآن الرذءلتئكرىنزول، ٢- 

-٤٩
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\-وو.اف ابء الإيان إل الإثارة ٣- 

العبودية.توحيد تقرير ■ "٤ 

به.ك،ايليق عاليه تعاق واستواؤه ض، العرش إمات ْ~ 

الثرىضحت الثرى، تحت، ما عل سوقف الأرضية الحية والكات|؛ا'>ت، الإنسان حياة إل الخيراءت يهول، ~ ٦ 

لالصخوراكتة الفءلري١دتs وملايغر بالرئة، الرتبهلة الحياة دورامحت، بإتمام تقوم المر ايكتثليا من اللايغ، 
المكروبي(،يحتواما والتفلمة للربة ا،لخصبة الأكتيتوميسيتايت، وملأي؛ن، والبانية، الحيوانية لليقايا وايحللة 

ونرىالربة، ق الأحرى الحية الكائناُت، لأعداد الثلمة والفبحو،ّارت، راور؛ة، ايمحصية الهلحالمث، وعشرامته 

الأرضيةواليقان والبذور الحبومحب، ونرى للربة، والهؤية اكلبة الي،اتودية والديدان الأولية، الحيوانامحت، 

الكايامت،مدْ ولوغابت، والحافة. والغدقة و١لقاحالة الحية الأرض محكان من وغرذللن، الدرنية والخدور 

ومحرمث،الأرض( وماتتا والكمجيتح والفومحمور، والكربون، اكروجغ(، دوراُتا توقفتا الثرى تا حتص 
الإءجازموصويث )محوغ الثرى. تحت، ما بدون حياة فلا الأرض، عل من، تماما الحياة واحتمت، البايت،، ومامت، 
(.http://quran-ni.com/cont.iiner2.plip?^-artview&1 الحث; ورابمل والت، الكاب، ق اسم، 

•القح الكو.ن ل ثيء بكل تعال( افه علم ٧" 

منتاءايثةِ ءاث1أّتايامإلعق هث\للآادليآمكمأإق إذر«ا3ور\ ?٥^؟ مجؤمحئ هز١^٠، ؤؤ 
أنيادإلك، يثثك، ايأرلكا3ا-ع ضومئ'و^رافي يودى ١^^١ ظثآ هدتماُأو^ ^٠ ٥١مسمرأوأحدعف 

هداتيأظآئلآِللت\لإآتأص ?0؟ثيى دخ آنترئق، ألثئئ؛يمى0زآط 
ءلأيءثثك<دسمت، بما لني، يمحرمح،َؤو، محفتنا أكاد ءاية ^١^٥ ٤١٢'/ج؟إل قذحكيي آلثلؤة 

عصناىقادهما أو؟ ينثؤمئ سمينك، وماغاكت> او؟ مر.دئ هؤبنه محآقبع ها عينامت،لأ؛همأى 
^دافاَلمنها ئآكها؛؛٣^?^؟ ١٥?وأمثايثصمح، ذ؛يا ود عقممثعى ها ؤأهس عقها آميتتكوأ 
هج^؟ أ'لأولأ، سثرده-ا رسعيد.كا عقت، ن؟ د  ١٥ا/ن؟ ثتنن هم،-ثثة 

التمسجرت

الطريقأحطأ وقد نارا، رأى ح؛ن الء؛لآت موس حم العظيم، الخم ~ ائتي أنها ~ أتاك وهل ~ ١ ٩—٢ 
الثارهن iشعااة آتيكم لعل نارآ، أبمزت إئتي انتظروا، لامرأته؛نمتبشرآت يقال سيناء، صعحراء ق مصر إل 

افهاداه الثار ^٧^ اقفأقخ موسى أش ظئإ مصر. إل اكلريق عل يدلتا هائيا عندها أجد أو بيا، شمتدكون 

٠٠
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ح؛نحطأ، القيطتر قك إذ بمصر، فابك ق عليك هتنا وقئ فراقك، عل تحزن ولا وسرعينها، قوادها، 
متقيا،فوجدناك وامحرتاك القتل، عم من وئججاك الخوف،، من قامتاك الإسراتيل، بلث، اّتغايث، 

إلجئت، ثم الجهء، شبت، اش ص ح مدين ق سن؛ن عشر لشن، ذللئظ وس—، محة، إثر محؤ من فحلمناك 
لرّالضواحترتلث، للشر، تربيني وحنى تتمي، عليكر وأ-مئت، لإرساللث،، مدرتاه وقت، ق الهلور جيل 

ص•وص 

والأستساءلأرت،تالفوائد 

اكوحيد.إل واكاس فرعون دعوة أجل من بالعجزاشج المحو؛ موس تعال تأييداش " "١ 
 -٢ jحياةالداعية.أهمةالدئء

ثعال.اض إل الدعوة ز التعاون أثر إل الإشارة ٣- 

بالحكمة,الطغاة دعوة أهمية ~ ٤ 

افه.صاية يرئون الدين للدعاْ ذزس هذا وق النهر. ل متدإلقاته لوس الربانية الرعاية ٥- 

ةلك،،علم قد اص موس لأن الخير، لتحقيق الشم بلام الخير تأكيد )٧٣(: الأية ل ٦- 
حاطرهتهلم،ن ق زيادْ عني؛ لا دائمة به اش عناية وهوأل الرادمنه، للازمه تحقيق له الخير فتحقيق 

هثؤللى -اؤيت تعال: قوله بعد 
ئهئا((خهن نحيء اكثتة ارإن طتول,' . اطه رصول سممث، عنهإ القه رصي عمر بن القه عيد عن ٧" 
قتلوإدءا يعفى، رقاب، يعضكم يضري، وأنتم الشيهنان، قرنا ^ ila؛حيث، مى الشرق، تحو بيده وأومأ 
ه.مائءحقف< ؤهننث، ؤ له: اطه.؛، فقال، حطأ، فرعون ، JTمن قتل الذي موس 

(.٢٢٣• برتم ، ٢٢٢٩م/ سح_ث،طوعمناابن، الشرق ق الفتة باب، اياصن، وأشراط الفتن ك؛اب، ص، )صحح 

جلهنا ي؛يرن، لر ه ئؤيا يررألعنِومنظك، يساننئييئ ؤوثلث، تعال: ررقوله الشتقيطي: الشخ قال، ٨— 
ة٧ثجمن به نجاه الذي المسي، ي؛يرأ، ولر هي، ص ولا النفس، لهده قتله سم، الكريمة الأية مذْ ن( وعلا 
١[«.—٦  ١٥]انظرالآيااّت،; القتيل. حبر القصعس سورة ق ولكنه فتنه، الذي الفتون ولا الغم، 

•الملم، 3، كا مدين، قوم مويع حريْلة ينظرن ٩" 

٠٣ .



طهمحورة 

تكمث!" لت. طش'أوأ'ثمولأ مآإك ۶^١١آد دؤى فا ^^١ أنت ذهب آؤ 
ئوص0ظوسهمتظا

ثرءقتأشؤابحقيذمم ذj؛s يني تثنا.ؤآ ْأنيز( رّوالأويمكث ^(؛-٠^ هأيياْ أو^؟ محأيكن اُس-عح 
?ؤ؟ؤمحيك مزكدمتت• عك ألمد١ب ا0 ئتمح(إشتآ أوآإثامن آنثدى \خ ي عق ؤآلثثم يغث تن 

لميزباثر٢ فما ل ظ ?ؤ^؟ مدئ م لأ•يءنفك! ^al_ آئى رين1 ه\ل دبم^مايتحؤبمؤا فمن ،ل 
مهداآمحفيس لكم جعل أأو^'آفى رقاولأيذّى لابمنصل ء،كش، تيه علثهاعث أأو^؟ظل ٢'؛^^، 

ثئتزنان ظص؟هناغق ماء سثلأوأززليىآثناء ليا لم وث0ث، 
التفرا

بأنبحانه هما أثن له، معينا مارون معه يكون بأن موس دعاء هق اف استجاب و1ا — ٤ ٤ — ٤٢
يصعقاوألا وصدقها، تعال افه وحدانية عل الداهن واطلعجزاتف الايايتؤ، من معهم بط فرعون إل يتوجها 

تعال.اض وعنشى  iajCjلعله قولألطيفا، يقولاله وأن الرسالة، وسلخ تعال ض الذكر مواظبة عن 
إثتارثتا يا فقالا: وبطشه، فرعون •جيرثو'-ت، من مشا ولكنهط ااشئفة، الهمة لهده واستجابا — ٤ —٦ ٤ ه 

لامحاقابقوله: بالعون ووعدهما هث، اطه فهلمأمط التتا، رمحوعل علينا أويتمرد يائينا؛ااءقوبة، أن نخافه 

أحوالكإ.حيع وأرى قولكا، وأسمع وأرعاكا، أحفثلكط معكط إثمي فرعون، بطش من 
تعدبممولا إّراتتل، بي ّراخ فأطلق عتل-ربلته، من رسولان إمتا له: ومحولا إليه، فاذهبا ~ —٨٤  ٤٧
والسلامةواليي.. العصا وهي الئيوة، بمد3، لتا تشهد بمعجزة رباك من جثتاك محي والإهانة، والأسر بالقتل 

مىعف الهلاك أة إلينا افه أوحى محي إمحتا تعال، افه باياتر صدى مى عف والأحرة الدنيا ق العياب من 
الخق.عن وأعرصى اف، ؛ايامحت، مقدب! 

ربماوالإبجاذت اييان غاية وؤ، يثقة موس فأجايه موس؟ يا ربكط فتى يغرورت فرعون فال ٥- -١ ٤ ٩ 

قالهله. افه حلقه بط الأنتفاع إل محلوق كل مدى ثم به، اللاتق حلمه الخلوعامت، من نؤع كل أءْلي الذي، 
اليتثن،بالكفر؟اتاصية الأمم حاو قط ارسامين: فرعونهششبمآبضلال 

لألالأستل. قاسة عف جريا الوجوداٌت، -لحمؤح ض الربوبية بائٍامت، موسى ارأجاب عاشور: ابن وقال 

عمومj، فهوداحل الأشياء، حملة من فرعون فاد قياس، محموعهط من بمتثلم بحث ا-لحزتثة عيط بالكلية 
ؤلآمحةمح«.)اكم.رداضضآا/بمأا<.

-٠٤-
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الثؤحق وحده ري عتل الأمم تلك علم ااربود؛ة• توحيد إل لأفتآ جوايآ موس فآجاب —٣٥— ٥٢
تسلكوب،طزقآ فها لكم وجعل الأرض، لكم بط الذي هو ينمى، ولا عنطئ لا رق إف الحفوظ. 

زاهيةفوائدها، ق لخوعة ال؛اُت، من أصنافا الطر بذللث، سٍحانه فاأحرج اكانير، الهلر السحاب، من وأنزل 
الها.حق 

اكواىلوالأ،ساطات:

نتريؤ ت تعال ،افوله الثنقيهليتالشيخ قال الألبابج. ونحريلث، ا-لثهلاب، لين ااا-عوة مهإت< من — ١ 

أنوالسلام الصلاة نييتا وعل عليها وهارون موسى نث وعلا جل افة أمر ه قمح'يثدقرأوقمح 
ويممره،ماثئضته فيه ليس سهلارقيقا لطيفا كلاما أي ه إليه افه رسالة شليغ حال يقولالفرعون 

لإ<ئ^أصلضمح،اقآنرةاج^؟الأية هذه ق ؛^، ٤١١^رقول الر١د وءلأ جل يع، وقد 
كإترى®.ورهنه ولهيافته الكلام لين غاية وهذاواف [. ١ -٩  ١٧لالازءات: وأهييك،إكرشمثثشه 

عليه.مواحادة فلا البثر، طبع العدوهومن من ، الخوف٢" 

والشك،.اليس عن والإجابة الخوار، أهمية ٣- 
عباده.عل تعال اف ننم بيان ~ ٤ 

ولوبحكايةبالربوبية الاعترافه عن إعراضا ه ؤئتنت3قتا قال: بل رق؟ فثن فرعون: يقل م ٠- 
ربا.له بآل ه اعترفأواثه ربه، معرفة ق متردد أيه فيحبوا وقومه، أتباعه سئع ق ذللت، لئلايخ قولها؛ 

-٠٥-
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بم^نتياشممحاهمم
آربمّنايحركمى ,لقتيثنا لهشاقال ؤهقث ذكيب ءايتيتاميله\ ؤكد أ-حرئ وار0 

س،قمحنلآكصه

^^،نحمعًكبمئيمأقو'ذالوأنمحرآتاسصحمأو آتيني بجم ثال ؤ؟ 
ثتنننعوأمزآئشن حاب ؤبمد بمثاب ^:قذباثسجءِ آثم هل لاسرءأ وتٍنكم نوستى لهر 

مهمهمامنأرهنأكم ءم-بماكر أن يريي-اتي يحجرن ٠^٠٥ قالواإن ١؛^^؟ ؤأميأآلقؤن ينهر آَبمم 
مانتنق.ه

•الم\ر 

الفضلذلك ق إل الكلأ. ز لتسمح حائمكم وارعوا الثمرات ماوْ هن — الناس أبما — كلوا — ٥ —٠ ٠ ٤ 
الأرضتراب من العفليمة. وقدرته اض وحدانية عل الماليمة العقول لأصحاب واضحة ثدلأتل العظيم 

والحاب.لليعث أحرى ^٠ أحياء ومنهاحرحكم مماتكم، يعد وإليهاتعودون وذريته، حلقتاآدم 
موسءأا حاء الش وهعجراتتا اياتنا كل العين رأي فرعون ١رينا قد وحلالنا وعظمتنا —٧٥— ٠٦

لتحرحناأحثتتا ^ ١٥٥بالحر، واتيمه عليه، أنكر بل لوص، تجيي، يأن وأبى جيعا، بما فكدب القوث، 

؛،؟JL1مالكا وتكون سعحرك، مصر أرض من 

سنتاوبيتلث،فاحتل سحرك، بحرمثل فالتأتينلثج متعاظامتحديا: تمديده فرعون أُكا م —٩٥— ٠٨
ني؛امللناص؛ حامعآ يوما موس فاحتار أت، ولا نحن عنه لانتخلفح والكان الرمان موسأنحددآق 

الثميشروق، بعد الا'س بجتمع وأن فيه، وتتريتون نحتمعون اللي العيد يوم موعدنا فقال: 
الروية.لتتضح وارتفاعها؛ 

لحم أتى م ١لؤ١٠رة، لإحكام الئءم؛؛ إل الدعوة ووجه غاصا، موص عن فرعون فأعرض - ٦• 
الحثّد.الوعد 

الحرعن وبمامم بالهلاك، وحومهم ووعفلهم، باش دؤرمم موس حم اجتمع فلثا —٢٦— ٦١
والاحرة.الدنيا ق والخسارة باستئصالهم، العقوبة إل يودي الدي تعال، افه عل والكالب 

جعلهملهم وإغراءه فرعون بطش ولكي برآ، فتفاوضوا والزجر، الوعفد ^ا من فدعروا -،٦- ٦٣
مصرأرض من إحراجكم يريدان لساحران - وهارون موس - هدان إل فقالوا: فرعون، إشاعة يزللون 

فاحكمواالهرة، الحرة السادة أبما زالحر، المثل أنثعلباطريقتكم ويريدان للامتيلأءعيهابسحرهما، 



طهسورة 

الأمار،فتبهروا أهيب، مشهدكم ليكون صفكم؛ بإحكام تخمتكم ربوا ثم حئكم، وثئقوا مكركم، 
حصومه.علب من اليوم فار وقد 

الموائدوالأسشاطاص

قإعادة كليهإ لأن آولخدأ؛ شما كان سواء الدفن مشروعية ه وغةاسيدلإ ؤ تعال; قوله ز — ١ 
الأرض.

واسبم،.اككديج، إل يؤئيان والغرور الكبث - ٢ 

ستخدمهاالأعداءصدالدعاة.الإشاعة حرب ٣— 

الحر،يزك وصحهم السحرة، دعا فاثه فرعول دعا فكإ تعال، اف إل بالدعرة موسى عتاة ~ ٤ 
الدنيا.ق والخسارة جهنم ينثران وأنذرعم 

 ~٥ _«JLإغوائهم.من الشيطان ممفن عل يدل بالحر اهتعام؛
الشرائع•كل ل أنواعه يكل الحر نحريم ٦~ 

بحليصبميهم ئاث،بل،أثمأ^١جمائم آلزُأو^' س أثل ينتجا٧^٦أف أف ااوأينعؤبئإة مؤ 
تحماإةفلاآلآءكأو؟إفيلا هنئ ?وأُ مؤتئ مصهءخثه ؤ، هأؤجى ?ؤآ قي آم؛ محن"؛؛٠^؛^ يثو 

لوا١٥لتجأكمْ"؛بمدآj١٥(؛"مئآلثاحرحتث،أدنر•Lءّنمأإتاصعؤأئدثم ماؤ،يمنانح،ينمق 

التضثرت

معناما نحن ئلقي أُ عماك، فتلم تيدأ أن إما نقاءت ما احر ياعتزازت اوّس السحرة قال، " ٦٠
ئس،.

منيتحثل بموس فإذا وعصيهم، حيالهم فألموا أولأ، معكم ما أنتم ألقوا ت موص أجاحم "٧٦"  ٦٦
الخوف.من يثيء فأحس رعت، بتمثي أما سمحرهم هوة 

أنت،إيلث، الحر. هذا من نحم، لا وميشرأت مطتثنا موص إل برعايته تعال اض فأوحى —٩٦" ٦٨
الديإة كلها. وعصثهم حيالهم ت؛تاع اليمنى يدك ق الش عماك وألق السحرة، هؤلاء عل الغالي، 
والاخرة؟الدنيا حر وقد ، كيفحيع؛ مهيا بحرم الساحر يفوز ولا احر، هومكر افتعلوْ 

-٠٧ -



طهصورة 

إيءاي،م،الملأ عل وأعلتوا تعال، لد ثجدأ فحؤوا الحق، عرفوا العجزة هذه الحرة رأى ؛لثا " ٠٧ 
وموس.مارون رب العال؛ن، صئ.دتابرب قالوات 

تفقال، وهد.دهم، عليهم وأنكر الصلأل،، فرعون فغضت، الفرعوق، الثلاط الإعلان هذا هر لقد — ٧١
مايقتدبثر هذا بآ0 موسى وعل علميهم الأكاذس، لمي ثم ذللث،؟ عل أوافق أن قبل بموس أصدمحتم 

أيديكممكم واحد كل من لأقشن لإخافتهم: ثطثه أعلمن م السحر. علمهم هوالذي موس وأف سهم، 
جذيع3، جتعا 'دأعلقمحم ثم العكس-، أو المرى والرحل اليمض اليد بقطع - حلاف من وأرجلكم 

ربأم أأئ١ وأدوم، عذايا منا أشد هو من الحرة— أبما — ولتعلمن ، SUJUTوأيديكم الخل أشجار 
المال؛ن؟

الفوائدوالأساطاص

المحه؛.موسى ببما سطع التي الحق دعوه تعال الد تأييد — ١ 
الشرانع.ق السجود مشروعية ٢— 

هثلهم.لتؤخ واميه؛ أءاJارأ الطغاة اصط؛اع — ٣ 
لجنوده•قومه ليخيع اياطل، الحيل عل فرعون إصرار ٤— 

٠٨ -



ضسورة 

ه1ذهآ-لثوْإئماثقضى مى قاهصماأنت ثطرد\ وخلذى هكآوتنم ماجماءى عك لن ؤأ ىؤ 
يأتمن -ثثروأبئ أكننثناعثوبراآلثاحيمح1س ئهلي1ثاؤتآ - لثمر٥ إئا»امناإرتنا أ]ونآ 

٤؛^!هأنكش لثنلأحنتا ١ ضل هد موهن-ا تايهء هممن ؤلأ.محبمت، فبما بمؤث لا جهم لئ ؤ>؛ محمما ره> 
أيتثآتزتزؤ.وكد حزآة لآيثضبمجاثدبم ئ،م.محسنشمني 

ةن؛نءملآوبم، ٢٥٤لأعمددمحغ^"فاصر-ر>تالم سجادي آُاأنم إكممحتى 
محنأوُين؛غاءعأاءدأ4ثةؤ هدئ مبمه»وتا ُو؟ثشثيمتزذآلخماعسيبم ,؛؛٥^^٠ 

نلأماجذإم' ٠^؛^ بن حلإ\ و1لثاوئ. آتن عاوؤم ظي آموامحن -ثث وو؛عنكؤ- عدئ: 
همءامنياب كثارلمن محإف مؤكا فقد عضي عليه عتلل ؤبمن غضي علكي مجل مه نعلغؤأ 

?0؟يمثحملصايمأذتJئ 
اكصذر1

UU'-UT - بالييئإ ;^: ١١الخص الايات ل ي ب، ونصيحق بعزة الخالون الحرة عليه نزئ
هلامحا،ذلك ق ولوكان موصى، يد عل تعال اطه من جاءنا الذي والإبجان الهدى عل مصلك لن حلقنا، 
وحريمهذنوبنا، لنا ليغفر باض؛ صدقنا إئتا الزائلة. الونيا الجياة هذْ ق أمرك ينقذ إنإ تريد، ما فافتل 

عصاه.طا؛المى دأيش أءلاءه، لمى ثوابا فرعون يا مئلئ، حير واف عملتاما. اض الحر 
عاصومو القيامة يوم رثه يلو ثن إنه دص: المارك قرارهم الخالون هزلأم علل ثم - U"\-U؛

ارعاناد_،،من ممح فيها، لايموت بما يمدب جهئم، ناد عقابه فإئ الكفر، عف وموته ابرائم، بارُكابه 
إقامةحنايت، ق العالية ايازل، فاله الصالحة، الأمال وعمل به، مومظ اف يلق ومن طية. حياة محيا ولا 

منثطهزحزاء العتليم ا،لقام ونلالث، أبدأ. فيها ماك؛ن؛ن وأشجارها قصورها نحت من الأبمار نجري دائمة، 
والشرك.الذنوي، دس مى 

ثمسيناء، صحراء إل ممر أرغى من ليلا إسرائيل يش يرحل أن موس إل أدحينا لقد مأ " ٧٧
وجنودهفرعون من نحم، ولا عليه، يئؤون بابا ءلرما لهم ليكون بعماك؛ البحر فاضرب القدص، ستا 

ابحر-ق الغرق، ولاقض فيذدكدكم، يلحقوكم أن 
البحرأمولج دلكى لتقتلهم، فورآ وجتودْ ه ينففرعون يقيم موص ذلك لمل ولما ^٩٧" ٧٨

عنقومه فرعول وأصل معه، ومذ موص يدرثوا أن ئل وعددهم بجحافلهم جيما فابتلعتهم غمرمحم، 
الخير.إل هداهم وما الحق، 

-٠٩-



طهمحورة 

قدأميناكميعقوب ذريه يا التمرة: الطاتفة تعال اش حاطب الختمرة اللحمة مده وبعد —٢٨— ٠٨ 
سناءصحراء ق الطور حيل حاب بالرسالة لتكاليمه موسى رسولكم ووعدتا العدو، مدا حيرومت، من 

الثتمساء صحراء ق عليكم وثزلنا مصر، إل الشام ز مدين من مقحة وهو لوس، اليمض لناحية اق 
تنفواولا إياْ، تنiناكم الدي الحلال الطعام من لد مما قلوا الشهي. والطثر الحلو، الطعام الكريمة: 

لذل ijhهلك• فقد غضي عله وميثتزل، وتحطي، غضي بكم فينزل الحرمات، عل ومحئد.وا أمري، 
ذللث،.عل وواظب استقام، ثم الصالحة، الأمال وعمل بافه، وصد.ق وأناب تاب لتي عفليمة مغفرة 

والأستتياطات:القوايل 

لمخالإيانيرتقمح،بالومن،ويتحديبهالطواغيت•١" 

ه.بيان وفيها (، ٠٧الأية)المرة عورة يتظرت ٢" 
الميم،•ق فرعون مرق ومكان الطور، جبل وفيها ميناء، صحراء حريهلة يتْلرت ٣— 

القمة،لأهمية التحقيق وحرف الشم بلام ه ؤؤيثناءذيمح-نآلق،مؤتمح؛، ^١^ قوله ؤ، الأية افتتاح — ٤ 
وعر.دروس من تصئتته وما 

حينأ.كان؛عل• ولو بالمر، وءاا-ْ سحانه افه نحقيؤ، ٥— 



ًلّسورة 

ر>ب,لمتمح<وص>دتإمما أمؤ، ئق أمحمحء مم قال اصجلرك ثا مهؤ 
قادأسفنا غضبنن ءو؛يهء إق مؤعئ مثح ''ؤ^؟ ئضل،ءأآككئ يعدك ين مملى فثنا قد هاقا هال 

آثمرمحِندثت تن آؤثايأ -وئشآ ؤثئا يثئكثا موعدك ثث^ثن١ «!1 ^! ١٥?ؤآ مؤعدى هأ-ثتتم يذؤم 
ؤإقثقهبمتكم ند١٢مارمماؤإ لمحُ- عجلاجندا ثهم هألئيج أشآلكيؤثقدقكهاثكد؛إش 

لأسعاأو؟هدهادئاثتحا
^ء د ثازأ ه مي محتلثمأ اليبمف ^٤٠١ ؤإن هتتريد؛ إثما ثل.عش ين 

آفعصيتثقعب ?^أألا حتبميأ ثأتتهم ما تقهك هاد ُو؟ نيى ^؛،١ نخ يخ 
ليمبميفيتتءيل يمن تمل أن حشبت ءربي،إؤا ؤلأ* لاتآخييمحق هاليبنؤم أو^؟ أنمى 

دصتتههمقت يوء يثثئؤأ دة ^^ييئ.دالبمتبقسا 
نكؤ،ؤبك ى^الهآده،ب '/ج^؟ ثثسى سؤلتؤ، وء=قثإقث هثثدي_ا أئ_رآلإيمول مث 

عليخ&؛1^1ظنكن إق.إئتهشآييى ■هتئءؤآنكز ق مهمهدا ؤإةئك لأمتثاس كمل أف آنصؤغ 
^ثة>فيآصِسماأو؟ه

التمثرت

السبما الطورت حل بجانب الوعد إل قومه سق حيت،ا اله؛ موس تعال اف يعاب "٤٨" ٨٣

قريب.عن ي لاحقون هم موسى: فأحاب الطور؟ حز إل قومك وسق العجلة، إل دفعلث، الذي 
الحيل.بالوعد الوفاء ق عر لرض إس؛ عجل دّب 
العجلبعبادة أعراهم الذي الضلال بالثامري قوملث، ١^٧ إثما اله: لوسي تعال اظه قال - ٨٠

الدهمح،•

موبخاالنسب، بعلامة منعطفا وحاطبهم والخرز، الغضسج، شديد العلور حبل من موص —فر->ع ٨٦

أمالعهد؟ فنيتم الزمن، سم أطال الهيابة؟ فيها التي التوراة بإنزال تحال اف تعدكم م قوم يا عاشا: 
الالتزامعل معكم وعدي قة>ن>وئب ربكم، من وتحط غضت، عليكم ينزل أن هذا متيحكم أردتم 

الهداة؟



حكّورة 

قومحئ من آثاما خملتا فإثا مكرمن، ئ واكن ياختيارتا، وغدك أحلقتا ما ت معتادرين ®أجابوا — ٨٧
وكذلكفيها، للحكم موس يأ؛و( أن إل الإثم، من للتخلهس فيحناما i٠فمنهم، امتعرناها إذ بمصر فرعون 

لإغوائهم.معه كان ما امري انألش 
مؤخرتهمن فتحه له جعل وإد،ا فيه، رنخ لا عجلأ الئ تللث، من الصلأل الثامري فصيغ — ٨٨

هذاالسامرىت أغوامم كإ وقالوا به، فمتى؛عضهم البقر، كخوار صوتا فيمج الهواء، ليحول ومقدمته 
لكم!يدثزْ ولر نسيه، الذي موص ؤإله إلهكم العجل 
أنيقدر ولا جوابآ، لهم يرد لا العجل أق يعلمون أفلا ت عليهم ؤيتكر القتونن، تعال افه يوح — ٨٩

يكونإلها؟فكيف نفعا، لهم بجليه أو صرآ، عنهم يلغ 
مستعطفالهم، تحدرآ الطور جبل من إليهم موص عودة قيل من القهء هارون لهم قال لقد واف — ٩ ٠ 
الرحندبكم ول0 - الكافر من منكم الومن ليظهر العجل؛ بمدا ديتكم ل ابجتم إثا قوم يا التسبه: بنداء 

الحق.ق أمرى دأؤليعوا العبادة، فاسعوبيرل لاءيرِْ، وحده 
حصالعجل عبادة عل مقيم؛ن سمر وقالوات وحالفوه، حدلوْ العجل بعبادة ال٠جي^ن لكن — ٩١

الخلورإجل من موص إليتا يرجع 
عاتبامارون أحيه بلحية لث، وأم؛شد.ة، فغض، العجل، بعباد القفوفوجئ موص رحع -ولما —٣٩ ٩ ٢ 
فيانبي، ألا دينهم، 'م، انحرفواإذ المشركغ، هؤلاء ريع مى متعك ما هارون يا عليهم: ومكرآ عليه 

أمري؟أنئتحي أرذمتر أم إليلثخ، عهدثر 
عئ،غضبا رأمحي، بشعر ولا ءسكا؛لخض،، لا أْي، يابن، يه: الغبنداء ومستععلفآ معتدرآ فآجابه — ٩ ٤ 
حكمي،تتمملر ولي ذللئ،، عل فتلومتي بيتهم، قتال فيقع هؤلاء، أريع أن حشيت، إم، أمرك، أعصى لر فإل 

فيهم•
الشرير؟وصبالثخ الخطتد يأنم، فا قاتلا: ؤثزذعه تيمحْ الضلال، الثامري إل نزيه م ث- 

معفهلرخئها الرسول، أثر من، شينا فقيضمتج يمروْ، 1إ ما تئزت، النكراء: بجريمته الئامريمعرفا قال 
الرسولرؤية j( الئامري يكدن، وقد - الأمر هدا نفي ل ريثئ، التزيغ، ذللث، ومثل، - العجل، لصع الئ 

التالية.الأية ؤ، كإ الدارين ؤ، عدابه مصثرْ إى بل تاب،، أثه ^كر ولي ثقة، وغر ومنيل صال لأيه جبحيل، 
ينبدكأن الدنيا الخياة ن، عقوبة جزاءك فإل فاذهب، قاكلأ: ورجره امري، ايالقنقوك موص فآقمى — ٩٧
موعدآللعداربهللثخ وإى أحدمنهم، ولايمستي الاس، من أحدآ لاأممي وتقول: وحدك، ؤيركوك الناس، 

-٦٢



طهسورة 

لذرؤو4ثم يالغار، ئلموقث واه عيادته، عل واظتش الذي معيودك إل وانثلر تعال، افه ؤئلقه لن لآ-خرة اق 
ثيء.ائر0 من ولايض الحر، ل رمادأيدران 

الفوائدوالاجاطات:

الوعد.إحلافح وذم العجالة، دم — ١ 

الاس.انحراف ق وأثرها الشيهنان، حهلورةئرغامحت، بيان — ٢ 

فيه.وقعوا ما حْلر ييان وقومه؛ امري لنموسى حوار ٣— 

الخريمة.بتر إذا وعزله النهم، إل اُبمربمة ب من التحقمح، 
تعال.اف دون من ميد الش والأصنام الأشياء إتلاف وجوي، ٥— 
يستجيبوا.م آم الخاؤلبون اصتجاب، سواء ايكر عن والنهي بالعروق بالأمر القيام وجوب ٦— 
المامريدعبم•؛العجل•مهمّم،ْع حرم ٧" 

فهولر،عنلتئءه مؤعدا لك وإد< لأيثتاس هئ، أن ؤ،آذثيوة أش هك؛ ؤ ت *قوله عاشورت ابن قال، ٨— 
الأسافه سالبه أي: اس، ملا مول،ث أن حياته ق حظه فجعل والأحرة، الدنيا ل به اض عامه ب،ا إخبار 
الناس،،.متباعداعن فأصح وئوحشا، ووسواسا هوسا به فعوضه الإنسان، طح فج اللءي 

(.١٧٠; ١٦)اكم.رواضر; 

نانمحه،ِتىأه ؤإكتأإيتجُ 
حييهيتجيل"وأ آكتنت منم محل ؤئث» عنه أعنمحى مى ذْكرا لد، من ءايثمح، ة مد 

يتءحتمتويك<^^ثزمحذئا بجءبثح جلا.٠ ف-محوعءكاتمآهنمح 
لدقنإلأيرثا.'هيموث،أظهلمشثةيان ^^٠١^^٠٢^^١

النفر:

الأشياءمن ثيء كل وبغ هو، إلا بحق معبود لا الذي هواض إلهكم إثا لقومه: موسى قال، ثم ~ ٩٨
عنأ.

الأخبارمن عليلثإ مص وفرعون، موسى قصة ~ اليمب أبما ~ عليك، قصصنا مثل،ا — ١ ٠ ١ — ٩٩
ولرعنه، أعرض مى يتدٌكر• لتي وهوذكرى قرآنا، عندنا من ءدلئ، أنزلتا وقد السامة، للأمم العثليمة 

الدست،ذللث، وبض جهنم. بنار الإثم لهذا ا-بمزاء فج خال-ين كثرأ، إثا القيامة يوم محمل فإله به يصد-د، 
•أجله من بتدبون الذي الكبثد 

-٦٣ -



حكسورة 

قالجرائم كار ارتكوا الذين يتجمع لبث، الثانية الصيحة القرن ل اللث يتح يوم " ١٠٣"١ ٠ ٢ 
منسهم يتسارون رأوا، ما وهول الرمإ من أجسامهم لون تغر ئد زرق وهم الُصم،، اليوم ^، ١٥

أيام.الدنياإلاعثرة الحياة ق لشم U هاتالن: الهلع شدة 
واسأ.إلايوما لشم ما أعلمهم: يقول حين بينهم فيا يقولون يا أعلم نحن - ١ ٠ ٤ 

اكواثدوالأساطات:

لذلك،.وتاوى<ره ثيء، بكل علمه عة لالميولبحق؛ تعال اف بتوحيد العجل عبدة عل الرد ~ ١ 
هؤينلث،هتوكيدلضؤءايثلءا دةولهت محليا• محاط آتيناك أي: للتعفليم، ه تك،رؤذ»عكئا ٢— 
ءيادْاا.محر ؟٦١ ذحءس اش، عند ءذزونة كانت عهلية بأثه القرآن بشأن وتنويه 
المقلم.القرآن أحكام تركوا الدين الممار مصر ءا٠ية بيان ٣- 

الحشر.عند الكفار صفات بيان ~ ٤ 

ُأو^؟لأنمقافهاعؤحاا مذطاه1طصشطنذسغا رف ^، ٠٥يسثاوارث،عنلإافي وؤ 
هنثاأوأره ^نتاقلأجتفيلأيتح ممنلأ؛ئاين ثنيذ ؤ؟ ؤلأآمتا 

ولاوم1ِءلمهلم إلاعب مأت_مابن اوآ " ؛؛jVالرءسويبجيىلد» *سأذدالث يو٠ينيلأممع١ئعهللأ 
ثنبممل وش .٢ ثللما خمل تق خنك ؤقد موو لاص اومْ ؤبمت ؤ؟ 

منتثثتايي علييا ^٠١^١ آننكه ولأم،نثا نثن آلصتلجت،ت، 

ط,زشزتؤنقثو؟هضئئممكث 
الشس؛،ر.

كالرمل،يمتتها رب إة لهم: فقل القيامة، يوم الجبال حال عن ~ الني ابما ~ ألونل—٠ يي~ ١ ' "٧  ١٠٠
ولاانخفاضا فيها ترى لا بماء، ولا فيها نيات لا متؤية أرصا فيتركها فثدروما، الرياح عليها يرسل ثم 

ارتفاعا'.

صراعاالحشر لأرضن يدعوهم الذي اممه داعي صومثؤ ارتا'ص يؤع القيامة يوم ول له*اّ"*ااس 
أووئعحفيا، إلاصوتا مع فلاتميحانه، للرحمن هنئه الحلاتق أصوات ومكشت، أحد. منهم يتخلف لا 

ل،يشح أن ق الرحمن له أذن لمذ إلا أحدأ الشفاعة لاتتح النوم ذللثح ق نحوالحشر. ثنيها ق الأقدام 
٤-



ط،سورة 

ولاوالآحرة، ألينا أمور من حافية عليه نحفى محلا الخلائق، أحوال، اثئه يعلم الشاغ، شفاعة لأحله ورصي 
صيحاته.عيا يه حلقه محيهل 

خروقد عباده، تدبير عل القائم يموتر، لا الذي للم الخلوقامحت، وجوه وحصتئ، —  ١١٢—١١١
عيرمن يعاقب بأن عناف، فلا بربه، مصدق، وهو الصالحة الأءء^ل، يعمل دس سبحانه. باش أشرك مى 

حنانه.من نقصا عناق ولا ذنب، 

زأساليب، عدة فيه وبثنا فصيحة، عربية بلغة القرآن مدا أنزلنا القصص من يكز ما إنرال، ومثل — ١ "ا١ 

.-٦١يعتبرون موعثلة القرآن ^ا لهم أوتجدُث، والعاصي، الكفر يتقوا كي نحويفا؛ الوعيد 
حقوفعله حق، وتصؤؤه يشاء، ه كيفحلقه ق يتصرف الن.ي الحق المللث، وثمدسى اش، فتنره — ١ ١ ٤ 

تلاوته،من يفرغ حتى إليه استمع بل القرآن، حمجيل يقرتلث، حض القرآن بقراءة ولاتتعجل، حق،، وكلامه 
غاتص.ما إل علما ندق رب يا اش؛ وادعوا 
للتاؤمح، ثنيه' إقدكث شمت أن مؤ، بن آلمنءابن ثاجز<  ٦٤٠ؤ ت تعال قوله  ٠٠ت الغسميض، الشيح قال 

علحزصه شدة من ه، معه قالها آيه جميل قال كلط بالوحي حميل حاءه إذا ٠ الخم، كان ه ؤيا يذق 
أنأمره بل ■جيميل، مع القرآن بقراءة العجلة عن فنهاه ينبغي، ما إل الأية هده ق اش فأرشده القرآن؛ حققي 

إليهالشار المنى وهدا حققته. له يبمر اض فال ذرلث،، هوبعد يقروْ ثم يتتهي،، حش جمريل لقراءة ينصت، 

دء.إفعقناؤلأءكم-لثاهبمق القيامة: ق كقوله الوضع هذا غثر ؤ، اف أوضحه الأية هذه ؤ، 
[«.—٩١ ١٦تالماْة: ه يمإ0ءقناتاثق ثمحعهُدفياثثماألآ^أاؤدامأثه^قعمحر»ادٌأ

والاسساطات،:الفوائد 

علمحيم ى الغ. هو فالممت، مهيج،، ، الوقفأى إلا وفزعاما، القيامة أهوال، مع ، الوقفمهابة — ١ 
الخلائق.

للموبن.الشتامة تقرير " ٢ 

والعدل.بالاحلمقتان الصا-لحان بشرى 

مأحكامه.والمحمل وههمه، لتدبره القرآن؛ ئراءة ق التأف وجوب ~ ٤ 
والمعادة.الهداية من هيه لما المحلم لزيادة الدعاء وجوب — ٥ 

عل^، ١٠١١وأن محصوص اّتعجال، عنه النم أف إل يشتر ه •تا ف.دذ< لبيا ^j^i، جلة عهلف ~ ٦ 
الزيادةبوال، له بالأذن يرضه الذي التعجل عن ئهه أتح إذ ه؛ الخم، ْع للمكن وب - محمود الاستعجال 

العلم.من 
-٦٠-



طهسورة 

آنجدؤأؤيث أو؟  UjLc■لدء يد منث1لسئئإ ؛>؛ ٥١٥ؤ

مسوسك>إهإب ذْنءى ؤلأ ٥-^ ائو؟وأىكثن*ةل-مؤأ ؤث*همئ ٥؛^ محهمع ''و؟،إ0لكآلا هئثق 
٤؛^هدت ذيا هٍكلأ ?ور لأع رممي آقهف تجتؤ ع كع١دم ؟< ١٥إؤوآفتثن 

فثابرتدمح احنيثه ثم أؤ^^؟ ذذوك؛< ردهُ ءادم همعصئ الخني هميها ين علمما بمنيمان ؤحلمما ّوماتهما 
ثنهدمح، تى اآبئثٍج هإثا حمرؤ تص بتئألإ' جمعا منهثظ آهث-ا هال ?ؤ؟ همهدئ عقه 

بمومحالآدثفي،.ه
اكفرت

لهنجد ولر وصيتا، وني الشٍهلان فآغواه الشجرة، من يأكل ألا اله آدم وصينا لقد ئإ — ١ ١ ٥ 
ذلك.عل صرآ 

فأطاعواله، تكريا لائم يجدوا أن الملائكة أمر حن لأدم افه تكريم ~ الرسول، أتيا ~ واذكر " ١١٦
الجود.عن امنح إلاإبليس، كلهم وسجدوا افه 

سبيافيكوذ تطيعاْ فلا ولحواء، للئ، العداوة شديد إبليس إن له; فقلتا آدم وح1برنا — ١ ١ —٩  ١١٧
لكوإة ئنرمح،، فلا تيس وأن ضح، فلا تآم، أن لك إف الرزمحا- ي، طلق فتشقى ابنة، من لإحراجكٍا 
الشمس.حؤ ولايصييلثؤ ابنة، هذه ق ألاتعطش 

مىشجرة إل أرثدك هل ت فقال، لائم، يوسوس قام التكريم ذلك الشيمتان رأى هلئا — ١٢١—١٢٠
أمن،ناصح إيه لهها وأقم ذللث،، عل وألإ الدائم؟ الللئ، ونال، يئث،، ولم الخالدين من صار منها أكل 

يلصقانفأحدا ذللثه، اءهما فعورامإ، لهإ ففتهرتر عنها، اطه ماهما الش الشجرة من فأكلا فخدعهط، 
الجثة.الخلدق فأحطأطريق ربه، أمر ادم؛ذللث، وحالف، لترالعورة. الجنة غجر أوراهم، ؛عخس 

وزوجهوحيره الحق، إل وهداه فاصطفاه عليه، فتاي، التوبة، تعليم ريه من ادم نمثلش — ١ —٣١٢  ١٢٢
،•٢۵٠مع؛بعمكم يتعادمح، لد-ر،، ْع جيعا الأرض، إل الجنت من ائزلأ لجات فقال أحرمح،، مرة إبلسن من 
j،يشقك، ولا الدنيا، ل مل فلا عني ١١٥؛هداتم( اسع فمن لهدايتكم، والرسل الكشي، متي حاءكم فان 

١لآحرة؛العقاب،.

والاسساطات،!الفوايد 

وذريته.اله لائم العاصي ترين ق الئيهلان عداوة شدة بيان ١— 





طعصورة 

والاماطات:الفوائد 

الآ-محرة.ق العمى ؤيورث الدنيا، الخياة ق والقلق الصنم يورث تعال اف أحكام عن الإعراض ~ ١ 
الأمة.الأمم بملاك الامحاظ وجوب ٢- 
حلقه.من يالعماة المذاب يعجل ألا تعال اف رحة من ٣"" 

تقديروأن احت؛اكات،، ثلاثة لها أن الأية ظر س ضر »وىد ١(: ٢ )٤ الأية ز عاشور ابن ئال - ٤ 
أتتالث،كيلك قال وارثالث،ت الثاق وتقدير رحتنا. من نمصيه أي• وثناه، أعمى القيامة يوم وتحشره ت الأول 

.٢( ٠ ١ / ١ ٦ التحريروالتتؤيرت ا،.) أعمى وكنثر نشى اليوم قكذلك عتها، وعميته فشيتها، أياتثا 

مئتمن،هآض مؤا ومحل آلثميى مزثلك بحتدرش ةصزعكماعئد،وميخ 
ذمتممرثتْثلجْالثئا متمم هءآرؤيبما مآ ويتُثمث0 طلتامح،ثوارئق،ووا 

عئنريمح،وآكثثبجا لأمثهث الصاوؤ وأمرسق< و؟ كدنأش - تغث، ثينف، نه 
ولوأما?وأ آمحر_ق آيقمحم، ؤ، مآ نة ئبعم ءأيلم ليي من يأت؛ن-اثاينِ * ypؤثاؤأ لكموئ 

نذلآن يتؤ، ين ءايننلك ثنى رسولا إدا شنت لتالؤأيبما ^4، تن دعاد١م٠ أهأثكتهم 
ه.ر آلتؤى ^^^<سىضث،آكزه هربمثؤأ تقنس ؤزعظذ ؤمحننتث.؟ 

التفر؛

الايامت،ق كريمة ويثريايت، حكيمة، بتوجيهات ؤووأمته محمدأ رسوله تعال افه يرشد —  ١٣١—١٣٠
صلاهل سبحانه بحمده القرون السح عل وواظن، \دووض•! افتراءات عل فاصم التالية: الثلاث 

بإمتعجأ الظر يدم ولا تعال، اف عند يرصيك ما لتتال والغرب؛ الفلهر وصلاة والعشاء والعصر الفجر 
ذلكمن حثي الأحره ق ربك وررمح، ابتلاء. انمتاء هذا ق فان وأموالها، الدنيا نية من الاس يدي أق 

دأذدم•
نحنوأهلك، نفسك ترزق أن ت5لئائ، لا عليها، وداوم واصر بالصلاة، بيتك أهل وأمز —  ١٣٢
التقوى.لأهل اُبمثة دمٍ، الأحره، ؤب الحموية والعاقبة حيعآ، نرزقكم 
لهم:وموبخا عليهم متكرأ اف ويرد صدقه؟ عل تدل بمعجزة محمد يأتينا هلا الئركون: وقال — ١  ٣٣

الخهم،؟من السابقة الكتب، ؤب لما الصدق الكرى، العجزة بالقرأن يكتفوا أوم 

 -٨;





الأنيياءمحورة 

الزول:مكية.

الإسراء.سورة فضل ل ذغرْ مدم الورة! فضل 

القاصد:

وأهوالها.والقيامة اب وا-لحوالبعث وارر'سالة بالتوحيد الإسلامية العميدة تقرير ~ ١ 

وصرهمومرهم.جهادالأنبياء، بيان — ٢ 

تعال.ه الوحدانية عل الكونية الثلواهر أدلة - ٣ 

١^١^١^بمب 

ريهمذءكمثن تن ما؟يهم ٢٥٠عمثؤتعهرن ؤ، ^٢ ■ءساب4تا لاقايى ئتب آؤ 
٥؛؛؛^شوزه ظدئإمل آلقمكا٢لتي محأسى محثهم يجئن ٥" جميف ثجم قندماإلااسثثزْ 

ؤئووأمحلإنءيى فيآلت_ثاه آمو  ٣٥يؤ، و ١٥؟ ٥١ثص/ذمح ثأئز تئمظم 
ًكثآفيسل؛0؟ آلشخا'يو 

ُأه٢'^^، 
الم.\ر.

وأحواله،أهواله عن غافلون وهم والثواب، العقاب لنيل أمالهم؛ عل الناس حاب ومت، محربر ~ ١ 
الدنيا.بملاذ مشغلون 

به.يخرون وهم اصتمعوْ إلا متجث.دئزوله، تعال اش س القرآن من ء مي الكفار يأق ما ~ ٢ 
إلامحمد ما بقولهم: واقترانهم عداومم إصرار ق وبالغوا قو، النير يه جاءهم عئا قلوبمم غافله ٣— 

وأنتمثئعوته فكيف معم، القرآن س به جاء ما ؤإف نبيا؟ يكون فكيف، عنكم، له مزية لا مثلكم بشر 
مححر؟إأمحه تعرفون 

ولالسموامحت، نر قيل هول، كل يعلم ربير لهم: مهددآ عليهم زد الافتراء ^ا جو النير يغ ولما — ٤ 
بأحوالكم.العليم لأقوالكم، مح وهوالالأرصسر، 

-٧. -



الأنيياءمحورة 

أحلامأخلاط يعضهم: فقال مضطربة، أئوالأ الخم،. به جاء فيا الشركون( الدجالوو< قال بل ٠"٦~ 
قولأبعضهم وقال له، صحة ولا ه نفمن القرآن اختلق محتد بل آخرت قولا آحردي، وقال لها• حقيقة لا 

الممحابقونالرسل أرسل كا مشاهدة بمعجزة فليأتنا صادقا كان فان ثاعر، هو يل سق: لما محالفا آخر 
أنيياتهمعل اقترحوا الدين القرتم( أهل صدق ما والسلام، الصلاة عليهم وعيسى وصالح كمومى 

لورأيها؟؛الأتان أةمد3،هؤلاء بلَقدبوافأهلكهماش، مشركيمكة، العجرامحت،قبل 
والأمشاطات:الفوائد 

غرابةمن فيه ئا الافتتاح؛ ق بدح أسلوب ه ؤآثمم،حابيجثاثهتم تعال: بقوله الكلام افتتاح - ١ 
علالرؤع وإدخال الأسلوب، 

القيامة.يوم اقتراب عند ولأس،ا الأخر، لليوم العمل عن، الغافلغ، ذم ٢" 
الخامحلية.مند جدورها ممتد الحق أهل صد الإشاعة حرب ٣" 
الدمار.الكن.؛ة الأمم مصر ٤~ 
أي:إليه، الأمر إبلاغ لعض الخاشي، فعل عف الأمر لأم ءدخلتؤ )٠(: الأية j عاشور ابن قال ٠- 
أي:ؤيأتتاه صمثر من الحال موصع ق ؤحكثآملآلأوئ،ه قوله: ز والتشبيه باية، ائتنا له: فقولوا 

الة(ا.الر،معش به والشبه ذايت،، والشبه الأولغ،، رسالة رسالته يشبه يأق( حغ، البشر هذا كون حالة 
)التحريرواضر;؟ا/أ؛(.

-٧١-



الأنيياءصورة 

وشضاثو؟حروعوأ\قتدِ عوط و،مح\ ياهطؤنأقعام 
منة،و>ىوجأصثآ ح؛امينآئسثاا'مبم

'ث^^؛'تنياؤكيؤن هم بأسناإذا فلناأ-حسوإ ُأو^أ' ذوماءا-حمخئ^ا بمدها ؤأنشأنا طاللة نرد_اتكاتت 
محق،ؤ\ 0 حئم-ظن' مي هز' تآ نأتيثتأه وقمح؛ لا 

أوأهحهيداشدن حى دغؤيثهم يهف ماثاك و؟ 
التمثرت

U -A-U  الكدبون آبما - فاسألوا ْلأتك؛ن، لا الشر من رسلا إلا - الرسول أثبما - ملك أوسيا-

للشر،مغايرأ حلقا الأنبياء جعلتا وما ذللث،، تعلمون لا كتتم إن والإنجيل، داكوراة بالقرآن العلم أهل 
يموتون.لا الدنيا ق محليين يكونوا ول؛ ولايشربون، لايأكلون كاللاثكة 

بالكفر.هم أنشعل ايرمح، وأهلكتا والنجاة، بالتمر وأتباعهم لين اامرمالوعد أتجزنا ئم — ٩ 
عملتم؛ٍافيه،إن وفخركم سنيكم فه العفليم، القرأن ^ا— أبماالعباد — لمدأنزلتاإليكم واش — ١ ٠ 
الخق؟ادٍاع تعقلون أفلا 

وأنشأنااف، 'قمرهم؛اياُت، بب<بوغثرهم؛ هم أنقءألموا الذين البلدان أهل من كثثرآ وأهلكنا " ١١
أحرى.أمة بعدهم 

إلوعودوا مربوا، لا لهم. فيقال بمربون، هم إذا نزوله وتيئتوا ءغ.ا؛تا، ارذلالون رأى فلئا ~ ١٣—١  ١٢
منلكم جرى عثا تسألوا كي الفخمة؛ اكتكم ممحإل الدنيا، ل  ١٢مئممسين؛كتتم الي والشهواُ—٠ الثعم 

تبمم•التهفم !،باب ٢٠وهذا الأهوال. 
حشالتنفجغ هذا ينددون زالوا فيا نا. لأنفءلالان كثا إسا دمارنا، يا شبمن.' فماحوا — ١ —ه ١ ٤ 

فيهم.ولاحياة لاحرالث الحموي، كالزنع قتاتا وجعلناهم بالعذاب،، أهلكناهم 
والأتياطاصالفوائد 

ه.ورسالته الأم؛ن الغم بقرية تمرير ~ ١ 
به.عمل إذا والكرامة، العزة ممبحدر الكريم القرآن —  ١٢

العلم.فملأهل بيان ٣- 
بالحق.الكد.؛ة الأمم ممثر بيان — ٤ 
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والقدير•احتباك، ه ئثاء هممن ؤ ت تعال قوله ق ايتقيل يصيغة ُُالإديان عاشور" ابن قال ٠" 
يومالكديثن من لأف يومتوا، لأن فم لأْيل وُهمو متكم، نشاء وثن رسولنا وتنحى شئا، ومن ئنمحساهم 

الاحتصار.هنات يالاحتثاك والراد (.  ١٧/ ١ ٧ واكتهميرت )التحرير ٠ مكة® قع يوم إل يعد فيا امنوا ْن الأية هدْ نزول 

ماعل تدخل وهي ا-بمض، ليان ه هممز ^^٠ تعادت قوله ل ^ قن ®حرف عاشور: ابن مال - ٦ 
١(.٩ م\ا/ )اكحريرواكرر: كمه«. ؤ ساتمييزلإحام وهي الميز، ض مف 

لدئاإنمن ثتحد٤^١ أي( نوأردثأ ^l،_؛؛j، وماأينإنا ؤآلأيى لسماء ماحلمتا١ ؤؤ 
آلؤيدمتاههمق.'ناميهز لإدا منفمرؤآممفيمدثغدُ بز >ءقناشهت 

يسمحنأ©؟ متتيميف ولا نيله ص ذئ ؤثق وأمح؛تي آلتموت ؤة 3>قثش 
ةاِتةإلأهء'تالآئمحممحن0ئنلأا 0؟ \ؤذ;أواثلأفممن 

وهميتثاؤذكت?©؟آوِآمحذمحإمعز صبممن؛©؟لادتئزهما رنآلإنج،صا 
اأسدهم؛*iU 0أإو ضووثس دكرش مهنكوفسا ث\أج مزدؤندء 

مثمصنون.ه
الممسثر:

الخلقهذا ق ؤإيها نما، ولا عيثا، بينها وما انمح والأرمن انمح موامت، الحلفنا وما ~ ١ —٧ ١ ٦ 
كناإن عنيتا مى لانحدتاْ الحال والتهدير الفرض سيل عل لهوآ شمحد أن أردنا لو للعباد، ومناغ عبرة 

واللهو.انمث، مما القصي، يكون أن يمكن ولا دائأ، منكم بمرأى والأرض موايته فالقاعين، 
ماوالبيان والعلم الحق من ينزل اف فال الباطل، ؤإبطال الحق ئكمل؛إحقا3، انه تعال اف محي — ١ ٨ 
مما— الكمار أقبما — الهميل ولكم تالف، فان هو فإذا بهللاته، أحد لكل ويبين فيضمحل، الياطل يدمغ 

دكئ.؛ون.
يستنكفونلا اللائكة من ءناوْ ومي السح، والأرمن السح السموائت، ق من ملك وف ٢— ٠ — ١ ٩ 

وئوهف.\و0ثط\ع ليلاوتبمارأدون والتنزيه والدكر بالتسبيح ينهجون منها، ولايملون صبحانه، عبادته عن 
زلوكان الموتى، إحياء عف تقدر لا أصناما يعبدون الذين الشركن عف تعال افه ئكر ي ١

ربوتقدس، اف تنزه التدبثر، لاحتلأف، كاك الكون تفيام لثتي تعال افه غبمر آلهة والأرض ارسموامحت، 
المشركون.هؤلاء يفترى عئا العظيم العرش 
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لأممفثسألون، العياد وأما ثيء، كل مالك لأيه يفعل، عئا تأل لا أيه سحاته عظمته ومن " ٢٣
تعال.فه 

اعيزواهل ت توسخهم ق وميالنة لشرك، لحريمة - استعظاما التركز؛ عل الإنكار تعال افه يآكرر — ٢٤
فيسثدعون، ما عل والديل بالخجة ايول لهم: الشي أبما قل واكعفليم؟ للعبادة تملح اممه دون من آلهة 

قتعال اش حمح، يعلمون لا أكثرمم بل افترائكم، عل دليل السابقة والكتب معي الذي القرآن ذا هل 
وأهله.الخؤ عن م،مصون فهم توحيده، 

والاسساطاصالفوايل 

والأرصى.اد،اء بخالق الربوبية توحيد تقرير — ١ 

وحدْ.تعال افه يبر والأرض موات الق مى كل ٢— 
الكون.هدا خش الذي تعال النه وحدانية عف شامل وحركته الكون أمي — ٣ 

والدليل.بالخوار الثركن عف الحجة إقامة ٤- 

زةاأوأاءتأ?0 ثن صائنوكي 

يتنلوذك<. أثمو_لامثؤثد, حيبجك همثثاد ^-أث4حتمُبز، القتق 
مئغقؤزأو؟ح.ث.اتهء. - تى ؤمم آيبمتئ دن إلا تهتب' عم أد  Oijما بمالم ''0؟ 
.ه^^^^٠ زيىلدهمح،ثمءقس ينم بمل، وش 

اكمسجرت

فاحلمواافه، إلا بحق معبود لا أثه إليه أوحيتا إلا رسول من — الرسول أبما — ملك بعثتا وما — ٢ ٥ 
وحده.له العبادة 

عنوتعال سبحانه افه! اللأتكة؛نايت، أف زعموا الدين الشركن مقاهة عن تعال افه عنبر -٧٢- ٢٦

الالعياعق، غاية ق لأئبمم عالية؛ منازل ق عنده مكؤمون بأئبمم اللائكة وصم، عن وأخبر الكثار، تولهم 
مهليحون.ممتثلون بأمره وهم ألحم، لكال تعال؛ الذ يقول حتى ئولأ يقولون 

القيامةيوم يشفعون ولا التقبل، ي عاملون هم وما عملوا، وما اللاثكة أحوال افم يعلم — ٢ —٩ ٢ ٨ 
اممهغبر إله إي منهم مل وثن خانقون. ■تدئون افه خوف من وهم الزمتتن، من عتهم الذ رصي لثن إلا 

الخقوقا-وثملى قللم، مى الشديدثجزتم، ا-بمزاء ذللث، مثل جهنم• نار عقوبته اف، رحة العيدعن فدللث، 

-٧٤



الأتماءسورة 

والأمتناهلأت1الموائد 

تعال.ف المودية توحيد إل الرٌل دعوة وحده — ١ 

ف،اياطلهم بيان من مغ ةال،ا أخرى، قمة عل الياطالة أهوالهم من نمة عاشور:»عطف ابن قال — ٢ 
(.٣٧/ ١ ٧ )الحريرواكؤير وس<<. انحذ اف أن وهواعتمادهم آخر، باطل بيان إل انتقل آلهة اش لئن من انحلوا 

لالمؤومت،ن.الثماعة تقرير ٣" 

تئذاًكائنا ذص \كص وَهين حمؤ 
لمثهمثثلأ فجاحأ فبما د؛هعاكا بهم ئيث أن ي أؤأؤتبمعتا يقنؤية أثلا عأ 

طقآقتل\ؤى أأج^أُؤمو محعمصؤن عنءايثما ؤهم ءتفوخل1 مثفا ١لسا■٠ ؤتبمملتا بمتدؤن 
عشأتت أدإهث وماجمتام^وآقروصمن. 

ظنلآثاس0نإذا
وه_مذهغريذ^كرءايهكم > ثخذؤيلكقإلأهزيإأهتداآليكءدءكمريِأإرذ را(اكآلين 

وبتمحمحى-^3،^منقمر،عأحفيسؤ،ةأءاتتيملأممحلورن.> أو؟ آربنقأهم'ًكبجقذتك 
ؤحوههمعن -ؤسيزلايكشك^- لونا.مآشذىورعأ ^ىتمِص^تدتيك^ هنناآمع«دإن مئ 

ختوبمتض.
؛©؟هج.شكثوئِ ة ردها 

الفر٠

كانتاوالأرض الموات أن يعفوا أؤم : الكونبنبالأيات يسعوا 1ا ١^^، الكمار تعال اف ^ - ٣• 
بمدهيمدقون أفلا للحياة، وسا الأحياء كل أصل الماء وجعلنا بينهإ. فقمنا ؛;؛As_L ،،jواحد.آ«شيثا 

اف؟وحدانية عل ئد.ل، الش المشاهدة الأيات 

سرهمق بما ليهتدوا واسعة؛ طرفا فيها وجعلتا لسها، شامحن جالأ الأرض ؤ، ء.جعلتا —٢٣— ١٣ 
هْوالكمار القياحلن. واحتراق المومحل، من محموظا للأرض مقفا الدنيا الهاء وحعيا لممالخهم، 

فيها•يتفآكرون ولا لايالون، الرئية الأياي—٠ 
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مدارق بجري منه،ا كل والقمر، الشمس وآ؛سه،ا والنهار الليل حلق الذي هو بحانه وافه " ٣٣
كلهاالشمس فلك، ز -دور الش والكواكب يثللامه، اللمل طللها التي امواكب كل وكيلك به، خاص 

٠متتامحقة بحركة تدور 

مت،إذا فهل مومتط، غثر من الدائم الماء — الرسول، أبما — قالك، الشر لأحدمن جعلنا وما — —٠٣ ٤٣ 
القيوم،الحي إلا يدوم ولا الدنيا، ز محتمون نقص كل وا-بمواب>ت الحياة؟ مدْ ز يعدك متحلدون 

لاحا>>_،.تعودون ؤإلينا وشكركم، صركم لنرى والنعم؛ يا،لمام، وتختبركم 
أهدايقولهم: عليلث، ؤينكزون للحرية، مئارآ إلا يتحدونك، ما — الغي أبما — الكمار رأك ؤإذا —  ٣٦

الرخمن.اطه يكز إذا أمممتكدبون والحال، الذييعيسؤآلهتكم؟ 
فأندرهمالعياب،، مخن كئار استعجل وقد الأشياء، من ممرآ يستعجل عجولا الإنسان حلى — ٣٧

أوانه.قبل الأمر فلايتعجلوا العموبة، ثرحم ّبأئه اف 
المؤمنون؟أيبما قولكم، ق صادقن كتم إن العقاب نزول، وقت، متى قولهم: عجلتهم ؤمن - ٣٨
عنولا النار وجومهم عن ي»تءوا أن يقدرون لا ح؛ن العياب أهوال، التكمار مولأء لوعرف - ٣٩

بيم-المحيعل العياب ذس من لهم ناصر ولا ظهورهم، 
ينهلون•ولا عنهم، صرفها عل فلايهدرون فتدهشهم، فجاء العياب اعة تأتيهم يل — ٤ ٠ 

والأستنباطات،أالفوائد 

•الكون بدء ؤ، الكب،ر الانفجار نفلرية إل الإثارة ١— 

ماء.من المخلوقات حلق حقيقة إل الإثارة ٢— 

•دايتمل الاممح، ق الماء مض نحلق كلها الأشياء أن بيان ٣( الأية)٠ ي ٣- 
الأرض،ؤ، ورموها ابسال، صورة ويتخلر: الأرض. استقرار ق الحبال، فانية حقيقة إل الإشارة — ٤ 

الملحق.و كا 

،اء•المح؛، الرمؤع بالقفخ الأرض حفتل حقيقة إل الإثارة ٠- 
الواصلةالثمية الهلاةة كمية يض معمد توازن ®يوجل- علي: السل،ان د-داود المالكي لم ١٠القال، ٦— 

إل،الحرارية الطاقة إشعاع إءاد.ة وبين وسطحها، الحوي الأرض غلاف ل الحاصل التسخن وين إلما، 
لديمومةتعال منه المحسوب ويالمدر الناسية يالحا-وح دافتة الأرصى بمفغل التوازن هذا إن ثانية. مرة القضاء 

ولتجمديثحئيارآ سثأ الأشياء جج لاحترمت، الخوي الغلاف من المحفوظ قس الهذا ولولا عليها.. الحياة 
١(.ص٧١ )ا.-رادالكونفيامأن، ليلأ«. البرد من 
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والحران.اوكواكب وجيع والضر الشص حركة إل الإشارة ٧- 

القدارْ j ضها م والقمر، الشمس جريان م اسمرار عن متئلأ إخار الأيت)٣٣( ل ٨- 
الثاعة.قيام حش عنه محيي 

الشمسأمام محورها حول لورما منها متتظمةا حركات عدة للأرمحس أن الثايتة الكون حقائق من ~ ٩ 
منكل قبائل مائل يمحور الشمس حول مدارها ق دحربما والنهار، الليل بواصعلتها سائل داكي 

المائة إل محر مراكز حول الجرة وْع للمجرة، مركز حول الشص مع وحركتها والأعوام، الفصول 
(.٢٧٦-٢٥٩اكضءاتاتجار، زغلول ام؛مسىوو القرآن ل الأرض : اسم الإسار )اياُت، الد. إلا يعلمها 

الدنيا،امر التزمي إل إشارة ذلك، ول الحقيقة. هدْ تشملهم البشر جيع وأن الومت،، حقيقة بءان ~١ 
والإدارةإل.الةالخالودفيالآحرْ.

فقط.يالشر وليس والشر، بالخثر يكون "الأحمال ١ ١ 

وئالدنيا، ل عئرته مها محالة، لا الوُت، ذائقة نفس كل أن متشلأ إخار ( )٠٣الأيت -ل ١٢
محرأئتثلب الأحوال بأف أخر متقبلمآ إخبار وفيها وميا• أمرأ ، بالتكاليفابتلاء إلا الحياة ق وجودها 

الثاعة.قيام حتى الحال هدْ عل متم؛ وهي وثرأ، 
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قلأئؤ^^أأ محمحءإبمغنرعومح^^بخ لأكاط ًمم سلأار؛و\ بالفييك^ فحاق ين برب'ّل اسممكع لقد ؤؤ 
ثمأر مثمبمؤزى. رنه-،ر ذصم عن هم ك، محزآؤتي أض ثةوً=ظم ءن 

دلأوأ ةتورى> لأد1تظيميى ثتنعهمتح< ء\,لهة 

0تأثثص \ثثثا\لننص 
وبمثع^لثؤؤزغؤ؟ خبيبك منقط دثوو1نآإدا تمؤثنى ثه •_؛»—< تى مثثهزمحة همثعن 
بماايهاوبخل أقتتذ-مدبي ًكاك'ذمتال-ءكؤ ؤين شتثا مس  ٥٢٠٤٤٥؛^ هرآثقثعؤ آكسط 

ثئثؤيىآص و؟ ودلإاِوممدى ؤتيثاي يجث1ثيدا(لثج\ك ءاهتامؤتئ ؤبمف 

محأئظممحن0<
التمسمخر!

فيهمفتزل قبلك، من شخروا قد ائاصية الأمم من الكدبين أن موكدأ تعال افه يسم —  ٤١
استهزائهم.بب بالعقاب 

فاجأىا؟إذا الرحمن أم من واكهإر باليل محفسا ثن اكهرمحن مآ؛-قل-أبماالرّول-لهؤلاء 
غافلون.الرحمن ومواعظ القوم عن  ٢٠٥بل 

صرعل لاتقدر عاجزة الالهة تلك فاى عذابنا؟ من تم؛عهرأ المستعجلين؛الذابآلهة لهؤلاء —مل ٤٣
اش.من عونا نحد ولا أمه%ا، 

لالعمر عليه%ا طال حتى الدسا ا-دياة ل مله%ا مى وأ؛اءم%ا ؤمتنئاصا الكمار، اسدزجنا بل —  ٤٤
منلسه. تعال اش ينمحه بجا أطرافها من فثنقصها الأرض، نأق أسا مفلرون أفلا بما. فاغروا الغنئة، 

تووبخهم عليه»ا أنكر ثم الأرصس؟ من واسعة احامت، متغري، ام الحرية أوبالوجات بما، البلدان 
الغالبون؟آلهآ 

الحكيم،الوحي من اش آتاف وما العغليم، بالقرآن وأحوفكم أعيركم، إبجا شم: البي أقيا ئل - ٤٥
بالإندار.البلاغ يسمعون لا معه،ا ءعل خيم الذين الكمار ولكي 

هلأيايا مممجعين: ولزددوا ؛جراتمهمجا، لأعرفواافه ءذارج من حقيقة إصابة لومئئهم وافه —  ٤٦
الرسل.يتكديت، تا أنفقنالين كنا إثتا 
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يهتوزن الذي العادل الميزان يضع ح؛ن القيامة، يوم الخلق حاب ل عدله عن تعال الذ محر —  ٤٧
صغيرةذرة يوزن عملته الذي العمل كان ؤإن أعٍالهم، من شيئا أوكافرة مؤمنة نفس ئظلم فلا الأمال، 

العباد.لأمال عنييا بر؛الئ، وكفى لها. تحث، فإما أوثر، خير من 

الحقبين فيها يمري، الش التوراة والسلام الصلاة علميهيأ وهارون موسى آتينا لقد قسأ —  ٤٩—  ٤٨
يومأموال من وهم يروه، لر ؤإن حلوامم j اف محقون الدين ^، ٠٧والموعفلة الهواية وفيها والباطل، 

خانقون.القيامة 

محزونفكيف محمدقو، عل أتزكاه كبير وخثر ئدؤز، يئى ذ'كئ فيه الشأن العفليم القرآن وهدا — ٠ ٠ 
تمال؟اف من إنزاله 

والأسشاطاصالفوائد 

الفموعد كإ هو اطه وبرسول ظْةا وسلم عيهم الث4 صل ايثه برسل التهرتقن من تعال القه انتقام ~ ١ 

يم]ا.كم:ْبم[.ي،اقتيض ؤ تعال: 
الحق.لمعرفة العمة هده من يسمميدوا لر لأمم يالصم؛ ووصمهم الكفار، تعال افه دم ٢" 

تعال.اض سل دقة ييان — ٣ 

الحقيقية.اكوراة به تعال افه وصف ما لمخالفتها العاصرة؛ اكوراة محريف إل الإثارة — ٤ 

وذهوليدللث،، يعضهم حهل ق المشركين كنزيل للتأكيد؛ المفيدة القسم بلام القصة افتتاح ٠— 
القصة.ينكرتللث، مى منزله لياْ بعضهم ونتاس عنه، يعضهم 
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،IJbJlJ'؛حرقا إبرامم أحرقوا القرار' أرباب فأمر إحراقه، قرروا حواره ق فشلوا وق ~٩٦~ ٦٨
تعال:فقال الطواغيت، أوامر فوق جك اض رعاية ولكن حماط تاصرتيا كتتم إن لها ونصرة لألجتكم، انتقاما 

اشمالآبإذن إبراهيم دحٍُج أنثفره، بردآدون النار فانقلت ه، هثثاوإبجط 
تعال.

وأنشوتاو١لآحرة، الدنيا ل الناس أحر تجعلناهم باشمحريق، الوت ؛إبراهيم وأرادوا— —٢٧ ٧٠
القمران،وطيس، الخثرايت،، بكثرة للتاس فيها باركنا الش القدس بيت أرض إل هاجرا إذ ولوطا، إبراميم 

الملاحوأهل الأنبياء ص وكلهم مادعال؛راهيم، عل زيادة حفيدآ، ويعقوب، ولدآ، إسحاق وررقناإبراهيم 
والطاءان.

والأرسنياطاتهتالفوائد 

الداعية.مقام ؛اص_، الأصنام، عيية جوازتو؛خ — ١ 
افماللأوuمم٠رعاية ٢- 

النار.س إنقاذه ق ؛ ٥١٤١١بإبراهيم خاصة معجزة بيان ٣— 

بالنبوة.حظثث، التي المالحة بالذرية ل؛راهيم تعال اش إكرام ٤— 
القدس.ست، إل؛ركاهمنث، الإثارة ٠— 

تعال.اف شعائر لإمامه الهجرة، فضل إل الإشارة ٦- 

ؤإيتاءوهام-أمحآدمح ملآلخير£ت ؤأمحبنآإنيم يآمغ محرك مهن ايثه يعدنهم ؤؤ 
مَ:آلتقثةينمتءكثمثة ٥ضة.رمحه:\ثثثالثْكزلآؤامأ 

قٍيهثكمن ريدتتاإذهُ ؤ، مرسوُءض.ق؛ن إذه،ركامإ ةتملتلثدٍث 

ؤبمتثموأناه»يئ^،آكءك-رر،آدظييج^' م؛مكته م> نا مأستجبسمنكتل مادئ إذ ومحا 
.هثزو ْكامأمم ثايشآإٍ عأس 

الم\رب

وأوحيتاتعال، اش بأمر الدين إل يربّدومم للناس، قدوة ويعقوب ؤإسحاق إبراهيم وجعلنا — ٧٣
العيادة.ق غميئ كا وكانوا الزكاة، وإءطاء الصلاة، ؤإهامة الدين، راغ يث يعملوا أن إليهم 
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يعملونكانوا الذين البلدة أهل من وأنقدتاْ الدين، بأحكام والعلم الشوة لوطآ وأعهلسا — ٧٠— ٧٤
منكان لأمه الوامؤعة؛ برحمتنا وثمننا٠ ايثه، طاعة عن خارج؛ن أشرارا كانوا إئبمم ٠ والفواحش الخيائث، 

تعال.فه الطيسن المالخين، 

فأنهدناْدعاءه، فآجسا قومه، من الذلال؛ن باهلأك رثه دعا حن القئو نوحآ — التي أبما ~ واذكر " ٧٦
الشديد.الغم من الميتة ق به الومتن وأهله 

حميعآ.الهلوفان ق وباغراههم الأشرار، كيدالكافرين من بنجاته ومزنانوحآ — ٧٧
والاسساطات،:الفوائد 

الهداية.حمالة والدعاة الدعوة، فضل إل الإثارة ١- 

الخثرات.فعل بفضل والإشادة الإشارة ٢- 

١ا-كاسث، ق الوقؤع من والوعياو التهديد — ٣ 

ببمم•بالكيبين والنكاية وسلم، عليهم اطه صل لأنثيائه تعال الذ دعاية — ٤ 

سهي.مىوءكناإقةم.هلم عيي غنم فه إذنقشت، التث ؤا ممتبمكايق إي ؤيلتمتن ^ ١٧ؤ
ؤآثة؛مثبمتن آن>؛1ثاث< ^١^ ئثاح-تثاح ^٠^ -^؛-١ ءايئا ثثثنءؤحظلأ اؤآصهتثها 

ئءًكّصلإصيبمهئمحر دًقلم محم تممة 0نققث قيمك ت.ًئ 
ئه-^٠٨، شء دلإ ويقتأ شيا تئء ه آمحمح؛0 إثا إمعء ةتُبم عاصاس ثيثثتتزآلئ 

لهمكفؤير-كهوئ عتتملأدونديللكى حيتتشى لدر ضثويكث> تن ضج 
الضر:

أحدهماغنم اقتحمتج ■ا؛صمين محكمان إذ واللام الصلاة ءليهٍا وسليمان داود أيضآ واذكر ٧— —٩ ٧٨
داودوسليمانوكلأمن ففهمناهاليمان. حكمهما، عل معللعن وُقنأ الرريع، فأتلفن الأحرليلا، ذيع 

نااائsفنل عف ؟اديين دئا داود، ْع سبح والطر الخبال ودثنتا الدين، أمور ق نافعآ وءلأ سوه أعهلينا 
فهلعدوكم، صلاح من ايرب، ق لثخمتكم له؛ لثنآ الخديد بجعل الدرؤع صنامة داود وعلمتا وأمثاله، 

نعمي؟شاكرون — الناس أبما — أنتم 
منفيها باركتا الي الشام أرض إل بأمره شتر اليومب،، صريعه شديدة الرج لي،ان لوسحرنا — ٨١

عالن.الأشياء من ئيء بكل وؤئا والئمرايت،، الخيراُت، 
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أعإلأله ويعملون ١^^، له متخرجون البحر، ق يغوصون ااشٍاءلين يعفى له وسحنتا — ٨٢
يفعلواغيرهايردد،ان.أن هن حافظن وكثالهم والمحناعة، كالبناء أحرى 

والأسياطات:الفوائد 

الأنبياء.به قام وقد الناس، ين القضاء فمحل ييان — ١ 
المححح.الحكم إل الرجؤع فمحل ييان ٢- 
انصهر.إذا يد الخد من التمتح إل الإشارة ٣— 

واللام.المحلأة علمهإ وشان داود تعال افه حمحها الش العجزايت، بيان ٤— 
اليركامت،.من فيه وما مي، القي.ييتإ فمل إل الإشارة — ٥ 

الرحح،مراتس، ول يارامح، العمل وق الاجتهاد، اختلاف ق أصل الأية اءهذْ عاشورت ابن قال — ٦ 

قه ^١^١ماصاتا ؤوءء=غلأ تعال: لقوله العارض إل أولرةأتيّ الاجتهاد أخعلآ إذا الجتهد عير وق 
(.٨٧; ١٧)الحريرواكؤير: ءاليءما«. الثناء معرض 

يدءدكتمثاآقيوىأبجم ؤأتت، أقشبى٢لأث دمهُ أبجبتث>إدثادئ وؤ 

يرث<آمحنيثآكثإلهم يمحنا ؤ، ؤأدقثهم اوآ آلشتAغن نى >=كل ^، ^١٢٠وإدردس 
أنتإلا إقه لا آن ١لظلتت، ؤ، هنتادكا عشه مدر ل أن ظى ثغ1مءما مّ_، د زذ آمن ^١ 

كفىههك نةقثث.ثئ(ص لأُ هاثتثت\ . ^٢^٠٩؛^ ًممنت تكنشإفي 
آأولرلإت<حثر وأت< تثرؤ< لا ئ ريد> يادكنح إد ود»=كرآ 

ؤا>==قامإ إقهم لأي ؤدهتثا ق؛ تجمتا هآسّ
v*_u ^ةفيك1ث،ساممتا.

أو؟هطيير-تك 
الشس\ر!

اشفاسنجاي، اف، إل يصنعوا الذين لحن والمحا بالأنبياء وأمته ه محقدأ تعال اف يدثر — —٨٣٤٨
أرحموأنت، أهل، وفقدان جسدى ق المؤ مشي أق ربه دعا حن أيومحبا، وعباه افه نبي ومنهم لهم، 
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عددأوزيادةأهاله مقل وأعطساه الضؤ، صه نزسا دعاء0، له فاسسا الواسعة. برحمتك فارحمتي ١^١^،، 
البلاء.عل لميروا فه؛ عقليمه وموعقله صدتا، من رحمه عددهم، بضعقج 

برحممحا؛وثمياهم الابتلاء، عل الصابرين من كلهم الكفل، وذا وإدريس إماعيل وادثن ْاِ-ا"م- 
الصالخن.الأحيار من لأمم 

)نينوى(قرية ي قومه إل اش أرسله الهوحن مص بن يونس الحويتؤ صاص، قصة وادّكن —٨٨— ٨٧
بالهجرةلهم مغاضبا وتركهم بالعدابؤ، فتوعيهم يؤمنوا، فلم فدعاهم بغداد، ش،ال )الوصل( مدينة من 

قومههجر ولما ذللثج. عف نعاقبه لن أن وحلى هجرهم، أن فقدآمنوابعد صبره، لعدم لربه ومغاصبا صهم، 
فوقعتجأحدهم، بالقاء يشرعوا أن فاقترحوا يغرقوا، أن فخافوا زاتدأ، رثابها عدد وكان سفينة، ركثج 

معترفاالبحر وءلارءادت، الخومحت، بهلن ءللءاٌتج ق فنائي الخومت،، فابتلعه بنمه، ألقى ثم يونس، عف القرمة 
دعاءْ،له فاستجبنا اإقلالين. من كت إق سثحانلث،، أنت، إلا إله لا له: موحد.أ اطه إل تائبآ بتعجله، 
تعالاطه ذعوا إذا كرويبم، من ننقد 'قزبٌ من أنقذناه ومثلها الشديد. الثم ذللثج ْن وأنقدناْ 
ءذلمين١

وأفتريرثني، ولد بلا وحيدأ تتركني لا رمحتر يا هائلا: ربه دعا حن  ٠٤١١زكريا قصة وادكر ٩— —* ٨٩
العاقرأ كانتر أن يعد زوجه، له وأصلحنا المحقأ، ءدٍيى اسمه ولدأ ورزهناْ دعاءه، له فأجتتا الب١ةينلأ حثر 

وكانوامنعدابتا، ورهبة رحمتئا، ق رغبه ؤيدعونتا الخثرامتر، فعل من ي،قيرون كانوا إقبمم للحمل• تصلح 
خوفاعثلءأ.لتاحاضن 

حيريل،لها فأرسلتا ا-لحرام، من حفثئتج التي عمران ينتج مريم الصديقة قصة واذكن — ٩١
والخن.للأنس تعال اطه قدرة عف علامة وابنها وجعلناها بعيسى، فحميت، قميصها، ضحة ق فنفخ 

والأستتياطائتجأالفوائد 

الراحمجن.أرحم بأنه تعال اطه رحمة عفلمة إل الإشارة — ١ 
الأنبياء.وحتى العباد لخّْح بالدعاع، الابتلاء علاج بنان ٢"■ 
الابتلاء.عف الصبر فضل بيان ٣" 

الرغياُتج.وتتحقق الحاحاُت،، مفى والاستقامة ؛الل.ءاء ٤— 

١الواسعة تعال افه رحمة من اليأس يجوز فلا الدعاء، ز الترغيبر — ٥ 

والفتن.الحز من الومتغر نجاة ل تعال اف قدرة إل الإثارة ٦— 
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.أؤثثقسمآهآعثنص> ضت؟،كآتتجظلم محه ^٥٥^؛>^ ن إؤ 
ثإداؤثومؤيندالآءظمتإ0يمهء ؤك<آصدضث ؤآثمنسمل ؤأعورك< ًءقلإكتا 

فنحت-ثمحت0لمدا لائؤعؤيى د؛حثثرئمعآئتثغ^^قهآ١^٠٢ يتقيمحك لثُ 
شخصةعداهََ او؟حصبآونئآلخيى ومآممج يأجيج 

وماينسابلءظناشموى.اإةءطلم ثودلثا ث£أ اؤنكن
ماءالهة كولإ،؛ مخي ؤ عح/>نك.؛ ذةك\ جهتز\ثئن -ءصب دئبء ين مئضث> 

التفسير!

ربلا إلهكم وأنا العباد، ابما الإسلام دين عل لون االر<>هؤلاء بما جاء ام مثتكم هذه إة " ٩٢
العبادة.ل فأحلصوا سواي، 
وعمى،كفر من ومنهم تعال، ياض أمن من فمنهم كثثرة: فز3، إل قوا وثم اختلفوا، العباد ولكن - ٩٣
للجزاء.القيامة يوم إلما راجعون وكلهم 

مستونحافقلون، لتب ؤإسا ثوابه، من ثيء فلايضح ومومؤمن الهلاءا'ت، من سيئا يعمل فثن — ٩ ٤ 
أع،اله.حيفة صق 

قيامقرب إل ثانية، مرة الدنيا إل يرجعون لا أمم أهلكوا قرية كل أمل أق تحال افه قدر — —٧٩ ٩ْ 
منمرتفع كل من وهم - البشر همج من عفليمتان قبيلتان وهما — ومأجؤج يأجهمج شد بمع ■من الساعة، 
شدةمن لاتتحرك أيمارهم مقثحه هي! الكمار حالة فادا القيامة، يوم واقترب صراعا، يتحيرون الأرصن 

كثابل العصيب، اليوم هدا عن غفلة ق الدنيا ق كنا قد ؤيلنا يا a_،؟A_! ويقولون اليوم، ذللث، ُول، 
الرسل.يتكديب نا لأنفءلالين 

تمال؛اممه قال ك،ا فيخرجون ومأجؤج- يأجؤج ررمحمح قال! قؤ اف رسول أن ه الخيري سعيد ش عن 
قالمسلمين بقية تصر حتى الملمون، منهم ويممحاز الأرصن، يعمون فه 

فيهيث'ردن ما حض فيشربونه، بالنهر ليمرون إقبمم حض مواشيهم، إليهم ويضمون وحصوبمم، مدامحهم 
الأرغن،عل ويثلهرون ماء، مرة الكان حذا كان لقد قاتلهم: فيقول أثرهم، عف آخرهم فيمؤ شيثا، 

إل■حربمه ليهر أحدهم إة حض الساء، أهل ولتنازلن منهم، فرغنا قد الأرغن، أهل مولأم قائلهم! فيقول 
كنغم،دوابا افّ بعث، إذ كدللثح، هم فبينإ الهاء. أهل قثلنا قد فيقولون! بالدم، محئبه فترُبع الهاء، 
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لهمسمعون لا لمون المفمج يعضآ، يعضهم يركب الخراد، موت ممونون بأعناقهم فتآحذ ا-لهراد، 
يقتالوه،أن عل ه نفوطن قد رجل منهم فنزل فعلوا؟ ما ؤيئظر ه، نفيثري رجل ئن ت فيقولون جثا، 

يكونف،ا مواشيهم، ميل وتئلون الناس، فيخمج ءدئكم ملك فقد ألاأبشروا، فينادت|مت موتى، فيجدهم 
أصابتهنبات من شكرت ما كأحسن عليها، فتشكر -لحومهم، إلا رعي لهم 

،٤ •  ٧٩برقم  ١٣٦٣أ/ وماجيج يأحيج دحردج مريم بن مس يخرلج ال-جال، كة باب الفتن، تن- المل ماجع ابن )أخرجه 
ممرابن ذكرء (. Y٣٨٨/ماج4 ابن )صعحح صحح حن وتال ٣، ١ ١ Y/ الزحاحث مصباح ي ايومري وصححه 

ئنتن.وتشكرت الدود. من مع ئغفة، واحده؛ التنف؛ (. ٣٦٧ه/ 

داخلون.فيها أنتم جهنم، نار وقود الأصنام من تمدون كتتم وما - المشركون أبما - إثكم - ١ • ٠ -  ٩٨
ولهؤلاءالأبد، إل ماكثون النار ق وكلمكم جهنم، نار دحلموا ما ئدعون كا آلهة المودون هؤلاء لوكان 

يؤنسهم.شينا لايسمعون النار ق وهم والحزن، العدابه شدة من الكمارزفثر 

والأسشاطات:الفوايد 

تعال.طه العيادة بإخلاص موض؛ واحدة، الأنبياء دعوة ١— 

والأصل:فنصبه، )أمرهم( إل عدى )ئورعوا( معنى ه ؤةمْل—مأ صمي *لما عاشور: ابن فال ٢" 
أمرهم®.ئقطع عل وتظاهروا تعاونوا إمحبم لإفادة ه ؤبم4م وزيادة ودونرعوْ• دينهم  ijئثشوا 

)اكءريروالصر:با/ي.ا(.

العبودة.توحيد وجوب تأكيد ٣— 

والتثرذم.التفرق ذم إل الإشارة ٤- 

والحساب.البعث تقرير ~ ْ 

قلت.مهها المالحة الأع،ال ق الترغيس، ٦- 

•حرجوا يقولليأم عفمى الرد وفيه ومأجوج، يأجوج قوم إفثأحر"محردج الإشارة ٧" 
ومأجيج،يأجؤج شد قيح وهي الثاعة، علامات إحدى عن مستقثل إخبار ، ٩٦)الأية ق ٨— 

مرعتن-جثابما ذ وانتشارهم الأرض، مرتفعايت، من وانهللاههم 
الحجرة.والمنوعات البشرة، اللحوم من النار وفود إل الإشارة — ٩ 
بنقرهم.اكار ز أحياء الكفار بقاء إل -الإثارة ١ • 
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0'لأسممبئأمممتكاسسءمحتة 
لأج"مألأس;صمحبئ

.ئ؛مىأممهئتي١تيفيثدا؛_؛؛^وىْءضثن
^ق<0وقتًصافياؤهممممو

أوأ^آرضائمحسمإهابمثاييىآلكّنيمٌك> 
Iالنزول سب — ١ ٠ ١ 

يند/بآنحتثءثهمؤ ت نزلت لما ٧^ ءنهeا الد دصي ماس ابن عن 
حزلأملولكن فقال: اف، دون من يعبئون وعزير وعيي اللائكت الشركون: فقال ه أنتنص\نيدطى 

هثتعدؤن ؤاٌح<عن، شقشله_ميماأتخنئ ؤ فتنك: فال: وردوها ما حمة يعبدون الذين 
—كتابامم٠٠ير(.٣٨٠—y٣٨٤/ العتدرك الذمي، وواك الخاكموصححه )أحرجه والملائكة. وعرير عيسى 

التمسر!

نارعن وهم العالية، الدرجات أصحاب أولئالث، الخسن، ؤ البالغة الموعدة مثا لهم سيمث، الدين إل 
سدون.جهنم 

تشتهيهما فيها ولهم أبدآ، مقيمون الخثة ل وهم ولهيبها، المتوقدة النار صوت يسمعون لا ~ ١ ٠ ٣ 
تمبشرين قاتلين ابنة أبواب عل الملائكة وتستقبلهم القيامة، يوم أهوال نحرمم لا الأعين، وثني الأنفس، 

الثواب.لنيل الدنيا؛ ق به وعدتم الدي يوٌكم هدا 

تثنتن^٢^٣^-؛؛، يثحؤينم ؤ قوله ق م الصور ق النقح عند هو الأكبر الفنع 
(.٢٠٧/٤>١صرالصمحهناك. تفرها وانظر [خ ٨٧]المل:ه فاآمحلإنج٠إيمن*محامأفت 

خمأمثل الساء نملوي القيامة يوم البعث: ول الكون هدا ل قدرته عفليم عن تعال اف محر - ١ ٠ ٤ 
تعيدهمكيلك الدنيا، ق العدم مجن حلقهم أول بدأنا كط الخساب، إل ا-ائاق ونعيي الكتاب، عل الورقة 

وأمثاله.ذرك٠ فعل عل قادرين كثا إثتا القيامة، يوم 
المحفوظ،اللمؤح ق محب، ما بعد القهخ داود عل أنزلناه أليي والربور المحب، ل كبا لقد وافه — ١ ٠ ٥ 

قوهدا الصالخات. يعملون الدين الطيعون، اطه عيال يرثها ابنة أرصن أن التوراة ل لحب، ما بعد أومن 
الأرصن.ق الإسلام بتصر فييشرهم الدنيا ق أما الاحرة، 
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والأستتاطاتتالفوائد 

القيامة.يوم أهوال ل والحرة الخزن من أمهم ثم جهنم، تثران من بنجامم لامؤه؛ين بشرى - ١ 
مانى;ؤثآص؛تمئاش غال ي مطهميات، كانت الخلق بدء ق الموات أن إق الإشارة - ٢ 

المامهيوم الكون مصثر معرفه منه تتيط يالتشبه وهدا الخلي. ييدء الشييه ؤ وكما  ٤٦٧تالر٠ر• ه ٍبينمحء 
٠،٣ ؤ الأية تفر ي ويقدم ، ٤٣٦)الأية التوبة سورة تفر ي دلالث، يكر يقدم فقد الخلق، بدء معرفة من 
الخالق،بداية ق وذللت، تعال، اش قصالهإ ثم طصقين.( كانتا والأرصن الموامت، أل السورة هذه من 

الداية.ق حلقت كإ ومتمحود مهلويات، كائن السموات أل ويستبل 

هووقوله:اص الض ^، Jbثم ك،ا كلها، الأرض ق الإسلام وانتثار ا،لؤْنين مر الثرى ٣- 
منها*.ل زوي ما ملكها سبلغ أمض ؤإن ومغارحا، مشارقها فرأبت، الأرض، ل ذوى الد *إف 

•م اي: نرى ومض يعص،• بعضهم الأمة _• علالث- باب ~ الفتن كتاب - لم م)صحح 

منايزلة الكتب ق كتب قد هذ اف بأف ه محمد لأمة وبشارة متقبئ إ-تحار ( ١٠٠)الأية ق ~ ٤ 

الصالحون.اف عباد الأرضترئها أن المحفوظ: اللمؤح ق كتب، ما بعد 

م،إإئماؤ؟ همشوت و؟ هزم ساوكعا د ن إؤ 
تاذنن،ً=فلممقأهمل ؛ن . تجورتت> ذله أكْآلإءظم 

محمك\آكىطمذممام-لمآلجهر ُ'وأ'إئمل مأمبمدؤذك ءابوعنولأت،آيسارمد 
بجآءآلإوقاآوثق

الضرت

لقوموالاعشار الموعتلة ل التاقة الكفاة من ب لما الحكيم؛ القرآن هدا عل محاق اف بمي - ١ ٠ ٦ 
له.خاضعين ف، متد.للين 

للعباد:قل والخن. الإض إل مهداة رحة إلا الدين بمدا - الرسول أبا - أرسيالئؤ وئ - ١ ٠ -٩ ١ • ٧ 
عنأعرضوا فان لطاعته، وانقادوا له، فأسلموا واحد، إله للعبادة المستحق إلكم أن ري إل أوحى إثا 

والقيامة؟الحدايه من به ئوعإون ما بعيد أم أقريك، أدري ولا حميعا، بالحق أعلمتكم لهم• فقل، الإسلام 
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وسحاسونصدوركم، ز نحفون ما ؤيعلم الأهوال، من نحهرون ما بملم بحانه اف إل 
الخيامق واست٠تاع الكفر؟ عل تحزون أم أتومتون لكم• اختبار العقاب، تآمحر لعل أعلم وما ^،، ١٥عل 

وأطلببعباده، الرحى هو وربتا العدل، بالقضاء وبينهم بيتي افصل يارب، قرت الأجل، انتهاء إل الدنيا 
والخربة.والشرك الكديه من ممونه ما عف منه العون 

الفوائدوالأستساءرات؛

تمال.افه عيادة ز ايحلصون مها يستفيد التي الواعثل من فيه وما العفليم القرآن فضل بيان - ١ 
حيعا.للبشرية الكتثر والتني الكبثر الخير فيه به جاء ما وأن قو، الرحة ض فضل إل الإشارة — ٢ 

عفألفاظها بوجازة الأية هاته اشتملت إذ ثطم؛ ؛t؛L^ ا>صنت، (: ١٠٧)الأية ز عاشور ابن مال ٣— 
تعالافه رحمة مفلهر كانت، بأن رسالته ومنح تعال، مرصله ومدح واللام الصلاة عليه الرصول ملح 

الععلفا حرفبددن حرفا وعشرين أربعة عف تشتمل فهي بخلقه. تعال اش رحمة وبأيبما كافة، للناس 
إفادةمع الأربعة هرلأء وأوصاف والرسالة، إليه، والرتز وقنصله، الرصول، فيه ذكر يه، عطمت، الذي 
(.١١٢ / ١٧والصر: )التحرير الحمر،•. وخصوصية إليهم، الرز واستغراق، الأحوال، عموم 

العصورمحتلف، عف الناس لخميع رحمة هي قو محقي رسالة بآي متقيئ إخبار ( ١٠٧)الأية ق ٤" 
الثاعة.تقوم أن إل والدهور 

دالربومحة•انمودية وتوحيد الرسالة تقرير - ٥ 

والباطل.الحهم، بين للفرقان تعال؛ باض الامتعانة وجوب ٦— 

والعام:العام. اسم عليه بمدى ما كل لاستغراق، ه ل »التعريفح عاشور: ابن مال ٧- 
<.١  ٢٢; ١٧واكيير: ّ)التحرير العلم،• ذوي أصتاف س الصف 



سورةا-دج

:٥٤(و)٥٣(و)٥٢الزول:سإلأالآات:)

القاصد:

والقتال.الح^ أحكام من حملة سان ~ ١ 

القيامة.يوم أهوال من التخؤيف ٢— 

الكذبة.الأمم دمار من العزة أخد إق الدموة — ٣ 

الربوبية-ندحتي مّير ٤" 

ب.'مءءم بَ  .يآسآيتيصد

ءعأومأمَكَء<َاثآكب\ كء  دصو1نيئها لإ ?Q؛" ءعظيث >_ ١^١^ وقق يكث رةأً؛=م الئاسآئمأ أيها كؤ 
ؤبماهمست5نتئ حتزحلهاؤتنحاأناس دائي ً=قل وضع عناأتحمت متتيّمثؤ »==قؤ 

علموٍتجمحكلؤ،آثييعير محنيل من ؤهنآلنايى شديد عداذك.آمي ؤلكت يسكئؤئ 
^ددإكعد.اماالعارح^^أاهعكمحأذه>مىملأه ٌ*؛تطنن.رياماأه^^كنب 

9\ذةنر 

يوميتملون بٍا ومحمآ نواهيه، واجتناب أوامره، طاعة ق بتقواه آمرآ الشرية تعال اش ثناطب ~ ١ 
ثديي.واصطرابه رميي،، هوله فال الفريد، لأرخى ا زلزال من القيامة 

اليومهل.ا ق الياء. و5ثمق البحار، ومجر الخيال، ميع من اعق ايقتام مشاهد تشاهدون يوم ٢" 
بدئت،اكوي الهول هال.ا من يهول ق العباد وترى حملها، الحامل وسقط رصعها، عن المرصعة الأم يثمل 

العصاةيتتقلر الذي العياب مشهد ولكن حقيقة، بسكارى وليسوا الخمر، من سكارى كأمم معالمه، 
ريناييلثج فيقول• ادم؛ يا القيامة: يوم هذ اممه رريقول ه: الحم، قال قال■ الخد*رى صعيد ش عن شديد. 

النار؟ثعثح وما رب يا قال: النار. إل بعثا من همخ أن يأمرك افه إن مويت،: فينادى و'عديلث،- 
الوليد،ؤيشسّتؤ حملها، الخامل تضع فحينثد وتعين. وتسعة عمثة ت— قال أراه ~ ، ألفكل من قال: 

تغلإيتححض الناس عل ذللث، قشي شديد٠٠٠ افه ءل.اب ولكن بكارى، هم وما سكارى الناس وترى 
الناسق أنتم ثم واحد. ومنكم وتعنت، ونسمة عمئة تومأجؤج يأجؤج ررمن ه■' الني فقال وجء,مهم، 

أنلأرجو محإف الأسود، الثور جشت، ل البيضاء أوكالشعرة الأبيفى، الثور جنت، ق السوداء كالشعرة 
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^^٧.ا-إكةاا أهل ارشطر ،؛ Jliثم ذٍوذ\( ا-إفةا< أهل رائلث ،؛ ١١٥ثم فكبرنا، ا-اًتت<، أهل رح تكونوا 
 /a(.٠٤ووةع<أتسثكنىوا باب سورةا~ني، ~ التفسبمر كتاب —  ١٤٧٤ برقم ، ٢٩٥)صححاليخاري

كلويطح بالأباطيل، بل علم، غثر من وصماته تعاق اض قائدة ز عناصم مى الضالن وبعض ٣- 
أنمن الكريمة الأية هذه ز وعلا جل ذكرْ "ما اكتقيْليت الشيح هال، أوابن• الإنس من متمرد شيهتان 

هداغير ق بيته علم، من متني بغير فيه عناصم أي" علم، بغتر اينه ي بجادل كالكمار ابهال بعصي 

إمرلأمدىهكتنييخير من؛محشدل،ؤ،آثم U><^;؛>، ؤ ت الكريمة السورة هدء ق كقوله ا،لوصع، 
٨—هءالأية،.لاي^ت ^ وناييمه'يمحم١لشسؤعيابذتي؛تيأ نبريزإشلهءف،التناحرك، 

ا،لوقدة.جهنم نار عذاب إل ؤيوفه يعؤيه، فإيه الشيهنان تول من أيه الله حكم ~ ٤ 
الفوائدوالأسنمامحناص

ومحثرة.بمشاهدموئرة القيامة يوم حول الإنباء ١" 

دلادلل•علم الحوار؛غثي نحربم ٢" 
^^ك1داعاني,ؤدىإل1ّاعاواطل.٣- 

هووليس مرصع، كل يعتري اادُول، هدا أن عل للدلالة )كل( كلمة ءازيادة عاشورت ابن فال ٤— 
لأيالناس؛ لكل الهول، هل-ا تعميم عن كنية الكناية هدْ تقتخي ثم ذاكرما. ق صعق باحتإل الراصع لعمى 

ذللث،شدة عن الكناية بدح من وهن-ا - والهني. المنع حالة تمؤير ق أطهر أمحه القام حذا العض هدا خصوصية 
ئهولزومالأيل، بطرمحق لغيرها اخول، شدة يستلزم الهول، لشدة رصيعها عن المرصع ذهول، لأواستلزام الهول،؛ 
(. ١٣٩/ ١٧واكحريرواكتؤيرت الإيءإءٌ• يسمى اه^اة من النؤع وهدا ثانية. يدرجه 

أنعل يدل، ه عئا>ٍ،آكعهم إق الكري٠ةت الأية ط، ز تعال ارفوله الشتقيهرت الشيخ هال، ٥— 
ءؤ;بجييبقال،: لأنه الشر، عل الدلالة ز أيضا يتمحمل الخير، عل والدلالة الإرشاد ز تعمل يسأنه ك،ا الهدى 

تعال:وقوله [، ٢٣]الصاقأت: ه ا-اتبم بنيي أخ ؤءاندمحبمم تعال: قوله القرآن ز ذللث، ونفلثر ه• عداُ_،آكعهم إق 
وإرحادْاا.هديه ق به يقتدي من هو الإمام لأئ الأية، [ ٤١االمحص: ه آمثة 

ؤيثععلم، بغير افه ز محادل، صتم، ،ت أصتافثلاثة ذكر سحاته ررإنه تٍميةت ابن الإسلام ثخ هال، ٦— 
٠حال، وهده محولاه، من إصلأل، علميه مكتوي، مريد، شيهتان كل  بغيرافه ي محادل، وصنم، يضله. لئن .^ ١١

سبيلعن الضال، المتكثر المشؤع حال، وهده اممه، سبيل عن لمل عطفه ثان منير، كتاي، ولا هدى ولا علم 
افه،عبم• الدنيا من حواه ما له حمل إن اادو، لهواه، المتع حال، وهده •^^٠، عل افه يعبر مى ذكرحال، ثم افه. 

٩٢ -



ا-ف^محورة 

أهلحال وهي وقمده، إرادته مريضاق كان من حال فهذه دينه، عن ارتد دنياه ل به يمممحن ما أصابه ؤإن 
(.٢٦٣م/ )مءوطوض\ذطووص اكهوايت،والأمحواء®. 

قثي0ءئئزثنملم،ئمبنقلثؤ ء ؤ

١^١؛،إق بند من ويهظم يئن> من تهنعظم آقثًطم ئثهمأ ئؤ طملأ شم 
ملناعلتهاالماءآهست،فإذا ^٥ ٠١٥شبمأطرى ءي ند ين الممرله^كيلأيعلم 

محُم1ىءإآلإ، آص هرآ-اسآثه بهتج ينج ًًُقؤ ين ؤأيجثث محثيئ 
تنمحن،وديىثمنآلثاي0 ه فيآلص_ سثش ^ت،حاؤك<آمح ؛؛)؛-t ^١^١^ هدبمر.ه 

ؤنذيمهءلهريىالد.ئا■حني ثاياعًلفؤءلضز،عنببزاش متر يرؤلإههدىولأكئف، بغير اش 
محلإسظمِهسي.'و؟ه ٢٥١^كثؤظام،آشق 

الممثرت

موتكم،بعد إحيائكم عل قدرتنا ق شككتم إن ت الشاهدة بالأدلة العباد حمح تعال افه بماطب، ْ~ 
يقدفهانير، من تناله جعلتا ثم تراب،، من ادم حلئنا فقد عنكم، الشك؛ ليزول، حنقكم؛ أصل ق فانظروا 
تشيهاللحم من ممة إل يمملور ثم حامد، أحر دم إل تعال اض بقدرة يتظور ئم المرأة، رحم ق الرجل 
لكملئوصح تامة، عثر تكون وأحيانا الخنق، تامة وتكون علميها، الأسنان ضغط آثار فيها التي المضغة 
قضعيفا طفلا الختين هدا ئهمغ م ولادته، ومت، إل الخلقة التام الخت؛ر؛ الأرحام ق وسقي قدرتنا• عظيم 

يعئزمن ومنكم شبابه، ق يمويت، مى وضكم وحواثكم، قوتكم تكتمل حتى يتدئج ئم وحوائه، ثت-نه 
يدلاحر وأمر ذللث،. قبل يعلمه كان شيثآ؛ة الهرم هذا بملم ألا أجل من والهرم الشيخوحة إل يمل حتى 
وأنم،^^٠، الخياة فيها الطرئئئح عيها أئزكا فإذا فيها، ناُتح لا ة ازبالأرض اس حقيقة عل 
ورومه.له بيه الماظر يسر ما صنف كل من 

ّجحاتهوبائه بحق، المعبود الرب هو اطه بآل ت حقامحق أرع عل يثرهن العظيم الاستدلال ذلك ٦^٧" 
لاشاكحؤ الساعة قيام وأق ثيء، يعحره لا قدير الأشياء من قيء كل عل واثه الموتى، إحياء عل القادر 

الخاب.موقف إل احياء القبور من وييعثهم الأموات، بمنى افٌ وأة فيها، 

-٩٣-



الحجصورة 

فهمفنلهم، وساعة أمرهم، حطورة كأكيد ذ'كزهم؛ مsقئرآ الصلأل، أهل من اش محير — ٨—٩ 
أنأجل من واستكبار، بجهالة بل والرهان، الحجة عل يعتمد كتاب، ولا صجح، علم بضر عناممون 

•المحرفة بالنار الآحرة ول والهوان، يالن-لة الدنيا ز عياب، فلهم اض، دين عن العباد يمدوا 
بغيرأحد-آ يعيب، لا عائل اف وأي والماد، الكفر جرائم ارتكاب، م، العثليم العياب، ذللث، — ١ ٠ 
ؤإثدار.ذم، 

والأستساطاصالفوايد 

عدةعلميه يترتب آخر مصدر أي من بالتربة الماء أواختلاط التربة عل المهلر نزول، أن للخرام بت، — ١ 
أمور:

التري،.محلول إل نحولجا أ- 

ؤ،بجعلها ما دم مستمر، تنافر حالة ل تكون النشاسبمة السالية الشحنايتح ذاُته التربة حساين، ب— 

وحركةدائمة.اهتزاز حالان 

القرآنز العلمي )الإمجاذ الكريم. القرآن أخير كإ تربو أي: فتزداد، ؤيغلمها بالحسايتح قعيهل الماء ج— 
١(.• صء الملح: الخنين مد بن اه مد والت: 

دتّممسمتر بجعلها ئ كهرييا، إئارما إل، ألمح، الأرض تربة عف نزل إذا الماء أة العلمية: الحقاتق ومن 
يدلكاالتي الملمالية المعادن من غالبيتها ل تتكون الأرض تربة لأن وذس فتربووتزداد؛ ؤيزدادحجمها، 

مفسحةفتشق شديدة رثه حصثرى أعف إل وارتفاعها حجمها ونيادة التربة، مكوتاُت، اهتزاز إل تميوها 
بالتربة.المدفونة المابتة البذرة داخل من السمة المدية الهلرية الميتة ويقة)ريشة( لسهلاآمتا طريقآ 
(.٣٦ْ'ا-أ ص؛ اتجار، ممJكضرزغلول الكريم القرآن ي الأرض الإءجأزاسلم )أيان، 

والملية.الحية بالأدلة ايمث، تقرير ٢- 

القرآن.إعجاز عف ساطع دليل الايات ل الواردة الأتان حلق مراحل بيان ٣- 
علم.ولا برهان غير من الخيل دم ٤— 
ذمالمكؤوالمعاموالمقلدالأعصلكالن.٠- 
اسق.ز ي القبور، من نموذج سثلر: ٦- 

-٩٤-



سور0الخج

ؤ;يأة؛بمتمم
النما لابمسؤهُ ما أقي يثب من يدعيأ 'z^' موآ-ئثسمل0آلين دلللى ؤألاحنأ خيرآلدتا 

ولئسيئس٢^، ممعهء من آمث صثي تن يدعؤإ . \م<و ع\شثننخ د:للكث سمثة 
منمحثاآلأعث؛ؤ0آقعمي آلم؛ثثفيضتيتبمؤلنإ ؛انؤأ .ل0آس 

قمآلتماي إل ممّلأ غاو1اود ؤأيهمف لآلديا آثة يتصرْ ئ أن ظن س؛اى أئؤ؟ ماييد معل 
سيدي أئث ؤأن يشي ءايشتر ?و^؟وءءىقإلىشس مايغيقل ثهان'ئوْء ءثنثلرهل ثمخ 

أ،ئرءءكوأوإلمءجو؛م، ؤإلشبمنغن وآك»نثأن هادوث و\ؤخأأ ءامتؤأ يرهج^'لقآفين 
ؤ،من لدر ينجد اثم أرت> تر ألر اتج^ ثميد عكزكل آس إذ امح—مؤ يؤم ينهر يثمبمل آس 

تذآقا؛ةدآ=كثيس نليثادنآلشجرنآلدمحآب كتسءإتروامحوم امحلإبج< ثبمنؤ، آلثتنثه 

التفرت

فإنقلبه، ق بمتقؤ لر الإيان لأف تردد؛ عل اش فمد الإمحان هوضعيف مى الناس يبعضن -  ١٣-١ ١ 
دنياهوأضاع بالكفر، وانتكس دينه، عن ارتد وبلاء مكروه أصابه وإن دسه، عل أقام والصحة بالخير رزق، 

الومي افه، غير من الأصنام يعبئ له، مثيل لا الذمح، الواضح هوالخسران بالكفر الانتكاس ذللث، وأخرته. 
تىيعبد الحهم،، عن البعيد الانحراف هو المرج الكفر ذلك، عيدها. إن تنفعه ولا عبادتها، ترلث. إن ئضره 
القريّت،.وبثي الناصر، يئس الوهمي• معه مذ أقرب القحممح، صرره 

منالأنهار نحرى جنات يدحلهم باثه الصالحة الأمال يعملون الذين ا،لوم؛ين تعال افه يبئر — ١ ٤ 
بعدله.الكافرين وعذاب يقضيه•! ا،لوم؛إن إكرام من يريد ما يمعل الله إذ وأشجارها. تصورها تحت، 
بإعلاءالأجرة وق دينه، بإءلهار الدنيا ق . محمدأ نبيه يتمر لن تعال اش أن يعتقي• كان مذ — ١ ٥ 

هلفينظن ينما، به ليختنق ثم سمص، ق حيلا يمد بأن وذلك يغيفله، ذللث، كان إن ه نفئليمتل درجته، 
بحانه.حؤ ووعده بدلك، وءل• فقد نبيه، ناصر اض فإن صدره؟ ق بجد ما ذللث، يشفي 

ر1لآجرقفيرآلديا آئه يمم>ر؟ ئ أف بمثن سةاث■ ؤ • قوله أرأيت ماس• لابن ملت ت ل،  ١٠التميمي أربدة عن 
افهيئصز لن أن يثلن كان "مذ ةال،ت مايغيغده هلفتنظر لفح ثم آلتعاي إل هسم، فلينيي 
واحرجه، ١١٢٧- U٢٦\/الضم الترطيىق )احرجم ١ يمومت،<ا حش يه ليختنق ثم مقمج، ق حبلا فلثربمل محمد-آ، 

-ْبم_



الخجصولة 

وصحصمحمدأ( اه ينصر لن أن يظن لكن ولفدت)تى هتمرأ، بم إسحاق ش ص سفيان، *لريق عن ( ٦٣٨٦! ي)المتدرك الخاكم 

المت(.سقف إل بمحبل 4 يم ؤ ماس: ابن رمال نقال: ابزم، همرأبميغت ممص ي ايخاري وش الذمي، وواث 
الفئلة،الايات من ب وئ الكريم القرش أتزلط اربة بالآ؛ات ص الإنزال ذلك يمثل - ١٦

هدايته.يريد من بما بمدي تعال اف وأل الواضحة، والخجج 

وهميةاكران، وصدة والصادي، والصرانية اليهودية، عن حرجوا والذين واليهود الوض إل - ١ ٧ 

النارالكاهرين ؤيدحل يفضله، ابنة اااومتين فثلحل القيامة، يوم ج؛عا بينهم يفصل اف إف الأويان• 
حاأحاٍو حلقه أعال عل شاهد اف إن التالية. الأية يعد الأتية الأية j الذكورة الخصومة ضتهي بنيله، 

عانا.

والشصالسح، والأزص؛ن السح موات الق مذ له وعنضع يجد تعال اد أى تعلم ألر — ١ ٨ 
أهانهعيي. وأي الكافرينكرها؟ العباد وممرمن هلوعا، الومتين العباد من وممر والخيال، والنجوم والقمر 

حكمته.وقل حلقه ل يشاء ما يفعل اف إل الهوان. عته يدح ولاداح يكرمه، مكرم من له فإ تعال اف 
والامتتاطامته:الفوائ،د 

والثبات.بالصر وعلاجه الابتلاء إل الإثارة ١- 

الدارين.ؤ خارة بافه الاستعانة عن الاصتعتاء ٢— 

•الرحيم الرحمن باض الظن حن يجوب ٣- 
بجودها.تعال ف كلها الخلوفات عبودية تقرير ٤— 

عئلصالذي لأل والكرامة؛ العزة حياة من فيه نا تعال ف والتذلل الخمؤع وجوب إل الإشارة — ٠ 
أمئن.وفرار مك؛ن، وعز حصن، حصن فهوز تعال ف العبادة 

بميمالرجل اركان ٠الت وثىآلة؛بم(منسثدآادموحتنيه ؤ  ٧١٠همها اض رمحي ابنهماس عن ٦" 
حيله،ينج ول( امرأته، لين• لر ؤإن صالح، ديذ هأوا فالا حيله ونتجت، غلاما، امرأته ولدت فإن الدسة، 

(.٤٧٤٢برقم )الآيت(ا باب ~ ا*اج سورة النفر" ٢—كتاب  a٩٦/ البخاري )صحيح . سوءء دين طءا قال- 

 -٧ j تنلكنا - أحد اسطاعة فلمس ١^^ عاليه اف ثثث من بأن سشئ إخار ( ١٨)الأية

حكمته.وفق يشاء ما حلقه ل يفعل قلق قافه يكرمه، أن لكن~ 

٩٠ -



ا-يجصورة 

مقين بمب تزم ماب لم ثطعئ محكمثيأ »أؤخ1< تحم ؤ، آّقسممؤأ -ضتني ى خؤ 
ءكداثذ"٠^؛؛^ه مكيع محلم ٥ سومد!محد ما4، بمّهره، رئوًمأشم. 

ءامتهمإإُكثT_يدط،آثمئت> أ-ثرتياوآ عدف ؤذؤمأ غؤأيدؤأ يى عئجمإ.تنا أرإدوأآو< 
ليمس،ين لساؤن مى ,ثيث—ا 'آلاقهنرمحكلإيكت> عنتها ين عمى جننت آل۵vثلحنت وعمؤإ 
وأُمخليآمح-مح آلممح؛مى كئر.ُوثثوأإئآثسلأ منها محتامهم محقؤأ 

آلعتغم،^١٠ لاكايى جث1كث ^^،آشطكنيدآآخت١يج^يرى عن ئ وبمن آئ؛ءى.َكمثإأ إة 
لخادثنيمحهدةسفم.ه

•النزول ُبب "" ٢ ~٢ ١ ٩ 

حزةق تزك ه محم ئذى-غنماتيلخم>موأفي ؤ ت الأية هذه إل قثمأت فيها م يقلكن اثه ظقغ ذر أي عن 
ا-ني،صورة النمير، —'كتاب، ٢٩٨—A٢٩٧/البخاري )صحح بدر.. يوم ل برذدا يوم وصاحبيه وعتبة وصاحبيه، 

*، ^ ظسلتيآخمسوأوخم ؤ،ثئلي< ت تعال توله ي باب — التفسير ينحوْ—كتاب  ٢٣٢٣/ ٤ لم موصحح . ٤٧٤٣برتم )١٢؟#<( باب 
مئالأبرز هم المنة النفر أولئاك أن هولأم ق الأية بنزول عنى ذر أبا أن الأظهر ١٠عاشور; ابن قال 
الآية<ا.معي من مصي مر أمم وهويريد بالنزول، فمم العموم، هدا ز فرد وأشهر، 

(.١٦٦ر١كوير:٧^/)التحرير 

قيس:مال الشامة، يوم للخصومة الرحمن يدي ب؛ن محئو مى أول أنا قال: فه، ب، طالأن بن عل عن 

وشيبةوعبيدة، وحمزة عئ بدرت يء,م بارزوا الدين محم م١لت ه ثد١تيذثاتيTخصوأيىءلم نزك:ؤ وفيهم 
بابا~ني، •ورة التفسير، —كتاب ٢٩٨—a٣٩٧/البخاري )صحح عتية. بن والوليد ربيعة، بن وعتية ربيعة، ابن 

•ه، خءت.اتيلخنمثوأينيلم مبئوك تعال; توله ي باب — التفس،ثر كتاب — بنحوْ ٢ ٣ ٢ ٣ / ٤ لم موصحح . ٤٧٤٤)الآية(؛ردم

،ر٠الف

فالومنونحى، عل اثه فريق كل يدعي إذ تنازعوا، والكافرون الومنون وهما متنازعان، فريقان هذان 
لممصثت، فالكمار انتزنع، بينهم وسقمل الإيهان، نور إطفاء يريدون والكافرون افه، دين نصرة يريدون 

من،بعلومم 3، ما بديب، جهنم، بتار الغئ ائاء رثاومهم عل بمب، أحالهم، مقاس عل نار س ثياب، 
سالهروب حاولوا لكها -٠١، يمزبون حدي،و س مطاريى لهم وأعد الخلود، وينقط والأحشاء الأمعاء 

جهنم.نار ءد>اب دوقوا لهم; يقال إن ووبخوا، فيها أعيدوا النار هول 

-٩٧ -





ابجسدر؛ 

يييهو شئثا ٩ شئن لا د لأمحتنئ١مح بيأكا إد ثؤ 
ءي_نيهق،عقن، يبمثاكتُ يآمق ا-ج آلتا؛ثي، ؤ، وأدن و؟ يش إئج 

ةنتمحبم-تيآكاءّ فا أم أتم يدحظثيأ ثهم هع لتهيئ عثتي. ثج ينَلإ< يأبمنث< 
 U،ثئْثوإئر وأر آلمقمن ؤتلمميأآئثاد1ت، ِيثتا قُأ الآنمءِ بهيثذ تن ييئهم عق

ئثم1تآشوشسظتإ دؤض ألتؤ_يي.ا إثجت ولظئمأ غ؛9تئلم وليويأ ثئثهم 
ثا-؛ٍبموأعثآًءظث مق ما إلا آوؤ£ب لء=ظم وأجأث رنهء عند ى مهنكن 

أشيشه رنن دث محيت عث ش ألثعمحي.ممن مص وبمكحكأ ,يراآ'لآوثني آلإبمتك>
هسمق يم، ف متخ بم أوتهؤكا آلنلز هتخطفه آكماء ثكأثاحرحى 

الممثرا

للشامبجواره وملاْ الحرام، ائت، مكان اص لإيرامم قثأنا إذ - الض أيا - واذكر - ٢٨٢٦
للدينوالأقدار، الأوثان من الستر يطهر أن وأمزناه الشرك، عن وميا0 اكوحيد، عل الكعة سناء 

اضأمره الشرف _< Jbالقص إبراميم قام أن وبعد فه. والمئن للسادة، والةيمين الكب، حول يطوفون 
ومحيءندائ4، إل بالاستجابة تشره ثم الحرام، اض بست إل ا~ني بوجوب يسلغهم اكاس، ينادي أن تعاد 

وغيرهاالهلؤيل، للمر الهيأة ا-نجإل عل وركبانا أقدامهم، عف مشاة وقريب، بعيد مكان كل من ارنا'س 
قوالضحايا الهدايا دح عند الذ اسم وليدكروا ودنيؤية، دينية بمتاني ليلجظوا U_^؛ العدة الراك—، من 
منالأكل قم وأباح والعز، والغنم والمر الإبل من أعطاهم ما وعف نماته، عف لد شكرأ النحر، أيام 

الحتلج.والفقير وفاقة، شدة أصابته الذي الباتس ؛إمحلمام وأمر الأضاحي، لحوم 
؛الحلقوذللثج الإحرام، أثناء ق  ١٦٠علق ما أجامهم من يزيلوا أن أمرهم الدح بعد ثم — ٢٩

حولولي3لوفوا لفه، طاعه بالنير أنمهم عف أوجتوْ ما ولتوفوا والأظافر، الشارب ودهس والتقصم 
أشواط.سعة الإفاضة طواف الكمة 

فهوالدين أحكام من اف شرعه ما يعظم ومذ تعال، الق" شعائر شى الذي العظيم الأمر ذلك — ٣* 
اسيإلاما الئعم، من وغيرها والعز والغنم والبقر الإبل من الأكل لكم وأحللنا الأحرة، ق ثوابا له حثر 

حبيثةفإتجا الأوثان، عبادة الحهد بغاية واجتيو.ا افّ• لغتد لبح دما والنختقة كاليتة الكريم، لقرآن اق 
الزور.وشهادة الكذب من الباطل قول أيضا واحتتبوا معنؤية، نجاصه نجة 

.٩٩



سورة

السءاء،من سقط تن مثل فمئثه يشرك دمى أحيل( به مشركن غير ض مطيسن ءستميمين وكونوا " ١٣ 
عنال؛عد حطورة سير؛ا اكشس4 ومذا الأمان. من يعيد مكان إل الريح به تعصف أو ومةه، الهلير فتآكله 
تعال.باض الإيان 

والأسشاطات:الفوائد 

الجو..إبراهيم وشرف الخرام الجد فضل سان ~ ١ 

اهلو.إبراميم الخج بوجوب تلغ من أول - ٢ 
الخج.ز الجارة جواز ٣- 

وليشعوبوللمجتمع للتفس وروحيه مادية ^١^ من فيه وما ايح، من بالحكمة اكوي4 صرورة — ٤ 

السالمين.التاني؛؛ن وتيادل الصلة، وأواصر ا،لودة، عرا توثيق ز اؤلوسم هدا استثار عل والعمل اللمة، 
الحرام.الجد ومنها تعال، اش حرمات تعظيم فضل بيان ْ~ 

الزور.وشهادة والكن.ب، الأصنام، عبادة تحريم تمحي ~ ٦ 

قسم، يك منؤع فبما ث؛ر ١^؟ دموكِس>آلملوم، ين آثم؛دها سعتهم بمظم ومن تلك يؤ 
محفيهمما عك ١سمآض ِندؤيأ مشمكا جعلنا أمؤ وإج^ىفي أاو^أ' اينيق انسي، منهاإل، تتر 
آئهدو ،١^١ آكن ؤا" أتيييم؛ ويقمِ أسيثؤأ هكم> ؤيجد آدتمنؤس بهيثذ مى 

نألثو>ىتفمؤن. ؤبما ؤآثثتيمىآلصاؤق أصانأم ح هك وآدكثيرؤو< هاوي4لم ئثت، 
؛^٤٥^١ ٢٠- ثْثث، ^دا صؤآثه ^ ٢٣خيردأدهأ لتؤ.^1 هؤ من نؤ .كءك 

Cامحء ِلأكؤيأء ء ٠^^، أئمئ تاك ه يث١ثكا 
.ه

•المهرّ 

الدين(،أمور دمي(بمثلم الرحيم• الرحمن( به أمر -^، ٧١الحكيم الئميع ص العفلتم الأمر هو ذلك " ٣٢
ادشز،اأفعال من فإيا الحج شعاتر ومنها 

مكةؤ( ئحرها ومت، إل والركوب، واللبن النسل من متاغ والهدايا الضحايا مدْ ق ولكم — ٣٣
ا،لكئمة،أوفيمنى.



الحج—ردة 

ماعل ويشكروه وحده، اش اسم ليذكروا وللدح؛ للمائة مكانا لها قزعتا ملة ولكل — ٣٥—  ٣٤
لهفآحلصوا صيحاته، اض هو واحد إله — الماد أبما — فإلهكم والعز. والخم والمر الإبل من رزئهم 
البلاء،عل والصابرين ةلو>رم، حشنت، اش يكر إذا الذين ف، القاس؛ن الخاشعين وبشر وأءليعوه. السادة 

افه.سبيل ز يتفقون أعهليناهم وئ الصلاة، أداء عف والحافظين 
نلفيها لكم لعيادْ• افه أمر؟٦١ الي الشريعة معالي من جعلناها تعال ف البدينان يالإبل والتضحية — ٣٦

وةيدٌت،قوائمها، من ثلاث صمت، واققة كوما حال امم4، مم ينحهات عئد فقولوا والإحرة، لدنيا اق 
القشروأطعموا شئتم، إن منها فآكلوا أكلها، حل فقد روحها وأرهمت، الأرض، عف صقءلت< فإذا الرابعة، 

عفافه تشكروا لكي لكم؛ متقادم جعلناها التخير نللثs مثل لحاجته. والساتل ئنمفا، يأل لر الذي 
لهمه.

اطهإل يمل فلن صيحاته، له الإحلاص القصود وإد،ا بدبحها، التذلاهز الهدايا من القصود ليس — ٣٧

التخثرذلك مثل نواهيه. واجتناب، أوامره يaلاءة هتكم، التقوى ملئه ولكن دماتها، وإراقة لحومها 
ألوأفعالهم بأتوالجم الحنين ونشر الحق. من هداكم ما عف وتشكروه اطه، لتعظموا متقادة؛ لكم جعلها 

الحنة.لهم 

والأسياطاُت،:الفوائد 

الدين•أحكام سفلتم وجوب ز الترغيب " ١ 
قأو الكرمة، مكة ق يبحها بمين حش لبتها، وشرب بركوببما الأضاحي من الاستفادة جواز ٢" 

الدنياحيرى لهم بآف لرثبم، الخاضعين للمتواضعين وبشارة تقيئ، مإحيار ( )٤٣الأية ي ٣— 
والأحرة.

الدح.عند التمية وجوب ٤— 

كلها-الشراغ ز تعال ف القرا؛ين دح ؤ، التشرح وحدة بيان ~ ٥ 
نعمه.عف تعال اف شكر وجوب ٦— 

 ~U ،حيربكل حلقه إل والحنين وحده، اش بعبادة للمحسنين وبشارة متقبئ إحبار الأية)٧٣( ؤ
وفلأح.



اطحسورة 

مشتشىق: -مإ)ؤةمني.آذف  ٠٢^*^،آخ ^٤ ٢٢٠١؛^٢^؛؛-، ؤإُقآققغع 
أُضيقولوأحؤإلا ٢^،آّصبمؤأيندينرهمغ-مح س،/هءّلقديرعق آه نإف ِبأثهمخلييإ 

$^1يدمكن ومضي ؤبموت ينآ غأت1<ئإكؤ تني، آشآلن1سيخمم دهح  VjUرثناآس 
ؤ،^!^؛٠ آؤخ1<ل>1( ?ج؟ عتييز لثؤهح آه إلكن جئ؛ من آس محبمممثكك آقمحء=ؤبجل أسم 

^ء'مآءثئتيممةآهمثآتمحف محصأ لنجفيأ أ ض
.فير محمحم )بجم محمحم . محكمي محبمادُ مج مم متهم ْكدبمق ص زن ؤ. 

و؟هممر ْءقان هم< ئزلخد يىك!ني؛بي ؤآمثت موّتى ب ثق متءك< ءآتء>شب 
التفسير؛

حوانمد محب لا اش إن أعدائهم. كيد عنهم ويلغ ينصرهم، اثه الؤم؛ين عياده تعال اض بمر —  ٣٨
تعال.اطه لنعم ■جمحود للأمانة، 

النزول؛سب — ٣٩

هذأفذنيهم، أحرجوا أبوبكرت مال مكة من ه التي أحرج لما مال؛ عنها اف، رصي عاس ابن عن 
أنهعيمق كد أبوبكرت فقال ه كدتر سمهتّ هق آممه نين قثلمحأ عامهم منثشكي ؤآ؛تذ._؛J، اش؛ فأنزل 

صحيح، iijUSiiوصححع برءما'ماامآ. الحج مودة ياب الضر، كتاب - ٣٢٥ْ/ المن ي الرمدي )أحرجه قتال،. سكون 
ابهاد(.كتاب — ٦ ٦ ؟/ التدرك ل الذمي ووافته وصححه الخاكم وأحرحه ، ١  ٥٨٦ برتم شاكر أح،د وصححه اارمغّي، سن 

التفسير؛

دينهم،مى بثنيهم ظلموا أئبمم بمب أءداؤهم؛ يقاتلهم الذين للمؤمنين اكتال، ق تعال الغ أذر 
قادروحلم افه إل حقوقهم. يينردوا هم أنفعن يدافعوا أن فلهم ديارهم، من ؤإحراحهم وضنهم، 

عياله.نصر ۶^، 

لأقموإثا للإحراج، موجب سب بغثر ديارهم ٠>، الخروج إل ألخئوا أعبمم ظلمهم صمة ومن - ٠٤ 
معابدمن العبادة، أماكن ;ءا.م الضاد لأنتشر بالخهاد الثللم دح من افه شرعه ْا ولولا رحيم. الغ عبدوا 

وماكثثرا- فيها الغ محيذكرون فيها، يصلون اض ايلمغ، اجد وماليهودوالمارى، وكنائس الرهبان، 
مغالبته.عل أحد لايةا،ر ملكوته، عزيزق يريد، ما عل لثوي الغ إل لرسوله• دينه ينصر قى الغ نتصرل 

الصلاةإقامة ^، وحافظوا اش، عبدوا الأرض ق سلهيانا لهم جعلتا إن بالتصر، وعاوناهم ااان.ين — ٤ ١ 
الأمور.مرجع تعال وف الشر• عن وثنوا الخثر إل وذعوا الزكاة، وإءهلاء 



الحج-درة 

وثمودوعاد تهمح قوم لهم رٌتكذيب ق سمهم فقد ~ الرسول أيها — الكمار يكديلث، وإل — ٤ "٤ ٤ ٢ 
الكافرين،فآمهلث موس، وقومه فرعون وكدب ثعيأ، 'قدبوا الذين مدين وأصحاب ولوط، وإبرامم 
عيهم؟أثارإنكاري كانت، فكيف، أهلكتهم، نم العذاب، عنهم وأحرت 

والامساطاتح:الفوائد 

الدينعباده عن السوء يدغ اثه اركري٠ةت الأية هده ق وعلا حل ®بع، الشنبر• الشيح قال ~ ١ 
تتعال كقوله الوصح، هدا غير ق العض هل"ا إل أسار وقد السوء، أهل شر ويكفيهم حقا، إيٍانا به آمنوا 

آ"ا[«.]الزمر: ه آووآثةيخام،مث ؤ وقوله: الأية، ٣[ ]؛_3،: ه ؤوشهللكآسظثئكأ 
واكآييد.والمر الرعاية ق تعال اش عند اجلومن، مكانة بيان ٢" 

وااالم،ن.اذين وحاية الظالم، لرغ بالقتال، الإذن ٣" 
قدرا-تطاعتيا.عل الأرض ل تعال افه حكم إقامة الأمة مهمة ٤" 
العبادة.أماكن احترام وجوب ْ~ 

النكر•عن واض يالعروف الأمر يجوب ٦" 
 ~Uفهلاكهم.ؤإمهالم بالأنبياء، المكذبين موص بيان قوق الأمغ، التي، لية ت
طلرتحرثمولحةوممدين،مافياسق.٨- 



سهمرْااًج

هتقئتهمثويثاوط ء خابمأ ءهث طوأ تض آثكقها محت ق ه< ثؤ 
بمامنمثفن ٠^١^ آؤ غآ بمياؤن ثلؤق لم ؤ،آمحمنج، و؟ رعتممسمح 

قشآسوأن غألمداب رج١وةتذبؤق فيآلمبممحّ تنأهصثأف ؤإبجت لاثسآمحلإنمنث 
تاأمثن قنمد ير وْكفي ُوأا ستذكث> نثا 'ثنؤ ر،ئاَأفي عث يؤما ؤيمكع وبمدهُ 

ؤكشمش؟تين ؤآ"ثاينث1 ثعنأ هاوآق؛ات تييىُيئ ^ ^٠٢٣آمحيحنت محبممؤأ  ١٢٠١^

الم\ر*

لهم،رسولآ^دسءج أهالها، كفر ج، بيفدمرناها نا، دأٌخأصاس؛ا رس|ا، عصست الهم، البلدان كثرمن ~ ٤ ٠ 
منها،ستقهم، لا مهلوثث آبارها غدت< حتهمر البشر، من، حالية وأصعحت، الوحشة، فيها سادمحت، مهدمة، فهي 

متها.يتي لا حاوية لكنها شاهقة، وقصورها 

أحبارويمعوا الدمار، من، ■>رم حل ط فيعتبروا الهالكين، مصايع ليشاهدوا الكفار اقر بأفلم — ٤٦
الخقإدراك عن، الثصثرة هوعمى الهيك العمى دلكى الأمار، عمى ليس العمى فإف بالكئار؟ اانحالا 

والاعتبار.

بموعد-بم واغ وهو استهزاء، بالعياب لجم اف يعجل، أن — الني أبما ~ منلث، الكفار ويْلل_ح —  ٤٧
ئصتة كألف اف عند الأجرة أيام من، يوم مقدار واف كليهإ. أونؤ الاحرة، أون، الونيا، نر تعانر اف قدره 

فوقؤعالعيابليح،ءند0ببعيد.الدنيا، 5عتبونمن،يني، 
مرجعهم؛سبحانه ؤإليه بالهلاك، فاحاتمم م أمهلتهم، فللموا الذين، البلدان أمل، من، وممر - ٤٨
الاحرة.نر عقاثمم لينالوا 

فيه،اكباس لا واضحا إندارآ أنذركم لكم، قئن.ت إلا  U٧١ انماد، أبما يا الرسول: بم؛-اه-قر،أبما 
باياتنا،^!.^١ والدينؤ نعيم، وجنة  ١٠٦لذنو؟مغفرة ريم عند لهم الصالخة الأءءال اّماأون فالؤ٠تون 

اللازمونافه رخمة عنه التعداء هم أوكلث لأمله. والكيد المران ومحاربة الفتن، إثارْ ؤ جهودهم يبدلوا 
وهموقودها.النار، 

والأّثباءلات:الفوائد 

وانمرة.ذووءظ2 وذس، الذلالة، الأمم إهلالا لز،آثار الإشارة - ١ 



محورة

اظه.ملكوت ق والظر المبر إل الدعوة — ٢ 

الصر.عمى من أشد القلب عمى مآس 

الاحرقأيام زمن طول ٤— 
يوما.مليون ( ١ )٨ يعادل سة ألف خمون مقدارء يوم ْ~ 
يالطلقة الرعة إن تقول: واش لأيشتاين( اكتشمها اش اشة الطرية ( ٤٧)الأية وكد ٦- 
٠ر الواحدة الثانية ق يفثخ تقرييية، سرعته الضوء الضوء، سرعة هي الكون  كيل.ألم، ٣( ٠ 

(451  1=http ://nabulsi .com/blue/ar/artp. php?art)

 ~U عباده.ق تعال اش عدل

الأمم.ملالث. باب أسفهومن الفللم، تشتح ٨" 
اللحق.ك،اق التقعروالخاوي، النخل صورة يتظر• ٩" 



الحجسورة 

اههؤآييتهءمئثح آلشيقى محآأش ت ؤ
 Cألقطنتتدتاه  10ئيي.محي ئأه ص' قتحجوأئ ثئ أفطن نق ت

لننامُوأ' بميم شثاي ش وإرمح>آشلماأن مبهم ؤألماكسؤ مةس مجم ؤا •ثؤ-كث ثئثة 
^؛Oلهاد آممئ ؤإن مبهت؛ لم. هثئث مهء ئثفيمحأ هك ين آنحى أمد آأمأرِ ومأ هى 

أؤبمنه آلتاعه مزيوتنه مح١د٢فيىكثقأؤ_ح بميرثمم'ؤ؟ ءاموأءق 
ؤكتملؤإ ١٣٠١٠كيك\ يينهإكآبننمكج ق يهممد آأثأائ> عفر بجي عثان> ايهم 

مهيرق>عذاب لهم مأيلئيهت قاينتثا ء1ك؛ب،ّكمةإ -ءشتيآشيرج^أ' 
حثثكأنجلنا أس ثثأندثشهم \ 1y>UAوقياوأ نؤ أهو ستدٍ_في ؤ، ماحثثيأ ^^ ٢٠ؤ؟ 

لميؤ^٤أثن بجبمؤثهء ٠تحتثلأ يثيثقهم ؤ؟ لهوحترآلربمكت> آس وإرنتث> 
ثلة0<

الممسارت

وحزضو4، تعال اض أمر ما قرأ إذا نيي ولا رسول من ~ الرسول أيبما — ئلك من أرصالنا ومجا — ٠٢
اتسلععن ليصدهم الناءس؛ يعضى قلوب ق والشبهات الوصاومحس دلالئv عند الشيطان ألقى الإصلاح، عل 

تعالاض جبت الومنن، قلوب ق يوثر فلا الشيطان، كيد تعال افّ فيبطل النيئ، أو الرسول يه جاء ما 
والأفعال.يالأمحوال حكيم بالأحوال، عليم واض قلوببمم. ق أحكامها ويرئح آياته، 

وجناية.غواية ليزدادوا والكافرين؛ للمناضن فتنة والشبهات الوساوس تللثح تعال افّ ليجٌل ' ٥٣

للموتن.شديدة وعداوة الهداية، عن كبير ثني ل لأنفسهم الطالين هؤلاء ؤإل 
يه،فثصدقوا الكريم، اف عند من تزل الذي الخؤ هو الحكيم القرآن أ0 العلم أرباب وليعلم ~ ٥ ٤ 

الإسلام.دين إل للموتن هوالهادى اض ول0 جوارحهم• ونحثع قلوثمم، فتطمثن 
الساعةقيام حش الوساوس من الشيطان يلقي ْا بمجب القران؛ من ثلثه ق الكمار يزال ولا " ٥٥

الكيثروااصعيرله.إذينتآصل أهواله، شدة ل يزمثله لي سديدالهول يوم عداب يأتيهم أوحش فجأة، 
والكافرين،الومنن بين يمحكم وهوالذي وحده، ض الطلق والمزق القيامة يوم اللكوت —٧٥— ٥٦

قافه رحمة عن البعداء هم اش يايات الكدبون والكمار النعيم، جنات ق افه أمر بط العاملون فالزمتون 
الححيم.ل مقيم عذاب 



اطجسورة 

دء1قتال، بغثر أوماتوا اش، سل ي متلوا ئم اش، مرصاة ايتغاء هاجروا والدين — ٠ —٩  ٥٨
ذلكيذؤد ثم حاب• بغير يرزق فإله أعهلى، مى هوخير يكرمه، اض وإل ونعيمها، يحنيها ا-اءنة اض 

لايعاجلهمبالعقوبة.مائه، لعليمبأحوال، اش ؤإل الخق. ق يرضونه لثاوختنهممقاما واض بقوله: 
الفوائدوالأساطامت،:

وعداوته.الشيطان وساوس من التحدير — ١ 

هلوبيم.!؛، ٤١١عمر الذين والتافق؛ن الكفار ز الشيهيان اوس تآثثدو،~ ٢ 
تعال.باممه والاستعانة بالدهاء، الشيطان وساوس عل التغلب إل الإشارة ٣— 

•تعال افه سل ز الهجرة فضل بيان ٤— 

الدالين•فا الكافرين دممم ممثل بيان ْ~ 

لعفواش أش رأمءمئه علته بض ثم هء عؤؤب ما بمثل عاتب ؤبمن تللك^• ذؤ 
سبمعأس ؤ،اكزمحأن ؤاآقهثارنبجيجآقهثار ٥؛^-^إىآثت٥" غمؤث 

وأركث>آمحضثوآولطد دؤنهء ^^ظوأىث\تيومحكمن إط. 
آسهيحآشسمحكثئ1إى ثأ< آلتلأالًم؛ر.أقرثئأمحمحأظ<ت<آصنني 

اّزآدىيد.أتزرثهؤ وإرك<آس ومافي>آمحئءي ةثمافي١صئثت ثر. أطيق، 
إلاءث<آمحلإبج، ليع أن آلس-ثماء محيعسك يأزمحء آتْر ل قتيا وآننق فاآيقو4 ما ّحرلكئِ آس أة 

محيت>ؤإ^٤نثّ تس3قم >ياحفتا5^ -آ"ؤأروهوآكمحت> يحي لر؛وف لأياتييه آس ءءدتيوُإة 
آلإمحلخقمق.ه

الشسهرء

اشلمتصزثه مإ عليه، اعتدي ثم جنايته يمثل اباق جارى وس الكريم، الوعد هو ذلك — ٦ ١ " ٦ ٠ 
سحاتهيه وعد الدي النصر ذلكآ عاليها. يعانيهم لا لهم عقور التائيين، ءياد0 ذنوب عفوعن الله إ0 تعال- 

ومنهاالبشرية، تفارق لا التي الكونية الآيات من ، ٧١٥من أعفلم عل قادر هو بل ذللث،، عف قادر لأيه 
النهار،ل فيزيد الليل، من ينقص بآن اللتل،، ق التهار ؤإدخال النهار، ق الليل إدخال عف سبحانه مدرته 

؛الأحوال،.بصير للأموال، سمح وافه ذللث،. من العكس وعف 

٧



ّور؛ا~لج

منالمشركون يمده ما وأن الحق، الإله هو لأثه تعال ض والعثلمة القدرة بت،ام الامحاف ذلك — ٦٢
سحانه.ضنه أكر لاقيء الذي العظيم الكبير حلقه، عل العئ اه وأن هوالباطل، دونه 

أحضر،ساط ذامحت، الأرضر فصح الطر، الحاب، من أنرل اش أل — اش عبد يا ~ تعلم ألي — ٦ ٤ —  ٦٣
ؤإلالسبع• الأرص؛ن ز وما السبع، موامت، الز ما له ببمم، جبتد بعبادْ، لهليف، اف إل النيايت،؟ أنولع نشت 

حال،.كل ق الحموي ثيء، كل عن حما هوالغني اض 
الممنلكم وذلل واكات،، الدواث من الأرض ز U لكم ذلل ض أن - ان الإنأيا - مملم م - ٦٥

شاءإذا إلا الأرض عل م لكيلا وعسلها؛ الماء ينسك الذي وهو تعال، اض بامر البحر ق نحري 
•الناس بجمي واسعة ورحة عفليمة ذورأفة افه إل سبحانه؟ 
لبحيكم ثم آجالكم، انتهاء عنلء يمينكم نم العدم، من إمحادكم ي أحياكم الذي سبحانه وهو — ٦٦
•تعال اض ليقم نجخود الإنسان إن البعث. عند الأحرة 

الفوائدوالأسشاطامحت،:

ايلم؛ن.والدزدعن لزذعهم، المعتدين لدى الءاممن القوة إبجاد إل الإثارة - ١ 
^٧٥١١عقوبة مشروعية - ٢ 

ؤيعظم.وحده، ينثد أن بحي، هوالذي اثه محرمي عليهم ونعمه وحلقه ملكه ل اض عئلمة ٣— 
العث.إثيات تقرير — ٤ 

الملحؤا•محا كا وتكؤيرهما، والنهار الليل ولهمج صورة يتثلر: ٥- 

٨-



الحعسورة 

_تقةُإةث إق ؤآئع هلا_قذءثكؤ،آلاتِأ ثامهظؤأ ئن؛ متنذكا -بمتئتا لقز ؤ.وؤن، 
^^إسءظلمىآكثتهمفيآًأمحأثستلنن ئديىصتةي-م'وأرظن-حنينك 

د;للثكفيلإم،.أزقتخكهئآهتلإ 
محبماعام يبحء ثم لتس ؤبما مغكا هء بول و ما دودتي^آش ين ونٍالوتي ?ؤ^؟ مثر آش عل ثلك إن 

آلثهقرءابماسسم هنحثثنكحد.
ؤبمدهاد)لتءؤمآلنار ين يثز عث-هم ك<ظرن< 
محأظسآهمؤ."ه

التمم؛

أحديتازعك أن يصح فلا >با، عاملون مم وعبادة، شريعة لها وصننا الأمم من أمة لكل ~٩٦~ ٦٧
موصلضم دين لعل - الغي أبما ~ إلك لحده• ف المائة إخلاص إل والغ الدين، أمر ق المثرين من 
^^،،pLأعلم اف لهم؛ مهددأ عنهم، معرضا لجم فمل ياياطل المشركون خاصمك ؤإن التيم، جنات إل 

الدين.أمر ق فيه اختلفتم فيإ الشامة يوم الوتن وبين ييتكم يقفي وهومحانه 
ذلكإى المح؟ والأرضين المع موات الق ما كل يعلم تعال اض أئ ~ اف عد يا ~ تحلم م " ٧* 
تعال.اف عل ّهل لهوأمر الحفوظ، اللهمح ل سهلور العلم 

١UU~U ~ ليسوما تعال، اش من برهان ولا فيها، لهم حجة لا افه، دون من أصناما المشركون وبمني
القرآنآيات عليهم يلميئ وإذا ينصرهم• ناصر من لأنفهم الظالن لهؤلاء وليس علم، يه عندهم 

شدةمن القرآن عيهم يتلون الدين يالمومنتن يبمون يكادون الكراهية، الكمار وجوم ق ترى الواضحة 
اهوعدما جهنم نار العظيم؟ الأمر ذلك من يغر خثرآ أخثركم هل الرمول: أيبما لهم قل ■عيفلهم• 

التاد•هي المصثر وبقى ياياته• المكدي؛ن للكافرين 
والامساطات:الفوائد 

تعال.فه ومرجعها العبودية، توحيد ق تلمتمي الثراغ وكل ثريعة، أمة لكل ١" 
جديا•يكن م إذا ادار ترك مشرئب ٢" 
الكريم.القرآن تلاوة من الكفار نفوس صت، إل الإثارة ٣" 

٠دعوته عن الداعية يضرم أن يبغي لا وث٢ّاثمم الكفار جدال ~ ٤ 
الخاحدون.قيه نازع ؤإن واضحتين، الحق ؤلريق ٥- 

-بم.ا_



الحج—وره 

ظمأدكا،
?ج؟آلوبأبسثثالامثمد^عنهص٦عةكآش١لأوآتةالوث< وشأيس؛نموإلمُؤإن

رثلأ^عنيطكآتيظ،ئ آثتنيئ>ضق؛؛^٠ ًيىمتنهإة ما^-ULأثت~
مبمعآثد ؤإق -حلمهم محثا أيديؤم بجي ما بمئر ا؛©؟ ّكنييح آكت ئرك>آفاصلمذك 

سطنوقلمةصإس^وحمحأ 0فوتاآله امحق 
وماجعدجرييآهم-ص-حهثادهء .'ثبمثهدئ ٠ ^ظمسثويك 

شهيداآلرٌسول لءي< منيا ؤؤ، مل ين المسيين هوسنكم إترهي_ر أسكم تلة حج ين آلتيؤ 
ائمحآيءاقأآلقكوة-v^ءآتائىمحم؟

هيؤترأفط آلمتث 
\ر■الف

ويأمرعبدها، ثن عمول، صعق وبيان الأوثان، عيادة مح وليان مثلاللعيال، تعال اش يضرب — ٧٣
صعقهاعل ذبابة حلث، عل تقدر لن اش دون من تعبدوما الي الأوثان هدْ إف الثل؛ مدا ،اع بتعال اش 

اسرحاعه،يستطيعوا م شيثا اليباب ، احتهلفؤإن ،. ٧١٥عل كلها العيودايتؤ اجتمعت، وإن وصغرها، 

وهوالطلوب، وصنما الوثن، من الخبمر ث، يطالالذي وهوالعابد الطالي، صنم وحقارته. صعقه رغم 
ألهة؟الأوثان هذه تتخذون فكيف وصعيمج، حشر منهيا فكل العبود، الوثن 

ملكوته.ق العرة كامل القوة، كامل اف إة حوعفلمته. صيحاته افه الشركون عظم ما " ٤٧ 
منرسلا ومحار البشر، من ورمله أنبياته إل الوحي لتبلخ رسلا؛ اللائكة من محار تعال افه — ٧٠

إنافسمحللائوال،،بصر؛الأحوال،.البشرلتيلخشرائعالدين. 
وحدهؤإليه والأهوال،، الأفعال، من أحروا وما قدموا ما رسله، أحوال، يكل يعلم وهوسبحانه — ٧٦
عليها.فيحارببم العيالكلهم، أمور ترد سبحاته 
صلاتكم،ز ض اركعوا الأتيتيزت الأيتقن ز كريمة وتوحيهايت، بأحكام الومغن تعال اش يأمر — ٧٧

سعادةتفوروا لكي بها؛ أمركم الكي، الخثرات وافعلوا بطاعته، له واحضعوا فيها، وحده له واسّحدوا 
والأحرة.الدنيا 

كلق و١لaل١ةة الوسع ؛١ستمراغ ابهاد، حق اف كلمة لإعلاء وأنفكم بأموالكم وحا٠ئ١وا — ٧٨
ماسرعه، ومرة لديته اختاركم صيحاته هو الخالة، والتعيثة النفس، وجهاد الخالق، دعوة من الميادين، 



الخجود؟ —

الذيإبراهيم هو السهلة، السمحة إبراهيم أبيكم ملة فالرموا وشدة، صيق من شرعه فيإ عليكم حمل 

نيندثثار؟جثلثاسلنين<ك ؤ ت تعال قوله ك،اق ~ القرآن مذاوؤ، القرآن، نزول ئل من السلمين صئاكم 
لكم،الرسالة بمليغه قو محمد اش رسول عليكم ليشهد [— ١٢٨المرة؛ ]مرر؛ ه للق، مسلمة أمة درئتئا 

الزكاةوأعطوا بآوقاما، الصلاة فأقيموا بثمنهم، ئد رسالهم أن الأحرى الأمم عل أنتم وتشهدوا 
ؤنعمالناصر، فينم أموركم، ومثول ناصركم هو أموركم، ق عليه وتوٌكلوا باق، ؤثقوا للمتحمن، 

لاامومت؛ن.النصير 

والأرسساهلات،المواتي 

عاجزةإقبما بل وهوالد؛اد_،، ■نحلوق، أصغر حلق عل القدرة تمللت، لا الهتهم بأن الشرك؛ن الردعل ~ ١ 
خكلاهماصعيف.منها، الد؛اب، ثريمايسلبه أن 

صغيرة.حشرة حلق ق اكحدي إل الإثارة ٢- 

ايشر•من الرمول يكون أن أنكر مى عل الرد ٣" 
تعال.اض لأوامر بالاستجابة الفلاح ٤— 
الإعلام.إل امثج والاعتزازبالأنتتعال، الذ تعئليم وجوب ْ~ 

تعال.افه كلمة لإعلاء أنواعه؛ ا-لحهاديجمح وجوب — ٦ 

دءًقمادثسرهأسيه=قثراكو1زولأتيث ؤنيئ ت٠الت افه قال يا الدين، j، التيسير إل الإشارة ٧— 
لالمر؛:هحا[.

وحننتعال، اض ولاية حنن نحقيق يتضمن الإنشاء ٠هنب١ الأية ز عاشور ابن تال ٨" 

لذويهو؛؛ن يا الختام، براعة من وهان١ا به. يالاعتصام الأمر عل تفريعه حى الاعتبار وبذللثح نمره• 
(.٢٠٤/١٧)التحريرداضر:الأفهام«ؤ 



—ررْالؤمتون

مكية*I الترول 

القاصد:

تعال.اف وحدانية عل الثرامن ؤإقامة التوحيد، تقرير ~ ١ 

الومت؛ن.صفايت، أهم بيال ٢— 

بالأدلة.وا-ياب، العثه تقرير ٣— 

محياقو*رقيا .بمج 

معلآم-ويك،عيبآلم ئم غشمن صبملاخم ؤ، مم  ٢٥آثعآلمحنؤف ث ؤ 
ماأو  ٢٥-حتفْلؤف لمكجمهم هم محآمحن  ٢٥ثعثين للزكوم هم محإؤ؛ث  ٢٥

خلهت  ٢٥آلعادمحك هم عأؤأنيش محلش تيآء اه'تنيآقى غيدشينث ^^٠١  ٢٠٣٠^
٢٥آلويبجن هم أمحبجش  ٢٥بجايْلؤن محاؤنيم عك خِ ؤامحبن،  ٢٥كمن ؤهمهزؤم --لغيب 

ه ٢٥-كنلاؤك يا هم ^>ممنآكندوس 
•المسءرٍ 

فأقروا للدين الخثت، ي الأعل بالفردوص الفور لهم أن بوعده الومغن تعال الد يبشر ١"؛" 
فيهحير لا ما كل عن ومم فله، متذللون حانقون صلاتهم ق هم والدين يالرمالة، ولرّوله بالوحدانية 
لها.للمستحقين الزكاة أداء عل محافثلون هم والدين متصرفون، 

الفإيم الإماء، من ملكوا أوما أزواجهم عل إلا ا-اًرام، من حاففلون لفروجهم مم W-0-والدين 
الممدونهم الخق، عن البعيدون فأولثك والإماء الأزواج بغير ممئغ فئن بمن، الامتمتاع ي عليهم إثم 

تعال.اض حدود 

أوئابماق يوافلون صلابمم عل هم والدين بالعهود، ويوفون الأ٠اتارت، تنعون هم واليتن - ١ ٨-١ 
وهممنازلها، أفضل يرثون الذين ا-بمنة، الوارثون هم العالية النازل، أصحا>>_، أولثلته أركابما؟ وتمام 

الدوام.عف فيها مقيمون 

قومنزل، ابنة، فير منزل، مترلأن؛ له إلا أحد من منكم رءما اض.ت رسول، هال، ةال،ت >،مح هريرة ش عنر 
ه"•ؤبجلث،دمأوه، ؤ تعال: قوله ،LJ_< منزله، ابنة أهل ورث< النار، فيحل مايته، فإذا النار، 



الوهتونمورث 

الشيخنشرط عل صحح إسناد هدا تال .  ٤٤٣ ١ برقم الخنة صفة باب الزهد، كتاب " ١٤ ٠٣/ y ماجه ابن )متن 
)الفتححجر ابن إسنادْ وصعح )التسبمرحا/ه—٦(، يه معاؤية ر طريق من اسري وأخرجه ( ٣٢٧الرجاجة^ )مصباح 

<.٢٢٧٩برقم٣٤٨/٠(،وصحإسادْ\لأو\لي)اسهالصحيحة٤٤٢/ا١ 

بينمحا افه، سيل ق االمجاسين اف أعدها درحة مئة الخنة ل ®إن الشي تال ،: JISه هريرة ش عن 
ا-بمة<ا.واعل ابة أوسط فائه الفردوس، فاسألوه اف سألتم فإذا والأرض، السإء بغ، ك،ا الدرجمن 

(.٢٧٩• برقم اف مل ل الجامدين درجات باب: ا-بمهاد، كلأب■' الخالي )صحح 

والأساطاصالفواثد 

اسق.لإفادة ه صصدوتهوةول4سال: ١- 
هلاحهم.اليفيها الومنن بيانصمامحت، ٢— 

وأهمثته.الملأ؟ ل الخشؤع وجوب — ٣ 
حدودذلك.نجاوز دنحريم يكون؛الخلال،، إب الشهوة محاء ~ ٤ 
الأمانه.أدء وجوب — ٠ 

حتم.وبما ا،لومت؛ن صفات ذكر بدأ فيها الصلاة، أهمية بيان ٦— 

 ~U موجيةمنها واحدة كل أن إل للإثارة صفة كل ذكر عند ه ؤآل>ن الوصول باسم الإتيان
للفلاح.

i T•-



الومتونسورة 

وطمتاهمريم?ج؟ ؤ، يهلفة قر-ءسلئة ؛؛©؟ ثنثثمثن?لثن قتي■كأئثاآلاشنى مؤ 
-ثثاوفأ£ثآلعثتز جث متبمكَه يىثكاآت1مه عأثة آلكلمث 

تزأكتيو؛o ^3 0ئإلقؤتن ١^^ ثبما;فمم .ثقا;ا.ئن 
تتمحمم0ه

التفرت

الأنعاممن للإنسان مخرما ام الخياة ومقومات ان، الإنحلق أطوار تعاد اف بمقل ~  ١٣"١ ٢ 
منآدم حلمتا ص ما التالية: عشرة الإحدى الأيات ق ي رحت4.ا وسعة قدرتم عظمة لبيان والبات؛ 

هداق التي ليتم زوجته؛ يحم ق الرجل بمذفه مئ من آدم نل حكا ثم اممن، من منتل ثيء 
والإحماب.اكالقح فيه ومحمل الحص؛ن، الرحم 

قطعةصيزنا نم الأمان، ب؛ن عقع الش باللقمة مجيهة لينة، جامدة دم قطعة الطفة صيزنا م — ١ ٤ 
حلقاجبا طأزناْ ثأ بماسه، ب،ا عظم كل حول اللحم بإنبات لخإ، العظام ب نم عظاما، اللبمة اللحم 
وكريمقدرته وتقدمن، اش محرات هعفلمثف أمه، رجم ق أشهر أربعة مضي بعد فيه الريح بض^ آحر، 

حلقه.ثيء كل أحن الذي عئايمه، 
بعدإثكم ئم ينون، سبحانه أجلها مكثت، التي والخيام الولادة بعد ~ البشر  ١٠٠١— إثكم نم — ١ —٦ ١ ٠ 

للحسايح.قبوركم من أحياء القيامة يوم الدنيائبعثون زمن وانقضاء الوت 
والأستياطال،:المواتي 

بةبالشسواء الإنسان خلق ِاحل الكريم القرآن ذكر »اقد ايثال: حيل محمد الدكتور قال - ١ 
منهام قن( أوجز كئثدة آيايت، ل وذللث، بعده من ذؤيته حلث، أو آدم بيدنا متمثلا الأول لخلقه 

الراحل؛تتضح الأيات هذه وبجمع البياي. الإعجاز ق غاية بليغ أّلوب، ق الأخر المم ق وضل 
تعالافه ذكره ما ْتطابقه«ع أمه بهلن ز حلقه ومراحل الإنسان أصل ق العلمية الأ؛حايث، جاءت حيث، 

رحمز نموْ َاحل إل وثانيا الإنسان(، أصل )علم الإنسان خلق أوليامت، أولا ونذكر الكريم، كتابه ؤ، 
_(:آدم )سدئ الإنسان حلق مراحل ووليكم الخين(، )علم أمه 

هلالمر»ان:ئه[.ئونجل ؤان^S؛، تيهئل بمثملثجملم>مثا ومرآةدكا-ثومزآلثأء ؤ الاءت أ— 
٢[•٠ ]١^٣؛ ه آمرنثرقيثمييى ^^١ مإدِ، ين، -٠لقؤم ءاتتنوءآ0 نيى ؤ التراب"• ب~ 
[■١٢ه ؤ العلين: ج— 

٤-



الومتونسورة 

[.١١]الخاقان: ه طنغمهتضيب! الطين د— 
[.١٢٦]الحجرت ه منءءش>نليحرصتؤيؤ ؤلثد.غكاآلإمنن ؤ التون; الخمأ الصلصال م— 

[.١٤لالر•ءنت ه افي مشنلككئين تعخ ؤ كالضمحارت اكلمال و— 
إلالثالثة ل نم التراب، إل الثانية ل رضتر الماء، من الإنسان حلق إل القرش يشم الأول الأية ففي 

وهومزجاللنج )أي اللازب اكلم، إل الرابعة ول والتراب(، الماء من مزيج هو )الطغ، طض من ملالة 
الذيالمنغم التعفن اليابس )وهوالطين نون محما من صلصال من ة الخامول حديثآ(، والماء التراب 
.التححر( الحروق الطتن )وهو كالفخار صلصال من والسادسة عدة( متون عليه مصت 

الشكلعل تتونع عتصرآ ( ٢٢)نحو تركيبته ل الإنان عناصر الحديث العلم ؤييين 
الخم•وزن من U./ • - ٦٠وسة الماء شكل عل واقدروجين الأوكج؛ن أ- 

الكريامت،مثل العضؤية المركبايته أماس تشكل الش وافدروجتن والأوكجثن، الكاربون ب~ 
وغيرها.والقينامٍنايث، والهرمونامت، والبحوتنات< والدهغات 

إل:ج~ 

والفومقوروالكيميت، )الكلمور وهي منها A./' * ٦~ ٠ تشكل والتي أساسية عناصر عة س٠ 
والوناسوم(والموديوم والمغنميوم والكاليوم 

والتوتياءوالكوبلت، والمتغتيز واليود والئحاص )الحديد وهي أقل بنية أحرمح، عناصر بعة س٠ 
دالولثيديوم(•

والكروم(.والكادميوم والفيوم والويييوم والألتيوم )الفلور وهي زهيد بشكل عناصر تة س٠ 
)الذي DNAالووي الحمص تركيب، فإن كيلك، الأرض، تراب ل موجودة العناصر هده وحمح 

نسسسلاسل شكل عل الإنسان حم من خلية كل نواة ل والموجود الإنسان(، تكؤين أساس هو 
الخني(!.الإنسان ) الصغر بالإنسان مي مايوتكون الكروموسومامت،)الصيغيان( 

كلؤيتكون بالتيكلوتيدات،، نمى كيياتية وحدا>ت، من سلسلة من  DNAالووي الحمقى ويتكون 

رتيسيةتمكونات ثلاثة من نيوكلوتيد 

خماسم،)رامون(خر جزيء أ~ 
فوسفات.ب~~ 

ويثرمديتات(.)بيوريات تيتروجيثية. قاعدة ت~• 

اسن.من الأساسية مكوناتها استخراج ؤيمكن الطييعة، ل موجودة الكياويات وهدم 

-٠١١٠



الدمتدن*رئة 

٠للإنسان النووي الخمضن ق نجدها الي واجلكونات المعادن من العديد عل بمتوي والماء فالراب 
خلمْه.عبماية حتى ئآقؤنه لحظات أول من ان للإنالتامة تعال اش رعاية ٢" 

بعدإلا البشر يكتشفها لر الإنسان خلق دقاتق من قيه ذكر ما اف، عند من المران أل عل اJدلألان ٣— 

ترون.بعئ.ة القرآن نزول 
لهذايدح وصع فإنه الملمة، باسم الكائن هدا تسمية العلمي القرآن إعجاز •امن عاشورت ابن قال — ٤ 

امتصاصنوة له هوكائن الغهلفة إليه امتحالت الذي ا-بمزء هدا أن التشريح علم ق ثت ند إذ الأمم؛ 
٢(.• A؛/ )التحريروالصر: الدم(. نوة إليه ندغ الرحم ق بعروق التصاقه سبب الأم؛ دم من القوة 

قالأحة علم نم رئيس ( Keith Mooreمور )كيث عن الخثال حيل محمد الدكتور نقل ه- 
)علمبعنوان الاختصاصي هدا ق الهليية المرا-ح أُم من يعتم كتابآ ألف الذي كندا، ق تورنتو جامعة 
القرآنل افه ذكره الذي ا-بمتغ، خلق ل الد أشهد؛إعجاز *إنني مال؛ إذ الإنسان( ونحليق الريري الأجنة 
كلأف وأوكد العشرين، القرن ق الأخم ابزء ل إلا تكتشف لر دالي أملواره، من ؤلور كل ق الكريم 

علمق أعرفه ما كل عل يطبق الرحم داخل ق ومملوره ا-بمنئن نشآة عن الكريم القرآن ق قرأته ثيء 
هماني؛ن رئيئم؛ن إل ا-بمتين خلق مراحل م تنقالأجئة«. 

الخنيتية(.)الرحلة أسابح ٧—٨ وتستغرق )التخليق( مرحلة 
الخميلية(.)الرحلة أمهر عدة وتستغرق )النشأة( ومرحله 

التالية:الراحل إل الكريم ذكرuقالةرآن جاء كا التخليق مرحلة وتشم 
لالإتغراس ال التلقيح من وهي ه 1،"أجتلننهدثلفة ؤ تعال: توله ز التهلمة: مرحالة أ— 

التوي()الحيوان الرجل نهلقة التقاء بعد حيث الأول( )الأمجؤع أيام )٧( نم وتستغرق الرحم بهياتة 
)الهلفةالكريم القرآن عليها وأؤللق )الزايكويتج( الخصبة البؤيضة وتتكون )البؤيضة( الرأة نهلفة ْع 

آنكلجقلمغ ين الأمس ؤإدا-غلذنا تعال: قوله وذللئ،ل الرأة وماء الرحل ماء من خليهل أي الأمشاج( 
الإنسانيحلق ثيء أي من اليهودي مآله عندما ه وقوله ٢؛!، تالإ؛--ان؛ ه مييثابفم١ ئجثلثه ثنيه 

إعجازبحدذاته وهذا تدء. مق أحد الإمام رواء الرأة( ونطفة الرجل نعلفة من عنلق، كل )من فأجابه: 

بصورةموجود الحين بأن عشر الثامن القرن حض الاعتقاد كان حيث وسوي. قرم وسق عيي 
)شاةالرحم شاة ق عادة التلقيح عملية وتتم للرجلأ! انوي الحيوان أوق البويضة ق وكاملة مصغرة 
عادةالأنمّاس ويكون وتئغرس، الرحم بaل١نة ل ونح متدحرجة الزايكويت، تزحف حيث فالوب( 



الذُتونسود؟ 

ذكرهالكان لهذا ومعجز حدأ دقيق وصف ومو ^ عي ؤد قا ؤ بطانته من الخلفي العلوي المم 
امشالكر؛م

بفترةالرحم حدار ل التهلفة استقرار بعد ه عكه م؛>ءلئناآظهة ؤ ت تعال قوله ز مرحلة ب— 
بدولةشكلا الرحلة هذه ق الخضن ؤيثسه دماءه، من وتعديته به لتعلقه العلقة مرحلة ق الخين يدحل 

وتتغدىبحلقها تتعلق حيث الدابة شربتها إذا الدم وتمتعس الآ'،تة الياه ز تمس دودة ومي )العلهم،( 
بدايةمابين فيها الخنين عمر يتراؤح الي الرحلة لجده دتيث، ئرم تشيه ومدا منها• المتص الدم عل 

اكالث،.الأسهمع يبماية وحش الأول الأسسؤع 

يشيهالرحلة هده ق الخنين إن حيث ه لمكة«مع^ة فحكنا٢ ؤ ت تعال قوله ق الضغة؛ مرحلة ج~ 
منتظمةغير ونحاعيد انتفاحات فيه تفلهر رالعلقة( السائقة الرحلة من أيام أوثلاثة يومين بعد إذ الضغة 

إلاالخارجي الشكل يوصف أن يمكن ولا الداحلية. أعضاته وبراعم الدنية الكتل بماي١ت وتشكل 
بينما الرحلة هده ؤ الختين طول ويياغ الأسنان. اثار وعليها المفوغة اللقهة نعتي التي بالضعة 
حيثالسادسن الأسيؤع مائة قيل ا.رخلة هده وتنتهي عمره من اراح الأسيؤع ق ودللش سم( ؤمآ~ه 

ااعثل١م.مرحلة وهي التالية تبدأالرحلة 

الرحلةهده يعد نحلق ال٠ئل١م إل أي: ه ءغلنث1 مملمثثاممئعة فوله ق العثيام: مرحلة د— 
وغيرهاالفقري والعمود قل والمالعليا كالأطراف حمية أعضاء إل وتتحول الأنتفاحات فتختفي 

الماح.الأسبؤع بداية الغضرول العفلمي هيكله يتخلق حيث 

معنائاسم كلمة إن حيث ه ثث المفتن ^^١ تعال: قوله ق باسم: اء الإكمرحلة - م 
أنق لحر قرآل إعجاز ذلك وق لاا٠ذلام إكائها ق المايقة الرحالة بعد مياشرة تبدأ الي العضلات 

الأجنة.علم ةررْ كا العضلات حلق نل يكون العظام حلق 
١الأمبؤع مائة ق وذلك التخليق مرحلة تنتهي باللحم الحقنام إكاء وبعد  البويضةتلقح من ع  ١١
أعضائه.حى وحلمش وئكوئف حنثه، الخنين اكتمل وقد صم(  ١١وطوله)

اليوميعد ث محي ما ؤإن أشهر، عدة تغرق وتالخميلية( )الرحلة اكو مرحلة وهي الشاة: مرحلة 

بمورةالخم لأجه>.ْ ين، وتنوريع ونمومطرد وتعديل موتصهمير الخنن عمر من والأر؛عين اكال 
دوربعد ؛١^٠٠ الذي النشأة دور هو وهذا قدير، مصور حالق بتلنمق حلق بعد حلقا الخلق فيتعثر أكمل 
تتعال يقول والخميلية! الخثيتية الرحلة بين الفاصل الحد يعد الض )العضلات( باللحم العظام إكاء 

الأسؤعنماية من أشهر عدة الرحلة هذه وتتغرق ه. ت>سنآءإقيرن آثع ثثتاؤك -طقاءاحر أيشأثه 
-١١٧-



صور0الؤْتون

الحملمائة حش كبمرة ينموبرعة ثم عثر الئاف الأسهمع إل بطء )الخميل( الحئئن يتمو حيث الثامن 
الولادة.وحصول 

مديماء لأملنايزآكاء عنآ-كفي وماَج ٠^١^ سجع مثكؤر لمي•٠لمنا تؤ 
نياوأءننس<تؤت ؤيؤ أؤآئأيقأدالكّيمحم-؛ْقتيين ^..٤^٥ ١٥٥^^١مكؤ،آ؛نين ظتكص 

تلق ٦٥وكنت محتيتغ إص ثبمت ءلووّستمح بن عثج وثجمتة . دأحإو0 ىت؛ا وؤثَىنٌ 
محءمادأ'حنوأ'هيتاُننياتمؤئبجْ 

التمر.

ؤلريقماء ولكل بعض، فوق بعضها سموات سح — انماد أييا — فوقكم خالشتا لقد واف — ١ ٧ 
عنكنا وما عليه. النفق والمعراج الإسراء حدث ي ورد ك،ا فوقها، اض الماء إل يودى وبابه 
الخلق.حقظ 

وابداول،الأمار ل الأرض سطح ل ةأوئعناْ الخلائق، حاجة يقدر معلرأ ايحاب من وأتركا — ١ ٨ 
ومواشيكم.أنتم عهلشا فتهلكون لقادرون، الماء هذا ذهاب عل وإنا كالعيون. الأرض ونحت، 

الكثثرةالفواكه من وأصتاف، وأعناب، نخيل من أشجار ذات حدائق الماء بمدا لكم فأ-محزيا — ١ ٩ 
وتئتفعون.تأكلون، ضنها التي 

الرمجمها يعصر ساء*، ءطور حيل حول ثمج الش الزيتون شجرة الماء مذا لكم وأخرجنا " ٢* 
يه،وادهئوا الريت،، قو*ثلوا الشي عن صح ك،ا مباركة شجرة فهي للآكل؛ن، إداما يه وثتي يه، لثدمن 

١٧٢المساءرالختارة\ا وآحرجه ( ٢٣٩v/)اقدرك النمم وصححءوواض )اخرحءالخاكم مباركة*. شجرة من فإثه 
(.١٠٧٩برقم اضحيحت الأيام)الطللأ وصححه برأم\/ا<جم( 

لمعرفةما؛ يبلدن لموعنلة والعز والغنم والمر الإبل من الأنعام فير - انماد أبما - لكم ؤإل - ١٢ 
وأوبارماأصوافها ق متافع فيها ولكم طيا، لتا بملوما ؤ، ئ نقيكم الربانية، والرحة الإلهية القدرة 

الحلال.الهلستؤ للأكل لحومها من ومنافع والفرش، الأثاث من وأشعارها 

والأسساءلات،:اكوامم، 

الملحي،•نر والمعراج الإسراء رحلة ئنهلعل ينظر: ١— 

تع•الموات الj، والمخارج الداخل معرفة منها يتشط عقليمة، كونية آية بيان ٢- 

!٨-



الذمندنسوئ؟ 

الخزونة.الخوفة المياه نمة إل الإثارة ٣- 

والأثاث.والطعام الشراب فيها مع الش الأنعام فواتو إل الإشارة - ٤ 
الدنيا.ق يعملون وما وخس.1 تعال اف إحاءلة عن تقبلمأ مإخبار ( ١٧)الأية ل ~ ٠ 
الأرض.ينموق نبات إل السإء من ينزل ماء فمن الإنسان، عل اش نع*ا عظيم — ٦ 
لأولعالي موغر روما ل عقد * ١■^^ جيل محمد الدكتور قال الزبمون. نيت نع، إل الإشارة — ٧ 

أشهرصم  ٢١٩ ٩٧""""؛ ٢١بتاربم^ التوسط، البحر وغذاء الزيتنون رنيت شعار نحت الهلب تآؤبم^ ؤ مرة 
البحرحوصى باليان ز خاصة الزيتون نين فوامم. ل العلمية الأبحاث أحدث استعرصوا الذين الأؤلباء 

تيل ما توصيامم ل وأكد.وا التوسط، 
الدمصغهل وارتفاع والدماعية القلبية الشرايقن أمراض من الوقاية ق يهم الزيتون زيت> إف أ— 
اليمنيةبالأحاض محاه حلال من وذس الرؤياتات ببعض الإصابة من وكذللئ، والبدانة الكر ود.اء 
الأكسدةومضادات ( Monoployunsaturated Fatty Acids)والوحيدة الشبهة ضر 

(Antioxidaiits .) ْتيرولكالكولالحميدة محر الوهونات من التقليل عل تعمل الركبان وهذ

تصلبحدوث تمخ وبالتال ( HDL)الناغ كالكولتثرول الحميدة الدهون وزياداة رارِلا، الضار 
(.Atherosclerosis)الثرايين 

١أعلاه الذكورة للأسباب الشراين تصاو_، من حيدة وقاية يوفر ب~ 
كحقنةكذلك استماله ويمكن الث.( للإم)مفاد ملين( تآئثر ذات مغذية مائة الزيتون نيت إن — ج 

بتقرحاتالإصابة من يقي وكذللث، الأمعاء. أوانفتال ١لمازية الكتل عن افاتج الإمساك لمالخة شرحية 
التقرحاتلهذه جثة الالخرثومة عف ؤيققي لهها، الخامحلي للعشاء خمايته ءلريو، عن عثر والأم، العدة 

العدة.أيضا؛الإصابة؛سرءلان علاقة لها داض ( H.pylori)بايلوري( )هابلوباكتر 
ؤيمتع( Detoxification)الثنية إزالة j قدرته عف اعد ؤيالكبد وقيامم، نشاط من يزيد د- 

ومتثهلآمفرغا الزيتون زيت ؤيعتبر (. Fatty Liver)،_^AjJlالكبد علاج ي يفع لدس خلاياه تشحم 
تكوينهاويمغ الرارية، الصفراوية ؛الرمال الصابح، ويتني الرارة، كيس ق محزن الذي الكبد لصفراء 
الهلريقة.بنفس أيضا تكؤيتها ؤيمخ البولية الرمال ارلغ ؤ( يفيد وكذللث، 

الدراساتمن العديد أ'كدت قيئ رطانية.! إل التحول من ويمنعها العادية الخلية عف محافقئ — م 

أنوجد حيثج اكدي مرطان وكيلك والبيض والرحم والعدة والقولون الحلي ّرطان من، يهم، أيه 



سورْالؤ«تون

لايتناولهبااالوابي مقارنة ./ ٤ ْ بشة الثدي رحتان بالإصابة عندهن تمل يوميا الشساءالاوايٍايتناولونه 
^نتظامإ

ا-بملديةواكورمات والإكواءات والعفلمي الروماتزمي اكاصل لاكهاب مغا>سا علاجا بمد و— 
كيتنالرياصفن مل من تخدم يكا موصعي كدهان امتعاله ٍلريق عن العصية والشبان 

والغاصل.العضلات 

إذاف4 القمل ؤيقتل الرأس، لقشرة ثعال وموعلاج الشمر، سقوط محيمع ابلي ليونة عل ■محافظ ز~ 
عام*.بشكل ا-بملد وصحن الثرة ق عجيب تآثثر وله محاعات عدة الرأس فردة عل وصع 

العحييةالصورة لامحتتحضار ه ءلوي_ّائاء من محج ؤ ٠ قوله ق باطلصايع ءاكعبير عاشورت اين قال ٨■ 
طورل بالشات خارجة سمرها ادا9ع كأن حتى تكؤينها، أول ق الشجرة تلك بها كوئث، الش الهمة 

ساء«ّ)اكميرواضر:حا/امد

وايافع.الرزق س فيها وما الأعشار؛الأنعام، ق متقلأ إخاد ٢( ١ ) الأية ق ٩- 
اللحق.كإق العلور، جبل صورة —يتئلوت ١ ٠ 

ثويىت أقه م؛بجءممال،يضفيآصوط وكنصأا^١^ نعق ^^١ ؛ؤ 
^سمحصث1لئ-حجمرثآحءثا

ذ؛ريمبموأيئن هودلارتجأاي؛محء إن ءامايا بمنداؤآ ماممعنا ممحكت ووس-اءآممثلآرل 
ؤعتصناأعيننا آكلك آياآصمع فأزصسنالكمح بماحكنبجن رية<آنمميى قال دء 

علتوكثبق رأذإا-ك>للأمن ي، هعقزمن آماثاوثارآلسورفاسأنغ>تيا هإذا■؛^١٠ 
ؤسك ^ئقأثوس ثتأؤجى إمتم ثللمإ قآ ألمد

إةق،محيلييث،محلىمز؛لأمباجمحبتر■جئ١محلاصلآ-محدلله١^،عنتامثآكثمآظلي١بم،
صلي^،^^؛١ 

التمسيرت

ايحر"ل ومتاعكم أنتم تركيون المفن وعل الر، ل تركون الإبل وعل " ٢٢
تبالنسب إليهم متقريا فتادامم تعال، اش عيادة إل يدعوهم قومه إل انقهخ نوحا بعثتا لقد ما — ٢٣

ءن.ا؛ه؟نحافون أفلا بحانه، عيره لكم ممود لا سواه، دون وحده افه اعبدوا قوم يا 



الومتونسورة 

الميادةله تكون أن يريد لكم، ممائلأ يثرآ إلا نؤح ليس ثقيآت قومه أشراف من ا-اءهااة فقال — ٢٤
مننؤح ءلته دعا الدي ^^٠١ سمضا ما ْ،الآئممن، لأرمحل الشر لهداية رمحول إرمحال القه ماء ولو والنيوْ• 
اتاب.الأمم ي التوحيد 

بموت•آد جنونه من ميت، حش فانتفلروا محنون، رحل إلا نوح وما - ٢ ٠ 
له.االكدي؛ن قومه والتمرعل العون يهلل-، ربه إل الة؛وأ نؤح فتضرع — ٢ ٦ 

وتعليمنا_،.متا، ومرأى يحقظتا المقيتة اصع أن وأمرْت ءق؛و؛ نؤح لجيه تهال النه فاصتجابؤ — ٢٧
وهوإشارة- فيه تجز الدي اكزر ومرت الأرض وجه من الماء عيون وفارت بإهلاكهم، أمرنا جاء إذا حش 

إلانصأهل؛يتلئ،، فيها واحمل ذكرأوأنش، الخيوانامت، أنولع كل من الفينة ز احمل قلمنات ~ العياب، لنزول 
بالغرق.هالكون ومم كفروا؛ الدين ز ولاتثي بإهلاكه، ا،ذ حكم 
القوممن أميتا ادوي ف الخمد ،: ١٥فينة، العل معلثح ومذ أنت، واصتقررمحث، ركبت، فإذا — ٣ —٩ ٢ ٨ 

وتدالماركة، المازل عباده أنزل من محر وأنت، مياركا، الأرض من ْتزلأ أٌزفى رب يا وفرت الكافرين، 
ننآنلثوحآفهليمم ؤ تع١لت قوله ك،اق له تعال اش استجاب 

[.٤٨]مود: أي،ده ^^همحبمثه.ديتاسام، 
حقائا ؤإننا للعباد، لعنزآومواعثد اللثام، وقومه الكريم نهمح شأن ل العظيم الأمر ذلك ل إن " ٠٣ 

المرسلون..٠١ حاء التي بالآط-.ت، هماذا ئضيين 

والأساطاُت،:الفوائد 

بغما الراد بل آياتهم، زمن ز لكلام يآذامم ّماعا ليس التفي ال~ءاع كان *لما عاشورت ابن قال ~ ١ 

. ٠٠لاتصال ا معنى لتضمينه بالباء؛ ( ٢٤الأية)ي ^ سينثا ؤ فعل ءئ"كا آبائنا، زمن ل هدا مثل وقؤع إلينا 
(.٣٦/ ١٨)التحريرواكود: 

اف.توحيد إل دعوه — محمده آحرهم كدعوة — نهمح الرمل أئل دعوة " "٢ 
هؤ.محمد سيدنا ز العرب، ذللث، ادعى ك،ا بشر، لاثه للمرالة بملح لا نوحا أى نُح قوم زعم ٣" 

الئ؛و؛.نُح فعل م افه، إل لهومم حال قومهم إل يثحثوا أن الأنيياء أبلع النه إل الد'ءاْ عل ~ ٤ 
ومحاولةمواجهتهم، من ثم؛ا متعد.دة، بتهم امامهم إل الثلأم علميهم للرسل الكد-بوذ يلجأ ٠~ 
اساعهم.عن الناس لصرف 

.١٢



الدمندنسودة 

آهآدإكدؤرُْ ماوونى اثن ليتت1وط ءاحؤناا؛©؟ قتئآئءحؤ، وؤ 
مامنياإلا\ذوء للثؤؤ ق نوش-ؤ أيو\ بلملم وئدبجأ اأو^أاؤبمالأيلاين مقؤن 

معدون؛أ©أاإئؤًمبم.يتيتلآا 
نثمحن 3=قدباؤما هورلأمح؛بلآذمبجاعزأثي إن ببمت،ن ؤمحساومامحن >ءتثثاماآلئماثمؤق إلا 

آلمحذ?©أرثلخدمم وتيسمئ ةلصاشلي ئإ?©؟ ^< ١٥?©؟ يعؤيتؤى 
هاَ©؟ ءاخفى بني'هرهمييا ثثّأدثادا.ين آلْلنإيتن عٍعدا,للمي غكاء مت؛تلننهلم ائمحق 

التمسثرت

وصهم، جنمن رسولا فيهم فأرينا نؤح، قوم إهلاك بمد من هود قوم عادأ أيجدنا م ث ١
ا؟ _t،4نحافون أفلا سبحانه، ضرْ لاممودلكم سواه، دون وحده اض اعبدوا أن القفوأ، صء 

مماثلابشرأ إلا وسصد الرفثن: بالبعث الكدبتن الكئار قومه أشراف من ا-بمهلة وقال، مآم_؛مأ- 

برككملخاسرون إذأ إثكم بشرأمثلكم اتبعتم وقساإن تشربون. كٍا ويشرب، كإتأكلون، الطعام يأكل لكم 
ألهدكم.
منتبعثون أئكم صد أتعدكم اكالةت الأرح الاياهمت، ق أالس_، بعدة البعث، أنكروا م —٨٣— ٣٠
حياةلا القبور. من اليعث، من توعدون لما بمدأ بمدأ مفئة؟ وعفناما ترابا ومحثروا تموتوا أن بمد ئوركم 

صما الوُت،، بعد بمبعوث^ن سحن ولمتا بعضا، ويولي بعضتا، يموت نعيشها، التي الدنيا الحياة إلا  ١٦٠•مؤ 
أ؛اوبأ.مئ.هه ولن كدبآ، ' ٠٥١عر ا-حتااق رجل إلا 

موكدأله تعاؤ، افه فامحتجالب، قومه، عل والتمر العون يطالب، ربه إل انمحلوت صء فتضئٍع — ٤٢—٣٩
الشة الثديي. العداي، صبحة ففاجأئرم قليل، زمن بمد كفرهم عل نادم؛ن محيمثرون ما ومبثرأت 

العتدينودمارآللقوم فثندآمنالرحمة، المام، عل زلزلتهم،فدمرناهم،وجعالتاممكمثاءالسيلالدييهلفو 
وغيرهم.وشعيب، لؤمن كقوم آحرين، أمما هؤلاء ٠١٩من أنشأنا نم الرين، عل 

والأستتياطاُت،الفوائد 

ونشأمتهم، كان الرسول، أن لإفادة )إل(؛ دون ب)في( قوتقاهل ؤ فنل ااءاو.ي عاشور: ابن قال، - ١ 
)دوم(،لأهل لوحن مثل إليهم، أوواردآ هتهم رسولهم أن لأرف حتى باسم بمة؛، لر ئا القرن لأن فهم؛ 

٢.



ّورأالذمندن

بينلام،اواة إتماما مقمودأ؛ منهم رسولهم أن عل التنسه وكان للشط. وموس )نينوى(، لأمل ليونس 
٤(.١ / \،ا )التحريروالصر: محمده،ا. إليهم أرسل الذين وحال حالهم 

يالسادْ.ؤإمحراده تعال اممه توحيد دهي واحدة، الأسياء دعوة ~ ٢ 
والتكدس.القح ق متشابه الأنيياء دعوات من اللأ موقف — ٣ 
الحؤ.عن ومنتدان للفطرة، ممدان الدنيا شهوات ي والانغ،اس الرف ~ ٤ 

صالخ؛ن.كانوا إن ولأس،\ عيادْ، من الذلLلومين دعاء تعال اف اسجابة ْ~ 

أقئيسثمحائعه:،;أ; 
بثاثث^، ٣٥وأثاْ مؤبجنح  UJL^؛م أتؤآ لايفيؤن كؤم نعدا يحعلثهنزآحاديث بمضا يتطيم 

مثقثاهقستي لقي قامأمما وتغث*خمءهأةكنةأ محبمؤيثتي إق أو؟ ين وحنؤ 
^^^بماتوشص،صَبمون

ومبمني>وهدتإر ربجهمدا>ي< وءاديجئاإل ءايه هث ثتم اواةثظناأ؛ث 
Iالتمسير

ولاتتأخر.صه، لاتقدم لدمارئ، تعال اف مر0 الدي زمئها ظالمة ك لكل -  ٤٣
وجعالناهممتتابعين، كديوه، قومه رمحرل دعا كلط متتابعتن، أمهم إل رسلنا أرسلنا نم " ٤٤
رملهم.بدعوة يصدقون لا لقوم ودمارأ افُ، رحمة عن فبعدأ ؟١١، ؤيثعفد روى، أحيادا 
الرفين،وأعوانه فرعون إل واصحة وحجة التسع، باياتنا وهارون موص أرمننا تم —٦٤— ٤٠

بالعباد.يبطشون وكانواقوماحثاميز وهارون، بموسى الممدض ذا'-تكمجواعن 
طاعةمطيعون لما إسرائيل ض من وقومهإ مثكا، برجلين اضد.يى وأزلامه: فرعون فأنكر —٨٤~  ٤٧

البحر.ق بالغرق المهلكين من ذللث، فكانوا؛بت، وهارون، موس فكدبوا أ العييد؟ 

•إسراتيل بتي إل هدايه التوراة موس أعطتا لقد ما -  ٤٩
أرضمن مرص بمكان وأسقنامما عثليمة، معجزة وأمه مريم بن عيي قصة وجعلنا — ٠٠

الث،ار.وألوان المياه، جريان من الاستقرار أساب فيها القدس، 

ست

٢٣٠





الومتونمحورة 

ْقددرمم،ل التي الأع،ال تلك إل غبمرهم ينمقون وهم الصالخة، الأعمال ق سادرون العالة، الدرجات 
منقدموه لما الهنابق الحق مها العبادثفلهئ أعمال وءادناصحاتف، طاقتها، إلايمقدار أ نفلاتكثف لأسا 
أساب.دون أوبعقاب ثواُت،، بتقمى يظلمون لا وهم أوثز، حير 

الذيأهو ه محتيثت تا»امأ يهمبجن ؤ افه؛ رسول يا ت قلت ةالت،ت عنها اش رصي عاثشة عن 
ليتصدقيصوم الرجل ولكنه الصديق( ينتج يا )أوت بكر أي ياست، لا، ٠ ئالت الخمر؟ ويشرب ؤيرق يزي 

برتمانمل صل النوم باب - الزهد مماب - ١ ٤ ٠ ٤ X/ المنن ي ءا-بم ابن )أحرجم مظ،<ا. يتقبل ألا عنافج وهو ويمل، 
)السيركوالخاكم (. ١ ٠ ٩ / آخمد)افد٦ وأحرجه ٣(.  ١٧٠برتم الومتون محورة ~ التفجر — اكحح )الجامع والترمذي ، ٤١ ٩٨
 /Xصحح الألابي وحسنه الدهم. ووافقه وصححه (. ٤٣٩ —  ٣٩٣( ماجه ابن /X٤٠٩.)

والأسشاطات،:الفوائد 

•وحده الد يبدون واحدة أمة يوكون ٠لريقتهم عل وأساعهم جيها الرثل ~ ١ 
الأمور.وصائر والشرب الطعم ل الحلال نحري ء.جوب ~ ٢ 

وابتلاء٠اٌتدراج هي لو،ا ورصاه، افه محبه دليلاعل ليتج المال، وكثره الررق، سعة ٣" 
يهليقون.ما الحيادفوق افه لايخلف ٤— 

ومحفوظة.مد،ونة فهي العيال، أع،ال ومنها الكون، هذا وكبيرق صغير لكل تعال افّ شمول'يلم ~ ٠ 
أموالمن به افه يمد.هم ما أن من الكفار مايعتقده حطأ عن مستقبئ إحيار ٠( ٠—٦ الأيتين)٠ ق ٦" 

لهم.لو،اهوفتنة الخيرلجم تعجيل ّيّ_، ق المحح وأل يتحموته، حيرلجم الدنياهوتعجيل وأولادل 

_١x٠.



الومتونسودة 

ءابج،قكمةأظئنثوكاثئ،  ١٥"ث!*محئوتي تغ اق؛ئِ ^٠٤^٢آثثم  ١٥٠عتثئغى الموام،إدائت؛ 
آتدبمتمأألمنيآز•ج\ءرمادئ أدؤ .؟ دهجرأي< ثتئي؛أييءشئآ ُو؟ ذنيممحبأ أءءسمح ءق 

^٣؛^^٢ ^نزؤد، 

40مج/لإهمزن
التئس٠^رت

القرانهذا عن وعمى عقلة ق الكفار قلوب إن أعإلم! صوء سب الكمار افه بجدد —٠٦— ٦٣
إداحتى ٠ عليي سمديون تذ، عاْلج^ن هم ~ الآ^مر هن علجم هم ْا إل إصاق ~ بث4 أمال وشم الثلم، 

سشثوا؛لا ث لهم فيقال النار، أهوال هن للأستغاثة يصيحون هم إذا الآحرة يعداب، منهم ١^؛؛^، أحدنا 
فعديالجاة معش ه وصمن من4. ؤئئصكم أن عل يقدر أحد ولا يتقدون، لا عذابنا من لأيكم 
عذابنا.هن تنمحون لا أي: ب)هن(، الفعل 

أدباركمعل ئرئدون فكنتم ببما، لتؤمنوا عليكم تقرأ القران ايات كانت قد لكم؛ عذر لا ~٧٦~ ٦٦
ساقطليلا بيتكم وتتمامرون وخدامه، الخرام افه بيت أهل الكم الؤٌنآن ٣، مستكمين سء|ءي، من 

العظيم.بالقرآن الطنن ق القول 
القران؛هذا يتدبروا أفلم أساليب: بعدة لهم موبحا الشركين هؤلاء أفعال تعال اطة يئكر ٧" ٠ " ٦٨
يعرفوال؛ أم والقران؟ الرسول من الأقدمن، لابائهم به عهد لا ما حاءهم أم به؟ فيصدقوا فيه ما ليعرفوا 
بلزعموا، ي الأمر ليس والخميقة صون؟ محمدا إف يقولوزت أم متكرون؟ له فهم رّولهم صمات 
شهوامحم•، عنالفلأيه كارهون؛ الحق لهدا وأكثرهم إليه، تعال الق، أوحاه الذي بالحق محمد حاءهم 

والأسماطات:الفوائد 

ومحفوظة.مدؤنة فهي انماد أعإل ومنها الكون، هذا وكبثرق صغير لكل تعال اف علم شمول - ١ 
١^^١.أمور ق واتيل ١^١^، اكئم كراس ٢— 
الوقتمن الأنمماع بدل القول، من والضحس اللهووالقلية يحدسث، الالل وقت، قضاء كراهة ٣— 

اش.طاعة ل وقضائه 

-١٢'



الومتونمحورة 

ذًجهمقخي ل مهرنج تش كتيبآلتثن؛ث أ>مآتئلم آدمي ؤ
ن)قئآلئتجخنة تبمر-ثؤ خ؟ تعف ثميح *مكآ مثثهم محمحك."آذ ^؟;؛؛^٠٢ عن دهر 

كنثهملثؤؤبمت''©؛'نؤ لاهمحك.ت*فغرمح اقن كمهنقنثمحمو؟ظن أممممإق 
ئاآستكامألنيمألمذايا أ-خدئهم ؤإقن نمهؤن طثيننهم ؤ، ثيجؤأ صم ين وكثمتاٌايهم 

هتسون فيه عذالإ>ثدياولذامم  ١٥اباإدامثتتاعثهم حئ ؤماقتقؤن 
المرء

ومنوالأرصس السح الموات لمدت الكمار، مرحه ما مسايرة عل تعال اش ستة دلوجرت " ١٧ 
له.مهملون معرضون صه فهم وعزهم، محلهم ئه الذي العقيم القرآن أعطتاهم ولكن مهن، 

UU -Uأبماك محر امريم اف فعطاء يزمتوا؟ فلم مخلوا التاكح، رّأداء عل أجرأ الهم نأم -؛
دينإل هوملث، كدعو - الرسول أبما - وإنك رزق، ثن وأكرم أعض، قى أفضل بحانه لمل الرسول• 
لتحرفون.المتمم الهلريق عن القيامة بيوم لابمدقون الذين وإئ الإسلام، 

ضلالهمق عقليا تماديا كيادوا المائس،، من أصابمم ما عنهم دريننا الشركين، مولأم ولورختا " ٧٠
فيه.يتخعلون وهم 

*،UU-U - ،المزول:مسج

آئشدكمحمد يا ذقالت قو، اض رسول إل حرب ثن أبوسمتان جاء ئال- عتهيأ، اّه رصمح، ماس ابن عن 

إلاتدا>ء،تحدثهم ؤلثت ؤ ^; ٥١فأنزل — الوبروالا-م يعك، ~ البلهر أكلتا فقد والرجم، افّ 
الضد(.كتاب -  Y٣٩٤/ تدرك ي)الالحاكم راخرجه ّرقمبابم، ٢  ٤٧م/الأسان ي حان ابن ه-)ا-محرجه ثثمحئ وما 

(.٠١ا"/• حجر)الفتح ابن وحتم الذمي، وواص وصححم 

الشرت

جاءتممإذا حش بحاته، يعوم وما ربمم فه خضعوا فيا بدر، يوم والقتل يابؤع بتاهم عي• ١^• وما 
حير.كل من يائون متحرون، هم إذا الآخرة ^اب أهوال 

والأساطاُت،:الفواتد 

والحران١الهلاك إل بمضي وأيه اضةا، ايع حْلر " ١ 
مه.ويزهد الأاس، أيدي ق ^^^١ أن الأ.اص ض ٢- 
الكافرين.صفات من اياؤلل، عل والإصرار الخؤ، ورقص والمكابرة، انماد ٣- 



سور0الؤْتون

ستحرفبآله والخاب بالعث يصدق لا مى حال عن منشئ إخار ( ٧٠— )٤٧ق ٤— 

الابتلاء.عنهم تعاق النه كشف إذا الجحود، ل الكمار تمادى عن أخر تشئ مإخبار وذ؛هءا الخق. عن 

يثاص0مآئىقآومح̂ ؤ
بلثؤشى.١ ؛* ١٥١وألأهاي ثثتثشآض ؤتم هيءؤينيئ، محئوامحى محثثين 

كدوصن.دا?ؤآ ثعوئو0 زظا كحك نإيآ رداوثغآؤيكة ظلوا تال١لأؤفيى •؛١ مئق عالؤأ 
صصوساينملإنس1للأ

الم\ر٠

الكونية،الايايت، لنشامدوا والأمار لتمعوا، الع لكم خالق الذي هو سحاته واف — —٧٨٠٨
زوبثكم خالقكم، \ذذي وهو العفليمة، النعم هذه نحاه مليل فه شكركم دلكي 7أا، لتققهوا والعقول 
الخيامق التصرف وحده وهو للحسايؤ، موتكم بعد عبتعون سبحانه إليه نم الغسل، بهلريق الأرصى 
الحق؟١^٤ تعملون أفلا والنهار، الليل ثعامت، سبحانه وله والوُت،، 

أرذاقالوات إذ لهم، السابقون اليعثه منكرو قال ما مثل قالوا بل الحق، ايع يعقالون لا إمم — ٨٣— ١٨ 
كاتن،البعث قبل؛آن من وأباونا نحن مازلناثوعد قإ أخرى؟! تارة نحيا بالية وعظاما ترابا وصرنا متتا 

 Uالأقدمين.أكاذيب إلا دا ه

والأساطات:الفوائل 

والقواد.والمر، الشمع، ومتهات تعمه، عل تعال افه شكر وجوب ١— 
الليلوالنهار.واختلاف والأمانة، الإحياء ومتهات وقدرته، افه علعفلمة الأدلة كثرة — ٢ 

ان.الإنبنوعيه لا فيإ الأخرين عل التهمة إلقاء إل ايارعة دم ٣- 

 -٨'



الدمنونسورة 

^ئ<محشألأئثهمحى'و؟اوآ صظنئآ و.ىغةكخؤآ (ين<آيربض ؤؤ 
ظوصلآسمض.
صمحإتمحصن.محمح

ومايكاثد ين اس >؛- ٥٥١ماوإتح-رتتكذمإا؛وأر أوأل مءحثيينث■ ءأن .شءش 
عنلم"٥" ^فؤرض ممه' 

هثرًءكويق>  LaLc-فتعنك رآلئه2،وة اكسب 
التمثرث

فأ-صروبي،لديكم،؛!٣ لكن إن فيها؟ وقى الأرض هذه ملث لمى الرسول: أبما لم ل ق- 
تعتثرون؟أفلا لهم: ئل ض•  ١٢٠١ّيجيبون 

سيقولونالخالوقات؟ هوأعظم الذي العرش ورب السح، السموامت، خالق مى لهم: ئل ~٩٨~ ٨٦
محميوهوسحاته ئيء؟ كل ملك ييدْ مى غبمرْ؟ عبئتم إذا عذابه نحافون أفلا لهم: قل النه• إثه ميرين: 

سيقولونذلك،، عن تعلمون كنتم إن عذابه، افه أراد مى ■بحمي أن أحل ولايقدر به، استجار مى 
عيدتمإذ عقولكم، ذهبت، فأين لهم: قل يه• استجار من سحاته الجير ثيء، إكز، المالك القه إثا معترفين،: 

وأثملأْالالث،لهم؟ثنءلأئمصهم، 
بالحقأتيناهم بل علم، بغتر اف عل والقول البمثح، إنكار من يزعمون يا الأمر يم، ل ٠

مْللقاولدآ افه انحذ ما شركهم، وق اليعث، إنكارهم ق محاذبون وإثم الأحبار• ؤ، 3، للصد المتممن 
خالق،بإ إله كل لأنفرد آلهة معه ولولكن العبودية، ق يشاركه مى معه وليص البشر، من ولا الملأتكة من لا 

وماخلته عن غاب ما بكل عالر وحلم هو يكذبون، عكا وئئئ'س اممه ثثرْ الضعيم،. القوي وغلب 
والولد.الشريك، عن وسز0 اممه فتعاظم يشاهدونه، 

والاسساطات:الفوائد 

 ١ ~tj  أقربلأما فيها؛ ومي الأرض مالك عن بالسؤال فايتدئ واكدتج، الترقي ق ؤلريقة الأيات
أع^هو ما إل ارتش ثم والعرش، موامت، البربوبية الاستدلال إل ارتقى تم المخاطينء، لإدراك العوالر 

كالها.الأشياء ز الطلق وهونحتأض وأشمل، 

للعبادة.هوالمستحق زاق، p١فالحالق الألوهثة، بتوحيد يلمرم الؤ؛ويق توحيد — ٢ 
إجابته.حلال، من الحجة لإلرامه للخمم؛ اJواJ، أصلوب امتخا-ام ٣" 



١^٠٠^^١محورة 

و؛وجو"•_ jiبا الخى عن والمتجامل التغافل توبخ جواز ٤" 
الكون.لفسد إله من 1كثر فه فلوكان واحدأ، إلها له أل عل دليل الكون نفيام استقرار — ٠ 

١٥'آلْكليتق الم؛ي ؤب> ثلأمحمني< .اني• إماذه لي م ؤ 
تتمحتل يممؤيك بما أعلم هش آكيثه أحن س >انى أو^ّآدذع كندمح< ضدهم ما نيك 
أينق؛آت محثتح،. يف محأعمحد آلسطيرت. م>بج ين إى أمد 
ميءثمابجمِمحعإيهم محين هأه نو أعمد ؤ؟،ل 

موودته»ثملت ممن ولأيتاءلورك^,\ ءومٍسذ سهتِِ أناب فلا يىآدتورِ لتيخ فإذا يبعمي'ئ^؟ 
جهمؤ، أ>سهلم شثوأ ١^-؛^ خآؤهذ£ك مق،ثهُ حمت نتث 

^صى0أممحهميءظهم;اءبموق.ص؛محيث 
^^^ِي\ِءجثئت.ك

ؤئامحمح0<
الم\ر.

ربال>سا، ق العذاب من هم ست. ما مول قيل ئرتتي أن أرذث إن رب يا اررٌولت أيها ئل — ٩ —ه ٩٣
به.وعدناهم الذي العذاب نريك أن عل لقادرون محإيا الشرممن. القوم ْع محيتقض فلا 

به.يصفونك يإ أعلم نحن والعفو، يالمش^ الكمار وقابلإصاءة قدءوتلث،، اسمث —  ٩٦
يكونواأن بك وأستجمّ ؤإغوائهم، الشياءل؛ن وساوس س أعتصم؛قوتلئ، رب يا وتلت "٨٩"  ٩٧

الأع،ال.من عمل أي ل معي 
ثلمأدرمحم ئد الوت علامات أحدهم رأى إذا حتى صلالهم، عل الئركون سيستمث ١" ٠ "١ ٩٩

ثيءيكون لا كلأ بالرجر• اُبمواب يأتيه نم محالحا• عملا يعمل لكي الدنيا؛ الخيام إل يرجعه أن اف ودعا 
محسترالدنيا، إل العودة من ماغ حاجز وبينهم تقع، لا الناحر اكدم فيها اكي الكلمة هده ؤإذ ،، ٧١٥س
الساعةلقيام الثانية الضمحة فيه تضح الذي بالمرن اام،قلم، المالكؤ نقح فإذا الحساب. نم اليمثر، يوم إل 
ه.نفحموم لانشغاله بعضا يعضهم يسأل ولا اكسر، هرابة ئئثعهم فلا 

-١٣



•ودءالومندن

الفائزونهم العالية، الدرجامحت، أصحاب فآوكاك، سثاته، حمل حنانه زجخث، فتى ~ ١ • "٤ ١ ٠ ٢ 
فيهاماكثون جهنم، نار ل يالضلال، هم أنفصثعوا الذين فآولثلئؤ حسناته، عل سيئاته زادتر وقى يابنة• 

مشوهوالوجوم.ون عايفيها وهم وجوههم، النار نحرق، أيد،آ، 
أي؛النار، وجوههم الكفارتلفح أن الكريمة: الأية ^٥ ق وعلا جل ذكر0 راما الئتقيهلي: الشخ هال، 
بجميمثثرءتمثهمؤ،آنرهؤ تعال: كقوله الوضع، ط؛ غير ق موصحا جاء ثدييا، إحراقا تحرقها 

.٠ [ ٩ • ]اك»ّل: ه آلنايِ ؤ( ؤجؤمهم ذؤثئ جاءإلثقه نمن ؤ تعال: وقوله الأية، [ ٦ ٦ لالآ>زابت 
البيا فكنتم ااد■نيا، ؤ، عليكم تقرأ القرآن ايايت، تكن ألر عليهم• ^^١^١ توبيخآ فم ليقال " ١٠٥

تصدقون؟

دالث٠ق وكثا أهواتتا، يي، بمعاصينا مكثرمت، ربنا يا معترفون: جهئم نار ؤ وهم قالوا " ١٠"٧ ١ ٠  ٠٦
نا.لأنفظالمون قانتا الكفر إل زجننا فان الدنيا، إل النار عياب من مخنا ربا يا الهدى، عن صالن 

والأتاطات،:الفوائد 

ئره.من إلاالاحت،اءبافه معه ولابمي الإحسان، معه لاي؛ني العدوالشيْلابي " ١ 
أولهل لكه مبصحة والاهت،ام كلها مراحله عير الومن ببداية العناية القرانية التربية س،اات، من " ١٢

بالربالاعتصام إل محتاج الومن لأن ابتداءوانتهاء؛ الومن حماية التربؤية الاستعاذة دلألامحت، ومن وآحره، 
ريعيد.هتعال افه إل فهومحاج والنهايات، البدايات ق وثنعانه الشيطان إغواءامته من له الخافثل سحانه، 

لينسهتعال افه إل ومحلح به، قيامه أثناء ق شيده تعال افه إل ومحلج العمل، إرادة عند الس؛هلان كيد من 
ءليهوءئتمله؛ه.

فاته؛ما ليتدارك الموت؛ عند الدنيا إل العودة ان الإنممر " ١٠
علأشرف، إذا شركه عل ظل الذي الشرك حال، عن متقلأ إخبار ١( ٠ ٠ - ٩٩)الأيتئن ى - ٤ 

الإيعازمن ضيعت، ما أستدرك لعل الدنيا إل ردف رب يقول' فإيه العياب، من له أعد ما وشاهد المومحت،، 

ذلك.له ليس فإثه والطاعة، 
شيثآ.يتفعهم لا وضلالهم بتقصيرهم الثار أهل اعتراف ~ ٥ 



الدمتونسوية 

لتاهأعفز  ١٤٠١٠تئنا يممحئئى بمالي تى ميق إثةُكاد< ُو؟ ئثهشؤ ه ؤها أئثؤأ  ٤١٥ؤ
.بمر حققظ محنية ةيخاه،محأشن.

اؤآؤ قليلا إلأ ئثئر إن ثدي اؤ؟ ثسلآدادتي همم شش أر ^١ لتا 
سئاثثا'هظمه?© م4؛آ

عندؤ>ثةاجمثابدء هدء لم> بجعتن ءاحرلا معآثوؤلتها يغ وش أؤ؟ آلمنيآلخكمتهمِ هونيب 
جظنه،ضأشن.رهتمءإئهء 

الشسثرا

١ أيدآ.نحاطيول ولا مهانين، أذلاء اسكتوا والتحقيرت حافلأبالزجر الخواب فحاءهم —  ٠٨
ذنوبنا،لتا فاغفر وبرسلك، بلثج صدقنا ربنا يا يقولون• ااومتين عيالي من حماعة كان إيه ~ ١١١~١٠٩

يالسحرةالانشغال أساكم حتى دائإ منهم سحرون فكنتم اراحمتنء أرحم وأنت كءدسا، وارحما 
أحسنأذاكم عل ص-أمهم جب ياليوم جزيتهم إمحا اسهراء. تضحكون منهم وكتتم وعادبي(، طاعتي عن 

)إن(أة داكجه، الإيحاء لك مل الأصول ق تقرر ارقد الشتقيطي: الشيخ قال يالث. بالقوذ ا-بمزاء 
الأية;هذه ل وقوله إساءته. لأجل أي؛ ميء، إيه عامته كقولكت اكعليل حروف من المقيئة الكورة 

الشالأسباب من أن عل المشددة المكورة ررإنءا لقتل فيه يدل الأيت؛ن، ^ عيالي تن ؤإئةَُكانمايى 
ؤريّاءامثافاعفرلتاؤإتحمتات يقول الن،ي الومن الفريق هدا همن وسحريتهم هواسهراوهم، النار أدحلئهم 

والإيمانافه، ذ'كر ذلك ينسيهم حض الدنيا، ق المؤمنين صعقاء من تنخرون فالكئار ه -ثيرّآلتيمحين وأنت< 
الئارء.داو.لكا فيدحلون يه 

مكثتابدمول: هأجايوا الل.نيا؟ الخياة ق مكمحم كم الاومت وجه عل تعاق القه عناطهم " ١١"٤ ١ ١  ١٢
ذلكتعلمون كنتم لو قليلا، زمنا إلا الأرصى ق لبثتم ما قالت الأيام، يسبون الذين فاسأل أوأقل، يوما 

الدنيا.حقارة لمزهتم 
رجؤعلا وأيه عقاب، ولا ثواب بلا وباطلا سدى حاشاكم أث،ا — العباد أثبما - أفثكتم — ١ ١ -٦  ١١٥

زثلا ومحلا، ندى ا-ئق محلق أن عن الحق الئلمك اف فثنزْ طعم، ك،ا الأمر ليس للحساب؟ إلما لكم 
الكريم.العرثى رب، سواه، 

.. ١٣"



الومحتونسورة 

ريمهعظي عقابه ذإد،ا - اش إلا بحي ممود لا إذ ~ بذلك له حجة لا آخر إلها اش مع بجعل دمى " ١١٧
الخاحدون.يفوز لا إثه القيامة. يوم 

الراحين،حير وأتت الواسعة، برحمك، وارحما وللمومنين، ل اغفر رب يا ت الرسول، أبما وقل " ١١٨
ثيء.كل وسعت، رسلأ، فإف 

والأساطات:المواتي 

لجمالغفور تمان i، افه إل الأمر تفؤبمى ه ؤآ'ءغرءثتبمهم متعلق حيف 'رز عاشور: ابن ءال< - ١ 
وأمرهاكام. بقرينة وارحمني، ل اغفر العض: يكون أن ويجوز الومنين من كانوا مى دالراد والرحومغ(، 

اكنيا<.براعة فهومن السورة، بانتهاء موذل الكلام وهذا وءا.آبالإجابة. ينقمن يدعو؛دلك، بأن 
X١١١)اكميرواكور:٨^/

به.والاستهزاء ايلم، من الحرية حرمة ٢" 

ليداب.ولدافهومتحق شثّكه؛ عل لسرك لا-محجة " ١٠

؛٣٣



التويسوية 

٠مدنية الترولت 

Iالقاصد

اسن.لدى امة ايالأجت،اءيأن الاداب بيان ١- 

الفاحشة.j الوقوع من الوقاية اكدابثر كال ٢- 

عتها.افه رصي عامشه الؤمت١ن أم براءْ ٣" 

قو.اض رسول ن؛ينا تعظيم ٤" 

تبآقآؤتي«آهي

ئء،وتمثامثن ^؛^١ؤهمبمثبماثأتزكالأآتي ؤثئ 

يبميثئأمي.ة
ئثمألإ0استجرييئأج؟ه'ئ^؟للأاق؛نظئئش إقكجآك،تويى آبدأ 

الرولت

سفتها قل ئ عنها، اف رصي عائشة الومنن أم براءة ل السورة هذه من الأول العشرة الأيات نزلت 
طول.بن ي بن اض عد الماق رأس افتراه الذي اتكثار القول 

(. ٠٢٧٧ برقم الإغك، حديث ي باب التهمة، كتاب ملم، وصحح .  ٠٤٧٠ برقم التمسبمر، البخاري، ص«حح )ثتظرت 

المسهره*

أحكامها،وأرجسا جو، محئد رسولنا عل ~ العقلمة من لنا بإ — أنزلناها الشأن عفليمة سورة طْ — ١ 

بنورها.وتتتيروا حا، لتتعفلوا وأحكامها؛ ومواعظها حدودها ز واصحان آيات فيها وأنزلنا 

ك،ا— عاما وعئ؛وْ بالوؤل، حالية منة متهما واحد كل فاضربوا الحصت؛ن، غير والزانية الزابير ٢— 

إنالرباف، المكم مدا تعْليل عل :W الرأفة ولامحملكم ا-بمربمة• هذه عل عقوبه - الشرفة الئثة ق بت 
زحرأواعتيارآ؟~ فأكثر واحد — الؤمت؛ن من ءل١ئ٠ة العقويه ولثحصر الأحر، واليوم باق !.فوز L^ajكنتم 

-١٣٤



التويمور؟ 

اقضيأحدهما؛ فقال ه، اه رسول إل احتصإ رحين أن عنهإ؛ اطه رصي حالي وزيدبن هريرة أبي| عن 
أنل وأدذ اش، بكتاب بينتا فاقضي اش، رسول يا أجل أةقههءا~• لهو ~ الآ'م لقال اش، بكتاب بينتا 

بامرأته.زنى — الأحبمر وانمسيف مالك؛ قال — هدا عل عيفا كان ابني إن مالت تكلم، قال؛ أتكلم• 
أففأحيروف العلم أهل سألت إف نم ل، وجارية شاة بمهتي منه فافتدبت، الرحم، ابني عل أف فآحيدول 

بيدهنمي والدي أما ٠٠افه. رسول فقال امرأته، عل الرحم وإن،ا عام، وتغريب مئة جنت• ابني عل ما 
أنياوأمر عاما، وعربه مئه ابنه وجلت• علييثه، فرد وحاريتلش غئمك أما افه؛ بكتاب ؛؛نكيا لأيضى 

الأيمانكتاب —  ٥٣٢/ ا ١ اليخاري )صحح فرجهاه. فاءأرد،،تثا رجها. اعترفت فان الأحر امرأة يأق أف الأٌلمي 
١(. ٦٩٨، ١  ٦٩٧يرمم  ١٣٢-٥  ٤١٣٢ ٣; لم موصحح .  ٤٦٦٣ ، ٦١٣٣٣٠^^M الض سن كانت كف باب واكأ-ود■' 

النزول؛سب ٣— 

رجلامحملوكان مرثد، أب بن مرثد له: يقال رحل كان هال: جلْ عن أبيه عن شم، عمروبن عن 
له،صل>يةة وكانت، عناق، لها: يقال بمكة بغي امرأة وكانت، قال: ااا>ينة، بمم يأي حش مكة من الأسرى 

قمكة حوائهل من حائط ظل إل انتهيت، حتى فجشت، قال: محمله، مكة أساري من رجلا وعي• كان وإنه 

هرى•؟فقالت،: عزنتها، إل انتهت، فلما الخاتط، يجني، حلل سواد فأ؛صزمت، عناق فحاءيت، قال: مقمرة، ليلة 
ياقالتج: الرتى، اطه ^٢ عناق يا قيت،: قال: الليلة، ءناا•نا فيت، قئإ وأهلا مرحبا فقالت،: مري•. فقلت؛،: 

غارأو كهف، إل فانتهيت، الخئاJمة وسلكتنف ث،انية، ضعني قال: أسراكم، محمل الرحل هدا الخيام، أهل 
رجعواثم قايات عني، افه وأماهم رأسم،، عف بولهم فطل مالوا، رأسى عف قاموا حض فجالوا فدحلتح، 
فجعلت،*قتله، عته ففككن، الإذحر، إل انتهيت، حتى ثقيلا رحلا وكان فحملته، صاحبي إل ورحمت، 

رسولفأْالثإ عناقا؟ أنممح افه رسول، يا فقلتج: ه اش رسول فأتيتر المدينة، قدمت، حش ويعينتي، أحمله 
لاينكثهاإلاتإوأوشمليؤألئتيه إلاداته؟وخعه لاينكح ٢^، ؤ ؛ نزلت، حش شٍةا يردعل فلم ه،  ٠١٥١

الوالزانية مشركة، أو زانية إلا يتك^ لا الزاف مرى، رريا ه: اف رسول فقال ه هل'الثفينثق ثللق يحتم 
-الخور سورة باب - الخضر كتاب -  ٣٢م/ الض ل اممن.ي )أخرجا< تئكءحهاا<. فلا أومشرلث•، زان إلا ينكحها 

)ايتدركالذمي وواص وصحح،• الخاكم، وأحرج،• . ٣٠٣٨برقم ى الترمل. سنن صحح ل الألازٍا وحنء (. ٣١٧٧برقم 
الحرام(.الجد ترم، الكر.ة  isuجل.وا-كدمت ١(.  ٢٦٦; 

الفر.

لايتهاونالزاف أف فأحر جسده، ويلومث، صاحبه، الرمح،الذىبمسعرض ْز،حطر يممرافهسبحانه 
الوالزانية الزنى، بحرمة ، تعترفلا مشركة أو حالها، حاله تناب زانية، أنئى إلا النساء من كاحه نق 

١٣٥-



الخورصورة 

ذللشوحرم الزنى. بحرمة يعرف لا مشرك ينكحها أو إليها، يتقدم فلا المتف أما وان، إلا ينكحها 
الزاقينكح لا ٠ هوت اش رسول قال ق١لث ه هريرة أي عن والزانية• الزاف يتب لي ما االومت؛ن، عل ١لتكاح 

قوصححه ٢. • يرمرماْ ه ؤأءي،لآتكعربئإبمئ ت*اقت توله باب النكاح تن، الأبوداود، )أخرجه • مثله® إلا الجلود 
(.١٨٠٧برقم أبيايائي سن صحح 

يأربعةالزتى حريمة شتوا لر ثم والرحال، اكاء من العفيفة النفوس بالزتى يقذ.فون والذين ٥— — ٤ 
وأولظكتعال، اممه لريتوبواإل أبدأما شهادة ولاتقبلوالهم بالثوحل، حاليه ثإنين فاجلدوهم عدول، شهود 

عنورجعوا وندموا القذف، بمد من تابوا الن-ين إلا تعال، افه طاعات عن الخارجون هم الحؤ عن البعيدون 
.٢٠٦؟رحيم غفور النه فال أشاؤه، وما أعإلهم وأصلحوا التهمة، 

والأستباطاصالفوائد 

عام.وتغريب، جلدة وهومئة الحرين، البكرين والزاف الزانية حد بيان ~ ١ 

الرجم.الحصت؛ن والزاف الزانية حد بيان ~ ٢ 
فالقهوالرخمة؛ الرأفة بدعوى تنازل دونإ ويزجره يردعه بإ مستحقيه عل الشرعي الخد تطبيق ٣" 

عباده.؛ٍائ0ثل العليم هو تعال 
جلدة.ئٍانين بجلد أن القاJفS عليه ثيت، مى حث. — ٤ 
القاذف.عن بالفسق والوصم، الشؤهادة رد وترفر ،، Llj^-1لاترفع القذف من التوبة ~ ٠ 

عفيفاأورجلا عفيفة، امرأة يقذف كنى قيه؛ ليس با أوسه ان الإنوهورمي القاJف، تحريم — ٦ 

يالزمح،•
القاذف.يعقوبة عنها والدفلع القذف من الرأة حماية ٧— 

لمنإقةُ إف ّيثت ئج لميض ذثهأدة أتمم ش؛ثآأأ م كق نؤ آرئ-جهم ممنن أقذ نؤ 
يشمدلقعأن العذا>م، ؤيديقإعب منآت^ذبير،ا عليهإنكان لمت،ّءإآذنه آن األآ^ألوا~ثئنيسٌة صبمتدقت^- ل١ 

٥^٤٠؛؛*ثنل،^^٨^٦ 1ىعصث،ه إئهُ ثيدمأش 
ؤأرهمابحآًكبم لأشمحءو1نآق 

Iالنزول سبب ٦—٧— 

ْعوجد رجلأ أل لو الأنصار من رجل جاء إذ المجد. ق ا-لجمجة ليله إثا قالت ه افه عيد عن 
ألنهرسول عنه لأصااثري والقه عيظ■ عل سكت سكت وإن قاتموْ، قثل أو رجلأ امرأته 

-١٣٠



سورةالور

حلدتموه،فتكلم رجلا امرأته ْع وجد رجلا لوأ0 ،؛ ١١٠٥قوفسأله. اطه رسول أتى الغد من كان فلعا ه. 

قئ!ثؤ اللعازت آية كزك يدعو. وجعل افتح® ؛ ٢٠٠٧١٠فقال: غيظ. عل سكت، أوسكت، كلتموه، أوقتل 
هووامرأتهفجاء اكاس. ب؛ن من الرجل ذلأث، يه فابتل الآيا'ت،. ط0 

نمةأة الخامة لعن ثم المادثن. لمن إيه بافه سهاداُت، أرع الرجل فشهل. قوفتلاصا. افه رسول إل 
تال:أدبرا فلط فنمت؟ فأبت، *مهء ؟؛و: افه رسول لها فقال يثلثن. فدمت، الكاذيين. من كان إن عليه افه 

اللعان(.كتاب — ١ ٤  ٩٠يرقم ١  ١٣٣ملمأ/رصحح جعد.آ. أمحوي يه فجاءيت، جعدآ،ا، أمحوي يه نحيء أن ®لخلها 
اكمسثرث

فشهادةأمهم، إلا التهمة عف شهود لهم وليس الزنى، بتهمة زوجامم مدفون الدين والأزواج 
فييارمىالصادقن لن إثه الأي،ان، من مثا>ؤت، أمّع القاصي أمام باق محلف، أن صه القدف، حن. لزع أحدهم 

الكاذبين.من كان إن عليه تحل افه لخة أن الخامة الشهادة ز يشهد ثم الزتى، من زوجته به 
النزول:سم_، — ٨—٩ 

فقالّح،اء، بن بشريالث، ٠ الض عند امرأته فدف أمية بن هلال أف عنها، افه رصك، عاس ابن عن 
يلتمسيتهللق رجهد امرأته عف أحدنا رأى إدا اش، رسول يا فقال: ؤلهرك®. ق أوحد ®البينة هوت النبي 

لمادق،إى بالحق والدي؛عثلث، هلال: فقال ءلهرك<ا. ز حد أو ®التتتة يقول: ه الخم، تجّل البينة؟ 

بلغ:حتى فقرأ أاق-جمءه يمحن نأدن ؤ عليه: وأنزل جميل فنزل الخد. من ظهري بمدئ ما اشُ فنيتزلى 
يعلمافه *إل يقول: ه واليي فشهد، هلال فجاء إليها هوفأرسل الخم، فانصرف ه، منآلتؤنيت؛ان وزكأى 

إثباوقالوا: وقفوها ة الخامصد كانت، فلط '.::،؟ ٠١٠^قامت ثم ه؟ ناتج، منكإ فهل كادب،، أحدكط أن 
اليوم،اثر قومي أفضح لا قالت،: ثم ترمع، أتيا ظننا حتى .ت، وككمعكلكأيت، عباس: ابن قال موجبة. 

١حدثج الإليتين، محمحاغ العينين، أكحل به جاءمحت، فإن ®أمروها، ه: الخما فقال فمضت،.  فهوق؛ن،  ١١
لهأنا<.ولجا ل لكان افه كتايج من مضى ما ®لولا ه: الخم، فقال كذللئه، به فجاءيت، مححطءا؛، بن لشريلئ، 
ض(.وسر-يولج: عظم، .ابغ: وسر: نس،ا، الأية الور ّور؛ الضم، كتاب -  ٤٧٤٧٣٠^٣ • ٣-؛ ٣• A/ الخاري )صمح 

التفر:

عنهايدع وم، الومت،؟ حتى الرجم لخم،• الزنى عقوبة اروجة تستوجب الخمس الشهاداتر وببمده 
ةالخاموالشهادة الزتى، من به رماها فيط الكاذبين من الزؤج إف بافه: مرايت، أدع تحلمط أن العقوبة هده 

الأبد•إل بيتهط نميمر3، الزنى، من به رماها فيط الصادقين من زوجها كان إن عليها تئل افه ءض< أد 

.١٣٧٠



الودسور؛ 

عباده،من تاب لمى تواب اطه وأئ الأحكام، بمده المدمنون أبما ولحنه علتكم افه قفل دلدلا ~ ١ ٠ 
يالموبة.لرا-جالكم شرعه، ق حكيم 

والاماطاُتح:الفوائاد 

،•ypزوجته؛،دم، الأمثولنذ جل الوأيه وكغيته، اللمعان مشروعية تقرير ١- 
الزوجعل والواقعية ية النقالصعوبة من إذ الأربع، الأربعة؛الشهادات الشهود عن ايديل إبماد - ٢ 

زوجته.زنى عل يشهدون شهداء بأربعة يأق أن 

أربعةالزنى عل البمة كانت فاؤأ منه، الميل حكم له محل الميل »إد عثيم؛ن: ابن الشخ مال - ٣ 
قالمعدد جعل ممتنع، حقه ق الثخمي والمعدد يعتبرشاهدآ، بالوني زوجته هدف، إذا الرؤج وكان شهود، 

كان—،٥^١ منه(، المبدل حكم له اليدل، )أن والعووفة; الشهورة لالق١ءدة تقريرآ هذا ويكون الشهادة، نفى 
•الشهود* وئعث.د الرجال تكرار بمتزلة تكرارها صار رجل، شهادة بمتزلة بالزتير زوجته عل الروج شهادة 
٢(. ٤٧>،/ الكريم القرآن )ضر 

أوالزيج عف ثشئ'د القاصي قاف ولذا الأمر، وحمها لأهمقها بالذكر، ة الخامالشهادة إفراد - ٤ 
إذالزوجة عل افه لغضج، وموجمة كاذبا، كان إن الزمحج عف للعنة موجبة بأما ويدؤزهما قبلها، الزوجة 

كاذبة.كانت، 

__،مقرونة شهادة من لاثئ• ل الجزلة، بالشهادة فيه يكتفي لا بحيث الأمر، هدا تعفليم ه- 
بافه.أشهد ت فيقول 

ه،ويترإأتناآسام، فوله:ؤ يوحدمن ولاعنث،، إلاإذاأتكزيته الروج، بلمعان المرأة الخدعل لموث، ~ ٦ 
هوالخا.لأوالعذاب 

هداالأحر؛ءد إل أحدهمل رجهمع مخ لا إذ الزوحن، الأبدي؛؛ن الممريق إل اللمعان يزدي ٧- 
الزؤج.إل اللاعتة ولد ولايتمت، الدقيق، الموقف 

قتلت،اعرمتح فإن القضاء، إل الأمن يزمع ل قتلها، تزف زوجته وجد لتي الشريعة محير لا ٨- 
وللألوعيىي؛تهءا•

حاؤلمة.لوكانت، حتى رأبما، ومراعاة المرأة قرار احترام ~ ٩ 

-١٣٨.



«ورثاوور

أشيترسثثوث .ألإلآ,إد لد' ينهم ولمحبمئنهْم ثنآلإد؛د 
عندهأوللإاك> لتريأمأ ي أقرداء يأيتؤ عثه  ylUfؤث;*-اؤ؟ فين ؤئاؤإمنياإئك حمآ 

آش■هث نمو مثا حمنلإئ,ة4م هء 2^*؛ قس ثا يأمإوكر ؤهتمحيؤث إألساتؤ او؟لد عظم 

مسهىألشء0ه
التمسثرت

اياثنرأس احتالمها الي بالفاحشة التهمة من عنها اف رصي عاتثة الومتتن أم تعاد اف يوئ " ١١
منخماعة التكثار الكدب بأئح جاورا الذين إف بكر- أبي( آل قلوب ديطميى محلول، ين أبي بن اش ب- 

فيه!١ لكم؛ -محر هي بل لكم، ثرآ بكر ش آل يا التهمة هدْ تفلنوا لا الإسلام. يطهر وبعضهم السلمين، 
بالإفكتكلم تى لكل للمؤْتين• وموعفلة الفاسقن، وفضح عائشة، الومتين أم بثراءة العظيم الشرف من 

الآ-محرة.ي الألر شديد عذاب له أية، بن عيداف الشاق رأس واصعلنعه بدأبه والدي الذب. من فنله جراء 
تلول،.بن عبداف قالت: ه ؤوأفي،م_ككث,م صها افه رصي عائشة عن 

سلول(.بن آبير ابن م هذا اض وعبد النور, سورة النفر، كتاب ~  ٩٤٧٤ برقم ٣ ٠ ٦ a/ البخاري )صحيح 
فكتمالإفالث، هدا سمعتم حن ملأ الكبم: النكر هدا ينكروا لر الذين الؤم؛ين عل اف ثعتنمح " ١٢

واضح.امحه'قدي، به المائين وردعتم عنها، الله رصي الومنغ، حثدأبأم 
عناJعياJون فأولظك يفعلوا لي فإذ افرائهم، عل شهود بآربعة الإفلث، -يدا الخائضون جاء هلا —  ١١٠
القذف.حث. تحقون يالذين الكاذبون مم العثرة، 

بييانعليكم افه قمل ولولا ئقولت الإفلئ،، حدث ز حاضوا الذين الومتن افه يعاب ~ ١ "٦ ١ ٤ 
عذايهبكم لرل، نابح، لئن باكفرة الآ-خرة وق العقوبة، تعجيل وعدم الدنيا، ق لكم وري' الأحكام، 

حقيقة،له ليس ما بأفواهكم بيتكم في،ا ورددون الإفلئ،، خبر تتلمفون حن الخوصن ذللثح جج بعفليم؛ 
بتحريمه،وصرحتم أنكرتم، سمعتموه حن ملأ اُبمرائم- أحطر ْن اف وهوعند صغيرآ، ذنبا وتحسبونه 
رسولهروجة ، ٠٣الكبار الكذب بسبب وتحهلمه؛ لذ التنزيه ^٠^^ إفشائه، من وئعجيتم 

٣٩٠





اكور—وره 

ؤآثمو]وهم\ آليتا ؤ، ألم ^١>£، فم ءامؤأ آلإيرك< ؤة آن نحهن آقيث ث إؤ 
ثءهءمحبمتِ'©؟قآقاأثن محآن عثة=ظم ثنيآش تلزنؤأنترلا يتلث 

صجممَمحأسةءه
^٠^^،سيمآأوآسزعين.' 

ؤنعمؤأآمه سل ؤ، ؤآلمهبحمخى وآدتنك؛ان آلمتئ آؤي، ثقبجآ أن يخي بء' أكن-في أؤإؤأ 
ا*صصصآتص،

ثمحأتثثهم مأ؛د;أم أنينهم عيم ئثمث و؟بجيم عظم عياب ؤثم إ\ةلإمآ] آلثؤ؛شانمنؤأ 

لهمئقمحيمحن يثا مثمحءؤه لألنيا*ك لاملتشتا ؤآلكنبؤن ؤآلثلشق 

•المسبمؤر 

هاعل يالوعيد نحديرمم أعم، الإفلثه، من به خاصوا ما مثل إل العود من ا،اؤمت؛ر، اش حير لما — ١ ٩ 
لانتشارعون يفالاJين ١لومتين، ق الفاحثبمة ثبميؤع محبة عل بالوعيد المتقبل ق منهم بمدر أن همي 

عدابهالاحرة وؤ الدنيا، الحياة ق القدف، حد عقوية لهم الومت،ن، بين دللثح ؤ الإثبماعامحتح وترويج الرتى، 

ذلك،.لاتعلمون وأنتم والخفايا، الحقاتق يعلم وحده واض النار. 
رح؛نوذو عفليمة، رأغت ذو اف وأن بكم، ء.رحته ~ المؤمنون أبما ~ علمتكم اف ثقل ولولا " ٢' 

صهم.-كت، من ولكل الإفكه، حاضj ثى لكل العقوبة لعجل واسعة، 
محلرقتانالث، و؛ن الرحمن• ومعصية الثبم<يهلان، ممالك، ايع ْبن لجم ءئد-رآ الومتغ، اف يه عنامحل" ٢١

دنسمن طهر ما بكم لرحمته علميكم اش قفل ولولا والمعاصي• والخراتم بالخياتثج يآمر فإيه الثبميهيان 
عليم؛أفعالكم.لأقوالكم، سمى واف بفضله. يشاء من يطهر تعال اف ولكي أحا-آ، الخبائث، 

^J^،__--YY

بكرأبو قال ؛راءبي ل اش أنزل ءلٍا عنهات اف رصي عاتئة الؤمئ؛ز، أم قول الإفكه حديثه ق ورد 
Jijuأ؛الّ.أ شيثا مسهني عف أنفق لا واف وقمرْت منه لقرابته أثائة؛ بن مسطح عف ينفهم، وكان ه المديهم، 

رآلسثةئ؛نآثمنك ^، يهمبج؛ أف ؤآلسعة مثؤ اكم.لي أثئ ؤلأئأدل، ؤ اش• فأنرل قال، ما تثبمة  ١٠١ئ١ل ١^^٠٠ 



الغورمدْ 

بلت بكر أبو قال ه نحم عمض ؤآس ثكقر آممئ بمفر أن فتين ألا ؤثنممأ ولعمؤأ أش سبيل ؤ، وألثهنء>مج\ 
■أبدآ منه أنزعها لا واه ودالت عليه ينقق كان الش التفقه إل فرحع ل. اش يغفر أن أحب إل واه، 

السورة(.تفر اول ز تئدم كإ عله رمممق 

•\ذفبر 

علباه بملفوا أن المال ق والثعة الفضل أهل من الومت؛ن فينهى الأخلاق، مكارم عف تعال اه تثث 
ولوحتى إليهم، الإساءة ما اف؛ رصا سيل ق والمهاجرين وال٠ءتاحين الفقراء أقارء٠م صلة ترك 

عفنبه ثم فيها، الغل يبتر لا حتى النقص، ق أثره محإزالة الذنب، بالعفوعن أمر ثم ثديية. الإساءة كانت، 
؟|م.رحيم التاسن، لذنوهمت، غفور واف لكم؟ اف يغفر أن ألاتحبون يقوله• سبحانه ذلائ، 

زاه رخمة من طردوا العاصي، عن القلوب، الطاهرائت، الومتات بالزتى يقذفون الذين إن ٢" —٠ ٢٣
حنالقيامة يوم ق العياب، وذللثط الأم• الشديد النار الأحرة ول عليهم، ه القدفحد باقامة الدنيا، 
عفاش بجازبمم اليوم هذا دفي، ا-بمرائم• من ادتكيح ما بكل والأرجل، والأيدي الألسن الإنسان عف تشهد 

ذرة.مثقال يثللمهم لا الذي الٍين هوالحق تعال اف أن ويعلمون بالعدل، أعإلهم 
عفويدل الحناء، منا بالدين الراد ه. نيئبجذإمآهدثهمآممذ( ؤ ت تعال ءقوله الشنقيطيت الشح قال 

[،٤ ١ ]الجم: ه ءتزمآلإزآ٠آلآوق ثم ؤ تعال; كقوله الحناء، عل تدل اكوفئة لأن ه، قوله: ذللثه 
[*.١٨٥تآل،ءمرانث ه ألتيثنؤ محوم أجرانْضتإ ؤإئتازتيمم، ؤ تعال; وقوله 
اء.التمن للخييثات الرجال من والخبيئون الرجال، من للخبيثن اكاء من الخبيثات — ٢٦

البعيدونهم أوكلئ، التاء. من للطيبات الرجال من والطيبون الرجال، من للهليب؛ن اكساء من والطيبات 
الحنة•في وافر ورزئ لذنوبمم مغفرة ر7بمم من لم الإفلث،• أصحاب، يقوله ،ئا الأبرياء حبيثح، ثيء كل عن 

والأستنياطاصالفوائد 

ذلك•محب وم، ١^٠^>،، الفاحشة؛غ، ثنتشيع ^٢ عظيم ١- 
يفقم بآة لمين،، المفي الفاحشة شيؤع محبون الذين عانة عن مستقبئ إخيار ( ١٩)الأية في ٢— 

ي؛و.؛وا•م إن، الثار، عذاب الأحرة ق ولهم الدنيوية، البلايا من وغيرها ه، القدفعقوبة الأنيا 
تاب.إذا يء عئن العقووالصفح ؤح الترغيب، — ٣ 
إخباروفيها بالمنكر• يأمره فإئه الشيطان طريق للث، يمذ حال عن متقبئ إخبار ( ٢١)الأية في - ٤ 

دنسمث مذيشاء يطهر ورخمته؛الؤمئين، بفضله اش وهوأل قبئآخر، ت م



الغورسوية 

 ٥ - j نحطرلر اللأي الغافلات العفيفان مدفون الدين الآة)مأآ(إخارحءنءاب
والآ'حرْ•الدنيا ل اش رحمة من مطرودين بأئبمم بقلوبمى ذلك 
رسولزكج عائشة الومغن لأم اكرض نحربم ذلك مقدمة ول الحمنات، مدق جريمة تشتح — ٦ 

الومتين٠أمهات جاته رو مائر وكدا الايات، فيها نزلت الض ايثه 
عندمنزكهعا وعتليم صنها، اف، رصي عائشة الومتين أم الصدمة واسته فقغ الصديق بكر أي مصل — ٧ 

اف.

محالأسثىسؤسم'
عزئئه دحؤأ ر جم-إح عوو لإس اؤآ علة سممحى يما ؤآس لآلإ موآرة هأمحجعؤإ آتحعؤأ 

?0هثدضنتاعوى ئوو4ح\ 
التفر1

الاياتق النظر أحكام ويثصل البيوت، يحول ق الأستئدان آداب إل الومتين تعال افه يرشد — ٢٧
عليهموسالموا أملها، عل بالدخول ستتأذنوا حتى مساكنكم غير اكن متدخلوا لا الآتيةت الخمى 

لكيامتياز؛ غير من فجأة الدخول من الرشيدخثرلكم الأدب ذلكم آآذحل؟ عليكم، اللام بقولكم• 
الكريم.الأدب •>رالا وثنملوا ت؛تعثلوا 
لكممح يحص ئد.خلوما، فلا بالدخول لكم مح يأحدأ الاخرين بتوت ؤ، نجل"دا لر فإن — ٢٨

بكلوافه وأكرم- أطهر والرجؤع فارجعوا، الرجمحع إليكم وطلت، بالدخول، لكم يمح ل( فإن ؛ا-خولها. 
•ثيء عليه بمفى لا عليم، تعملون ما 

العاقة،والامتراحات كاو؛اءلات أحد، لتض محثصة ليت عاقة اييوت كانت إذا أثا - ٢٩
صدوركم.ز محمون وما ماثظهرون يعلم واف دخولها. من عليكم فلاإثم مصالح، فيها ولكم 

والأستباطات:الفوائد 

بيته.سوى مكون، بيته دخول أران. مى كل عل الاصتتدان وجوب — ١ 

يهلر3،مى بيتح دخول ل استقباله عن ضنه نمدر حين أويتائر يمتعض لا أن أحي. كل عل سغي ~ ٢ 
أسرارها.وللبيوت خاصة، أحوال فللناس بابه؛ 

-٤٣
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والخامعات<والدارس، التجارية، كايحلأت العاهة؛ الأماكن يحول عندإرادة الاستئذان سقوط ٣" 
ونحوها.والفنادق، 

العورات.النئلرإل غرمه بجان ٤- 

-يرمنابمتمن٥٢٤٤ئم آه دالك همثتبمهث محبجمهلؤأ أبمتتمهت؛ من ر مؤ 
إلاماقلهرزبيثهن محلأ.ؤبدك< هم1.تبمهى ؤبجمْلن هثط بمشئسين لامحشا يمح، ا؛©؟ 
أوءاتثتلءأؤ إلا نيقهن محلألألأمحت< جمبمن هل محممن محلمنة يئها 

أدخق<أدلهمقه-ن أبمتظيهرك<أوأئء أؤ جمكهرك< 
إذآثهلآئتت\ أو ير<آنيال آلإؤية ون، عني آلئيذك< آو أيمتثهن >lJs^، ما آؤ ي1ثادهن 

جمياوبويواإئ،آش يشهى ين، محمتق ما تنام بممقاهثيهد< ^؛٠ بملهثوليمكص؛ت،آشني 
ضنمقثابجئة1جإن

ثقص يدون لأ 0؟نلإس،آ|ذ، ممث ةقثث.ئ ضلا من يم٢٥ كج ذمحإ 
-٠^١فيبر عيتثم  ٤٤لتقلإ نذمحت منا لإكذو1إ دةمد< دألإيق ضلا يز<  ٥٢ينتيم 

شنأؤبممأأدد0  ٤٤آلثلء ؤ ءاثت>قإا ٢^؛^، أش ماؤ، من وةامه_.ر 
يََأَ. .<ب بم1َج َيَء مص ص .<<>».< بءَ مَ- عة-َ.يمهِ ء5َ م،ة—َ؟ََ  ءاينتإوؤت آريا حكي . محمة عمر بمدإئيهى ين آس ^٤ يي-هن ومي، آليتا 

اكمسجرت

يثوهو ألا الناس، س كثير قيه يتساهل عثليم يأمر الومتين ؛؛؛^٠ أن . رسوله ه، اش يأمر " ٠٣ 
حئيالهم أطهر العظيم الأمر ذلك ادممات٠ باجتناب فروجهم يصوتوا وأن إليه، التظر محل لا عئا الفلر 

والخففل.الثص س يصنعون بط خثر افه إن ومعتؤيا. 

ولااض، >،؛  ١۶فروجهن ومحففلن إو4، القلر محل لا  ١۶النفلر لإممفن أن أم1لالمؤئات وقل - ٣١
دجدمهىعل، رؤدسهر< ؛أغهلية ويقغ، الظاهرة، الشاب، وهي منها، ظهر ما إلا للرجال نيتتهن يطهرف 

والقلادةكالئحل الظاهرة الزينة أقا لأزواجهن. إلا طة u١زينتهن ممهزف ولا _، محاط وفتحات 
أزواجهنأوأباء لأياتهن الميت ز رويتها ناح التي والكمن الوجه حدود ضوابط فهي والأساور والأقراط 

-١٤٤-



الودّور؛ 

أدإخوانمذ أو أزداجهى، أبناء أد ~ ^^١ مها المنان وأولاد الأبناء أولاد ذلك j ويدخل - أبناتهى أو 
أوانميد، من ملتقى ما أو يالخدمة، لهن التابعات السل،ات الغساء أو أخواتس، أبناء أو إخوامن، أبناء 

فلاالميم ل الخلخال نية وأما الغساء. عورات بأمور غرض لهم وليس الرحال من غيرهم يتبعون الذين 
وتوبوااللابس• نحت حفي الذي الخلخال صوت لبممنى مغيهى؛ عند بأرجلهى لابمربى بل يظهرما، 

والأحرة.الدنيا بسعادة تفوزوا لكي العثليمة؛ الأحكام هذه  ٠٥١١٥٤من — المؤمنون أبما — جيعأ اف إل 

تقوله عنها، اف رصي هماس ابن عن سحة، أي بن عل عن الخن ندم يالهلمدي أتمج 
والخاتم،الكف وحضاب العين، وكحل الوحه، الاقلاهرةت والزينة قال; ه إلأماءلهرءت.ها نشهن .بمبجيس• 

ولكنض، اش رصي عباس ابن كلام تمام مكيا عليها.١.م. الماس من لحل لئن بيتها j تغلهر فهدم 

ؤءيماثيرتعادت فوله من الراد بأة هماس ابن إل سب فا الأول،، ، ٣١١همه ينقلون العلطء كثثرآمن 
هذايوثد وئ عليها. الماس من لحل لمى بيتها ز مقثد هو وإثإ مطلقآ، ليس والكفان، الوجه ه؛ يثها 

آدئيمح، ثكيّهن من ءقين يت-نتزك< آلثؤبمبم، ييء ويثايش لأر؛ةجك، ئل، آلثى كآثتا ؤ تعالت لقوله ترْ تف
عنهااض رصي عائشة أن (. ٣٣٤/ ٤ آلضرا3صبح [.) ٠٩الأحزاب!] ه ا غمؤثمانحياش ؤكاذك. ثلايؤدن ئايعمقن 

الحواثي،ئل من فثممنها أررئى أحدن ه الآيةتؤولْنكةا هذه نزلت، ئا تقول،ت كانت، 
الآ؛ة(اياب النور، رد؛ - الشتر كتاب، -  ٤٧٠٩برقم  ٣٤٧الخاوي،// )صحح بما. فاحتمرن 

أبصارهم،من ؤيعمى والمؤمنات، الوم1يان ؤيعم، عليه، مايعين إل أوامرالعقانح؛الإرشاد أزدمئ " ٣٢
علالقادرين الصالحض المومنتن من ينزلج م مى يرئجٌا أن ياد والأّالأولياء من الوممحط تعال اض فأم 
زالرام، يكن إن ذللثح. عل إعانتهم وقمح وعييدآ، أحرارا اء، ونرجالأ كانوا سواء والمفقة، الهر 

علالخير كثير واف الكبير. فضله من ويعنيه يرزقه اف فإن إنكاحه، من ذللث، يمتعكم فلا فقترآ الرواج 
بمصالحهم.عليم حلقه، 

ليتكب،يدمح أن غناه وسائل من وكان بالغنى، الفقراء انمي،- من يزيج مى اف وعد يكر ئ " ٣٣
الأمةز الخرية بثح من الشريعة لقمي تحقيقا عبيدهم من الكتابة يتغي مى بإجابة المائة اف أم بعمله، 

،تكاليفمن يتمنكن لا مى المحرمات عن العمة لطالمب، بالصيام فليجتهد ،، spمن؛الخرج وتوميع 
احل،أقعل المال لهم يدفعوا بأن أسيادهم مكاتبة عليهم الري،، من يتحرروا أن يريدون والن-ين ارواج• 
كنثرواولا الأقساط. تالاائ، لغ عل بالمال وأعينوهم والرشد، الأمانة منهم عرفتم إن لهم الاستجابة فيجب، 

الإكراههذا محوز فلا - منعها صيد.ها عل فيجج، العمة ثري لر إذا أما - العمة أردن إن الزتى عل حواريكم 

٤٠
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وذب:*ى، رحيم لهى، غفور اش فاة الرتى عل بجرص دس العيال■ دتكثتر المال عل الحصول لأجل 
أكرههى•مى عل الجريمة 
النزول®.مبب لكنت التي القضية لحال الفلر عل جرى الإكراه ذكر ررإن عاشورت ابن هال 

(.١٨١)التحريرواكوير:ها/

اشفأنزل شيئا. فأيغيغا اذمي ت له لخاؤية يقول سلول ين أبير بن اطة مي• لكن ^ ١٥ه جابر عن 

•ه( آفينا-؛ تآُذوأئثيمأقل ؤ ت تعال قرله ل باب الضر، كتاب — ٢ ٣ ٢ ٠ / ٤ لم م)صحح ■ ه تحير عمويس ؤ لهى 
الأمممن سفكم بمتن الأمثال ممم وء>بما الأحكام، واضحات أيان إليك أنزكا لقد قسا - ٣٤

الشن.قلوب موعظة^ إليك أنزلما كإ الاض؛ة، 
والأسشاطاصالفوائد 

•الفريج حفظ ل الأساب أهم من الصر غص إن — ١ 
اء.والنالرحال فيه ينوي ارفرج، وحمظ البصر، عصى وجوب ~ ٢ 

وعشرينخمسة حمعت، الأية، هذه من ضإئر أكثر آية اف كتاب، ق ليي  ١٠ءلاد_،ت أي ين مكي هال ٣" 
(.١^١١/ ١٨والصير: )التحرير الضمائر®. اية العريٍر بن أبويكر وسماها ومرفهمع، محموصس من للمؤمنات صمبمرآ 
إليها.الفلر له تحل لا عمن زينتها المرأة سر وجوب ٤" 
وعتقها.صا.رها فتحات لشتر حييها؛ عل خمارها ا،لرأة وصع وحوب ٠— 

وتآحر.هوى عنه والبعد ومدنق، حقارة افه شرعه النحوالذي عف لخثدها الرأة تمث — ٦ 
حنج.يلأ عندهم زيقها سد.ي أن المزمنة محوزللمرآة الذين ا،لحارم بيان ٧— 

إليها.الرجال لمب إل تودي أوإشارة حركة أي اجتناب، الرأة عل — ٨ 
الأمر.ييثرالقه حص ١تروإج• عف القدرة عدم عند والصبر الاستعفاف وحوب، — ٩ 
بالزدبج■العفاف عن الباحث، الفقير يعتن تعال ماض الزوإج، عن عاتقا الفقر يكون أن يئغي لا — ١ * 
إنغل■' كأنه الشرؤلية، معنى الوصول لتضمثن ه ل القاء »دحول عاشور: ابن قال — ١ ١ 

)التحريرالوصول®. صلة مضمون نحقق عل الخير تأكيدبآمثّي، فكاتبوهم، أي،انكم ملكت، ما الكتاب ابتغى 
واكوير:ح)/ْ'اا(.

معمكاتبته، تمويل منه يتطح مال له لكن إذا حريته، عف للحصول الملوك مكاتبة —تقرير ١ ٢ 

إئتته.وجوب 
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•هوالرمح، عله اقكرْ الأمر كان إذا ولأسيا فيه، لايرمون ما فنل عل الأحرين إكرام ~فظاعه  ١٣
إثمه.يلحهه لا ثيء بنل عل الكرم " ١٤

َجماآلجاجه قتاجف ؤ، آيصئ تثدض4ءئثآكرذفماخئ موألثقؤزج قه أؤ 
زبمامحءُهتحنث

ؤ،أوآ علمر وأمحنم(سء للقائي، شإرءشبم1ء آثه بمءى مر_ هق مر نار 
مهاالثدووألآصال^ءظئجاأسمث» أدن جن 

أو؟يجزءبممالمفييح فيه ينماثنمئت بمامن وإ|ئاءآلووة ؤؤامحالثلمق دؤ_آش ولامحعءن 
ؤإؤي،هكمثتأو؟ وآثهةئيىشدشاءُضجاس ٥^؛ تن وُزدخإ ■مأنأ ما أقهقص_ن 

ؤإنثهحتتكايهء مقثه عدندهم سيثاؤؤحداهه زبميده ْء إذاحى ماء الئلمثان ميعوع^،يه َكماءما 
قصتزجتنهمءسسث

مآسهقلمامحينبيو'هءسد،لأآنجصُْوةمحلأها 
الشسار٠

فيها'قزة كمثل المؤْتين قلوب ؤ، والقرآن الإبجان هد5، مثل والأرض، موات الأمل مادمح، اف - ٣٠
هد.اؤيوهد كالد.ر, يثغ يكوك—، شبيهة زحاحة داخل ق الصيلح وهن.ا فيها، صوءْ اجتمع قد مصيلح 

آخرق نحفر؛الشمس فلا شرقية، ت، ليمباركة زيتون شجرة من تمج هم، زيت من باستمرار الملح 
يميءوبريقه صفائه من يكاد نهمع، أجود فريتها النهار، أول، ؤ، الثمى من فتحرم غربية، وليت النهار، 

ذلكي أمياي، عد.ة اجتمعت، إذ نور؛ عل تور فهو نوره، ثعلع ئي النار مسته فإذا نار، غير من ه بنم
منالنور هدا إل، تحال، افُ حدي الومن، قلب ل اجتمع والقرآن الإيان هدتم، مثن، فهو الساطع، النور 
قيء.عليه نحفى لا عليم، الأشياء من ثيء بكل وافه ليعتبروا• للعباد؛ الأمثال افه وي؛ير؛، عباده. من يثاء 

فثدثزبالملن، ومارما وصيانتها بيتائها يعظم أن افه أمر اجد، مؤ، شعاعه سخ النور هن-ا " ٣٦
اء.ومصياحا والتحميد بح النمن ^١٠^^١^١ الش والأذكار القرآن، وقراءة بالأذان تمال، افة اسم فيها 

rsrw - تشغلهملا والصلوات، الساجد؛الأذكار ينقرون الدين والرحال النثاد عل نمال، اف بمي
الصلاةأداء عل الحافقلة من تمنعهم ولا وجهرا، مزآ اممه ذكر عن البيؤع صفقات ولا التجارة، أرباح 

الرحمةرجاء بين الةالوب<، فيه تضهلرب، الذي القيامة يوم نحافون لستحميها، الزكاة وإءهلاء بآوقامحيا، 
-٤٧



التورمورة 

أحسناش يعطيهم أن أجل من مصيرها، ترمي، الأهوال،، روية من الأمار وتضطوبر الضة، وخوف، 
بغيرواسعا عطاء عياله من يشاء ثى يعطى تعال وافه نعمه. مى ويزيدهم الصالح، عملهم عل الثواي، 

حاب،.

أييدؤمتا لم. يثنع ؤ بقوله عليها دجزائهم ااؤمت؛ر، من التمن أمال، ذكر جرتم، ى " ٣٩
]او>د:،"ا-ه"ا[ه وآستيي،سبم.اءسرصاس نيدمم قوله:ؤإل ه ؤألامحالب 
شيئاعنهم بئغييؤ هي وما تعال، اطه عند هرباُت، محبوما المح، الكافرين أمال، حال، من بضده ذلك، أءم_ا 

الثمنلعان من يرى ما وهو ~ سراي، شمه الكفار فآمال، بالتدارة، البشارة إرداف، ق الهران عادة عل 

أليقلى فالكافر ماء، ه محي م موضعه جاء إذا حتى ماء، العطشان يظنه — التبطة الأرض ق الفلهثرة ومت، 
لعياله.ا-لحاب سرح واش شيقا. ل بمجد لآ عيه وطٌب4 الشإمة يوم اش واق خإدا يتقه، الخيري عمله 

وفوق،بعض، فوق، يعقه متلاطم مهمج بعلوم عميق، بحر ؤ، متراكمة ظ1لءارت، شبه أع،الهم أوأة — ٤ ٠ 
قيتحيط الكافر فكذللئ، رزيتها، يقارب، لر يده أحؤج إذا حتى النظر، محجم، كثيفة سحّيج الحال الؤج 

هادحديه.من له فإ للإيٍان افه يبمده ل؛ ومي والعاصي، الضلال، 
والأرسياءلاُتجالفوائد 

قالمذكورة الزيتون زيت، فوائد عن الهليية التقاؤير خلال، من الزيتون شجرة بعضي؛ركامحت، ينفترت ~ ١ 

(.٢ • ) الأية المؤمنون سورة ير نف

يئاء٠مى القران لأتياع ويومق بمدي وحا.ْ، هث اطه بيد الهداية متقبئ؛1؛^ إخبار ٣( ٠ ) الأية ق — ٢ 
وياكان، يا فهوعليم ثى،ء، عليه عض لا ثء،ء، بكل عليم قك افه أد وهو آخر، مسشئ إخبار وفيها 

كائن.عليه هو وط سيكون، 

المعاق.لتقرسج الأمثال، صزسم، استحان ٣- 
اطه.بدكر وتماره وبناء تشييد.آ اطه بيويتؤ تحفليم وحوي، ~ ٤ 

عقلم.أمرمهيا أي افه يذكر الصلاة عن لايلهيه الحق، الومن ه~ 
الثاليدة٠وأهواله القيامة يوم عفثم ~ ٦ 

الصلاةوأقاموا افه، ذكر عن بح ولا نحارة لاتشغلهم ثن جزاء عن متقلأ إخبار )٨٣( الأية ق ٧— 
بمفاعفةفضله من وسيزيدهم أعإلهم، أحن ثواب، سيعْليهم ه اطه بأي لمستحقيها، الركاة وآتوا 

حسايج؟بغير يشاء ثن يرزق هوالرراق، وحده افه وهوأل آخر، تقيئ مإخار وفيها حنابمم. 
به.الإبجان تندإل ولايتعال، اطه وجه يرجوبه لا لأيه المالح؛ عمله عل للكافر لائواي، ٨— 

-١٤٨-



اكدرصولة 

الأرضفتها تكون التي الأماكن كل ق ث محل الراب أن منها: صفات لها السراب ظاهرة ٩— 
الهواءطبقات فتظهر )تيارات التحرك الهواء بوجود إلا محدث لا ،،; ٠١ومنها ومتنوية، متسهلة 

القرآنية.الأية ل الإعجاز مر يكمن وهتا عتا، ايتعر السراب من افربما كال،ا أته ومنها الماء، مثل متموجة 
،(.١٤٣١الأيد،جادى (، اليد)٦٣ب٢، العلص: الإعجاز )محلت 

محالمةفيها داخلية أمولج ووجود العميقة، البحار ق ظال،ات وجود التجريبي العلم اكتشم، — ١ ٠ 
العمقنيادة بالتدرج،ع تزداد حيث يعمى فوق بعضها متراكبة القللمإت هده وأن الطحية، للأمواج 

العميقة،البحار ق ظلمإت وجود عن دقيقة معلومات الكريم القرآن ذكر ولقد تماما. الروية تنعدم حتى 

البحريغض الداخل اليج مدا بأن أخثر كا بعض، فوقا بعضها بأن للصقها تكؤيتها، ب إل وأشار 
أحرك،ا العشرين، القرن من الثلاثينيان بعد الغواصات صتاعة بعد إلا يعرف لي الذي الأمر العميق، 

دالعلمي )الإعجاز العميقة. المحار ق ظلمات تكوين ق الداخل والهمج الطحي، الموج دور عن القرآن 
(.TTA-TTU»،_الملح: العزيز _ بن اق عبد نة: والمالقرأن 

الأمتارمتات بين تتراؤح أعاقها لأن وذللمثج دامس؛ ظلام ق تغرق وال«حيهلات العميقة المحار وقيعان 
الأعاق^lL^، إل الوصول لايمكنها الشمس وأشعة مترأ، ( ٣٧٩٥بغحو)يقدر يمتومهل مترآ،  ١١٠٣٤

١(.١ صماا<-ب اتجار، للدكتورزغلول والقرآن الأرض الإبزالخلمي، )آيات أبدآ. 

٤٩



اكورسورة 

ؤآشومدّح صلاثإن, هدعيت؛ صشم،بر ولأثةس وأمحؤهس ٢^٠؛^، ؤ، من لخُ اممديسئ ؤتر؟ر( أؤ 
ميني،ّكادا أثن وإئآمحآم-ؤ'و؟ُرئ، آثثتتءآآبج؛0 نممي ظتابمئلإيك<'و؟ 

غةائ،عمثيجماي من •يكيدءؤثئء؛٢^٢^ ثي بمج آلمدك كعلث»قاما٠؛£، يلقييبنهءقم 
^،4٥١٥، وآلنهارإن آيل آس أأو؟بميث لألأنمض يلهب متيؤء سنا ٤^^ يثاءَ من عن وتئمٍهمحل 

محبمتتْك يتقى محئبممثن بمثىءابملقي' ئنيممن تنثم و؟د؛ثم-كثعدآثت لأمف،امحش دتْ 
ءاشستثمح<وءبيدأوأكدأننلثا آممت؛i،ً=قؤ ما ١^ ثنيمثمح<ءك محبمتثم 

1ءإكصبمرحفيتستقيم

هدىكيف والاعشار، الظر بطلب افدى، اش حرمهم وكيف، الضلالة، أهل ضلال تمثيل قنب — ٤ ١ 
للبيا~فهلابا فجاء وحده، به الإييان اكنفي افه تنزيه إل والأرضى موات، الأهل من كئترأ تعال افه 
وماالسع والأرض؛ن الع، موات، الز قيء كل الدوام عل له تثتح تعال افه أد يميتا عنأ تعلم أثأ 

يح؟وكيف، يصل، كم، عرف—ؤ قد محلوق كل فه؟ ستح اد،اء ق أجنحتها با<>هلات، والملير سنه،ا، 
الخلوقاتؤ.هذه باقعال عليم وافه 

القيامة.يوم اار-ح ؤإليه السع، والأرضن السع موات، الملكوت، سحاته وطه — ٤ ٢ 
الخمامحيحلق، عل بالدلالة العجماواتؤ، ل الإلهام قوانئن ل الهدى إءهل١ء عف الدلالة أعم، —  ٤٣

الكافرين،فريق، من أهدمح، يدللث، فهي يتغر، لا ميرأ لها افه قدره الدمح، الثر عل ير نبحيث، لخإد، اق 
أىتشاهد ألمْ ت يحمل مى لكل الخهل١ت٠ فجاء تعال، افه معرفة إل  ١٠٠-اتدون لا وحواس عقول لهم الدين 

بعضى،فوق بعضه متراكأ كثيفا محعله ثم ئقثق4، بعد بجمعه ثم يأمر، حيث، السحاب، يوق تعال اطه 
~الريلح مبوب عند تتم التي التلقيح عملية بعد وذللث، — الكثيفة؟ الئحسته بين من ■؛مج الْلر فترى 

منيشاء مى الترد بمدا فيميب، الثلج، من بردأ وثآقلها ضخامتها ق الخيال ثشيه الش السح-—١ من ؤيتزل، 
إضاءته.شث.ة من الأمار ثنطم، السحاب برق ضوء يكاد منهم، يئاء عمى ويمنعه وثزه، بخيره العيال 
والممر،بالهلول واحتلافهإ ؛تعاقبهإ، والمهار الليل يقلي، اثه الكونية اطه آيات، عثليم من — ٤ ٤ 

بصيرة.له ثن كل  ١٠٠ؤيعتثر يتعقد كيثرة لدلاله الحثليم ارتةلي-و،  ١٧١٥ل إى والحؤ. والثري والنور، والفللمة 
المخلوقاتهذه فمن ماء: من وحيوان ان إنمن الأرضي وجه عف ليث، ما كل حلى سبحانه وافه — ٤ ٥ 

أربعءو< يمغمح، مى دمغهم كالإنسان، رجلغ، عل يمثمح، تن ومنهم كالزواحمج، بطه عل زحفا يمثي ثن 

-١٠



النورسورة 

ذوالأشياء من ثيء كل عل تعال اش إة وغيرها. المخلوقات هذْ من ساء ما عنلمق تعال واض كالأنعام. 
ثيء.مجزْ لا عظيمة، قاورة 

دينإل بتوفيقه يشاء ثى يرشد واف الحق، طريق عل دالان واضحات علامات أنزلنا لقد قإ — ٤٦
الإسلام.

والأسشاطاتؤ:اكوائد 

أصحاب،من مم الذين المشركتن فريق حال، من للتعجيس، ( ٤٣، ٤١الأتن)بد.اية ل الاستفهام — ١ 
الهدى.حرموا قد ذلك، وْع العقول، 

المهلر.هتها ؤيثثزل، الئحاب، منها سكون التي الهلريقة بياق — ٢ 
'قلدوابالأرضيمنم١ء؛٣- 

اللحق.ق كط يه، تعال اش يصمب الذي الثري صورة ينفلر• ~ ٤ 

درجةالحرارة من ويلوغه شدته ومحيان اود تكؤين ق المثمتركت الكهربائية القوى عفلم " ٥"
الطيارون:هم الظاهرة هده من يعابير من وأكثر الوقت، بالعمى ويصييها بالأبصار قمحطف الذي الأييصاض 

(.٠٣صى الغمراوي، أخمد انمك؛ورمحمد ت الكونية اه ّان تينظر• ٤^٠ ممامغ^^ذهبآدالأبمنر ؤ^،^اد 
الأسانجم من U./ ١ بين ما فيكون الأحياء، حمح أجاد بنتاء ق الأصامي العنصر الماء يشكل — ٦ 

وأكثرالإنان، دم تركيب من ./ ٨ ٠ من أكثر ويكون المعدودة، الأشهر ذى الخنين جسم من -/ وّابم اايالح، 
والحيوانات.النياتات مجن العديد أجساد شيب مجن ه,/ ٠ من 

وشهادةالخلمق، ق الميدعة بالقدرة تعال فه شهادة الماء من الحية الكائنات لأجساد العقد اليناء ول 

صىالتجارت زغلول الكريم؛ القرآن ي الخيوان العلمي؛ الإعجاز آيات )من بعثه، إعادة وعل حلقه إفناء عل هفقن؛ بقدرته 

-١٠١ -



النيئسوية 

ألثؤإت|نآؤكك وم\ دإإjى يتل تى مئقامنيم مريوك محتس محإلقثول ءامئاثآش عئؤج فؤ 
إثهلما-ليى ظ و1ن و؟ مثؤف تتم مؤن ^١ يثم إدا ن. 

ةتي(ى،وآةامحأآمك أ©؟ ^-^؛؛ 
^^\وبثعأوؤنجكماسودبّلهءيجو دعؤأ.1^، إدا لمحن أ©لدتاَة0مإ، 

?©اوآئسنفأأسخاو^^٠^؛٢^٢^٤ آلثئدمي'و؟ 
\س'أ©م،آفثوإ ^؛٤٠١^ ^بجنشلأصثزأطاظ 

آفيؤلمحماهل يهتدئ ي—يعوْ وإن مالجقت وعثء؛ءكم تاءل مولإدما٠،^ هإُنح هلتمأآلثيسؤئ 

القرء

أيمبألسنتهم المنافقون ويرعم الومنين، مكارم عل ويثني الناةْين، جرائم من تعال اش محير س ٤٧
يعدمن ه القه رسول حكم قبول عن منهم جاعة يعرصن ئم أوامرهما، وأؤناعوا وبالرٌول، بالئه صدقوا 

حما.بمؤمنين الحؤ عن المدون أولئلث، وما العظيم. -  ١٠٠١١ذلك 
تستنكف،متهم خماعت إذا الخمومايت،، بينهم لتمصل ورسوله؛ اف حكم اسيع إل دعوا وإذا ْ~ * ~  ٤٨

ثممفع،• محمروا صالخهم ل اثكم يش وإن اف.، رمول محلى 3، الخكم حضور عن وئعرص 
أمهؤ، محمد النيئ الة رسق شنقوا أم نفاق، قلموثمم أل إعراصهم. ث، ي؛متتابعا؛ والتوبيخ الإنكار جاء 

الخائرونهم الجق، عن البعيدون أولئك بل لا، اّبمواب• جائرآ؟ ورسوله افه حكم يكون أن محافون 
_ون.العتا

بيتهم،النزلع ق ليفصل ورسوله؛ افه حكم ادياع إل دعوا إذا للمؤمنين الحق القول كان إئيا — ٠ ٢ — ٥ ١ 
وأولئك،والرسول، اض وأؤلعتا تقول، ما سمعنا ت بقولهم وتصدعوا الحكيم، الحكم ؛ل.لك، يزحيواأن 

الأوامرق ه ورسوله تعال اش ئي وئث والأحرْ• الدنيا سعادة ق الفائزون هم العالية النازل أصحاب، 
برضوانالفائزون هم الرفيعة، الورجاُت، أصحاب فأوكك، ،، ^١٧ويتق أحكامه، ق اف ومحش والنواهي، 

الاكريم.افه 
أيها— أمرتهم لثن التأكيدت لزيادة جهدآ وبذلوا شلتل، بالحاح تعال باش المنافقون وحلم، — ٥٣

الرسولأيها قل ويوحهم. ليفصحهم علميهم؛ افه فزد معلث،. افه سبيل ق ؛ابهاد — الرسول 

-١٥٢-



النيررئة 

باخثر اش إئ اللسان. لا معروفة ءلاعة طاعتكم لأف مكشوف؛ أمركم فاة نحلفوا، لا لهم: 
يدبردن.

أحكامه،ق يالممل اض آطٍعوا للعباد: مول أن قو رصوله فيآمر الطاعة، فضل تعال اش يهن — ٥٤
وعليكمالرسالة، تبليغ من به *قلق ما إلا ه التبي عل فيا أعرضوا فإن •يديه. باكمثك الرسول وأطيعوا 

لرصالةالواضح التبليغ إلا الرسول عل وما الخق. إل تمتدوا الرمول ئطيعوا ؤإن الطاعة، من به أمزثم ما 

والأستياطات:الفوائد 

ورمحوله.اش إل التحاكم عن لإعراضهم يالناهقين؛ التنديد ١— 
منحدلعاد؛اذق؛ان،وتحريمالتحلقبصفاتمم.التحدير — ٢ 
قو.ورسوله تعال اض طاعة إل افِارعة وجوب — ٣ 

اعوجاج.فيه ليس مستقيم — الإسلام هودين الذي — كله \نثرع — ٤ 

ؤّيتغاوبثتتاها،يقولون: بينهم ليحكم ورسوله؛ افه إل دعوا إذا أمم الومن؛ن، انقياد صفة بيان ٠— 
يترددون.ولا يتلتكؤون، ما 

النار.من والنجاة يا-ث، الفوز والتقوى، والخشية الطامة فايدة — ٦ 
العقاب.من ولاحوف مبالاة، دون العلهلة، بالأي،ان  ٠٠٦^؛يردجو,ن الناقمون ٧— 

.٥٣



الود—درة 

آأينجتىمحكماآسستقف وثيثنهرق آينيثث، ه ءامنؤأمذكت يعد\ددثآكم، ؤؤ 
اليع-ثثويفي آقأ -مغيم بمنبت ئ ثم أنبمش آمحبمذ دبميم ثم ملهم ين 

ستثأ٧نءكمتثددإذكث-هآؤهكهمآلقستو0'/ج^'وأمعوأألمبملمحآد؛٠امأآلةدْدث،ورنث>ؤط 
\ثئآلآر؟ي ؤ، مبى آقهكث،أ عتثآن لأ محتمق.؛ دلآ==قم أليبميد نبجيأ 

سنالقصمِءمح:ا:سمحم 
عوكم؛صمبمنيصا-لززؤآساءثكث ومن ^0سو0ياةمثنآشمينق 

٣\ئمح تلإ ؤ سئةًظلم عوؤ بمدثن يلح عثهم محي* ءلإؤ ثترث.ا 
محنآمحءت< ثكتثذمالكثاآنتثدث آمحلشو عد-أوحكثرُوأُوؤداخ ناس آلإيشه 

تيؤي(لا أم نآلم؛عثئآلأتتكاي ?^٢ واث4عد-يرشكي1ر شوث ١٠هقك٠تلإممشظم
•تيددمثعفئ>ك> ؤأن بمابهتكك بمنعث^■ أن ج—؛ح عثؤحك^■ نكا-ْاثوتكح 

النرول"ٌبب "* ٥٥

عنالعرب رقتهم الأنصار، واوتم الديتة، وأصحابه ه اض رسول قدم لما ^ 15ظهد كعب ين ش عن 
امنننبيت حص نمش أثا ترون فقالوات فيه، إلا يصبحون ولا بالملاح، إلا يبيتون لا كانوا واحدة قوس 

آلأيتن^^تلمهزق ألقنهنت وعثييأ متغث ءو\ آثذاكأبم نبمو ؤ فزلت: اض، إلأ نخاف لأ مطمن، 
إله آثأ -مثهم بمي ئ ثم أنتحي آمحبمب يتم لتإ وثثكئن ملهم ين ءقثا 

كتاب- ٤ • ١ Y/ رايدرك الحاكم )أ-محرجه ه. ثؤإأك< ؤ يالتعمة يعني ه هك ؤدبمن^قئرثني 
إسادْنيا: مس قال (. ١ ١ ٤ ٦ ، ١ ١ ٤ )٥ برقم  ٣٥-٤  ٣٠٣*ا/ الخارة j الضياءالقدس وأخرجه ، الذمي( وراث وصححه الضر.، 
.(  ٨٣/ الرواتدa )صع ثقات رجاله ت الهسمي وتال حن. 

الم،ر.

زحلفاء بجعلهم يأن مؤف{" وعدأ وءادمم إة و0ذ\ءتم.أ العاْالين الوعين لعباده يالمر تعال الله يبشر 
وأنالماصة، الأمم من ملهم من الؤمن؛ن استخلف م ممالكهم، ق اللولئ. فيهانحإئ متصرفين الأرض، 
إذاأءداتهم، من خوفهم بعل. من واطمئنانا أمنا وسث.ذم غم، ارتضاه الذي الإسلام دين فم هظأ 

-١٠٤-
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الحق،صن البمدون فأولظك العم هدم ئكز جحد وقى شٍثآ. به يشركون لا وحده طه العيادة أحلموا 
تعال.اطه ٠لاءة عن الخارجون 

وأطيعوامستحقيها، إل الزكاة وأدوا وأوهاما، ؛أركانها الصلاة — الومتون أيها — وأقيموا — ٠٦

الواٌعة.برحمته عئفثوا لكي مديه؛ ياكمئلث، الرسول. 
علهوقادر بل عقاحم، عل يقدر فلا تعال اطه ينحرون الكمار أ0 ~ الرسول أبما ~ نحبي لا —  ٥٧

المار.مصرهم وبثس المار، إل الأجرة ق ومصرهم تدمرهم، 
منالييت<، داحل الاستئذان ق الحكيمة، والأحكام الكريمة، الاداب ا،لومن؛ن تعال اش بملم "" ٥٨

لرطغواالدين والأطفال والإماء العيين. يتآذن أن أمرأ فيآمرمحم العورات، سز عل الحافظة أجل 
حينالظهثرة ووقت الفجر، صلاة قبل الموم وقته ت أوقات ثلاثة ق عليهم، الدخول عند الاحتلام يس 

فيهانحتمل الملاثة الأوقامحتح وط، له. والاستعداد الموم وقت، العشاء صلاة وبعد للقيلولة، شاحم بملعون 
حدمكملأم استئذان؛ بغير الدخول ل إثم عليهم ولا عليكم فليس سواها ف؛،ا أما العورات، ظهور 

الأحكاملكم افه يبع، التقدم اليان ذلك مثل بعض. عف يهلون، وبعضكم ممرأ، عليكم يمتددون 
تدبترمصالحكم.ي حكيم وأفعالكم، عليم؛أهوالكم واطه ما• للتادمب الشرعية؛ 

أرادواإذا يتأذنوا لكي الاستئذان؛ أدب معلموهم اللؤخ يس منكم الأحرار الأطفال بغ وإذا — ٥٩
أياتهلكم تعال اطه ئمح، البيان ذك ْثل نلهم. من بموا الدين عف ولحي ك،ا الأوقات، كل ل الدخول 

تدبيرممالحكم.ق حكيم وأفعالكم، عليم؛أقوالكم واطه المشريحية. 
فليسبنهى، لكم الزدلج ل بملمعن فلا الزواج، طلب عن قتدذ اللو.اق النساء من والعجائز ~ ٦ * 

ألاثظهزنبشرط المياب، فوق يكون الذي واوداء كاياب الظاهرة المياب القاء يتحئئن أن إثم عليهن 
وأطهر.لهى خير الماء من الثاثايت، ه تلبكإ واوداء، الحجاب بارتداء والمسمث كالخلخال. الخفية الزينة 

بالأعإل.عليم للاقوال، سمح واطه 
والامتشاطات،:الفوائد 

إذاالشالحة، الأمال وعملوا آمنوا للدين بالممر اطه من وبشارة تشلأ، مإخبار ( ٥٥الأية)ق - ١ 

عريرآديأ الإسلام يجعل وأن فيها، خلقاء ويجعلهم الشركن، ارض يورثهم بآن طاعته، عف استقاموا 
طاعته.عف واسقاموا وحده، اطه عبدوا إذا الأمن، إل الخوف، من حالهم يبدل وأن مكينا، 

الأرض.ق للجومسن؛التمك؛ن تعال اطه وعد محمق، ٢" 
الأمن.لأسمرار مس، المالح والعمل الإيان ٣- 

_ْه؛_





الردسوية 

محجى"ءآفءظلمرح(أيتخك محثُ حج سوآمحى إلؤ 
أويمحتلمحبمظم أوثيمحت خمم أوسمت ءائثآ^ظم أوثسمت محت؟ًظم تاحإبن 

خطتتآ=ظلمآخئتةا1زثثم، ^^بمحذمآو.يح قثومحظم 
أوجميعا •يثاحآن^٢^٠٠علتة==كم صديقا=؛كم و تّمث1بمهث ملهتكغر آومتا 

ءءكدُِبمكئبه طيمنرء=ًغة عشيآش ض غية ذسذوأؤأذسكم دخلترمؤنا آستاتأ'عذا 
ييسممح؛ً•^١١لأس  ١٢٠١٠اأو؟إثثاآلثؤ؛محىآمحيت ختيمشك ةئلء==ظم 

لأشيفينورنث> الإه ؤكلكت متثذيش أكم، إن متئدئ -ؤ دهأؤأ ؤ •جاَج م عآ ًكامأععهُ 
آسأقلآإدك< ئم وأسثعغز ئئكى لمن هأذن سكانهم نعمتن آنتثدمك ^دا يثسملأ 
قىآسي يمام هو سثآ يةءظ؛إَكدمح آؤملؤ دعكآء لأ-ءئعالإأ و؟ لهئ عشّ 

لإّ_رعداب أرِصتبلم غئنة كيب؛تبلم لتؤءءآن ص عهالهمن لوإدأءلحدر٢لبم يدم ييسلولى 
دث1نقئهم ^ث،متنكه وؤمِ عقه أنثر *آ بملم ئد و\يري؛و( فيآكثر؛ت آلآلدنت'.سما و؟ 

•ايّرول سبب " ٦١

مفاتحهمفيدفعون ه، اض رسول لع الضر ل يرغبون لمون المكان ءالت،ت عنها اف رصي عائشة عن 
تأكل،أن لتا بمل لا إئ، يقولون- وكانوا إليه، احتجتم مما تاكلموا أن لكم أحللتا قد ويقولون- إلصمنائهم، 

عدآهجءؤث" ةم،ع،آمح>( ؤ ه' افه فأنزل أمناء، نحن وإثما هم، أنفقط غثي عن أذنوا إثمم 
قوله:إل ^زلإوتث١ئبظلمه عّبمٍظلمفيظحإ ولا 
ثاةغداارآثّثأً=فؤأجييعأ أن ءي=ظلمبماح صدفطإٍك أز تقتعقتد ^٢^^١ 
قمحقمتحشآثث ء=كثلأق- ثة تثنتثيقص يىبم—دآقه ققة عقآذثسةأ ملميأ ثيي1 د-ءلقِ 
يمثله،١( ٢ ٩ /  ١٨ثر الطبري)اكفوأحرجه • ٨٩٤~يرءم  ٦١التوي/ سورة ~ )الضر ه- تمملؤتى قلبمتكم آلأينت 

الخافظوصححه حاتم، أييي ابن محقق اضتاذه وحثن ( —٨٣٤٨الزواى،ما/ الصّحح)محهع رحال، رحاله وقالت الهيثميليرارا وعراْ 
٨١ / Y الزار نواتي )محمر حجر ابن 

-٥٧
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الضر:

هؤلاءلأن الأصحاء؛ ْع أكلوا أن - والريض والأتمج لكلأصى - الأعذار أصحاب عل إثم لا 
قيهاالتي بيوتمم من أكلوا إذا ا،لؤمتين عل إثم لا وكذلك الأصحاء، منهم يتضايق لئلا يتحرجون؛ كانوا 

آباثكم،بيوت أومن أولادكم، سويت، من تأكلوا أن - الومون أبما - عليكم إثم ولا وأولادهم. أزواجهم 
والأحوالوالمأت الأمام محوت أد أخواتكم، يون أو إخوانكم، يون أو أمهاتكم، يون أو 

الذينالأصدقاء أوبيوت والخادم، كالوكيل أصحاببا بإذن فيها المحزف لكم التي التوت أو والخالأت، 
الذكورةالبيوت هل.ه أحد دحلتم فإدا ممئةان٠ ٠٠أو محتمع؛ن تأكلوا أن عليكم إثم ولا رصاهم. علئتم 

كانتؤإن وبركاته، اطه ورحمة عليكم اللام الإصلأمت يتحية — مسكوته كانت إن — أهلها عل هملموا 
الخثر،كثترة بما اف أمر الش التحية وهذه الصالخثن. اف عيال وعل عليتا الملام هي: فاكحية مكونة غير 

ويعملوالفهموها الأحكام؛ آيات لكم تعال افّ ي؛ير1ا الواضح المان ذس مثل لها• السامع تقس بيا تطيب 
؟يديها.ب، 

معكانوا وإذا يالرسالة، ولرسوله يالوحدانية ف أدئوا الذين هم حما الصادقون الومنون إثإ " ٦٢
التي.٠من الإذذ يطلب حتى منهم أحد يتصرف لر الأمة مصلحة ق للمشاورة حاْع أمر عل الني. 

الإذنأحدهم طلب فإذا افه. حكم أطاعوا لأمحبمم حما؛ الؤْتون هم أولئك الإذن منك يطلبون الذين إن 
قلما اض؛ من المعفرة لهم واطلب متهم، أرذت لمثى يالانصراف فاسنح وحاجتهم شوومحهم ليعصن منك 

ببمم•رحيم التائسن، عباده لن.نوب غفور اف< إل العامة. الملحن عل الخاصة الصلحة تقديم من الاستئذان 
للرسول.ندانهم محي فيتهاهم وتوقره، الشي. ْع الخْياب لأدب الؤْنأن تعال افّ يرشد 'ما*~ 

اف،رسول يا بنداء: واحترامه توقره محب، بل لبعض، بعضهم ذلك يقول كإ محمد، يا له: يقولوا أن 
بمشلا اش إ0 الاستئذان• وجوب، الأدب من فال ه، محلمن الخرؤج وكذلك وتواصح، بتأدب افه، نيًٍر يا 

منموثدأ نحديرأ افه حدر م يعرفهم. بل إذنه، دون حفية ه اطه رسول محلس من ايافقين خرمحج عليه 
يصيبهمأو الدنيا، ق وايحن الماب بنزول العقوبة إل تودي الخالقة لأل سبحانه؛ أحكامه ءذالفة 
الأخرة.ل المارالو-؛ع عذاب 
علمهأحاؤد قد الع، والأرصين السح موات الق ما ْالالثه فه أن — العباد أيبا — ئتثهوا — ٦٤

فاملأإخارأ فيخبدمم إليه، العباد معاد ؤيوم وغيرهما، والكفر الإيمان من عليه أنتم ما بجميع سبحانه 
ثيء.عليه عنفى لا عليم، الأشياء من ثيء بكل واف الكاملة. أع،الهم عن 

٠٨
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الفوائد

الذكويئن•ايرجعن نقي افءق رحة بان ١" 
انتفتواذا بق، للحكم العثة وحدت فإذا عللها، ْع تدور »الأحكام ءئٍمينت ابن الشخ هال، ٢— 

الأمج،مئي واستقام المريض، برئ فإذا فيهم، التي العلة لهده ^(١.، عن الحؤج ص لأي الخكم؛ انتفى 
٤(.١ • ْ/ المرأنالكريم )ضر حقهم،١. ق الخكم انتفى الأعمى، عل المر اف ورد 

رصاهم،عدم علمتا إذا إلا رذن،، أوبغبمر بإذن سواء الدكورين، هؤلاء بيوت من الأكل جواز — ٣ 
بيومم•مئ، الأكل، بجون فلا يرمحون لا أئبمم علمتا فإذا 

الييوت.إل الدخول عند الثلأم مشرومة " ٤ 

ه.ث_؛ث تشتتعقم ؤءث_ةينءتشهم باثه: وصفه تعال اض لكون الئلأم؛ فضيلة — ٥ 
لمىيآذت( أن، وللموول الزولء، من بالأستهدان، إلا جامع عمل ءز، الانصراف يجوز لا ٦" 

لايأذن.أو يستأذنه، 

 ~U لايغفر.عير بدون الاستئذان ولكي يديه، نحت، مى السيرعل الأمر وئ عل يجب

لماالغاس؛ من غيره ينادمح، ي يئاديه، أن للإنسان يجوز لا واته وتعظيمه، قق ائتي احترام يجوب ٨" 
والتوقير.التعظيم ْن له 

الأعدارواُحتلاق ومحله، . النيئ والأسيتة الختن، وهي! صفات من ثيء بيان ٩" 
للأّتئدان،

لطائاتة الأمور تصدر وأن عليها، واكنييه الهامة، الأمور تأكيد أريتيغي عثيم؛زت ابن الشيح قال ~ ١ ٠ 

له،واعتقادنا وقرارنا بدلك، علتنا فان ه، وإلآ3بج_< ألالك'إمحتافيآلستؤتي ؤ لقوله• عليها؛ ؤيب ينئي 
(.٢٤٢ امحريم»،/ القرآن )ضر . وؤلُكثه ألا ؤ ب أئد ولهدا مهؤ، أمر مدا 

-١٠٩-
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عية.النول: 

القاصد:

العث.عقيدة تقرير — ١ 

M.والرّول الكريم القرش حول المثرين شبهات عل الرأ ٢- 
واللام.الصلاة عليهم للهم رسلكانة ٠١الأمم مصبر بان 

الرخمن.عيال صفة بيان ~ ٤ 

بزمTنJالآياتامموتية.ه- 

اسثالرسالآبمحدتسيّ 

وأيؤي؛و(ألتمثؤت منش لدُ آكى ?Q؟ ثن؛أل ل1عشوى ص،وْء عق آلمثهان لثل ى لو ١ أرق سؤ 
دوننجآين ميرله؟وآمحذئ همددهُ ئْلثءطلسُ ثرُكفيآلمح، قس كق ٥^١^٠٢ مإثِئقءد 

مؤنا؛لاةامركث^شبمامحممءئأوموو،هيمديىلأمسهت٢صنلولاصماوإءللهة 
ثثنح\؛'ومم عشي وأعاثث> آقمينث هنأممك وهال،آكلآكمثتأإن جؤأوادُميت؛٥؟ 

مز'٥؟ :لأ ههتحظرةلهبمِظد-اومحءنإأه؟ 
آؤسولهندا وهالؤأمال 'أو^؟ محيبما عضل ءءمحا0 إدمحُ و\يٌوأج آكتتؤيي ق أكر يعلم أئى أتنك 

أوثلؤ<إثمح"؛0؟ نديك تتثُ تئف أرلإته و_حآكسوايوثُ ؤيتثى يأء=قلآظمائ 
?٥؛شميإ سمرتت^للأعلأ 

هُأج؟ سبيلا يتثظيمن فلا قئلؤأ تتقثت ص/يؤأ حتقتف آنثلز 
اكفرت

عبدهعل والباطل الخى بين فارقا القرآن ئزل أليي حثرْ، وتكاثر تعال، اف قدر وئئدس ققد س ٢ — ١ 
الغمم،بجثات ديثئرهم الخءحيم، عذاب من ينذرهم وا-بمى، للأس رسولا يكون أن لأجل ه؛ محقي 
وحلىملكوته، ق شريك معه وليس ولد، له وليس السح، والأرصين السح موات الملكوت له الذي 

ولاتفاوت.قيه، حلل فلا له، ملإ لما وهيأْ حلق، ما كل مثوى الأشياء، من ثيء كل سبحانه 
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يستطيعونولا قيء، حلق عل يئدرون لا أوئانآ اش غير من انحلوا الذين الكمار تعال افه يوبح ٣"" 
قميله0 من ولاتك إحيائه، ولا أحد إماتة عل لهم قدرة ولا لها، مممعة جلب ولا هم، أنفعن الضئ دغ 

الآحرة.

علوأعانه محمد، اختلقه كدب إلا القرش هدا ما فقالوات :< واليي القرآن ل الكمار وطس ٤—٥— 
الأممحرافات، لد4 القرآن! ق قالوا إذ زورآشنيعا، وافتروا فثليعا، ظنا ارتكبوا فقد اليهود، من ءل١ئفة ذللث، 

ليحفظها.اء؛ ومصياحا عليه تقرأ فهي له، يكتب أن ه محمل أمر السائقة 

مواتالو شيء عليه نحفى ولا القرآن، أنزل، الدي اف الرسول: أتبما لهم قل عليهم: تعال اش وث ٦- 
رحياحم.التاس؛ن، عيادْ غفورأ كان إيه السع. والأرص؛ن الح 

A-U الضي رسالة المشركون -وأنكر M :فقالوا U إلؤيتردد نأكل، كا الطعام 1كل الرسول لهدا
منكنز يأتيه أو افه، عياب من منذبر^ معه فيكون ملكا معه افه أرسل فهلا العيشة؟ لهللي، الأسواق، 

عقلهعل مغلوبا رحلا إلا تتبعون ما الظالمون: هولأم وقال ئارْ. من يأكل، بتان له يكون أو الساء، 
بالحر.

فلاالخق، طريق عن فشلوا المتضاربة، المختلفة ؛الأمثال عليلث، افتروا كيف ~ الرسول ابما ~ انفلر ~ ٩ 
صحيحة؟حجة إل للوصول طريقا محيون 

والأسياطات،:الفوائع. 

بلغاءكلام ؤ، أمثاله لدرة يدع؛ افتتاح ه ألمغان رل< آليك، تامق ؤ ب راالافتتاح عاشور: ابن قال ~ ١ 
لخولةطرفة: قول مثل منفصل، غير ، بأحرفأومقترنة محردة بالأسإء تكون أن فواتحهم غالب لأن العرب؛ 
A؛/U(والصم: )التحرير يقة5هئد«. أطلال 

والباطل.والحق والشر، الخير بض لأنه:يقإ الفنقان؛ القرآن أّاء ِس ٢- 
وحده.اف بيد ئه الأم لأن شيء؛ عل لاتقدر المعبودة؛اياطل الألهة ٣- 

القرآن.وحول ه، اش رسول حول الشبهات إثارة ذللث، ق وسائلهم ومي • ايث، محاربون الكافرون ~ ٤ 
عليهم؟ئقيمها التي الحجة ويعلشا وئثهاخم، الآممار مزاعم افه يبطل ْ~ 

بالوحي.افه واختمه ويتزؤج، ؤينام ويشرب، بئرتأثل الرسول — ٦ 
اغدك،لأعن وأبعدهم الضلال، ق هوأوقعهم للرّول الكمار تكذيب ٧- 

عقولهم.مخافة عل ثدل، واقتراحايم متكمون، معاندون التكم١ر — ٨ 



الفرقانصورة 

قصؤمحللأي منهمتها٢لآتهئرؤبجعل همى جقت لتلك ■ؤنآتن ثك كتآءجعل ألك-آإل، ائك بؤ 
فاسمعهمأ يعتد >، ١٥تن حائهم ُأو^؟إدا سعيرل اكاعؤ ؤكدب وأع-تددايمن اك\عؤ .ؤ<'جتح\ أج^؟ 

مثوىآلؤم يى'وأ'لأنمعوأ دعنأ ممؤهن ص_نما تكاثا 
ةةصأنيئبمآ'محمحها

ؤترمثكولأ j؛cj\ حه عق حنإدنما>ت> ثكاءؤرى ما مهثا قم ?ؤأ دينيي؛<ا حناء 
الفيقهتثلؤأ هت؛ آم ع؛ثثاؤيىكولأه ئنللم تأئثتِ دتمؤئ، آش يؤن ىبمثثسث،من ثحشثئم 

وءادثثاءئلم-ءئمتعثهنِ ؤلهى دوذك> مثؤدمن أن سرثآ ماَكا0 هاؤإ'ثهكهق( أو؟ 
ؤلأصمفا س؛طيثورى> معا مؤلؤبمك معا حكدبجكم ثني ُأو^؟ بؤيل هؤما ؤيمذوأ آلئبمكر ئؤإ 

إلاآلمتسلوينك> من حقك أيبمليا ؤما ?^^٠ ^كبيحل خآبك\ »قإذض تن%عكلم يهللم ؤمن شممن 

أوأهرمحاأمآ-يرل وآ=قاق 
الشبر.

جناتاةترحوْت ئ خيأ لك جعل شاء لو الذي محرم وتكاثر تعال، اطه قدر وثقدص قتمد — ١ ٠ 
قصورأفارمة.للث، ويجعل الأمار، نحتها من نحرى 

شديدةنارأ يه *قدب لمى ومأتا والحاب، القيامة بيوم كدبوا بل بشر، لأيلث، 'قدبوك وما ~ ١ ١ 
عليهم.يوقد اللي-، 

لهاسمعوا بعيد مكان من الكذي؛ن النايلرين بمرأى كانتر إذا إما جهنم. نار سعير تعال اش ي؛يرنا " ١٢
الغصب.سدة عل يدل وزمرآ تحرقه، ق التثيظ كصوت غياثها ق صوتا 
بالدعاءملخين الكان ق نادوا بالأغلال مقثدين النار من صيق مكان ق طرحوا ؤإذا — ١ —٤ ١ ٣ 

يتفعكمفلن ومرايت،، ٠^١^، ادعوا بل واحده، مئ؛ بالهلاك اليوم لائدعوا لهم• ويقال بالهلاك، أشهم عل 
دعاؤكم.

عيرالعذابر من الخهلير الأمر أذللئ، والتقرح التهقم سل عل ~ الرسول أتيا لهم قل ~ ١ "٦ ١ ٥ 
كريإجراء اممه وعد ق هم كانت، ليمطين، اممه وعدها الش الكثير، بالخير الداتمة الخالد جثة أم حير 



الفرقانمحورة 

يطلبهرئك من حما وعدأ لها هؤلاء لحول كان الدوام، عل النعم من يتمتحن ما ءٍها لهم طيا؟ ومرجعا 
اليعاد.محلف لا واش اقمون. 

فيقولوضرهما، وعرير كايح دونه، من العيودة وألهتهم الشركن تع١نى كئثراض القيامة ويوم " ١٧
هم؟أتفتلقاء من عيدوكم هم أم الشركؤن، هؤلاء أضللتم ؟١^٢ ت للمعبودين اض 

ولاغيرك، يعثد أن الخلي من لأحد ولا كا محؤ ما تعال; اض ومعظم؛ن تنحن العبودون أحامي، — ١ ٨ 
تركواحتى ويملداتها، محيا فانشعلوا الكريمة، يتعمك الدنيا الخياة ق مئعتهم ولكن محواك، مهلثا يشرك أن 

هالكين.قوما وكانوا وشكرك، ذكرك 

ائة،إمم ةوركمث ق وكدبوكم فعلكم، من تثرووا العثودين هؤلاء بأن الشركتن اش حاطمحتج ثم " ١٩
ه،نفظلم باش؛قد يشرك وس العقاب• ه؛ذا من لأنفكم عونا ولا عنكم، للعذاب دفعا ئمدرون قط 

الألر.الشديدة جهنم نار إدحاله واتص 
كطالهلحام يأكلون البشر، من كانوا إلا الرسل من أحدأ — الرسول أبما " قبللث، أرسلنا وما — ٢٠
يالمني،الفقير فابتلينا ايتلأء، لبعضى يعضكم وجعلتا العيس، لكسمح؛، الأسواق؛ ل ويترددون تأكل، 

والكافرين•بصيرّأبالشاكرين ربك وكان تكفرون؟ أم أتشكرون صدكم: لخم بالفقثد؛ والغتي 
والامتشاطاتح:الفوائد 

س،رسوله عل الفرقان أنرل أن الكريمة ه نقعف وثئاته لداته اش بتعفليم السورة ابتدئت، — ١ 
آلهةمن انحدوه بط تمثكهم عن اكاشئ والإنكار الخحود من ا،لزية هذه المشركون به ئلص ذلك؛،ا وأعقب 

.١٠٢جاء ومي للنعمة هوكفران بط به جاء والذي القرآن ل طعنوا ثم الإلهية، ينامحب ما صفاتمم من 
اد.والفال،كمر من مزيد إل يقودهم القيامة بيوم الآكمار تكدسي، ٢— 

الدنيا.ق طاعتهم حنن عف لهم جزاء برحمته، الخق المومتئن اف بذجل ٣" 
فهوهاللشأ.اف عثر ومذعبم• افهفهوحار، غثي عل اعتمد مى كل — ٤ 

ات،بجديإلوكس،والصثر؛الواجبارت،.

جعلاشالتفاوُت،والاحتلام،؛؛نالاسقممهوامحبارآقم.٦- 
لبيانواحتيارأ؛ ابتلاء لبعضى الناس بعض اش جعل ؤ، الخكمة عن تقبئ م إمحار ( ٢٠)الأية ل ٧— 

متهم•الصابرين 

 -٣،



الفرقانمحورة 

أمس_هلمؤتآ \سقكإردأ كد رثك تغث آو آلملثسكة ود؛^؛؛١ !١  ٠٥قؤيكك لأ آيبث بمآد حمؤ 
شزجمإئمحل,قةجهدث؛!و؛ لأيثمكا قنأ,ئ1^آتإلإكخ يعتوعتثاكبمل." 

نتسزنمك!منتمثل ثر يوتهذ آ»نثث،\لحثة ًلاصثؤتإ عياليأ ما أق 

ثية.القمل ح ثثثفيسق محثمود دني عق آلقاأم بمش محبجم عسيرإ. آلسم؟؛رت 
جاءفيوعكا>ك>آكتطتنكدأصبماىعنآلنح=كرثنيإذ أمحلئلأنا-صلملأ يؤتؤايؤايِ 

40إلأذضظه
•المر 

ءأحمجوناعليتا اللائكة نزك قلا ؛4^ يوقتون ولا القيامة يوم اف لقاء يتتفلرون لا الذين وقال — ٢١
كببمرآ.نحبرأ غقووتحروا النيئ دعوة عل أشهم ق استنكروا لقد ؤأ متالعين. رأي الثه أونرى محمل، يصدق 
تبلغهمبل دثم.< بقارة للمجرمين يكون لن القيامة ويوم الومت،، عند الملائكة يرون يوم — ٢٢
الخنة.دحولهم بحرمة اللأتكة 

الخئ.ق النشر كالغيار لاتسهم، باطلا فجئلخاط ^١، يعتقدوما الش الكمار أع،ال إل ومدننا -  ٢٣
والقيلولة.للراحة مأوى وأحن فيها، منزلا أفضل القيامة يوم ا-إدنة أهل — ٢ ٤ 

اللأتكةوتنزل شقوقها، حلال من الحج، وتفلهر عقليا، سمقا الطء تتشمق القيامة ؤيوم — ٢٠
حشود.تلو بحشود 

بأمواله،ثقيلا شاما الكئار عل اليوم ذلك وكان وحده، ف القيامة يوم كله الئابت، الللثح — ٢ —٩ ٢ ٦ 
ياالهدى، عف الرسول اثبمت ليتش يا قائلات ونحثرأ ندما يديه عف ظال؛ كل يعمى وفيه زمنه. وطول 
هدافمذ جيء بمد القرآن عن أبعدف لقد أ ئصاحيا- الكافر فلانآ أنحي لر لينني هلاكي، ويا حرق 

منه.وينرأ العقايت، إل سلمه بل ينصره فلا للامان الخدلأن شديد والخى الإنس من الد؛ْلان وكان إليه، 

والأسشاطاصالفوائد 

والماد.والظلم النتئ إل قاذمم واسكباثهم الكئار عنائ ١- 
 ٢ — ،J_ قمرهم ي، ثبمنهم؛ ولاثمل لاتتمنهم، صائعه الروالإحسان ظاهرها الي التقمار'ّ

يتيله.لئلا سقا، وألايمادى رفيقه، احتياز تحس أن الملم عل ٣— 
نصرة.منه يرجى ولا عذابا عنه لايدغ حذول لأيه لوماومه ولأيتجبتؤ الش؛هلانى، نحير لم ال— ٤ 

٤-



المرتانسورة 

عدهمإمنثى لم ^^٠^٥ و؟ مهجقل هنداالئت؛ارث مغنم<آمحدوأ آمحدبجي>إن ثاو ؤؤ 
■محلاعكيآأمر؛ان ثني ؤبمالثقأإو<َكمنيأؤل* ?وأ هادثاينج-تمحل ؤققيرتلكث> آلث>نجميرا 

^كنشفي،للأجثث لممتئدء
مهلا؛.رهنأمثثؤ كتث 1وإنيك جهم أك ؤمي^إ هق ~ثنزث>ك< .آمحن 

الضثرت

القرانهدا *قدبوا قومي إل رب يا تعالت اش إل شكواه يئ ه محمد اف ومحول وقال ٣" ا~ا ٠ّ 
وكقىالكئار. من عدوأ مالك ني لكل جعلتا الكمار عدوأمن — الوصول أبما — لك جعلتا وكيا وتركوه. 

أعدائك.عل وناصرالك الخؤ، إل هاديا بربك 
كيلكتعال اش فرد واحدة. دفعة محمد عل القرأن افه أنزل هلا العاندوزت الكمار وقال — ٣٢

وتثبت.يتمهل وبيانه وقرانه حمفثه لك ونير قلبك، به لتقوي ٠^^؛ أنزلناه 

تجنلالدنيا، الهاء ق العزة بيت ز فوصع الن.كر من القرآن نمل قال: عتهها افه رصي ماص ابن عن 
وواصوصحح، الضر، كتاب -  T٢٢٣/ الحاكم)اسرك )أخرح، ترتيلا. ويزيله قو، الني عل ينزله ص "مريل 
(.١٠٦الأية)الإسراء صورة ق كإتقدم حجر ابن الحاظ نحو، وصحح الذمي( 

rtTT - بالخوابأتيناك إلا دعوتك لإبهيال أوشبهة بحخة - الرسول أبما - المشركون يأتيك دلا

يمشونالخشر وقت، ل الكمار وهؤلاء له. وتوصيحا بيانا وأحن منه، أثبت، ُثيء لا الذي الثابت الحكيم 
الحق.ائباع عن وأ؛ذوبهم متزله، العال شؤ اف، رخمة عن العداء أوكلئ، جهنم. نار إل وجوههم عل 

والامساطاُت،:الفوائد 

به.ويعمل وئدبره، تلاثيه من فيكثر القرآن، هجر عدم عل اللم بمرم، ١" 
القرآن.عل اعتراصامم ئرْ الكمار عناد من ٢- 
وئدحضها.الياحلل شبهه تتطل بالغة قؤية القرانية الحجة ٣— 



الفرقانصورة 

آتئؤبمياأدتاض ثملتؤفهإ هنروإمم>  ٥١٥وبمه|ُثثاممهءموٌءاآدءتنب إمدءبقثك ؤؤ 
نبمعلثهمأعتثثهم ًظدملألثثل لق تث-أل.محمني ال؛مك<كدمحأبثايؤاثدمقهم 

دإإكث>عمن ^ ٤٨٠آلئي ثبممحب وعاداؤبممندأ ?ج؟ ال-ثا عدابا ؤأنمويآةل1دوّكت> ^ ١٠لأتا؛يدا 

إلايقؤدئلكت يإداتأوكإن ُو؟ لانهشتكشى بمديكامأ ثمنبمهثا هظيأ أثثثم آلتؤأ 
عوهث٦ل ل>زلإ ثاوهت_نا كهكادثمبمداعن اؤأر نيثوثح ؛ت1كث>مم أتيا٢^ منهمإ 

دح^_نأفأنت هؤينه ٠ ل؛تسأمحذإينهض عاريلأ أحنبمل من آلمداب يمئن جثبم^■■ وسوك^-ثلمون 

لثلهم بز \ؤ'ةي؛ت-يآ هم أومقشكئلن دتمشت< لكمهم آى قنب ?و؟آم وًكيلأ عله 
مميلا

التمر•

أنفآمرتاهما قعبا، اقه؛ مارون أخاْ معه وجعلنا التوراة، اثقهخ موسى أعطيتا كد ما — —٦٣ ٣٠
ثديدآ.إهلاكا فأهلكناهم وغيرها، التسع ياياتنا ^!٠^١ الدين وقومه فرعون إل يدهيا 

موعثلةحبرهم وجعلنا يالهلوفان، أغرقناهم سهم يتكال.ي_، الرمل ئ.بوا ئا القهن نؤح لقوم " ٣٧
موجعا.عذابا uكامين وأعددى للعٍاد، 

هؤلاءبض كثمّة وأمما الرس وأصحاب، بالصيحة، ثمود وقوم عاتية، برح عاد ثوم ليمرنا ~٩٣~ ٣٨
مديد.ا.تدميرآ فدمزناهم فكدبوا، الواصحة الحي؛الحأ؛غ لهم بثتا قد هؤلاء وكل الأمم• 

لوطقوم من أهلها اض أُللث، التي مدوم بلدة عل نحارتمم أثناء ل قريش _^s لقد وما - ٤ ٠ 
عنائهم،فعجيامن ٧(، ٤ )الأية الحجر صرمحازمحورة كإجاء محافلها، عاليها فجعل مجيل، من بحجارة 

العث•مئكرين كمره كانوا بل سردا؟ بما حل ما يردن، يكونوا أفلم 
اطهبعثه الذي هد«ا هل بامحتمغارت قائلين هتلث، سخروا — الرّول، اتبما — الشركون رأك ؤإذا — ٤ ٢ — ٤ ١ 

•العيادة تللئ، عل لولاقيائنا معجزاته، وعفلمة حجته، بقوة آلهتنا عيادة عن يصرفنا كاد إثه ا رمحولأإلينا؟ 
الومنون؟أم هم الحق، عن ءلريقا هوأبعد مى ااءن.اب يغاهت.ون حين اليقين علم يعلمون وصوف 
منعليه حفيثلآ تكون أفأنت، هث، افه كهتاعق هواه أطلخ الذي مى وثعجي، — المي أبما " انظر " ٤٣

الهوى؟ائياع 



الفرقانمحورة 

التيكاليهاثم إلا هم ما الحق؟ اتبيع يعقلون أو يتقعهم، ما يسمعون الكفار أكثر أة نحسب هل " ٤٤
طريقا.الهائم من أصل هم بل تعقل، لا 

والأساطات:الفوائد 

الايامات.له ويوجه الحؤ، ما-ص_، يتهزئ معاند متكبر كل ١— 

عليهم.الخجة إقامة بمد إلا الكافرين من قوما اضُ لمْبميك، ٢- 
بم،ا.الناص وتفقيه الحقواJاطJ، لسان افُالأْثأو بمرت، ٣- 

والعظة.انمرة محقى ااعد.بإرأ آثار مشاهده ~ ٤ 

كفرانالآ-محرةيؤديإلئؤةالةاJي،وعدمالاثعاظ.ْ~ 

قمِدللا?ؤآ عثف آيئتس ^١ ٠٢ثر ساكا سآءريلثّكناسآلثللؤإر ه ثمئر أؤ 
١^^١^؛١^ 0؟ محاييإ محثءوثأ 

دءنكئش ?0؟ ْلهويل ماء وأرثائاكم\ء محتنثتيث يدي دثرإىث< ؤالألإخ ا'ج؟وهو'أليى 
آنكرهأق تدعأ ممئثث.بئئم ؤكد ?0؟ صقيبجل ثآيايى أئنما وق.مهلمثا-ث)متآ ئتط جدآ 

ؤيمنهدئمهفختى 
ُ/و^أره ١١٥جها ليه 

المبمر.

الدازأ ي لخعاله اض ولوأراد المهار؟ ز الظل بط كيف تعال اش صنع بديع إل تفلر م - ٤ -٦ ٤ ٠ 
فغيثا.شيقا الثلل ئقلهس الشمس ارتقعت وكلها الظل، وجود عل دليلا الشص طلؤع جعلنا نم يزول، 

راحتالوم وج،،ل بظلامه، كالياص اليل لكم جعل الدي هو بحانه وافُ -٩٤- ٤٧
متشرهانريلح لكم أيّل الذي ّبحانه وهو لعايشهم. فيه الناس لانتشار وقتا النهار وجعل لأبدانكم، 

فيها،رنغ لا ميتة أرصا به لتحيل مطهرأ؛ ماء الحاب من وأنزلنا بحانه، منه رحمه المهلر، بنزول 
والإنسان.الحيوان منه وليشرب 

علقادر سحا^ أد4 اية الأرصن افه يإحياء ليعتبروا الناس؛ ين الأمطار ورعتا لمد وئسآ — ٥٠
النتم.ج«حوئ إلا الناس أكثر فأبى نعمه، عل ولشكروه الموتى، إحياء 
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الناسإل ~ الرسول أيها — أرسلناك ولكن يتدرهم، نييأ بلدة كل إل لأر،اانا أردنا ولو —  ٠٢— ١0 
جهادآالكريم بالقران وجامدمم رماكك، 'محالف أمر أي ق الكفار ^٠^ قلا العفليم، القرآن ب|دا جيما 
بالغآ.

والأساطاُت،:الفوايد 

ويزئ0.ممال باق الإبان يقوى السمة الفلل حركي ثآمل ١" 
)مدالظل وطول الشمس ارتفاع زاوية ب؛ن عكية علاقة وجود الدراصات: نتائج أوضحت ٢— 
هذهذكر ق ينجل الإعجاز ووجه والستة، واليوم الساعة مدار وعل استثناء بلا ااعالم ْتاطق كل ق الفلل( 

الشمسكانت، فإذا الشص، سقوحل لراوية تيعا عنتلف، الفلل طول أن العلياء وأست، اكابة. العلاقة 

صدبوضوح نرلتi رؤية ويمكن ظل، له يثلهر ولا الخم، يدس الفلل فإن الشخص رأس عف عمودية 
أيك يهلهر فلا الشخص، رأس عف عمودية الشمس تكون إذ ستمبر، ٢ وآ مارس ٢ ١ ق الاستواء خعد 
لهيكون الفلهثدة ظل فإن آخر عرض خط أي عف الثخص كان إذا أما الثلهيرة، وقت، ةللث، ييكون ظل، 
بمثالظلال، حركت اسيوإىت )الإسار القران. إلها أشار علمية حشقة الساكن الثلل أن يص وهدا ممة، 
(.٣٤،  ١٣ص والة، القرأن ي اسي لعأساز الثاس  jiyJSم

الرثية.محلوقاته ق تعال اش عفلثة بيان ٣— 

•وييارأ ليلا فهوشاكر عي، والالاستيقاظ ونعمة اكوم، نعمة عف اف يشكر الومن ~ ٤ 
•واليات والدام؛ث الحجج س الكفارتتفيذ.ألأمراف؛يافيه نحاهدبه والموس جهاد، كتان، القرآئ — ْ 
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دئبآقءتامن ؤتتوؤن ؤ؟ ق] نهث_ائىحومنآلثا!ءيشك^^لأءمثاؤصهئلقان 
ءآش و؟ محهذتجل مهل إلأ آهدنك وتآ خثهيلزهء عك قان'ألكاح بمكثمم ى* ثمنهم 

رغوءفلضآما٢فىلأيمؤتساءأنيقخدإقرتحعسيلأمن آسثلخكمءق_ممىق؛مردلأ 
سثؤق سهما قنا وآمحثءس ِءلىأدموتي ٢لدى أأو^ا ءبمادْم-ضيرإ يمم! دء محع،وهءبفمل ؤسح 

ْارأءبماآمجثءلحئس لهم مل يإدا او؟ م-هءح؛—يا مشل يمل أسشن قم أثاب 
كا^3،بما ثئا  iijO. ٠ كئ أسلآامحظقإُج ١^ 

هؤؤ\حكمشكأنثقًقن أيآد ثثو - ^٢^ إتنآنجآو؟ 
*\ذافبر 

وجعلنااللوحة، ثديي والأخر العدوبة، ثديي أحدهما ملثسن، البحرين أجرك، وهوسبحاته " ٠٣

المالح.الماء هوة، العيب، الماء ؤيكون مساره، له كل أحدهمابالأخر، اختلاط بينهماحاجزآيمح 
فجعلالمرأة، وماء الرجل مي من سله وخلث، ااط؛ن، من آدم؛حنْلة اياء من حلق، سبحانه وهو " ٠٤

ماحلق عل عثليمة قدرة يا رتلئح وكان ارروج• بقرابة ومماهره وأخوة، وبنوة أبوة ت ئّتج ذا التل هدا 
الخلق.من يشاء 

تركوها،إذا مزهم ولا عبدوها، إذا تممعهم لا التي الأوثان مبحاته اض غير من الكمار ويعبد — ٥ ٥ 
الرحمن.معصية عل الشٍهلان معينا الكافر وكان 

يقلبالنار، الكاقرين دثنداّأ بالخنة، ١^٠^، مئرأ إلا - الرسول أبما - أر-لتاك دما ٦ه-٧ْ- 
فلممل؟الخى طريث، للث، وييهتدي أن أراد مى لكن الرسالة، تبلخ عف أجرآ منكم أطلن، ما للكمارت 
وئزقهيمويت،، لا والذي الكاملة الحياة معاق جيع له الذي الحي اطه عف أمرك ؤ، داعتجد "٩ْ~ ٠٨

السحموامت، الأنشأ الذي عباده، ذنوب بجمح خبيرآ باق وكفى نعته. حامدلأآ وقا-نؤه نقمي، كل عن 
ارتفاعاالخالوثامت، هوأعفلم الذي ارعر»ش عف سبحاته ١رتني ثم أيام، سثة ؤ بينهصا دما السبع والأرمن 

صفاتهيعلم فهوالذي ثيء• بكل 'عالر هوخبثر عمى واستعلم بعباده. هوالرحمن وعثلمته، بجلاله يليث، 
محثدجو.رّوله من البشر من أعلم أحد ولا • به اللائقة 

نسجدهل الرحمن؟ وما مئكرين• ردوا بالجود، له واخضعوا الرحمن، اعبدوا للكئارت قيل ؤإذا " ٦٠
الأي.من الحمير كتفور ونفورأ بمدآ ذللث، وزادهم لأمرك؟ طاعة 



الفرقانسورة 

١lY-n - جعل الذي حثثْ، وتكار ممال، اض قدت وتثدنل تمجد j المقلمةالكواكب الدنيا الماء
٠تع١ةبين،والنهار الليل جعل الذي وهو منيأ، والقمر مضيئا، سراجا الشص جعل ومنها بمداراما، 

علتعال افّ يشكر أن أراد ؤلتس الفلمت؛ن، -ياتبن يعتم أن أراد لني أحدهما عنلف، 

البشر.عن لاتفك الش النعم هدْ 

والاماطاُت،:الفوائد 

منهاكل ق وقاموا المعار، مياْ من عينات لمحليل الحرية الحه؛ات آلاف الدارسون أقام — ١ 
زالبحار م؛ا0 ز الأوكسجين ذوبان ومقدار الكثافة، ومقدار اللوحة، ية ونالحرارة، درجات ق الفروق 

إليها،المشار الحرية الدراسة محلمات أقاموا كا متنوعة. المسن البحار أن بعيني فأدركوا المحطات كل 

الخغرازموقعها ز تنغم والي التحركة، المتعرجة هدْ وجود نتح ق طؤيلأ وقتأ قضوا أن وبعد 
المائيةالكتل حركة تتح عل والقدرة المياه، كتل تحليل وأجهزة المحرية، المحطات تللث، المام. فصول بتغير 

جاءتألمانية بعثة واكتشفت ٢(.  ٤٠- ٢ ٤ ٤ صدالعزيزالمدح;ص بن اض والت;ب؟ القرآن ي العيي .)الإسار التتوعة 

البحرحمانص عن حصاتمه نحتلف المياه من حاجزأ هناك أن  ١٩٦٢عام المنيب باب مياه لتدرس 
المرينءٍا- الللث، جامعة إل أمريكية علمية بعثة جاءت ١  ٩٨٢عام ول الهناى. المحيط وحماتص الأحمر 

والحزربالمد يتحرك أنه وظهر الأمريكية، الفضاء سقن من صور قد الحاجز مدا أن فدثزث، لسعودية، ال 

الفاصلالبحزخ تمؤير تم وكدللث، تقريبآ. مر ألف يقارب البحر ل وعمقه )يمنج(، إنه أىت والرياح، 
٣(.١ ٢ القرآن، ق الكون )اصرار فيه. يمج، الذي البحر ومياه النهر مياه ب؛ن 

فهوحاسر.عليه أووثل ضراض صد وس ٢- 
ونشاط.يبمة دلك إل فيسارع ك، عيادته ؤإحان ض سجوده ل الومن عرة ٣" 

والبار.الليل ق فه ذاكرآ فيقي والهلائت، المبادات والبار الليل تعاليه من المزمن يثدؤث - ٤ 
ؤإجراءالناظم اكتشاف بعد والكوك-، الجم بين الفرقة إل الحديث، الفلملثح علمإء توصل — ٠ 

فالجمتالماضية. القليلة القرون حلال والكواكي، الجوم عف والطيفية الضوئية الفوتومرية الدراصات 

يعكسالإضاءة ثاست، مح،اوى جم الكوكب،: ؛يئ،ا ذاتيا. الهناقة يشع متلألئ مإوي جم إلا هو ما 
فالشمسللكواكس،)الأمار(. الطبيعية اكواع عف هذا وينهلثق والشموس الجوم يتلقاهاص الش الأشعة 

شتىأشكال ذات وحرارة وطاقة ضوء وله كبيرة رعة ؛الفضأء ل يبح عملاقا نوويا مفاعلا تعد 
صدالعزيزبن اش صد ة: والالقرآن ل العلي )الإسار ثابتا. مضيئا قرصا ته لبدمي يكتفها• كمها ق ومتغيرة 

(.:ص٥٧١الملح 

-١٧٠-
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سثنما،ؤأ آلعتهشك< نإدا هؤثا بمثؤن آؤتتيآفيى> ^٥ ^ؤ 
جهمعدت عن؛ أصِف تثا  ٧٢٥وأكتجك< اؤ؟ ومنما —يا شبم يننهتر له<متوذك 

ؤثمدسرمحأ وأق؛يك-.إدا\دثقوأثلم ؤثقاى *نتقنل إئهاساءت غ—رلماج^أ' عذابهثاكان بك^- 
القسيمثمحن  ٠٤٠آقوإقهاءاحرلأينشك>ح أو؟وآكين ثواما ؤلاكي بيردنث< لينقا0 بممحيإ 

بمتشتأكدابخآمح-تؤيلذآل—امأ ئلك وسبمعل واذُيرض؛كث< آثثإمح*دآلتي آنيرحثم 
أقث^إنيلئثث>ِشق ؤبميذ وءاترثث> ثاب من إلا أؤأ ؤبجلدمدع 

.\شتقه ^؛1^^ ث\ئم. تندثا ؤبممل تاث يمن قمثا. هممك آس قان -ثثشت 
^فتحأحا.بىريح

ذرْؤذليثنتا سا أيؤحنمن يا هب يبما يتؤلؤيى محآمحن صناؤبميانا نجثهأحملتها دتّ 
وؤموركت<مهثاصتمحأ يمآ ^^نت<آمحرئثه أوآنيدثك "وآ بمشمحكإماما أمحب 

دع\ؤء=كلمرق؛^٤٠ قزمايمتؤأذؤ أإو^آ ومقاما مثتمتل حثيت ك؛إدمتيفغثا ومشعاأؤ^؟ ثمتة 
.اهثثدكدسن 

\ر٠الف

فمنعشرة الأرح الأيات ز كيا ؤيمدحهم اكالخين، عبادء صمات تعال اف ي؛يرث " "٤٦ ٦٣
فيهتنالمون حطايا حاطيوهم القمة لهم أماء ؤإدا وتواصع، كيتة ب الأرصن عل يمشون أمم صماتمم 

تعال.فه ةائ«ين احدين بالصلاة الليل يقومون والذين ايلم، من فيه لما الإنم؛ من 
عذاباالكمار فيه ب بثي،الاJي جهثم، نار عذاب عنهم يصرف أن رمم يدعون والدين "٧٦"  ٦٥

ل؛واللباس والشراب الطعام لشراء أموالهم من أنقموا إذا والذين والإقامة. ا،لكان بئس جنهم إة دانا. 
وّعلآ.إنفاقهم وكان ولريخلوا، بمدروا 
•النزول  ٠٣٠٢" ٧٠" ٦٨

محمدأأئوا ثم فأكثروا، ورثوا فأكثروا، قثلوا الشرك أهل من ناسا أن _W• اف رصي ماس ابن عن 
ثمُك<خاشفتزلت ئارة! عملتا يا أن ولوتحرنا وتدعو-نس. تقول الذي  ojفقالوات ه، 

ؤ3لونرل: ه، ةنذأ3(ثآ يمحى ء١محلث٠يممحنآفم(آني  ٠٤٠ح إلها 
[٠٣لهمس ه ينجممحآش ^٠^٢ 

-٧١
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(.١  ٩٣برقم ، ١  ١٣\إ قيله،  Lbبميم الإسلام كون ياب الإمحازا كتاب ا مسلم رصعحح 

هجهئم امحنيامج-رآؤْت ثويثيثشل يثن ؤ تعادت قوله عن ماس ابن ثئل بوى■' ابن قال 
ألتهفؤللأسدابوءاسث-يم ؛الحأ حتى ه ^^^ن١هزآنيممآسإلأألو٠ ؤ وقوله: [، ٩٣ا»: تال

الفواحش.وأتنا بالحق، إلا اض م حث التي القس وقيا باق، ءاللا فمد مكة: أهل هال، نزلف ئا فقال،: 

ثلكن١سء—تؤيإطب ثديوإلاسئامحوءامُتت<ؤبميدعتتلاصبمتيمحااف: فأنزل، 
الأيت(الفرقان، أسورْ — التمسير كتاب —  ٤٧٦٥برقم ، a٣٥٣/البخاري )صحح ه. ما تحي

■الفمبر 

قتلويكون ~ بحي إلا قتلها اش م حث التي التمس عمدآ يقتالون ولا آحر، إلها اف ْع يعبدون لا والذين 
يرتكبونولا — نص يغتر التقى وقتل الإحصان، بعد والزتى الإيإن، بعد ١^^ ٍج بببالحق النفس 

مىإلا ذليلا، دائا فيه يبقى مضاسمآ شديدآ عقابا القيامة يوم يلق الخريمة هذه ق يح وس الزتى' جريمة 
الصالخة،الأعمال وعمل يعود، ألا وعزم مهض،، ْا عل وندم عنهاه ^ ٥١بأن وغيرها، العاصي هدم عن تاب 

منتاب لمن غفورأ اف وكان حنالت،- مكايها ويثبت سيئامحيم، عنهم اض ويمحو مثركهم، علش فأولظك 
هجهثم ساكسنداعجزاوه. مويقيمثل ومن ؤ قوله: ق ه ثابت، بن زيد عن بم. رحيأ مائه، 
ؤثائئلأث,شىعأشالإاأشهر بشانية الفرقان تارك ي التي بعد الأية هدم نزلت، هال،: [ ٩٣]_►: 

بابتحريم!لدم. "محاب -  ٦٩٥برقم U/٧٨، اتارز!لن )أخرجع يمّ يالي ١^^٦ آنيرنثم لقني ١ يئثلؤيث ءاحر؛٤١ 
ربمةجبمهم؛ وصد _، صرد بن مخي من طرق، س (  ١٣٦ْ/ انهمر )العجم واسدام (، ٠٢٢ ْ/ )النفر والثري اليءم. تعظم 

بن)عوس بإسقاط الزناد، أي عن صرر عدبن زسئما: وتع لكن أما، أشهر( تت )الارروايأ النأمخرج وقد بدلط)ال؛،انءت(. أنهر(، 
(.٣٧٤٢برتم ار، اشنن )صمح أصح. أشهر( )بتة ولفظ صحح. حن الرواتن: الآراز،في تال، عشت(. 

النارأهل وآحر الحنة• دحولأ الحنة أهل آحر محأءلم ررإق اف رسول، ئال، ئال،: فقم، ذر أي عن 
فتعرصىكبارها، عنته وارفعوا ذنوبه، صغار عليه اعرصوا فيقال،: القيامة. يوم به يؤتى رحل منها. حروحا 

فيقول،:وكذا. كذا وكذا، كذا يوم وعينش وكذا. كذا وكذا، كذا يوم عمك، فثمال،: ذنوبه. صغار عليه 
سيئةكل مكان للئ، قاف له: فتقال، عليه، ثعرض أن ذنوبه مجار من ثئفؤ وُو ينكر. أن يستهلح لا نعم• 

نواجنبْ•حتى؛ا-ُت، صحلت، ه اف رسول، رأيت، فلقي، هاAتااا لاأراها أشياء عملتح ئ،و ري،، فيقول،: حسنة. 
(،١٩٠برقم ط تماما١ / ١ فيها، منزلة ابنة أدراهل باب الإبجان، كتاب الم، ع)صحح 

 ١U ~ إلؤيرجع اف، عند مقبولة توبة يتوب، فإثه لتوبته، تصديقا صالحا وعمل العاصي عن تاب ومي
عقليا.رجوعا اض 

٧٢.



سورة

عنئزهعوا قضي غبمر من الباطل أمل بمجالس مروا ؤإذا الكاذبة، الشهادة يشهدون لا والذين — ٧٢

عليهم•ينكرون بل يشاركوهم، فلم ذللث، 

عنها•دمبمرصوا ءثد-بربن، تمرين مامعان عليها أملوا القرآن بايات دثروا إذا داليين " ٧٣
زقدوة واجعلنا أعينا، يه ئمث ما وأولادنا أزواجنا من لما هب ربتا يا ; ٠٥١يدعون والذين —٦٧— ٤٧ 
علصبرهم بسبب الخنة؛ منازل أعل يثابون العالية، الدرجات أصحاب أوكك الممون. بنا يقتدي الخبر 

ايزلةهذْ ق ماممن الدوام، عل اللأتكة من ليم والتالتحية فيها ويثلمون العصية، ومحب الaلاءة 
إ.إقامة! وأطنها ْتزلث، أحثها فا الكريمة، 

ؤفونالكمار، أيها بتم ئ.  Jjaiتعيدوه، لر إذا بكم يكترث ولا ري، ياي ما الرٌولت أيها قل — ٧٧
ملازمآلكم.عقابا والاحرة، ١كنيا ز وهلاككم عقابكم فيمتقي لكم، لزاما تكذيبكم يكون 

والأساطات:الفواتد 

الص١ني.العمل من والألكر الحياة، ار متغيير الصادقة التوبة ثمرات من — ١ 

منهم.ليكوى العبدنفته محاهد كي الرحمن؛ ء؛اد وهم الحرللبشرية، التموغج الايات هذه أظهرت — ٢ 
الومن.لايفعلها الكبائر، أكثر من الروي فهاده ٣" 

أصحابها.عن ويبتعد فيها، يثارلث ولا الباطل، محالص تجفر فلا نمته، يكرم المحاسم ٤" 
وتقوى.ري،اناوطاعة وتزيده ويعيهاويندبنها، القرآن آيايت، مع يتفاعل الوس ~ ْ 

واستقامتهم.صلاحهم ز والذينة بالأزواج الع؛ن مْ تكون ٦~ 
وعملالذنوب، من ارتكب عئا تاب مى توبة قك اف مول عن تقبل مإُتحار ٧( )١ الأية ق ٧— 

رجوعآصحيحآ.اش اّ'أعإل لأثه ذنء.يه؛ وائهوقمر صالحآ، عملا 
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الشا|راءمحورة 

مكية.النزول: 

القاصد:

واليهث.التوحيد تقرير — ١ 

دعوته.معوقات مواجهة ق الّم. 'سلت؛ن ٢' 

وازو.ابق أحوال بيان ٣- 

الكريم•القرآن للحي الرالة، تقرّر ٤- 

يِبت

دملئئأ إن مييثف'ئ^؟ آلايكمإ قسك ثؤع ^، ٠١آشن آؤنتب ثاثئأ غك ئ^؛' تت طؤ 
عنهمحثرإلاص' درينأ}بنلي تن همم محتا أهأ -كْيعتلة ظك١^^^٢تا^١٤ أص تن عقيم 

أُأننابماتزلإيدنئيتي؛لأ أؤنإ مثدكدبجإ تتيه<ه" 
و؟لأأّتاكان ده فيأتج■'ه؟لنؤا 

\ذفر,

إعجازبيان إيرادها ق الخكمة من وأق القشه، الخروف، عل الكلام البقرة محورة ز تقدم — ١ 
القرآن.

يافان.الحافل القرآن آياُت، الت،ام، البالة القام، العالية الايات سْ ٢- 
إلتضطرمم اية لانرلنا تشاء لو الكئار، ليهان لعدم مسيئج مهلك ~ الرسول أبما — لعلك، — ٣—، 

متقادة.ذليلة فتصثرأصاقهم ئهرآ، الإيءان 
أعرضواإلا به، لثدثرهم الحوادث؛ محت، ينزل الذي القرآن من الرمولقو يأتيهم ه-آ'-وما 

منه.يخرون كانوا الذي العئليم الأمر أخار سيأتيهم قهلعا، به كفروا فقد اس،اعه، عن 
 -،\-U الخميلة؟اكافعة الكثيرة الياُت، أصناف كل من فيها أنسا الش الأرض عجاف إل ينفلروا أولر

يافه.مصيفين ليسوا الناس أكثر إة تعّال. افه قدرة عقلمة عل واصحة لدلاله الكريم الإنباُت، ذللث، ق إة 
بمخلوئاته.الرحيم ملكوته، ل لهوالعزيز ربك محان 
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الشعراءسوره 

Iوالأستناطات الفوائد 

متكررة.مثجدده ومواعفل منحن، مبين كتاب القرآن — ١ 
سسألأمحدلدلأساضالإ.بن•

باش.صلقا كزيد والآفاق، الأرض و حوكا، اض والي الآ؛ا-ت، إل أنظارظ يلفت القرآن ٣- 
اككائربيتهما.يتم حش والأنثى الذكر بين واكالقيح الزواج خلال من الباتات تتكاثر — ٤ 

_http://quran-iii.com/container2.phpPfun-a)

أنلخاف إق لحو i،؛J، يئقلأ آلا فخؤن مم أج^؟ آلْلنبيان آلمؤم أمحب"أب ميؤآ لإد١دكاتغك ؤؤ 
قهلخاف ينب ع، ؤئثم أو؟ هنثمحد، ءأدسل<إق يساؤط .ضؤذ محلا ءآنيد<عرمح "©؟ يكدمحن 
آقنشبتت يسؤل محافجوثممولأإق1 أوأ قتشعؤن م،قمج إثاتتذآإدا هآدت1 اوأه\ثكلأ يئثشؤ 
محيثثتسبمآج^؟ حممق متاين محثئت متامحييا أزميك ه١ل أؤ^؟ يل، بمي ُُئ هذمتا أن 

^خام?©؟محقيم'ثا
سلإاوأ0سدم،تيإعلو؟ه

اكفر؛

حيلجاب من موسى تعال اش حاطب حين امحووفرعون، موسى بقصة تعال اش يدؤر — ١ ١ — ١ ٠ 
'قمرهم؟عل اض عقاب ألاثفاخون فرعون، قوم الكافرين، المء.م إل اذقج، أن الطء.ر 

ولاتتكذسهم، من حرنا صدري قممي رصالش، تقد؛وا أن أحاف إم رب يا موص؛ فال - ١ -٤ ١ ٢ 
دعو.ىعيا وقومه ولمرعون الرسالة، سلخ عل ليبني هارون؛ إل فأريل الرسالة، بأداء لماي يتْللمح، 
سه؛؛مثل، ؤ تعال؛ اض قول ق ك،ا به يمتلوبي أن فاحاف مطتا، رجلا منهم قتلتف لأي ذب،؛ 

[.٣٣زالهصمى: هأ دماءتهاذ،أنيئتاون 
 ١ ٥ U~ فرعونإل ^٥٠١ أن هارون وأحا0 أمره ثم هتيلثح. عل يقدرون لا كلأإقبمم تعال• اف قال ~ ١

بالعونمعهء\ ؛أو4 بحانه وعدهما ثم له. معينا هارون بيكو.ن له استجاب أن بعد وذلك بالعجزات، 
يذمواإمراسل؛ بتي ّراح أطيمح، أن العالغ،، رب، من إلتكم رسول منا واحد كل إن لهت فقولا والنصرة، 

القدس.ست، إل معنا 
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عددأمنعظونا وأمت صغثرأ، قصورنا ي ألرثنيك عليه: منكوأوثمثنا لموص فرعون فقال ~ ١ "٩ ١ ٨ 
كتمتا؟الخاحدين من وأتت الشطي، الرحل وقتك المنن، 

حوفآمدين أرصي إل هرب ذللث، سس—، اثه وذكر وبجهله، الخطأ بذللث، موسى فاعرف، — ٢ ١ — ٢ ٠ 
الرسلين.الأنبياء من وجنانه والتوراة، الحكمة تعال افه أءهلا0 الرحالة تللث، وق القتل. من ه نفعل 

قوميوأذلك اّثتبمث، وقد إل باحانك عئ كن وكيف، قائلا: فرعون عل موس أنكر م - ٢٢
بمي،إسرائل؟إ

والامتتياطاته:الفوائد 

أداءعن ماحيه يقعد ألا يشرمحل الكبرة، يالأمال القيام عند واجب،، والاحتيامحل مهللوب، الخدر — ١ 
الواجب،.

أمامهم.كثين ولا منهم، فلامحاق الياؤلل، أصحاب مواجهة شجاعاحريقاق يكون أن الداعية عل — ٢ 
واجب،أداء إل يدقعهم وط؛ والتئببت،، وايفظ. بالتأييد والدعاق الرمل من وأوليائه جنوده >،ع اطه ٣— 
أكر.ببمقة التبليغ 

الرحمن•عف واضكل الإيان بقوة وملأه المحقأ ْوّمح، يتحدى ٤" 

سهثاإنكمئا و\يري؛وأ آلثمنؤمت، ;يث، مال، وماة،ائعيرك فتعؤن ال، ْؤ 
ءوثرمحيت، مهموكإ^sZ هال،إن ء١بادآةأآلآىJت ؤقق مّيمح هال مثعؤيآ ألا >ولمح7 - ين 

مح-بمهلقكشى للنه١ آعئد.ت< ثرلن  ١٥?ؤآ ؤما^^اإتقمسلون وألتئرد_، يثرآنمثيق ؤ^؟هالا ثجتؤن 
مرنت>آئلأي-لأًًكنت آن هء هأم، قذ ؛!^^^؟ ٣٠آثىو جئتك، ْأل،أدلر آلمتجئمك ين 

.ه
التفسير:

له:موسى قال أن يعد وذلكر العالن، رب حقيقة عن سؤاله موسى مع الخوار فبدأفرعون — ٢ ٤ — ٢ ٣ 
منبيتهيا وما المبع، والأرصن الح المموايتر هوحالق موسى: فآحاب العالين. رب من رسول إي 

تعال.ياف مصدقن كنتم إن الخلوقايتج، 
أموسى؟ قاله ما إل تستمعون ألا ومكرأ: سخرية القئ؛ين لأعوانه فرعون قال — ٢ ٥ 

قبلكم.كانوا الذين ايائكم وحالق حالقكم اف ياعتنزاز: موسى قال —  ٢٦
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الشاماءصورة 

•لمجنون إلتكم أرّل الذي موس ومحولكم إ0 والامحتهراءت الإشاعة حرب فرعون أعلن ثم ~ ٢ ٧ 
عندتغرب وبجعلها الشرق، من بالشمس يأنٍر الشرق هورب الرب إن مناظرأت مومحى عليه فزد — ٢ ٨ 

إلاعليه لايقيئ الأمر هذا أة تعقلون كنتم إن الخلوقات، من والغرب الشرق ين ما وهوخالق الغرب، 
العالين.رب 

معثودآغثديموس يا اغندت كن أمم: إذ واكهديد، العلش أملوب إل بمآ - فرعون أحفق فم - ٢ ٩ 
المسجونين.مع هشا لآحسثتك 

عليدل صحيح برهان حممك ولو أنسجتي فقال: العجزان، بعرض موصى عليه فرد - ٣٠
صدقي؟

تقول.فيإ الخائفين من كتؤ إن به هات، متحدّيا: فرعون فأحاب — ١٣ 

حيةإل تتحول بما فإذا يده من عماه فالقي موصى؛معجزتين، حاء اكحدي هذا ويس_، —٣٣— ٣٢

الناظرين.فتبهر نورها، يسهلح بيضاء هى فإذا جيبه من يده واحيج بحركتها، ظاهرة 

والأساطائت،:الفوائد 

علميهم•الأدلة وإقامة و■مح١ؤر٣م، الأحرين خاطبة تحس أن الخؤ، صاحب عل - ١ 
عقولهمل وابمامهم حم، واكهفم الحث،، أصحاب من بالسخرية عادة الباطل أصحاب يقوم ٢~ 

وأفكارهم.
والوعيد.اكهديد ٌلأح إل يلجوون والخيال، الفكر محال ق الطغاة ينهزم عندما ٣— 

•معهم الله أة يوقنون لأمم أووعيد؛ بمديد فيهم يق,در ولا الطغاة، من بمافون لا الحق، أصحاب — ٤ 
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الشعراءسورة 

هتاذامشيء من هئمحدكم و يئد يسير■ءلِثث هتنا إن حولث7 - ِبمملإ اد هؤ 
آتحن>ث\و . يأثتحتى 

إن'كامإالتهمة نق لتلط أتو^؟ همنممن أنم هل إإثا!ي0 محبمل تعلؤميمحبمّ آكك^رآتيقثت فجئ 
١^١شم ءال ?ؤ؟ آلثي\يى ممتن محجرزإذكنا لتا ين كزءو0  ٧١٥آكثنح ح» هثة ?ج؟ ئإآهتنيثن 

الثمينلمن 
اكصر1

أنيريد وائه السحر، ياحترافه موصى منها حاشيته حاطب ا-يولة هذه ق فرعون فشل وثا —٥٣— ٣ ٤ 
الثورة.متهم طلب م العظيم، الحر يبمدا هصر أرض من الأقياط من معهم ومن تحرجهم 

"،U'U-V - الرملممر مدن ل يرتل وأن أنتها، يوحر أو وهارون، موس نحس أن فاقرحوا
الهرة.السحرة ليجمعوا 

علحثهم الذين الناس كثرة لخضور الريثة، عيد يوم صحي المحرة فرعون فجتغ 

الاجملعءهذا حضور 
٠ديتهم يثعوا لكي الهرة؛ للمحرة العنه تكون أن الخصور هولاع وأثل " ٤٠

موسهرمنا إن الخزل الأجر من لنا هل ت له قالوا فرعون محلى الحرة حقر فليا — ٤ —٢ ٤ ١ 
إئ.من أجعلكم بآن ونيادة، ذلك لكم نعم ت فم مشجعا فرعون فو١ءد، سحرنا؟ 

والأستتبامحياتالفوائد 

الإثاعة.بحرب ثعو..أم ليخدموا الباطل عل بأمم الحق أصحاب الطعام يتهم ١— 
•الخجة عليهم ليقيم ممكن؛ عدد أيد إل دعوته لمال عل محرصى الحق صاح-، — ٢ 

صاحبويدحل عندهم، ما كل الباطل أصحامح—٠ تحشد والباطل، الحق بين الواجهة تكون عندما ٣" 
اض.عل متوكلا التحدي الحق 
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الشعراءسورة 

إماكء0آكئن؛^o بميؤ وثاؤإ محعصبمثهم ثأقؤإجمالم مئموي،?ج؟ آفمأمآام مإئ ثم ال هؤ 
تامناخ،آتيء0 ٠٠١٠?ؤآرما ^١ ؛۵٢^١٠ قأذىموّئ ?ؤ؟ 

فندأكنت عقئؤم إدمءثك؛ؤةأ١ئى لم cدن مثرئ، ثن ءنئن ه١J أؤ؟ مّءاتهنئين أو؟رت 
?٥^٢ثتمايؤن تنتأ إق لاصيرؤا هاليأ أؤ^؟ ئهعثلى وير0خكآ' يذ■يكي، إرء'دمحْلكّ محأظس ثتأثؤن 

هأؤدآلمؤهيثنآيىَكشا -ثطتسثا أدنغرك١رثتائقنع إدا 
•المؤر 

ايدءي؛ن الحرم حمْ أن مد وذلك الحر، من إلقاءه تريدون ما ألموا موصيرت لهم قال " ٤٣
واكأخرزالإلقاء.

وسحرواالغالبون، كمر إنا مزكيين فرعون بعرة وحلفوا وعصئهم، حالهم السحرة فألش - ٤٤
ناكهاديل•د١م■ءو٠م الناس أعض 

والخدلع.الكدمه من احتلقوْ ما سريعا ههمرتلتهم فإذا عصام، موص أهم، ثم ~ ٤ ٥ 
علوأعاكوا أحمع؛نر، فرعون سنة وكفروا ماحوين، فه وحروا بموص، الحرة فآس "٨٤"  ٤٦

برب•فرعون فلتس وهارون، موص رب العالين، برب، آمثا ت فاتلين الإبجان الئاس 
صدئتمت لهم ومويخا عليهم منكرآ حم فرعون فصاح الفرعوق، البلامحد زلزل الإعلان وهذا " ٤٩

هذاعلمكم الدير ريكم هو موص إف فقال: والتهديد الكذب إؤر لخأ ثم تستأذنونر؟ أن قبل بموسى 
اليدبمل " حلاف، س ورحليه يديه منكم واحد كل س مح؟قط<تى عقابيرت تعلمون فلوف الحر! 

لتصثرواممدودة، وأيديكم اكخلر أشجار جذؤح ؤ، لأعلمنكم ثم "، العكسر أو اليرمحر والرجل، اليمتمح، 
؛^؛،.١٥۶من منكم أحد يفلت، ولن، الملي—،، هيئة عل 

إؤ،إثنا عقايالثه، من يلحقنا في،ا علينا لاصرر الإبجازت وعرة يثقة التايون الحرة عليه فرد — ٥ ١ — ه ٠ 
سالومتين، من دفعة أول ئا بأي، وحراثمنا، ذنوبنا لنا يغفر أن اف س نرجو إلنا بالوُت،• راجعون حالقتا 

فرعون-قوم 

والأسشاطاصالفوائار 

•محيزجمه يدمنه الحق، لأف الواجهة،  ijالحق أمام ، ١^١٠٢بممد لا ١" 
دعوخم.للقضاءعل وقتلهم وتعذيبهم، حم، ؤإلمافها الدء١ة، التهم تلفيق، عل الطغاة محرم، " ٢ 

الحرة.عل الزمنين، استعلاء ؤ، الإييان ثمرة بيان ٣" 
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مئمحثآءإن ؤاألمتمحا"ْبثهف؛؛©؟ فتعية هأيبمل ^١^لم؛قبمن أتم أن م!!ؤ، ؤمحقيتاإق 
قمحيلئفيئؤث.يؤالتا محؤم قياثن. كنفته 

هآوآدبمتان ترءا ?^؛^1 ثشمؤيجى ْأفيمثم أوآ إ؛تىيل أي ؤأؤييثها أوأرَكثللث< ؤتثاؤأيً 
ثصاكآنغأئمم، مؤمئ ١^٠ هأزمح1ثا سيدن مه، مم إن إثادثدجيآ مؤمئ أص>ّءمحب 

ؤهيحآندم مّءامحمن ؤأقثظ ?و' الأنين ثي ئكانَلأرتيا^ءهمآلءيي?ورلأغنا آتتر 
صس0نإذَهوهمز

40أيغ
المسبرء

لجنودهفرعون لأن سيناء؛ صحراء إل مصر من ليلا إسرائيل بض يرحل أن موس وأوحيناإل " ٠٢
مئعوكم.

واجلومننموصى ليدركوا اّبمتود؛ من الخشود بهع المصرية البلاد ق أتباعه فرعون —٦٠—فأرمحل ٠٣
إذيغيثلتا، ما لفاعلون ؤإثبمم هلميلهء لطاتقة موسى  ٤١٣١هؤلاء إن حثود٥ت محرضا فرعون وقال معه• 

لقتلهم.وحزم بحدر متعدون حميعا ؤإنثا إذن، غثر من حرجوا 
العل-بةوالعيون النضرة اين اليمن فيها وما مصر، أرصي من وقومه فرعون فأحز-بما —٩٥— ٠٧

إرثاالديار هدْ ححلمنا الأحمر، البحر إل مصر من أ-محرحئاهم ما ومثل العظمة. والمنازل الئمسة والكون 
دنيإّراسل-

الحرإل الشرق، نحو جنده وحشود فرعون 7ءم "يمح، معه والمؤمنون موسى حمج ولما ~٢٦~ ٠٦ 
الشمس.محروق وقت، الأحر، 

معهومي فرعون إن فقالوات موسى أصحاب حاف، الأحر، منهيا واحد كل ورأى الفريقان، تقارب فليا 

ؤلريقإل مثرثدف معي رق إن يدر'قوكم، لن كلأ ومطمئتا: زاحرآ موسى علميهم فرد بنا، يلحقون 
والمر.يالحمقي النجاة 

كلفكان البحر، فانشؤ فضربه البحر، بعصاك اصريح أن الوحي طريق عن موسى فأمرتا —٦٦— ٦٣
الذياليابس الكان ليدحلوا وحوله فرعون وهئس١ الضخم، كالحبل البحر عن المتفصلة الأجزاء من حزء 

فرعونأغرقتا م بلام، البحر بعبورهم الغرق من أحمح؛ن وقومه موسى وأنجيتا معه، ومن موسى فيه 
انشقاقه.قيل كان كيا البحر برجؤع وجنوده 

-.١٨.
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بهسمعوا الدين أكثر كان وما محويرة، نمترة والجاه الإغراق من انمظيم الشهد ذلك ق إل —٨٦— ٦٧
بعياد0الرحيم ا،لكدب؛ن، من انتقامه ق العزيز لهو — الرصول أيبما — ربك وإل ورسله!! باه مصلتئن 

والاسساطات:الفوائد 

ومحتقرومحبمم،الخق بأصحاب ؤيؤتهيتون ؤيتتقشون، يتكملهون الظاظلون الطعاة — ١ 
إعداتهم.إل ولاينلئهم لا؛ئدلهم، واكوفيق، والرعاية بالخففد ارما-فن وعباده بموده - هع اف — ٢ 

اكائدمالئ من تحال اش عل ٣" 

القلبه، عل غتوم فإنه الكافر أثما والآحدا'ث،، الآيارت٠ من مع أوييرى، بما وشغل يعم الومن ~ ٤ 
يتأثر.ولا يعتم 

يامطل أصناى هابأضثد ؤ؟ شثدؤن تا ؤؤؤمهء لأيه هال ظبهلمبأحض.'إد أئد ؤؤ 
ؤيثدثاءايا؛دآةئللث،بل ^ ١١٥اومقعوة^اأوبمتميث زذئرعؤنممعؤمجر ٥-^ هال عتكغين 

ئهوتشمهمبمربما،ث، نإدا ?^١" ومم\ن هوجعثي ءألى ههومدن؛؛^؟ نش 
ي،هن، رن< سر حطبثى ل يعير أل آغح رLلديى ''^^٢ بمي-يرن نم ييتى ؤآلزى 

ءآج>هم<سمحيذجثتوأ الآنج؛أن ؤ، كنؤ< لثاث ل ، ١٠٠^؛-ألمتثلحؤكوأذبج< -تحًكثا 
..^٠٤٠^،؛؛،ههك١ثئالأآلإ؛ آشم. 

تفراؤآهللأسأقأسثز، 
■المر 

هذاثمح،ء أي وقومه: لأييه قال حن القص إبرامم حم الناس عل - الرمول أبما - واقرأ - -٦٩١٧
دانا.عبادما عف فتقيم أصناما، نمبا فاحابوه؛افتخار: نمبدونم؟ الذي 

UV-UU - لكمأوبميمون تدعوتمم؟ إذ لكم أوبمتجمحون دعاءكم، سمعون يمل إبراهيم: سألهم ثم
عبادمم؟تركتم إن يفرونكم أو نفعا، 
اياءهم.مليون وهم ذلك، يفعلون اباءهم وجدوا أيم ذكروا وإنعا ذلك،، عن بجيوا لم " ٤٧ 
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٧٠  ~YA— الأولون؟واباوكم أنتم اش دون من عبمءوها الش الأصنام أفرأيتم فم• موبخا 'ءدهم قرئ
خثرإل فهويرشدق حكي، الذي العالي، زب اش أعيد ولكن أعبدهم، لا ل أعداء الأصنام هدْ فاى 

منه،يعافي الذي فهوبحانه مرض أصاب؛ي ؤإذا والشراب،، الهلعام يرزفتي الذي وهو والأخرة، الدنيا 
الحساب.يوم ذض يغفرل أرجوأن والذي القيامة، يوم محيتي م الأجل، عندانتهاء بمتش والذي 
أفنضرب< يا التالية: السح الآياُت، ق ك،ا بالدعاء، تعال افه إل ستهل أخذ الإعلان هدا وبعد " ٨٣

وأُيهتيبرمرةالصالخن.العالموالحكمة، 
٤A^-A - مثراُث،يستحمون الذين من واجعلنى بعدي، يأتون الدين الأجيال، و ذكرآحنا ل واجعل
ملل-،فته ينقع لا الذي والحساب، اليعثر يوم يدلني ولا المشركن، من كان إيه آزر، لأي واغفر الحنة، نعيم 

لأبيهاله إبراهيم دعاء ولكي والكيائر، الشرك من سليم مد_، افه أتى من إلا البتين، كثرة ولا الأموال، 
أباهإبراهيم رايلقى هال: ه التحي عن ه، هريرة أبج فعن الكفر. عل أصر أباه لأة ينجب؛ لر بالمغفرة 
•الكافرين® عل الحنة حثمت، إى افه: فيقول يبعثون. يوم ألامحننج وعدم رب يا فيقول: 

(.٤٧٦٩يرتم (، بامب،)الأية الشعراء، سورة ~ الضر كتاب، — ٣٥٧البخاريa/ )صحح 

والاحياطات:الفوائد 

علأصروا إن منهم والبراءة محالفتهم، عليهم والإنكار الناس، أقرب إل الدعوة تقديم وجوب — ١ 
•ومحالفتهم 'كمرهم 
العقيدة.ق هدا يكون ما وأخهلئ باطل، من فيه هم ما عف وايثاعهم الأباء تقليد حهلورة ٢— 
فيه.الئر افه إل يهللّث، ولذللث، القيامة، يوم أهوال من محاق الزمن ٣" 

٨٢.
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تي،ممحنتممنستدة.'يزدمحزآش٥" ويقت؛آنيبمقماط '©آ ' ؤ
و؟ئاؤإيبمممحثآمحمى حؤتيمث]نيثم^١٠١^و؟و؟ خت<يمثثء3؛شى< 

آيثجيمنفوت٦تحدLإي 

د;لشلأكةاوأ'إنيى ئآمحءس جمموأاُأنهكثْ 
صمح0ثلةَهمحيي04

الشثرت

نواهيه.واجتثيوا افه، أوامر أطاعوا للذين الخثة وأدنت " ٩٠

غيرمن تعٍدوما كتتم التي والأوثان الأصنام أين توبيخات لم ومل للكئار، النار — —٠٩ ١٩ 
فألقيلهم؟ عيادتكم ومن منكم والراءْ لأشهم أويتنصرون العياب، من بإنقاذكم يصرونكم مل اش؟ 

 jجثعا-دابن الإض وشياطتن الشرك، إل دعوهم الذين ومادتمم الكمار من بمض فوق، بعضهم لنار ا
الخقعن يعيد انحراف، ق كئا إثنا باق ئا ت معهم يتخاصمون ومم لقادمم الكمار وقال — ١ ٠ "٢ ٩ ٦ 
والخنالإنس شي١طين إلا الهدى طريق عن أصلنا وما العاين، رب باض والولاء الطاعة ل اويكم محض 

أنفتتمي ءالينا، يشقق صديق ولا تعال، اف عند لتا يقي أحد من لنا فإ الضلال، محيل لتا زينوا الذين 
باق.١^٠^ من نكون حش الدنيا الحياة إل نرجع 

افقورة عل واصحة ذلاله المار من اط؛ين هؤلاء مصر ق العظم الشهد ذللئ، ل إف ~ ١ ٠ "٤ ١ ٠ ٣ 
قالعزيز لهو — الرسول أبما ~ ريل—، ؤإف سبحانه- به الماص؛هضدجن أكثر كان وما الحساب- ز تعال 

بمخلوهاته.الرحيم ملكوته، 

والامتنياطاُت،:الفوائد 

افه.طاعة عل ليتقيم القيامة؛ يوم أحدامحثح دانا يتن-ؤر أن الومن عل ١" 
الدنيا.ز الاعتراف؛ذللث، يرفضون كانوا ؛ينيا وصلاقم، ضض الأحرة ز الكفار يعترف ٢- 
الاحرق.ق والحارة بالحرة لشعورهم وذللث، ليؤمنوا، الدنيا؛ إل العودة ادكمار يتمر ٣— 

-١٨٣-
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مإتؤآرمحئ،آبم. محالأيتميف.إذ محن وإلقادلم ؤإشآلثريك0 ؤَكدبمق 
هذهشت'أو^'ك0او\' رن«آئمين يذيرإذأجةللأعك محياأسثلكمءفيي أثنءبجش>'؛وأُ 

ري،لويمك دك* ".؟إذم-امم بم-ءويتت شى يبما ''و'هال لك ثائراصن 
ثئتنثه ؤ ينحن قاؤأ مح؟ دقمهف. 

يفآنمح؛وا'.١'وش>جم ؤهي ٥^١ ^4؛؛ ْاءح؛يي ^5،^^،".؟ آلمثش>بمنت-".؟ها3،دتإق 
ًكاُكت^١ لأته S;؟iJ ؤط بمنيآلت١ق^ف.رإة اعتثنا ثم ؤ؟ آلثليى'أنشئن ؤ، تثد. ننن ز1ءثقمح 

ثثوآمحرانيث.هآ'كئثممحيرا 
•الشس\ر 

أحوهمنوح لهم قال حن لتؤح، تكدسهم جب يتعال؛ اش رمل حميع نؤح قوم ثيب - ١ ١ ١ - ١ ٠ ْ 
افه،عذاب فخافوا لكم، محي ل أمن اش، من رسول لكم إتمي الأصنام؟ صادة ق اض عقاب نحافون ألا 

العامح،،رب اش من إلا ثوابير ؟_؛، وما إليكم، الدعوة تبلخ عل جراء متكم أءلاو_، ولا أمرى، وأطيعوا 
سفلةمم وأتياعك وثيثك، نهمح يا مدلك هل يتتقرت عليه قرئوا أمرى. وأطيعوا اش، عقاب فخافوا 
والضعفاء؟الفقراء من الاس، 

علاجهم حما القيية؟ ومراترهم العملية يجزنهم علمي وما نوح: عليهم فزد - ١ ١ -٠ ١ ١ ٢ 
منرسول إلا أنا ما محلي، من ي المنتن ولمت؛هلارد ذلك، لوتعلمون رق، عل إلا وأعإلهم مرائرهم 

الواصعحة.يالخجة العباد لإتدار اف 

يالخجارة.رميا لقتلئلث، دعوتك عن تته لر لثن له: وأثموا قومه، فهديه — ١ ١ ٦ 

لبيتهمبيتي ذاح؛كم تكدمحي، عل أصروا قومي إف دب، يا ت يالدعام رثه إل نهمح فتقئع — ١ ٢ ٠ — ١ ١ ٧ 
لهفا-تجبنا الكافرين. يه تعاقب يا الومين من معي وثن وأمدف الباطل، وتدمر الحق، فه تئئز حنكا 

الكمار؛الغرق.أملكتا تم والخيواتات، بالتاع ا-دافلة غية الق معه وقى وأنقدناه 
سمعواالذين أكثر كان وما مؤّرة، نمرة والجاه الإغراق من العفليم الشهد ذلك ا؟ا-؟'آا-إ0في 

الؤم؛ين•بمائه الرحيم الكدبغ،، من انتقامه ق لهوالعزيز الرسول أبما رثلث، محاق ورسوله• باق مصدقن يه 

- ١٨٤-
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والأسساظت:الفوائد 

الؤم؛ين.محقرون لذلك حادعه، جاهلة الباطل مقاييزأهل — ١ 
والتعذيب.التهديد سلاح إل يالجوون الحق، أصحاب حجة أمام الباطل أصحاب يتهزم عندما — ٢ 

والنصر.المتخ ْت4 فيهللب الئثل، يه تضيق عدما زد4 إل يلجأ الومن ٣' 
الباطل.وهزيمة حتوده، ونجاة الحق، انتصار والباطل الحق بين الصولع نتيجة " "٤ 

أقتهآهؤأ . ٧ تثؤق ثتؤ .إؤ تمئلمهخ.ألأم0 .لدهال،كم ؤَكوتثعاد 
ييجءاثكيآهل أقنيث آلمشثق.؟ تن< عك إلا أجه، دن م ثن عكه حقم ومآ ؤأطتثؤن 

أس ٢٣؟-؛يائن. تثئقِ قثلاؤن.ازإدا تئم تمتثج محيقؤدمحن ثتؤن. 
ُأ0؟لؤآنعتحغ وشذ.ةنننم آنئؤِبام يناتلين. أتدآؤ ٌ وبجثون.دأمحأ 

هنئا١^؟^ تق '-؛ؤ ؤ أم لأعْلث مو»نجعظيوِ'وأاهاوتؤوعقنا عد١>تثث٠ تخاد،علإةأ 
٠^^٤١^محق0؟صثآصآذفي الأءم.نتامحظلآ 
."ه

يرتالتف

حين- ا،لرطلين خميع ثيب فقد رسولا كدب وتمن - هودأ رسولهم عاد ملة ثدثث -  ١٢٧-١  ٢٣
لأمين الله، من رسول لكم إٌني لغترْ؟ عبادتكم ق اش عقاب نحافون ألا ت السب، ز أحوهم هود لهم قال 

وماإليكم، الدعوة تبلخ عل جزاء منكم أطل—، ولا أمرى، وأطيعوا اش، ^اب فخافوا لكم، نصحي 
العالن.رب اش إلامن ئوايٍ( أطيب، 

لأجلشاخا؛ بماة الطريق من مرتفع مرصع بكل أبون علهم: تتكرأ هود قال ثز -  ١٣١- ١٢٨
أحدعل اعتديتم وإذا تموتون، ولا فيها نحلدون كأيكم محصنة، فخمة محصورأ وتعمرون اللهووالعبث،؟ 

أمري.وأطيعوا اف، عقاب فخافوا قبطشهم، الخبابرة كصخ وبهلشتم صربتم 
والخنان،والأولاد الواقي ورزقكم الخيرامت،، من تعلمون ما رزقكم الذي اش واققوا —  ١٣٦— ١٣٢

ءالباب<— وحده وتعبدوه الغم، هذه عل اش تشكروا ل؛ إن — عليكم ، أحافإش العذبة• والعيون النضرة 
تقول!بط نبال فلا وعت-مه، لتا نذيرك عندنا يستوي ت بخرية فأجابوه أهواله، ق سديد يوم 

-١٨٠-
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بعدبنعييئن نحن نا ولالسامين، الاياء دين إلا عليه تحن الذي مدا ما أيضات وقالوا —  ١٣٨— ١٣٧
موتنا.

الذينأكثر كان وما مويرة، نعزم الدمار ذلك إن عاتية. بريح فدمرناهم مودآ، فآكثّبوا — ١٤٠— ١٣٩
الرحيمااكذبين، من انتقامه ق العزيز لهو الرسول— أ-با — ريك وإل ورسوله• بافه مصدقين به سمعوا 

يالومتين.

والأسشاطات:المواتي 

وترهيبترغيب من بالخسيىا الدعوة ي الناسة الأساليب خثلفج يتحدم أن الداعية عل — ١ 

ومحثب•
صاحبه.ملأك إل يقود والقوة، بالبهلس الأحرين ْع والتعامل والاستبداد التجؤ — ٢ 

وثبميكه.حثار، متكم كل يقصم وافه الخق، عن والتجريعميان الطغيان ٣— 

محن©؟صصألأمحن©إقممحق ؤعثمحص©؟لذلك 
ماق، أترؤل 'ج^؟ ^٧ ٠٥١ين يمك أحهإلا ون ثم مذ 'عليه آسظكأ وما ج^؟ ؤأطيمن آس ممإ 

اتجال©؟ئخنع< 'ثلتها يبمتؤب محيقع ا©' ثبميين حقت ©؟ف ثهث1تامحتدث 
ولافيآمحر£؛و< يثبدئ ممن ٢ ?©؟ آنثتمضن ولأي>عواآتِ، ?©؟ ؤأطتمن ءآيمإأثه '؛©٢ ثثيا 

آلصندةمتث>من إنَةش يقنت، بمثر مآ ?©؟ آلسحرؤن من أنت إثا ؛١^١' ?©؟ دصيمذ 
عظيمعذاب،يؤم- فياُفلكم ولأتمسومامو؛و معلوهم يو؛ر يثُب ئكتّ يحمب ثا ناقة لمنذا٠ع قا ^^^١١ 
مقي\نو»تاَكثمفمممم د;لشلآ، هذغدهلم١ئتثإنيى "©؟ سثذهواهآشياس.مث0 ؛©٢ 

©؟هأ©ولنئيىلهوآهمرأتيم 
اكفر.

لهمقال حين الركن- لخمح تكذيب ذللت، وق — صالخآ شهم ثمود نيلة 'قدبته — ١ ه٤ —  ١٤١
أمينافه، من رسول لكم وثني ضرْ؟ عبادتكم ق النه عقاب نحافون ألا التسنحت ق وأخوهم صالح تبثهم 

الدعوةنلح عل جراء منكم أؤللب وما أمرى، ق وأطيعوف اش، عيابا فخافوا إليكم، الرسالة ليغ سق 
العالين.رب اض من إلا ثوابي( أءلا٣، وما إليكم، 
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نخرة،جنايته ق والويت،؟ العقاب من اتن الدنيا مالْ ق ربكم يترككم أن أنحبون —  ١٥٢— ١٤٦
سحنهاماهرين بيوتا ا-بميال ل وسنون ناضج، يانع لطها نخل وأشجار مثمرة، وزريع عدية، وعيون 
قمدون الدين الجرْين الفلحن أمر يطيعوا ولا أمرى، وأءلٍعوا افه عياب فخافوا ؛فخامتها، بطرين 

بإصلاحها.يأحون ولا العاصي، بتئر الأرض 
ماالعقول، يدم، بالغا سحرأ ئحروا الذين من إلا أنت،  ١٠ومكرت بغرور عليه فردوا — ١ ٥ —٤ ١  ٥٣

صدقك.عل تدل، بمعجزة يأتنا مثلنا، رجل إلا أنت، 

المعلوم يوم ق اتاء من مسث، لها لكم، افه حلمها ناقة هده الةةةو؛ت صالح لهم قال — ١ —٦٥  ١٥٥
ولاقيه، الناقة تشرب لا معلوم يوم ق ائاء من نصيب ولكم لمتها، من تشربون وإثا الآء، فيه تغربون 

عثليم.يوم اض؛علواب فثعائكم يؤذيها، ثيء بأي تمسوها 

هألأننإثبمث< ؤدثايؤإنجم.ثامن ائتنا ت ثمودلصالح قالتخ ئ١لت ه— وائلة بن هوعامر الطفيل~ ش عن 
انفرجت،إما نم الخامل، تمخض كا تمخض هي فإذا الأرض، من هضة إد< فخرجوا اخرجوا، ئال،ت 

أنج،آموؤآ قوروهاثأيمحقل تط لخظم آئه هندهءنائه ؤ صالح: لهم فقال ومهلها، من الماقة فخرحت، 
(،٤ ٠ ١ الممسثرالصحح؛/ ينظر: يرْ، تمل البش )أحرجه [. ٧٣ت ]الأمراف، ه ألثم دلأدمتوهايوِومآ-غدكآعذ-ا>ج، 

الشبالصيحة جيعا افه فدمرهم جريمتهم، عل ن١دمين فأصبحوا الماقة، أشقاهم فنخر — ١ —٩٠ ١  ٠٧
عقوبةق اطه قدرة عقلمة عل واضحة لدلاله العفليم العقاب ذللئج ز إف نحتهم. من الأرض رلزلت، 

لجو— الرسول أيها — ربك، وإة ورسوله• بافه مصدثهم، به سمعوا الدين أكثر كان وما الكن-؛ين، الجرمتن 
الومين.بعباده الرحيم الجرمين، من انتقامه ق الغالب، العرين 

والأسشاطاُتح:الفوائل 

اللحق.كاي صالح، مدائن j( أطلالئمود ينفلرت ١" 
وس،كره.افه بطاعة إلا ومكن، ومليس ومشرب مأكل من أمة عل اطه نعم تدوم لا ٢"" 
دين.الفالمرف؛ن يطح ولا الصلحين، المالحين يهلح أن الأمة عل ٣— 
العقوبة.نمثز ؤيهابلها الرز3،، من، فيها وما الص صالح اف نى معجزة مميز ٤" 

٠التوحيد إل الأنبياء دعوة وحدة — ه 
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0اقم'محلآة0ةمحإ
منآلدلإ؛ن .أقأمن ثقثم،إد< ه .^٤٦٩^^ 

ثؤىيثه ؤ ثبم( ممع،اددبمئث>.١٥١٧ أنم بق قؤ ِغليى ما ميدر؛ئ، .ر آلثشابم< 
محأهإ،ثبمتؤذ.؟ثجمثمظ( تن؟قلية.؛"j؛، إؤ ثةآكنيأق

تثثِمآ؛ مقع عصر ؤأتفئ ".؟ أيحييمآ دمخ ثمم ؛.؟ آلئعخث ؤ، عجؤيإ إي ا.؟ ثبمعإ0 وأنإه7 
ه.؟ لوآلعغرأقمحثّ ؤلأيغث ممحبمنثث.؟ محتاكازأكثمم دتممو ؤ، آلنثربم.أال0 

■الم<«%ء\ر 

لهمقال حين الرملين، لخمح م؛كديدن يدلك فكانوا لوطا، رسولهم لوط قوم ثيب —  ١٦٤— ١٦٠

لأمئن اف، ْن رسول لكم إش الخبيثة؟ وجريمتكم غيره، بعبادتكم اض عقاب نحافون ألا لوط أحوهم 
الدعوةسليغ عل جراء منكم أطلب وما أمرى، ز وأطعوف اش، عداب فخافوا إليكم، الرصالة تبليغ 

العادن.رب من إلا ثوابي( أطالب وما إليكم، 
الجريمةبميم وئثدون أدبارهم، ؤ( الدكور أئثشون( ت القبيحة جريمتهم عليهم أنكر نم — ١ —٦٦  ١٦٠
جرمون•قوم أنتم ل، الاستمتاع؛الإنامحث،؟ من ربكم لكم أباح ما يتركون ١-؛^؛>،، ساتر ين من الشبة 
البلد.من لطزدنه إحرامهر عن محب يترك ل؛ كن وأقسموا ذلك.، عل أصزوا ولكنهم - ١  ٦٧
بشدة،الشيح إحرامكم يبغضون الذين من إض لخريمتهم: مستحقرأ عليهم فزد -  ١٧٣- ١  ٦٨

هووأنقذناه له، فاستجبنا الخقيرِإ عملهم م، يستحقونه الذي ااعال١ب من وأهل أنا أنقذبي رت، يا 
كثيفةبحجارة وأمهلرناهم بالخسف، الهلاك أشد الآحرين أهلكتا نم الهالكين، من كانت، امرأته إلا وأهله 

فكدبوه.تبثهم، حرفهم الدين القوم مطث الهلر، هذا فبثي ال،اء. من 
عقوبةي تعال( اش قدرة عظمة عف واضحة لدلاله العجبج، الفريد العذاب ذللث، j( -إن  ١٧٠—١٧٤

العزيزلهو ~ الرسول أبما — ربك محإل ورسوله. باق مصدقين به سمعوا الذين أكثر كان وما المجرمين، 
المتقين.بعيادم الرحيم الجرمين،، من انتقامه ق القهار 
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والأسساهلأتتالفوائد 

أفعالهم.هن براءثه وثنين وانحرافاخم، معاصتهم قومه عل يممن أن الداعية عل - ١ 
وبجددومم•فيحاريومم بيتهم، والطهر العقة أصحابج بوجود لايملون الشالون المتحرقون ٢" 
لوط.بقوم الله فعل ي ١لأحرق، عذابج مل الدنيا عذابج إل يقود والعاصي الفواحش ارتكاب، ٣— 

الخعلرة.والأمراض الدمار ب، نجلاللوامحل فاحشة انتشار 

بجئ<لأ.هأمحأ
صأاء،هظيوأم€اللأ إن م خيوثئ أقحمحمحد"ِومحبماكنم' 

قأو)0وأثثؤأ محلا ألتاس ئتقثؤأ ؤلأ اؤآ أكتئامميآنثتتقم ؤنيؤأ ُأو؟ الثحيي)ة من 
أتت؛،t كثلإط.؛ من قث .ا آلآومح، ؤآلملأ خلإ ٌ ممسدن 

ءكثالإ،تاينآكثا؛ءإنكتكتسآمحندتيأ،ْأسؤءل. أ/ؤ؟ إلأدثرهثقا^نهئثك(دن'آلقني.ين 
أؤ؟^لإإةدعانئامجيرمعظ؛م ١؛^؟ ثشلود< أؤآه١ل، 

>ئتآهمرآنيم.أهؤإنتغكن ؤ؟ وتاَكن لاك يمح، ؤ، إن 
جر.الف

شرقتقع الي مدين مديتة قرب — الملتف الكشف، الشجر ذامحت، البقعة أصحاب كدب — ١ ٨ • — ١  ٧٦
لكم^؛ ٥١غثره؟ عيادة ق اش نحافون ألا لهم* قال، حخن ثعييا تكديبهم ت، ببالمرسلين ~ ميتاء صحراء 
ت،أطلوما أمرى، ل وأ٠لءعوبي اف عل-اب فخافوا إليكم، الرسالة سلخ ق لكم ناصح اش، من رسول 
العالمجن.رب، اف من الثواب، أطلنأ إما لكم، نصحي عل جزاء متكم 

وي،البالعدل الميزان ننحق وأ؛زا المكيال، و المنمن من ولأتكونوا المحل، حق أقزا -  ١٨٣-  ١٨١
فيها.ال الفلتتشروا والخيائث؛ المعاصي بفعل الأرض ز ولائنعوا حقوقهم، التاس ينقصوا ولا 

السامة.الأمم وحلق حلمكم الذي ميه، واجتناب أمره بامتثال وحافوااض — ١  ٨٤
ماالعقول، ياوم_، بالغا سحرأ تحروا الدين من إلا أست، ما ومكرت قامة بعليه قرئوا ~ ١ "٧٨ ١  ٨٠

منمهخ عيابا علينا فأنقط دعواك ق صادقا كنت، فان كاذب، أثك تعتقد محإيا مثلنا، رجل إلا أستن، 
ياء.ال

والكفر.المعاصي من تعملونه يا أعلم ري مهددآلهم• ثعيم، قال ~ ١  ٨٨
-١٨٩-



الثجراءسورة 

مؤاسحاب، نحت، فامهظلوا حث، أصا؟هم إذ الظلة، يوم عذاب فأحدهم تكذيبه، عل فآصؤوا — ١  ٨٩
العذاب.ثديي كان الذي اليوم ذللت، ق جيعا فأحرقهم النار، من رمس، لهيب جاءهم اجتمعوا 

المجرمينءقوية ق اش قدرة عفلمة عل واضحة لدلالة العفلٍم العقاب ذللث، ق —إل  ١٩١—١٩•

قالعزير لجو الرءسول،~ آي|ا — رثالث١ وإل ورسوله• بالاثه قين محل• يه سمعوا الذين أكثر كال وما الكئهي؛ر،، 
المؤمنين.بعياله الرحيم المجرمين، من انتقامه 

والأسياطات،:الفوائد 

اف.تقوى عدم سييه حقوق، دأم، الاقتصادية، اُبمرائم ١" 
الأموال،.وتدمير الاقتصاهؤ، نحرب إل يقود الأرض ز الإفساد - ٢ 

وعقابه.افه عضي، لنيل تجس، ؤليازاوهم وتكذيبهم الحق بأصحاب الاستهزاء ٣— 
الأحرين.ظلم عن واض والاقتصاد، اسقة؛١لأل، المنكرات، محازئث انماءية عل - ٤ 

د_الؤشث،لءونمنآنمأض ار£حآأهمن درل،يب إبمدُكريقط،أئثبيل وؤ 
يمقمموا'غآإعيث،. 

محبقممتيئك'وأ'َةدثلك، مءًًقامأ ءقهمم\ ''.'سرآهن بمخر(آلآنثم\د(
وهمثُيثمحذمم.ؤتهمثنته لأسبمت-بجءحقياأتيآبوؤن. و؟ 
ث\َكؤأو.تلاهم سنين. تهتثثنِ آمت؛تنالن . أم،تدزثا^وْول غنين. ثص 

ينادهخث تامتذ.محاُوأُ آدكتا؛نئو^٠ ؤتآ أؤ؟ ءبمئاك١مأبمةتزرت> آعئ أوأ'مآ بجعدؤيك، 
ُو^رلدبرعنآشتع^تطيعؤبم، 

لمىون0<
١،ر الف

—الرسول، أبما — هليلث، عل جميل به نزل، العالين، رب من حما لنرل، القرآن هد>ا وإف — ١ ٩ —٦ ١ ٩ ؛١ 

القرآنهل.ا وإل الواضعحة. الفصيحة العربية باسة نرل، النار، من المكذبين باياته وتئال.ر وتحمظه، لسمعه 

السابقين.الأنبياء كشس، ق مبشربه 

اليهودءل،اء ذللن، يعلم أن ومي ه، محمد ونبوة القرآن صحة عل علامة للمكمار يكن أولر — ١ ^١٩ 
والنصارى؟

-١٩. ..
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قميحةعربية قراءة العرب كمار عل فقرأْ العريية، يتكلم م تى عل القرTن ولوئونا — ١ —٩٩ ١  ٩٨
تلاوته.ق إعجازالقرآن من فيه ما ْع به، لريصدقوا صحيحة 
٢٠ يشاهدواحتى به يصدقون لا القرآن، -بمدا الإيٍان ئرك الجرمغ( ملوب ؤ، أذحلتا كيلك — ٢٠٤—٠
العذابيتآمحر إمهالهم فيهللبون بمجيئه، يشعرون لا وهم فجأة، العقاب فيصيبهم ااٌ->ع، العياب 
العذاب؟يتعجلون كانوا كيف، مويخألهم• انكرءلءهم بل لجم، لاإمهال ولكن يومتوا، 

يتمعهمماذا الوعود، العقاب جاءهم ثم ءلويااة مقتاهم إن اش رسول يا أ-محبرل — ٢٢٠٧—٠ ه 
العقاب.لدع يتفعهم ل! معاشهم؟ وطيب أعإرهم طول من مفى. ما حيتئد 
ق^، ١١٠ثنا وما للعياد. موعظة وتلك بالر<،لين، الإنذار يعد إلا بلدة من دمننا وما — ٣٢٠—٩ ٠ ٨ 

يقدمما وينظر [. ١٥لالإصر١ءت ه روأّولأ ما0ثبخ حئ معدبثن tؤوماكن١ تحالت افه قال كإ إنذارهم بعد يبهم تعن•
فرها.تل 

يتنزلأن يستقيم ولا يصح وما جمجيل، به نزل بل الشياؤفن، القرآن ببمدا تنزلت، وما — ٣٢١—٢ ١ ٠ 
بمع.الاستراق من وحجبوا منعوا لأمم ذللثج؛ عل يقدرون ولا الشياحلين، القران ا حل• 

والأسمماطات:الفوائد 

الرحمن.بما وتكلم القرآن، ما نزل إذ العربية، اللغة علوشرف، — ١ 
-تزله.الكمار شبهات، وإبمئال اطه، كلام القرآن أن عف الأدلة تقديم تجيد أن الداعية عف ٢- 
دليل.أي ْهه يفع لا وهذا والاسكيار، العتاد عف قاثم الكافرين ثم ٣- 

عليه.ا-لجة ؤإقامة لناوارْ، أحل-أإلابعي. ألايعدب تعال افه حكمه اقتضتج — ٤ 
بالحياةافه متعهم آجلابثي عاجلاأم وائ افه عياب بأن إحيارمستقبئ ( ٢٠٧—٢٠٠الايات)ل — ٥ 

احالهم.بتأحجر 
الدعوة.تبليغ بعد إلا قرية ث٠للث، لا محك اض بان متقبئ إحياث ٢( ٠ الأية)٨ ق ٦- 

-١٩



الشعراءّورة 

ؤلحضشؤأنذرعشهميك ?ؤأ آيثديثن من مهؤينث إكهاءا-ص آش مع دح هؤ 
ءةدؤو<ضآلعغزتعاٌ.تتاثنمؤث.؟ إي صو عصحق ؤة ١؛^؟ أقعش لءي -حنا-ءلى 
أئثليأر''و^أاهلهثكفيأكت؟دتيأ؛^^؟ ج^؟آقىقشح؛نثنيا آؤمعِ 

لآصحمؤث.حآهثمحصبي.:محنص 
لايمعؤى.؟بمؤؤى،C محآثثم تهيمن.؛ وإد ًًقفي ي أقهم ر أز .؟ ?i؛؛< ألئا بقعهم 

ظيؤأأقن بمدما٠ثلمو١لعاؤ من ؤأننمبمميأ أذةءَىمل ألتاهضتا^^٤! ؤععلؤأ إلا٢كنءاتؤأ 
هيتقيدن منقلب \ى 

محلا^^٠٠! العباد لثيلخ كريمة؛ وأحكام عظيمة بتوجيهات ه رسوله تعال اممه يرثي — ٢ ١ ٦ ■" ٢ ١ ٣ 
ذلك،من معصوم ه اليى لأف للأمة، الخطابر وهذا حهئم. سار اف فيعدبك آخر، معبودأ الله مع تعبد 

ول؛عصوك فإن بلثح، المدقنن لأصحابلئ، وتواضع النار، ءذاد_، من فالأقري؛ن الأقربين عشيرتكج وأنذر 
أيعن ورد كا الأمر، بيدا قه اف رسول محام ومحل تعال، بافه تشركون مما بريء اثي لهم• فقل يطتعوك 

أو"" قريش معشر رابا محالت ه عثا؛ريك، ؤأيذر افهتؤ أنرل حين ء اش رسول قام ^ ١٥هم هريرة 
افهمن عنكم أغني لا مناف، عيد بتي يا شيئا- القه من عنكم أغني لا أنفكم، اسروا — نحوها كلمة 
عنلث،أعتي لا ه، افه رسول عمة صمية ويا شيئا. ايثم من عنك أغني لا الطلب، عيد بن عباس يا شيئا. 

ايخادي)صحح • شيئا٠٠ الله من عتلث، أغني لا مال، من ششت، ما تليني ه محمل. بتت فامحلمة ؤيا شيئا. الله من 
 /A ٢٠٧برقم ه الأييئق تأنذرضهيش ؤ تعال؛ توله ل باب الإبجان، ~ ملم وصحح ،  ١٤٧٧ برقم الشعراء صورة — الضير كتاب -  ٠٣٦.)

يراكالذي بعياله، الرحيم أعدائه، من نقمته ي العزيز الله، عل أمورك كل ل واعتمد -  ٢٢٢-•  ١٧
العليمللأموال، مح الهو إئه يالصل؛ن. إماما الفروض تمل وجعن التهجد، إل وحدك تقوم حين 

بالأحوال.

شرير،كئ.اب كل عل تنول إتجا القياطن؟ تثول قن عل انماد- أيبما - أمحركم هل - ١٢٢٣٢٢
الكهةهؤلأء وأكثر للكهنة، ذلك ويلقون -، الشهب، برجم تتجبوا أن قل ~ المع الشياطين يزق 

كاذبون.

١بتيءا، ليس ٠٠محق١لت الكهان؟ عن ه الله رسول ناس سأل ةالت<ت عنها الته رصي عائشة الومتين أم عن 
الخقمن الكلمة ١اتللئs ه.' اطه رسول فقال حقا، فيكون بقيء أحيانا محدثونتا إئبمم الله، رسول يا قالوات 

-١٩٢.



الشّعراءسورة 

كتاب—  ٥٧٦٢•ا/أاأيرةم البخاري )صحح ا(. كدية مئة معها فيحلطون وليه، أذن ق فيقزها الختي كنهلمها 
(.١٢٣-١٢٢/٢٢٢٨يرنم١٧٥٠/٤ة.وصصحيمالطب، 

٤YYU-YY - يعهمالقمة فالثعراء واس، الملاح حث من صممان الشعراء أن تعال اف تحر
والجونالكلوم، والهجاء الدموم، الدح من القول أودية كل ق أمحبمم ر ألر الحي. طريق، عن الضالون 
يشسبونإذ كدب، أهوالهم أكثر وأق جائرين، الحق، طريق، دعن، حائرين،، الهائم، صير بترون المسموم، 
وعملواورموله، يافه صدقوا الدين إلا متهمت الصلاح أهل بحانه امحتثتى ثم يعملوا؟ ع ما لأمهم 

محمدرسوله عن ودافعوا عليه، والثناء افه د'كر هن شعرهم ؤ، وأكثروا افه، شرعها الم، الصالحة الأعهال 
اإليه؟ مصيريصرون أي اعتدوا الدين وسيعلم متهم• الظلوم انتصافذ نر وأهله وانتصرواللأملأم ه، 

والأسشاطات:الفوائد 

فالأقرب.الأقرب إل الدعوق تبلغ وجوب ~ ١ 
 Y ~ والإخوان.والأصحاب الأتباع ْع الخلق، وحسن الخام،، ؤلن التواضع وجوب

.يد^٠١يقومون ثن عل واستحوادهم الشياطين،، لإغواء سبيل والافتراء الكذب ٣" 
الحق.يصرون الذين اللتزمتن اللمين، الشعراء مدح — ٤ 

والحاضر١^ ق الفاسقين، الفراء حال عن تقبل مإخبار ( YYn-YY)؛الأياُته ق ٥- 
أمثالهم.من الزائغون الصالون ومحارنم والكذب، الباطل عف يقوم شعرهم أة من، والمسقيل، 

غبمرْوظلم والعاصي، بالشرلثّ ه نفظلم ئي، ممثل سوء عن تقبل مإخبار ( YYU)الأية ق ٦— 
بالباطل.أواتبممه عاليه، أواعترى حمه، بثمط 
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مكية.النزول! 

القاصد:

والبعث.والرسالة، اكوحيل.، تقرير ~ ١ 

 ~T ومقاصده.الكريم القران عفلمة بيان

ونبوته.واللام الصلاة عليه داود مالك قمة تفصيل ٣— 

م■ آسآلتتياهييتي 

آيثلثأينيمؤق آنيث أه مدى  ١٥"محآ=ً#ثاسله ١لثت٠١ي٠ ؛^> ١٠
بمثهؤنيج ه'إنآلإت;رتلأجّمثأإلآ*ختؤ دهمأمحرقمحابج4ئ؛ يئيبجنآلقًفوء 

ذم؛لنليىآلئتءاك-من ؤؤك ٥" ثم فيآ؛لآتي آكداد،بملم ّثقئ م ي آؤيى ٥" 

الضر!

بيانبيرادها ق الحكمة من وأق القطعة، الحروف، عل الكلام البقرة مورة مطلع ق مدم ه — ١ 
بالبيان•الخامل والكتاب القرآن آيات، الذلام، البديعة المرام، البعيدة الآيادت،  e.jLAالقرآن. إعجاز 

ولرسولهفه؛الوحدانية أووا لدذ-ين العيم بجنات ونشر مستقيم، صراط إل مدي آيامت، وتالاائ، ٣- -٢ 
وهملتحميها، الزكاة ؤبمطون وبشروطها، أوقاما j الصلاة تؤدون أمم صمامم ومن بالرسالة. 

حازما.تصديقا بمّئ.ةون؛الآ-محرة 

يتخثهلون.ضلالهم ق فهم حة، رأوها حتى السيئة أعإلهم لهم نثغا لآ-محرة يكد.؛ون؛١ الذين إل ~ ٠ ~ ٤ 
خسارة.اكاس أشد ١لآخرة ق وهم الدنيا، ق العد.اب أشئب لهم اض رحة عن العداء 

بخلقهالعليم تد*؛ثرْ، ز الجكيم افه عند من القران ئتلمى الحلق أشرف — الرسول أبما — وإيك ٦— 

ورصله.

٩٤-
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والأسس1ظت:الفواكد 

يذلك.والتحدي ا،لقشة، الحروف يذكر للقرآن الياف الإعجاز إل الإشارة ~ ١ 
ؤإيتاءالصلاة كإقامة الصالحة، الأعءاJ( عته نتج أن لأيد بل بالقول، صديق جرد الإياذ ليس ٢" 
الزكاة.

والفساد.الشيان و والوقوع والشهواُت،، المليان j الإسراف ت الاخترة إنكار ٣- 
الةالنبويةالخالدة.تقريرالرم٤" 

ص-مريل من ه الشت ظم السامحة الكب بب عن الكريم القرآن معجزة تمئز - ْ 

٢٥١هم،سوضثفيى ب ناما كذتغ لهالمحءت<لآجيإفي إؤ 
النغزأثاأكم إم47 ثمئ؛ئ أئ^؟ ييبآلفين آس ؤاآلنارلآد<مثها س ؤديىوأ،صق ظثاجاءها 

رلآبجاث،لثيىمحاهث4ثصيمحن،إفي ^فيمحاقةثائ:اثايزكأءا 
بمنةدئفييّائ،عئ 

هثدا،٧ ثمم؛ ءاثنثا هءجاءتم ق؛مثد؛?جأ ومح؟هةإلإمكامأمك ,خءة، ^٠١؛^^ يقغ؛نيمويرؤ، 

الم،ر.

منأحهيأالهلريق ئد ساء صحراء وهوز — المحولأهله موس قال حان — الرسول أيبما ~ واذكر ٧" 
تدفقونتالغار من بئعلة أوآتيكم الهلريق، بخبريدلناعل ساتيكم ،١>^، أ؛صريت، إش مصر~ إل مئين 

اليد-من بما 

النورمن حوله وما النار فيه الد.ي المكان هنّا أل ونشره تعال، اممه ناداه المحوالنار موس ٨—٩—فلئاأتى 
الخلائقرب فه وتنزيها وإرساله، وندائه موسى لتكلميم موصعا اطه جعله أن بركته! ومن ميارد، مقدّس 

'محلوماته.تدبير ق الحكيم ملكوته، ق العزيز بحق، المعبود أنا إيه موص يا به• يليهم، لا عثأ 

أي:ه وس-ءنثها ؤ نوره النار ذلك كان ^ ١٥^ ؤ،آلناي ش ؤأ0بويق عنهات اطه رض ماس ابن عن 
(.١٤٦ ل،/ الفتاوى النور•)محمهمع حول ومن النور، ؤ، من بء.رك 

منهاربا وقئ فنع ا؛س، كحركة رعة بتتحؤك ورآها ألقاها فؤا يدك، من عصاك وألق - ١ "٢ ١ ٠ 
محسلا موسى يا أحرى! مرْ باسمه بندائه ه وانمجحانه، افه فطمأنه إليها. يرجع ولر العجيس،، المشهي• 
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ظلمه،ْمحن تاب ثم انماد صائر من ظلم إلامى أمن، ل فهم الرمحلون، عندي تنافر لا إق المشهد، هدا من 
ييضاءعمج قممكر جتمحسر ق يدك وأدحل به، رحيم له، غفور فإف صائح، عمل إل يئ العمله مدل 

ورغوالطوفان الثمرامن، ونقص واليد العصا وهيت معجزامتر تسع حالة ز أصابما، مرض غثر من مشرفة 
اض.طامة عن حارح؛ن قوما كانوا إمم وقومه. فرعون إل والدم، والضمالع والقمل وا-بمراد الرجز 
امموا— انمن رأي رأوها قد وهم ~ وغيرها الشع العحرامت، هده وقومه فرعون جاءت ٥^١ — ١ ٣ 

صرح.سحر الايايتر ^٠ أن وزعموا بالحر، موسى 
عدواناتعال اف عند من حق بأما متيقنة قلوحم أن ح الواضحة الايات ءرذْ وٌقدبوا — ١ ٤ 
المجرم؛ن؟مصير كان كيمر — الرسول أيبما — فانفلر االؤمت؛ن، عل 

والامتشاطات:الفوائد 

عليه.لايلام أمر'لبيص الخْلر من الإنسان خوف — ١ 

واضحة.ومعجزة يثنة، آية من بأكثر رسله فيؤيئ. الكافرين، عل الخجة افر يقتم ٢" 
عنادآومحاربونه بألسنتهم، ينكرون ، ٧١٥ومع نفوسهم، يه وتوقن بقلوبمم، الحق، بمرفون الكفار ٣" 

وعثؤأواستكٍارأ.
أًابأم•ما لثلابميتهم ابق؛ز،؛ الللمكل.بين جرى با يمبدوا أن العقلاء عل ٤— 

تيبمادْآصإن.رققأكاءق،ام ثثالأاثتدش٢^ عك دائُدثيثتن لثد ثؤ 
إن٥^١ئوآكص-ثرالمتذآلئ١شعنتناداؤُدوهال،ثثبيثر 
^،١٥تايآلق1إ، عق بجيتمد؛.اعلدآأمأ وآلإنيدألْلير-م تويصبث'أنيتي ج .

ٍءصالأنأع 

هبمادكاآلص-تيجيدى ف متجميلك لأدخلى رءن>ءثع 
الم،ر.

فالحمد وقالا: والأجرة، الدنيا علوم من واسعا عشم\ المحألإ وطيإن ااةه> داود أعطبا لقد مسأ — ١ ٥ 
باض.المدقم، عباده من كثير عل والماللشر العلم ترن.ا مصتنا الذي 
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اسm؛ سليان وثم واس، وانملم من المحو داود أباْ m؛ د،ان وزدث - ١٧-١٦
العطاءهذا إن والدنيا. الدين ل إليه نحتاج ئيء كل من وأعهليغا الطم، كلام عئئتا الناس أيبما يا ت بقوله 

كلبأصنافه، والطم والإنس اجس من جنوده س لملئا0 ومحغ الواضح، المحم الفضل لهو الكريم 
منتظهم؛ن.يحيومه جتس 

النملأ-ها يا نملة: قالته النمل وادي ,يخ إذا حص وجنوده القو محليان موكسب، ار ف— ١ —٩  ١٨
سليانفتبثم باولك،. يعلمون لا وهم وجنوده، محليان ينحمكم لكيلا اكنكم؛ مادخلوا انتبهوا، 
علوحرصهم يعلمون، ومم أحدا يؤذون لا وجنوده المحو محليان أف ومهمها التملة، قول من ضاحكا 
والو.يوعل عئ أنعمت، الش أمحكرنعمتلث، أن ألمتي رب، يا ت سبحانه لربه متضرعا وهال، النمل، مصلحة 

ا-بمثةواثحض الواّمة، وأدحلتي؛رحمتك، مني، ترضاه صالحآ صلأ أعمل أن ووممض الكثيرة، الغم*أ من 
المالحين.عبادك مع 

والأساطاصالفوائد 

اليهود•ماحرأكطيزعم لا بميإرائيل، أبمثاء بميأمن ئليان؛>،يائي كان ~ ١ 
الاحرين.عباده عل يقصله وبه هوالعلم، الإيإن بعد عبده عل به اش يمس ما أفضل ~ ٢ 

الزيدمنها.ويسأله عليها، وتشتكزه عليه، بنممه باش ه يعرفالومن ٣— 

المحو.ساليان جيش كان كط مطلومحب، الإدارية الأمور ل والترنمج اكئفلم - ٤ 
والحيوانات،،الهليور عام ي حتى فيه، مرغوب لجم الثم لتقديم ونصحهم، بالاجرين، الاهت،ام ْ~ 

الملة.ْع حصل كيا 

والأعإل،والوظائف اد.ؤوليات، فيه تتتؤع إن تنقليا، الحشرات، أكثر من النمل أن العناء أست، ٦— 
وتميزهاانحاه، كل ل رائحتها تنشر خاصة مواد إفراز حلال، من ونللئs بعد، عن للتواصل لسائل ولديه 

سمستعمرة فلكل واحدة، لغة س بأكثر التخاطب، عل هائلة محيرة لها النملة وأن وتفهمها. التملأت بقية 
بعمى.ْع أفرادها بعضي -٢١ ويتفاهم يتحد'ث، الي ؟٦، الحاصة لغتها النمل مستعمرات 

أيمن وحمايتها الستعمرة عن تتول الش هي الؤتثة المملات أن الو'ى.ة العلمية الحقائق ومن 
القادم.للخطلر ليتتثهوا التعمرة أفراد لبقية بإصرارإمارات وذللئ، مفاجئ، خْلر 

الجار:ا~وانفيامآنامم:زضل، ا-أسي: )سأيا'ت،ا>ءجاز 
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عداياأجآ ينامحثؤجِى حقان  ٢٢ئد الهن لكا تاؤكنلا آلثليرهمان مئن ؤؤ 
تحطثم ثحْلت.^١ و مما سب- عق ؤ؟ ين دث1طني أرلتاتثي ٥^^١ 

عمّىمحتا سء ء=فل ين ؤوقن ثنمتفهم آنتأآ ث ؤحد أأو؟.إيى تثن يبمؤ سا ؤحثثلكىين يدء 
عي^٥٠٢ ٥٥قثنهم ؤيثن دمحزآش  ٧٢٠ممشميى مجدئز هممحتها محتثدقها و؟ عطستن 
^،ئتاؤت\محميإهبي>ةوةوئ آشيل 

يىأمَكت تحدمق مئثز ؟، ١٥أو؟ ه ثدظ_م آنمنهف تت هت إلا إقه ي آثه أتوأ قيتنن تما 
اأو؟هعلمهآقلزت\دايخي اأجاآدهبدكثنج،ىدا آوكسمن 

الضر:

٠YY-Y - الغامحن،من كان بل الهدهد؟ أرى ولا فقال: الطيور من جنده عن اص يهان وبحث
عيره،عن ئمصغ واصحة بحجة أويأتغ أولتدبحغم، ثديدآ، عذايآ لثتدثنم أمم غائب ش جمر ٥^١ 

سبأمدينة من وجئتك عله، قؤح ل؛ ما عل اطتنت ال~هء: لليإن وقال ييأ، زمنآ غائأ الهدهد فبقي 
مهم•موثوق عظيم بخم - اليمن ي مشهورة ميلة هي و- 

٤ —  ٢٣ Y — الملوك،إليها •محتاج التي الدنيا أساب كل من وأعطثئر تحكمهم، امرأة سأ أهل ق رأيتذ وئير
عيادةالشيطان، لهم وحئن مسحاته، افه دون من الشص يمدون وقومها رأيتها المدر، عقليم صرير ولها 

الخو•طريق، إف بمدون لا فهم تعال، باق الإيان عنر فصرفهم القييحة، الأمال من وغترها الشص 
 ٥Y ٦— Y — ماؤيعلم والأرض، موامتذ الفير المخيوء عمج للذي يجدوا لئلا ذللث،؛ الشيطان قم نثن

المخلوقات•هوأعفلم الذي العرش وهوربا غثده، معبود؛حق، لا الذي مسحاته اممه ومائفئهزون، ئسؤون 
٨  ٢٧— Y — وكتباالكاذبين؟ من كغت، أم ذلك، ق أصدمت، الخثر، من سثت، اهوللهدهد ّاليإن قال

ابواب؟من ماذايرددنا ليتفلر عنهم؛ يتصرف ثم سبأ، ملكة إل ليش به؛ يدهي، أن الهدهد أمر ثم كتابا، 
والاصتسامحيآته:القوائد 

انضباطهم•محثرى حاجامم، عل لمس رعيثص؛ يمممد أن الراعي، وعل يتقمدجتوذه، القائدأن عل — ١ 
مقبولا.كان إن عيره ومول التهم، كلام عنع بويكون واجم-،، والحكم التحقيؤر نر العدل — ٢ 

مو.يعلئة لا  ١٠يعلم ،طه الأدنمح، يكون وقد قليلا، علمه ييقى علم ص الإنان أوي مهما ٣- 
الباطل'أهل عل وإنكاره ديته، عل السلم وجوب ~ ٤ 
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فلا\لآ-خوين.( تقاؤير من ويقرأ كلام، من يسمع ما عل الحكم ق داكآبي التريئ الوولء عل ه~ 
ئثستا.دون من ردْ أو ذلك،، شول مع 

ئثإدؤيزأنزحئ هاؤلته ماحقنت آممى ؤآ آيثؤأ١^، أؤأهالئ،اكي متيس ٢^٠ثوأووأمف 
ص\ص%\ص'

يمنحلةإتيمدهد•نخئاحء ''©أ'دإفي أ٠نيهاادفي؟قثمح،أسلأتث أ;؟َ،ه 
?3؟ه؛؛؟٤٢^؛^ 
اكفر؛

لال«شورةباحترام وخافهم القوم، كبار خمتث، الهيس، الخطاب، سأ مالكة سئمت ولما — —٢٩١٣
الرحمناش م بعظيم• بشأن بدأه رد،ان، من مرتل عفليم كتاب، أنابي( إبي( الأشرافح أبما يا دالثموي• 
افه.لدين حاصع؛ت، إئ وأقبلوا عل، تتكموا ألا الرحيم، 
الكبار.بعدئفز إلا القرار انحاذ .م معترفة؛عارللممشورة، بالتوقر الخطاي، ئوت ثم — ٣٢
وأر؛اي،والمال، والسلاح الرحال ق قوة أصحاي، نحن العسكرية؛ للممواحهة بالتلمح فأحابوها — ٣٣

به.تامريتنا اللي الأمر ق فانفلرى إليك، موكول، دالقراد القتال، ق وحم عزم 
ومااو؛اأو سلي،ان رسالة هيبة من منحرفة لكنها قومها، ٠ ءلرفمن طنآثها الإجابة ومده 

استولواإذا الالوك إى فقالت،: الهلرف؛ن إرصاء وحاولت، الواجهة، من فح1.رات< والحزم، الحم من فيها 
إلسأبعثه وإبي، علمينا، انتصروا إذا يفعلون ذلك، ومثل أفراقها. وأماتوا حئ؛وها، بالخيوش بلدة عل 

أوردها؟الهدية، قبول من الرمل يرمع بم ومنتظره؛ عفليمة، بءا-ية سلتان 
والأسشاطاُت،:الفوائد 

سبأ.صولئلمكة نليءان كتايؤ من كيافلهرخالأ٠ بالحض، اف إل تكوذالدعوة أن نجت، - ١ 
رلث.ولة.الحين هذا ول دولته، رحال كبار باسفارة يقوم المالح الحاكم ~ ٢ 

القرار.بانحاذ الحاكم وتفويفس صورة، بأحسن رائهم تقديم النشارين أدب، من، ٣"" 
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مثكفءائكأبلأنمِتيوةكت تا يمافي أييدؤنن مال "؛اءثابمث  ٥٠ؤ
^بجآهوأآقؤ٢هم،

عقؤكؤئمزتقايخاملرتمم يهء تنآلخقأمأءايك عممهت ، ١١٠؟^^؟عنيثبم^■ سئيما 
؛،٠١١٥؛^^^ يءاه ٥^١ يةوإقا؛ثاحيهك أن أثأءايك«بيءثق ثا3،آلإءا>وت0,>وعنآوئنِ_، 'أو^أ' بين 

محسؤننيىيحميم0
سكدازنلإ٥١ككشذل 11لاةثدئ.ره؛إقاعتاظزأخثةاو>ئؤ0ه؛آهآ 

قيديندوزآمميتيغج^؟ئصثثاماكاث 
Jlمائيين،ئموتن ه١دإدهءصنح وكثم£<عنساها لحة حسنته ء؛وثا آلئلمج ثآآدخل شل  j،؛؛

هأأؤ^^أأ ؛؛^< ^٠١١١٠ريسا ملي-منهمح همآسلمعتا ئمى ظلماّتا ري_هإؤ( 
•المسحس 

r^-Tأمطوضسها: وقن لها هزبممحا عليهم أذم ص، او،ان ّإل بالهيئة اللكة ثذ ووجاء فالثا  ٦
التيبالهيئة تفرحون أنتم بل المال، من أءهلاكم محا أفضل واس واكئة العلم من اف أعطاف ما مالأ؟ 
بمء،احا*متها،لهم قه حنا لا متمرْ يحتوي لتاتثهم هما ،، الكلفالرسول اما إلهم ارجع إليكم، مدى 
وا-بمنتالإنس من معاونيه كاد من ص ي،ان وطلجإ مهانون وهم أذلاء ألصهم من جنهم وكم 

حاصعين؟القوم يأق أن ئل سبأ ملكة بعرش يأتيتي أيكم 
حمله،عل لقومح، محإل هن-ا، محلسكؤ من تقوم أن قبل بعرشها اتيكح أنا الخن: من قوي مارد قال آمآس 

فيه.ما عل أمن 

إذاطتفث،؛آحفانك،،بالإني:أناممبعرشهاقلأنيرمإس،مرك »ئ-قالأحدالعال،اء 
افه؛فضل من الأمر هذا قال: لديه حاصرأ العرش اليو صاليٍان رأى فلثا بالعرش. فأتى هث، افه فدعا 

جحدومس ه، لتفشكره ثواب ءإ0 يعجه عل النه شكر ومي أجحد؟ أم نعيه عل اطه هم يخت\لإتنيأ 
للعباد.حيره بعموم كريم الشكر، عن غى ريا فإف يشكرها ولر التعمة 

هللترى: عرشها معام بعض عدوا فقال: الإسلام إل ^^٠١ أن ص سلي،ان فاراد - ٤٣-٤١
اضالعج؛ية العجزة من العرش إحضار ق لما الإسلام، دين إل لهدايتها سبا فيكون معرفته؟ إل متدي 

بعغسفيه أحر'قث، لأما — هو؛د.اته الءجرة:كاده حدْ معترفه منبهرة فأجابت، سليهان، صدق عل يدل، 

عئدمن كان إدا العلم عفلمة لها موضحا الثه، بنعمة متحا.ثا فقال عقلها، رجحان سليعان فعلم التغيير— 



النملسورة 

لدينمنقادين وئ )سآ(، مالكان علم قيل من اش بقدرة العلم وأوتيتا أنييائه■ زتأييد تعال افّ وقدرة افه، 
لكفرين•قوم من فهي افإ، ضر من الشمس هماديا باض الإيان عن وتنمها تعال• الد 

افوهبه الذي اللك عفلمة لهرثبما آخر؛ مشهدا زادها حوا->را ود|ت ذكاءها منها صي،ان رأى ولما ~ ٤ ٤ 
القصرإل بإدخالها فآمر قومها، j لتآفرما نأ الإسلام، إل لدعوما :٢١ يليق مقاما وئزلها ولثكرتها له، 

فحسنتهالنقي، الماء ونحنه الصاق الزجاج من صحنه ورأيت، فدخالت، الماسة! الزجاجية الأرض ذي العجس، 
صحنإثه ساو،ان: لها فقال، نياتها، ساقيهالتلابنل عن فكشمئ، ضرزجاج، من ئن٠مكة ماءذوأمواج أعه 

اقاتلة: إسلامها فأعلنت وقومها، هدايتها ز الصادقة سلميان نثة فمالت . الماء بمر زجاج من أملس 
ربف انقيادْ ق ليإن لمنابعه للمثج؛ خاصعه وأملمتخ غبمرك، يعبادة نمى ءللمت، إنني رُب، 

والامتياطاصالفوائد 

الحق.عن لتكونه كانت،ثمتآ إذا الهدية ولايقبل دنيا، ولاطالت مال،، جامع ليس الراعية - ١ 
وماسأ، ملكة عليه كانت، ما عليه يد.لتا القت.م، مند معروف، والقي والمناص العلص التقدم ٢- 

مليان.عليه كان 

علميه.اض بنعم واكحدمثج افه، فكر باب من نللثإ قؤم؛ عليه اش نع، بعص ا،لومى دآكر إذا ٣" 
القادر.اف يبحان متحبلة، شبه ص الش الأمور تجتر مح، تعال اّه قدرة عظمة ٤" 

-٢



الشملسورة 

ل ١٠عصني-مُكح ئإداه_تإمبكان أثن أؤرأعساووا ٍثدءا قظه_لم ئمؤد يقدأرمّكاإق ؤؤ 
ثامحأ?©؟ محثمه سم أممت متمحئ زلا ثنأنثظ سمينأي 

رئِدمعة ؤ، تثتنؤن أنترمم بق طئت\رؤمعتدآش هال تعك ؤممن بك ^١ ٤٤٢
مانثيتندءءأمفيمُ م1ؤإتثاعثوإلأش اؤ؟ ولأثنألشك> ؤاآمح؛ءس يميسديكح 

وئتاثتُتئنتحىشعقى تصيك ذيم؛ءئ\ و؟ لمتثدقى أثيدء^١١ ثأ-ددامههك 
محبهمنآ\كى وا وهنمهلمّ؛ى يمنينه^ آقا كز؛يلم عنقثة د=قاءت< ذ\>كنئتك ور 

ءامتؤأوء=قامأوأتستااؤ؛مت> تندوبم^ح تقنعي دإكلأبق ؤ، ءلنموأ\دك ب1ت1 -م\ويسمح 
كأمفيم أوأ و\ثتارتجئيى أمايكث-اينمشة لسي_هء كتال إذ —ا نؤط أأو^ُ ينميك 

.هممؤمهمحرك< درنآدلآ؛لأم ألميادتلانن 
•المؤر 

وحده.اف \مدو\ لم: ويقول ، ٥٢٠٠^الئخ صالخا أخاهم ثمود ملة أرمالناإل ومالقد — ٤ —٦ ٤ ٥ 
ياالنسب: دتا.اء متعهلفا الكمار الصء صالح فخاطب وكافرين، مؤمت؛ن ت فرمن إل القوم ينقم وفجأة 

تعال.اش رحمة تنالوا لكي الغمرة؛ تعال اش من قلاتطلبون الرمة؟ قيل العياب تطلبون ئاذا قوم 
أدحير من أصابكم ما بأدب: فأحاببمم معلثؤ، وبثي صالح يا بك تثاءها سفاهة: عله فندوا —  ٤٧

بالابتلاء.نحتيرون ائكم الحقيقة بل تعال، اش من فهوممديرعليكم شؤ 
الأرضق عون يمحرمن أشرار رحال عة ت~ ثمود حجر وهى ~ صالح مدينة ل وكان ٥— ٠ —  ٤٨

نألأن تعال باق بالقسم موكدأ عهدأ يتعاهدوا أن عل وتآمروا الإصلاح، من بقيء سالون ولا ادآ، ف
ماله: فكا يطالما قرائنه من الدم وئ جاء إذا م حميعآ، فقتالهم الليل ق بغتة الومئن بيته وأهل صالحآ 

فعاقبهمالمكيدة، هذه ذبروا وهكدا ةٌلا. قي لصادقون ؤإثنا القاتل؟ من ندري ولا القتل، مكان حصننا 
•تدبيرهم ق تدميرهم جعل بحانه أثه يشعرون لا وهم بالدمار، اض 

المجرمينالتسعة الرهط أهلتقا إنما كيدهم؟ عامة كان كيف - الرمول أييا - انظر -٣٥- ٠١
إفكمرهم• سب ايشر س حالية والإيان الأمن عن البعيدة اكنهم مفهذه أحمعين، الكافرين وقومهم 

الحث،،اثماع يعلمون لقوم الجرمن من الانتقام ق تعال اطه قدرة عل واصحة لدلاله العقاب س، ذق 
ثبميه.وبمتتبون اف، أمر يمتثلون الذين الؤمت؛ن وأنقدنا 

٢-



ّدرْالمل

اليثحنا-اميمة أضالون ت عليهم متكرأ لهم قال •صن قومه إل او|؛أو لوطأ أرسلنا وص —٠٠— ٠٤
كنثونآحرى؛ تارة وثخهم ثم فاصح؟ إحرام أيه تعلمون والفحش،وألخم الشح ل المتناهية 
نحهلمونأنتم بل النساء، من لكم افه أحله ما يتركون ارشيطان؛ة، الشهوة أجل من أدبارهم ز الرجال 
والآحرة.الدنيا ق ابريمة هذه خهلورة 

والاسساطات:الفوائد 

الملحق.ق ك،ا صالح، قوم أطلال ينظرت ~ ١ 
الأعداء.بطش من الأنبياء تحال اف رعاية ٢- 

عالتا.الفواحش ارتكاب والشذوذ الانحراف صور أمح مى ٣" 
الملحق.ي كا والخالي، التقعر النخل صورة يتفنر؛ ~ ٤ 



المملسورة 

بملهمحت،أناس ميسآلإقئهم تن ممأءا3،رط قتثالرأ ئومهءإلاأن جؤآب دكارتت> ا مؤ 
مثلرمثآء مثلك ؤأتملخعثهم أوأ من قثوي آمتأدهُ للأ مأثننةثأنلت ؤ؟ 

."ه
m\ذطنبر 

أحرجوافقالوا: واستهزاء، بتهكم لوط سهم عل وزلوا الشبة، جريمتهم عل آمحزوا لكنهم -  ٥٦
فلاصبكم، منون ولا تفعلونه، في،ا مشاركتكم عن يتريعون مولأء إن باليكم. من بيته وأهل لوؤلآ 

بلادكم.ق لجاورتكم ملخون 
العذابمن ينته وأمل لوطا رسولنا أنجينا — والقدرة العفلمة من كا ،]ا عقاحم— وعندما — ٥٧

رذءآكانت، لأما الهالكين؛ مع الملاد_، ق الباقن من تكون أن عليها كتبنا امرأته لكن بقومه، ستحل الذي 
فيهم.وبملمعوا إليهم، ليأتوا لوط؛ صيوفح عل ثدلهم لهم، 

منحجاره فيه سوء، مطر السام من اكسد.ين هؤلاء عل أمطرنا والقدرة، العفلمة من لتا و،لا — ٥٨

ومحوارسولهم، 'قلبوا لأمم الخجه؛ عليهم فقامت، لوط، أندرهم الدين مولأء مطر ماء مهلكه، طم 
•مطرهم الئدرين مطر اء فوالتقدير: محذوف، بالدم والمخصوص ١^١^٠ فاستخموا ؛إحراجه، 

الذيالعذاب من الأنبياء فصص ئصثنته ما عف اف هئثت. أن الئو محمدآ رسوله تعال اش أمر - ٥٩
كإأساته. عف بالنصر الوعد إل الإيٍاء من القمعس تلك، سوى أقائم ما وعف الكأ.؛ين، بأقوامهم حل 
مالنرلة لتقدير لفاء مدا وق بالرالة. ليتهضوا اختارهم؛ الدين عباده عف بالثلأم الخمن. ينخ أن أمره 

وصماتهأفعاله دكزث، الذي آفُ علميهم: ثتكرأ المثركتن عف يرد أن أمره ثم الدعوة. سبيل ق محئئوه 
العبادة؟ق اف ْع ممركوما اض الأصنام هده أم حير، فدرته عفليم عف الدالة 

والأسساطاات،:الفوائد 

بميبحاوضثروابمم•درعا الأرض ق الممدون يضيق ١- 
العذاب.لأٌتحقاق ث، يتعاؤليه،'عف وإعانتهم للممتكر، الأحرين بفنل الرصا ٢— 

•الدين يوم إل يق,حرما ومد الأرصى، ق لل٠مدين عقوبته افه بمجل ئد ٣- 
فرمج٠اممه نمر بأن للدءاة دروس القرآن فصص ق — ٤ 

باله١لحين■الملة العذاب من ينحي فلا ني، امرأة أما لوط امرأة يتئع لر ٠— 

٤-



النملسورة 

يتكرمأن اض >رينأل ه: أسلق ؤتعال: قوله ق عاشور ابن قال — ٦ 
حزاءمن الحاصر يستطيعه ما قمارى إذ الدي؛ وحنن اللأالأعل، ق عليهم باكاء اصطفى الذين عياله 

٨(.A/ والصر: )اكحرير بالكرام4<ا. يضحه أن اض إل يبتهل أن صنيعه، حنن عل الغائي، 

 ~U لعتمدهممحاراه التفضيل؛ بصيغة ؤ-نآثيم لفظة حاءين، ه تعال: قوله ق
إلهيةرجحان لإظهار المقام أن لإبمام مؤ-نثريم وعز الخير، من حقل لهم فكان ض، شركاء أصنامهم أف 

لتتفتحوذلالثs اش؛ عبادة عل الأصنام عيادة إذآثروا بيم، التهكم الخطأْع عل التئييه ل لهم استدراحا افه؛ 
(.U٢٧٢؛/ للواحدي المط )انظر: الحق. إل بصائرهم 

ليرلغيره.وهال.ا له، أهل لأنه ذلكؤ؛ إل ويدعوالتامس ه، يتقيتميح أن فه ٨" 



النملسورة 

نهجتمذامكث> ^لثثاوتاءه\نت1ثايدء-مد\دى تبمَ لمحتقم ؤأننل نأيثيت خك س آؤ 
مح0أشجملمحمحثل

محدآلإبخوش محألض المن يخثتتت يهي>هءقلم آش . ث1ثدء=قنتحك> ثخآقيشٍاد 
قزمدئأآ-كلق آذن أو؟ ءثتا آقؤ مع رله تمحهث دئمل،تىدى 

منلابملم .ش 
لإعثويك<.هقاعق ذ،(لثثؤت 

الش%ذرت

السمواتحلق الذي افه عيادة أم حير، الأوثان من تعيدون ما أعياده الرسولت أيها هوملث، واصأل " ٦٠
وساتينحدائق بييه افه وأنبت الخياة، ق شؤونكم و4 تقوم نافعا، مطرأ المإء محن لكم وأنزل والأرض، 

لكمخلق اش أق لولا ثجزها، صنوا أن قدرتكم ق ليس التافلرين؟ عيون به ئقؤ حن، مفلر ذامت، 
هؤلاءإف بل ذلك؟ عل نمته افه ْع خالق نمة فهل الإسايت،، هذا يمغ ما فأزال وايئامتج، الأسبايه 
والرزقبالخلق ١^٥ وهو العبادة، ق له نخلمرآ اف غير فيجعلون الحق، ءلريق عن يميلون قوم الشرين 
والتدبير.

نابتةوجعلها عليها، للإقامة الأرض مهد الذي أم حثر، اش غم أعبادة الرسول: أيبما امألهم - ٦١
أجراهاأمارا بينها وجعل متحركة؟ الهواء ل تمنح أنبا مع تميد، فلا الظاهر— ق تبدو ك،ا — متقرة 
الياْوجعل؛غ، وتحتها، الأرض يرسى يائنة، حبالأئوابث، الأرض لهذه أنشأ كإ العباد، مصالح يحب 

التيصفته وفق متهإ كل ببقاء قضت، افه حكمة بدح لأن الاختلاط؛ من يمعها مانعا اللحة والياه العذبة 
هؤلاءأكثر بل إياه• عبادتكم ق فأشركتموه الخلق، هذا إبداع ل افه شارك افه ْع إله أئمة قدرها. 

من،عليهم ما يعلمون لا ومم عيادته، ي غيره معه فثئر'قون اممه، قدرة عجامؤ يدرٌقون لا الشركن 
له.إفرادهم ل عادة المن لجم ما يد-رثون ولا باق، إشراكهم ب الشقاء؛ 
إذاالمحتاج محس، الذي فهو افه، عيادة أم خير، اض مع تشركون ما أعباده محمد: يا اسألجم بل — ٦٢

الأرض،يعمرون الناس— محعلكم—أيبما الذي وهو مكروه. من يعريه ما ويزيل 'قربه، ليكشم سأل؛ 
عاشتاأمة ص حلفا أمة وكل تلمه، عمى حلفا حل كل ومحعل كنوز، من ادحزئه وما منافعها، ومحتون 



النملمحورة 

اكركون~أبما ~ ئدمكزكم أقل ما فيها. الممزق لكم ومدر النمم، هذه آخريمنحكم إله هناك ليس ملها. 
•والإيازإإ للمديق الوصل والاعبار لأ-تدلأل اي 

إذاوالبحر الم ظل،ات ز الصحيح الهلريق سلوك إل شدهم ين عمى ~ اف ومحول يا ~ انألم بل —  ٦٣
متابعةالش الدارك الاس ق ووصع السائرين، كهدي نظاما؛ ئا وقئأ اكجوم، فم فخلق صلوا، 
العياليغيث مطرأ يوق، الذي الحاي، يدي ب؛ن مثشراُت، ١لرياح يريمحل عمن الهم وامحالصحح. افر 

شريك-له يكون أن عن التفرد اف ئثره ذللث،؟ يصغ اف »ع إله ثمة فهل الجدية. الأرض وعض الشْلغ،، 
بعدا-لخلؤ( هذا يعتد ثم سيق، مثال غير من ابتداء الخلل ينشئ الذي مى الرصول: أبما اصألهم —بل ٦٤

لكمالذتم،بمئ دمى الساء، من يدهكم فه الذي الهلر لكم ينزل الذي وثن يقث. أن مل كهيقه سايه 
ذللث،؟يفعل اف ْع إله أثمة الأرصى؟ ق والقار الزريع أنولع 

قف شركاء انحاذكم ق صادقون أنكم تزعمون كتتم إن حجكم هائوا الرسول: أبما لهم قل 
اض.محوي التقدمة القتم هذه أحدأيفعل وأل العيادة، 
استأثرفقد اف؛ إلا الأرصى ي ولا السموامحتر ل أض يعلمه لا الغبي، إن الرسول: أييا لجم قل — ٦٠

يبعثون؟مض لهم علم ولا بدقاتقه، 

والامتنمحاطاتؤIالمواتي 

أ0عل التميمي هنا: لهل١ئ٠ه ومن الحضور. إل العيية من التقاُت، ه ؤءأذ-بمئنا ق الخمع نون — ١ 
حلقالذي الحقيقي باليته اكذكر لأن اتاء؛ إل الغائثج صمثد يصرفن لثلأ إله؛ الإتباث، ل-ناح القمود 

نعمه.رعايتهم عدم عل التوبخ بمقام أليق، الأسثايا 
الخميل.بالنظر الفهلرة اصمنلع إل إثارة ه ؤذا>ك^,بهتًؤ قوله: ق ٢— 
١لقاJبمات،من يدرا تحمل الض المقلية الاستدلالات، من كبيرة طائفه الكريم القرآن استخدم ٣- 

ااقاءلة.والنتاج 

الملحق.ق كها الحبال، صورة ينثلر: — ٤ 

إخباروفيها له. \شم أحلصوا إذا الكوبض، تعال اش استجابة ق تقلأ مإخبار ( ٦٢)الأية ق ه- 
الأرصى.ق الكمار من سبقوهم لمى خالفاء هلذسيجعلمهم اف أل الومتهن اف لباد وبشارة اخر، متقبل 

محيمن، من عباده به يرحم با متثرايته الرياح يرسل الذ أل تقبل مإخبار ( ٦٣)الأية ل — ٦ 
الأرض.موايث، 

٧-



النملصورة 

اشعل أعظم فقد غد ق يتكون بإ علإ - الرسول. - أئه زعم ومن صها اش رصي عاممة عن ٧- 
قولمعي باب الإبان، كتاب لم، م)صحج ه. وآمحبيورآلق؛اإلأآس ٠للأبمليشقآك٣زت ؤ ت يقول واش القنث4، 

(.١٧٧\/وْليرذماأذهق:وصرآءتردتآخري. 

آئماَةم-رءلؤبماد أوأُ ثثهمن تماثله-منثها ب-لقافيثك فيآ؛لآذرإ \دآدفءلثهلم ر بؤ 
سينئناذسسملأ'ص0؟ 

^زذجهمئُظافي،شيأ ذ(آلآدتي، سثئعإ آلآول؛ر؛و؟ئل 
دمنيئ ةؤ0 هالحمكتآن 0؟ صندهتن هتداآودإنممتِ تى و؟ومدمحى تذتقثيل< منا صتق 

و؟هصؤمحى ةوتو\قى 
المسمخر.

حىأهوال. من عليه تشتمل عئا عنئهم وغاب الآحرة، وقؤع من جهل ل القوم مزلأم كان بل - ٦ ٦ 
دارل يئكروته أو يجهلونه، كانوا ما بلم لدبمم لكامل به، ئءدوا ها كل درأدا القيامة، يوم عاينوها إذا 

منشيقا يدركون خلا الدنيا، ق ومارهم أبصارمم عمتث، بل مري-،، ثلث، ق قبل من كانوا بل الدنيا. 

الأخر؟•دلائل 
الأولو.ن،آ؛اؤنا ومايت، تئنا، إذا أنحن يعتقدونه: ها ينددون *^، JlJالتكرون التكافرون شنغ - ٦٧
ذلكبئرنا؟ من ذّخرج الويتإ، قل عليها اض،"قنأ كهيسا أحياء انبمث، ترابا، فصارمحت، الأجاد وبلثت، 

وبأب'
غايرةأوهام أوكلث، كل الأحرة، والثأة العن، وعد بآق مناعتهم الخاحدون هؤلاء ديوكي - ٦٨
مضموما.بدق عل يد.ل ما منها يقع ولر ملما، من ولأباتا لما، قيلث ومزاعم هلمقة 

الدينالرل 'قدست، التي السابقة الأمم أحوال ق تاملوا الخاحدين: لهولأم الرسول— آبما قل— — ٦٩
إلمآلهم وكان ممزق، كل اف تزقهم لقد لرسلهم. المكدب؛ن •مولأء حل ما وانفلروا لهم، المحح دد.موا 

هلأكوبوار•

سبيلل يعانيه ما حلال من ا-بمآش، رباطة يوعي ق ويلقي نسه، قليج عل سحانه اض ويربط — ٧• 
مجق تكن ولا ايلاخ، ءليلث، فإب قومكه، من الكل.يين هؤلاء عل حثراُت، نفثالئ، ئدم، فلا دعوته، 

عليهم•ناصرك افه فاد وافتراء، مكر من للئ، يكيدونه ما __-، صدرك؛ صه يضيق 

-t.A



النملصورة 

والتهكم،الحرية تتضمن أساليب من ا-بماحدون، هؤلاء يستخدمه عئا بالخدث الايات وعمي — ١٧ 
علكان إن الرتقب، الوعيد هدا وقت تعيثن ؤيطلبون العياب، من رسولهم به يعدهم ما يشعدون فهم 

شزبوقومه.

ئدبكم، إ-حاؤلته ويستعجلون به، ثوعدون الذي اض وعيد يكون أرجوأن ت الرصول، أ-را لهم قل — ٧٢
•بدر موقعة ق ينتظرهم الغ.ي الصثر إل إثارة هدا وق منكم• ودنا أجله، اقترب 

والأتاطاُتؤ:الفوائد 

فيه،ووقوعهم حم، الشك إحاٍلة عل للدلالة ه ؤنلمحإفيس،بما j بالثيرب التمثر - ١ 
ودوامه.الخبر ساتر عل للا-لأاة ه الاسمية يالخملة التعبير أن كيا 

والأرخى.موات الق ثيء بكل النه أحاؤل ٢" 
الفضل.حدا الخحود أكثرهم طبيعة ولكن عثليم، قفل الناس عل ف ٣- 
•الحث، منع عن اّّ أصمه مذ اف دعوة بمقل لا ٤— 

للدلالةمبالغة مثال العمى من وهومعل عم، مي ه.' راؤع-ثون (؛ ٦٦)الأية ز عاشور ابن قال ٠— 
بالعمىاليعس، عن خلالهم فشبه بالأعمى، العالم وعائم يالعمى، العلم عدم وهوتشبيه العمى، ثئ*ه عف 

(.a٢٣/ألتحريروالتتؤيرت ) ٠٠بالحومحى العقول تشبيه عل الهللوب، إل الأهتال•١ء دم عل 

بالوصيةخاصة صاية له جعل تعال النه لأف به؛ الاهتمام عف دليل ااقل،ا ؛ هتذد حكم كل ٦— 
١(. ٦٩٦! ابن الشح ضر >انظر: بإبلاغه. 

•صيده متابعة عن ألاثعيقه يبغي المخالفة وهدم الناس. عناكه فقد عليه محت، ما الداعية بدل إذا ٧— 

.<  ٩٦٣ A/ الموز الدر انئلر: ) لكم. اقترب أي؛ باللام يتعدى يعل معنى صمن فيالآيةرآما(ؤددئه ٨" 

-٢.٩



النملسورة 

و؟ؤازئيشوعامزينئي؟آذعهثاإىميقثوو نؤ 
ع،بؤ،بمص ي؛ن فىآلت-اءحمحلإءتو(إلأيىكش، أو؟ةابج( ^ثابملؤق 

يمميقممح، إف '؛و^' شؤينس ؤينمة لتدى ج^؟وإقمحو عثتلفؤيى- مه عن؛ ١^^، أ^كر إتميءيل 
شأشإصلك(^،آكن.إئلث،لأسيعآصهأتلمز. نثز\دتير ؛٥؛^^ 
يؤبنءلأس شيع إن عتقهن ص (يقي منيتم( ؤتاأنته ?0؟ هموئلنيغثآ إد١ ١^!^؛ ؤتأ\نحأ 

الشمرٍ.

بببوعيد0؛ وتتفيد عقوبته، تاحير قومك عل كتب قد " اش رسول يا ~ ربك كان إدا " ٧٣

إةقحة• ق يكونون إنما اش نقمة فيه ناحر وقت وكل فضله. من ذلك قاف لك، وتكدسهم إعراصهم 
عليهم'فشلنا جاحدون أكثرهم ولكي يشكروه، أن منهم تتوجّأا متعددة اممه نٌم 

والأفعال،.الأهوال، من تفلهرونه وما صا.وؤمحم، نحمي ما بكل لعليم ~ الرسول، أبما — ريلشر ؤإى — ٤٧ 
نحاهيكيد.ونه ما دموبعلم وعلانيتهم، رايرمم عل شق سبحانه فإثه شيئا الكديرن هؤلاء أصمر فان 

الومتين.

وقدثيء، هملؤه عن بمرب فلا والأرض، الساء ل انماد عن عاب ما يكل عال؛ سحانه وافه — ٧٥
له؟الضروب، أجله ئيل العياب، من شيئا هولأم يستعجل فكيف لديه، الكتاب، أم ق ذللث، تفصيل أويع 

اليتم،الحث، اليان إمراثيل لمي يمح، افه، من ولحي ~ الرسول، أجا عقك- الزو الت5ت1با هذا إن - ٧٦
•فرقهم فيه احتلمت، ما أكثر ق الصواب، إل وتردهم تحريقه، ق وحثطوا إحماءه، أرادوا 

لمنمهداة رحة وهوكيلك به، للمؤلسان فهوهدى متعددة، مقاصد امتوصت، القرش هدا إن — ٧٧

به.الغتمعون لأمم باليمقر؛ الومتغ، وحصى والاحرة، الدنيا ق الفوز فنالوا نوره، اتبعوا 
عقائدها،ق احتلفت، التي الفرق، يغ، ويقفي الحلاثق، ب؛ن يفصل يوم ربلتخ إى الرسول،، أيها — ٧٨

وهوالعزيزفيه، صل الذي اليء ؤيعاقي، المراحل، مواء انتهج الذي المن وتجازي الحق، بقوله نحكم 
عباده.بأحوال، العليم نتقامه، اق 

دئموصأمورك، حميع ي عليه تعتمي• أن فعليك يمخمح،، هوالن'ي ~ الله رسول، يا - ريلثا كان فإذا - ٧٩
•الواضح الحؤر من ومم،كئث، الأمانة، وثلئئ، الرسالة، أدنت، قد فإنلئ، إليه، أمنك 

-٢



'ود؛المو

ل(موتى فهم هدرات، من اش منحهم يا يضعوا م لأع،م دعوتلث،؛ عن المشركون أعرض -كد ٨٠
دئؤبتثهمبما• الاهتداء عن أساعهم صفوا قد صم ومم العزيز، القرآن لايات وقلموحم عقولهم يمتحوا 

عنهم.السمع حاثة انتفاء ق أبعت. من.برين 
عنوبمائرهم أبمارمم عمثش ااز"ين العني الحي إل ي بمي• أن اش— رسول يا تْليع— تولن — ١٨ 

التجسونفهم ليتسيم، السياق يأق ذلك، خلاف عل هم من معرفة الثاْع لكن ؤإذا به. الإيان 
للدعوْ.

والأتاطات:الفوائد 

فيه.اختلفوا فيها الصواب إل إسرائيل ض شامريزد بيال الكريم الأرTن ز — ١ 

للداعيةفيسغي ذآثرْ، من .ة ءائاللا ما ذس من لآ0 بموإّراتيل؛ ب احتلم،  ١٠جيع اف مص لر ٢" 
اللازم.المهم عل يقتصر أن 

شكلا الن.ى الواضح الخؤر عل أيه وأخبرْ عليه، ياكوؤل رسوله تعال افه ارأمر ت أبوحيان هال ٣— 
عنذله«.ولا بمصره فانه باق، يثق أن له نحى الخق عل لكن ثن أل عل دليل وفته للتوكل. وهولكلتعلميل قيه، 

(.U٩٦/الحٍط )المم 

انتفاءق ويالصم العقلاء، به يتمع الذي العاي إدراك انتفاء ل بالٌنى ُُسبجم,ا عاشور■ ابن، قال ~ ٤ 
اإملأل(<ا.وطريق الهدى طريق ب؛ن التمييز انتفاء ل بالعتي ثالثا وسمحوا الكلام، بلاغت إدراك 

(.٣٦داضم:ح/ )التحرير 

^^٠(الأية حتام أف ح؛ز، ي الدين، يوم إن( الإيان زؤب ليشمل، ه وبجين اكمد؛الضائع جاء ~ ٠ 
راسخاالإسلام غدا آمنوا إذا فهم والبات، الدوام ل؛فيت■ الاسمية؛ ابملة نق عل جاء ه مسلممؤيى 

فيهم■



المملصورة 

ؤ؟هئبماثتنألأمحمح0 دآثه عإيمقصتآلم ؤؤأناانؤإأئقنل( 
هجآءوةلدضثم%هبجقبمؤث شادهم 

^1زأدهلملأظم0أمادآئم وينِمحيهثواةاءلم1 
•المسهر 

أفمحقلمهم الش الداثئ دمي الساعة، علامات من كيدي علامه لهم أظهرنا وعيدتا بمم حل يإذا " ٨٢
اف.ايات ق والشك الإعراصن عل يأبدا الناس 
كانءس ورؤأساؤهم، الضلال أثمة ومم الطغاة، من زمرة تقص الذي الخشر محمد— يا واذكر— — ٨٣

العذاب،أهوال ماسون ءس الأول ١^■^، ق ربم يدي بض فبمئلون اف، لهمع وتجرم بإعراصه تجامر 
مه؛ن•موقف و آحرمم، عل محئردأللم مذقتون، والزجر مثلماماوهوالخزي فيثلمون 
شأمحمما ت العصيب اليوم ل ير العالموال ليواجهوا أقوامهم؛ االكليون الطغاة هؤلاء ويقدم — ٨٤
الذي ١٠أم وأعرضتم، فكدبتم ثعوها، ل؛ وأنتم وحدانيته، وإثيات قدرته، لبيان ثبا دكنئكم الي افه بايات 

المديدة؟حياتكم ق تعملونه كنتم 
العياب؛كلمة عليهم حمت ّؤاعه الرهيب، الموقف هذا ق تلاحقهم العذاب أهوال وهاهي — ٨٥
لريستحقونه، ما وقاهم وقد ريه، تكذيب س ذلك نح وما ؛خالقهم، الشزك س اقترذو0 ما بسبب 

مبجتحن•فوجوا أويعتذروا، ينكروا أن عل قاليين يكونوا 

والأستنباطات،تالقوائد 

الباطل.أمل تثاغت! للعادة حارقة آيات اهة انيدي ب؛ن افه ؛مٍج — ١ 
الخم.ق هي كا الثوء، ق الإمامة عفنم إل يشير وهلمءا الحاب، يوم قومهم يقدمون الضلال أتمة — ٢ 
القيامة،يوم ينطقون لا الكفار أى ظاهرْ ه ئهت؛لأتطتويى ؤ تعال! *قوله اكنقيهليت الشيخ قال — ٣ 

القيامةأن هذا عن ابواب وس وبعتذرون• القيامة يوم يتملقون أئبمم اُله كتاب من أحر ايات بيت اثه >ع 
فيه«.لهم فائدة لا بيا خاص يم المثبتج ئطمهم وأن سهلقون، لا بعضها وق سهلقون، بعضها قفي مواطن، 

(.٤٨٨ا•/)امحواءالمان: 

به.الإحاؤلة دون الثيء عل الخكم ق للتعجل دم الايات وق به، اككذيث، أسباب من بالخق ا-بمهل — ٤ 

٢١٢-



النملمحورة 

نبجمو؟ جهمحذ ^^ثيؤىفيدمحلآم»لإوهم مد آيل جثئا ى نتتقأ أؤ 
ؤيىأأ.ر داتممة آم؛ وكل سثثاءآهم ش إلا ؤ(آيؤ؛و، لثن ^،٢^>^، ^;- ٢١۵١٢^،يثع 

شءأدذىَثل وهم،دسساكطبصحآشآكئ ، J^wا-لبادمحس، 
آلنارهلي ؤحممهم ظثذ ألتقؤ -ثاء أجآؤتن ءامنؤف ثد؛عذ مغ ين همهم "ثقديما ملئ' ,آلمسئ 

ص:آئيىمحءانمحذ
صلهمتي كنسؤء بموى لإقا آهتدئ ثن اهؤإآة أثؤأ ثأن يةآ3ثن؛يذو؛'ؤ؟ ئة؛'محن محيتت ّيىو 

خ؛نفيظاتأؤ0أؤآهننهمجاؤ قتحةأئي^هملؤدثأ 
التمثر!

التيالثاهد من ألموْ ما عليها يتول لثلأ وأقثدمم؛ ا،لكدب؛ن عقول الكريمة الايات محاق —  ٨٦
أنأجدرهم ف،ا دقيق. يخنبان ومحربما مندعيا ل يفكرون لا فآصحوا يوم، كل أعيتهم أمام تتكرر 

كونالللتاس ليتحقن الليل افه جعل دفيها والتهادإإ الليل اختلاف آية أمام شركهم عن يرعووا 
التكررةالأية هذه ألت الدروب. والخركة للانتشار أدعى وذلك مضيئآ، النهار وجعل والهدوء، 
نعءائ4؟وجليل وقدرته، باق للإي،ان مدعاة زالكون ايثوثة ونذuئرها 

السمواتق س فكل المع، شخة بالمرن الكلف الملك يش^ يوم كذلك ~ افه رسول يا ~ واذكر — ٨٧
الاصهلرابهدا من الأمان ومنحه اض، أكرمه من إلا ورأوا، ممعوا ما هول من وجلين يرتعدون والأرصن 

ذممن.رم إل ممدون وكل والملائكة. والأنماء الاثلوالكون،كاكهداء 
أيهاْع ّاكتة، رامحسة ثايتة فتظنها الخيال، شوامخ الصور شحة عقب ~ الرسول أيها ~ وترى " ٨٨

وقدةيسرع الرياح، تدفعه إذ الثأحاب الظاهرة هده ق سبه وهي أماكنها، عن فترول حثيثا، سيرأ تسثر 
ثيءكل أحسن الذي سحانه اش إيه العأصت<؟ الكوي النظام هدا أبيع الذي فئن أجر١ث٥' نحلتحك 

عليه.محانيكم وسوف تفعلونه، يا علتم لهو تقديرآ، وقدره حلقه 
منهدمه ما إلا أحدآ يتي لا الُصيب الموقف هذا وؤ، رببمم• إل ممدون الخلائق هم ها " ٩٠" ٨٩

سعدمحلصا التوحيد يلكلبمة ربه إل حاء همتن الأسقياء، ومنهم عداء، الفمنهم الدنيا، حياته ق عمل 
المعبمرثيم ولا الصالح، العمل من قدمه ما أمثال عشرة يتضاعف الذي الٌظيم، الثواب من له أعد بط 

يملسإإذ والمهانة، الذل من تمحزية مشاهد ق فهم الأشقياء وأما وأهواله. مش-اهده من امئون لأمم الأكبر؛ 

-٢١٣-



الثملمحورة 

فقدا-بمحتم؛ ديكان إق سافلن أسفل بيا يمدما ما أول هي الوجوه لأ0 الأرض؛ إل وجوههم ظام 
التقدمة.جرائمكم حماد إلا جراء لاثنقون إيكم فيوبمون• الهوى، اتيلع عل حرمة قبل من كانت 

الذيمكة رب وهو شيئا، يه أشرك ولا وحده، يالعيادة أحصه أن رب أمرق الرصول• أيها قل " ٩١

هذاول شجر• مها بمضي ولا صيد، فيها ماد ولا دم، فيها بممالث، فلا آما، ؟ ٥۶تكون أن قض 
كانؤإذا فيها• بالحالن يصر أو صلاحها، عنالف، ما البلدة هذه ق ثذحل فلا كعال التحريم 
ثيءكل رب، فهو عليها، مل،كه يقتصر فلا احتراس؛ وهو ثيء• كل له فال البلدة، هذه رب، هو سبحاته 
•لأمره النقادين الخلصن له، الموحدين من يبض أن رسوله اف وقدأمز ومليكه، 

فإفافٌ بنور اهتدى فض ث-ئياوأومبشرا• فيه، با فابلغهم الناس، عل القرآن أتلو أن ري أمرن، كا " ٩٢
أبماله فقل برمله، ب وكي• هوام، آثر ومن المستقيم• المجراؤد لوك ومالنفس، يطمأتيتة إليه يعود ذللئ، 
أحدآ.أهدي أن أمللث، ولا اكاس، لإنذار الرسل من محكم باء من لبثه أنا إنا الرسول: 

والاحرة،الدنيا ز علنا أنعمها التي العديدة يآلائه اف عل العفليم الخاء الرسول: أبما وقل " ٩٣
ويتبع،إحكامها، عل قدرته ومهون به، بلقتكم ما عل دلالتها فتعرفون الدنيا، ل آياته ئزوذ وسوف، 

بغافلويس عليكم، شهيد ربلث، إل والإذعان• الإيان منكم يمل لن ولكن الوت«، معاينة عند الخى لكم 
المكدبين.عمل عن 

والامتشاطائ:،؛الفوائد 

•الأكم الفنع من فآمنهم حلقه، من طاتفة اممه امتشى ١" 
تقدير.أحن فثد>ر. حلقه، اثءاء كل ه افه أتقن ٢" 

الخملةلمضمون موثد فهومصدر لفظه، من مضمر فعل عامله مطلق مفعول قوله: ٣" 
١(• • الحطU/ البحر )انفلر: ١ تليها التي 

•ؤيقرعون يوبخون إذ هونفي، ما ومنه هو؛ا"يى، ما قمته المار، أهل عذاب يتعدد " ٤ 
ءالمييقل فلم البلدة، >، محر وم عف»اف«، جائيا' ه الوصول الأمم حاء ٩( الأية)١ ل - ه 

عجلوافقد بضلالهم، المعريض ومن عليهم، بالتممة المدكبمر س ذللث، يتضشه لما وذلك اف«، حرمها 
(.a٠٦/واكوير: رالتحرير ومزية• فضلا البلدة محيسج، لر أصناما 
الماءول هم أنفل عباده النه سيرٍبرا ودلألأيت، يراهان عن متقلأ إخبار ( ٩٣)الأية ل ٦" 

سل(عكا م لا هك افه وهوأة مشلأآخر إخبار وفيها الحي• عل تدلهم معرفة فيعرقوما والأرض، 
•تقبل أوالأوالحاصر الماضي ل مواء عباده 



القصهسسورة 

مكية.النزول: 

القاصد:

•الكريم القرآن إعجاز سان ~ ١ 

فرعون.مالك وزوال ^^؛، ١١موص نثاة ق التفصيل ٢— 

*ؤلها رمحالمكية الأمم ومصثر الرسل، بعثة ر اض سنة بيان ماس 

وقدرته.تعال، اف وحدانية أدلة — ٤ 

ونسيته.أو، الني الية ت~ ْ 

'م ءم ٠ م مِ 

لمؤمألحق دؤرعوذك> موّوا با ■ين ٠٤٧٠ثثؤأ ؛؛0؟ ١^٧ غك ؛؛0؟ لءِ حؤ 
س،ئاضيملمدتيلذاءمحإ

٢^^٧ق آستعسمفؤأ علآةذبذك> قثن وزيدأف أئ^؟ منأدثد؛ن كرت< 
محبمؤدثثادسن يهتك يبة ف،آلآذصُ، لم ^^٦ ١٥الؤئتك ئتعلهم آسه يبمتملهم 

٥"^نهمثاءذامأبجدنحك> 
اكمسجرت

القرش.إعجاز من وأما البقرة، سورة أول الخروف هذه دلألأيت، عل الكلام سق ه تت طؤ ١— 
واصحايته،بينان آيايت، يتضمن عفليم ذوشأن الله— رسول يا إايك~ أوحينا٠ الذي القرآن ذلك " "٢ 

ّبه وعمل برم، ثن. لمى والأحرة الدنيا ق ان الإنسعادة فيها 

أحداُث،،من فرعون والطاغية موسى جرى؛غ، بجا يتمل محمد، يا عاليلثا نقرؤ0 أحميته، له حم ثمة ٣" 

ويثثسث،وءالا، إي،انا ليزدادوا الومن؛ن؛ من السليم ذووالفهم يعتمده بأن جدير ؤشن، صد3، وموحم 
قوادهم.

أرادالذي فرعون اقرفه ما بتأكيد وبدأيته الحق، الخم حول التقدم الإجال الآيات، سرعسث، — ٤ 
أغرىوى. الأحرى، القزث، منها قرمة كل يعادى متناحرة، قزما بلده أهل وجعل والتجم، العفلمة ه لتف

٠-



القصهسصورة 

لهواه،وسننهم لضت4، ؤيثحرهم إمراتيل، ض محقر ومض عليه، ثأقهم ليآثى والبغمام؛ العداوة سها 
الإناثبسقي، كان كا عليه، حطر فيهم يكون لا حش الدكور؛ من إسرائيل بض مواليد دح عل يعزم 

الأرض.ق أهدوا الدين من الطاغية هذا إل والامتهان. للخدمة 

مصرأرض ق فرعون أحاطهم الدين عل سعم أن نريد ~ والقدرة العظمة من لط ،٧ - ونحن ٠- 
منثحرجهم عليهم، ئممصل أن نريد كا والهوان، الخزي أشكال، من يذيقهم فكان واسملاثه، يظلمه 

قذلك وقدبلغوا والخثر. الهدى ل 7بمم يقتدي أسوة فيصيروا وقوة، كيان لهم ليكوي والدل،؛ العبودية أنر 
الواسع.النفوذ وثتخهم مصر، مللثح افه أورثهم إذ متلاحقة، أزمة 

أمامصر• أرض عل ملكهم ئرّي اض الأساي، وميثة سلهلتهم، تثبيت عف وغدنا واشتمل ٦— 
منالقادم الخطر مثول، ؛أعينهم ينون فوف بأمرهما، يأتمر الذي والخيس هامان ووزيرْ فرعون الهلاغية 

منالرغم عل سبحانه، به ئكمل  ١٠تحميق، له هثأاش الذي الولود، يدي عف منه عنافون كانوا الذي الممد 
لإرادته؟ومحئقا أمره، عف غالبآ اف أليس فرعون. قصور 'قم، ز نشأوترش الولود هذا أن 

والامساطامت،:القوائد 

■افّ إل الدعوْ وسائل من مهمة وسيلة القرآل القصص ~ ١ 
•الوء عاتبة دمع ق شيثا صه يئن ل( وعلوملعون سحانه، وحده ض العلوالحق ٢— 
أفإسرائل( بتي ءل< به افه أنعم ما جلة من مدا لأل عليه؛ افه نعمة من الأرض ي الإنسان جك،ن ٣- 
الأرض-j، تفهم 

والسيادة.ليريادة مؤهلة فهي تعال ض العبودية حققت، إذا فإقها الضعفخ هن الأمة بلغت، مهإ — ٤ 

.٢



المحمىسورة 

ؤلمأكيه عقه ^داحقت ني؛ء1تآةأرتيع؛ه محِ أدح؛-ناإق وؤ 
لهترعدةءادءدءوذك<بمظن ^^دك'ه'ْأهثهت 

ثُؤثذى ؤ •c؛j< همت فتءوركق« آتتأت 'أئ^؟محءالت "غنطميى د=قاذوإ ؤينؤدما ؤبمثنى همءوذكت< 
همعآإنهمشح ^ ؤاد ؤأصبح أهأ لاتثعثينجك محليامحبمم دقخده> يتمعناأؤ أن، ئثى مثلؤي 

محمحهءمحْالت ?٠ يقآلتكنهى لقؤرتق> هنهثثا أكربمثثاخمخ هءPX قثعءسح ًكادئ، 
قثثيىمحيي 

ؤث؛*عتنهظ دمث ثموءَقآ إق همددئنث اؤأ كيمذك< لهُ ؤئت؛ لا؛==ظلم يآكئالإيثُ يت أهل عق 
^مح.ىجأعس

محثت؛وآ.ه
■الفس،رء 

اعتداءمن عليه أمه وحافت إمراتيل، ليتي اطه يريدْ ْا لتحقيق ّجيآ ّيكون الذي المش محلي ٧"" 
لتقوىJنصئه فمصت إليه، ئوجهته يميتا قوادها ل أوي ما اش فآلهمها أمرها، ق وحارت فرعون، ربانية 
وئودعهوعاء، له محهر أن لها افه وحي فمذ وليدها يداهم بالخطر أحئث فإذا العيون، عن وتحيه بئئه، 

وّوفإليها، ورده بحفظه يتكمل ّيحاته وافه فراقه، عل نحرن ولا الهلاك، عليه نحاف وألا التيل، "ير 
افه.رسل من بجعله 

قدريمقق ْا نجاته ل ليكون به؛ رأفه الماء ّهني يطفوعل الدي الوعاء هدا فرعون أعوان وانتشل ٨" 
ومصدرلدينه، خالفا لكيا؛رها، عدوآ سيكون لأيه فرعون؛ دولة روال ق سببا الوليد يغدوهدا فسوف اطه، 
ارتكبوهما عل لهم عقابا الشئ الصير يستحمون كانوا يتيعهط ومذ هامان وونيرْ فرعون إئ له٠ ?^^٠ هم 
إسرائيل-لبتي وظلمهم والأيام، الشرك من 

إسرائلبمي ذكور من أمثاله وكان وامرأته، فرعون يدي متن ووصعوْ الوليد، الأعواد خمل ٩" 
وهوطلتها، تعلل ومصمتت، قليها، ق محبته اطه وألقى اسيا، له فرهمّت، فرعون• قرر م للقتل، يتمصون 

العنفتقؤ وله، لها سرور مصدر يكون أن أملها عن فعبرت لديه، مترلة لها وكان قتله، عن روجها صرف 
عنعاب وقد الولد- بمنرلة لتا ؤيكون معه، رجونا 'كتمنا ؤ ترض إدا الوليد وهدا إليه- القلب ويميل به، 

الوليد.هدا يدي عف يكون صوف وطغيابجم دوليهم روال أة س الله أرائه ما هؤلاء علم 

!٧٠



القصعسسورة 

الفرعوزرٍ(،البلاط ق وقوعه بعد مص>ر0 عل حانقة فهي قيها، عل جثم قم فا موسى أم وباتت، " ١٠
وتكشفأمرها، تفضح أن ئازتغ وقد كياما، عاليها مالك، الدي ابنها ذم عير قيء كل من قالتها وقنع 

مترلةلتحرر قوادها فاطمأن حبمرْ، إظهار من فعصمها قالبها، وس فقد افه، هدر لولا مكنوثما عن 
اف.بوعد اثندقين 

حبره،ق وتنظر عليه، الدالة والعلامايت، اثاره أن منها وطلبته لأخته، موسى أم وهرعت، ~ ١ ١ 

•مم—، عن ترقبه أخته أى أحد يقعر ولر بعد، مكان من به وحدمت، إليه، يصرها فانتهى اليم، يلقيه وأين 
منهلهكنخ الأكبر، الطاغية من الأماذ له افه كتي، أن بعد فرعون بيتؤ 'قتم، ل الولود هاهو — ١ ٢ 

يلقمهمى عف حاد بحث من بد فلا القوم، فواد ف، منزلته اممه وم،كرر امرأة، ثدي لأيقيل فالرصح رصاعته، 
محتلأهل( ؛معرفتها - اض،ء "قشف يئ ا-نذرة ومي - إليهم فتشتر أخته، إل الحث، وينتهي ثدبما. 

معه.ق مصرون فلا راسخ، سجاياهم ق وذلك، ؤإرصاعه، يجمظه يتعهدون 

ؤيغمرهاحصنها، ق فيهنأ أمه، يدي الرصح؛غ، هو فها يتخثم،، لا الذي افه وعد ؤيتحقق -  ١٣
وعزةدرس الألا'-ث، ولأول لها وليكون الخاطر، وانشغال، القلق صرومت، من صزمؤ أي ويغيجط باغ، سرور 

بمففلونولا قدره، يعلمون لا — سبأحاته — له الخالف؛ن حل أن بيد لقضائه. راد ولا أمره، ؛١^ اش ؛أ0 
0نرلته.

الحكمةفيمتحه افه، ء؛ن عف ويرض بنثه، وسلامة قوته، ك،ال( ؤيباغ ؛؛، ٥٤١١موصى عود ويقتد — ١ ٤ 
نجرياممه، بوعد صدمت، الص وأمه موسى به حارينا الذي الحناء هدا ومثل القؤيم. واللوك والعلم 

سبحانه،لربمم استجابوا الدين اك<هكةن الحنين 

والأسساءلات1الفوائد 

صاحهاقرخ إذا العن أ0 وذللت، البيد، وهو المن، من هأ»ما'خوذ تعالتؤَقآدثئيم؛!نهَا قوله - ١ 
(.٥٩•اكونU/ )الدر حاثأ«. كان حرن ؤإذا ياردأ، أي؛ قارآ، دمعها كان 

الفقهاف *أتام محاهد: قال، والعلم. والحكمة واصتواءه الحسم صحة يستلزم بالرسالة التكليف، ٢— 
(.١٣٥ ; ١٧)الضراب اليوة«. قبل والعلم والعقل 

يريده•ما لتحقيق الأّثامحب، وهوالذيث؛ى لامحالة، كائن افه قد.رْ ما ٣" 
هذاأف يعلموا لر وقومه وفرءو,ن التقبل، يعلم لا فائه العتووالاستكبار ز ؛1^ مهياالإنسان — ٤ 

وحرنا.لهم عدوا سيكون الهلفل 

ايواديثه.نزول، عند ولأس،ا أحواله، كل ق اممه إل مفتقر المرء ٠— 



القصمىسورة 

ؤهتداٍعىحيجوغ من هتذا يهتنلأيا قها محي آهلها ين عملؤ حنن يمك المدية دحل ؤؤ 
السيطثنضل همن هذ١ قال عفي قممي ءكزْدموّئ عدؤهمم من لدى ١ يمل م سعيه من لبيمحا ١ عدؤ؛محءفاستقثثه 

٠٠٤١  )Al-إكه, صيىةسمز ظتت او؟هالرتإؤ، عدومضل؛Tاوأآؤمثِ ئرالعمق لثعمنلم
ئ\داآليى-ءإُنايمثب آلمدتؤ ؤ< أأو^أهأصح للمعجرم؛أت ظهخذ آكيى ثوثنن بماأنمت لب مال 

عيرمو اقرى يييى آن آر\د أن ملنا تبن لغؤكا لئك مؤسئ لمم ثال ته>رحمحء دبالأسى اٌدتم^رهء 

همتاحأأقؤوأ جمايإ كؤق أن تلأنيآ,إن نفثا منتن أن ١رث ئا لهما 
بكغئمررّن ألم_لأ يتثدّءة قال يسئ أش1اآلمدينؤ تن مححل 'أو^؟وحاء *ىكعيئ تمن آن 

هو؟ ربي،غني ل، ١٠ثؤايممب 'ه'-ثزح؛ثنا- ؛زأشجؤى إمحا ة-ثج ِيقثأذق 
•الفر 

خيفة،قومه من أوجس أن بعد منثخضآ، فرعون مدن من مدينة — النبوة قيل موس— ودخل — ١ ٥ 
منالأول يتخاصمان، رجلين ضائق، حركتهم، من عنلو يكاد والهلريق للقوم، راحة ونتح الومت، وكان 
بينالخمومة لت، واشتد معاداة. ا-بم،اعت؛ن بين وكان المنط، فرعون قوم من وال؛ازر، إسراتيل،  ٠٦٠٢؛قومه 

صرتهأن إلا موس من كان ما اكطي، عل نمه أن مرس من يطلب أن الإّراتيإق ليع ئ ايرجلن، 
قال:الأمر، إليه انتهى ما موس رأى فلمأ متله. يرد ولر خطأ، القبطي مقاتل فأصاب، يده، أصاح بجش، 

لهممضل العداوة، واضح آدم عدولض وهو وونومته، الشيطان ّرغ بن به فت الذي التمرن، هذا 
التقيم.الصراط عن 

اقائلأيه ه؛ نفظالم ها بأثه يدعوربه ومص منه، بار الدي الخهلآ قتل عل أي،اثدم موس "ندم ١ ٦ 
حم.الرحمة وامحع عباده، ذنوب يغفر اق لأن رقنه؛ له اق غفر وقد جامح- غممت، مع 

والمبرة،والحكمة العلم من آلائلث، من عل أندنث، ما بب، باللهم ت دعائه ل موص ومضى " ١٧
للحقمتتمرأ أكون وسوف الخور، أهل من للغللمة مظاهرا ثرأ نم أكون فلن الحقائق، لدي فتميزلم، 

وأهانم٠

الطالةمن خانقا وكان — بعد يتتشر ب والخبر المتطبيي— ممثل شهد الدي الكان موسى غادر " ١٨
صاحبهيصادف به وإذا خطاه، محث، ومضى والاختفاء، للهروب متحئزأ شأنه، ز يقال ما مرهبا بدمه، 

تموس له فقال، معه. يكون أن إليه فطلب< ثان، ئطي ْع وهوينقاجر بالأمس، أعانه الذي الإمرائيل 
الخصومة.واضح القدير، سيئ لفلال إنلئ، 

-٢١٩-



القصعسمحورة 

ويبدووالإسرائيل، موسى عليه ما نحالف، ملة هوعل الذي القبطي، يقرب أن عف موسى عزم " ١٩
بالأمس،أ نفقثك كإ تقنيتي أن انوي موسى يا موبخات القبْلي له فقال، وجوره، القبطي ظلم رجح اله 

الخصت؛ن؟بين الإصلاح ولاتريد ئنلثها، التي الأول -لريمتلث، وتعود تضربالأحرين، بدلك وأتت 
موسى،ؤ يعرفالديتة ، أطرافهن ارياع صاحة إل إسرائيل رحل مرعا أمل الأئتاء هذه وق — ٢٠

أنإليه أثار ئم قتله، ق يتشاورون والقوم فرعون، دولة ق مكشوفا باتر أمتْ أة وبلغه له، وهوناصح 
له.ناصح عليه، وهومئمق السرعة، جناح عف المدينة هذه من جمج 

يدركهلئلا شديد، فنع ق وهو بمسه، فازا فرعون مدينة وغائر الناصح، برأي موص أحذ - ٢١
الز.ينوقومه فرعون من يئقده وأن حطام، يثئ.د أن افه ودعا لكها، يحهه موس يمن ول؛ القوم، 

حهلآ.قتل عن قصاصا أرادواقتله 
والاّحياطات:اكوائد 

فيهيفيد لا ما أما فيه، يفيد بط مشروط لكنه بالمخلوق، الاستغاثة جواز ^ سعتي  ١٠ؤ ت قوله ق — ١ 
١(. ٧٩أ/ ء؛ءمين ابن الشيخ ضد )انظر: محوز. فلا 

منالعادة؛الوُت، حريتط وما بكفه، صربه ؤإنيا بالة، يطعنه 1ا فائه حطأ؛ كان للرجل موسى قئل ٢" 
ثثيهلأجل للكافر موص ؤ'كر أن صوا من هعمج مؤمتا، كان بموسى اّتغايث، والدي الضري،. هدا 

)اظر:-مالأساءصيصبمبم(.لالضرذللث،. وعدوانه، 

أحواله-كل ومح، الشدائد، j ربه إل يلجأ المؤمن ٣- 
الناسِ_ح.والممؤف٠ الحدر ويستلزم الإنسان، فطرة من الأحرين بطش من ، الخوف— ٤ 

٢٢



المحمىصورة 

منيكيماء ؤتثامحيي 'و؟ آلكنمل •؛ ١٢يهيبف آن عشرؤتن> قال، تنءى ظمآء أثاشبمت ؤؤ 
اللتا  ١٠ما هال ئدؤدان آتمآشئن هميهم د ين ؤمححثد يسموي؛ك> لكثاير٠ ٢ ينكت أثة عثو محل 

مة،إئاهلسادممراذيتا

لجرأء^لأيدعؤك ش الكح ضتوحمعائسىلكآضءتيساوقالغ ار4ثإد 
'/^^٠آلْلنليثن هنن ثحى قصتا ثاللأ•ةئم٠ اكاءْ>ةسظ!هآكبص 

أدكحلك.■أن آله دإيآ  ١٥آلايثن آلمؤئ تئجتت آس—حترمن للي■ آسقمع هماكأي  ١٠

 vآلآ-؛صلونأيما يئتلك^ .يف هك ثال منثآلم؛ثدمين آش مكاء آن علتاكئستآبمدفيت

الممثرت

علحريصا وكان فرعون، مالطان يشملها لا بلاد وهي مدين، بلاد إل يتوجه أن موسى افه ألهم — ٢٢
الأمن.الطريق إل ربه يرثدْ أن وهويأمل باق، صلته دوام 

الذيا،لكاق حيث، اناء، مورد يقصد أن عادة الغرم، وينام، مدين، بلاد إل موسى ويصل — ٢٣
أطرافق التغير وأمعن يتزاحمون، وهم للثقيا الماء عل الواردين ا"بءاءة ْوّى "نظ الناس- فيه بجتمع 
الماء.ورود عن أتعامهإ ان تحبامرّأتين شحظ ١^^، 

جوام،فكان شأيبيإ. عن أله،ا ري.تهيا يمترب، أن مروءئه ودئتته الفهلرة، مظن موسى نقص ق تحركت، 
شيخاأبا لهإ بآل وأصافتا ^١؛^،. يمؤغ حش تتقدما ولن الرعاء، زحام وئث، ١^٥^٠ 'قرهتا أمها الرأتع، 

ءالماء ورود عل يقوى لا تميرآ 
للممرآتين.فثمى السفر، من هوعلميه الذي الإعياء من الرغم عف الثمنا مورد موّى اقتحم -  ٢٤

يوامتحمر ربه إل وئوجه المكان، ق المتورعة الشجبمرايت، قلل بمريخ أن إل ه نفنالت، مغ أن ويعد 
وجؤعغم.ية من هوفيه ما يلائم ما دلّل العون، صروب إل بافتقارْ وأقر إليه، أنداها التي الألأء حاطره 

محفته.بمأوى يأنى أن 
ثعيم،وئف معهى، موسى صنخ علميه وقصتا شنم-،، أبيهيا إل الفتاتان ءاحُت، ما سزعان — ٢ ٥ 

أيإن ت قائلة يتربلها، جم بحياء مقعمه القيا مكان ق إليه فآقلتح المنزل، إل تتدعيه أن ابتتيه إحدى 
المثعي_، لمبادرة موسى استجاب أنالمته. الذي معروفك عف يكافثلث، أن ؤيود إليه، حضررك يْللث، 



القصعسصورة 

بلادق ْا لضيفه محكي موس يمض الرجلان، والض الفتاة• بصحة بنته إل دانطلق محض، قرى هي 
موسى؟دم أهدروا وكيف القتيل، البلإ هع الخمومة بعد الأ-حا-اث مارت وكيف جور، من فرعون 

الفلالين.يد تنالك فلن عدوك؛ من مأمن ق أصثخث، ئعي-اث له فقال 
العاملصمات بأن تراه ما وعللت مومى، بتأجر أن أبيها عل الفتات؛ن إحدى وعرصت " ٢٦

صاحيها.إل الأمانة وأداء حسمه، ق البنية قوة فهويمتللث، فيه، تتوافر المستأجر 
الأمن،إحدى تزومحه ق رعيته عن وعم بالتزض، صيقه وفاح لابنته، الشخ استجاب — ٢٧
زقواعد عل بتاء — مومى إجارة منفعة الهر يكون أن معيب، فهللث، العقد، صياغة ق ذللث، بحا وشرعا 

أؤيدما ت شعيب له وقال نفه، من فهوا من إليها يضيف أن موس عرم فإذ سمحا، ثاف مدة ~ شرعه 
أهلشأن وذللث، ث،. ا-لحانولئن السلوك، حن معلث، أنثي أن أود وإنإ _i،، عنر العقد ق يكون أن 

الصلاح.

الواردتين.المدتين أى ق الخم؛ ه لتفوتره العفن■، تضمنه وما معي—،، عرض عل موص وافق، — ٢٨
عليه.اتفقا  ١٠عل الشاهد هوالرهيب وافه الحؤ، عل منه اعتداء ذللث، ق فليس إحداهما أمض فإذا 

والأّتتباطات،1الفوائد 

المرأة.حق بحففل كلمها الئراغ ختيء عل ل، يل■ وهدا السابقة، الشرائع ق المهر مشروعية ~ ١ 
إمحامحق•أمرفْلرى الرجل، مواجهة ل الأهم، حياء ٢" 
وقالتتفياو، عل القدرة القوة ق لأي والأمانة، القوة فيه يراعى أن ثبي عمل عل قائم كل ٣"" 
والإكٍال.الإتمام ١لأuنة 

الخالة.النفوسى نحرصى التي الشتم من بالعهود لوفاء ا ٤

الخطة.بهذه اليتت لهده عميم جني. بارئة البنت لوئ تتلح فقد للأبتة، الزيج حطة جوار ~ ٥ 

الأجلين،أحد هوق إنها مورالءا.وان قلمتج; فان ؤثلأعدقك<وه: قوله ررق الرءذشرتم،ت قال ٦" 
إنأق ي معناه ءادث،ت حميعا؟ ط العدوان تعاليق معنى فيا العشر، بتتمة وهوالaلالية الأقمر، هو ارا-ى 

أمرتقرير بذللث، أراد اكياي. عل بالزيادة طؤلتث، إن فكذلك عدوانا، كان العشر عل بالزيادة طؤلتثه 
(.؛  T٧٣/ )الكغاف ٠  ١١رأيي إل فموكولة التتمة وأما السواء. عل الأجل؛ن وأف الخيار، 

 -٢'



القممىصررة 

ءامتلأنليآتكثوأإؤآ هال ماط ين->انبآظص ؤبمارباهكءء١ذرت٠١ ثاهْنىموبىآلإبمل قؤ 
ءدتآقهارث>ينصاثؤى?ع' ؤ نامحل 

ئشاكديرك>آفم \G ينثؤتئإفيت> أى ينألثجتؤ فيآئسة آمحتمتي ثنطى'ألراد 
محقي أمل ثنثو، بمقت ه تذبي نك نهآلَةءناآن نثاثا فلنا محاك آؤ ه ?0 

يىجماحلكث- إيدكثث■ موُهمآصنر عيد يى عمج ؤط-؛صبك يدك آم-هق ?0؟ آلإبغ؛دكق إدلك>يى 
هالُرج^؟ ةو؛ةاهمقيرت> ئمحامأ لقه_لم وملإنوء ْتعوبم^- إك ذيمك ين مثيلك^-مهت-ناتي آلتمب 

مىلثَاداهأرس_،إه يى هزآهثتيح كمييث> ؤبى ءو^ُ ^١^^ ^^٢__1 رت,إفي 
هلاثلطتن١ وممتنل شاي ئ عصت ثدثد أاه٠١ل يكنبجيِيح أن لغاق ثثدؤآإؤآ ^؛١ 

أّؤأرهآذعيع1آ أ،تاومتيآبثةت١ ث١ثت٤١ ذ،للإئ 
التفسير؛

علعزمه وصح سنوات، عشر وهي شعيب، ح عليهمإ اتفق اللتين المدتين أكمل مومى أتم " "٢٩
إلوءلاو_، الطور، جاب من تاؤأ طريقه ق أبصر وقد السير، يعد ومفى زوجه، بمحبة ممر إل السفر 

زيأمل مشت،رالة أوجرة طريقه، إل يوجهه نبأ منها يقتبس فقد النار، مده استطالح قليلا؛ يميثوا أن أمله 
ليها•

التيالأرض ثم، الأيمن الوادي طرف من رثه فناداه أبمرها، ئد كان التي نحواكار موص ثثدم - ٠٣ 
وجحالعالمين، رب الله أنا إبير حانق، غير إل أفل موسى يا معينة؛ شجرة من والثياء بالبركة تتميز 

ل.متحرة الخلائق 

حيةإل العصا هانقليت، ربه، رطئلإ_، موسى فامتجاب بيدك. الي العصا هده ألق موسى، يا " ٣١
منإليها يلتفت ولر هاربا، عنها فتول المنع، انتابه جمها مقلم ْع حركتها ؤ، ئتممع رآها ولما تتحرك، 

مكروه.كل من أمان ق لأثك الخوف، مدا عنلمثؤ وانئ موسى، يا أفل، له• قائلا حطابه ربه وناح حوفه• 
أنغير من بيضاء نحدها أحرجها ثم صدرك، إل المئضتة هميصلث، فتحة ق يدك أذحل موس، يا — ٣٢

الرسالةأمر من اكمحوف عن يكفئ أن إليه يطل—، نم غيره. أو مرضى من سوء أي انتابما قد يكون 
ويتجثد.ه نفبمبهل وأن ومعجراتما، 

فرعونوهم نقومهم، ز الكفئ مم؛قن من أمام قاطعتين حجتين أتينك لقد موص يا ربه؛ له ؤيقول 
الخراط.مواء عن خارجين كانوا ُؤلأء  oiئبعه• ومي 

-٢٢٣-



المحمسسورة 

يأحذأن أراد أنه سد زيه، بما كلمه ام الدعوة بأهماء النهوض من ثمحلأ موص يظهر ب ٣" 
مملكةغادر أثه به العلم ربه أحم فقد تعترضه، قد الش العوقات ويتجاوز ذلك، عل سينه الي بالأساب، 

رأوهفاذا البلاد، أرجاء ز الخم ثاع وقد منهم، نما قتل لأيه أعوانه؛ وبطش سهلوته، من حوفا فرعون 
أقدرإيه مائلات هارون بأحيه يؤيده أن ريه إل موص ءلال_ذ كعا حعلآ. قل عل قصاصا بالقتل منه انتقموا 

فرعونإل حهيابنا ليصل أدقتنا؛ عن الإبانة ل عونا ل يكون أن وأمحلمع الس-اني، اليمان صياغة عف مني 
تكدمحي-إل يرعوا أن أحشى لأنتي صادقا، بجعله با مشفوعا وتليه 

ذلكسرافق بأنه عليه ومصل هارون، بأحيه يمؤيه بأن له وةكمل موص، دعاء اف استجاب — ٣٠

ا،لومضنهافلة تشرهما؛أر ثم وء، بلهها ترضون فلا إليهإ، ستمع يتى قلوب ق أثر لها يكون بينة حيع 
بينان.أيايت، من لدحا ما يسبب الراجحة؛ الغالية هي يتبعها ومي وعادلن موّى من الولفة 

والامساطات:الفوائد 

الدعوين.حال تناصب عادة وهي الرصول، صدى تؤكد التي العجزان ارسالة مستلزمات ْن ~ ١ 
دعوته.بعبء ١لنهوصرا عل نعيته التي بالأسباب ياحد أن الداعية عل ٢" 
لأنهالaل١تر؛ فثل من ،ءاسعارة الزمحشري: قال ه ؤنآذثلمبمئئا.صئ\هم قوله: ز ٣- 

ا-لحيةرؤية عند الرئمب اصابك إدا أي• إليه، مضمومان فجناحاه وإلا وأرخاهما، جناحيه سر خوف إدا 

(.T١٧٥/ )الكشاف حتاحاك«، إليك فاصئلم 

فائهالسلام؛ عليهإ هارون عل موسى من أخيه عل بثه أعظم أحد لمص السلفت بعضي قال ~ ٤ 

تموسى حى ق تعال قال ولذا ومشه؛ فرعوف إل ورسولأمعه بيا افه جعله حش فيه ئخ 
اجتمعاإدا الامحشن لأن بأخيه؛ يريده أن ربه موصى ومال (. T٠١٢/ كثير ابن )١تظرتتقبر [. ٦٩تالآحز١بت^ ؤجصما 

(.٢٤٩/ ١٨الطبمرينفير )انظر: الواحد. خبر تصديق إل منها أسآهى تصديقهما إل النقص كانت الخبر عل 

٤ ٠.



القصمصسورة 

ءابمايابهنداؤآ ؤماتيعنأ  i^J^kقالؤامامنياإلاسحرتؤمهمزبماشنابتننت لثا-بماءعم ثؤ 
الزس ٢قJار لمحأعنمة عنا-ْءنتن يى إلهيئ بمن؛^١٠ ييتآأعثم وهالمو؛بى أوآ 

ؤ،ثأؤخت ح عمبجإلفي تن لاءظم عينت ما آلثلأؤ د3أيهتا فنبمتة ^١١، اوأ آلْكيثويكث بميخ 
^عل-نةءبمك>امدبماؤآموبونذ> إثنه إق أطئ لمؤآ ممتما ؤ، علآلنليي، ينهنمنذ 

0صئٍإئالأسمح 
آنثذ^ثالتتهم ^نلماأك> عنتثه ؤا'آكتّ ثسد-قهم و؟منودْء 

هتذه'١لJت١ي تأنعننهم ''^١' لأسص/ئقت< آلتيتنثه نقم آلكثاي ِإد ديثدشت> 
و؟هت>ت<'أدثثوج هم 'أثسنثؤ 

الضثرت

لألصدمه،ا؛ تؤكد التي بالعجزات مؤيدين فرعون جلس دعوة ذ مارون دأحوْ موس ههمخ " ٣٦
موقفالعجزان من وقفوا وأناص فرعون أن سد للعادة، حارق بدليل الدعوى يدعم ُا إل مميل النفس 

قيءفهو لثهلاب ا-مضمون وأما باحكام، تلفيقه تم الذي الئحر من صرب، إلا ذاك ما ةائل؛نت الرتاب 
طرفامنه.سامون آباؤناالولريثلؤ مرة، أماعناأدل، بطرق 

لهوالصراط، سواء عل يامت، ويقف، انه، ملعل الحؤ ينطق بنن اعلم ربج يأل موص فأجابمم " ٣٧
وحقاعاقبتهم. وبسوء حجتهم، مغم، تعريض ذللث، وز الآحرة. ال-ار ز الحز الميل له بني أعلم 

بإهدارالاحرين وظلموا الصائبة، للمعرفة ثطلمها فأجهضوا هم، أنفظلموا الذين لأوكلث، فلاح لا إيه 
حقوقهم.

معتقدهوئق علءأ، ثيء بكل أحاط قد فهو أتباعه، أذهان ل إلها كونه يزئخ أن فرعون أراد — ٣٨
السموات،،رث، باثه ربه عن الجلص ل نحث.دث، قد موسى وكان لعلمه، غيره إله ثمة كان ولو اكاطل، 

غيابمن واثقا ياء، الق سامق ارتفلع إل يصل أن فأراد التصم،، الخق ب، طالمفلهر ق فرعون ففلهر 
لماءصالحا؛ آ-مآ التا<حيّ اسن لتجفيف، الأفران إيقاد هامان وزيره إل فهلييح الحق. بيان عل أتباعه حرأة 
شآمم>_ مومى أحسّي، ؤإي الإله، هدا فأرى عليه، أصعد لعل قاتلات الياء، عف منرفتا عابا قصر 

والأةءاء.اللكلُثج 

'ْ_
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الإذعانعن بعيدين وطغياعبمم، حبمرومحم ق ومحصوا مصر، أرجاء ز وآعوانه فرعون وثتئلم - ٣٩
الأبصار.فيه ثئحهس يوم ق إلينا عودمم حنيامم ق يضعوا ولر وأهله، للحق 

أتاهمإذا حتى ال. الفالأرض فير وعايوا عيهم، ق ومضوا لم، هث.رناْ الذي الأجل انقضى — ٠٤ 
الذينااذلال؛ن يبماية تكون كيف — الرسول أيبما فانفلر— فيه. وأغرفتاهم البحر، إل امدرحناهم ثأئنا 

المستقيم؟الطريق عن هئورون 
مديةنجعلهم الش الأسياب فهثألهم شئ، من تقومهم عليه انطوث، وما ضلالهم، افه عزفن لقد — ٤ ١ 

ولنالمار، إل أصحابما مال أمالا لهم يزينون قصوا ومد الرشد، عن والإعراض الهوى اساع ل لأتياعهم 
عداحا•ليديععنهم قىنمنهم؛ بجددا 
الومت؛ن،من سعهم دس الأنبياء، نة ألعل وأتياعه فرعون لعنة الدنيا الحياة هن.ه ز افه وقضى — ٤ ٢ 

الخحيم.ذركات ز ذمآيلازمهم الذمومقت من هم القيامة ؤيوم سرتمم. ورديت، كليا 
والأسشاطاصالفوائد 

الرسلوأعداء تعارضهم، قن عل الباطل وتلفيق والاسعلأء، الخ،<تيورتح الطغاة: يمايتؤ من - ١ 
والعيسج.السوء بآلقايج الرسل يلمبون 
محنءند.ما موان، ق سئ. كالحمى اطه يدي يصر؛؛ن الأعثلم، وججدوته الأكبر، الطاغويتذ هدا ٢— 

سقوطه.أوال 

عانتهموء اعتباربه ثةأشلم؛ُى فوله ق ٤( )٠ الأية ق - ٣ 
محمدأقدعوة حال فيقيوا الشركون،  ١٦٠ليعتبر القصة؛ هدْ سوق من العبرة وهذاموضع لاسكيارهم. 

وقومهفرعون أمحابح ما باق فيؤمنوا وقومه، فرعون بحال حالهم ويقيرا >، ٥٤١١موصى دعوة بحال 
١(.٢ ٦ A/ والصر التحرير )انفلر: محالة. لا سيصيبهم 

قالأتساع عل ه ؤآلمة_ثرج متعلق؛ ظرف، ؤ "٠١^ فوله ( ٤ ٢ ) الأية ق - ٤ 
أويععلم،القيامة، يوم ومحوا فيل: كأوه ه، ؤالعثموح\بم يفئره بمحذوف أويتعلق الموصولة، )أل( 
(a٦٧٩/ الموز الدر )انخير: ّ القيامة يوم لعتة وأثعئاهم أي• ه، هنذءآلدء ق ؤ موضع عف 
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محمديبجثاإرمحاًى ١^٤، آتمتحك أهأتكنا مآ بمني مى هينمح ت\شثابمد حمؤ 
ثةاتيآت~رةاءدٌتيكاءكثتصهمثدؤرعد< 

علإؤمثننيأ مدأُت> أتل فى يامحيتا ^ظسق وما عانجمآد-مر اوإا ثهلقرييا أيثأظآ وثكتا 
تنرممكث>قحعة دادنسامحقين  ١١آلهلووٍي إ؛ث1نب ?ؤآومأَقث حقنامحبمتت^ ءاي1تث1

^ثهمقذثمحث
أ©؟ء١يثءش ثؤع وبمكدت،إىاتثوي ممؤإرتا إيب-لم هدمت 

توّبىئؤ ياآ تنحقثثيإ ٣ ممحبمئ ثآامحؤتثت يثل أمحؤثت ^٦ ٠٤١يذبمديائاؤأ آلص ثثاحثآ؛ئ| 
تيسآشهمقسئمتمآسءث1تان مزمل٠١٧ 

أضلمحبمن أهوا.هم ِثعودك^\ أتما فاعلم للي يمتجسمط ز فإن اأؤ^^إ ء^سنتهم إن أثعه 
هأو^أا لأبمديىأئرمآلْلندإن مؤينه آي متن 

■المسءرٍ 

وعادنهمح كقوم المايقة، الأمم إل ومنذرين مجئرين رسلا يرسل أن الأرض ق اض ثس جرث ~  ٤٣
إسرائيل،بتي إل موسى افٌ بعث ثم بملاكها، اش نقمة جاءبما رمالها الأمم هذه ّقدبت إذا حش وثمود، 
القومهؤلاء لعل القه، رحمة بلؤغ عل يجئنهم وما الهدى، ؤلريق يمرهم ما متممته التوراة معه وأنرل 

فيشكروه.عاليهم، افه آلاء يتدكرون 
منارغربي الخبل بجانب حامآ تكن وم موس، نيا أخبار عليلئ، ئلونا لقد الرسول، أبما — ٤ ٤ 

من— الرسول أبما — تكن ولر الرسالة، أعباء وكلفتاْ عهدتا، موسى ألزمنا يوم الأيمن، الوادي شاؤلئ 
والأممالرسل ياخيار معرفة بأهل وقومكه أنث، ولتث، حقيقته، عل تقف، حص ذلك، شاهدوا الدين 

هداأن نبهن عيانا بمشاهدتها إلا يكون لا الغييية الأخيار هده تفصيل عف الوقوف، أ>، تقرر وإذا السابقة- 

اه-من بوحي 
عليهموتمادى المهلة، الناس عف فهنالت، الرسول، أبما ونمانلث، موص زمان بين أمما حلفتا ولقد — ٤ ٥ 

لدىمقيا ~ الرسول أيبما — كنت، وما به. يفوا ولر اف، عهد فتركوا الشراع، ق ما الخلائق ونتاست، الأمد، 
تعلمتكن لر ما فعلئنالث بوحينا، أرسلناك تمد كنا ولكنا موسى، مع حرى بجا قوملث، لتحديث، مدين؛ أهل 
قوملث،.ولا أنت، 

٢٧
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وأنزلناليقاتتا، موس نادينا إذ ~ منه الغربية الخهة ق ~ الطور بجانب — الرسول أبما — ولرتكن ~ ٤ ٦ 
ريك؛من وهدى رحمة أرملناك ولكننا فتعلمها، الأحداث تللث، من سيئا تشهد و1إ عليه، التوراة ألولح 
أولئكلعل فاشيا. ضلالهم فكان ْسعثلث،، ئل يندرهم من أهلها يآيت، لر إذ حولها، وس القرى أم لتتدر 

فيمتثلوه.الخير، هن به حسهم ما يثدؤرون 
ربنات قولهم يعشها وآئارْ، الشرك من اعتقدوه ما بسبب بمصيية إصابتهم ولولا الرسول، أيبا — ٤٧

ولكئأإليهم، أرسلئاك ئا بما، المومتجت، من ونكون اياتكر، هدى ومحق ير فنرسولأ، إلينا أرسلت هلا 
لهم،عير نللثs أ0 ويظنون دسولأ، إلينا اف يرسل م لقالوات فلوعينتاهم معن.رءر.م، سخ إليهم أرملتاك 

إليهم.يامحمد الحجة؛إرساللث، أ'كملنا فقد عيرلهم ولا 
أعطىU مثل اض أءطاْ هلا تعئأ: قالوا افن، بالحق عة ْشركي إل صدآه نيثئا أنتذا فل،ا -  ٤٨
رسولناحاءهم صدما المعاذير لئموا وقد واحدة. جلة نزل اكى والكتاب، الشاهدة العجزايت، من موسى 

إفءليه،ا■ امتراء ومالوا محمد، بايامت، كفروا كا ياياترموس، لقدّقئرمشركومكة ١^ فأ-جابم بالهدى. 
منهياكافرون.بكل ونحن بالتحر، الأنتان عل وصدآتعاونا موس 

عندمن أتيتم؛كتاص، هلا اشت رسول يا لهم فقل ورسله، اممه كتسر ق أحكامهم هده كانتؤ فإذا — ٤ ٩ 
برحأسير فوف، منكم هدا حصل فإذا عليهيا، أنزل ما نحويقول، عل الهداية حقائق عل يشتمل اف 

دعواكم.ق صدمحتم إذ توجيهه 
علمحكن ذلك، عن عجرهم وأظهروا إليه، دعوثم عئا أبصارهم وعمثئ آذايم، صكوا فان - ٠ ٠ 
أحدولا والقرآن- التوراة نور عن أبصارهم ؤيغضون نفوسهم، هوى إلا ييعون لا القوم هؤلاء أن يقين 

ونسحاش، أمز حالم، من للحق يومحق لا اف إة العليم. ربه هدى عن بعيدآ يكون بأن امحتخ م أصل 
وضلاله.ظئمه 

والامتنياطات،:الفوائد 

ؤمبما والوفاء الحي، معال؛ ثئثون الكثيرين يجعلان الضلال، متابعة ودوام الثهواُت،، إلم، — ١ 
ثقيل.ايام بكل الهدى إل الدعاة بشد الضلال أهل بمرغ ٢- 
الأهراuت;عن الحديث اللم قال ٣- 

الملمح،مع بالموقد حراريا المعالج الكلى الهلغ، مزج فقدتم وحرارة، طين من ست، الأهرامامحتح إن — أ 
عفالمخممى المكان ق وصته حشية، ي، بقوالحمله تم الزج ^ا طينيا مز■بجا شكل مما منه الماء تبخير ونم 

الجرم؟جدار 
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حجر-مليون ٢ , ٨ — ٢ بحدود الحجارة عددآهاتلأمن الأهرامات بماء ق الفراعة استخدم ب— 
(htt^://www^aheel7x0ni/;ir/indcx.php?0pti0n

15-30-22&catid-47:2(n0-02-U2-22-57-13&Iteniid-74)

حقائقه.لاتتخلف دقيق بمفصل السائقة، الأمم عن إخارْ الكريم سوش العيي الإعجاز من — ٤

الالكفر من رك؛وه ما أة فاعتم ^■' ١١٠آثاِممرك.آعتمحإ ئوله ل الزجاج مال ٥— 
(.١ ٤ ٨ ٤/ القران )معان الحؤ*. به أتيت، الذي ومدعلمواأى الهوى، وإثااثروافيه فيه، لهم حجة 

يفيئؤثئمدء ثنثلمء آؤنتب آقيذ،١ثةؤىت> لعله؛إ ئم'ألمؤثر وبمLلن١ تثد ؤؤ 
محتنهمبمم يثئا ُأو^؟ؤلجلك منليثث ريآلدآثّا الجيرين، ءامثا.بيءإمم ئرأ ٥^١ 

عنه\طووم0سم\ سمعؤأ ؤإدا أؤ^؟ ينفتؤيى ؤبمتارهخيجب آينتثه ألحس_ثت صتثعإ يما 

الفسذر>

معانيهووصثغ واحدة، خمله يئرل فلم يبعمس، يعضه موصولا وتاتنتاه القرآن، أيرنتا إننا — ٥١
معانيه؛يتدبرون هؤلاء ولعل معجرأ• قولا فصار والأحكام، والقصص والترهيب الترغيب من باصتاف 

يه.لهدايتهم مسيا هدا فيك^هن 

بطآمنوا الدين من طائفة إن قلنات ^_،؟ نزوله نيل القرآن •هدا أحد آمن هل ت مائل سأل وإذا — ٥٢

نزلومن بالقرآن فصدقوا الكتب، هد0 ق وزد ما محزفوا ر والمارى اليهود من اف ّكف من عليهم نرل 
عاليه.

حقائقعل مشصل لأيه به؛ صدقنا قالوات القران، لهدا السابقون ا،لومتون استيع وإذا — ٥٣
الإسلام.اض عند الدين لأن به؛ مصدقن قو محمد عل يثزل أن قيل كثا ونحن ربما، بما أوحى الش افداية 

وسوفوتصدبجم، إياتمم عل ثوابا يغمرهم؛ سوف عمم يخثر يديرون المهتدين أولتك إف - ٤٥ 
تزلالذي بالقران امنوا تم محبيهم، عف نزل الذي السابق بكتابمم امنوا لأثبمم مرت؛ن؛ مضاعفا ثوامبمم يكون 

الفعلةيدفعون وكانوا الابتلاء، مجن أصابهم ما عف الصبر من آبدوه ما عف بمابون أثبمم كا ه، محمد عف 
رزلهم.كا اطه ّسميل ف الإنفاق ٍي سماوحرصوا الحسنة، بالخصلة السيئة 
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بالهم،^^٠ ولر عن4، صدفوا القول من الباطل صمعوا إذا أمم الوس اكريث( هذا أوصاف ومن ~ ْ ٠ 
ولايفيدنا، لا بٍا أس،اعتا ئئثل فلا منهجكم، قنالف، حياتنا ق رش منهج لنا ت أهله أمام يرددون وهم 

ابتهم.ومأوحيالهم ا-بماهالن، صحبة نهللب ولا وص،لأمة، منا لكم أمنة لكم• ونقول الثفه، ق جاؤيكم 
والأساطاُت،:الفوص 

فوله;ومنه ببعض، بعضها الخيال وصل من مأحوذ ( ٥١)الأية ق ه الثنأ، ؤءإثنوًثنثاام ت قوله — ١ 
لوصللائزال صعق يخبل ذض بال ما مرواذ لض فمل 

(.U١٢٥/ الحراب )انظر: إليهم. القرآن ي اياف توصل : والض 
العمل.دئ.ر عل فالثواب، سبحانه، عدله لث؛اث، الكتاب، لأهل الأ-منن ذي ز ٢- 
يدرأالسنايت،.الحنايت، أل عليه اش فضل ومي قت.مه، أذئزل ان الإنُني من ٣• 

ّيجيبمائيأين وز سدثاأ آثم؛هدى طئ تحبك عث تهدى لا هئا إؤ 
تنثيء ئ>ئلإ إكي حتماءامثأبجمحح لهمَ لتعن أولم إيبا ين نقثقم، معلق< آئثدئ 

ثنألكث>معدثثه!ا ثتتثؤربمطتيث، ين 1ملء=كنا ذلإ و؟ يتثشك، لأ أدكسملم محنكن لدة 
حئمه-إك،آمحىا محمآكأنثه ؤ؟ محيتقثعتنآلمحئ؟ى هيلأ منبمدمنإلا قتكت محِ مسكنهم 

أؤأه٠ايئتنأنمامحقناثهلغاآئرءث>للأمحآمثهاحكلثؤزى ؤنهاىثولإينمح_أعثؤم فآ يمث 
Iالنزول محسب — ٥ ٦ 

ائو4آاعند سما لك أشهد اض إلا إله لا ررهزث ا،لوتت عند لعمه . اطه رسول قال دالت >ةهبم هريرة أبير عن 
كيسان،بن يزيد إل تنتهي أحرى طريق من وأحرجه الأية• ه إنلثلأمٍمح،ثنأثنك ؤ اف: فأنزل فآ؛يى، 

الآية«.اف فأنزل ءيئاائ٠، -٦١ لأفززيته الخثغ، ذلك عل حمله إثا يقولون: قريش، تموق أن *لولا فال: وفيه 
برقمهآ-ا/ْه(,ومواكرغرو. المع، ي محالريشمع الوت، حمرْ س اصلأم صحة صل الدليل الإمحان،;ام، كتاب لم• م)صحح 

الشر٠

إلالجداية أمر يقومحس أن أعالثه بأن *قمدْ، ؤيزيل ه، نفيتل بجا رسوله حهل.ابه عل سبحانه افه أئيل 
فحيح،البلاغ ءايا.ث، ؤربجا اهتداءه، أحييت، من توفيق هداية الإسلام إل ي -؛د لا محم،د يا افه، 

المهتدين،صفوف ي سيحل يمن أعلم وهو البالغة، الخكمة وله لدينه، يشاء من ويويق تبمدي افه ولكن 
الخير.وقبول النفلر، صحح من فطزيه له مثأيتح  ١٠حسمث، عف فيهديه للهداية، ؤيمالح 

'٣. -
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قبولمن تمتعهم الكب الواهية العاذير بٌما ققدموا التقدي، واكختط الكم مكة مشركو أ3س — ٥٧
وميتايثليتا تقوم حولنا مى الرب قبائل فإن الهتتا، من وتتبمرأ محمد يا بك نومن إن وقالوا" الإسلام، 
سفيه يأمن آمن، بلد ل أمن ذا حرما قم أتاح بائه مزاعمهم عليهم اف وود بم- لنا طاقة ولا وأنرنا، 

بلد،كل من ونوعها طنمها اختلاف عل الثمرات إليهم قبلب الدي وهو والأسر، القتل من سكته 
إنويرزقهم أن عل قادر حلا ما وارزق الأمان منحهم الذي واش لدنه، من يزقا اليهم مسوقها 
مزيةحرمتهم وليت عليهم، رحم بنم ؤيثدمكروا بالكفر، ئثكهم يتطلوا أن إلا عليهم فإ أسلموا. 

عليهم.للاعتداء هشض الإسلام أن فيحثون فم، لاعلم أكثرْم ولكي الٌرب، قبائل أسداهاإليهم 
شأنوهدا العالن، رب لقمة تقتضي مشركومكة يزوجها ام الباطالة الزاعم هان.ه إة ~ ٠ ٨ 
اكنهمموهده اش، ءأهالكها الخثر من إليها تسرى ب،ا تعرف ول؛ وطئت، اش بأنعم كفرتر الش الأمم 

عامر،يعمرها يعد ولر أيتهم، بكرة عن انقرصوا بل لهم، حلفا فيها يتركوا ل؛ إذ عنهم، تمتبئ الخالية 
غنينايرث ولا فيها، القام يطيل فلا أهالها، •ارلأك أويعتم حا، يمر س إلا فيها يرى فلا عتيْ، وأصبحت، 

أهالها.عل اش غض_، دليل وهدا حلفوه، ما 

قييعث، أن قبل مكة حول الواقعة القرى أهل عل بالهلاك ليقضي كان ما اثه اض ئثن ومن " ٥٩
الحقإل ؤيدعوهم اياته، يتلوعليهم لدئه، رسولأمن ~ العرب يلاد أعفلم مكة وكانت، " العقليمة القرية 
مستحقينتراهم ألا والشرك، الكفر عل الإصرار أعلئرا وقد إلا القرى أهل مهلث ربك كان وما الغ!• 
اش؟لقمة 

والأساطاُت،:الفوائد 

اف.من توفيق الحي إل والهراية اللاخ، ارل عل ١" 
للتخديل.الإشاعة حرب اسمميدام عل المشركون دأب ~ ٢ 

آيةق وقال ^ تنتثلث بمدى آثم أنيك مى -همحيى لأ اقن ؤ تعال؛ ءرقال عائل: ابن قال ٣— 
الادءوْ،إلي4 وأضافه أسته الذي فان ئتاو، ولا [، ٥٢]اكورى: ء>رطنمثةيمه وإئك ؤ أجرى؛ 
(. ٢٨• / ١ ٥ )الناب القاو_،اا. ق يمدف، وهونور ارصا.ور، وثنح التوفيق هداية عنه نفاه والدي 

واللاحقة.السابقة واكمراُت، الركاُت، من الكي اغرم ؤ، يا الكريم المّآن إعجاز بنان ~ ٤ 
الفلالم١الأمم هلاك أساب من ~ ٥ 

- ٢٣١ب
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آننمحالف أق 
وممالماحص>رخن ين آكنمة مم آليتام الحيؤة متغ تشيننه محهوكقهكس تأ ؤعدا•حوعددثمح 

محتآ?0؟ 
محتجسمحأقر1ع . بمثثض< ثن يهتبما 

شتق؛؛0؟ حت-نقثتءلإآ مادا ئمؤل دتادثم-م ثيم ?0؟ لزأده؛إكازإهندؤق أنداب ذ؛ب'و!وؤ\ 
يىبلكى أن يابؤءام،ؤخملصنلحالأماس أ؛ع؟ تيوظلملأساءني؛ى 

آمحلجثذكأ0ه
•الفر 

سص اه اكتالدوام عل وئودون بما، تشعرين نتم من الناس" أبما ~ أعطيتاكم ما كل إف - ٦ ٠ 
نعيممن اش عند ما أن اعلموا ولكن بما، تتريثون ايى الري؛ؤ من أد الدنيا، الحياة ق لكم محخر الذي ١^٤ 

الغايةهو والعافية والرزق الأمن من فيه أنتم ما أن عئتثوا فلا دواما، وأبض لكم، خير الدانم الأخرة 
وتتتبهواينفعكم، ما عل عقولط من افه مثحكم بط سثدلوا ألي الدائم. النعيم نحصيل عن فتقعدوا النشوية، 

لكم؟الحقيقي الحيّ ،يائه 
ماوقق حياته تكون أن عف فحزض القيامة، يوم بالحناء محققآ وسأ منا ئتش من توي يسلا — ١٦ 

يومإلينا مثر وصوف الدنيا، الحياة ز به رصي الأى الزائل العيم هدا غئْ وتى العمل، صالح من أردناه 
لهإ؟أعد فيإ الفريقان توى ب مل قرئا* ليأتينا القيامة، 

يمددبممأولياء دونه من انحدوا الدين الشركم، بحانه الرث، ينادى يوم الناس- أبما - واذكروا - ٦ ٢ 
لكم.ؤيشفعوا لينئروكم، أحضروهم ل؟ شركاء زعمتموهم الذين هؤلاء أين قاتلان 

اذتالفللعامة زينوا ومي الكفر، وأئمة الرواء من العياب كلمه عليهم حمت، اااJين أحاب — ٦٣
إيانا،همادبمم من إليك براءتنا نعلن إننا ، ٥^٥٣صثلتا كا ففلوا الضلالة، إل دصناُم الدين هؤلاء رثتا 
ومضوابالعبودية. للث، مؤ ونحن أهوائهم، إل الأتلع هؤلاء انهمّف لقد مزننا. عل قادر أحن. ولا 

عنهم.البه أويدمع العياب، عنهم ؤئمص الإقرار هدا أن ويثلنون الضالثن، عامة من يتثئالون 

.٢٣٢ .
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يدفعوااف؛ دون من ءيدتموهم الذين الشركاء ادعوا القياْةت يوم عام نداء ل للمشركن ويقال — ٦٤
وشاهدوابثيءا ينفعهم أو بجيبهم، أحد لا ولكن تنيثون، ياليائسون هؤلاء ومضى العياب- عنكم 
ولوأئبممشيقا. صهم يثنوا لن شركاءهم أف يشن عل ليكونوا أعيتهم؛ بأم يتفلرهم الذي العذاب أهوال 
العذاب.ذلك عاينوا لما الدنيا حيامم ز للحق حتدون كانوا 

يتادبممالقيامة، يوم صعيد عل الشركن -بممؤع والتقريع التوبيخ سل عل ثان نداء لهدا - ٦٠
افه،توحيد إل ذعوكم حئن ■إليكم للمرسلن جوابكم كان ماذا الأشهادت رووس عل بحانه الربا 

الشركاء؟ؤإبطال 

آلبولا العصيب، الوقت هدا ق الأسياء يتثنوا ولر ابواب، وحفي الخؤغ، عنهم فغابثأ — ٦٦
ساكمن-فرجوا العصاة، أولثك غمر الذي التهت شدة من وذلك ينفعهم، أن يمكن عثا بعضا بعضهم 
ومشواعقائدالثرلث-، أقالعواعن فريقا هتالث. فال هذءااٌاةم<، ئدحسزواي غثرا،لومت؛ن ؤإذاكان —  ٦٧

tj  ،والفلاح.الفوز درحات إل أوكلن، يرش فترجوأن صالح، عمل من إليه يرشد وما الإيان، طريمح
ص١١٠والأسشاالفوائد 

الأحر؛ق تعال افه أعدم د،ا تافهة فإئبما وزينة نعم من الدنيا بلغت، مهما — ١ 
المجتمعات.لهلالث تظتة العيس ز البهلر ٢— 

القيامة.يوم بعفس من بعضهم الضلال أهل يتبرأ ٣— 
جوابايجدون ولا علميهم، فتئهلمى ءالثر،، كانوا ولو المومتتن، عير عن القيامة يوم الحبج تتييبا — ٤ 

ينقذهم.

'٣٣
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صثنتداإكهمآكتتس

\لقهائعثة=ظلم آس جمل إن أرءوئتِ ش ؤ؟ مثعؤى أملأ يضتثآؤ اتهظم  ٥١
هممنآفلاتصميذكاأج^؟ ةتكتوه^>فيه بليل يأتةء؛كم عيدآش زلته من سك؛رثداإكدو»دآش-نمة 

م1دهإ^^،_فأو؟ةلم 
همنحمحِياهاثؤأ

ىطامإمحقي-نح'و؟ه
ادفسذر*

يريدهس هؤلاء يان من يصملقى كط اليشر، من حلقه مى يشاء ما •؛نلق ~ محمد يا — ربك إة " ٦٨
حلقهمن لأحد ليس أيه قفي وقد إليكم، يرسله ثى محار — أنتم لا — وحده قافه إليه، بالدعوة للنهوصى 

ومعتقدهم.ثزكهم عن وئثزه تعال، اش بحان نقص، كل عن وهومتره والاختيار، والتقدير الخلي 
يرتقيئثى وحركامم. أهوالهم من يعينونه وما حنقه، نقوس ثئفيه ما بملم ~ محمد يا ~ ربك إف " ٦٩

معبوداتكم؟من ْتزلته إل 

الأحرة،والحياة الدنيا، الحياة ق الخميل القتاء وله هو، إلا بص معبود ولا ادقئدبالحكم، وهوافه — ٠٧ 
موتكم.بعد للجزاء الر-بع وإليه حنقه، ب؛ن القضاء وله 

يومإل نحودائم عل الحالك، بظاث'مه الليل عليكم حبط أن افه قدر إن أحيرِوز( الرسول: أبما قل — ١٧ 
صنعه؟بدح ءتقؤوا الحقيقة، هده معون تأفلا لكم. كاشفا ضياء يهتحكم أن قادر انثه غير إله أي القيامة، 
إلهأي القيامة، يوم إل نحودائم عل النهار صوء ص أن افه قدر إن أحموبي الرسول: أبما قل - ٧٢

بدحقتقثوا الحقيقة هذه رون أفلا والقرار• بالراحة فيه تشعرون حالكآ ليلا يمهحكم أن قادئ افه غير 
صنعه؟

هداحلال من حيا لينتفعوا والنهار؛ الليل لهم تحر إذ حم، رخمتته بواسع عباده عل افه يئس — ٧٣
ثموالقرار، الراحه ينشدان الليل ظلام من الناس فثقيد بحنبان، حركتهإ عل قث.رْ الذي التتظم التعامي، 
سكرهتممحق الش الألأء جليل من ذللث، أليص معيشتهم، أسباب، ق عيهم بالنهار ضياء من يقيدون 
بالعبادة؟وإفراده 

-٢٣٤ -
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الشركعل احترزوا الذين أولظك قلق الرب فينادي والتقرح، التوبيخ مقام ل آحر نداء وهدا — ٧٤
ستظركم؟الذي اضر عنكم لثدهنوا منهم؛ شئتم مى فهاتوا شركاش، زعمتموهم الذين أين ومتلاهر0ت 

وهونثهم-- ثهيدآهتهم اللاحقة الأمم من أمة كل محمؤع من مج الصب اليوم هذا ول - ٧٠
منالعصاة هزلأء إل سبحانه الرب يتوجه ثم لرسلهم• تكديهم مى الدنيا الخياة ل جرى ما عل يشهت• 

أممبيد آحر، إلها افه ْع فيجعلون أهواتهم، ْع انون ينجعلتهم الض ا-ئجة منهم ويْللب الثرك؛ن، 
كانواما هذا مهامهم عن وغاب تعال، ف مستحق افن الخق أل وأيقنوا ردأ، يملكون فلا وثبتوا، وجوا 

لهم.يشمعون أولياء ولا إليها، يتنال-ون حجه فلا أياؤليل، من يلممونه 
والأسماطات:المواتي 

ومظاهرنعمه نحاه الكمين حس بجعل قد الكونية، اش سن من ويعودوامشاهدته الناس، ألقه ما — ١ 
دقيق.يحبان صياغتها ؤ ئديتأملون حنا؛ليد.ا، قدرته 

الكون.ي البثوثة اش أياُت، j لكأمل النظر الكريم القرآن ياشت، ٢- 
ينحون كان أنه وذلك، واحد، صانع إناُت، دلائل من »الإتيان الواحدي: قال ( )٢٧الأية ل - ٣ 
كانولما الأحر، عف أسهما يكور صاع عف ذلا تعاقبا فلمإ الضياء، وكذللثج الظلمة، كون دوام العقل 

الماغ،توحيد عف ذللئ، دل حلقا، ظ عام ق نحتلفان لا والقمان، الزيادة ل معلوم حايبح لعامهاعف 
النهار،صياء وكذللث، انقضاءه، الأحر يريد ح؛ز، الليل بقاء أحت'هما يريد أن لأشبه إله معه كان لو إذ 

حينئدوحاحا*ّ)همسمبا/مأأ(.

-٢٣٠ .
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لثنزأآتصتَومماغثه. ينآJ^قزز،؟إن عثهم دق م؛ءا ينهومحّ يكاى قثؤي، ة إؤ 
ثاثنالكث>آئئآلدارآلاذزْمتا ثآبغ ُألآ^؟ لامحبآهمجمس إرزآس لم>معهُلأمغ أوؤا\تثتإذهال 

الك )ن صتقعاأثنآس\ثكهشغآكادؤاآمح؛حس يرى'ألدياوآحسن قممك محلادذسث 
آم ن-له *ّن ثل١ آم4 أرك^> هام آؤُم 'بمي'ى آوتينهءهيايذ اأج^؟هالاتما الممسدن محت 

نشوءف ممحو، يمك نمج أوآ ألمجريويك\ ممهثن ذ عن بم—ثق ة* مأؤأًكرععا يته موأسد تذ 
ؤ؟عظيم ئووثي إقه. قرو_ف أمحؤتثث> ثا يثد ^١ ينثن الثت١ آلحتوْ ٧^< هال؛يرمى 

إلاينئنهأ وي صنيحا نعمل ء١٠٢^- -مثرلص أش مإب يبمًكم ٢^٠٢ أيبمثأ آقك■ ليال 
ثنومأكاءك^> دؤيزآش يمحمسؤنهءين فئة من لهء فماءكا0 آلأيبمن أأج^^أأ•محننايهءوءبمارْ ء> الص—ديرونجنس
دث_اءأش.»دثءأتيف.لتن وقثقؤك يمؤلؤف ثمنؤإ،تكاىم»إلأنى وأصبح٢لرثت• \ذثنتسم؛و؛ 
آلآ:خرةيإك\ذو\و وتيقأاةدألأيهحألك؛فرون لثسفيتا ءاتنأ سألأ أن أزلا وثير يىع-ادهء 

?ؤآهقثتمحى ؤآيثمه ^١ ؤاأانير،ه لأ»رديثوداعثؤآ عئعئهتثا 
■المفسبر 

الأمثالاض ويضرب والسؤدد، العظمة معيار عندهم وهى ا1ال، يثروة ئنثد قريش كانت ' ٧٦
التظزوأظهر عظتمة، ثروة وجع لوسي، قريآ كان قارون فهذا المالفة، الأمم من ينظرانهم للمشركن 

وتديطغى، أن له فليس الثروة، أعطاه ين يياق ه وءاثنه ؤ تعالت قوله وق النعمهء يشكر ولر والتئخ، 
محنينبري لشدة• عزم أدف جاعه خملها بمقل متعددة، قئح آلات إل نحتاج خزائن ف أمواله بحي كان 

شآيهكان تن بمب لا القه إف الزهووالعلر• ذ يمرط ألا ينصحونه حوار، قومه من مذمة وفئت قارون 

.١^٠٢٠٢اهمح مدا عل الإماو 
ا،يالفنعم البد، وجوم عل الإنفاق سل يتلمس وذلك، ز؛l؟■؛^؛، الداتم النعيم اطلب قارون، يا " ٧٧

أنعف نالومالث، ولا يشاء، لمن واهث وهو اف مال، ١•لال، لأف اش؛ سيل ل البدل عف صاحبه محمل مالأ 
محسى^A_، إيلن، أسداه ما عف اف كران ش إل قارون يا لك،. اف أباح ما وءر< الدنيا نعيم من حظلث، تنال 

النيالأرض ق اد المقضي عن النهي يمتض بالإحسان الأمر ومن-ا وال؛رامحت،. الصدقايث، ق تفقه بإ 
ماعف فرو كل بمامبب ه وصوفوالأثر، البهز نحو التزؤغ عبده من محب، لا انفه أن وثدكر عليها، تعيس 
قدم.
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^٥٥^نكتهم، أن يود وصلفه، عته ق ومفى الومنينر، صحبه نصيحة عن قارول أجاب — ٧٨
الكها٠يممتمكنه ومعرفة بقواعدثإئه، مني راسخ *هملم إلاعل المال هدا *كتستخ ما قائلات موعفلتهم علميهم 

تفوذآمظلث، أكثر كان من وبض طغى علميهاحض جرى وما السالفة، الأمم أحوال ق النظر فاتك قارون يا 
ئثةوليس صبهم، موء عل فأهلكهم افه، غضي، ثمنهم أن فكان لخزائنها، واستحواذآ للمحوز، وجعا 
عقابه.من ملتوا ولن يملممها، افه فار وآثامهم، العصاة دنوب عن الموال إل حاجة 

متباهياومعال، وصلم، برهو فيخؤج ونصيحتهم، قومه توجيه عن صمحا قارون ليضرب — ٧٩
منهمها عثأ الدنيا زحارف مرقهم الذين الشن صعقاء جعل الشهد وهذا وحدمه. ومتاًه بمراكبه 

منقيحا نصيبا أوي بأنه قارون عل ومحكمون لتقنبها، ويتشوهون علميها، فيتلمهقون العوالم،، سوء 
النعيم.

علالاجلمة اثر الصحيحة، بمواريتها الأمور وتقدير البصرة، القه منحه كص آحر فريقا أف بيد — ٠٨ 
نفثهثعلمقئ ص المومى الفريق هدا ؤيتجت، محدود. بأحل الولم، الثراء وميض يغرم ول؛ العاجلة، 

حم،عميم أجر من للصالخات ال٠امالين لالمومن؛ن افه أعده ما إف قائلات بثلثيها، واغتبهلت بالزينة، 
المعال.لنيل مثل وسيله الصن لأن الصابرون؛ إلا ذلك نمرة ولاتش أملأ، وأحن 
بار0و؛البه فخف الدنيا، ق عقابه افه عجل ونيتته، رهوه ل وهو قارون جريج ساعة وعشبا — ٨١

لرالوقف، هذا ل ولكنه شاتتثه، يتقوي؛aلائفة قارون وكان باءلنها، إل ظاهرها بعض وانقل-، الأرض، 
ؤمتثه.افه قضاء به حل أن بعد فلاح أي يتله ولر منهم، مثر أي معه يكن 

الدينتل من محاره، في،ا اممه لحكمة التفؤيص إل ورجهمع نا.امه اياغي حسم ومحاحن، — ٨٢
العاقبة،وسوء الشهد، هدا من السب ينقخي لا يرللوزن فصاروا وتراثه، كعيمه أعتامهم اثرأبلم، 
يشاء،من عل ويصمه يشاء، لمن فيبسطه لعباده، الرزق، يثير وهوبحانه حلقه، ؤ، تعال اف ومرقي، 

ورهوتطر من فحفظنا علمينا، اطه ئمصل أن ولولا لهم. لأهم ٠٢٠يقضه با الرمحا فحمهم هميده لكلمهم 
فالكافرونءينين، لذي الصح أصفر لقد العاقبة. بسوء افه شملهم ض ظ، بأجل، مومت، ثراء من يميبتا 
والأحرة.الدنيا ق ومنجى فلاح فم ليي الطغاه 
منإليها العالية المراتيح أهل وفو,د ستثرفج الدائم، النعيم ذاُت، بعدها دار لا الي الدار تللث، — ٨٣

اتقاه،لمن افه جعلها التي المحمودة والعاقيه الصلاح، وينشدون يبغون، ولا الحهم،، j، يتكةّون لا الذين، 
للقائه.العثّْ وأعد 

٢٣٧ -



القصعسسورة 

والأسشاطات:المواتي 

مسيحاإل ينسجها ولا إداعه، نتاج من هي بيده المح، التنم أف ثراوْ أقسيم الذي التكثر يعتقد ~ ١ 
الخمتقي•

ابتلاء.القراء فكدلك ابتلاء، والحران الفقر أن فك،ا المال، بإعطاء الذ سل ٢- 
حهلرها.معرهة عن عقولهم فثتطلون الناس، كثثرآمن الدنيائئر زخرفة ٣— 

الزائل.ا،لتأع نم والانرلاق الشعلط، من لياهم حمظه عل اف يشكرون المهتدون ا،لومنون — ٤ 
كئمق.ومحي التقبل، غي_، من مكة إل بإعادته لر.وله اف ذظ ه- 

الخلائق.كل عل اف؛األودت، قضى ~ ٦ 

 ~U منفهومسالئه الحلال،، ولائئس ءتادةت قول عندتحر فيه ما رروأبيغ الأية)٧٧(؛ ن( العربي( ابن، قال
(.١iA/rالدنياءؤ)ا>كامالقرم

جنده.وُقئر قوته، ولوعفلشتح ناصر، له فليس عاصي عف حكم؛العقو؛أن إذا افه إن ٨— 

م\َكاذوأإلا آلتتقأت 'ملؤأ نقى فلابجي، أكتثة جثاء وس تما نثر هلهُ أ-لصغؤ جاء ن مؤ 
هووتى دآئثدئ جاء من آغثم يؤآ معادهن، آلمنءاكث< ■ءثدقت^ نرءد< 'أو؟إ0آئيى هتتفبى 

؛!"٨٥ريذكت نن، رح4ة إلا" ١لأءمحتثثإ ^ ٤٥١يلئ أن سءمأ وماَةت، ينصثل مح، 
منإك٠ محآنع ؤزلت،إكلكن■ بمدإذ ولأبمدق،م،ءاثتيآش '/و^؟ للكتذراز( ظهيرل 

لقكر.آله وجه-هء هاللغ،إلأ محيء هوؤ، إلا إلت ءا->رثتُ إلتها آثم خ ولاثيغ أ؛©؟ آدئمثًكتث 
هبجمذاوأُ وإله 

التمثر!

يعملفنن صحائفهم، وفق، يغاء، كإ فيه حلقه منازل يصنف الدين، يوم ماللث، بحانه إنه — ٨٤

حتف،لا وفاقا، حزاء يلمى الشر من ذرة مثقال، يعمل وتى الحتامحت،، من له يضاعف، الخير من ذرة مثقال، 

الخادل،.الالالثح إل موكول، حابه لأي ولاحور؛ فيه 
إلودعاك تبليغه، عليالئ، وأوحي، العفليم، القرآن عليك أنزل هوالدى، افه.ث إن الرسول،، أيبا — ٨٥

أيها— قل له. ومفارقه عنه غيايت، بعد وهومكة، الأول سم٠لثلثؤ إل ر؛اثإ ^^؛٠^، ه ولسوقبه، التمسلتح 
واستقاموالهدى، الحق، اثيع نن بملم ريا الحمح،■ دعوة ءر^ أعرصوا الذين الشركين( لقوملث، — الرسول 

.٢٣٨ -





انمكيوتسورة 

مكية.النزول! 

القاصد:

منه.سورة بمثل بالإتيان الشركن محيي — ١ 

ا،لومتين.بتمر اض وعد — ٢ 

أحن.هى بالى الكتاب أهل محادلة ٣— 

علالأسدلأل ٤- 

القممارش ائتم لني 

ليهمثن أه؟ولثدعثناآلإين يمثنؤن ي وهم مولتا ثرواآن أن ناش ١ حيت .آ٥؟ نت آؤ 
ساءحسبآليىدع_ثلوثآشتثاتأىممقؤثا ^اسآلكنذ.ارا?و^ُأز صت.مأ 
•محهي.ٍغُاكيثو٥؟وش ميمأكآت(ش٥١١؛<آ.ثلمحآلآؤهمثو ^^موىأه؟شماث 

عئتحِياهإلثتكمت0 ألمن4نم ؤهمثؤأ ^ 'ه'وافين؛١٣عثهدذسيئإ0أمح 
بمثمحن0يمنجمأعسزأ 

■الثسبر 

القران.إعجار من وأتما المرة، سورة أول ل القهلمة الأحرف ضر ثقدم — ١ 
وشاتم،يركوا أن الناص ظن فهل الإيمان، من عندهم ما يمط الموتن عباده يتل سبحانه اممه ٢- 

هم•وأنفأموالهم ولأيبثلوزل قولهم، 3، لاختيارصن■ فلايثنرصون مؤمنون، نحن يقولون! حين ؤثنلموا 
3،باق الأية لحكم والتزامهم• قهم صن• مدى حتى ريم عشرهم أن فلاثئ• كاJللث،، الأمر لبى لا، 

الأمة.مده 

بحوذفلا الأمم، من تنس فيما اممه تنه عل جرى الإيمان ركب ل الانضواء سمب، المتون إن ٣— 
فمنصنفه، عل وهوفائر أسيايه، فهوحالي افه، إل المتون وأسند اض. نثن عن والدئول الفطن استعظام 

غنيتمح، ص الفتنة حوم إي،ائه تزلزل ومي إيمانه، رسيخ تمح، فقد الهد،ى، اياع عف وبقي بالفتنة، يعبأ لر 
ب،وكي الصادقين، ى صن• سيكون— أثه النه علم ق كان ومحي _— J_Jظاهرآ عي اف لثنانئن ومحي ذللت،. 

الكاذJين.

٢٤٠ ٠-



العنكبوتسورة 

مابأة اكرين وعيد يئعشها اشال، المثن مواجهة ق الومنتن نشت عل السامة الايات مضت — ٤ 
أيعتقدونعليهم؟ ميز فلا ينحرونا، أن أولثك، أيظن ملتهم، ولن لدينا، معلوم ااسالمين ينون من يعملونه 

قماومم.القضاء يئس فغيونا؟ أولياسا من غيظهم ثقوا أقبمم 
الوقتفإف صالح، وعمل يقين من لذللث، العدة وأعد البعث،، ويترمه اف، لقاء ق يأمل كان من — ٥ 

•فعل بكل وبملم قول، كل ثنتغ اف إئ محالة. لا آت، للحايف علمه ي اف ئئو0 الذي 
اجزيلالختل يقدم فإنا اف، إعلاءكلمة ؤ، وسعى اف، دين عل وشت، الأذى، صروب عل صر وثن - ٦ 

أجعين،•الخلمح، أعال عن عني افه لأف افه؛ إل يتتهي خ ئقة وليس الأخرْ، ق محيره اف ويرغ لمسه، 
ئاصالح• بعمل الإيان دأسعوا ورسوله، باض آمنوا الدن بما ثئص اض من وبشارة وغد ٧" 

أعالهم•أحسن جزاء دتجزيثهم منهم، بم-دت التي خطثاتمم م، لتثجادذف 
والأّتباطاته:الفوائد 

ا.لومحتين.و-كنتثر سييتل الله بأن مستشئ إحيار ( ٢ ) الأية ق ١— 

 ~Y الأمة ^٠٥ خاصا ليس الاختبار وهدا صدقهم. ليعلم الومتين؛ امحتلأء افه متن من•
لباقية بمعناها فهي ا-بمءاعة، هد0 وق الممب، بهيا نزلت كانت ؤإن الأية رروهده عطيةت ابن قال ٣" 

(.١ ٩ ٩ / ١ ٢ الوجيز )ايحرر الدهرار. بقية ح،تممها موجود هئو، محمد أمة 

افه.عداب من يفلتوا أن السيئات تبترحون الذين مكثه ق ليس ~ ٤ 
نفه.أفاد اف طاعة عل تفه حمل ومحن حلقه، عن غص جك افه ٥- 

-٢٤



الختكيوتمورة 

هطنهثأهلا طأ مهء ؤزلك C يهدالشإمحر؛كي ^؛Jj^-ثنأقيإن ألأمس ؤؤمحبمتا 
٥؟آلصنثت وعملنأ  i^cأهُوآكيث بمأمحثرسلؤن هأتق؛ر م<ثقلم 

ره^-ممبمرض  ٠١٠•وش أش ^^_نأدائةدذاب ^١ تكثاأش ١٠ومنآد\ملسمول.
ءامتهمأأش٢^؛؛^ ?و^؟أةكؤألأ\و؛ صدؤر ؤ، بما أعثم أؤإيصأش معكم ء=كنا 1،ترخ؛إ\>؛ 

ولتنيلتلنيكمسمتا ^؟أئمأ ١٠لؤ;ينث< د=كثثإل ؤبمادأكن ?ج؟ ؤثملسأذثثنخؤ\وك 
معوأماثُ \ماثم وتصمحى أا@؟ ئكتذفيى إقهمِ ثى؛ تن حملتهم يذ قثنملأك ثم وما 

عماًًًىامأبمنمحقيىأةأ'ه>ذمآجتئف وابمثس أيمايم 
تالنزول سب ٨— 

وافت أمه قالت هاجر يا وهاصى، ش بن سعد ق )ءتزك ^ ١٥قتادة، عن الخن نده بالطبري أحؤج 
،واكفج٣٦٣ّ/ ١٨)جاعالمانالشرك*. ولايهليعهٍاق عسىإريهٍا، افأن فأنزل حتىيرجع، لامملتيست، 

(.٦٠/ المحح؛ 

الممير!

وقاءورعايته، تنشئته ق ي،ابذلاه تليق حنة معامالة وسامالهط يوهما، أن بوالديه ان للإناش من وصية 

علخمللث، سل ق الخهد ويذلا عليلث،، يلحا أن بما الإ حلال من محدث، وقد لها. ؤإكراما بحمها، 
اف،إل م عقاحا لأن باق؛ إشراكها لأجل بالإساءة تعاملها لا ولكن لهط، ممتثل فلا باق، الإشراك 

ذلك•عل أجازيم ثم الا•نيا، حيابمم ق ثثبوا با فأحجرهم 
منلدينا بط ~ لتدحلثهم تمط لجدبما، الواهمة الأعإل سيل وسلكوا ورسوله، باق امنوا ااالين إن ٩— 
الكاملين،.الصلاح أهل عداد ؤؤ — العظمة 

إلفرجعوا والفتنة، الأذى عل يصروا لر ولكنهم بمكة، أسلموا الدين من فريق، حال هذا — ١ • 
صمصبين، فجمعوا الشيطان، استزلهم فهؤلاء المسالمين،، عن ذللئ، كتموا أعم ذللئ، إل وأضافوا الشرك، 

الاسعدابج بح، وسووا الخنع، أصابمم ولكنهم إيابمم، لأحل للأذى ئترصوا هؤلاء إئ والنفاق• الكفر 
ؤ،تمادبمم ؤ، هؤلاء حقيقة ه اف ؤيكشم، الفتة. يثوقون أقم ي٠تقار•وذا يذللث، إيم الأحرة■ وءن١د-٠ 
يتمحروحذا نفاقهم، يولج منهم ظنا معكم، "قنإ إننا دقولر٠ت للدعرة ربلئه من، نصرأ لوا فإذا النفاق، 
حافية؟عليه نحفؤ، ولا حفاياهم، ؤٍ، اكام، يكئع بط بأعلم اف أوليس، صائرهم. عل ئبح اف وأن ؤوغم.أ 

-٢٤



المتكئونسورة 

قمحإ العلم لأن ؟بمإ؛ اهتعاما التهدم، ^ ؤآلتنالم؛؛ن ت قوله عموم عليهإ اشتمل ممن فريقان حصن " ١١
وحقيمهآمنوا، الذين حقيقه للناس ظاهرأ طآ اش يعلننر وقسا المكافئ• الجزاء عليه يرب الصدور 

نافقوا.الدين 

فتنتهم،عل يما-روا لر ءس الرئة إل منالمسلمثن لذيفريت، ءاولأتم-مالمتكررة المشركونj( يمضي - ١ ٢ 
فوفالقيامة يوم ثيثوا إذا أمم متهم فئه رعمش إذ وعرور، جهل عن سئ مغالطامحت، يثثرون الأن وهم 

آثامعنكم نحمل وسوف، الأحرين، عن البتة خمل عل قدرة لدينا إن أي: قئملوا، خملوا إذا سادة يكونون 
لأفدعومم؛ محمتته ما لإفادة الأمر بلام عنهم اش حكي ومد ةد-ينا. ائعتم إذا حهل١ي١كم 

همقط بحال، يكون لا هؤلاء من القول وهدا هم. أنفعن الخم س آقن. بالجمل أنفتهم أمرهم صيغة 
محقق.'قدثبمم وإن الأثام، من قيء أي بحاملن 

الدينوهم آخرين، لأقوام ئثعات خمل من ناجض غثي فإقبمم دعواهم ل كاةب؛ز، هؤلاء كان فإذا " ١٣
خملعل القدرة هم أنفق يتوهمون الدين الكد>؛ة هؤلاء إن باق. الشرك لهم تولوا عندما معهم ائوا ان

بالإضافةأصلوهم، الدين ذنوب، إما القيامة، يوم والعناء الشقاء أثقال لخاملون الؤمتين فريق عن الأنام 
أتياعيم،تضليل عن الناجم الافتراء من اختلقوه ما يجمح مواحدون إمم يزكهم. جزاء خملو0 ما إل 

؛دعواهم.السلمان تضليل ومحاولة 

والأستتاطات،:الفوائد 

الخالق.معصية ق سلوق"أأكان" طاعة لا ١" 

 ٢ - ،j(١٠الأية ) جرعواالمشركون آذاهم فإذا باطه، يؤمنون الناس من فئة ، صعقعن مستقبئ إخار
باض.الإيان عن فثدتدون منهم، الأذية عل ولايصمدون اض، عياب من يئزعون كا وأذاهم، ءن-امم من 

آثاممن قيء يتممن أن دون أضلوهم، مى وآثام هم، أنفآثام الباطلة الدعوايته قادة يتحمل ٣— 
تابميهم-

١ل١طالة؛١للءاية س اليس، أ،يتعملون وهم الؤمتين، إغواء عل الباطلة الدعواته أهل يمرصن " ٤ 
١إليه دعوا ما لترييح، 

ئبعه،مى أجور مثل الأجر من له كان هدى إل دعا مذ  ١١^ ١٥ه افه رّول أة ه مريرة ش عن، ~ ٠ 
يتممنلا بعه، مذ آثام مثل الإثم من عليه كان ضلالة إل دعا ومذ شيثا، أجورهم من، ذلك يقصير لا 

اوملايندصاإلمدى دنن ستة. حتأاُ تئن س س باب: العلم، محاب سلم، )صحح . سيئا،٠ آثامهم س ةلائا 

٠٢٤٣



انمنكيوتمحورة 

3لخذجآشثاشعاما خنجت مسشقإلأ مه؛إأدن_، ممهءهثث دكدا^اإق هؤ 
لتنيهل ظ آد وإبنمتِ إلعنلمآكث% ءاتثت ؤحُألننهظ آلسفٍقثؤ وأصأص؛ا هأمحننه حلنلمؤن 
اوأُلق»ّامثدمحكينثثشى »==فنث«و ل؛اكلمإن ثر - دنتتظن نأمؤث t_ آعثدؤإ 

آلنتجفعندآش ة|نغوأ يليا إ-آكم بملآؤيكث> لأ أش يؤن من يتثوؤيكن آفين إهتقأإرك< وءئدثويث> 
عقؤما من أمثثِ يكدب ثثد دكدبجأ وإن ■ؤأر كبمميك> إنه لثن وآس1تقثءأ وآعثثوْ 

التنصر!

سةأك — قومه يدي بين قضاها طؤيلة مدة وعن الأرض، لأهل رسول أول عن الحديث يأق —  ١٤
يالتكذيبقومه عل ا-لحآقم ياى الطوي وقل قومه. أذى عل ممابرته مدى عل للدلالة — عاما إلاخمسين 
عنللمنرصلن إيٍاء هذا وق هم. لأنفظلمهم جب ب ٢٠٠^٠٨٤ومي حاتمتهم، وأبرر والضلال، 

ئتيهم.نتيجه يتتظرهم بط ق محمد دعوة 
بقيتفقد فينة الوأما معه، امنوا والذين نهمح هم الا'جين فإة الكل؛ذن ممير ثقدم ما كان فإذا — ١ ٠ 
حجهكيلك وهي للمكذبين، اش من عذابا الطوفان وقؤح عل علامه الناس؛ من مشهد عل طويلة مدة 

للمؤمنين،

وحده،ف العبادة أحلصوا لهم: قائلا قومه هداية ق يعي مضى إذ إبراهيم، أرسلنا أنتا ي — ١ ٦ 
ماتعلمون كنتم إن فيه، تعيشون الذي الشقاء من لكم حير به أمحكم الذي النهج وهدا عقابه. وائموا 
بهماينفعكم.مميزون 

هيئةعل بأيديكم تتحتومحبما أحجار عيادة عل وتعكفون افه، عيادة مجرون — القوم أيبما — أنتم " ١٧
دونمن تعيدومحبما الش الأوثان هذه إل مكذوبة. موهومة ومناقب أحيارأ لها ونحتلقون لها، إدرالئ. لا صور 

فيهالذي الرزق اممه من تلتمسوا أن وينبغي الرزق، ضروب من صزُت، أي ممتحكم أن تطح تلا اف 
عبادهليجازي معادكم؛ إليه الذي وهو الائه، عل الحزيل والشكر الحالمة بالعبادة نحموه وأن هوامكم، 

أعالهم.عل 
إبراهيممقالة أثتاء ق واقع الكدبين، من وغيرهم قريش لشركي سبحانه اض من حطاب هذا —  ١٨
إحلاصمن إليه دعاكم ما ه محمد نيا دعوة عن وإعراض تكذيب منكم يكن إن له: وحواحم لقومه 

٢٤٤-



المتكئونسورة 

ولاالسينات، من اجترحوه لما اض تحط ءأصا>ؤرم نلكم، من أجيال ق تلفا لكم فان وحالْ، ف العيادة 
واضحا.تيليغا الرسالة إلاتيلخ رسولنا و،قووث1 
ثمالعدم، من حلقه ينشئ الذي فهو حلمه، ز اه قدرة مظاهر لليعث الكدبون هؤلاء يعلم أولي " ١٩

•سيء عليه ر ينعل فلا الله، عل بثر قين ذلك إل كانوا. كإ سؤيا حلقا فنائهم يعد من يقدرنه يعيدهم 

والأستنماطات:المواتي 

ولادعوته، ق كيثرآ حهدأ الداعيه يدل فقد الدعوات، صدق ق أوممرآ قليلا بالحدي ءتيْ لا ١" 
يدعوهم.من نمرة يلقى 

قفقال العدد، تمييزي عاين؛؛ن وموأذ لطيفة، نكتة هنا ءروعثت، (; ١٤)الأية ز عائل اين قال — ٢ 

العاملفظ خص \و ثم التكرار- ق أي: - اللفظ يثقل لثلأ 4 ٩ الثاق: وق ثتوه، ؤ الأول: 
وعنبالعام، ابم، عن لعم فالعرب حن، زمن ق بقي منهم اسراح ل، اف ني بأن ليدانا بالخمنن 

(.١٣٢٥; ْ يالسهء)الياب الخدب 

الومتين.عدد محل ؤإن الصر يتحقق فقد المومتثن، أعداد يكثرة مرهونا ليس للدعوات اطه يصر ٣— 

العالمون.إلا ^رئ يفقه لا ياش الصالة أهمية أن إل إثارة ه ؤإنظثنث1ثوث قوله: ق ٤- 

-٢٤٥



انمنكيوتسورة 

۶^٠٥==^^،آلآحتةإنآس لأممدثئ٢محآة آأئى ̂ ؤ
ؤ،يبمجغلى آشر و؟ ملميك و)يمح دكآء تن ؤكحم هتك من يعذب و؟ دي؛د ّىء 

ثاتنتوأثممك>كئرةأ ولأنصيرو؟ ؤلؤ ينت أش لمحن من ومالة==قم في'آشثت؛ آيمحوأ 
متهؤءجؤاب محكابك آلي عذاب ئثم يأؤنجك ثحمق من ثيثؤأ أؤكك وك_ادهق آش 

وءادهههلج00
يمضهيظميكمن آلمتمذ >ومِ الدتثأثؤ آلخثؤؤ فى بنسم مهمله أؤثغا آش يؤن من آمحذهمِ 

ثث.أوثامن ئنممييى من لءً=ظم وما آلث1ر بمصا بمئهظم وئتث يعمن 
صآإحثتقوتسايى

أألآ^أ'هلميىآمحإءء؛ن ؤاآلتّي—ا للرم' وآوثتبوءاشثه ألسزْ دئه 
الممثرت

الأرضهذه ق تأملوا خألمهم: يدي من ووقوفهم الخلاتق، ينحرثث لمى محل الرمول، أبما — ٢ ٠ 
قادر— لرتكن أن معد ~ أوجدها الذي أل إل لممطتوا تكؤيتها؛ ق كؤت؛ن المر وازجنوا وببا-ها، قرسها 

علقادر وهو الإعادة، مجره لا الإبداء ثنحزه لر فالذي الآحرة، التالية الشأة ؤإتشاتها إعادما، عل 

يريد•ما كل لعل ايمثح 

آمن؛_ يشاء ثى ويرحم سثات، من اجترحوا ما سجب عياله؛ من يشاء س يندب سبحاض إد4 — ٢ ١ 

العال.يوم الناص يرحع صوف ؤإليه صالخا، وعمل 

منه،يمنعهم مؤتل لهم وليس عقايه، من يمملتين فليسوا يالعصاة، الإحاطة عل قادر اف إن " ٢٢

ذلكأعقب مكان، أي ق هم بأنفالأملامحت، من آسهم وثا ال،اء. أجواء أول الأرض فسيح ق سواء 
أوأمورهم، يل أحد دونه من لهم فليس عليهم، اف غض، ذمع ز لهم ليشفع غيرهم؛ تغي من هم بتأيي

ظهثربمم،ءنهم•
استحقواإعم ر7أم• يدي الخلائق؛؛ن ليعث، والتكرين القه باياٌت، الخاحدين أولثلثج يتوعدسبحانه " ٢٣
افلوج^.عذابه استحموا كإ ومغفرته، رخمته من اليآمى 
بصدمةأصيبوا فقومه الخقاتق، بعمس عف التنبيه هذا بعد إ؛راهيم اف نني إل الايامت، سياق يعود " ٢٤

ئأنجاه النه ولكن للإحراق، ومز-ني للقتل مزجح بن وكانوا ، ٠٠١٧١عف وعزموا منهم، موقفه بعد 
وعده،وتصديق الباهرة، النه قدرة عف متعددة ايا'-ت، الإنجاء ذللئ، ق إل اطه. أبهلله سعثر من له أعدوه 

-٢٤'



العتكأوتسورة 

؛ُالطم س عنها محينرض الومتون،  ١٦٢بمدى الآيات هدم أن ثني له. محلوقاته وتخثر رسوله، وكرامة 

الإيازملوبمم•
المائةوصرفكم الأوئان، هذه عل يعكوفكم أنتم لم: قاتلا قومه مع حديثه المحو إبراهيم ويتاح — ٢ ٠ 

وخدمتها،عيادما عل لاجتاعكم والتواصل بيتكم، للتواد سيلا الدنيا الحياة ق تتخدوما إن،ا لها، 

القيامة؟يوم العابرة واكة الخاتر النهج هدا عانه ما هجرتموها. إن سكم فييا ا،لودة غياب من وغنغون 
اللاحق،من السابق ويتبرأ والخحود، يالكفران بعضا بهضهم بمالي صوف، ااغ١ءاJين القوم هؤلاء إل 

عنهميديع مذ ثمة ولص ينتظرهم، النار متر لأة ينفعهم؛ لن هذا ولكن واللعن، بالشناتم ويتواجهون 
ء■١A١JبJئr١مذا 

نمةعن الإحيار ثنايا ل معرضة ه لث,فيت ثاس ؤ وجلة ويسس. إبراهيم، برماله لومحل ومئ3، " ٢٦
تدبترهق الحكيم لايحالب، الذي العزيز ربه إل مهاجرأ والأهل الديار مفارقة إبراهيم يعلن ثم إبراهيم. 
وصنعه.

الأنبياءإبراهيم ذرية ق ومث.رنا هويعقوب، وبحقيد إسحاق، هو صالح بولد إبراهيم وأ'كزمنا — ٢٧
وئد١لهلاهرة٠ ذريته من أنبياء عل نزلت، الهدى، محنر والقرآن والزبور والإنجيل فالتوراة الكتب، ومعهم 

الأخرة،وثواب — معة الوحن النسل، ووفرة أءا-ائه، ؛خد.لأن — الدنيا ثواب ثوابتن. له افه جمر 
الصلاح.أهل أكابر س فيها يكون فوف 

والأسشاطاُتج:الفوائد 

والقوة.الإمكاناُت، من بالغوا مه،ا الخالق، محيرة أمام البئر صعق، — ١ 
ا،لومين•صفات من والصبر الأذى، صروب بشتى وريذاؤ٠م الدماة، مقاومة الهلغاة شأن من ٢— 
عفللأنتصار ظلها؛ ق ويتحركون باطلهم، حلالها من عئئون مود؛ الباطل أهل بع، محصل قد ٣" 

١الدنيا ق جزائه بعضن للمؤمن اف بمجل محي ٤— 

ألفه.ما محيها ييع الرء لأئ صالح؛ عمل اغ إل ائجم.ْ ْ~ 

٢٤٧-



الختكيوتسورة 

\كحكتمك\ئا ^ظم ؤج1ذذ\ح' نؤ 
^^أألش=تقئوئآمرنتث>في ألتثجيل ؤمقعؤن ألنهثاث لثازيكت> 'و؟يقتةأ ألمشوى 
١٠أى ءوءيه^إلأ جوإبث% ذماَكاك^  ،١٧آكبمتدق\اثج^ر مى محتكنت إن آش >عذاب \ثيشا نهمأ ٥ 

أدتث_تكاهالوا'إدامهدمحاتقتاإتبمز '/و^روثثاحاءث ^»رآدمميم1كت> رمتذآحنخب 
اعوبعنلوطآث1را■محمل فيها أأو^؟هاقإغ^, طلممتنى ^كاما أنتها  ٤١آكني_ؤ هتذه أتل 

^^آآنبجتتسوثا؛ت؛^مم7إلأمأممطات 
برنث<»=كاثغ إلأ ؤأمنك تنجؤنث اة محلا٤٥^٤ محن لا ديعاوقافيأ يهم وبمارث> بهم 

?وآدماَكامأيممؤيى بنكالثنق متئني آلمتتثة مثذه ، ٠٣٠۶إمامزممى أ@؟ آلشمحتدك 
سملمحيككأق^ُهؤلثدرً=كنانها 

•المسمخر 

علدأبوا الذي القي؛ح العمل هذا قومه عل ثؤع إذ لوطا، الصالح عدنا ~ الرسول ايما وادكر~ " ٢٨
العاللن.ق سامة فيها لهم ليس إذ ابتدعوها، الفاحشة وهذه فيه، الغاية وبالغوا ارتكابه، 

ويمدونأدبارهم، ق الرحال يأتون فهم جرائمهم، ثنيي قومه عل إنكاره لوط ويؤكد - ٢ ٩ 
أقهمذلك إل وأضافوا الفاحشة، ارتكاب عل أوتكرهومم أموالهم، ثىتنالون مختارون بالطرتات، 

فيهميفع لر القوم ولكن شيوعها. عف ومعينا الفاحشة، لتزيئن نحمعا فيه محمعون الذي متتداهم صزوا 
كنت،إن به؟ توعدنا الدي اش عياب أين يخروزت وهم فآجابوه افه. بتقمة والتذكير والتنديد، التوجيه 

به.قأت؛ا دعواك ق صادقا 
قومهووصص الرسالة. من تثغهم ما صدى ؤرعم عليهم، بمصرْ أن رثه من لوحل وطلب •٣— 

القدين.محب لا اممه لأن بالمر، للإجابة تمهيد ذللثح وق بالقدين، 

إسحاقوراء ومن إسحاق، سررته اثه اف من سار يخم تبشره أل؛فه؛ نحوإبراهيم االلأئكة مضت — ١٣ 
ذللث،عللوا ثم )سدوم(. لوط قرية أهل إهلاك عل افه يأمر عازمون إننا لهُ نالت ثم يعقوب. ولده 

أنقشهمالقوم ظلم فقد الذنب، يقتضيه ينب عل إلا يكون لا افه عقاب أن يعلم وهو إبراهيم•، ليسأتس 
يكرهون.ما عف وحملهم الناس؛ترويعهم، وظلموا والفواحش، بالكفر 

٢٤٨-



الدتكيرتسورة 

القرية،ق مى يآحوال أملم يأمم اللأتكة فآجايته لوؤلآ، العقاب يثمل أن إبرامم وخاف — ٣٢
ماوأهله لوط إلا ينجو أي رثمم بإذن اللأتكة علمت وقد يعملون، اش بأمر لأثبمم النحاة؛ لوط واستحقاق 

منالباقن ق فتكون امرأته، عدا 

منصوف أيم حيب إذ قديمهم، اءْ فتحولوط، ومشوا لوط، بقرية العذاب ملائكة يتحل ' ٣٣
ثمإليتا، يصلوا فلن منهم، عليتا نحم، لا ت له فقالوا عودوه. كإ وسوء أذى قومه من يصيبهم وقد البشر، 

الباقنق فهي امرأته، إلا أهله تأمغ، نم قومه، بعذاب إعلامه قبل تأمينه وقدموا عليه، عزموا بإ أحيروه 
الهلكين■م>،

سب،ونللئc لوط، قوم يمست، الهاء من ^■U عذابا إنرالم عن حديثهم اللائكه ويتاح — ٣ ٤ 

الصراط.سواء عن وخروجهم معاصيهم، 

المولءذوو منها ليفيد العاصي؛ ثمرة عن تنبئ أحوالها عل دالة Tثارأ القرية من أبقيتا ولقد —  ٣٥

والأساطاتح:الفوائد 

وخيمة.العاصي وعاقبة العاحلة، افه لنقمة ءنصة الشاذ الخني السلوك — ١ 
عطية;ابن قال والتوجيه. بالميجة محتممه ق الأخلاقية الفاسد مواجهة عن الداعية يغفل لا ٢— 

٢(. ١٧/ Y؛ الوجيز )الحرر واجب،". فالتناهي قؤ محمد أمة عماة بعض ز الأمور مذْ توجد اروقد 
وثلكزة.صرة موضع لتكون أتارآ، الاثه عقاب أصاحم الذين القوم ديار فٍ، يبقي أن افه حكمة من ٣' 

منبالصالح الاتصال، أن صحح صالحا. النصل يكون أن من يستلزم لا بالصالح الاتصال، - ٤ 
لوط.امرأة هلاك باوليل بلازم، ليس لكنه الصلاح، أسباب 

-٤٩



المتكئونسورة 

ف،مثؤأ آيجرومحُ آلتهمم يآنجمحأ اثن ئتادينسيآمثط قات1ثا يماهم تاويدى إق ؤؤ 
?ح؛دٌب ى هأشتحؤإ هأح_ثلإمآيمكق ذا===قديرْ ثمسدتي ^لآرهنى 

أع٠نلهمله-مآشثكر( ورمك> تتكنهم ثن لختتظم قيرت> وثد ؤثثؤدأ وثادا 
٢٢٠٠■؟محلقن دبمنترنث< ؤخنعنمكي دئمئيك> "؛. حزؤحذ هامأ آلتهل عنخ هتدهم 

شنهمثخديآ ئلأ ستجفؤتى وثاَكامأ آ،دثبمى ؤ، ؛آستيصيزط اليثت خسمي 
ينهريه •خسثكث\ ثن وينهم آلمنكثق لمدثد ثن مابجاو؛ئههم عشي أيسيا ثى 
ُأ©؟هبمليمحك ممسهتر هًكامأ إقلثهتِؤوهش آس محقاى آعمقنتائتا ثى 

■\ر الشس؛

إليدعومم ومضى لهم، ناصحا رمحولأ ليكون ~ شعيب وهو ~ لم أخا مدين بلاد إل وأرتنا — ٣٦
ال،الفصروب عن للأبتعاد وئثههم اف، يدي بين والوقوف البعث،، يوم ئرمب وإل الواحد، اش عيادة 

اربما.مق والولؤخ 

يفآصحوا مدمر، زلزال فأصابمم تكذيبه، عل وأصروا دعوته، عارصوا دارص_، قوم أن ثني — ٣٧
هالكين.صرص ا'كنهم م

اطغوئذ وثمود، عاد أقوام فهاهم مصثرهم، شع، ا،لكدبة، الأقوام من ١^,؛،- الآيا'ت، وتنزد - ٣٨
أنبعد إلا الصثر هدا تلقوا ولي منهم• اكن الممن.ه وحنئ عمهم، الذي الخراب، له ظهر مساكنهم عل 
ونشأفيهموبصائرهم، بعقولهم يضعوا فلم سئامته، من عليه احرووا ما تزين ق مقاصده الش؛هلان باغ 

يعتقدون.ؤيتجون؛،ا تنهون، جعلهم متأصل ضلال 
العتاةمن الأفراد ببض ١^ ضزب كذلك رث٢ا، عقئ ح الأمثال اف صرب وك،ا - ٣٩

يضعواولر وهامان، وفرعون قارون افم أهلك فقد وغيرها، لقريش إناوار بمنزلة ذللث، ليكون المابقن؛ 
كانواإيذيئء.اما ولكنهم فيها، وتعاظموا الأرض ق وامتعلوا فكفروا الهدى، من موس رالة ئصمنته بإ 

•بمم الإحاطة عل قاديين ئا بل ؤمئته، اض قبضة من 
العذابأن وقرر ذوهم، تلم، الذين والأفراد الأقوام محن الانتقام صوف تفصيل ز شرع - ٤• 

مهلكة،بحجارة ترميهم عاتية رمحا عليهم أرسل قوم هؤلاء من احترحها، معصية عف متهم كلأ أصاب 
وأما(• ٠٤٣م/)الضر عاد. قوم أيم كم ابن وعند (، ٧١)؛/ الصعحح ير النفق كإ لوؤل، قوم وهم 

موالأرض حنق، أصابه وقى وحركاتم، أصوامحم أخمدن، إذ ثمود، قوم فهم بالصيهحة أهلكوا الال.ين 

-٢٥



انمكيوتمحورة 

الأرض.ز استكبروا أن بعد معه وثن فرعون هم أغرقهم والذين ونزحا. بطرآ بنفسه تاه الذي مارون 
ؤخشتئوا هم، أنفظلموا الدين هم هؤلاء ؤإنإ ذرة، مثقال، أحدبآ ظلم مد ربتا يكون أن افه ومعاد 

إليها.الءقاد_، وجؤوا ءن.اءبما، 

والأتاطاُت،:الفوايد 

اسمح،•j كا ض، قوم مويع حربطة ينظرت ١" 
الأرض.ق واكدين لالذلا>لين اش عقامحب، البث، أ،تتعث.د ٢— 
تزي؛نفهومن ظهمع حلاف، العمل كان إذا الشيطان؟ كزيخن الضابط •رما ءثيْين: ابن الشخ هال، ٣— 

الشيهلان«.)همأ/ياْ(.

محلأبجثا نقكتمن آلك؛ظتودت، آئتثئآآكثز آثه يؤب ين سدؤأ امحنثزاآلخ.ت تؤ 
منينعويك> ما ينام آمن إة 'تؤأ بملمحبمك لوء=قامأ آلمهءقبوُت، ؤق آلثنحي أومدنت< 
^^١ئثلك-آلأشلمدهثا . تنثنمومحموآمثآلخًضم د/ذءمحء 

?0■ثتمحم ذ:ضَلآتة ي ؛للإ،مح ^، vsآيثتمح، ثقآثة 0؟ آمحيتزن إلا 
تآلثاوتنق همآص1صاضلؤة 

ه?0؟ سظثماصنعون وليكرآشآْك،ث 
الشثرت

العنكويتجكحال، فحالهم معهم، يزجون افه دون هن أولياء الأوثان يتخذ ثى لخال مثل هذا " ٤١
أصعقأمام ؤيتمزق يصمد، لا هو فإذا عليها، يعتدي مر به تعتصم أما فتعّث، بيتا، ها لتفتتخن. 

كونهق العنكبوت بت أشبهوا وأولياوهم أعثبوْ، الغرور؛يا ق العنكبوت أشبهوا فالمشركون مواجهة، 
بعيدله اف.وت^لآ غير ق يعتقد مرر أق ةراان، واقتفى بيتها، البيوت أصعق، أى الشهور ومن شيئا• يخك؛، لا 

أولياء.انحدوهم ما لايشعوممؤ،ثيء أولياءهم أى يعلمون ولوكانوا اوشد. عن 
معتقداختلاف عل الأصنام أحوال لدقاتق اف بعلم إعلامهم المشركن لعلم ابى ايميص  ٠٠٣٥۶١— ٤ ٢ 

هوالعزيزوالذ شيئا. يمي أن فيصلح قدر، ذا شيئا دونه من، يد.ءون ليسوا أعم بملم امه إف مدها• يس 
صنعه.ق الحكيم به، جحد كنر نتقامه اق 

إليهممزبتح التي، العاق بممهم •جل-يرين ليسوا أيم الشركغ، مولأء عل سبحانه الرب ينعى ~ ٤٣
مقالأ.مقام لكل أى البلغاء علم - وئي عقولهم، الدين'قملث، عل بما ويمس الأمثال، بطريقة 



الخكMوتسورة 

قيءوكل متثن، نحو عل بالحق والأرض موامت، الحلق الذي فهو الومن؛ن، بحانه افه بماطب — ٤ ٤ 
حلمهمإ.عظمة ق يتفكروا أن وينبغي وقدرته، وحدانيته عل ستميح وبرهان علامة وهما يحبان، فيها 

وأق؟بص، واعمل الاس، عل إليلثه أوحي الذي القرآن اتل مولهت هو الرسول سبحانه افه بماطس، — ٤ ٥ 
وهيالشرعي الحد بمادذ عن تنهى فهي يودبما، لتي فوائد دفيها عظيم، ركن وهي بحدودها، الصلاة 
والمهار،الليل أوقات عل مورعة والصلوات سخهله. عن التباعد بلزوم يدؤر كا بافه، يدهر ما عل تشتمل 
مايعلم واف كبمّإ أمر اف وذو اف، ذو من لأما والمنكر؛ الفحشاء عن تنهى وهي بما■ التيكثي ليتجدذ 

عليه.محاميكم وصوف العمل، من عليه أنتم 
الفوائدوالاسساطات،:

ييتتحلأن القران؛ هدا تشهد؛إعجار علمية دقة وهده حيهله، وليس هوالضعيف، العنكبوت بيسا ~ ١ 

قالأنش لأن وذللثح معيد؛ بيت، كل أساصها عل يقوم اكي والرحة الودة معاي من محروم العذكوت 
جيم؛وافراص بقتله وذللث، الإحصامب،، عملية إتمام بمجرد لوها عل تقضي العنكبوت أنولع يعفى 

مكانز ها نفلتجد العناك_، صغار نحمج البيضن يفض وعندما منه، سراسة وأكثر حجا أكبر لأيا 
أحلأومن الهلعام أحل من الاقتتال ق الأشقاء الإخوة فيبدأ البيض، كيس بالأفرادداخل الازدحام شديد 
بيت،من نحعل التي المأٌاة نفس ينجومنها مى ويكرر وأحنه، أخاه الأخ فيقتل معا، أجلها من أو المكان 

(,١٤٤—١٤٠الجار:ص زغلول الكريم: القرآن ي الحيوان العلمي؛ الإعجاز آيات رمن ٠ ووحشية شراصة البيوت أكثر العنكبوت 
لياس؛الأمثال اممه ويضري، مقاصده، عل للتنبيه القول؛ من متعددة أّالسس، القرآن بيان ئشقن — ٢ 

خلالها.من عقولهم وثروا ، ١٦٠■لينتفعوا 

بثيء•ممودبمم يضروا أو يقعوا أن من المثركع، آلة عجز عن تقلأ مإخبار ( ٤١الأية)3، ٣" 
الاف دون من الدينثذعومم أولياءهم أن لايعلمون المشركين، هؤلاء وهوأن متشلأآخر، إخبار وفيها 

صنهم.ولا معهم يستقون 
شرائعه.ويثبت، ّالهلانه، عف ليدل بالحق؛ والأرصن موات الاف حلؤ، ~ ٤ 
الشرعية.بحدودها يقيمها من حياة استقامة ز عظيم شأن للصلاة ~ ٠ 

نفئهلدلك، ست، والإخبات الخشوع من الواجب عف كان إذا •'المصل ءطي،ن: ابن فال ٦- 
وقىوالنكر. الفحشاء عن وانتهى وأفعاله، أهواله ؤ، ذللاج فاطرد تعال، اف ارتقايب، وخامرها ويدئلته، 

كان<ا.حيث، منزلته من صاحبها تنرلتؤ فتلك، .^، Jjولا فيها خثؤغ لا الإحزاء، حول دائرة صلائه كانت، 
)الحريالوجمز(اا/ْ(>'أ(.

-٢٠٢ .



ال|تمجورتصورة 

نؤت\:\ءٌ
محهقلشأو محيتؤث ثم' نعى ثة لاكهتلإ وأمر<إتجظم همل,إلنا 

إثاينأنآإلأعنتي وتأ يدء سثدير، ٥؛>{؛؛^ وس يدء تقينؤرك آلكثنب ءانمنهم هاقث آلًًهتب 
لأنياب^١ ععقه• ئإمءئكثبه ين مئنإ وثاكث روُ آلء=قنتيي، 

أ©؟ه^٠؛^^ ثاثتنآإلأ٢٥ومامحكَث عئكثت>آومإآلملت حوربل 
التضر؛

حدافمعن منهي والنصارى، اليهود ْع التعامل ق الحكمة ويعلمهم الوoLC^،، تعال اف يرثد " ٤٦
السلمين،عل الحربر بإعلان منهم فللموا إلاالذين الحق، إل للوصول الحنة؛ والوعفلة الثل، إلابالهلريقة 

بالقرأنصدقتا قولوا معهم• الخوار ل يقولون ماذا ^٥؛؛؛^، ٠١١تعال الله هن ثم والشن•؛■ بالغلظة فثعاملون 
لهوتحن واحد، ومعيودكم ومعبودنا إليكم، أنزلا اللدين والإنجيل بالتوراة وصث-ءنا إلينا، أنزل الذي 

ل4.بالطاعة حاصعون 

والمارىفاليهود القرآن، - الرسول أبما - إليالث، أنزلتا وضرئ للتوراة الإنزال ذللف ومثل - ٤٧

ي؛5د.د_،وما به. يصد.ةون دعزمم الذ.ين العرب من هؤلاء وكن.لك بالقرآن، يصدقون الحق ائعوا الذين 
الكفر.عل أصزوا ارن.ين إلا دالمعجزات بالقرآن 

ولوءليالئ،، القران نزول قبل بيدك شيثا نكتي، ولي كتابا، تقرأ — الرسول أبما — كنت، وما — ٤ ٩ —  ٤٨
هوبل الكئار، مولاع ح_، م الأمر وليس الماطل. ز المادون الكفان ذلك ي نشك وتكتب تقرأ نم، 
حالْب يكن. وما الومنين، من العلم أهل صدور ق محفوؤلة الحق، عل الدلالة واصحة ايامت، فيه قرآن 

الكفر.عف أصزوا الذين إلا والعجزاُت، الآيا'-ت، 

والاسساطاصالفوائد 

إلانحادلوهم فلا الكريمة، الأية ز الحصر من يؤخذ وهذا الجائلة. ل الأحسن ائياع وجوب — ١ 
بالتيالجائلة وجبت، فمعناه بالأحسن إلا الجائلة حئ>ت فإذا التحريم، يقتقي والنهي أحن، هي بالتي 

أحسن.هي 

عليهم.للرد كاف، القرآن ق وما به• ليجادك حممه؛ عند ما يعرفط أن للمرء يتحغي ~ ٢ 
هوجنآنثن موله: من الحمم، لحجة وميهللأ إقناعا، أسد يكون ما ايبيع الجائلة ق محب ٣" 

ه.نهز طتتؤأ وإلاادن لقوله: أحسن؛ هي بالتي تجادل لا الحاجة ق الظالر - ٤ 

_*اْا_



العتكيرتمحورة 

.،ءءء  اف.كلام والقرآن والإنجيل \ذفو\ة أن إثات ~ ٥ 

يومنوا•ب الذين حجه فتكونون ملهتؤلأ،حدتءسيق؛ىبجءه، مذآس؛القرآن، يذفريس ~ ٦ 
 ~U القرآن.عله أن قبل يقرأولايكتب هولا اطه دٌول
معصالشبهة بملل ك،ا القرآن أنلوب 'ءإن اش رخمه ~ ارعث؛مين صالح بن محمد الشيخ قال ٨" 

الأنتقافي«.وليس الإبملالي، للإضراب ه ل ؤ لأف والض؛ باللففل لفغلآ، بمللها 
(.٥٦١آ*/ الكريم القرآن )نمير 

محول.•-أا والإقرار ^حدبالآياتءللا، ٩— 

بثدع آنأ أش بمد 'أونت هزإقتا تموث تن س طبمي أزف أزلا ئ\زأ نؤ 
ؤيحكمئلنحثتة ة دُِك عثهر أله^ؤتببق علتك أزلسا أثا ةىهتّ أؤأر 

و\يتحثألثمنوت فسح تا تنثر يك دابمًظم بيي أ©؟ محمحمحبجك< 
ئولأيالمداب جألخنسئوي أؤنجك أس ود=كمثوأ سيءاعإآشلز 

٦صظةظاسوه 0 قي أئن 
ماَئميومأ ثيمؤد أنثيهتِ محت تين متمهم  Cjtآداب بمثنهم بجم ا'© لثحتثله 

ثثأو0أ©ه
الضر:

إد،اأنرمدهلهم؛ قل ربه! من وحج^ محمدممجزات عل فلاأنزل مولأءالكفاريمامة: وقال — ٥ ٠ 
اييناض هن نذير أنا وإد،ا متعها، شاء ؤإن أنزلها، ثاء إن غيره، •٢١ الإتيان عل لايقدر اف، عند العجزان 

الثواية.من وأحذركم الجداية، طريق لكم 
ففتغيقرأ، القران هذا أنزلنا أئنا القرين يكفي، أول؛ لهم■ ْوبمط عليهم تهال اف ينكر — ٠١

تعال.باض الإيهان عل نا؛تين لقوم وذمّى لننمه العجز القرآن هدا ل إف أسماعهم؟ 
رسوله،أن, دش ص شامال.آعل سبحانه اش يكون أن كفى الكد؛؛ن: لهولاع ياأيبماالرسول— — قل — ٠ ٢ 
وشياطينبالشرك صدقوا والدين فيهها، ثيء عليه قنقى فلا السح، والأزصين السح موات الق ما يعلم 

الإي،ان.الكفرعف آثروالأمم الخاسرون؛ هم الحق البعداءعن أوس تعال. وكدبواباق والخن، الإنس 

٢٠٤ -



العتكبوتصورة 

ومكرآلك تكذيأ العذاب عليهم اف ل يم أن — الرمول أث|ا — الشرك زعماء متلثا يطلب —٥٥— ٠٣
الدهم فجأة سيأتيهم وتمإ طدوْ، حن العذاب بهم لنزل محدودا وقتآ iعزاء٠م محير اش أل ولولا بك، 

القيامةيوم جهنم نار ق العذاب محل و الدنيا. ز  ١٠٦٠العياب إيةاع متك يطلبون محيته، بوقت يشعرون 

كمممما جزاء يوفوا توبيخا: لم تعال اش ويقول أقدامهم، تحت ومن رؤؤسهم، فوق من بأم، محيط 
ا-بمراتم•من ترتمجون 

والأسشاطات:الفوائد 

جاءمم.محي الايات أل مع ه رب؛-وء ءاسنإنن ءق-م أرؤ  ٠٥^مالوا: فاقبمم مكابر، اكئت، ~ ١ 
بأيديالش الشمحف وق الحفوظ، اللوح ق ممموبا كثان فقد القرأن، هدا شرف إل الإثارة - ٢ 

الملائكة.

القرآن.ز والذكرى به ثم إذ الإي،ان؛ فضيلة ٣- 

ه.نف أجل ؤ^/٦ لقوله: علؤه، ؤ تعال اش عند مقدرة الحوادث — ٤ 

يشيدؤقو: للبي يقول تعال افس فإئ بالقول أما والفعل. بالقول بجوتكون افه شهادة ٠— 
فإلوأما؛اافعل اء:ا'آ'ا[، ]اله شريدا اقه وكمح دث-يث.ون مشوء آدزلكأ إثلكش أتيت، يما 

الحق.صاحب أد4 عل أكبرشهادة أعدائه، لأن وحث. إياْ، وئصزْ الأرصى، ق ه لرسوله تعال اف تمكن 
الذيهوالتوبخ والقسي العان.اب، أنولع من يذوهونه الجمرما جمرونفي: الكمار تعذيب — ٦ 

يوجه
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ألعنكبوتسورة 

إكام \تنتي د\دمث ئنير َكو اؤأر ةعثiJون هر ؤمحعة أيبمى إن ءاننوأ آقمح، نمادى تؤ 
عنناآلأثهربن عمتما عتهأ تثآيت لإهمئئهم آلصيحشت يبممؤأ ءامتحأ مح؟لن مجمحى. 

لاعنقدآبؤ تن ؤهكفي، و؟ متيم محعق ادن و؟ 
محتحرو)يرأتى آيثتوت - مذ سآقهم رتعن و؟ آلعيم محثوآلثييع دإياَةأج تدئها آس يديها 

آثتإن ثق ؤثثدر ين؛؛؛١^، تثلأ نش آلتين يبثثل أث، ?^ُ ئآن آس آلقنتىثآنمصتمئ 
ميهائؤلنبمز ين دمحآمح؛آس مأث هء مكت>آقثمح رل 

ه. تنقشن ثُ أدكسي بق ثث آنثتد ش أس 
الم\ر1

شعائرإقامة عل يهدرون لا كنتم إن عبادي يا تثريف• حْلابا ا،لؤمنين تعال افّ تجاطب "٩٠~ ٠٦
لأيدوالوت تعال، ف انمودية بإخلاصي الديى لتقيموا احر؛ بلد إل فهاجروا بلدكم، ق تعال فّ العبادة 

بالغرفبإنزالكم ايق، ق الخالخة وأمالكم لي،انكم عل  ٢٠٩١^ربكم؛ إل ترجعون م بكم، يتزل أن 
حزاءالرقى اكام هدا ؤيعم أبدأ. فيها ماممن الأمار، نحتها من نحرى التي التمرة البساين بين العالية 

الابتلاء،محن يصيبهم ما لعف العبادة، ل الشايته عف الصبر صمتهم من الدين تعال، اش بطاعة العاملن 

ظاهرهايرى غرفة الخئة ق »لل قفو: اف رسول، ئال، محال: م الأشعري ماللث، أي عن يعتمدون. ربمم لعف 
وصلالصيام، وناع الكلام، وألان الطعام، أطعم لمن اض أعدها ظاهرها، من وباطنها باطتها، من 

الإحان:محقق تال، •>،( ٩ برمحم  ٢٦٢آ/ )الإحسان صحح. ي حبان وابن ، ٣٤٣ْ/ اس احد، ام )احرحه نيام«. واكاص 
•الن.مي( وواض وصححه بنحو•. عمروالإو»وء\ بن اه مدّ حديثه عن ( ١٣٢ / ١ اخاكم)التدرك واحرجع قوي. إصتادْ 

إلاوخمله، وتحصيله، رزقها، تؤتطع؛خ لا الأرصن وجه عل ئدلما التي الخلومايت، من وكثير " ٦٠
كلفيرزق عليها، ويثسرم صعقها، عف ررمحها لها يقيضى وحده سبحانه فهو الرزقا، من لها افه قدر با 

والأحوال.العليم؛الأفعال للاقوال، مع الوهوسبحانه يصالحه، ما محلوق 
لرزمحتمووه.أ حق اش عل ثوثلون كتتم ُلوأنكم قو• اطه رسول قال قال: ه الخطامح-، بن عمر عن 

التوكلذ باب الزس-، كتاب -  ٤٢٣٤ يرقم  ٥٧٣/ أ المن ماحي، ابن )احرحع بهتاناا،. وترؤح خماصا تغدو الطير، يررق كإ 
•٣( ١ ٠ برتم الصحيحان اليلة ^١، ١^٠٧وصححه ٣(  ١٨؛/)ايتورك الحاكم وصححه . ٣( ٠ / ١ )افد احمد وأحرجه اش، عل 

-٢٠٠



المتكئونسورة 

الشمنودلل والأرصى، الموات حلى أبمغ س الثرك؛ن• ~ الرسول اثها ~ سألث إن ئا — ٦١
فكيفالربوبيت، بتوحيد أقروا فإذا وحدْ، اف حلمهى ليقويث.' لالمخلوءات؟ التني فيه لما بجريان والقمر 

وحده؟سحانه عيادته عن يضزفون 

ويصتقعباده، من يشاء لمى الرزق فثوئع سبحانه، بيده الأرزاق أل العباد تعال الذ يطتيى — ٦٢
عليم.الأشياء من ثيء بكل تعال اطه إ0 ابتلاء. الخاكن وق يشاء، مى عل 

ماءادحاد_، من ئزل من سألتهم فان الربوبية، بتوحيد مؤون الكفار أن موثدأ تعال افص م يق—  ٦٣
والاعترافا-ثجة ظهور عل طه الحمد ت مل وحاوْ، اض ليقولىت جدتبما؟ بعد من بالتبات الأرصى به فأنبت 
الحق.ادباع لايعقلون أكثرهم بل ألمتهم، عل بالحي 

والأسثنياطات:الفوائد 

لهم.تشرم، بالعبودية افد إل ؤإصافتهم عيادآله، الومسن هؤلاء تعال اش جعل إذ الإبجان؛ شرف ~ ١ 
إليه.يرجعون بأمم ئوعد تعال الله لأة ه؛ تفان الإنمحاب يجوب ٢" 
فعوصهمافهعليهمفيها، بلائهمالمح،صق موكوا فهزلاع منه، اطهحثرآ لقصعوصه شيثا مىترك ٣— 

سعة.دان يجدونها بل الميق، هذا فيها يجدون لا بلادآ 
صروا؟الدين الصابرين عل الله أثى إذ الصبي؛ فضيلة ٤" 

يتوؤللأف أهل فهوغثي بكاف ليس فثى هوكاف، تذ عف إلا يتوثل لا لأنه ٌ افه كفاية ْ~ 
عليه.

محيقثّ•بديث حض الخصم عف الخجة إئاٌة ٦" 
تنأن العقل من وكان ألوهتمه، ينكرون نم بربوبته، يقرون إذ همادمم؛ j( باض الشركن تفه ٧" 

أم؛الأرومة.بالربوتة أم 

والتقيل.والحاضر اuصي ق هوالرزاق هق اش بأن ْتملأ إخبار ٦( )٠ الأية ق ٨- 

-٢٠٧ -



انمتكيوتمورة 

تدشنث>ءكامأ ثؤ لهىآلثواق ١لث١رآلأخره ؤيكت محلمب لهر إلأ آلثوأآسQ هذه 
ثئجذ.»ثلم ١؛^ آلم إق عئأهلم ه ألدن ند محلصن أمت دعئأ فيآلثتي!ى يكيل  ١٥^. 

صامحكا:١ثنبم
يًكذبايمدآثم آهمئ ثثي، ؤتذأطلم ةكْروثأأو^؟ يقهنؤين أثألنطل آلئاسسحرلهم 

ليديمممنا يهدمحإ محآلبى ئث=كنيتي مثؤى جهم ق-* ألإس ْاءهأ - لثا الم، آوَقدب 

الشثرت

منفتها محا للعب لهو فيها ما لغاية لها، لئام لا وأتجا وزوالها، الدنيا حقارة عن تعال افه نحم — ٦٤
اسحبوالما ذلك يعلمون لوكانوا الدائمة، الحقيقية الحياة لهي الآ-خرة الدار حياة ؤإن والشهوات. المليان 

الأجرة.عل الدنيا 

حهلرواعتراهم البحر، ق فن الركوا فإذا النتم، يجحدون أقم الكمار صفات ومن —٦٦— ٦٠
إذاالحهلر، عتهم وزال الغرق،، من أنقدهم فلئا ءعْ، دون له الخالهس بالدعاء تعال اش إل لخووا الغرمحا، 

بالحياةوليتشوا إثاها، اف رزقهم اكي العم يجحدوا أن أحل من باض! شركهم إل يعودون فجأة هم 
أمرهم.عاقية يعلمون فوف أعإرهم، بباقي، الدنيا 

حامحجحولهم من، واكام، والمال، الض، ءز_، أمنا حزما لهم مئة جنكا اثا قريش كمار يعلم أولر — ٦٧
والأوثان،؛الأصنام يؤمنون هل العفليمة القنم هده بعد واكهت،؟ يي والبالقتل يتخهكون الحرم 

الرحمن،؟بنتم وبجحدون 
والرسولالحكيم بالقرآن أوثيب شريكا، له أن فرهمم الكن-ب، افه عل، احتلث، أظلم؛_ \حت ولا —  ٦٨
نارj، لإقامتهم تمرير والاستفهام الك1.بيز،؟ هؤلاء مميرّ جهنم نار أ0 يعلموا ألر حاءه. حين، الكريم 
جهغم•

ف؛،اش ورصوان الخم، طرق، إل صتهديبم ةسءأ الإسلام، نشر أحل، منر حمنا ؤ، جاهدوا والديني — ٦٩
والعون.بالمر وأفعالهم أقوالهم ؤ، أحنوا الدين، ■غ تعال اش محإل والأجرة، الدنيا 

٢٠٨ -





اردممورم 

الرول:مكية.

القاصدت

وءظمت4.الخالق وحدائة عل ابرامن إقامة ١- 

عليهم.اض صلوات ارّل يعثة تمرير 

-٣

أقأ؛دتيآهيإ——ج 
,ي> يمج''وأرف سيئيويكت< هفيهن بمي ينح محبمم آلر؛'؛و< ٥؛< ؤآ ائ^ اأئ^'عيباقاا ؤادِ 

ّمءز"؛Q؟يمرآممي آلثوإسورك^يمعح ثغثهذ ثمن مل ين ألأفر ِش سثُى 
لاتثورنث>أ'كر_آثيدا محليث رعد.ه» عيشأثة لا أش أئ^أتبمت ألؤمتر نموأتنستيز يقثاء شح 
أأن؟هد0منيأمحرمحهمىؤث هأر 

الم.اذر.

إعجازبيان إيرادها ق الحكمة من وان القشة، الحروف، عل الكلام البقرة سورة ق ئثد.م — ١ 
القرآن•

عثث^ ١٥ه ؤآآدنآمحيس ه سانىتؤامحهمح،ُائا اف قول ق عته،ا اف دصي هماس اين عن 
السلمونوكان أوثان، أهل -همعا لأتمم اروم؛ عل فارس أهل بملهر أن تحثون الشركون كان وعلثغ، 

قال:M اف رسول أبوبكر ظكر0 بكر، لأي ظكروْ كتاب، أهل لأمم فارس؛ عل اروم فلهر أن نحثون 
ؤإنوكد.ا، كذ.ا كا كان ظهرنا فان أجلا، وبينلث، بيتنا اجعل فقالوا: لهم، أبوبكر ^كره سثئليون. إنمم أما 

إلألاجنك قال: قو، للض ذلك مذكر يظهردا، ملم سمح، خمى أجل فجعل وكذا، كذا لكم كان، ظهرتم 
فولهفدلك قال: بعد• اردم ظهرين، ثم ^ ١٥العشر، يؤذ ما والنفع أبوسعيد: تال العشر. أراه قال: دون، 

هاله ^١٠ بجرش بجرآئي ه الثفينوك< ؛^؛^2 قوم' إل( ه ؛ؤامحهُظبأقيم تماز،ت
ررمسوئ؛ باب اصد، -كتاب Vto-TtT/oالمنن الترمذي، )أ-محرح4 يدر،ا. يوم عليهم ظهروا أمم سمعت،  ٠٠سفيان: 

الذمي،•ددافس (، ٤١آ/• ي)التدرك ا-زاكم وصحص (، ٢٠٠١برثم الترمذي سن ي)صحح * ٣Pipttij. ١  ٩٣برقم 

 ٢'-



الرومسورة 

)أذرعات،مدية ق العرب أرصي أدنى ز التصرانة الروم دوله الوثنية الفرس دولة ءاوثئ| — ٢—٥ 
قالروم بمدهزيمة الفرس دوله الروم دولة ثئيب وسوف التبؤية، الجثة مْلالح الشام، بلاد ل ورمرى، 

علالروم يتنصر ويوم وبمدْ• الروم انتصار مل من الأمر تعال ف سنوات. تسع إل ئلاثر ينز ما مدة 
منانتقامه ق وهوالعرين يشاء، مى يتصر وهوسيحانه الفرس، عل للروم ائة بتصر المؤمنون يفرح القرسمي 
بمبادْ.الرحيم أعدائه، 

 ٦~ ~U أنيمكن فلا تعال اش من موثد فهووعد البؤية، للبثة الثامنة الستة ق الروم ثصر نجمق، وقد
منحصروعلمهم ومعايشهم، الدنيا أمور يعلمون حؤ، اف وعد أى لايعلمون العباد أكثر ولكن ،، يتخلف

الدلائلس فيها وما حلقها وعثلمة حقيقتها التف،كرق أما ءل١هرها، إلا لايعلمون ذاائ، ْع وهم لدنيا، اق 
فيها.يمكرون لا الأخرة أمور عن وكيلك عنه، غفلة ق فهم الخالق وحدانية عف 

والأسشاطاي،:الفوائد 

مح.؛لأنالإمحارءنام،لأيكونإلأ؛ٌص.رالة إثبات ١- 
خرواالروم أن أخ؛رت فقد الوقت،، ذللث، ق أحد عند معروفة تكن ل؛ جغرافية حقيقة فررت ٢— 
وأخفض،أقرب بمعتسن تش العرب عند >اأدنى٠٠ وكلمة الأرض. س متطقة أدنى ق الفرس مع المعركة 

الأرض،سطح عل منطقة أخفض هى أخرى جهة وس العربية، الخريرة لثجه منهلقة أقرب، جهة من فهي 
٤٠)حوال قدم  ١١٣ ٢ ئ البحر ّهني مستوى عن تتحفضن أي إل  سجلثهانقطة أخفضى ومحي مترآ ٠ 

المعركةأن تشهد التارمحة والحقيقة البحيطانية، الوسوؤة ذلك ذكرت ك،\ اليابسة، عف الاصطناعية الأفار 

بناض مد والسة: القرآن ق العلمي )الإءجاز اليت،. البحر حوصى ق انخفاضا العال؛ مناطق أكثر ق ونمت، 
الملحق.ق ك،ا المستر، اليعحر منخفض وصورة الروم آثار س وي؛فلرت (■ ١ "٨٩ ١ ص٧٩ تمدالعريراسلحت 

قال:ه جموض ثثم ؤ قال: i لاك اف؛ بأم إلا تكون لا الأشاء كز ٣- 
فكلاش، بأمر كديث وانتصارهم اش، بأمر هو إما علبوا فكوبم إدن ه بمد همين مل الأمرين ؤِبممح 

وأمرْ.تعال اش بتقدير الأمور 

للإسلام.مصالحة ةلك< ل كان اذا جض، عل الكمار بمض بانتصار الومئ؛ن فمٍح جواز ~ ٤ 

-الدنيا أموي من فاتمم وإن عليها، والحريمنن الأخرة عف المبلين مدح ~ ٠ 
المتقبلية.الأنباء عن تتحدث الي الغيصبخ أنباء عن إخباره القرآن صدق دلائل س ٦" 

للمشركن.محت.يه ق الصئ.يق س كإحصل يال.لك<، وجزمهم وعداض، بتحقيق المسالمين ثقة وجوب — ٧ 
الناع.الديى العلم ؤيغفلونعن المائي، الدنيوي العالم بتحميل يبتمون الكفار ٨— 



الرومسررة 

فالعلمالأرض، -ها تممرون يالي العلوم وتحصيل الحربية، القوة ياعداد مهيالبون السلمون ٩— 
الكفار.عل قصرآ ليس الدنيوي 

يشاء،مى يتمر وتعال فهوسحانه هق، افه بيد النصروالخذلان بأن إحارمتقبل )ْ( الأية •ا~في 
يشاء.قى و•؛نالل، 

.يتحثم، لا فاثه بأ وءاJالومين وعد إذا اف بال تقبل مإخبار )٦( الأية ق ~ ١ ١ 

نيةثسص نم يام، نما.بتبمآللأ آدتو؛-ةا ثا بجعم ؤآ نلم أؤ 
تكاىمحهآسين

ثثثهمتم نيا؛ عثثيثا ئ=كرطا آلأوءر< مره يمم أثث محقارأ تيهم 
آسمأ١^؛؛، عنمه ئ،رَكاث ?ج؟ بمللثؤف آُذسيلم وإثةكنَكاذوأ لظلتّهلم هت1كاذىآس بآثيننم، 
انهم ييدذ م آلخلق ?©؟آس-:بموأ يا جاؤأ آم يئاشي، طدئأ آن ١^ 

نث=كامل_؛>؛' ين لهم ذمح، تثم ممآفاسمح،آمحمحث. نبجم محئمحث. 
دعثي-وأ١٢٠١٠ثأثاآفيذكيرطمثثبجمحك> 

ؤلثاكا'ا*لأخرةدثاتتتثا وكدبجإ آلأمقَكمثيأ وآما ثمح؛ىثت< ؤؤبمثقق ذ< ئهتو ألصثثلحشت، 
ءمءث-رير،يىآلمذام، هأؤكك 

المهر*

اشحلق ق الفكر إعمال ق الكمار هولاع محتهد أولي ودلقائهت يرمله ١لكديين تعال اف يوج ٨" 
والأرصينالسح الموات حلق ما واته شيثا، يكونوا ولي خلقهم واته الأيات، من فيها وما أتفهم، 

افولقاء ياليعث، انماد من كثيرا ؤإف الدنيا؟ لفثاء محدد ووقت الخؤ، ؤإقامة يالعدل إلا ؛يتهما وما المح 
ثكدبون.تعال 

ص*الحكقوم انمايقة الكدية الأمم محصايع فيشاهدوا واعشار؟ سرئامل الأرض ق سروا أولي ٩" 
وحرثواالفارمة، القصور ليناء الخيال تحنوا فقد أجساما، وأعظم مكة، أهل ْن قوة أشد كانوا وهود، 

بالخججرثلهم وحاءتمم مكة، أهل عنت كثا أكثر دنياهم فعمروا حضراء، مرؤج إل وحولوها الأرض، 
فللمواولكنهم ذب، يغثر ليدمرهم افه كان وما تعال، اض فدمرهم فكديوهم الباهرة، وانمجرات القاهرة 
كفرهم.سسب، الهالكة الأمم ةصهس وئتح الأيدان، يشمل المهر وهدا والعاصي. يالكفر أشبم 



الرومسور؛ 

أنرلهاالش سبحانه افه بايات لتكدسهم وأشدها؛ أسوأالعواقب ١الجرم٠إن أولقك عاقبة كانت ثم ~ ١ ٠ 
سحرون•:V لكانوارسله، عل 

اعادماعل وحده القادر واثه ا>لخالوةات< بخلق يبدأ وحده هوسبحانه ياثه تعال اطه تحر ~  ١٣— ١ ١ 
فقدالكمار، يكتثب اليوم هدا وق القيامة. يوم للحساب الخلق حمح يرج^ إليه ثم موًها، بمي• أخرى مرْ 

شفعاءعبدوها الش الأصنام من لهم يكن ول؛ 7بما، يتملقون حجة ولايملكون العياب، من النجاة يقوامن 
العذاب.عنهم تلغ أن ميّر لر التي بالتهم كافرين حينئذ وكانوا العياب، من للخلاص لهم يشفعون 

فلهمالصالحايت، عملوا الذين االؤ٠تون قاما الكقار، عن ااإومتون يفترق الساعة تقوم ويوم — ١ —٥ ١ ٤ 
دائم.مرور ق وهم فيها، تكتةون الخنة، 
قاف رحمة عن .اء ال؛عادفأولثك، ويالبعث،، رسله عل تعال افه أنزل بجا ^•^١ الدين الكمار وأما — ١ ٦ 

ّأ؟أ؛ارعته يغيبون لا مقيمون، العذاب 

والأستنباطات:الفوائد 

علويتمع للتوبيخ، هنا فالاستفهام ؤ لقوله: التفكثر، عن أعرض من توبخ - ١ 
التفتقر.عل الحث الفائدة: هذه 

والئب،.العلوم أهل ذللث، ويعرف ه، لقوله-ؤ ان، اشؤ،الإنصع عجيب ~ ٢ 
]الرءال:م;ا،ه هظلشءبمت.ه,يخوتي >وؤ ْتثثأ ئيء كل جعل فقد تعال؛ ف الحكمة ك،ال ٣" 

والكانثة.والرمتثة، والكيفثة، مقدارالكمثة، يشمل والمقدار: 

باض.يزيدإبجانه حؤله مى الخلوقامحث، وق ه نفق اش، ايايت، ق الإنسان ئقتكر — ٤ 

هؤ:بمؤأآلخلقلإس قوله: من المعاد بالدأعف الأّتدلأل ٠- 
اف.غبر إل يجوز لا ٦— 

-٢٦٣ -



الرومصورة 

وآلأا5ضلآيياؤاآلت-عنومت_> ألخعد ؤلم تفبمجؤن تمؤبم^•وتْاث أقي"؛،؛؟-< ءح-ن مؤ 
تنتيأقث.لشبمن آلأيبم، زم آلي ين ويمجآليق آدتب ين أدى ئئ ئئلهثية.؛ محح؛ث 

ءائ—يمحًأ0ؤهن ا'و^؟ بشرئتي/ءفى أنتر إدا ثن مإب ين ■يلهكم ءاينتوءأى محيس غمجؤث■ 
قدإف<لأثتمؤد؟ومحح-عهإة يئيتتظم محبمئق إثتنكئ\'إثها تنأثسكلمأضئها حو3^ 

وألويتلإإ0فألسنيءظم ؤآغننش محأمحمحض قينتايأنيءأؤ؟ ةسيتمكروى 
.ه

التمثرث

المغربوقت ق إنعامه عل واخمدوه يه، لايليق عئا وثرهوه تعال، الله صيحوا المعياد، أيها فيا ~ ١ "٨ ١ ٧ 

•يع الوالأرصين التع موات الق كلمه الشتاء وله والظهر، والعصر الفجر وق والعشاء 
التسعالايات ق شزومحم تدبير ق قدرته وكهالء حلقه، ق عظتيه عل الدلأتل تعال اف يذكر " ١٩
البذرمن الأخضر النيات كإحراج فيه، حياة لا الذي البت، الثيء من الخئ الثيء تمج وحده اش الآتيةت 

ومثلجفافها. بعد التات بإحراج الأرض وتحي الأحمر، الغات من اليابس اليدر وإحراج اليابس، 
القيور.من كنزجون الأرض من البات إحراج 
بشرأنتم فإذا بالوالد، ذللث، تكاثرتم؛٠١ تراب، من آدم أصلكم حلى أن وحدانيته دلائل ومن " ٢٠
الأرض.ق متتشرون كشرون 

وتكنواكآلفومن جنمكم، من زوجات — الرجال، أتيا — لكم حلي، أن الدلائل، تللشر ومن، " ٢١
وقدرتهافه وحدانية عف دالة لعلامايت، الحكيم اكد.؛ير ذللمثج قر إن ّ وشفقة محثة وبيتهى بيتكم وجعل إليهى، 

صيحانه.وعفلمتنه افه، قدرة ق يتف،كرون لقوم العثليمة 
بهلقاماتع الالأرصين وحلؤ، عمد، بغير السح السموات حئؤ، قدرته عثلمة عف الأدلإ ومن " ٢٢

ؤ،إف بما• تتعارفون الش ألوانكم واحتلاف، بما، تتفاهمون التي اللغات واختلا؛، الخيرات، من فيها وما 
لكدئر.العالم أهل ينتفع.٠١ لدلائل واش الخلق من العتليم الأمر ذلك، 

i -



الردمسوية 

والامساطات:الفوائد 

لدح

الميتة مواد وهي للكون، حلمه بدء ْع أوجدها التي الأولية المواد من الأحياء حلق عل اش قدرة ~ ١ 
بدأحلقهالش الأولية المواد تلملثا إل جده يعود الخي الكائن من الرؤح انتزلع وبعد حياة، ولا فيها 

إعادةوكذلك الميت، من الخي إ-خولج صور أعثلم الميتة الأرض عناصر من الحية الخلية حلق ؤبمد منها• 
Xhttp://www.islamicmedicine.،>rg/zaghlool/79.h_القيامة. يوم ق بعثها 

اليوالارتقاء، النشوء نثلرية عل رد فيه ه ملد_، من ثلمتؤم - ءاتنتهءأنة نهى ؤ قوله ق — ٢
متطورة.الكائنات إل يقولهت دارون ابتدعها 

لآلو له محصل لا ما وحكمته اف أحكام من  ١٣-الإنسان يعرف ممرة، أيواب يه تثقتح التفكير ٣— 
أحكامعل الاطلاع من بالتفكر محصل انه عل هدا فدل يممتكرون، الدين بالقوم الايات حصن لأمحه يفكر؛ 

ي١إغفالة.محصل لا ما وح\ةمه افه 
اليوم.ساعات محتلف عل ممثته وجعلها الخمس، الصلوات هزصر اش حكمة من ~ ٤ 

ذلكق ممتديا يومه، صاعات ذللث، يشمل وأن وتسيحه، وحده افه يكر مى ينقين أن الومن عل ~ ٥ 
أحواله.كل عف اش كازيدكر اف4.الدى برسول 

ميدعها.وحدانية عف ئدل ايات الكون ق ما فكل الكون، ق مبثوثة وحدانيته عف الدالة القه ايات ~ ٦ 

لاشتالخومد;للكث> ؤ، ل>تقق هئ-إهء من وآبنعآوكم ثإلمار إقؤ، ءاينيهءتاء ين نؤ 
مبِء بتي ٠^١٠ منآك-ماه وبنجئ حيمعا حؤمأ الممح، ءايئنهء ؤمن أوأُ م-معؤبمي 

آلت_ماءمؤم أن ءائنمح^ '؛جأؤبمن يعقأودكث< لثؤمحب لأثير ؤ،مؤيهأإمكت بمني 
وأ*لأرءُ،ؤ،ألثثثت، من ولمحُ و؟ أذوصمن  ٢٥١دتاهمدعن؟مى إدا م يأشئ نألامحس 

مممحأذنثمنس^فى

آيحكي.هثثوأييير آلكمح،قمحبم 
المحبر.

لتطليواالنهار لكم وجعل لأبدانكم، راحه الفلهثرة؛ ووقت اليل، ظالمة ق ثومكم افه آيات ومن " ٢٣
يسمعونلقوم سبحانه وحدانيته عف دالة لعلامات الرثان( التيم ذلك ق إن تعال. اض فضل من الررق 

.١٣٠فيتتفعون وافلواعظ، الأيأُت 

-٢٦٠
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منؤينزل ببركاته، وتطمعوا محاطره، من الرق، لعان — سحانه ~ يرثكم أن أياته ومن — ٢٤
يعقلونلقوم مشاهدة لعلامائي، الكريم الفضل ذس ق إن جفافها. بع،- الأرض يه نحيا مطرأ الحج، 

ميحاته.الرازق عظمة 

ثمالأرض، عل الساء قط نفلم وسوما، الأرض' واستقرار عند، بضر الساء قيام آياته ومن - ٢ ه 
نحرحون.أنتم إذا ياليعثح الأرهمر من دعوة سبحانه دعاكم إذا 

محادونكلهم الخلوئامحت،، من السح والأرصئن تع الموات الز مى كل وحد0 سبحانه وف — ٢ ٦ 
سبحانه.لأمره 

أهونؤإعادته للحساب،، الوت؛ بعد حثا يعيده ئم العدم، من الخلي يبدأ الذي هو سبحانه واف —  ٢٧
وحدههو إلا إله لا أيه وهو والأرض، موات الل الأعل التل وله مهن، اف عل وكل بيته، من عليه 

ءءالوةاتههتدبير ي الحكيم ملكوته، ل وهوالعزيز تيء، كمثله ليس 

والاسباطات،:الفوايل 

Mلرمجا الكالخات حضوع عل دلالة ( ٢٦الأية)ق ١- 
^ايوحد عليه، القيس من أول يكون الذي الثيء عل وهوالاستدلال الأول، قياس امنعال ~ ٢ 

بايت،من أقدر الإعادة عل فهو الابتداء عل قادرآ كان إذا فائه إعادته، ه عله يمرأموث> ؤ ت قوله من 
أدل•

حياتهيتفلم أن للمسلم ولابد عي، والللعمل والنهار والراحة، للنوم الييل جعل أنه اش ستة ٣— 

ويعلمون.يتفكرون الدين الؤ٠خمن إلا والأفاق الأنقى ق اف لأيات يلتفت، لا - ٤ 
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نئممًقلم^ محًئ؛ نن ص توق ك قن ^٣ تةانقه؛ن١٢ني ثؤ 
اؤ؟بمقؤيثت لثؤم آوينت سنل يتكنه ثؤآء فيه ة\ثقن 

أو؟قص-ئق تن كم ؤثا أئث أًنئ تى محشَيدى منرعلم أهوا.آهم حننثتآ آسى آقع بل 
آثمثعوآتيش دبوك لاتييل.لحلؤ، عثمأ ^^ت<آشآنيتلرآفاس 

ينيذخميؤأ ه ألمبم-؛زه ؤأمثؤأ واسوه إنه وتذث0 ؤومحى
هو©؟ متمة لدثثم 7تيايما شيعاح دحفامأ ئرءدأيبجم آلختجك< يث أو؟ آلمنيكة 
اكفرث

الأريء^^٢ مدكم من أخت هل أنفكم، من - القركون ي - مثلا لكم اش - ٢٨
تخافونك،ا أموالكم يقاسموكم أن الأرقاء الشركاء هولاع تخافون مال، من رزقاكم محا شارككم 

مساواةرصون لا وأنتم حلقه، مى شريكآ فه نحعلوا أن ئزصون فكيف القمة؟ ق الأحرار الشركاء 
الحق.اداع يعقلون لقوم الأدلة وئوصح الآيار-ت،، صا اليان ذلك مثل انال؟ ؤ، لكم عبيدكم 
فلابرهان، ولا علم بغر الض هوى يمجند ذلك يل تعال، باق إشراكهم ق حجه فم ليس —  ٢٩

اطه.عذ.اي، من يئقذهم من لهم وليص الكفر، ق تماديه يهسيب اطه؛ أصله نن يهدي أن يتطيح أحد 
اشوحصى د؛سه، عل بالاستقامة تعال اطه حتامة إل يتوجهوا بأن وأمته ه المحي تحال افه بأمر " ٣* 
دينعل واشتوا اريد.ن. شتي الأمرين عل ويرب القلب، لإئال نح الوجه إئال لأة الوجه؛ إقامة 

الشامت،بل العباد، عليه اطه قطن لما تغيير فلا ولادتمم، مند عليه الناس حلق الذي اف وهودين الإسلام، 
يعلمونلا العباد أكثر ولكي تعال، اض رضوان إل الوصل والملريق العثليم، الشأن ذي الدين ذلك عل 

الحق.الدين هدا عظمة 

أويمرانهيهودانه فأبواه الفطرة، عف يولد إلا مولود من رُما اف رسول قال ءالت ه هريرة أي عن، 

آؤآش ف3ل.رُت، ؤ يقول: ئم جدعاء؟ من فيها محقون هل حمعاء، بهيمة البهيمة تحج كا يمجاته، أد 
مورة- الضر محاب -  ٤٧٧٥برقم  A٣٧٢/ الخاوي صحح الشيخان، )أخرجه ه،ا- هثمالأتيءيل طرأناس 

الفطرة...(.حمل عولوديولد كل ٌعنى باب المدد، كتاب — ٢ • ٤ ٧ / ٤ لم موصحح ه، اف يثلؤ، ؤلأتي؛ل باب الرءام، 
بأركاما،الصلاة وأداء بطاعته، اطه وخافوا تعال، اطه إل راجعين للدين وجوهكم وأقيموا —٢٣— ١٣ 

وبد.لوه،دينهم ل اختلفوا الذين من غيره، اض بعادة المشركين، من تكونوا أن واحذروا وأوقاتها، ومروطها 

،٧
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علامحم هم لأنفمحكمون إذ قرحون، ٧شرع الخالقة العلوم من لدبمم ما فرقة كل فرقا• فأصحوا 
وأةغثرهمعلاياطل.الحؤ، 

والأمشاطات:الفوايد 

الأمثال.صرب ق القرآن بلاغة روعة ~ ١ 

لأنوالفطرة به، ي لأو الئنغ والفطرة: الئنغ الإخلاص عف افئ الدين مدا ل اجمع ٢- 
•عليها وجبلوا حلقوا الناس 

للمشرين.مثا-ية الدين ز اكفؤق دأئ دينهم، ل يتفرقوا أن >^، ٠٧لايبغي أل عل التشيه ٣" 
والعابير.الحقائق لتوصح القرآن؛ ق الأمثال اف صزب — ٤ 

الحق.عل أما فرقةئدعي ومقل محتلفونمممرئون، التكئار ٥- 

هميهميتيم مئة إدا تته ادادهدّمنم إدآ ثم إني ثنميث نثبم صر^^١* آلناس مس ١ ^ؤ 
يهننلثثا ئثهن أرتا . تنيمى مثل ثابتهزتثتمإ مثآ تنيخي 
ثرمثيما تصنّهتر ؤغن ^١ همتمأ تيمه ألثاس أد نإدآ ?@؟ ينيخث م، دثاَكا>وأ .؛؛؛٤^ 
لسيدإك،لأثت ؤ_، ودثدّرإن نزيشان أتين نمم. آئم أن تجيإ ؤخأ مظو0 ب إذا ئد;عم 

يحيدؤنؤغمهأيتوؤأؤككحيرللذيث^> حئهءوالمتسكنؤأنالتيلد'إلى قاتذاآلذع، بقهنؤن 
ثلمال1مدمق
المسذر*

لثرخإليه؛ به واسغاما التوحيده لربهم أحلصوا وبلاء شدة انماد أصاب ؤإذا " "٣٣٤٣
الخحودأمرهم عاقية لتكون فحأة؛ بربهم يشركون مهم طائقة فإذا برحمته، فم اصتجاب فإذا البلاء. عنهم 
جهنم.نار ق جحودكم مص؛ثر تعلمون فسوف الكفار، أيها فتمئعوا ت بقوله سبحانه ئوعدهم ثم افه، برحمة 

ينطقأوكتابآ شركهم، عل واضحة حجة عليهم أنرلتا هل نائلات اباحدين هؤلاء عل افه بمكر " ٣٥
شركهم؟؛بصحة 

إذاالعاصي ارتكابهم سسج بلاء أصابهم ؤإن بها، فرحوا بالخيرات انماد عل أنعمتا إذا و— 
يشاء؟مى عف ويصمه عباده، من يشاء لمن الرزق ثوئع افه أن يعلموا أولم فجأة، الرحمة من يشون هم 
ورسله.باش يصدقون كوم وحءانيته عل ثدلألأت الحكيم التدبير ذللث، ل إن 

iA -
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يالدْعن وال٠حتاج والقشر يه، والمر الرحم صلة من حمه هرسك، — الومن أبما ~ فأغد — ٣٨
أصحابوأولثك، اف. رصوان بعمالهم يريدون للذين حير العمياء ذللئ، والصدقة. الزكاة من وماله، 

عالية.يجؤ الاحرق ول ءلي؛ة، بحياة الدنيا ق الفائزون هم الربة الدرحايت، 
والأسشاطاصالفوائال 

أصناهم(.)وما ت ولريقل ^، ؤوإن>نيتّيلم ةال،ت لأيه افه؛ إل تفبماف لا يثة ال— ١ 
افهأذاقهم فإذا والشدة، الرخاء ق الناس أكثر طيعة عن يتحدمحت، تقلأ ماخار ( )٦٣الأية ؤ، ٢" 

بمرضمنه أصابمم ؤإن شكر، مخ لا وأثر، بطر قتخ ؛دللئ، فرحواورخاء وعافية صحة من منه نعمة 
ذلك.زوال، من يشون فإقم ومعاصيهم، ذنوحم سب وصمح، وخوف مح-فقر 

علوتضييقه الرزق،، بنعل مر لقوم وتقريرمامحدث، هق، افه بيد كله الرزق، ومييق، الرزق تعة ٣— 

للتقرير.الاستفهام لأف ه؛ ١^٧١ ؤ لقوله: آخرين؛ 
للفاعل.خيرا أكثر كان ف أخلص العمل كان كئ،ا وأنه الإخلاص، أمية عل اف ٤- 
همؤ ئوله: م، بوحي وهذا يه، المأمور دقنل، الإخلاص، بأمرين،: يكون الفلاح ٥- 

والإخلاص.بالفعل اتوا إليهم الثار وهؤلاء الثميمن 
٤^٥.به مشركون الثؤاء وق افه، إل يتضرعون الصزاء ز فهم مواقفهم، ز متناقضون الئار — ٦ 

اط؛.ق افه لثعرقه الرخاء ل يعرمه الصزاء، ل له وعنلص الثراء، ق يعثدْ دانا، اف مع المؤمن ٧" 
،^٠۵١١١٠عن،. افه وعيماو ؤيصمر الرزق، وبنط الثراء، عند فيشتكرْ اف، بقدر راض الومن، ٨" 

الرذق•وتضغ، 

يكفر؟أو يشكر هل امتحانا، يشاء يئن اررزق، يزئع افه بأن متقلأ إخار )٧٣( الأية ل - ٩ 
•بجرع؟ أو يمر مل اختارا، يشاء ثى ض ويضبمه 

الصدقةأحر له؛دللث، لتكوى غمرهم؛ قبل الحتاحين وأرحامه أقاربه عل يتمدق أن المتصدق عل ~ ١ 
الئ.حم•دبلة 

.٢٦٩ ..
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ءازيت،ِتنقؤمؤبطك<ثيهعندآشمحبمآ فآآنولآثيد<هلييتبجإ ماءابثم-محن حمؤ 
و\فيىحةأ \س ?0 اثسن م ه آه 

هر0بحىح/ق\وّ
قآيؤصنسيمحأ هق ?0 قملهممجمث حمؤإ محي'ألثاير،مثهمبمشآمحبما يألمبتاكث؛ث 

كناشءِمنمهآقنِ شقذلإميم؛''0؟ حذمحآ ين عيهألإس 
حملصدْاهإدذفسملمؤمى تثهأةئثهُ من'قمن ?0 يصدمحة يرنذ آش ين لد' ممد لا يوم دايا آن 

ش»لأمحت،آوكذئنج^؟ه
ثرتالضؤ

اض.صد له ثواب لا فهذا لم، أمدى ئ أكثر الناس عيه يرد أن يريد أوهدية عطه أعطى وش - ٣٩
الذينهم العالية ايزلة أصحاب فأولئك تعال، اض لثواب طليا ذلت>و0كن وصيفة زكاة من أعطتم وما 

الخراء.لهم يضاعف، 

ليسوأثه القبور، من وثنثهم ؤإماتتهم، وررقهم العباد، يخلق الفرد وحده اد4 سبحانه تحر — ٤ ٠ 
يشركونفكيف، الأشياء، هذه من قيء ق يمال افه يشارك ش المشركون يدعوها الش الشركاء من أحد 
شركهم.عن وثقيص افه، ئثره فيها؟ صرف، له ليس ض العفليمة الأمور بءذْ انفرد بمن 

وغيرهاوالغرق كالقحط بأنوامها ارعقويا>ّتج فترلت، والبحر، البر ق والضلالة العاصي خلهريتؤ — ٤ ١ 
قبلذللثج وكان افه، إل يتويوا كى أعإلهم بعضي بعقوية لميبهم الناس؛ فيها وغ الش الذنوب ت، بب

الخيراُتح.وعمت، العقوبايتج، من فنجوا أفواجا، افه دين ق الناس يحل يعث، فم الخم، بعثة 
الذينالماضية الأمم ممثر فانقنروا البلاد، ق سيروا اككات بر'للمكدي،ن — الرسول أقبا — قل —  ٤٢
تعال.باش مشركين كانوا أكثرهم لأف ؛ ٢٠٥١٠^

يهيءقبل الإسلام، القؤيم ودينه تعال، اش طاعة إل يتوجهوا أن وأمته . الخم، تعال افّ يأمر —  ٤٣
ل^^، الحاب، إل الماد يتفرق اليوم ذلك ل افه. أمر من له راد فلا لزيه، سبيل لا الذي القيامة يوم 

جهنم.ل وفريق، الختة، 
إذهم؛ لأنفذلالثإ فثواب اض وأطيح حثرآ عمل ومن 'كمره، إثم فعليه ورسله افه كدب ش — ٤ —ْ ٤ ٤ 

إيهفصه. هن محلما )وايا الصا-ئت الذين الومنن القه ليجري اجتتة؛ ق ضرلتهم يهيثون 
سنمه.الخاحدين كمحب لا 

-٠٢٧٠
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والأستنماطأت:الفوائد 

٥^،عل نيادة وطاو_، الربا، بقصد الال من قرصا أعطى مى بآف متقلأ إخار ( الأية)٩٣ق ١" 

وصدقةزكاة اعطى تن آخر>\او منشئ إخار دفيها ويطله• يمحقه اف ليزيدليمرفإل القرض، 
ممرة.أضعافا له ويضاعفه سمله، اممه فإل لثوابه، افهوءللبا اة مرص ابتغاء للمستحقين 

تعاقاش رم، فقد ه، لقوله: الإخلاص، بحس_، الأمال مضاعفة تكون ٢- 
افه.وجه إرادة عل الإضعاف 

•محدود أجل لها نفى كل أف الموت، متشلأعن إحار C ٤ )• الأية ق ٣" 

ؤملمثجيمإشسإ,ينقوله: ق ي التحت. هن.ا مثل لأف القرآن؛ أسلوب ذ الإكاع ئوة ٤" 
اممه؟.0ع تعبدوما إذن،ياذا لا، جوابه: سيكون متهم فكل الإفتاع، j، يكون ما أقوى همذا دلآكاثن'؛يىمه 

الأمراضوكثرة كا-بمدرس، والبحر، الجر ق الماد ظهور م، بأف تئلأ مإخبار ( ٤١)الأية ل ْ~ 

بعضبعقوبة الناس ميج، هف اطه بآف آخر تقبئ مإجمار وفيها الشر• يقأرفها الش العاصي هو إثا 
أحوالهم.فتصلح العاصي، عن ويرجعوا إليه، يتوبوا كي الدنيا؛ ل عملوها التي أعالهم 
يثمىأوما (، تربة " ■مواء ~ )ماء الطبيعية للبيئة محدمث، الذي الفساد الأية شملت، العناء: قال، ٦" 

لالإعجاز قمة ؤإن اييثة، نحو المش الملوك ي التمثل الأخلاقي التلوث عن فضلا الْلمعي، بالتلوث 
كاملةالوولية الإنسان يتحمل وكيف، والبحر، الجر وق الإنسان، ق وآثارها الشكلة عرضت أما الأية 

البشر،من ساكنيها لإعالة صالخة وغير معطاء عثر جعلها ئ بيئته بحق وجور ساثن سلوك من اقترفه عإ 
الثاساكؤل للمدممر الخاص الكتاب : والحر الم ل الخاد )ظهر الكايات،؟ باش مجن فيها الحياة يشاركهم ومن 

(.٦١ص والسة، القرآن ي اللص للإءجاز 

أرادمى أف ذللث، عف فيتمع ه، ؤبآكأيت،لإدك،'ائابم، لقوله: كسبوه؛ بط إلا يعاقبون لا اكاس - ٧ 
الئوبة.و'ئنتح العقوبة، لي أسباب من، الئوية لأل افه؛ إلؤ محتحبر العقوبة عنه تربع أف 

ه.آْكرهمثث،نكبم جه)؛ لقوله: أكثرهم؛ إشراك  ٠٣؛كان؛الئابقة الأمم هلاك أسباب ٨" 
؟طه خالصة وأخرجها اف، زجة بما ابتغمح، إلاإذا صاحبها الفقه؛٢^١ يمبث، لا ٩" 

تحال.الئه فيط يدحل وإفسادئ الييثة تلؤيث ~ ١ ٠ 

الالذين عف ويمرق بصفامم، ليتهم، افه؛ محثهم الدين الأصناف عف بمرق أن الومن ~ءل، ١ ١ 
صفاتمم.من نمته ونحلص عنهم، ليبمد الذ؛ نحبهم 



الردمسورة 

ينٌئمحءمهمحأ ألملك.؛آتمهء محذية قم؛يء ين بؤني؛ أف؛^٢^١٤ إسءايتيمحً حمؤ 
أنتي!ئ؛محق صح م.مةآمم؛ئه وتتاصبم،نءاك ;بمن 0 ;ئءس 

'الثمأيكث<ؤرنبسثله> مح1ثا ءنثيرّ منيل ألدى آهئ ٠؛^^؟ آلثؤما0 ئمس ئقنا ■حم! جانكن 
دساثمثن•بمادهءإذاهم يشاءين من به.؛• أصاب هإذا ية\أذو.، من محج آلؤدق ثنى وآنع>إهركطذا ئثاء 

ْكشأش تبمت وآ تن عثهر يرل أن مل مأمن ٧^١ 
ه٠ ٥^ _؛ لثشيق د:إدكث ^؟!٤ بمن ^٢٧^٠ 

•المسر^ 

والثمرات،ا-امات نم للمطر، ومحليات مبشرات، إرسال، وحدانيته عل قدرته دلائل ومن " ٤٦

اشبأمر الرياح موب عند البحر ل السمن تر وكالنيات، نحؤج الذي الْلر بإنرال، رحته من وليذبمكم 
والعمل•بالقول اف تشكروا ولكي وضرما، بالتجارة الأرزاق ولتهللبوا تعال، 

فجادلهمالحؤ، إل بمدومم قومهم إل رئلأ ~ الرسول اتبما — هبللئ، من أرميا لقد وما —  ٤٧
أوجيناْثابتا حما وكان تكذيبهم، عل عقوبه تعال اتله قدمرمم أكثرهم، •,بما فكفر العظيمة، ؛العجزان 

أعدائهم•عل بثفرهم الومت؛ن عف عليتائمملأمتا 
الحاب،نحرك ام الرثلح بإرساله وذلك عليهم، الغيث، يثزل كيفح البشرية تعال يبشراف — ٤ ٩ — ٤ ٨ 

عمٍجالطر فتشاهد متصلة، أو قطعا ويعله الخو، أعال ز فيجمعه أمامها، وئئوفه ياناء الخافلة 
لفيالغجث، نزلل مل كانوا وإن يفرحون، هم إذا عباده من يشاء من به أصاب فإذا السحاب، بين من 

وقنوط•يأسر 
حضراءالأرصى بجعل اف أل كيف، والخيرات، الثمرات من الغيث، أثار إل — العيد أبما — فانهر — ه ٠ 

وهوالموتمح،، شمي الأرض، هن-ْ إحياء عف دد-ر الذي الشأن العفليم اف ذلك إل جرداء؟ كاسح أن بعد 
قيء.لايعجزه قدير الأشياء من ثيء كل عف سبحانه 

والأستنياطاُتحتالفوائد 

وجريانالطر، لنزول وذللثح للرياح، ه اف إرال أسباب عن مستقبئ إحيار ( ٤٦)الأية ل - ١ 
ذللث،.عف اف ليشكروا البحر؛ ق السفن 

الكئ.يينعف باشر لرسلهم، السعجن الومتهم، اش لعباد وبئاره مستقبئ إحبار (  ٤٧)الأية ز ٢— 
برسلهم.
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الرومصورة 

ه.قتقرإي< وظؤ ؤ هوله■ من ثوحد ومده عد4، اف نعمة لشكر ___، للإنسان ظهورالايات ٣— 
•لانحمى اش ينعم ؤاثعامه، مضله منه اعتراخآ وئكرْ، اش حد من يتقثر الومن ٤— 

ه.قميؤأ افيث ؤثانش-ثاثن وعلا؛ جل له ا،لخالضن نحذير — ٥ 
لابدالمر ومدا ه. علتثأ غما جايى ؤ ت لقوله ا،لو0تين؛ ئضر ه نفعل اف أوجب ~ ٦ 

هث،اث من فهواستدراج للكمار الخاطفة الأنتمارات من حصل وما التعقليم، ميغة أتى لأثه يكون؛ أن 
للمؤمنين.تكون أن لأبد قالعاقة أبدآ، القئر هدا لايدوم إئه ثم النهاية. ق للمومتين القئؤ يتم حتى 

ه.يثاصرآلثفيثإرت تما تعالت قال لشر، سٍب وأيه الإيإن، فضيلة ٧— 
لوما ، خلافوالرتني، الغازث، غؤ أعل من نزل إذا لأيه أعف؛ من المْلر نزول ق هك اف حكمة ٨— 

الخال.إل مل أن ظنهمقالأازليل فلوكان ١^، ^^،كان 
حياةمن ممل ما الفلور الحوص انتظر. الحرس عل الطلور بانموس الاستدلال ٩- 

الموتى.إحياء من بممل ما ايتفلر والمحسوس الأرض، 
المؤمنحلاف افه، و؛عمة جحود ثفور وهو المحنه، عشد يثيتج ولا البلاء، عف يمثر لا الكافر ~ ١ • 

البلاء.عند الصائر الرخاء، عند الشاكر 

وأفؤبمبجها، يبها فإثه موتما، - ١٠الأرض؛إحياء ق المْلر أثر عن تقلأ مإخار ٥( * ) الأية ~في ١ ١ 
اللاحق؟ولاق الحاد، ف ولا السابق، لاق قيء، سجز0 لا قدير ثيء كل عف جك اف 

مجوي لمؤق ٢ مسخ لأ كفثيث تعادْء مى لفللؤأ مصّمك همآؤه يبما قّن لعت ؤؤ 
همهمق-خئلأشثفيق%انننا ك عزثثشج آثيدآمح؛ا محمآ ؤ؟ ؤمحإممح، آلما-تّآثمحائإدل 

مخربند ين حمل نمِ مة صعقا بمد ين حصل ئثّ ضعما من حالص^م أش تسيؤذ 
خثسئأتتيؤذاماثخأآلت-اعه ئمؤم ألميبرا'و^أ'وخوبم ههمحإ•Lنئآءوهوآلدإسث ؤيثججه صعك، 

َكثلدثككامأعترتثثائ 
الفر.

لظلواالريح، ثئ.ة من يابسة فرأوها لزروعهم، ممسية عاصفة رخا أرينا لئن وما — ٠١
تعال.اف نعمة جحود عل تحزين بعده من 
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الرومسورة 

إليغويك الصم تنجع ولا ثدئر، مؤغ القلوب موتى سح لا — الرسول اثبما — ٠إJك —٣٠— ٠٢
سمعوما ضلالتهم، من القلوب عمي :يائي أنت،وما والتفهم، السءاع عن معرصن انصرفوا إذا الحق 
لأمرنا.متقادون فهم الشامية، ومعجراسا النزلة باياتنا يصد.ق إلامن  ٤٣١سلع 

ريكموعد ما وجا_تم ررهل فقال: بدر هلي_، عل التحي. وقفج قال،ت عنيمأ اض رصي همم ابن عن 
لتعلمونالأن ُُإمم  'هالنص قال إثا ^،؛ ^١١لعاتشة فدكر أفولءا• ما يسمعون الأن إقم محال: ثم حقا؟ 

الأية.هرأيت، حتى ه ؤةكلأق1يعآمق ؤ قرأيت،: ثم هوالخق،،. لهم أفول كنئ، الذي أن 
•جهل( ش قتل باب الغازى، كتاب —  ٠٣٩٨ ، ٣٩٨ ١٣٠بر ٣٠١البخاري )صحيح 

قوةالطفولة صعق، يعد من جعل ثم نهلفة، من - الثر أبما - حلقكم الذي هو ّبحانه اف - ٤٥ 
والقوة،الضعف، من يشاء ما اشء كنلق الهرم، وئم، الكم صعق، الشباب قوة بعي. من جعل ثم الشباب، 

مايشاء.عل القادر بمبادْ، وهوالحليم 

زمنيةمد.ة غم اكنيا ق مكثوا ما إثبمم بملفهمذ، بأمم القيامة يوم الجرمغ، حالة عن تعال اسُ نجئ ْْ~ 
حلفهم.ق الدنيا ق يكدبون كانوا الكاذب ا-لحلف_، ةالئv مثل جدأ. فليلة 

والأستساطاصالفوائد 

العذاب•ييح عليهم اض يربل حثن كفرهم عل الكمار إصرار عن تشلأ مإخار ( ٥١)الأية ل ~ ١ 
موجودة.غم فكأما ، ١٦٠واعتبارهم تديرهم بعدم حواشهم بمعللون ال،كهار ٢" 
دعومم-يقصرj( لأوم عته، الدعؤين إءر١م، من لايتثي، الداعية "١- 

الزمنيةالثانية من جدآ صيم حزء وهو الفيمتو من أقل هي بل الأحرة، إل بالقياس كرة الدنيا — ٤ 
ك.لأمحااية ءا الآ-محرة زس لأن ئانية؛ 
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الرومسورة 

آتتثبجت ئهىث١ آلمت بجم إك اش فيَكف نئثن كد ؤآلإيص أللم امحبجأ آيث ^ ١٥^ؤ 
مملمنلأمسمحممون0صلأتجمح 

جئثهم%ابحؤئمحلىالخنءكثرقأ,إنمحتجز تثؤ، هنداآلمنءانثنَؤو ا؛جإؤإثدصتيثاممثاي>اي 
قعدآثم]ن هائي ٠ لأبملثؤى هنيب عك أثئ أو؟كدإلىلإح ثتطؤن ^٠ أتثنِ 

^بمقآثنلأثممحض04
المبرٍ•

منتتثكم يوم إل الحفوظ اللؤح ل كيب محا ينتم لقد وافه العلياءت الومتون عليهم فيرد " ٠٦
واغ.ص اثه تعالمون لا كتتم ولكنكم به، يكدبون كنتم الذي البعث يوم فهذا الشور، 
ربكميتؤية.أرصوا ولايقالفم- أجرموا، ةي،ا عذرهم أنفتهم الفلا،لين لايئي القيامة فيوم " ٥٧
ويقعوْ،الخؤ، ليتثتوا مقل؛ كل من فم ووصحناْ الحؤ، القرآن هذا ي للعباد بقا لقد ومسا — ٠٨

في،ائدعون.إلاكاذبون ماأنتم لتقوثن• صدقك عل يدل ياية للكمار أبماالرسول جئت، وماإن 
العلممن هم أنقحزموا الدين قلوب عل اش يطع الكمار قلوب عل الطع ذلل—، مثل — ٠ ٩ 
الحق.اسبع لايعلمون فهم 

حؤعلهم بنهرك اش وعد إف وأذاهم. دعومم وعل به، أمرث، ما عل - الرسول أبما - فاصد - ٠٦ 
الرسل.لايمدقون الذين اممار يفعله ما والقلق الخئة عل ولامحملنلخ، ى؛ت،، 

والأسشاطات:الفوائال 

الخجةهوإقامة مثل كل من القرآن هذا ل للناس اش بيان س—، بأف متقيئ إحيار ( ٠٨الأية)ز — ١ 
افهجلوعلا.وإثباتوحدانيع عليهم، 

القرآنمواعظ س يتقيدوا لر الذين قلوب عف تعال اض طح عن متقلأ إجمار ( ٠٩ذالأية)٢" 
الكرثم-

الأحر؛.وينكرون بالحق، يكد.؛ون ولذلك لايعلمون، جاهلون القمار — ٣ 
العالون.الومنون إلا ييعيها يعقلها ولا المران، ل أمثالأمثتددة اش يمكر ~ ٤ 

الأذى،واشتئ. الهلريق، طالت مه،ا اش، بنصر يمنه ولا افه، وعد بتحقيق يقينه الوس يمقد لا ْ~ 
وتطئهم.الأعداء استخفاف وازداد 
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ّورةلةءان

الزول:مكية.

المقاصد:

وفضلها.الحكمة حقيقة بيان ~ ١ 

وعظمته.الخالق، وحدانية عل الياهره الدلائل بيان — ٢ 

المالية.الأداب أصول بيان ٣- 

»
،>

ى
ء

أق١١^آتييبمي 

شسلآةُه؟آكنيشمؤقآإص.لؤه?ج؟ غك أه؟ ؤاوتِ 
نين٥؛ أيبجكؤئدمحاينيؤهم^ءكلإآمم«م0 

عدركم أؤكك  ١٤٢٥مح،ثخدها طمث تم آس سجيل عن شل لهوآلحثد.ث تثميى من آلتامن 
ئذاصه:زممائكتستي^ن

١ؤر الف

إعجازبيان إيرادها ز الحكمة هن وأن اكلمة، الحروف، عل الكلام المرة سورة ق ثقدّم — ١ 
•القرآن 

حلريقإل للعباد ها.ايه ومٌاءظه، بأحكامه الحكيم القرأن آيايث، المثليم المقام ذاُت، الآي١دث، هدم — ٤ ٢— 
وشروؤلها؛أوئاما الصلاة أداء عل محافظون الدين والأعهال، بالأقوال نحتون للذين ورحمه الرشاد، 

الأحر.اليوم بممديق دائ،أ جازما اعتقادأ يعتقدون ومم للمتحق؛ن،، الزكاة ويع3لون 
أصحابوأولئك، الحق، إل يرثيهم ربيم من نور عل الحليلة الصمايتؤ بتللثج الموصوفون أولئلث، — ٠ 

بالخغة.الأحرة وق العليبة، بالحياة الدنيا ق الفائزون هم المالية، المنازل 
قو؛ويسوك عنه تعال اطه ض ؛، افه، طاعة عن ارقلوب> يلهي ما وعنتار يستحث، من المباد ومن ~ ٦ 
الحؤعن الثعداء أولثلث، سخرية. افه دين ويتخذ بالإثم، جهلا العواية للريق إل الهداية ؤلريق عن لمل 

جهنم.نار ق مذل، عياب، لهم 
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كان*ود؛ 

ويىآلنا:ينشئثشفلهرؤ قوله: ق وغيره، جابر عن بعضا، بعضها يقوي بأسانيد الطبري أحؤج 
د٠كحول،•جثيُباس لسعدبن أعم** ماص سعيدوابن ابن ص كم له-)وذمءابن والأصت،رع هوالغناء ،؛ Jlsه آلكثديث 

ولابمواعظها، يأبه فلا كبدآ، عنها أعرض اذقرأ0 آيامت، عليه تتل إذا نهوالخديث، عل اكل هدا ٧- 
ا،لوُبع•النار بعداب وأئدره — الرسول أيها — ءأحمئْ صما، أذنيه ق كان لرسممها، ك1وه يعيأبأحكامها، 

والامساطاتف:الفوائد 

سيقأومحأ خبت القرأن ي فليس ه، وهوؤآصّ العظم، الوصفخ بمدا القرآن عل افاء - ١ 
اغكمة.ساق انمث لأف ه ؤآ-لكمِ لقوله: عتثا، 
ه.ميثؤين ائس لهاؤ مابعدهابيان لأن الإحسان، من الصلاة إقامة إن — ٢ 

فيه.خثر لا وهوما لهوالحدسثح، إل يرثن ثى دم ٣— 

ه.عن شل ؤ تعال: لقوله افه؛ سيل يصدعن ما كل دم ~ ٤ 
اف.بايات الهرء نحرم ْ~ 
الخق.عن لتئدوهم باللهووالئعت،؛ الغاس إثغال عل الآكفار؛نرعون ا"~ 
المحو\ص.هومن بالماطل ان الإنأئغل  ١٠كل ٧- 

>َبمَ> آلئ_غناؤعدأش-حقا'وهو ?جأجشت،ألعم لم آمحنيخت، ؤعملؤأ ءامتؤأ ١^-^^ ؤإة 
وق,بماينَلإ،ضزج آن خط i،^^، يألمح، معما مخ<أءنببجء ه آ"كًهبم 

^ىفماداءر؛ت?جأ رهجَقميحم ًًقل يل، بما ألثماءماءضج ؤأننلنايى دابم 
يئهًظريبن .ؤس أنآسآو ثمسآ-يكمه ءاتئا ?ؤ؟ؤتثد ثمين >؛iL_ ؤ، برآلهiنيثون دؤنهء من أم,، 

التنئ يثن وآ حميسد عئ آست ؤ0 وسكمن لمسهء 
.هئثئاث_بجث 

■الهشههجر 

أيدآ،فيها ماممن النمم، حنان ق كريم أجر ثواحم الصالحات يعملون الذين ١^٠٠؛^ إن ~ ٨^٩ 
عياله.ندبثر ق الحكيم ة ملكوته ق العزيز وهو اليعاد، عئلف لا حقا ذلك افه وعد 
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يمانسوية 

تضطربلئلا ثابتة؛ جيالأ الأرض ق وألقى ترويبما، أعمدة غثر من السح موات الالفة حتى — ١ ٠ 
صنفكل من الأرض ق فأنسا مطرأ، المحاب من وأنزلتا الدواب، من كثثرة أصنافا فيها ونشر بكم، 
للشر.ناح النثلر، مج 

التيالهتكم حلمثه قيء أي ~ المشركون أيها ~ فأروف افه، حلق هو تشاهدونه الذي هذا " ١١
الحق.عن بعيد واضح ضلال ق المشركون هؤلاء بل اش؟ دون من عيدتموها 

ومنوأماله، أهواله ز والتوفيق الدين، ق الفقه الحكيم لهمان الصالح العبد أعهليتا لقد ما — ١ ٢ 
الشكرذللئ، ئح أل سبحانه وبهز والفعل، بالقول عليه تعمه لفه يشكر أن بحانه سوأمر0 الحكمة، مون 
كلعل محمود ثيء، كل وعن شكره، عن غتي القه فا0 سبحانه نعته جحد ومي الشاكر. لنفس يعود 

م.

حاطب،حض ~ التالية المع الايات ز — الكريمة والواعقد العثليمة لق،ان وصايا تعال اف ي؛يرن، " ١٣
الكبائر.أعفلم من الشرك لأن حلقه؛ من أحال.أ بافه ممرك لا ياني بقوله: اسه 

والأستساطات:الفوائد 

وقليته.وعظتته وقؤته افه وحدانية عل دليل نراها، أعمدة دون من ورهنها موقنا، الماء حلمؤ ~ ١ 
وحزمهتها.القارات اضطراب من ملل ئ محسوبة؛ بأبعاد الأرض باض ل راسية الحبال ٢- 
الملحق.ق كٍا الخيال، صورة يتثلرت ٣— 

الحكمة.لقمان؛اءهل١ته عل يءحانه ٌ>القه نعمة بيان ٤" 

مناثه لاشلث فه والشكر الحكمة، بر تقمن هذا ^ ؤأنكلإِ فوله: لأن الحكمة؛ من اطه سلمثر ٥" 
الحكمة.

حكا.ولا عالما لمى اطه لايشكر والذي وشكره، وخمده اطه د'قر عل تقوم والمعرفة اي،كمة ٦" 
الشاكرإل يعود الشكر ذللئ، ئح يأل اطه، يشكر مى ءاةية عن متقيلمآ إجمار ( ١٢)الأية ق ٧" 

إليه.محتاج غير شكره، عن غني اش فإف اطه شتكر يجحد مى وأف ه، نف
والعيادة.العقيدة عل ينشئهم وأن وئصحهم، وتوجيههم أسائه بتربية تهتم أن الأب عل ٨" 

هؤلاءققدمة ول وقفلهم، إنعامهم عل هم شكت وأن أحشواإليه، لمثن تحسن أن الإنسان عل - ٩ 
الوالدان.

.٢٧٨ -



<ورةكءان

لآلإمننيؤلويعحينهأمهُؤمععقؤئنوفْتلث,في٥١٠^؛،أناتهتفز محبميئا نؤ 
ؤايعهماؤبمابمهعا ثأد عقم يدء مالإ-للك ؤ، ينيك أن عق -ثهدالث_ وإن أو؟ إلآتنيير 

ثمؤة؛؛©؟دثاَمحثر ثاسعظم منيقمحأ إل نز إل أذاب من سل ؤإيع معثمحدا آلييا 
دات:إياأثةأوقآلآزءس الثمنؤت أوق صمي ؤ، ٥؛؛^، حثؤيةميل يثقال يش لن ٩ متى 

بك^١ ٥١ما عك ؤآصم عنقلمتتُ ؤآئه محأمرأ3معلأف محرآلصثثلؤة ينبى ثر لقف أثن إن 
محطإنآمحومحقومحن١في

^أج^؟ لصوتآأثٍ آلممحوت آئثلإ_ ^كئعضصمنصئلث،إن ؤآصد ثْور 
•الم\ر 

يومكل تزداد وهي بطتها، ل جنيتا أمه حملته وزهما؛ الوالدين إل يالإحسان الإنسان ووصبا — ١ ٤ 
وأمرناهعامين، تمام مدة ق الرصاعة عن وفطامه الولادة، وقت إل ا-ئئل كم كثها صعق، عل صعقا 

ابللحسالقيامة يوم الرجع إئ التربية، ق جهودهما عل لوالديك وبالشكر يتمي، عل ل بالشكر 
نمنهط،فلا علم، به لك ليس مما تعال اطه عبادة ق الشرك عل ليحملأك جهدهما بدلا وإن " ١٠

وأخلصتاب من طريهم، وائخ ~ مشرمح، دلوكانا ~ إليه،ا والإحسان بالعروق الدنيا الحياة ق وصاحئهإ 
الدنيا.الحياة ق وئزها خيرها أعإلكم عن العظيمة الأخيار فآخبركم مصركم، إئ م عال، تف 

حفنبوزن السيئة أو الحين كانت إن محي يا للإجابة: أذعى لأنه الأّتعظاف خطاب ور م - ١ ٦ 
قأو السح، السموائت، ق مكان أي ق أو صخرة، ق ؤجت.ت مواء — الحبوب أصغر وهي " خردل 

بأحوالم.خير بصاده، لطيف، القه إن عليها. ومحامي، القيامة يوم بها يأف الله فإل السبع، الأرص؛ن 
بحكمة،المعاصي عن وامهم تعال، افه بهلاءة الناس وأمر وشروطها، بأوقاما الصلاة أقم مي يا —  ١٧
التيالأمور وهومن عظيم، شأن له الصبر ذللث، إن لذللث،. تدموهم ح؛ن الناص من بميبلث، ما عف واصم 
والتمثلئ،-يا.الحرصنعليها، يبءٍ، 
الذييكره تعال افه لأن طائه، كتجيأ الأرضي j ولام عليهم، كزآ لاكاس خدك ممل ولا - ١ ٨ 
لقسه.العفلمة يرى الذي 

حما.الحمير نمومت، الأصوايت، أقح إن صوتك. من واخفص مشيتك، ق وتواصع — ١ ٩ 

-٢٧٩ .



لمانصورة 

الفوائدوالأمشاطات:

الخالق•معصية ق ١محالوق ^الاطاعة لأثه الذ، معصية يعدم ممدة الوالدين طاعة ١— 
كافرين.لوكانا حتى بالعروق، اطنيا ز الوالدين ئصاحة وحون، — ٢ 

ان.الإنأثيا >أحاسك يعني• ه ؤءدقلجبئ لأل الخالقة؛ من والتخؤيف التحذير ٣— 
ولره، ثأثتحظم ؤ لقوله: الكريم؛ القرآن ق اليلاغة ق الغاية »بالوغ عجبئ.' ابن الشح قال - ٤ 
أماموثد، لأثه الإنباء؛ اف فذكر له، يغمر ثم عمل، بإ أحيانا الإنسان يتتا قد أع4 وذلك، فآحانيكم، يمزن 

(.١  U٩٨/ الكريم )ضرالقرآن . بدنوبه* الذنب، عن يغفر ئد تعال اف فإة الجازاة 
معقد.ةكيميائية لعملية هونتاج بل — بنبايتح لمس ~ كيميائتا الحضر الخردل غاز إل العل،اء: يقول — ٠ 

حى؟(•الكيمياء: ل الكريم القرآن )إعجاز وحربا• منأ الكيميائية الصناعامحت، حد>آق وهومهم محتينيا، نحضر 
بدأ-با.إذ الوتن؛ حياة ز الصلاة أجمية ٦— 

•مرحا الأرصى ي والقي تكوآوتعائا، رئناس الخن. تمعثر الحملتين: Aاتين دم ٧— 
يقتميالتشبيه هذا فإن لقوله:ؤإنأدكز(لأنوني،لثقق<أقيرٍه، محرم؛ محله غر ق الصويتر زلإ — ٨ 

مته.اكضر 

التكر•عن ومنهم بالعروق، بأمرهم إخوانه: نحام بواجمه القيام عل محرص أن السلم عل ٩- 
•القيام؛،؛•صنه عل تمث ليله؛ كبير وزاد عقليم، حثق السالم مي_، ما -الصتزعف ١ ٠ 
افه.عني• بغيض الاس، عد مكرو0 النعال، الفخور اثختال —التكمِ ١ ١ 
متلاحق.إنراع ولا متثاقل، بطء دون من التوازنة، القتصدة التومحعلة هل الخثدة الشثه — ١ ٢ 

الحارضهم، محولته يل-ة أن بالقياس ثبت، فقد بالضجيج، البيتي التلويثح أحهنار إل الأية -تلمح  ١٣
وليلك،الأمراض، من بالعديد الإنسان مي_ح قد الصومحت، لدا التعرض كثرة وأن ديسيبل، مئة تتجاوز 

النجاد:، J^jالكريم: القرآن ي الحيوان العلمي: الإعجاز )آيات الإنسان. محكن عن بعيدة أماكن لها نحمص أن محب، 
(.٣١٢-ص٨٩٢
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سورةلق،ان

ؤمنؤاطغ ظنهنة تم1هُ عوم محأسخ آلهو ؤ< يما آلثتنت ف، ما ت>ئنذلإ آس أ0 منأ ز أؤ 
آثثاشذ مآ كأآئعؤأ شل ؤإدا ١؛^؟ ير لايمف اوهدى يعزطره آش ؤل هنري تن آقا;يد، 

منلمأأج^ُومن آنتعير عزاب إك آيثتطنن ءاباءُآ؟آولرحكا0 مامححدئاعثه مالؤإبلنج 
ومن،ّىنرلأ''ج^؟ آلأمؤو عثقة أض الدرإِؤآ^اق فمدآسنك محسن ؤمو آس إل ثتجهدآ 

^^لآاقي/ثكأص0صاهلإ
آئتقش آمه ثمؤئن وآمحريس سخلو،آقثوت سآكهم ولن أو؟ عدادسعيط- دهن-هلرئمإق 

?وأ^لادثلثؤن ل بش 
المسبر٠

والقمرالشص من موات الز ما لكم تحر تعال اش أة ~ العباد أة|ا ~ مروا ألي — ٢ ١ — ٠٢ 
المرتبة،الثلامحر0 دتعم4 علميكم وأمح وغيرها، والأمحبمار والنباتات الحيوانات من الأرضي ؤ وما دالتجوم، 

افعند من ْؤل، كناي، ولا وبيان، حجة بغير اف توحيد ل بمادل، مى الناس وبعضن العقول،. ز والبامحلتة 
القالوات القرآن، من رموله عل تعال اطه أنزل، ما ابوا • الغافلمينر لهولأم قيل ؤإذا الوصؤح. غاية ق تعال 
ووبخهم:عليهم، تعال اض فأنكر والأوثان• الأصنام عبادة ق آباتنا طريقة عل ثر نبل ذللمثح، نتح 

الملتهبة؟المار عذاب إل الشيهيان ولودعاهم أيتبعومحم، 
والإسلام.؛الإي،ان استمسك، فقد وأفعاله، أقواله ز وهومحن تعال ف عبادته ق عنمش من و ٢
علميها.للحاي، كلها الأمور ممر تعال اف ؤإل 

القيامة،يوم مصيرهم إلينا جحوده، بمزنلث، فلا — الرسول، أيبما — تعال باق جحد ~وميى ٢ ٤ " ٢٣
يمتنهموشر، حير من القلوب، نحمي بجا عليم تحال افّ إف كلها• جرائمهم عن، موكا-أ إخارآ دخمْم 
المومع.الشدياد النار إلعذايه ميلمحثهم العاجلة، الدنيا الحياة _sق 
المع؟والأرصغ، الح الموات حلوأ مى ت الشركن هؤلاء المم— أتبما سألث،— إن وقسمآ — ٢٠

لابملمونالمشركن هؤلاء أكثر بل اعترافكم. من الحجة ظهور عف ه الحمد لهم: قل اث. ما-يقولون،: 
ؤبوته.الخق، 

٢٨



لقان٠^١٠٠ 

الفوائدوالأسناطات

ولادليل بغثر سحاته الخالق حدانثة و ق الكئار بعض جدال عن ْستقؤ إخبار ( ٢٠)الأية ق — ١ 
برهان•

لأللخنا؛ لما والأرصن الثموات ز الكون هذا ق ما استخدام *جواز عث؛مينت ابن الشيخ قال ٢— 
(٢ ١ ٦ U/ الكريم القرآن )تضر . لنا١٠ اش أحل ب،ا به نتتنع أن فلتا متخرأ كان فإذا لتا، منحر 
لهيكون أن للمجادل ؤيتيغي ه، لقوله: برهان؛ بضر الخيل دم ٣- 

ه.ؤبميي_ءام لقوله: النقل؛ أومن العقل من دليل 
علاف أنزل ما اثبعوا لهم: قيل إذا اش توحيد ق الجائلين زد عن متقلأ إخبار ( ٢١)الأية ق ٤- 

الشرك.عل محمرون ث.ل-أهفإمم حمث 
إكينمثم ؤأولرحقاةآشطس لقوله: الشيطان؛ يه طلتليية فهومن العقؤبة، يوجب ثيء كل ~ ٠ 

ه.عزابآلتع\ر 
قوهومحن تعال، افه إل وقضية عبادته ز أخلص ثن حال عن متقلأ إخبات ( ٢٢الأية)ل - ٦ 

وجتمه.اش رضوان إل موصل سبب، بأوس أخد قد فإثه لأع،اله، ومتقى أقواله 
يتعجل،فلا له، العانة لأ0 يمثد؛ أن وهومحن افه إل وجهه أسلم لني يبغي أيه إل الإشارة ^١" 

أويستبعدالنصر.الفؤج، أويتيعد 

ه.ثاتآدندوي_ عيم ؤ لقوله: دانا؛ هذ اش مراقيه ان للإنينبغي ٨— 
ز؟ثوأللأساعهؤكأيمئتئئ<مايرممحُى فظاهر زمنه أما ونوعه. زمنه ق قليل الدنيا ز التمئع — ٩ 

وماالد.نيا من حنث الخئة ق أحدكم مومحل »لةوضغ الض ئال ققد نوعه وأثا [، ٣٥تل، 
.٠٠فيها 

وحد0.لثمدو0 أدم ض وحلق آدم، لتي متحزة والأرض موات الالله حلق - ١ • 
عليها.يشكروه أن عليهم ومحب، البامحلتة، وهتها الفثامرة منها لامحص، الاس عف الله نعم - ١ ١ 
١عليه أوعقلثايعتمل- دليلانقلع ولاهو به، وتشرك بالباطل، نجادل التثافر — ١ ٢ 
صاحبه.مهماكان معه، مايتعارض *قل يرفض وأن فاتله، مهماكان الحي، يثع أن الإنسان عف - ١ ٣ 
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صورءلقإن

ولزأتا4محينسممح©؟ ? ؤ
صن\قشؤلإ0;ام

نبجئثيبمثر.أزرآقآثن إةأثن؛ح ثجدة ذلايكنقيى محلا.ءعش؛م 
أو؟ثر لماتملؤن أق ؤأنح• قسس م< واترؤلبجمة،اق يسرأثمس آشؤ، الثهارنح 

آلآ؛ًقاراو^'ه^مندوذه٢لثطلؤأزآقتهوألمئ ^؛•-١٩دإلىدآ0أثنههمآلحى 
•الم\ر 

قالحموي غثرْ، عن هوالغتي اف إذ السع• والأرصتن السع موات الز ما ملكوت تعال ف " ٦٢ 
والأحرة.الدنيا 

لقنتشاف، 'كبيات ء|ا هكتت مدادأ، الحار مياه وصارت أقلاما، الأرصى أشجار كل ولونحونئر ~ ٢ ٧ 
الملكوته ق عريز اف إن علمه. شتة عل الد.ااة تعال اش كلعات تنته ولر البحار، وانتهت، الأقلام، تللثح 

حلقه.ندبثر ق حكيم ثيء، يعجزه 
صمعاش إن وبعثها. ة واحي. نص كحلق إلا القيامة، يوم بعثكم ولا العباد، أتبما حلقكم ما — ٢٨

؛الأحوال،.بمثر للاقوال،، 

أحدهمال فيزيد الأحر، ل واكهار الليل من كلأ ٢ تعال اطه أن - الإنسان أتجا - ؤ م -  ٢٩
القيامة،يوم وقت، إل قلكه ق بجري منها فكل للعباد، متافع والقمر الشص وتحر الأخر•، من، دينقص، 

كاملة؟شاملة ذوحيرة والأقوال الأفعال من تعملون ما بكل تعال اش وأة 
تعالافه وتتيمئوا؛أق لتؤمنوا، العباد؛ حياة لاتغادران اشن والنهار الليل آيي من، الشامي ذللن، — ٠٣ 

له،حقيقة لا باؤلل والأصنام الأوثان من العباد يعبم• ما كل وأف وحده، بمبد أن بجب الذي الحمح، هوالإله 
وصفاته.ذاته ق اركمري١ء له الذي محلوقاته، جع فوق بذاته هوالعئ سبحانه وأثه 

والأساطاتح:الفوائد 

يثرثونولهدا افه، هوتوحيد فيه يترددون وما ثيء، لكل الخالق وأعه بوجوداف، يعترفون ال^كم١ر — ١ 
الخلوقن.من غيره يه 

ليكون'ؤذ، للثيءت يقول لأيه افه، عند سواء والخليل واّبماعه الواحد ٢" 
عريرفهو الحسنى، الأسماء من شثه ّةى بط ّيحاثم نسميه وأن كعال، بكل اش وصف نجب ٣" 

حميد.غني بصير، صضح حكيم، 

-٨٣'



لقالسوية 

قديمومن الأقلام. صمحة ومي للنٍات الهامة الاستخدامات أحد إل الأية ترشد العلياءت يمول ~ ٤ 
ؤادتخا.مة الشاتان أنولع أقمل عل خثرته دقه وقد الهمة، هده ل النيات ستخت.م والإنسان الرمان 

القرأني العلمين )الإشارات الرصاص. القلم أحشاب من يمع وح،ويثا )البوص(، الغاب نبات وهو ذللث، 
(.٢٧٩ص اليجي الناي المدب الدكتور : الكريم القرآن ي البات عالم الكريم: 

منها.وميد لها، يلممث أن الومن لعل ال،ه■، آيات دالتهارمن الليل تعاقب ْ~ 
متناهية.وي.هة ثر توجعلها تقديرآ، وقدرها والتحوم، والأرصن والممر الشمس حركة القه يفئم آُ~ 
 ~U •اللحق.ق كٍا والقمر، الثمي جريان ءنطعد يتغلر

.٢٨٤ .



مرءك،ان

صد,4؛^، تنءاثممءل0ؤةئدالييذؤ ؤ،آلحرشتتأش محها زرأفأؤ 
التزننهماق عثنهم قنا الإين ث محملأ آقه دعئإ َةلقلفي تئح عشتيم ^١ ذؤي. 

نص؛لآمحأثثالأهمبى
ألدياآلتؤآ مؤية؛ءكم ثلأ حق اثي محبمت سث\'إكت وه0:، عن حاؤ هن مؤلؤد ^٤٦ وليْء عن والد 

ؤبمادلإتحاءِ ٢ ماؤ، ؤثار يبث ١ ؤيثيد ١^^ عثم ُ ٠ عنت آش إن أشآلعثإّر يغئهصكم ؤمحح 
ه?و^ر عاليسءِ-خسير؛ آلثت تمؤي—ثإذ دنسإىلف محيايدلى عدا محًءًىت؛ب مادا مس ت—ديها 

•المسطر 

عظيممحن ته محا ^٤^٠٢ ورحمته؛ انفه يلطف الحر ق ثر تالفن أل ~ افه عيد يا ~ تنظر ألإ " *١٣ 
طاع،نعل صثار لكل سحاته وحدانيته عل ئدل للامان الظيم الأمر ذلك ق إل قدرته؟ وعجاب آياته 
الخظيمة.نتجه عف شكور اف■، 

والثامكالخيال المال الموج وعطاهم المن، المثرين ركوب عد البحر أمواج U-؛^، وإذا - ٣٢
اضيشكر ب أحوهمات فرشن، صاروا الثر إل أملم-هم فلئا صبحانه، به واصنعاثوا تعال، تفه دعاءهم أحلموا 

مديدحاثن عدار كل إلا تعال اف بايات يكدب وما كفره، إل ذغج والأحرت الكال، وجه عف تعال 
عليه.تعال افه لفضل الخحود 

كليعص لا حض للحساب، القيامة يوم من والخوف أمره، واساع يطاعته، البئر تعال افه بأمر — ٣٣
خدلعومن وملداتبما، بالدنيا الانخدلع من سبحانه وطر٠م بثيء، والده ولد بمي ولا ولده، عن والد 

تعال.باض الإيان عن للبعل، ومكرهم والخن الإنص ش؛اطغ، 
أرحامنحمل ما ؤيعلم يأمره، المهلر يرل الال-ي وهو الساعة، قيام وقت يلم عنده وحده اش إن — ٤٣ 

يلءو'ت،، مكان بأي نفى كل تعلم وما عدها، ق نفى كل ئكسثه ما ؤيعلم وأحوالها، الأ-جق من الإنامث، 
القوس.بأحوال حبير قيء، بكل عليم سبحانه لو4 الملم. ث|دا المتفرد هو تعال اض 

مااف، رصول يا  ٧١٥٥يمثي، رحل أتاه إذ بارزآللناس، يوما كان قق اف رسول أن قه مريرة ش عن 
الإسلام؟ما  ٧١٥الأحر. ؛البعث، ونومن ولقاته، ورصله، وملأتكته، بافه، نومن أن الإيان قالا الإبان؟ 

رممان.وتصوم المقروصة، الزكاة وتول الصلاة، وتقيم ميتا، به تثرك ولا اف، تعبد أن الإسلام هالا 
ةالتيراك. فإنه تراه تكن م فإن تراه، كأنلث، اممه تعبد أن الإحسان قالا الإحسان؟ ما اش، رسول يا دالت 

إذاأقراطهات عن سأحدثك ولكن الساتل، من بأعلم عنها ايوول ما ةالت الساعة؟ مش اض، يارسول 
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الحدةمحورة 

مكية.النزول: 

المحائل:

يقرأقوكان وادافةين، الخمعة سورة الخمعة يقرأق هوكان الغني أن عي اش رصي عاس ابن عن 
١(. ٦٦٧! يرقم لم م)اخرحع ان:ا[. لالإنه وؤذوأق<يملآلأني ه تنين ه ا-بممعةؤمح يوم الصبح صلاة 

ه.وؤ ه هتتيث ^١١^ ١٨حش ينام لا قؤ اش رسول كان ^ ١٥جابره وعن 
<.١ • ٨ Y/ المحيض ، الأناو وصحص ( ٤ ١ ٢ Y/ )ايتددك الذمي وواث وصحص ا-داكم )أحر-بم 

القاصد:

رمايته.الكون حلق بدء ق الخالق عثلمة بيان - ١ 

الإيان-أصول تقرير ~ ٢ 

الردءلشبهاتاكركين٣ّ- 

١كحذيرمنمحلراد١هن٤٠— 
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بمص

هوالحقبل آئشأ 'ِهأرسؤؤنك ريبآفد؛ف بن لأر|يببممح ?وأ'؛لمؤلآلخستف لر اؤ 
آلستهمتآئى-ْلث أش ?Q؟ تلهم ^، ٠٠ديدتن تن لثنذرمماماآسهم 5تلى ين 

نتدآئيي^ ٥١وإاولأثيج من ما عث،آد>ءو< أسشن  'ذأمام ستق ؤ، سهما ؤما وآآةتآر< 
?٠ملمحي سنت أف هخلاغ دومكاد< ق آقه هزثج الامحتن ?٥" 
منمحيرآ-طيى'الإمأن -ءلثه> لأثى؛ آدكاأحن آؤصث- آمين وآلئ-هتخ عثلمآك؛ب ٥^، 

ئممحاْعل ؤ-ء-وينمممحء محدثح مرسؤينه ؛؛©؟ ؛^؛y ُاء ثن تثلم ين مة• ضيبممثر ^۶٠؛^؟ 
أ©؟4ألأي؛وآ'صت 

المؤر٠

إعجازبياي إيرادها ز الحكمة من وأي القشة، الحروف عل الكلام البقرة صورة ٠^،^ ق مدم — ١ 
القرآن•

الخلائق.رب من فيه ثالث، لا رالتاJرج، حمآ نزل العفليم القران ٢—هذا 
والكلامالحمح،، القول هو بل زعمهم، ز كذبوا لقد القرآن؟ محمد اختلق ت المشركون أيقول بل ٣" 
الحق.اؤخ إل لكمحب؛،تدرا الرسول؛ أبما يا قبلك رسول جاءمم ما قوما به لتنذر ريلثج؛ من المنزل المدق 

استويثم أيام، ستة ق السبع و١لآرصين الع موامحث، البحلقه قدرته كيال عن تعال اف عنبر ~ ٤ 
العيالاتأا ~ لكم مح، لتّسبحانه• بجلاله يليمح، استواء وسقفها، الحلوهامت، هوأعظم الذي ارعر'س عل 
الحق؟اثياع تتدثرون أفلا بإذنه، إلا تعال افه عند لكم يشخ سمح ولا اف، غير وئ من 

اليومذللث، ومقدار يوم. ق العباد أعإل يرفر م الأرض، إل المإء من الخلائق أمز سبحانه يت.ئر ٠— 
أيامكم.من مدون ئ سنة أف الأرض إل والنزول لصعود از 

ملكوته،ز العزيز الأمار، تشهدْ وبٍا الخلق، عن غاب ما بكل عام العفليم الخالق ذللمثج — ٦—٩ 
درئثهجعل ثم مح،، من • ٠٤١١آدم خلهم، وبدأ ثيء' كل ■حلث، وأتقن أحن الل>ي بمخلوقاته، الرحيم 
أمهرأربعة مضي روحه من فيه ونفخ ان، الأتحلق أم م وهوالي، صعيفإ ماء نهلفة من ممماسلة 
وجعلالأصوامحت،، به لتمعوا مع ال— الناس اتبا — لكم وحمل الروح، فيه ليتفح له الملك بإرسال 
والعملبالقول تعال ف فشتكنكم النمم هن.ه ومع . ؟٦١لتعقلموا القلوب وجعل الأشياء، به لتمزوا المر 

ممل•
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والأتاطات:الفوائد 

الثؤإء.من الخالق أمور تعال القه ندبثر عن تقيلمآ مإحيار فيالأوة)ه( ١" 
الأميكن لوم  Jlالأية: من الدلالة ووجه حاله. بماب U وفق خلق محلوق كل )٧( الأية ق ٢- 
خلقه.إحان كان لما كيلك 

ياكaلئر.نشأ الخلق أف وفيها: دارئين نظرية تكدثب ٣" 
القيامة.يوم ومحاسهم الناس، حياة ويثئم الأرض، عل الأم يدبر اف ~ ٤ 

فإلخلمته، وإحسان له، وإبداعه لخلقه اف إتمام م-غم الإنسان بآل تقبئ مإحار )٩، الأية ق ْ~ 
عليه.به أنعم ما عل ربه مايشكر قليلا الإنسان 

عثيءمحبمهم جمأ ^^يومت< 
سمىلآشنتاَ؛ل ولوتئنا ?ؤ؟ مؤهنؤبمت إدا صثلح1 )صل دآنبمعثا ؤسيعنا مق رج دتيهمَ 
ثثدؤمأ و؟ وألثاّررأجعثدك> *حخ جهثز لأملأ0 المدبج، تى ؤأبج، هدينها 

ورهستأر0 الألي.تالكن ت مسشظث هندآإد\ 
•المسرٍ 

بترابمحالطة ولحومنا عظامنا وصارت هلكنا إدا العثت مثكري استهزاء تعال اض يدكر " ١٠
تعال.اف بلقاء التكذيب بلغوا وإث،ا السخرية، عف يقمر ل؛ أمرهم بل جديدآ؟ خلقا انسعث الأرصى، 

نمأرواحكم، شص وٌكل الذي الومحت، ملك يتوهاكم سوف الرسول: اتيا قل عليهم: افه فرد — ١ ١ 
الذيأل الكريمة الأية هذه ااءلاهر الشتقيهلي: الشخ قال كفركم. عف ليعامكم ربكم؛ إل مصثركم 

ملكلا ملائكة تتوماهم الناس أف أخز آيايتح ل تعال ب؟لق ومد __، واحد متك الناس أرواح يمض 
^^نمت<فيآضأثاوأألم^٢ئ ١٠م؛رَقيم ^١ ١٥ظاإجمأ>سإتإ^١^^لةآؤ!ث كقوله واحد، 

ققم،ياداؤ تعال: وقوله ؛[، ٩٧ه مهء وسا؛ث تأو>هلمجهيم ي؛أةأويف ويثه أقي أتمس ظن 
[«.YU]محي: ه طظت ينئكةود1ث 
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منأسفل إل رؤوثهم مةتمسين اكار من بالقرب يقفون حين القيامة يوم حالهم سحاته نهق م — ١ ٢ 
لنعملالدنيا الحياة إل فارجعنا ومفئاْ، الحي وتمعنا فضائحنا، ايصزتا رسا يا يتغيئوزت والدقة الحري 

•بوحدانيتلث، جازما تصديقا مصدقون إيئا يهياعتك، 

وقموأعقوؤركآ,إد ؤ تعالت قوله ق ي ئكدبوا، ء؛لدوا ما إل تعال اش لوأرجعهم أمم هك اض تهث لقد 

-٨٢[. ٢٧^ تثث١ثبمرت٤غؤن 
نارجهنملأملأى فيه: لاتبديل ثبوتا وثبت وجب ولكن لهيئتناهم، حيعا العباد هداية ولوشقا —  ١٣

•والإضأجعين الحي مزعصاة 

مدال النه لقاء نسيانكم ث، بيالنار؛ عداب ذوقوا بالتار: ااعدب؛؛ن الشرين تعال اش يوبخ ثم — ١ ٤ 
جرائمكم.ي، ثأبدأبفيها تمكثون النار ق اليوم ركناكم إمحتا اليوم. 

والأسشاطامت،:الفوائد 

ولنالاجال، انتهت، إذا الأرولح بقبض هوالوٌكل ا.لو>ت، مثك مستقبئ؛\او إحيار ( ١١)الأية ز — ١ 
واحدة.لحظة ناحر 

العقلمى.ا،لويت، ملك، بريارة الكيرى ا،لوعفلة ٢— 

أمرالرأيت جدابمات والقيد ه، قوله: من القيامة، يوم بالكافرين محل ما فقلاعة بيان ٣- 
علالقيامة يوم ق حالهم سكون لرؤوسهم، الثافعين الدنيا، ل ادستكثرين ا،لجرم؛ن هؤلاء لأن فظيعا؛ 

ه*ربمُثكم ^^١^٢! لقوله: ذس،؛ من العكس 
كانواثرابا.أن يعت. والحياة التعن، يستبعدون ولهدا صكه؛ التك٠ار عقول — ٤ 
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دئملأِسقلإمحمحكمحتقمأ -حثيأثجدا د==فرعأة ١^^١ بمافيتآ قا إؤ 
"©؟يدقثهمي-يممحن نهثا ؤثلمثا رث؛م-مك ينمة عزآلصاج ^،١٠٠-؛ه

سما١٠عؤ؛ثاَةثنكاث ١غثرإعان اؤ؟ جزأتاكامأبمؤيث 
صرقتاكاثأبمون.

صاواب'الثارمحيدؤأيهاؤمدصردطأ ملآأدآديأئبممحمأيمآ ممؤأ ^١١^؛؛؛، 
١^^^٢تى أ3؟نلثذسنأ آلىمحمءقكئبرض 

بك>ممثون.هرجمحك< 
النزولIسيب — ١ —٦ ١ ه 

الصلاةسْ انتذلار ق نزلت ه عزآلماج حتؤيهم كبماق ؤ الأيت هذ0 أن ه ماك بن أنس عن 
٣١٩٦برتم  ٣٤٦ه/ ثن رالالوجه محذا من إلا تعرفه لا عريب صحح حن حديث مذا عيسىت أمحو رقال العتمة. تدعى التي 
اير٠اJي(.متن صحح ي ^٠٠ ١^١٧وصححه الجدة(، مورة باب التفسير، كتاب 

الم،،م،م\ر٠

متئصنوحلم، فه صاحيين وحزوا لها، استجابوا بما وعظوا إذا الذين العفليم القرآن بآيات يؤمن إما 
اللمل،صلاة ق للتهجد النوم فرش عن جتويم ممثش الد، طاعة عن يمرون لا دهم بحمده، افه 

الجث.وجوه ل يممقون الرزق، من أعطتاهم وئ ثوابه، ل وءلمعا عذابه، من خوفا دبمم يدعون 
ّمعت<،أذن ولا رأيت،، عين لا يا النعيم، من عليهم به اطه يممصل ما ا-اءاق من أحد يهلم فلا " ١٧

الصالخة.الأمال من نوابالماهدمو0 بشر، هل—، عل دلاخْلر 
صنلا ما الصالخين لعبادي أعدذيت، وتعال; تيارك افه ، ١١٠٠قال; ه افه رمول( عن ه هريرة ش عن 

مامس سلم ثلأ ؤ شئتم إن افرزوا هريره• أبو قال بغر®• ب، ئلعل حهلر ولا سمعت<، أذن ولا رأت، 

وصحح. برقمباب)الأية( الجدة، ءّورة ~ ير النفكتاب —  a٣٧٥/ اليخاري )صحح • ^ أعتز فتق قن لهم للمبج، 
نسهاوايلها(.وصمه الخته كتاب -  ٤٢٨٢ برتم ٢  ١٧٤أ/ سلم 

زيستوون لا افه؟ طاعة عن خارجا كان كنن له، سا بافه هصدئا الان؛ا الحياة ز كان أفتن - ١ ٨ 
أوااعقاد_،.باكواُ—، الحامب، 

مدنةشجرة عند العالية الحنايت، فجنانهم الصالحة، الأعإل وعملوا بافه، صد.ءوا الدين أما — ١ ٩ 
الهر.أمال من قدموا ما دانا؛-_، تكريأ إليها؛ يأوون والآوراق،، المار ذات التتهمح، 
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فيها،أعيدوا منها ;،ربوا أن حاولوا 'كيا جهئم، ناد فمصثرهم تعاق الد أمر خالفوا الذين أما و *
مته.وتخرون يه، يكذبون كتتم الذي الثار عداب ذوقوا —ت وتوبيخا إهانة — لهم ويمال 

يومالأعفلم العذاب تبل ا،لصاتب، من الدنيا الخياة ق الأقرب العياب سديمهم موثدأ وما — ٢١
الكفروالعاصي.عن يتوبون لعلهم القيامت، 

مولأءمن إسا • ؟٦١الإيان ترك ثم والكون، القرآن ياياُت، دعظ مر ه لتفظيا أشد أحد ولا — ٢٢
الو-يع.بالعذاب منتقمون الأيات ثمدْ كفروا الذين 

والأ،ستئياطاتتالفوائد 

مهليعتن•حاشمن لربمم مجدوا عليهم أونمت، القرآن، باياُت، وعظوا إذا الومتتن صمالت، من — ١ 
الذكيين•من ولايكون ف، عغضع أن الومن عل ٢- 
•ه عتيآل،ضاج ثثجاواحثؤثهم ؤ اليح سياق ق دثزْ تعال اف لأف الليل؛ قيام فضيلة ٣— 

الخلق.عند الدنيا ق جاها أعظم الفاسق ولوأل الفاسق، من خير الومن — ٤ 

هضث،ثهمطدت،آتأنم< لقولهتؤ الصالح؛ إلابالعمل لايم الإي،ان — ْ 
صالح.عمل من لأتي بل العقيدة، ^٥ يكفى فلا 

بالتوبخ.النفي والعذاب الخمي العياب بين لهم يئ الثار أهل — ٦ 
•حرائمهم نتائج ؟٩٢ ويوقع ذنوحم، عل بمامهم التكئار؛ من انتقامه ز عائل اض ٧- 
•ه ؤإداين'العخيبميك> لقولهت إحرام؛  ١٠٢التذكير بعد اف عنآيايت، الإعراصى ٨" 
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إ<قدللتي هدى و٣ءعLكتم قهي، همِ،يمن ق تكن معد ءابتامو؛*بىآلخ^كتنب ني طؤ 
هويئمبمزيغث إة 'وأُ ؤيتتقامإصهلأ لثا يآتها تء-دءيكت• أنثت وتحعئئ1ايتبم 

منملهم ين أهلخطنا ثمَكم بهد ١^ عك. فيه ْءقامأ ي آكتثثؤ بجم بيتهم 
إلآناء شؤق أنا بجؤإ أؤلم اأج^أا مسمعومك^> أفلا آكينت« ذثممى ق إن صحكثهب ق يمشؤن ؛، ٤٣٠١٢

ممحن.يخّمحت<مئآثنثهم دآً=قلثنه رنبما ثثث-غييء آلآرءد،آلأرز 
صهساس(َهم؛مح

هه مشمحى آثقزدقهم ؤ ه
الضر!

موصلقاء من شك ز - الرسول أيا - تكن فلا التوراة، ؛ ٥٤١١موص أعطتا لقد وما ٢- -؛ ٢٣

الحق،اناع إل ؛ ٥٤١١بمقوب لدرثت هاديا بالتوراة  ٠٤١١موص دجعيا الماء، إل ضوؤج يلة لس 
ح؛ناكام محيا ونالوا وحده، اف عبادة إل الماص وتدعون الخير، ق م يقتدي وقدوة قادة منهم وجعلتا 
حازما.تصديقا ياياتنا يصدقون وكانوا والأيتلأء، الهلاءة عل صروا 

أمرص فيه احتلموا في،ا القيامة يوم والكافرين الوٌتين ب؛ن يقغي ~ الرسول أبما ~ ربك إف " ٢٠
الدين.

كديواالذين السابقة الأمم ص دمرنامحم ثى كئره لكم ي؛جع، أدل؛ المشركين! تعال اف يوبخ "٧٢"  ٢٦
عللدلألأيت، الأثار ص ثش وما الدمار ذس، ل إن بمم؟ حل ما فيرون ديارهم ل يسيرين اف، رسل 

الأرصىإل الماء وق نبقدرتنا اثنا يعلموا أول؛ الحق؟ محيا يسمعون أفلا قدرته، وعفليم تعال اف وحدانية 
والعشبالودق من دواببمم، منه تأكل المئات، من مروجا الماء بدلك المهلمر، يصيبها لا المي القاحلة 

تعال؟افه عنتي من الرزق ذلك يبصرون أفلا والحب؟ التنمر ص وأنفسهم 
اففزد تمديدكم؟ ي صادقن كنتم إن بعدابنا القضاء هدا متى صخرية! المشركون ويسأل ٣" "• ٢٨

فأعرضللتوبة، ينهلون هم ولا التكئار٠ إي،ان يممع لا اس١ب٠ نزول يوم الرسول: ابما فل عليهم! تعال 
الابتلاء.ص بكم محل ما كدس متتفئرون إيم العقابط، ص بمم محل ما وانتظر عنهم، 

-٢٩٣-



الهبم؛*؛ّورة 

توالأمشاطات الفواثد 

ءاتثاه؛ربمل ؤ ت لقوله الرسالة؛ هده وتأكيد ه، »اثتامومحىآكءمحتنب ؤلثل ؤ موسى رسالة إثيات — ١ 
•ا،لقدر والشم وقد، اللام، ت مؤكدات يثلائة مومكدة الخملة لأي 

بمد^^٠١ الٍهود ولكن m؟ موس عل تغزلة التوراة بآن الإيان عث - ٢ 

اف•إل والدعوة وا١يةين بالصبر إلا الدين ق الإمامة لائنال ٣— 
الحق-عل ئتثثتون الثا؛ق؛ن، من الهدى وبأتمة بالأنبياء الدعاة يقتدي — ٤ 
والخلاف،•واامإع المزين إل ئودي ونحالش الحق، عل الغاس محمع؛؛ن اف شنع التزام - ٥ 

لقولهتالعقول؛ الثيء عف الحسوص بالثيء *الاستدلال ابن الشخ قال ٦— 

ثنأهليًقناينئيهم اليمن علم صدق عل اليمن بمن الاستدلال أحرى• أوبميارْ ه، 
اليقين®.عين هدا فيسثكّهةإ^ اليقين، علم هدا ^ القمييؤ 
الومتين•عند والعقلة العبرة إل تقود الئابقين العيبين Tثار مشاهدة ٧— 

•الهلر  ١٩التبات حرلج الوت - بمل واايعث^ افه وحدانية عف الأدلة من — ٨ 

الأرض(مي، بت، فنا فالأصل ه، ثأسيم أتتهم ؤ قوله: من الخل، الأرض من بتر فيا الأصل - ٩ 
التحريم•عل دليل يقوم ص حلال،، أيه 

هؤآءلأ_جمثين قولهت س توحد وهده والتبقر، الطر عف ا-دث، — ١ ٠ 
العقيدة.حقاثق -ما ستبمدون أسئلة ألومحم ؤيبالومتين، يتهتكمون الكمار — ١ ١ 
مذولكن تآمره؛الحمح،، يكابر مئ رأيتإ فإذا العد.اب«، به بمزل حش ومحك صه بمزض الكابر - ١ ٢ 
فاتركه.وعبادل، يكابر 

لشبهامم.ولايتأقر ، ١٠٦٠ينشغل فلا دعوتم، بمي. التكمار عن بمرض أن الومن عف -  ١٣
اف.بإذن ظاهز اض دين فإ)؛ اض، صد من المج وانتذلاث الحق، عف والثبات الصر الومن عف - ١ ٤ 

-٢٩٤-





الأحزابمورة 

لأبيهالولد فنمب أصلابم، من هم الذين الخقيسن لايائهم تينيتموهم الذين الأبناء سسوا ا ٠
ونممفيا جناح عليكم ولتس الدين، ق إخوانكم فهم آبائهم معرفة جهلتم فإذ حكا، هوأعدل الأصل 

عفورآالثٌ وكان ذلك• يزوكم ْع الأئهم لغثر ئستتهم ئعمدتم فيا الإتم وعليكم ّسابق، حهلآ من فيه 
وأناب.تاب وبتص به، رحيا أخطآ، لمن 

نبي— قو افه رسول ْع بدرا شهد ص وكان ~ حذيقة أبا أن ه' النيئ رؤج عتها اش رهمي عائشة عن 
ؤوافه رسول تبس كإ ~ الأنصار من لامرأة وهومول ~ عتية بن الوليد بشتا هندآ أخيه بثت وأنكحه سالما 

تعال؛اض أنزل حش ميراثه، من وورث إليه، التاّص لعام الخاهلية ؤ رجلا نبش من وكان نيدآ، 

اكازي(.—كاب ٤ ٠ ٠ برتم*  ٣٦٠)صحح الحديث. فذكر ٠ قو. النيئ سهلة فجاءت ه لأب-ايهم دعؤبمم آؤ 
بنزيد إلا ندعوه كنا ما قو اف رسول مول حارثة بن نيد أق عنها• اش رمي صر بن افه عبق عن 
سورةالتمسير— كتاب  a٣٧٧/ الخاري )صحح ه. علتيآلته هوأقسط لإبايهم آدعؤمم ؤ القران نرل حش محمد، 

حارثة(.ين نيد فضاتل باب الصحابة، فماتل كتاب  ٢٤٢٥برقم  ٤٨٨ / ٤ ملم صحيح ٠  ٤٧٨٢برتم )الأية( باب الأحزاب، 

والأسممياطات:الفواثد 

أول.ياب من قغثرْ بالققوى ققيؤمر الرسول لكن فإذا الأمة، عل التقوى وجوب — ١ 
نقطلا المحاليف فأق الرتية من >بغ مهما ان الإن٢' 

والركونإلهم-تحريمطائالكافرينوالناص، - ٣ 
أيدآ.للموبن ناص«حلآن يكونا أن يمكن لا والنافق الكافر — ٤ 
نعمل.بإ حبثر ق نعلم دمنا ما اف نخالف لا اثنا يوجب هذا لأق الخالقة؛ من الإنسان تحذير ~ ٥ 

إلموجه ا-افهلاب من.ا فإى ه، ثآقختايؤبجآإكلكث■ ؤ لقولهت الرأي؛ عل الوحي يم تمد وجوب ٦— 
الأود.اكذةؤ،وإنىأثته 

مملها.الأحوال ز اف عف التوؤل وجوب ٧- 
ه.وكيلا لقواهت كفاية؛ كل فوق هث اش كفاية — ٨ 

يئ/خم الد لكن فإذا لقوله: الظهار؛ تحئيم ٩- 
رحيم.اش من الأمر لأن نثزعه؛ أن لما محل لا فإو ذك، 

١^ أم؛يكم ملك؛ دبلكم ؤ لقوله: لايعتقدْ؛ قولأ يقول ند الإنسان ~ ١ * 
ه.ؤمود-هزىآلتثايل ؤ لقوله: الهداية؛ سؤال ق غع ريه إل يلجأ أن الرء عف بجب " ١١

٢٩■



الأحزابصورة 

لآ؛ائهم.اسوهم ه ؤ أسه إل الإنسان نسب وجوب - ١ ٢ 
ه.ما ؤوإيسقبمءظلمحتاح لقوله: الخهلآ؛ ل الإثم نفي " ١٣

شواهدله وهذا مهكآه تاثنيت ؤؤلنى اقولهت هوالقلب؛ عليها والؤاخذ الأحكام مدار — ١ ٤ 

[.٨٩لالائالْ: ولنيحريوابمءظمدتاص،ويمألأنس^ ؤتع١ل؛ قوله منها كثيرة، 

ق،أوفسد، ثتئيم آمحمحْامِ يمم مح1رقجمح أمتمم بث ألمحبجى ^١^، ١ؤ 
دتهثٌثاكمتمئأ»===قارنتت معاوإإق إلأأن و؛ثثهثجلآن محسينى من »=كشِاأش 

ثبموشو)ثهبم مج ين وينك مثنثهم ألمحت ثى أتل، '©'محلي تطئ آلخكشب 4< 
يأعدص»ننهم عن آلتننده، ?©نمتثل مكثا٤^^١ ِينهم ؤأثد، أثن خيش 

بجثص١يإربماء^ا
ثاعبهمة ينممح؛كأإي-حءوؤ ©؟ تتؤنثنيها يهثأيفاف رم 

ئهأآلمحمحى ثاإلق،مم ?©" قثزن أسنيز آثموث نثي، 
زلزالآشدا©اه

التمسيرت

أمهاتممحرمة أزواجه. وحرمة حكم، من يشاء بجا فيهم بمكم أن بالومنتن أحن قق محمد الم ٦- 
مهمبمص(، أحؤ؛مثراُث، بعضهم وذووالقرابات ءو، وفاته بعد من نكاحهن علهم محرم ي ل عليهم، 

إلا— الأية بله نيح والموالاة بالهجرة الميراث لأف ~ الأقارب غير الؤمت؛ز( من بالإرث الله شريعة ؤ( أول 
الحكمذللث، كان وصيه• والإحسان باليد المومتجت من وئودونمم توالونمم، الدين( أصدفائكم إل توصوا أي( 

به.العمل فيجِت، الحقوظ، اللمؤح ق مكتوبا الكريم والحي العثليم 

إن١همؤوا والأحرة• الدنيا j( به النام( أول وأنا إلا مؤمن( من( ارما قال: الشي. عن، ه مريرة ر عن، 

أودينا ترك فإن كانوا، مى عصته ففريه مالأ ترك مؤمن فأبجا ه أمهم يى ألموم؛يرى آيؤيت، ؤ شئتم 
(.٤٧٨-برتم؛ الأحزاب سورة - الضر كاب  ٨٣٧٧; الخادي )صحح مولأْاا. وأنا فيأتي ضياعا 

م؛لئإةللث،وأحيتا الرسالة، الموثدبسلخ العهي•النس؛ن، من أحذنا حين — الرسول، اتبما — واذكر ٧—٨— 
الرسالة،لتليغ ؛اليمغ،؛ عهدآ منهم وأحدنا مريم، بن وعيسى وموس ؤإبراهيم نهمح ومن( العهد، 



الأحزابمحورة 

سحاتهأغد فقد ثيب فثى العباد؟ شوا هل المادقن وأتياعهم الأنبياء هؤلاء تعاد اش ليسأل 
موجعا.عذابا االمكديين 

الشركينمن الأحزاب جند ا،لدية إل جاء حض عليهم نعمته الومتين عباده تعال افه .ثذلإ ٩" 
قدورهم،وقلبش حيامهم، اقتلنتج عاتية ركمحا عليهم افه فأرمل با.لومتين، فأحاحلوا والمتاققين واليهود 
ثيء.عليه عنفي لا بصثرآ، تعملون ما بكل تعال اه وكان • المؤْ~ين لعون الياء من ملائكة وأرسل 
معهقاتلته ه اطه رسول أدركت لو ت رجل فقال حديقة، عتد كنا قال^ أبيه، عن التئمي، إبراهيم ُعن 

رجوأحدقتا الأحزاب، ليلة ه اش رسول ْع رأيتنا لقد ذللث،؟ تفعل كنث، أنته ت حديقة فقال وأبليت،. 
اليد.الئؤ: الأحزاب(. غزوة باب - الخهاد كتاب ، ١  ٧٨٨برقم ١ ٤ ١ -٥ ١ ٤ ١ ٤ مآ/ لم م)صحح وم. شديدة 

منكم،أسفل من نجل وكمار فوقكم، من حالفهم وقى م،كة كمار جاءكم حين واذكروا ~ ١ ١ ~ ١ ٠ 
الكرب،شدة من الأمار زاغت، حن واذكروا المدينة، وحاصروا المؤمنين، عل معهم اليهود وتامر 

ااؤمتونابتل هنالاث وحده، ليد ينصر لا القه أن السيئه اكلثون واعترمم النافقين، واصطريمتج 
شديدأ.زلزالا والخؤع يالخوف ورلزلوا النافق، من الومن وممير الشديدة، الفتتتة حده 

ويكت،آئلرثآلأتممر دينأسمز،ةةآؤإذS؛^—، قنْدأة؛ إي•جاءمحكم ؤ عنهات ١^ رصي ء١سة عن 
الخندق.يوم ذاك كان قالت،: ه. آصبير 

التفسير(.كتاب — ٣٠٢٠برقم  ٢٣١٦؛/ملم وصحج الختدق. غزوة باب الغازي، كتاب — ٤ ٦ ١ U/ البخاري )صحح 

والأسممياطامته:الفوائد 

ه.أثبر ،٠٧٤٣١١ؤ لقوله: القس؛ عل البي. محبة تقديم وجوب ١- 
هم•أنفمن حم أول لكونه أمته؛ عل قق الخم، ثفقة مغنم ٢"" 
لقولهتالمومنن؛ الّثيهأمهايت، زوجات ٣" 
•المؤمنين أمهاصت، لكوتمن بعده؛ ه ألّتي زوجات نكاح تحريم ٤" 

ونحصيمهمؤمن، الهاجر لأف ه، وألثهت،مإاث قذألثؤمنيكي ت قوله من - وتو,حن الهجرة، فضيلة — ٠ 
١ومصله ثزفه عل يدل يانملفج 

عصبة.ولا هزض بذي ليص قرب_إ كل أي: الرحم، لذوي الإرث نويت، ٦- 
موالاة.وييتهم ييتالث، لمي الوصية جوار ٧" 

وعقلمالميئاق، بأحد حصهم اف أن ذللث، وجه والسلام. الصلاة عليهم الأنبياء عل المسؤولية عثثم ٨- 
الأنبياء.ورئة لأتمم العلم، أهل عل المسؤولية 



الأحزابسورة 

أفرادنحصيص فان ,\ووؤو.( نحصمهم الدلالة وجه الملام. ة الخمالأساء هؤلاء فضلة - ٩ 
ايحصمى.ذلك شرف عل يدل ياككر العام 

غبمرهم.مسؤولية من أعفلم العرم، أول مسؤولية - ١ ٠ 

التهيئة.والإءال.اديمعتى الماصي، ول0ظ ه لقوله: الأن؛ موجودة النار — ١ ١ 
كفر،بمأتبا اكاؤع وصفها وأهوال، أعإل الموصى ق وردت فقئ الكفر، حصال من التحدير — ١ ٢ 

منها.ر الخال. فيجيإ 

اللحق.ل كإ الخناو.ق، غزوة موح حريهلة ينظرت " ١٣

س؛-م .آء ب> > ََ م م ََََا ؛■, ءد ةَ رر . َ V؛؛■. َ ,> '؛7مَ ٩ َهم  ^،١٥وذن ؤ؟ زط آمث وةوث\ U ممن ؤذةمح؟؟م وآأؤ؛ن آتثكفميث يمت ؤ ؤؤ 
نماءءأبؤأنمثئذن لاممام تتآمة 

هؤأؤما آثقثنه ثؤهمأ ئم تر،أةطايثا  ٢٠٠٥٠دجثت، ؤؤ أنؤآ يلنل محيبمؤخآلأي ءت مح<ثمرء 
وأش^سينفقلأه؛ثث.آلأ!يرقانعيث٢ستنثزلأ وأر بتاإي.دمها 

٢كى ١٥من ش أجآ للأ٥^^ نإدالاتشؤث آوآكنؤ، آلتؤيتا محرتث> همرقحّ ك آثبمار ئيتمثكأ 
ذمتندءئي>آشوكاولأام>ّثرلءلأ.بمدة تنآشإد،أرإديتةأسؤءآأوآيادثممحيمه يتمةؤِ 

الم\ر.

مايقولوزت قلوسأم ق الإيان نقر يولي ثلثج، دلوء،أم ق والدين المنافقين أف اليثة الظنون ومن " ١٢
له.لاحقيقة خادعا وعدأ إلا يالصر ورموله افه وقدنا 

المديةز عم إقامة لا الدية أهل ا لوؤْت؛نث المنافقين بمص قال حين " الرسول أيا - واذكر -  ١٣
منالانصراف ق ه الشي من الإذن يطيج، المنافقين وبعض محقدأ. واتركوا منازلكم إل فارجعوا بأمان، 

منالهروب إلا بدللتج يريدون وما العدووالرقة، من علميها ثفافون حصستة غير بيومم أل بحجة المعركة 
القتال.

الإسلام،عن يرجعوا أن المنافقين إل ءلدوا ثم نواحيها، جح من المدينة الكمار ولودخل " ١ ~ْ ١ ٤ 
غزوةقيل من هو رسوله يد عل اش عاهدوا لقد وما قليلا. زمنا إلا يتآحروا ول، مسرعين، ذلك لفعلوا 

عاليه.ومحاسبا القيامة، يوم به الوفاء مزولأعن اثنه عهد وكان - القتال من ألايفروا الختدق، 

-٢٩٩
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ؤإذاأوالقتل، الويث، من حفتم إن الهروب يشتكم لن التافق؛نت لهؤلاء — الرسول أئبما — قل — ١ —٧ ١ ٦ 
افمن يمتعكم أن تطيع يسالذي من لهم: قل الأحل. هدر عل ثرآ يزمنا إلا الدنيا ق تتمتعون لا مربتم 

•وتاصرأينصرهم ينفعهم، وليا اف غير من ولامحيون رخمت؟ أوأرادبكم مئة، بكم أراد إن 
والأسساءلأت:الفوائد 

الصف.وتفريق العزائم، لشيهد مناسة كل ينتهرون لأتمم النافقغ،؛ من الخدر — ١ 

لمذكور والوعد ه، مي-تّمحلٌآ آش ؤعدثا ثا ؤ لقوله: بالتمر، اأاومنين وعدا ورسوله تعال اش ٢" 
[،٠١ه]ءام:^آذتاخمميقوم هال والث.تة، ١لقرTن 

•١٢٠٢ برقم لم عيصحح ■ ٣٣٠برقم الخاوي )مححح • شهر® متره بااؤعّج، *نمزُت، قو: الّتي يقول السلة وق 
للمومتع،•النافمن، إرحانط بيان ٣" 

منهفيستفاد ه، ؤءأتحمؤأ بقولهم: الناس صللوا بل الإرحافط، عل يقتصروا لر الرحفون أولظلئ، — ٤ 
شبه؛ا.لتافق؛ن.ففيه الحق عن الرحهمع دعاإل من كل أن وهي هذا، عف تتهمع فايوة 

ؤيقولون؛فلا لقوله:ؤبوأآكثملأهاهمادرين، والشرك؛ وتالتافشنسالكفر ٥- 
الأمر•ق ننظر 

وهمتيئهثطآسينمللأط>ه'آلأمحيم ؤ لقوله: وخيانة؛ عير أصحاب النافقون — ٦ 
الإدبار.محاولون الأن 

انمدو.ملاقاة عند الأدبار تولية محريم ٧— 

ه.أن_آلثث-إب أنتن همزثم لن الفتإر ءؤةلبيتثثتم٢ لقوله: اف؛ ددبر س فراز لا ٨" 
ئنطال-ىليل؛لقوله:ؤهلأصللأمحه.التاءزالدنيا ٩- 



الأحزابصورة 

آسمحةظٍأت إلا آثآس يآمن ولا إقنا هلم أد-مذتد، أش يعلا ر مؤ 
ثلمكدمب ؛يا ١؛^، بن عثه بمثى اووئيةلم'لآقى يثلثيزإه ^-؛4^ آأم؛ث، ثآة عاوؤ؛يا 
عزآشدثلك ؤان آعاناهإ اممة ثلثبعل يفيمإ ؤ ؤكك آ-لير عق أسند ■ءد١د يآننق تثنيطم 

أآلآعملسؤ، بادمحيى أمهم لز ييدمحإ >،> ٢١٢٠٠^^^٠ نلن يدهبحأ لم آ/محزلب بمسمحك ا؛©؟ يته 
صم4محليآشمحث

^؛١ثاعئ0ئقاتاآلثؤونTخئاث٠١٧ 
هاؤ؟ وشدنث\ لبمنتا إلا يائهم وما نيسهء آس ودبمومحيخديى أها؛ وعدُا 

المميرت

لإحوامميقولون الذين اف، سيل ل الخهاد عن للعزائم الثبمين التاثن قطعا يعلم اف إف ~ ١ "٩  ١٨
إلاالقتال ز يشاركون لا فإيم الخدلأن هذا ومع والراحة. الأمن إل إلما تعالوا داسة: لب از 

ثديي،كرب ز رأيتهم القتال حضر فإذا والتصح. والعون بالمودة علميكم فهمثحلأء وسمعة، رياء نادرآ 
الخوف،حالة زالت، فإذا الوين،, سكرايت، شد.ة من عليه المعيي كحال أحداثهم، ق أعينهم كليل اتجم حتى 

بحيهمم، الغنائم عل ويتخاصمون الإشاعة، وحرب الذم من اليئ بالكلام آددكم القتال بانتهاء 
وكانأعٍإلهم، ثواب اطه فأبطل جما، ملوء٠م يصدقوا لر الحي عن البعداء أولثلنؤ المال. عل وحرصهم 

 vاف.عف برأ يالحنة عن ييعدهم الذي الإحباط قلالث
يعد- معهم محرب ومن ئريثى ئار ومم - الأحزاب أل حوفهم شدة من المنافقون ثم، - ٠٢ 

لشدةوسؤ\ للقتال ثانيه تار0 الكمار إليهم ين-ى ؤإن عنها، ولوا قد وهم المدينة عن ينصرفوا لر امزامهم 
عنألون يإذ للحوادمحث،، وربما القتل من خوفا الؤمت؛ذ، عن بعيدآ المائية ؤ، يكونوا أن جرعهم 

لبمبهماستحياء؛ عف مشاركة إلا القتال ز شاركوا ئ المعركة احتدام ومت، بيتكم كانوا ولو أخاركم، 
دجبمهم•

 ١y ~ وأفعالهأهواله حيع ق حنة قدوة اممم. رسول ق ~ المؤمنون ابما ~ لكم كانت لقد ئا
بيانهربه ذؤر مى وأئز عقابه، وعناقه يرجوثوابه، ف محيصا مؤمنا كان لني ائباعه فيجست، وأحواله، 

وقلبه.

نحاصرالكمر جهمع المؤمنون شاهد ولما الأحراب؛ غزوة ق ومواقفهم الومنتن تعال اض يمدح " ٢٢
محمقمن ورسوله افه وعدنا  ١٠هوالمدينة حول الكفر حشود من نراه الذي هذا ت متبغرين قالوا المدينة 



الأحزابمحورة 

باتاإلا الخمار ذلك زادهم وما الوعد، هذا ل ورمحوله اش وصدق أوالشهادة، النصر الخسنيين: إحدى 
تعال.اض لقضاء وتليا الإيء^ن، عل 

والأستنياءلارت،أاكوائد 

لقوله:ما؛ لكلشحيح؛ذي كراهية، عن إلا يآتومم لا وأمحم ا،لؤمضن، يفع بإ ادافقين ثحل ١- 

ه.ؤ^داةآ-لإذايآتممي؛ْلريذ،إلش •' لقوله ال؛افقين؛ جبن ٢" 
ؤظمدثًكمأفيوجدايلقوله: غلاظ؛ أشداء عليهم وأمم الؤم؛ين، عل اياهمن عتق شدة ٣— 

النافق•بما يتصف الش الصمايت، هده اكحديرمن — ٤ 

أوأثهملقوله: الدن؛ ق لا الأعراب، ق أبمم ايانقون تزد أحرى مرة الأحزاب عاد لو ٠- 
ه-ق'أ'لآء-رف ؟شى 
ه،يقم ص ؤ.مثورثك لقوله: معاركهم؛ ق الومتين يشاركوا أن لايريدون هولاءالتافقون ٦— 

ضل.إلاالأخار لايتحئون المعارك عن بعيدين يكونوا أن بحون فهم 
م>ةإثاقنلوأؤولزًكامأ مالتعال: قليلا، إلا - القتال الوهتتنق لوشارك - النافق لأيقاتل ٧- 

ه.

محتمؤ لقوله: تقربمل؛ ولا فيه علئ لا حنا، ثآثيا قو بالتي ئآثجتا يكون أن عليتا الواج_< ٨- 
•فيه والقرط- فيه، العال جك؛؛ن افه ودين نقصان، والتفربمل نيادة، العلئ لأي ه ّثتنثت 

•العركة ق ولأسيا ه وعأسكة١ ؤ لقوله: ال1ب'قر؛ كثرة مشروعية ٩- 
هوماداددمإلأإشايبهما ؤ لقوله: والشرعية؛ الكونية الأيات رؤية عظل إي،انا الومن يزداد — ١ * 
لينقص•يزيل• الإمحان إن يقولون• الد-ين والج،اعة السنة أهل مذه—، —صعحة ١ ١ 

-٣



الأحزابصورة 

بدلؤأؤما ومممشبمظر غنه> قمى من ضنهم عكي آس عنهدمحإ ما صدمأ و ^٠١ آلتفيه، ن مؤ 
ا}تإكانإن علتهم شاءآويخيب إن لنثفق\ر^^> ١ ب وسل بصدقهم آلصندمن آس ل|ءحزيى ُأؤ^^أُ ندمحلا 

وهزآشيثالمحأحثأ أمّ بميثلهم كنقأ ^ ٤١عضإني؛_مااو^ُوود 
ثدرثبآؤ، يثلثا صياص^ا ين ثذأهزآ'لكتف ْلتهثوهر آلخن وآنزو عغة. يكا 

تثلمهاP هآ ؤأترئم أثيهم ؛٢^٤٠؛ ينبما محيآيمحى مابماهتئؤبى آلوب» 
وأرهةمحآسءْقز<سلجبج1 

التسير!

القتال،عند فثيتوا والطاعة، الس«ع من عليه ورسوله افه عاهدوا ما وئوا ءظء\ء رجال ١الومتين من ~ ٢٣
ومااطه، ^، ٣٠تقضوا وما القه، سبيل ق أوالشهادة الصر يتتثر من وصهم اش، سبيل ق استشهد من فمنهم 
أيدأ.^^٥ 
تعدييهمشاء إن ؛^ ١^١٥٥ويتدب الكاملة، طاعتهم سسبا حأ؛ جزاء بعهدهم ااصادةين ليجري — ٢ ٤ 

م•رحنا ذنوبمم، من لكاسن غفودآ كان اش إة تابوا• إن عليهم أديتوب النفاق، عل باستمرارهم 
وكفىفيه. طمعوا قيء عل محوزوا ل؛ مك؛ش؛ن خ\ين الدية عن الأحزاب تعال اض ورد —٧٢— ٢٥

تعالاف وأنزل انتقامه. ق عزيزا بمالي، لا قوثا اف وكان ١لثكال. من الكفار أذاق ب،ا القتال الوْنتن افه 
آقبمالقاتكم عند الشا.يد الخوف قلوحم ل وقذف العهن.، لنقضهم حصومم؛ من قريظة بض يبمود 

وغيرالقولة وآموالم اكنهم ومأرصهم وأورثكم أحرى، طاتقة وأترتم منهم، طاتفة فقتلتم الومتون، 
ثيءكل عف افه وكان الأحزاب. غزوة بعد ما الفتوحامت، ق أقدامكم ئطآها لر أرصا وأورثكم القولة، 

ثيء•لايعجزه قلءيرأ، الأشياء من 
والأسشاطاصالفوائد 

اضمع بعهدهم وقوا الدين الرجال من الوم؛ين من فتة هناك بأن متقبيآ إحار ( ٢٣الأية)ق ١~ 
سقضوه.ولر اطه، عهد سيروا لر وأئبمم أوالشهادة، النمر إما ت الحنين إحدى يتتفترون تعال، 

نكرةقوله:ؤيثاتيم أن الياق ذلك، ولخه فمدئوْ؛ اض ظهدوا الأ.ين الؤ٠تين أوكالثه عل الثناء ٢- 
عليه.افه عاهدوا ما صدقوا عثبياء رجال فهم للتعثليم، 

تلقوله ولاتغيثر؛ نقعس بدّون الكيال وجه عف عليه افه عاهدوا ب،ا أتوا أُم هؤلاء عف افه أثض ٣— 
ه.ءوئبددانبُلأ 

T- .T*.



الأحزابمحورة 

ه.ْلإهم ؤأريخمبب • لقوله التوبة؛ ل ترغيب ٤— 
الياءللمهاحةفإن ه هو؛ اض رسول عل غيظا قلوثم امتلأت هؤلاءالأحزاب ~ ٥ 

والملاسة.

هاويهلمآتيت،يم.ؤوثوئ،ؤ، لقوله: الهزيمة؛ أعظم من القلوب ق الرعب إلقاء ٦— 
لهآؤآتيا ؤ ت محوله من توخي وهده للكفار. أخرى أراصى عل سجتولون المسلمين بأن البشارة ٧" 

محمجاضامح<سوح
مضثلإيرلددالثتسنس هئسولمح,وأقارآلآنيأ؛زآلق مدنك ييتآكس اوأر ث/بمجملأ 

?بمعغثن،ثكلهاآلمدأب سمبنس-ا سؤ بفثحفؤمتكق يأت من آتى أج^؟يلإساء عجلتما 
وأعتد.ظمندحأميهاقمهامثخن ؤيسؤلهءؤكمعل ش منمخ؛ يقنت أأو؟دمن م؛/ا س ئ يتلك 

ئظمعهاد•محهنبمعزامل ^دهيين إن ءت=فأ-ْدؤونآشا,ء تن اءمقآ ٤—ايفقأءت=قريما?عأيني
آلجنهثؤدبج ةقمك< ث،لآؤق ق وثنن متثييا. مكُ يهلن متض قهء ف، ١^ 

عنوًظمإئمامخنآمحؤو.ما ^^،٢؛^ آنيكوْ نةاخرت< نأيتن آيرل1< 
.ه

الضر:

زيادةمته طلتن حنن ~ لأزواجه يقول أن ويأمره البوم بشرف . رسوله تعال اف كناطب ~ ٢ "٩ ٢ ٨ 

منطلاقا وأطلمكن الطلاق، متعة أعطكن فتعاؤن الدنا الحياة ق العيس سعة ئرذذ كنتن إن —ت القمة 
قيأقد اش فاة الأحرة، الدار ق بالختة والفوز ورسوله اف رصوان ق ترغين كنتن ؤإن صرار، غثر 

الحنة.ق مضاعفا ثوابا متكن للمحسنات 

يأتس البكب روجات يا عتهن- افه رصي الومنثن بأمهات الخاصة الأحكام بعضن تعال افه يي؛ن " ٠٣ 
تعال.النه سهلاعل المضاعف العقاب ذلك وكان الدنياوالأحرة- ل لهاالعياب يضمحاعف صريح يدئب منكن 

-٣٠٤٠



الآح^.ابصورة 

الأجر،لها نضاعف، .، ااّ؛ءٍ، لأيام وتمتقل ~ الّمح، أزواج يا ~ منكى ورسوله افه يني دس " ١٣ 
لثنوعفنئتنا يقدنتنا وأعددنا بس، الصالخايت، تأئي وأجر والامتثال،، الطاعة أجر مرتين، مشا فتناله 

ا-إلاتوأجرأل زاحرآ، عا واسعطاء وامتجابت أطاعت، 

حاتموزوجايت، ا،لومت؛ن، أمهات، فآنس اتقيني، إن اء، التمن كغبمركن لستن الغي زيجات يا " ٣٢
ايتلص مرض قليه ق من فيتأقر الصوت،، ورحم القول،، برقخ، تمنن فلا العالتن، ساء لنوأّوة الن؛يين، 

جفوة.ولا فيه لاغلفلة وال|رذخ، الث-رع مشولأؤ، حنا قولاطيا يقلى الشهوة، بغية 
أوثتلومثوية، أجر لتحصيل أو العالم، كهلي، -لحاجة، إلا منها "ئرجى فلا بيوتكى، دالرس " ٣٣
زاء التحال، كان ك،إ نيتتكى، يإبداء ئوجى ولا الأرحام، وصلة الثر وأتماله ا-بمإعة، ق كالصلاة فضيلة 

وأطننااز'قوات،، إحراج إل و؛ادزذ الصلوات، إقامة عل ويائس محتشات، ذؤء أن ثبي بل ا-لحاهلية، 
وماوا،لكرمات، الفضائل من يه آمزمكى يٍا اف يريد إد،ا - النواهي واجتتات، الأوامر، باهتثال، ورسوله الأة 

التي•،بتي، أمل يا الرذيلة دأد'راذ، العصية أدناس ص يطهركن أن والوبقات، الرذائل ص عته ماثى 
•سائلكم وكريم مكانتكم، مو بيليؤر تاما، تْلهترآ ويطهرّقم 

والأستساطاتجتالموائد 

الأحرة.والدار ورسوله، اض احرذ لأقس عتهي؛ افّ ا-ًكا الؤمن؛ز، أمهات فضائل بيان " ١ 
العليية.والنية الإرادة، مده عل الثواب، مدا رئي، |د?ه الثواب؛ نيادة ز عظيم أثر لها النية ٢" 
ورسوله،اف وأطاعت، صالحآ، عملا عملته إذا إحدامن فان قفو؛ الغي لزوجات عفليمة صية ٣" 

ه،ؤداويهامم-اعرت قال،ت ولهدا الثواب، لجا صوعمط العياب، لها صوعفح فل،ا مت؛'ن• أجرما اف آتاها 
للتاءقدوة ولأتس عليهى، مصله مذ - عنهذ اش رصي " الومتغ، أمهات أجز تعال اف ومضاعفه 

حطاهن,يرثنن 

الرأةكون يعي لا وهن-ا القلوب، مصى لأًلاع قهلعا؛ الرجال، أمام الحضؤح؛القول، عن التهي، " ٤ 
ه.ؤوبملنملأسئأ بالقول، الخضؤع عن النهي بعد تعال قال، ولذا الرجال،؛ ْع كلامها ق غليفلة جافية 
لأبتاثها،تربيتها ومحقن جهادها، وميدان وحمتها، تملكتها فهو بيتها، ؤ، الرأة هوبقاء الأصل ~ ٠ 

فإنالكملح، وممرك الحياة ميادين عن بما وقعودا لها، حبا ليس بيتها ؤ، وقرارها لحاجة، إلا مج فلا 
وطمأنينتهاالرأة سكيتة أن يقيد ه وثنن دؤ التعبثر لأن بيتها، من يثغ الحقيمي ومحلها الكثرى رسالتها 

بيتها.ز إلاوهي نحمل لا الغ١مة وسعادبما 

وغثرْ.كالتمج ئيحة وحمال، ذميمة ءاحات، من بالحا٠ليةت يتمل ما كل عن التهي ٦" 

.ْ.*ا



الأحزابسورة 

للجاهلية.وشعار للتخلف، رمز التمج ٧" 

•وقوكه نحقق لإفادة ه إحقو، ؤ ل إل؛.u>_ الضارع عن العدول ٨— 
دتكريجهى•بمن العناية دليل دندادص - عنهن اف رصي - أمهات حطاب تكرار - ٩ 

يتقوىإلا لهن يم لا مقامهن ورفعة عنهى اف رصي الومتئن أمهات ثمومكانة ~ؤلتيآدئما ١ * 
القبول.ومفتاح الوصول معراج فهي تعال، اش 

الشهوات.وغلبة الإي،ان وصعق المماق مرض والمراد لكؤع. >امرض« تكثر — ١ ١ 

محركما كل أة يعل الزجر• j أبلغ الحل مواضع إظهار أة عل يالقول الخضؤع عن اكهل ذل - ١ ٢ 
الشية.ؤ والتبختر والتهلتب، لكيتمطر، محه، ْءئ يثثرها أو الشهوة 

أهلق قو الشي أزواج دخول ق نص -  ١٣
•فيهى الأيات هدْ نزول وسب، لهى، هاهنا الخطاب لأن البيت؛ 

والحياء.الخئنئ الماء عل وثمراتما التقوى مفلاهر أعظم من — ١ ٤ 
التأثر،وّرعة الشهوات، إل البل من مريقه، فيه وقع فيإ يقع لا القلب طيم أى عل الأية يلم، - ١ ه 

لأواعيها.والامتجاية 

لإرادته.راد فلا أمرآدد.ر0 اض أراد وإذا واستمرارها، 
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الأحزابّورة 

أو؟نآمحك١ثلهم١شتل ̂ ؤ
وألصنديكوألمندقثن ؤآلثشت، وإٌع0 وآنثفييمى>وإكولتي< 

محآلصنجمثنؤآلمتصذقثت ؤألخنشمت والختشع\ن والهبن\رت وآلتبمن\ئن 

والدءًكرتآستَةبجأ ؤآيمحتغهكت ىثو-جهثم وآ.كظثأى ؤآلميثنت 
كؤد<ملأ0 ومح؛بمولمح \ت\ مقنغ ■عظيما ثعممة أثءثم أعل 
ثدظعلأيتاأوآهإذثروين -آلم 

■اله^سار 

نتحموْمحايقرأِْن العفليمة، افه ايات من ييوتكى ق يتل ما والنعيم والعمل دائ،أللعالم واذكرف " ٤٣ 
قبعباده لطيفا — يزال ولا ~ كان تعال اف إة القرآن• ق جاء نا وتقريرأ بيانا نزك الش الحكيمة، نبيه 

والرعاية.ياللهلف أولياءه ويتعهع. وحفي، لطم ما كل يعلم محثرآبأمالهم، وأمداره، أوامره 
والمؤمناتو١لؤمتين وأحكامه، لأيداره واسالموا افه لأوامر امتثلوا الذين واليات السالم؛ن إف " ٠٣ 

ْعوالصادقات وانمادقن له، المتيقلن لرحم اكليعتن والقانتات والق١نتين ورطه، اف صدقوايايات الذين 
العاصي،عن وامتنعوا الهياعت، عل هم أنفحبوا الذين والصابرات والصابرين العيال، ومع تعال اف 

الخصوصن،وجه عل والدعام الصلاة وق الأحوال، كل ق لرحم والخاشعات والخاشعين ورصوابأتمدارالثه، 
هروحهموالحافظين وملأ، فرصا والمائ،ات والصائمين والساكخن، الفقراء عف ت والممد٥١ والمتصدقين 

كلالآمكر. من اقكثرين الحريصين والذاكرات، كثثرآ اف والد'اكرين والآتم، ايحارم عن والحاففنات 
لهم،إكراما كريمة؛ وج^ لدتويهم، معفرة لهم افص هيأ المنيفة، والشإئل الشريفة الخصال أصحامحبج هؤلاء 
لأعإلهم.وثوابآ 

لهمفليس الأمور، من أمرآ ورسوله الله قخى إذا احتيار لها يكون أن لومتة ولا لؤمن يبي وما ا"ّا~ 
مأموربارك ورمحوله اش يحصى ومن ورسوله. اطه لحكم والقبول والإذعان الله لأوامر والانقياد التمحليم إلا 

والدي.الحق عن بعد.آشاسعا بئت. فقد محفلور، أوفحل 
والأستياطات:القوائم 

مرونلا الذين عل شحم رد مدا وثم، وريتثهى• عنهى، اش رصي جيما الومنغ، أمهايت، مكانة - ١ 
،_ممحل_مء•"
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وأيبماللمرأة، ص الروحية ست ق ايثكتى أل إل إثارة ~ عنهى اش ~رصي إليهى اليوت إصاهة ٢— 
عته.موولة بيتها، سيدة 

منعليها يرب وما الشرعية، التكاليف، من كشر ق للجل اوامحبما ومللمرأة الإسلام تكريم ٣" 
وجراء.مسؤولية 

والقنوهمت،،والإيان، الإسلام، المسلمةت الشخصية !؛ ١٠٠أبرز هي حمال عثر الأية جعتخ — ٤ 
وذكرافه.الممج، وجمظ والصوم، والنمل3،، والخئؤع، والصم، والمدق، 

ُْو(ؤةكطثثمحآقثنيثلت ٠- 
للفاصلة.ومراعاة الفعلري، لخياثها ومراعاة للمرأة، صول وفيه ه فتحجيم 

الرحمة؛عل الغمرة وتقديم والتكتم، والتفخيم للتعثليم وأ-بمريه ؤتعغ.رة ز والتتؤين التتكم ٦" 
الرغوب،.تحصيل عل مقدم الرهوي، تفؤيت، لأل 

والسنة.الكتاب، ق حاء لما والتسليم والرضا، الامتثال، الإيان منمقتضيايت، — ٧ 

ؤ،ؤقئش آس ؤآق ز>؛.حلئ، علتلث، عليسدأتسق، علتيؤأدمممت، آس أُعم يثذى إذيمل، ؤؤ 
ؤغتأتما نمد هضئ ظنا عئثة ح آحى محآس س  ٤١٢ؤمحز ما دئسدثك 

.مسغ* أترأس محثنأيمن ^١ ذيمهؤ أيخ ؤآ حج و لؤ،لأ 
نمدمحيلةل.رأ آمرأس جاد< ^، ■ءلوإ.؛ر، خيماهميلآثءلئ»سثدآلئوؤاآمحا مج مي، غئأ خمن ماَ؛ار< 

ماَكادن،اأج^اُ حسبيا باس كى ،، ٥١ثآ* غ  ١٠٨٠١وإد*محسون ؤبمفشؤنكء اس الفمح^^لأملتوز، اتؤ^^أأ 
هعليثا"©؟ ئمح،ج تآشثر،ٌقانأسء، اش فيحالآؤمئه،رسول، آآلثدمن محني 

المسرّ*

وغثرْوالعتق يالرفق علته وآنتنث بالإسلأما عليه افه أنعم لمى تقول حن — محمد يا — واذكر " ٣٧
فلامعاماكها، ق افه واتق بالمعروف، زوحتلئا آبق فهي، حارثة بن نيد وهو والإحسان، الصلة وجوه من 

أطلعكما نفلت، ق ومحقي والغضب، الرضا ق واحّي، العدل فان عنها، راضي غير كشت، وإن ئظلمها، 
وافهالنامي، قالة ونحشى قبمك، لث، اممه أبداه الدي وهو منها، ورواجلئؤ لريشس،، نيد طلاق من علميه اطه 

رسولهأعلم قد تعال اطص وكان بمم، ورحمة ع^آهم منلث، إشفاقا الخشية تلد وكانت وئفه, ترهب أن أح^ها 
تحريممن النامي علميه يلج ما إبطال وهي جليلة، لخكمة بمروجها وّّوف ريتب، يهللمق صوف ريدآ أة 
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روياكها،فراتها من ولاوحشة إليها، قنو تله ل ولريق اختياره، بتخض نيد طلمها فيا اكض، زوجة 
فهوتافذأ، اض قضاء وكان للئسص. زوجه كانتذ بمي الزواج من صيق أو تأم هناك يكون لا حض 

قواممه رمحول زواج نم إياها، تطليقه ثم نيت—٠ من زيد وزولج -ئكمه، معم، ولا لفعله، راد لا سبحانه 
الخبير.الحكيم من يتقدير ذلك، كل منها، 

محرؤجمى ■مج الخم، عل يكون فكيف، ناظآ، وتقاوم مقدورا، وقدره مفعولا، افه أمر كان إذا — ٣٨
والمرسلين،التبيين ق وسه له، وقدبر٥ عليه، فرصه الذي القه أمر من هو ثيء ؤ — عنها افه رصي ~ نيتته 

قاطعا.وحكا تزما، قضاء افه أمر وكان الخير؟ انية ومعلموالأنالشريعة لواء حلة فهم 
تعال،فه وأخشامم بالحق، الناس وأعلم الخلمق، صفوة فهم وحائم، الأنبياء طبيعة هذه —  ٣٩

الاستجابة.عل ولأقوامهم البلخ، عل لأييائه حيبا تمال افه وكفى مكانة. قوهوأفضالهم افه ورسول، 
قال;من عل رد وهدا والكاح، الماهرة حرمة تثبت، حتى رجالكم، من لأحد أبا محمد كان ما — •؛ 

اللأمحه بعده، من ولدآ يعم، لر لدا النبيين، وحاتم افه رسول، ولكنه زيد، ابنه حليلة من ثريج محمدأ إ0 
الداؤين.ق لعباده والفلاح الصلاح فيه وبإ وأحوالكم، وأفعالكم عليا؛أقوالكم اطه وكان بعده. نبوة 

والأستتياطايتج:الفوائد 

الدعوة.نثر عل عونا يكون ما سرم الخاصة الأحكام من عليهم يفرصى أن أنبيائه ق افه يدر مى ~ ١ 
أواصرلتوثيق اجت،اعية؛ حكم منها جامعة، وحكم كريمة لمقاصد أربعة من بأكثر قو زواجه ذلك من 

وتعاليمية،تربوية وأخرك، دعؤية، وحكم سياسيه، حكم ومنها القبائل، مع ومانجها وتعميق الملة، 
وتشريعيه.

؛4.الناص ظى اءة إمحعن فإنه المار، عن يتحرر كا العائل ٢— 

لصاحبهاالم الحاجة هو اوطن لأن اكللأ؛،؛ عن كايه ه قظك اإتمثربؤظث1صزسذتا ٣- 
أي;الوقم،، هدا من بثيء متاثرأ الطلاق هدا يكون أن لأمكن طلقها« ا>فلإ قال،; ولو وحرصى، همة فيها 

هناكيكون أن نفى عل بثتة دلالة من فيها لما الكناية هده أوئرُت، ولهدا فيها؛ راعا زال، وها طلقها نيدأ إن 
زيدفطلاق مأريتج، فيها له بعد ل؛ وأنه منها، حاجته فريغ يكو.ذ أن إلا لزبمب، زيد طلا3، ن( ما عامل 

واختياره.برغبته كان ج، لريت

لاستحضاره أممه ^٠ ٣٥٩٦^ؤبجثؤنه, أممه رسنالتأّث، أليمم^>ثإلض، ؤ ل يالضماؤع التعبير ٤~ 
قائم.البلاغ أر ولبيان الأذهان، ز الصورة تللث، 

بم.*ا
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أهلومنه والرسة، السوء أهل >لقالة التفات دون تعاق افه إل الدعوة بواجب الدعاة موض — ٠ 

والرخ.الضلال 

أنئل بربمم •لحقوا قد وكانوا أبتاء، بآربعة رزق قد كان هو لأيه ه يتمالكم ين ؤ — ؛ التمر ٦— 
الرجال.مبخ يبمغوا 

بمتلثن_آلى ثفيسلأ. دمحأ وّيجم دكرإَكنةل آددتفأآق  ١٣٠١^هأ أي كؤ 

يصمح.ء0نس
ولأي^آلكانئنقنلأك؛رإ اش من م بأن ويشرآتتجِإ!0 اش.يزدنمءويمإ"جأمنة؛ إق 

نكحتمءامتؤأ^١ ?و^؟ينأتراآثين وء^يلأ اش وبو؛ءقن،ءلآلإوقى آد'د-هم ويع ؤإلنممشتن 

وآه^^يئنمزحاهمكث 
التفسيربيت

قاليكنوالأصال، البكور ق وتسبيحه تعال افه ذكر مى أ'كثزوا الصادقون، ا،لومتون أءأ1 يا — ٤ ٢ — ٤ ١ 

للمواد،وأزكاها للقس، وأقواها الأعإل، أيسر من كوته ْع العبادات، وأفضل ١رقئبات، أجل من 
تعال.له وتنزيه تعفليم تعال افه وتسبح 
عليكمومحل لكم، والصالحض دالتبيغ، الملائكة دعاء ويقبل عليكم، ويثني يرخمكم، الذي هو —  ٤٣

والمح،.الإيان نور إل والئلث،، الشرلثّ فللٍات من وفصاله برحته لثغرجكم بالدعاءوالاصتغفارط اللأتكة 
وبمفغلهمءويملغهم ثيدبمم دحيا، الوممح، وكان 

عليهموتسلم عليهم، افه يسلم ملام، الحنان وق ايايص، عتلب يلقونه يوم االومت،ر، هؤلاء نحيه " ٤٤
الكرامة.جنات لهم وأعد تكريم، تحية وهي بعضن، عل يعضهم وبملم اللأتكة 

علشاهد.آ أرمله فقد الكريمة، ورسالته الخليلة مهمته ببيان هو لنبيه الحطامس، القه يوجه " ٤ "٦ ٤ ٥ 
تطبيقاتهلثقه له ومثالأ عليه، وأموء فيه، وحجه له، مقرآ الحق عل وماهدا الأمم، من غيرها وعل أمته 

وؤلريقهومعرفته افه توحيد إل وداعيا المار، من وتذيرأ العالين، ري، صد لهم بٍا للموبن ومبشرا عمليا، 
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يستنثرالتي وفضائلك وشإهلك وتوفيقه، وهدايته لك افه يوحي دروبمم للنا*ص ممر وسراحا وأمره، يإدنه 
الخمس.وصؤخ واضحة وهى الومتون، بما 

يفوقها العطاء، وكريم الأحر، وعظيم الثواب،، جزيل من يه اش خصهم بإ ا،لومت؛ن وبئر — ٤٧
الأمة.هذه يه محص اض قصل وذلك، الاص؛ة، الأمم أجور 

مماقاض عل رض بل بأذاهم، بالا تلق ولا خالفتهم، عل م بل والفاق، الكفر أهل ولاتطع -  ٤٨
فهوكافك.

فراقاويفارقوهى يكرموهى، أن الادخور، قيل الماء محللاق حالة ق االومتين عباده افه يأمر — ٤ ٩ 

المش.الهر نصف من حقوقهن وأداء بإكرامهن وذلك بالمعروف، 

والأستشاطاصالفوائد 

الالتي الواصحة الهيابة ق النثر كالسراج أرسسلتاك أي• بلخ، تشبيه ه ميسما ؤويمإ-؛ا قوله! — ١ 
المكان.ظلته الزماح الئراج يقيء كا كشفتها، إلا شبهة لياطل تترك لا والتي فيها، ثبمن 

ضوتئزي4 له، وحمن العبد، به يشغل ما خثر بيحه ونافه ٥^■^ بيحه، وناش وكر مى الإكثار ٢— 
وأوليائه.ولأنبيائه تعال 

اطهعنيي من مرتلا كان بتن باكا ف،ا بسوء، أحال له يتوض ولا ومث.م، يكرم أن الرسول حئ، ٣— 
بأذى.M للمني ثذ كل دلممز فليحدر، تعال، 

وحده.العقد عل يطلق قد النكاح ٤— 

أنببغي الطلاق أف إل للإشارة للمتراحي؛ ثبا ، والعطفأوالواو، الفاء دون ئره ؤ التسر؛- ~ ْ 
هدمفيه إذ اش، سغضها التي الأمور من الهللاق لأل ملمحة؛ ولضروره طويل، وتفكثر تريث، بعد يكون 

وأنهالحثلر، العللاق ق الأصل أن إل ترشد الأية إى الفقهاء: بعض قال وفذا الزوجية؛ للحياة ونحمليم 

سابويالاحتكام )تضرآيات اازوجين• ين الإصلاح وسائل تفلح و1؛ الزوجية، الحياة فسدصت، إذا إلا لاياح 
ا/ا/مئ(.

يشتمونالغ-ين الحهلمة من يع ك،ا القبيح، ارئر١ح وهو لنقيقه، دم بالحميل السراح وصفح وق ٦— 
إل•بمتاج لكونه بالحميل؛ ووصفه طلقوا، إذا ويفجرون ويغيرون الأستار، و.:بتكون دبمزون، ويضربون 

وخصالكريمة أحلأ3، من لا-يه ما أفضل الؤس يظهر أف إل محاج وتلقب،، ترمق، إل بمناج نجمل، 
منهنسردوا ولا بخير، إلا الفراق بعال تن،كروهن ى:»لا مكايلا وتيهمهن ؤ ت القشري مال حميد-ةلأ 
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للقشثريالإشارات )لطاتف جهة من والإصرار يالخال، الفراق عليهى نجمعوا فلا به، تفضلتم شيثا 
.(١٦٧/T

منمحرمها أن لؤلتها أو لزوجها بجور فلا جديدْ، حياة تبدأ أن ل حمها ليمطلمة الإسلام كفل ٧" 
بمضمولا يعضلها، فلا وشأيبما، ويتزكها إليها، وعسى مفارقتها، و يتجئل أن الزوج لعل الخمح،، هذا 

حقوقها•

ؤإلالؤأطا>ت،، عل الأزواج اختيار يخ أن سغي أثه إل إثارة فيه ه ^؟^،_، بقوله: النمير ٨- 
أوكتابية.كانت، مؤمنة مْلامة، كل عل ّؤاريا الحكم كان ؤإن ١^٠^^٠ حق مراعاة 

آفثعثه،مجأظة زئ محص م ١^ أرمحك لك صنا ^١؟ ١١^ؤ 
سافيسممةءةثؤثة

ماعإثثث1 ثو يؤن من لاكتث .حا.لمتته أناؤإدآلتجّ إن سثتا,١^< يمت إن 
J؛^_S،تؤيكحجؤارنث<آثهملهكث،أيمنمه_لميكنلأ آرؤيمحهمؤما مصناقيجؤا 

ثلأ-٠^منذ■؛^،j؛، لداءومزآثست، من إقك ثيتت ثثاءمثيى من رجك< و؟ يما ثممحيل 
مالتنام ؤآثت يتفلمهى ءاكتهن بما تيثتزتث• تلابمنك يثرمحثية أدئزأف ثلك هقذئكآ 

محلرأيهج ثبم، تدثرتإس أ0 ولأ بعد مى محلللق>ألشاء لا اؤآ عيماحيثا هاوس>محأوء=كاقآثه 

التمسير:

الخاتممن اري٠ين ومس، مهورص، إليهى دم اللاق اء التمن له أحثه قؤ؛٢١ نبيه عل اممه تنتن - ه ٠ 
القيهليةومارئة الحارهمث، سنت، وحريريه حي تن، ينصفية مثل لك،، الله من عطاء مي الي وايات أوالهدايا 

بشرف،حظ؛ن اللام، حالاته و؛ناٌت، خاله وبتامت، عئاته ويتات عمه بنات له أحل كعا عتهي، القه رصمح، 
دونخاصه للئ،، حلال، فهي ذللث، ششتت، إن مهر، يغير لتتزوجها للته؛ ها نفومت، مؤمنة وامرأة الهجرة، 

وةنأربع إلا يتزوجوا ألا وإماتهم، أزواجهم ؤ، وهدرنا شرعنا ما علمنا قد الومضن، من غيرك 
غيرك؛عف يوثغ لر ما عليك ووثنا والغاهدين، والهر الوئ اشترامحد ْع الإماء، من شاووا وما حراتر، 

الومتين،،عبادْ لذنور_، غفورآ اض وكان الأصناف. هؤلاء من نكعصت، من نلكح ق صدرك يضق كلأ 
عليهم.باكوسعة رحيأ 
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لكنله وإكراما نومعه ئيه، والتراحح م الشق الخيار له تعال اف جعل أن الثعة هده ومن — ٠١

يعلمواف كلهن، متحهى با و1نيع قلوبي، وتجهج سئ، ثمر حمح، ايُ نمحن يفحم كان قق الحي 
الذنوبعل لعباده غفورأ تعال اش وكان اليل- من التقوس عليه جنت، وما والنساء، الرحال ءلسعة 

ومعافاته.ثره تيق حلي،أء،م والتفريط، 
بآنرو؛ج■' من بمي ئتدل أن ولا التسع، زوحاتلث، بعد تتزوج أن - الني أبما - لك محوز لا -  ٥٢

مايطم وافه عليلثإ• حتج فلا التمهما؛ مللث، إلا حنتهى، ولوأعج؛لث، غيرهن، من وتتزؤج منهن، يطلق 
عليتدبيرما قائا مبما، عالآ للأمور، مراقأ تعال اش وكان إليه• والتمؤيمس افه بحكم الرصا من لوبكم قل 

إحكام.وأحن نظام، أكمل 
والأسماؤنات:الفوائد 

الخصوصية،ّحب ديان قق، للخما وتم.بم تفخيم الأمار موح ل الظاهر بالأمم التمثل ق ~ ١ 

وامممان.اعمماء ه للضهؤ-غادثثثهمح الألمماُت، وق به. اف شنقه الذي اكوة وهومقام 
إنأن الظاهر مقتضى لأن ممامالإص،ار إظهارق لإثث،صياإلئىيم قوله:ؤإن وق ٢- 

بأيباها نفنجن الش الرأة فنل تزكة من ه والني لفظ ق ما الإظهار هدا من والغرض لك• نفسها 
٤(. ٤٢/ ٦ كم ابن ضر )انظر: النوة. لكرامة راغبة 

سلط! تعلك مايمن آقق ؤتثاي، -تلبك ؤثنات ئتام،عتنتك •۴؛^، ؤهنآه ؤ وقوله• ٣" 
أحدادسعة وبينها بيته الرجل كان إذا إلا المرأة يتزوجون لا التماري فال والتفريط، الإفراط محن ونط 

-يدمالطاهرة الكاملة الشريعة هده فجاءمحت، أحنه، وبنت، أحيه بنتا أحا-هم ينزلج واليهود فماعي■؛، 
بنتإباحة من اليهود فيه ما وتحريم والخالة، الخال و؛شت، والعمة، العم بن—، فأباح التماري، إفراط 
(.٤٤٢ممرا/ابن ففليع.>اظر:ضر بشع وهذا والأخت، الأخ 

أحد.فيه ينازعه لا تعال، ف والتحريم التحليل ٤— 

الزولج.أمور ل بخماض الشريعة أحكام ل ه الكريم رسوله وعلا جل ايادي حص ~ ْ 
يئنالعرا وتوثيق الملأت، عقد منها ت محامئة ومقاصد عفليمة، حكم ق التي زوجات لتعدد ٦— 

فقدتشريعية، حكم ومنها الأمة، اء نلتعليم ؤإعدادهن المؤمنين أمهات تعليم ومنها والقبائل، ه الحي 
فقدسياسية وحكم بمي، والترفق والصر بينهى، والعا-ل نسائه، معاملة ل الأمثلة أريع ٠ الخم، صرب 
أعتقها،المصطلمق بي من الحارث بتت، وجهميرية القبطية مائية وتزثج الإسرائيلية، حي بتت صفية يرثج 

الأثر.باغ الزواج لهذا وكان قومها، عل برئ فكانت، أهلها، وأعتق وتزئجه١، 
-٣١٣-
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فيهابجول وما وأصنافها، القلوب أحوال فيه روعي الرياف الثنن هذا ه تاؤ-<ثفي؟محأ ينام ثآثم ؤ ~ ٧ 
ويليشأننا، يفلح ما ي"ارم تعاف قاف وعزائم، لرغبات غرام من فيه يتمالع وما وحواطر، نوانع من 

فهلرمما.

واثهنفوسهم، يخيايا معرفته ح حم، وئزهقه يعيادْ، تعال حلمه لبيان بالعلم؛ الخلم صفة اقتران ٨~ 
عارضة.وومحاوس هواجس من بالنفس فديمر ما عل يواحن لا تعال 

ثأة؛إكدثوذض لأنمءا/ثوتآتيإلأ م يآل؛مح كؤ 
آلتئيؤذى دثلكأدءكا0 إثل؛آي؛ُلن ؤلأ ةشروّأ ثلممتتِ دعيم وكيخإد١ 

—امنمثلوهرحذ متعا سألتمؤهى والذا الحي من متءهم،م لا هماش منيم^—م 

أن؛^٢٢أرقحه'تسؤدآش يؤذمحآ أف وماكأكلًظم وئنييهس ١طهزلآلولإغإ د;لء=ظلم 
دُاقآىرق< عظيماأ؛وأإنثدهمأستبماآرقنمث؛ن عندآئي ديآؤآدكاف أبد٦٤٤ منثمي.هة 

أبم-لأ؟ ثقمحل-ثويإى ولا ولآ.1خءن أذامهى ولا ءابنيف ؤآ عيف ورلا-ثنخ عيثا 
رورهيمقَلموشوضيدل آسضكا>ى آئمحإى محآمثف شذث،يمى U وي مثكن آحؤتبهى 

ّاه-سبانيول:

واجلثم فطعموا القوم، دعا ححئى بتت نيتبر لإمحج لما قد اش يسول "أف ه ماللث، بن أنس عن 
ثلاثة.وقعد قام، من القوم مى وقام قام، ذللن، رأى فاي يقوموا، فلم للقيام، يتهثأ كآثه فأحل. يتحدثون، 

الشيهفأحجرمت، وحثت،، فانهللقوا، قاموا ؤإحم قنب، جلوس، القوم فإذا فيحل، قؤ اف رمول فجاء 
الأية.هذه تعال اش وأضل وبينه*، بيني الحجاب فألقى ألحل، وذهبت، لحل، حش فجاء انطلقوا، قد ألم 

قلكقال. طتي، الحهناب بن عمر أن هٌ أنص وعن (. ٠٨٨٥برقم الحجاب، آية باب الأسدان، كتاب الخاري، )صحج 
الحجاب.أية فزلت، كئتحنن، أن فلوأمزثأن والفاجر، الي؛ عليهن يدخل اءلئؤ نإن اف: رسول يا 

(.٣٩٣برتم الشلة ي حاء ما باب القبلة، أبواب اليخاري، )صحيح 

•ايشهبر 

بحجةمبهرين، غيرّ لطعام، أودعاهم لهم أذن إذا إلا التبي، بيوت يدخلوا ألا الومتض عباده اف يوجه 
ُلقوا،ديبمم فإذا مكثكم، طول، وأزواجه الني عل يشئ، لئلا نضجه، مترين ولا وإدراكه، صحه انتظار 

البيويتأدى البيت، أهل عل ذللثح فيثقل للمحديثه، بعده وا نحلولا فانصرفوا، العلعام من فرغتم وإذا 
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للحقوقمراعاة ويحر وثيدمحكم يشكم بل الخق، من ينحى لا واض منكم. فتحيي ذس، من 
أمر،ق خاطبتموهن أو ونحوهل النزل اله من يه ودتتني يه ستمغ شيئا سألتموهن ؤإذا والآداب، 

دئاوبس،والوسادس، الهواجس من لقلوبكم وأزكى وأنش، أمحلهر ذلك حجاب• دراء من فخايوهى 
كانذلكم إف بعده• من سائه تتزوجوا أن دلا الوجوه، من وجه بأي اممه رسول ئوذوا أن لكم كان وما 
لكم.أمهات اى< نولكون مماته، وبمل■ حياته ق نبيكم لحرمة عقليا؛ اف عند 

ثيء،بكل علتم ّتيء، كل عل شاهد تعال اف فإة نفوسكم؛ ل تكتموه أو شيثا، ثظهروا إن ~ ْ ٤ 
خفي.وما ياوا ما بعلم 

وأبناءإحواغس، وأبناء ؤإ-خواتس، والأبناء الأباء ز،؛■خول ه النص أزواج عل إثم ولا حمج لا - ٠ ٠ 
علكان اف إق ويرامنه. اف، ثمن أن وعليهن انميدط من أيائس مل،كئ وما اييات، اء والتأحواتمم، 

الماد.أمور من ثيء عليه عض لا شهيد-أ، ثيء كل 
والأساطات:الفوائد 

الأحوال.حيع ل هك اف لرائة دعوه - ١ 

١الأخلاق وأكمل الخصال، أحل من والحياء وحياؤه، ٠ الني أدب ٢"" 
المدور.وسلامة القالوبه، وهلهارة التقوس، تزكية عل الشريعة حرصن ٣" 

وقهئعالفتن، لأبواب وشد للبيوت، وحماية لهن، وصيانة اء للتتكريم الحجاب مشروعية ؤ، ٤" 
المريضة.القلوب أصحاب لْلاْع 

الحرمات،وهتلث، الأدب سوء من فيه لما دعؤة، بغير الحضور وهو التهلمل، وتحريم الْكيليين ذم ~ ٥ 
ؤمحالتهم حلول من الناس فيمل الكلام، ؤيكثرون الخلوس، بمليلون الد-ين الثقلاء ودم 

وتنبيه._، اعتناء بالخطاب عليهن الإقبال وز للخطاب: المحيية من التفات فيه ه ؤآمتزآثت ؤ — ٦ 
لهن-

 ~U نبثه.اه عفلم وقد الذنوب، أعثلم من ه الني ؤليداء القامات، أسمى ااسو,ْ مقام
البيوت.ويحول والأستئذان الهلعام، أمر ز الأدب ٨— 

-ين.والخلوة الاحتلأتل ومغ النساء، محاطبة ز الأدب — ٩ 

عئدبعضهم لايقف حتى ودقته، القرآن آداب من أدب ^ بمؤ الانصراف عن التمير ق ~ ١ ٠ 
عماله.إل واحد كل وليتصرف ، للحديث، الييتؤ باب 
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تليأم_تا.أة ؤ
ؤإدمناؤآ مهتنآ عدابا ثز ؤأعد وإلآخ-مق آلييا ؤ، آثه قتثم ثثؤلد' آمح، يودييث أفيت 

و؟كلإأأائاكا بهثن،ا تثمؤأ -أثثد \>=ظتغ\ ما مير؛_ آتؤبنهى 
ئبمرمح<لأئنلآيآ دخك بن٤?؛>^ يديكن يدءآلمحبم، يتائش لاركحك ش الئ 

ؤ،محألثرجشك> ليف هئيبهم ؤ، الثثفقؤث بمني ؤ اوأ'لإن وثآفث-ثستاتبمما 
مويدمحإتلشئآبم1 ?0 ميلا ثثلأبجاوسِماإلأ ب؛ لمةث> ١'^ 
هُأه ظىيىددث-خقمممحخ ّثنثآشفيآئث> ?0 متيهد ؤئتالؤأ 

التضثرت

والثناءالرخمة تعال وصلاته هئو، محمد النيئ عل ملون الكرام وملائكته تعال افه إن حما — ٥٦

منبه افه أ-خرجكم الذي نبيكم عل صلوا الإي،ان أهل فيا والثناء، الدعاء الملائكة وصلاة الخن، والذكر 
ك،اعلميه فصلوا معلما، مربيا محاميا حياته وتدل وءل١ءته، ورحمكم؛١^١۶٠ به، وهداكم النور، إل الفلل،امت، 
ويريدهذكره ينل أن فه ودعاء ه، الرسول عف ثناء المومنتن ومحلاه سلميا. لموا وسرتكم، علمكم 

وتشريفا.تعقليا 

ويؤذونوأوليائه، لأنبتائه والتعرصس محارمه وانتهاك أوامره بمخالفة تعال اطه يودون الذين إل " ٥٧
أووأصحابه، بيته أهل ق بإيذائه أو حقوقه، من حق بانتقامحى أو نته، سوهجر هديه بمخالفة رسوله 

المحرومون،البعداء مهم دالآحرْ، الدنيا ق تعال اطه لعنهم وشمائلمه، يرته سق والهلعن واللمز بالغمز 
١^■,^.للمعذاب المتحقون 

تستوجبالص والأيام الذنوميه من بوا اكتما بعثر والمؤمنات المومضن القه عيال يودون والدين — ٥٨

يتوبوا.حتى هتهم يتفلث، لا واضحا، وذنبا وافتراء كذبا ارتكبوا فقد العقوبة، 

حشمهجلابجهن؛ من عليهن ينح؛ذ، الؤمن؛ز،ت اء نوسائر لبناتك لأزواجك مل الني، أبما يا " ٥٩
ولباسالفضيلة، وشعار الكرامة، تاج لحجاب فا يسوء، أحد لهن يتهرض لتلا وءلهارْ، وعمة وصانه 

لماغقورأ بس اطه وكان بأذى- أحد لهن يتعزض فلا والعفة، بالإيان يعرفن أن إل أقرب ذلك الوقار، 
•ocدحيا علم؛ذللث،، عتدهى يكن لر إذ سلف، 
منالمدينة ق والإثاعات ، الإر-حافوأصحاب القلوب، ومرضى المنافقون ينته ب لثن — ٦١— ٦٠
الثم عليهم، وئلطئل—٠ بثم، لتعرمثلثا هم، ائودمحوالشائعات للأكاذيس، وترومحهم وافترائهم، كيدهم 
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أيثامطرودين محردمأن والعار، بالذمة ملاحقين منها، نحرحوا محي مليلأ، إلا الدية ز اكونك ي

•يه الأمر جهة عل هذا فيهم الحكم أي ثميتلأ، يقتلوا أحدوا وأدركوا، وجدوا 
اشيتتقم أن الدين، أعداء وسائر والرجفين، النافقين من ئل من حلوا الذين ق ودأبه اف ءلريقة — ٦ ٢ 
والأزمان.العصور مر عل سدل، ولا عجث لا تعال اف ومنن كيدهم. ويوهن شملهم، ؤيدد منهم 

والأسنياءلات1الفوائد 

١أوصحايته بيته أهل أوي ذاته قوق الض أذى تحريم ١- 
يؤذونالذين عف والهغ، الذل، ااعد.اب لوقؤع ه اض من وتأكيد مستقبئ، إحيار (  ٠٧)الأية ز ٢— 

وأفعالهم.أهوالهم ق ورسوله افه 
احتملو0،ما عثلم إل للإمارة افتعل؛ وصيغة ال١صي والقمل ؛^٥١^ التأكيد ^ همد٢حتطزأ ؤ ٣— 
جهيغّ.وحهل. شديد، بعناء إلا خمله يaلاق لا أمرآ وكونه 

وصمهالومناُت،، وشعار الإيان وعنوان وحياء، وعمه وامتقامه، وملجث وكرامه، ؤلهر الخجاب — ٤ 

المؤمن.المجتمع 

الحجابأ0 يزعمون الذين عف ئد ه يبءعئ؛ واليانؤئل،لآرث؟ك،محتايإث التفصيل هذا ز ٠- 
مزمنةُكل عل هوفرص بل خاصة، ه التي أزواج عف فرض إنا 

وربكاالممومة، والتظرات الخارحة يالكلكات للأذى ومزض وث؛تك، تبدل والتزي التمج ٦" 
.بالنثرحات اكنوين اعتداء إل الأمر يصل 

وتأليهي•بمتم؛إمحلاحهى وأن أولا، بيته يدأ؛أهل أن الداعية عل ٧- 

أمراضأو العارمة، الشهوات أمراض من قيئ مرض كل فيثمل لتعميمه، ه تنحس ؤ تتكثر ٨" 
وجبن•وشح وطيع وكر وحني غل من القلوب 

عقلتموحْلر ممملتر، ثر من ^_، ق لل والرحفين؛ القلوب ومرصى النفاق أهل تمكين نحون لا ٩" 
الجتمع.عف 

الناس.ق والبليلة اثغ يثيرون الدين الإشاعات مروجي من "التحذير ١ ٠ 
يضمرونالدين عف والغلبة بالنصر الومتين اض لعباد والبشارة مستقبئ، إخبار ( ٦١)الأية "ل ١ ١ 

الإيان•ويثلهرون الكفر، 
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إننر؛بمتا قٍن لاملآل،ثاعمح اتيةأ ؤتا عندآئي إقا ش آلتاعة عن لثاش آ ؤ
ملبيؤم ييؤمو ؤلثاJ_؛^ لا.-محدؤن أبدا فتها حتمحن سع^رل ثم ؤلممد ييىآلكتمئإن آثت 

أحاثائكاة؛آئظ
ثُ■*ِ\نؤ\ آليت دثنا،مل.وألب تكآآا=إلميجنؤليا آلضلأ. هئيط 

آقثآقتؤأ  ١٣٠١٥أو؟كآأها"؟^j، محجما عندآش متاةلؤأقاث آثم مؤمئجأ كؤنجإ 
اسصُثنفازجزثزي 

عطيثا.ه
الضير

الذيتعال اش علم ذ موعدها أف فأجبهم الساعة، قيام موعد عن ~ الني اثبا ~ الناص يسألك — ٦٣
لها؟أغدوا ماذا قريبا، تكون لعلها ثيء وأي غترْ، يعرفه فلا به استأئر 
التياكار لهم وأعد والعار، الدقة حم وألحق وطردهم، وحرمهم النفاق، أهل أقصى تعال اش —إف ٦٤

محرةهم؛ئهيها•
محيونولا عداحا، من نرمحون فييموتون، ولا لهيبها، علمي ولا يبرحويبما لا أيدآ، فيها ماكتين — ٦٠

عنهم.ؤيدفع بمميهم، من 

ارْلاءةفوايت، عل والندامة بالحرة فيشعرون سعيرها، ويصعللون جرها، عل يتقيون يوم — ٦٦
المار.من لمجوا ورسوله؛ اش لوأطاعوا أن متمنن ويتأوهون، فيصيحون الواحبة، 

الكمردرددم، ردّاءنا و'كمّاءتا، ادتتا ّأطتنا اثا رنا ثاين; نائمين متحسرين وقالوا — ٦٧
والضلالالكفر ق عمياء طاعه وأطاعوهم يم، فانقادوا لهم، ونسوه الكفر، كوهم الذين والضلال 

إليك<.الوصلة الصحيحة الطريق فأصلوهم والخهل، والفللم 
وعارهم.حزحم ل وزد ااحداب«، من لجعمين لما تضليلهم نظير وآمحم رثنا - ٦٨
فيرثأْآدر، إثه بقولهم: عليه افتروا إذ موص، أدوا كالذين فتكونوا ث، تؤذوا لا الإي،ان: أهل يا -  ٦٩

وْتزلة.ورفعة وجاهة ذا تعال اض عند وكان اقترانهم، من تعال اض 
شوءةإل تعصهم يظن ءزاْ ثعثسلوف بنوإنرائيل اا'قائت، قال: M ، ٥١رسول عى ه هتيتْ ش عن 
~قال ~ آدر انه إلا معثا تعقيل أف موتى ماتمع واش ققالوا: وحتّه، يعثسل الةغء> موسى وكاف بعض، 
حجرئوبي( مولت يإئرة موتى مجثح ~ مال ~ بثوبه الحجر مثر حجر، عل ثوبه هو,صع يشل مئْ مدم، 



الأحرابسورة 

ضالخجث يمام تأس، من بئرتى ما واش قالوا: موتى، شوءة إل تنوإنرامحل يظنن حى حجر• ئوإٍ( 
زوحدْ ءريا؛ا اغتل من اب الغل، كتاب البخاري، )صحح صزبارا. يالخجر قطمي ئوثه قاحد ~ قال، ~ إقو نظر 

يقال،تالخصية. ق نفخة والأدرةت ٠  ٣٣٩برقم الخلوة ل عريانا الاغتسال، جواز باب الحيفى، ل لم، موصحح  ٠٢٧٤برقم الخلوة 
(.١٣٨م/للجومري الصحاح الأدرة. رحل 

قداي والالصواب ومحروا أموركم، جح ق اض اتقوا ورسوله، باش صدقوا الدين أييا يا ٧" ١ " ٠٧ 
ؤيداومورسوله، اش ؤناعت يلزم ومث ذنء.بكم• لكم ويغفر منكم، ؤيملها أعالكم، لكم بملح أهوالكم، 

١عقليا فورآ فاز خمد عليها 

والأساطات:الفوائد 

واكسؤيم،.التواق ورك الصالح، للعمل الهمم كحفيز الساعة؛ وقت، إخفاء من الحكمة ~ ١ 

يثلطوالمسل»ين، للإسلام وحرحم وإرجافهم عيهم ق القلوب ومرصى الناقمون ينادى حنن ٢~ 
فيقرعوتمممحيكتومم•عليهمهماده، اش 

و١لتثل١هرالتلون هو الدنيا ق القلوب ومرمحى النافقين حال كان يثا العمل: جنس من اُبمراء ٣" 

يؤمؤ عملهم جض من - كان آخر، بوجه هدا ومقابلة بوجه هن-ا ومقابلة يضمرون، ما بخلاف 
.الدنا ق وتقنمها وئلومحبما، لتقلها مثب 
العيابق والتيؤع التاح و وعقايه، افه لمخط موجبة رسوله وأمر أمره محالفة ق اض غثر طاعة ~ ٤ 

ذلك.السلم فليحذر مشتركون، 

شأنتفخيم عل تدل قاعا للفاصلة، مراعاة كوما ْع ه وآلثإتلأ° ه ؤالقمق؛ و الألف نيادة ٠- 
والندم.والحرة واكوجع التأوه عل الدلالة ْع عنه، صلوا الذي جيل الوشأن خالفوه، الذي الرسول 
جهتم•ق والمريخ والعويل باليكاء يشعر ؛يا الموت، ل الإءلااة ، ٧١٥ويناسبا 

يدعيمى فيه التغليِي،، عل فهو كائة، للأمة موجه ه ءاممأ الين كؤثآ ؤ ؛■ الخطاب ~ ٦ 
ونكست،.لهم توبخ الخطاب و فإدراجهم هدا وعل الإيان، ، خعيفشه دبمديج ثه، ويتقلامر الإيإن 

الوجاهة.له وجعل تعال اش ثرأْ ، وكيفشديد، أذى من لقيه الققووما بموسى التتؤيه ٧— 

صدالعيد بمقام فانمرة الاس، ميزان ى وليس الثممع، ميزان وقمح، يكون ما الحقيقية الوجاهة ٨- 
له.وانتقاصهم الاس، بتهياول ابتل من لكل لية مهدا وفي( ربه. 

ودقةرمسها، صحة ْع مقصدها، وصدق، موردها، سلامة يعش الكلمة أوتسديد السديد القول ~ ٩ 
مداها.تيغ حم تصويبها 

-٣١٩-
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وفيهإسديدأ. قولا وقال امحقاْ ثى أمال م|«اني اف بآل نشئ مإخبار ٧( ١ ٧" ٠ ر الأيتين ~في ١ ٠ 
أمرومي.فييا الذورسوله خطخ لمى والآحرة الدنيا ل العظمى بالكرامة وهوالفوز تقلأآخر، إُتحارم

ؤحملها ١٢٠٠ؤأثممن آن هأبممكث ؤآلصال ءآلمذ؛تحا آدتو؛ما عق عمبمناآ'لأمانه دا إؤ 
وآلسءتؤآلمقممحكيى ؤآتنتفكت 'َ©؟ ^(لأثجا0ظاضالجولأ 

^قبمثا ئضل أثث ةا0 ^لتيرتئ^ءشت، هل آس ؤيؤما 
التمثرت

وقيامللكون، ومارة ومعاملات مادات من والفرائضى والموولية التكاليف عزضتا إثا —  ٧٢
ؤثملالمسؤولية، عظم واستشعرن خملها، عن فامتثعى الخلوقات ماتر عل الاستخلاف بواجبات 

ا-اءهلشديد ه، لتفالفللمم شديد كان إنه تبعات. من فيها ما ْع يتحملها أن ان الإنواختار التكليم،، 
المسؤولية.بقدر 

الدينوالمنافقات النافشن من العهي. ونكث، الأمانة، خان مى رثعد.>ّث، ؛، lUJbالبشر اطه اينف — ٧٣

ويتوب،الخالعس، التوحيد عل الشرك اثروا الذين والمشركات والمشركين يضمنون، ما بخلاف تقلاهروا 
رحياغفورآ اف وكان الكون. مدا ز رسالتهم وأدوا الأمانة، حففلوا الذين والمؤمنات المؤمنين عل اض 

بالرحمة.مائه عل ويتفصل الدنوبح، يعفر 

الفوائدوالأسساءلات،:

ا-بمهلأو محها، التغافل أو بشأما والتهاون فيها، التفريهد يبغي فلا وخْلرها، الأمانة يقل - ١ 
يقدرها.

الرئيسة.وموصوعاته القران، مقاصد من ورسالته وحلييعته بياته الأسان تعريف ٢— 

قدم.بإ ثلأ ومحاني وايامحق، الشرك من الؤس لمير الإنان؛ اف ابملأء ٣- 
ا،إومنين.عياله عل ومصله ورخمته بالعصاة، تعال اض عدل ~ ٤ 

والمحاق.الشرك لأمل ؤإنذارْ الأمان، لأمل اف بمري ٥- 

والنجاة.والرحمة المغفرة ّيس، لأيبما يالتوية' العياب، مقابلة ٦— 

لها•نحيثر لا متيرِة والخبال والأرصى موات البقيت، ؛يت،ا الاختيار، حرية الإنسان اش أعهلى — ٧ 
(•٦٠الأية)الأنعام وسورة (،  ١٧٣الأية)النماء سورة ضر وينثلرت نبوي، وقف الأية)٣٧( ق ٨— 

٣٢



سيأمحورة 

الرول:ْ.كية.

القاصد:

منه.الحكمة ديان ياليعث، الإيهان تقرير ~ ١ 

ومقاصدها.وعالمتها التتى.، رالة تقرير ٢" 

الخاهلة.رسختها التي الادأة والتصورات الياطلت، الفاهم من كثير رد ٣— 

الدين.يوم ونحاصمهم والتكبمرين، المسنتصمفين عاقية بتان ~ ٤ 

يي

?0"ؤئزاممِآين هم;وممقص: ى ^ ١ق 
أهتجطوئوآنجثَأئف 

ؤ،ديق عنلمآلسس<لأحث لثاذقتتظم هممه دك ثق لأيمحثاآلثاعة و3الالخهبمكثأأ 
أجآِيجزكتتاؤنين حكشب د'إلةكلآمق>رإلأؤ، آصمزين وي ولأؤ،آلآتييى آضنؤت 

•ءاثثاثمحئىؤآ معز وآك-؛ن مسمْئفًفبثةأه؟ 
0؟^،٢^^أفتامحووِسمحك٤٣^١^،^^^ 

ؤ،لائؤمئ أؤخوأ ز بثإب يدء أم عكآشَكذبا 0؟آهمهث ■شحتديد ش ؛؛ ممنق.١٥
ئثأوإآنيق),،إن آلتعا.ء بنك -ثلثهم ؤما يهن؛ آن ;A؛، مآ أةءِرةإإق ؛؛0؟ وآلث>ثلآلنم آلعداد_، 

ه؟هدلث إةؤ، ظءئسماده-مآمحير(آومقط 
ير:التف

الدنياق عياله عل التفصل الحامدون، نحمده أن قل الحموي فهو ه، نقعل سبحانه اممه يثتي ~ ١ 
الآ•حرةق الحمد وله وئصؤفه؛ قهره وتحت، وعييده، ملكه فالخمح والأرض، موات المللئ، له والأحرة، 

السمين،ويعاقم، الحنين، ءٍثي_، بيتهم، ويقضي العيال، بين يئصل إذ رحمته؛ وتمام عدله، ، ^١١عل 
الأمور.ببواحلن الخبير وتدبيره، ملكه ي الحكيم وهو الجرميز، من ويقتص الظلومين، وينصف 

-٣٢
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منالماء من بمزل وما كنوزونات، من منها عمج وما كامحات، من الأرض ز يدخل ما يعلم ٢- 
وأحاطعدآ، رثتا أحماها وقد إلا صاعده ولا نازله ولا والزحمايت،، والبمركات والقادير الأمؤناروالأرزاق 

•أبوي وقح معفريه سحائب أمطر الغفور اثارها، وبث رحمته، ساط يثز وهوالرحيم وهميا، قدرة ببما 
منحال بأي الماعة تأتينا لا شواهد٥ت عن له، مسبدش لليعث، مئكرين الكفار ومحال ٣" 
لتاتبجم؛وئعهدف إئ أحن الذي وري بل بالقسم، وقوعها فم مؤ'قدآ — محمد يا — أحيهم الأحوال. 

مهٍاقيء علمه عن يغيم، لا واسر. غاب ما كل يعلم الغيم، عالي و؛ٍشكم، بيتي ؤيئمل ليج١لآكم، 
وماكان، ما كل حوي الطوي ايحفوط اللؤح ق مثجله وهي إلا كبيرة صيو\ولا من فا ولطم،، صغر 

وحسابكم.بنيكم عل قادر فهو ومنئم سيكون، وما يكون، 
،،باطلغفرهوالرزؤ،الكريم.اجلومتينالذ.دنعبملواالصالخاأألفصل؛،نالعيال،وممىفهم،لشم،~٤ 

ودعابما، آمن لمى وتئييهلآ بما، حاء وتعجيزالمى فيها، وقدحا صدآعتها، آياته ق سعوا ٥—والدين 
لأيدامم.موج^ر عياب لهم الثعد.اء هؤلاء إليها 

إلوبمدي اُلحق، هو ءليائ، اش أنزل ما الواعية والمعرفة التاغ بالعالم عليهم افه ثى الدين ؤيرى ٦" 
والثناء.الجل. وطريق العزة، فهوطريق والثناء للحمل. التحق الخميد أولياءه، يعر الد،ى العزيز طريق 

 ~U وتمرمئ،أشلاوكم، مطتث، إذا أنكم يدعي رجل عل تحم ئد هل ماحرين؛ كفروا الدين وقال
التشكيك.ق ومبالغة الاستبعاد، ل إمعان متهم وهل.ا حديدا؟ حلقا قهلقون ترابا، وصزتم أوصالكم، 

الضلال،ق موغلون بالاحرق الكافرون بل الختون؟ من صزب أصابه أم القول، هدا اش عف أفرى ٨— 
هللتي وئهكرهم للايايته، اهلهم حنق 

عممن سمهم وما بينان، آيات من حولهم لما اعتار نخو ينفلروا أفلم تنكرأ عليهم اش يزد ٩- 
سبقفيا إل فنبييهم• الطء من قهلحا عليهم نمهل أو فتقرهم، الأرصى، حم نخف، نشأ إن وءفلا'>تؤ. 

أحواله.كل ق إليه رام مولاه، عف مميل عيد لكل لأيه إليه والإشارة ذكرْ 
والأستياطات:الفوائد 

الآحلة،عف د.ليل العاحلة فالنتم الآحرة، ق إمحادها عف قادر الل-نيا ق النعم هد>ْ إيجاد عف القادر — ١ 
الاحرة.برهاذعف الدنيا ونعيم 

٠^•ثمح،ء بكل فهوالحيْل■ ميكون، دما يكون وما كان با تعال علمه ٢" 
أبلغعف وتقريراله اليوم، لهدا تعفليا التوكيد؛ ونون واللام م يالقاليعثه منكري عف الرح تأكيد ٣— 
وظلالها.الرحمة ساط ونشر والإنصاف، العدل موازين لإقامة الإلهية؛ ا-لحكمه تقتضيه أمريقيتي وجه؛ 



ميأمحورة 

سووهممحا لتقديم كيلك وآجل، حال وعذاب دائم شقاء ق لأثيم الضلال؛ عل العياب قديم ت ٤
دترمهم•

تعال،اض قدرة ل وتشكيكهم عنه، الصد ق وأمحالمهم الحق، من الإسلام أعداء موقف بيان ٠— 
ءٍهم•الهزيمة ريح وبئ ^٠^٠، ٠٧وتشيطهم 

درجةومن رتبة إل رتبة من يرتقون وهم ودوامها، الرؤية هذه نحدد لإفادة ؤيتكاه ؤ ب التمر ~ ٦ 
وعلامةوفضيلة، العلم لأهل قنب اروهذه افت رخمه عيي الالشخ قال واليقين. العرفة سئم ز درجة إل 

أوامرهبحكم معرفة وأعفلم قو، الرسول به جاء ما بأحبار وتصديقا عنأ أعظم انمي كان كثا دأثه لهم، 
ا،لكدبينعل حم اف، احتج قو، الرسول يه جاء  ١٠عل حجه اف جعلهم الدين اللم أهل من كان ونواهيه، 

(.٦٧٠ص مسى الرص الكرم )سحّ العانيين*. 

ئقلبهمفضلأعن دركاته، ق وثزديم الضلال، عمزات ق رعيهم عل لليعث، الكفار إنكار دل ٧" 
الآ-خرة.عياب يان.وةوا أن قبل الدنيا ل.اب ءق 

معرفةإل به واهتدى بعلمه، ئثمز كن وغيرهم، الكتاب أهل من اللم أوتوا الدين مهاده ل ٨" 
لهم.علم لا ثن عف حجه الحق، مدا 

للكئار.الماء من والعداب الأرض ض، عن متقلأ إخار الأية)٩( ق - ٩ 

-٣٢٣-
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سمحنبآن أ-ثديد لد ؤآلطلترؤألثا معهُ أؤي■، نجتال داصدينا٥۵^ إمد■«\_1 وؤ 
ّمرمحدهمل-ثهائدؤبما آلتيح ؤيثقس ?وأ بنيين ثعلؤث يما صدحا,إؤ، انأ ؤآعلثتي ١ ق ؤبمدر 
مننذمد عزآتها ينئب ثتزئ رم، يدين يتم بتت سو ش آست عتت تث وآندا ثيت 

تاسينمتاؤقدؤر وجقفانَكالحوإما ؤتمثل مح1رئب ين محاء لهءما يعملؤن اأث^^أأ السعر عذامحجا 
تالقمهك*نويمحًللأكمأثنينا?جأُ آعمؤأءادد\وثدسكزvءلتيكىآشمحئ 

0تدويىآدثتبمالسمأفيآتذف^١ ١٤١اإسأى^حرتثت د١ثدآ/نيشتآءءىلمنأتمء٠۵
اهمن.ه

•الم\ر 

ك،العل يدل صبأ داود سه مثلا اف صزب عفليأ، فضلا متا داود أسا لقد وحلألا وعزسا — ١ * 
ذللثحوهي العجيبة، الأية ببماذْ المحقوأ داود عل اف مصل فقد -^^، ١١٠۵١١لعباده عطاته وكريم قدرته، 

ْعمتسجمه تعال اطه من بأمر تتجاوبا فالخبال، وطيور، جبال من حوله ما ومن بينه والانسجام ، التآلف
نفورهاح الطثر وألمثه صلابتها، هع الخيال له لأسن، وكإ تشدو. والهلثر الخاشع، الخميل الصويته هدا 

طر3،غر من لينا، يده ق فكان ا.دحكٍاُت،، ابغاُت، ايالدرؤع به لمخ الحديد له اش ألان فقد ووحشتها، 
إلسبحانه أرشده فقد وتعليمه، تعال افه بأمر متينة، حصينة دروعا ؤإحكام بيئة منه يصنع أوتخن، 

قصناعتها.الإبدلع وفنون الإتقان، وأصول أصالخودة، 
ضيقةمتناصؤقة متينه منتظمة تكون حتى حلقاتبا، واصيظ محكمه، مابغه دروعا اصخ أن أمرناه — ١ ١ 

إيوالأجل، العاجل ز أرها ؤيمتل. معها، بمإ ١^! الصالحات عمل 3، بجلوا وأن المهام، منها تنفد لا 
جليلها.عن فضلا ولهليقها، بدقائقها بصر أعإلكم، عف 

فتقطعوجنوده، هو وتحمله بأمرْ، تحرى الرج، له فسحر ال؛له؛، سبيان عف اش امتى كدللث، — ١ ٢ 
الدابباشاس لتفيص الأرض؛ من نتع الي الحاس ء؛ن له وأذاب اليسير، الزمن ق البعيدة اقان الس

دبمرففثراهم يديه بن يعملون الحي، له تعال افه تحر ي والحرب، الملم أغراض 3، يستخدم الذي 
القصاعوصناعة والمحارم،، المساكن بناء ق الشياطين له فنحر المهام، عليهم ويويع عملهم، عف 

يذقهسليان بطاعة له أمرنا عن منهم £ثح وثن المحار. كنوز لاستخراج الغوص ول والتائيل، اليرة 
اديرقة.المار عياب من 
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التيلكلخاصن وهم^ع يتحتوب، وئفل والسكتى، كلبد٥ مرتفعة أبنية من يشاء ما له يثشثون "" ١٣
آتاكم، ١٠عل شكراّله داود م، يا اش طاعة اءمالوا لبظمها. قوانمها عل ثابتة الطخ وآنية الماء، فها بجي 

الشكر.من المكثر صادي من وئليل 

قمتغرقون والخن ،، J^Sfعل؛يشرف عصاه عل وهومتكئ بالموت، علميه محارنا نقذ مؤا — ١ ٤ 

الخمحليعلم ملياذ؛ فحر عماه، الأرصه أكلته حتى ؤإذعانا وخضوعا ؤإحلألأ، له مة مهامهم؛ 
كانوالو إذ والادعاءات؛ الأوهام نالك، ونقط بالغيسه، لم علم لا الخن أن الإنس ويتيقن بموته، 

اقئو.مالي،ان به 'قلقهم الوي الشاق العمل هل.ا ق ليثوا ما يعلمونه 

والأستياطاتف:الفوائد 

لهموتكريم.تأييد العثليمة؛ والمواهب الخليلة، أنييائهبالنعم عل تعال اش مصل ~ ١ 
والمجرورالخار وقدم وتشريفه. تعفليمه ق نيادة ^ ^؛؛١ ت قوله وكذللثج للتفخيم، تتكثر^٥٥^^ " "٢ 

رل٠ؤخر.والتشؤيق للاهتمام؛القث.م، 
الامتهاما وأن الصتائع، الفضل أهل ئعلم عف دليل الدرؤع صناعه وئعلمه ص داود نحة ق ٣- 
حترآقط طعاما أحد أكل ءما ه؛ال(ت افث رثوو عى ه المدام عى الصحيح وق مناصبهم. من يتمص 

ْعلأيه بالأكر اف حصه وإد،ا ثدْاا، عمل قى بأقل ثاف ص داود افث ئي محإف ببْ، همم ةس يأم أف بى 
والخاوي دوام والحديث . ٢٣٤ا/ ٤ للقرطم اكران ^ Sl)الخاْع العمل. من ذلك بمنعه فلم ملكا، كان سونه 

(.١  ٩٦٦برقم بيده، وعمله الرجل كب باب• الجتؤع•، كتاب صحيحه 

١لاءعةوالصناعات الخرف طؤير ق والاجتهاد والصلاح، التقى أهل شيم من العمل إتقان ٤" 
صرورى.يأمر شرعي، معللب 
لها،ورحمة وخير الإنسانية، ومعلممو والارتقاء، الهدى مشاعل وحملة الخمارات، رئاد الأسياء ٠"" 

الرجمنها عجيبة، بهبمود وأيده عقليا ملكا محاي،ان افه وهثح الإنسانية، المعرفة مصائر من مصدر والوحي 
له.اكحاس صن وإذابة الإنس، عن فضلا والخن، والطر 

الصالخة.١لأءءال( ق والئم»ا والموامج الملكات توفليفح إل الدعوة — ٦ 
واّتحمارها،اش، بتعمة القيه اعتراف وهو والخوايح، والألسنة القلوب، أع،اله من الشكر ٧— 

الخواؤح.وعمل اللسان، وثناء 

كللأل درس ه،وا وق الأنظار. ومحط والاهتداء، التأسي موضع لأمم بالدم؛ داود آل حص ٨" 
نعمه.وشكر اف، طاعة إقبالاعف وأعثلم حرصا، وأشل استجابه أّرغ يكونوا أن داعية 
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لأنهالأكل؛ مل دالطخ الأكل ألة وا-بمفان اكلخ، آلة القدور أن مع القديد عل ابفاذ مدثت ٩- 
لأي؛ Sfj؟الخفان فدكرت فيها بمد الذي الشاط عثلمة إل يثار أن اب اضية الأيية ذكزت لؤا 

(.٢٧٢؛/ ٦ للألو-ي سبي يوح )انثر: هناك. نحضر لا فاي القدور، بخلاف فيها تكون 
وطعاماقمأوى منه لتنخذ وتحفرفيه؛ الخغ_،، تآكل ام الحشرات إحدى هي الأرصى دابة إل ~ ١ * 

)القرصة(.الأرضة ومنها أوالقادح، ( Woodborers)الخشب نافرات باسم تعرف ولذ.ا واحد، آن 

منأن حقيقة إل الشربة تارح ز إشارة أول، ينأتمره.' ؤ ت تعال فوله ق ااعل،اء يقول، 

الذ.ىأن عل تد.ل، ه مناهن ؤتآ^كل الفعل ق اكأنيث تاء وأف الأحثامح-،. أكل عي، يعيش  ١٠الحشرات 
اركر؛م؛القرآن j الخوان اسي: الأعجاز )آيات الناحرْ. الحشرات نس، من الإناث هي الخشب j اسر يدأ 

(.٢٢٢٦-١ ٢ ص زغلولالتجار: 

لمحُؤآقكؤؤأ ^^٠^ ^^، ين وث-مافيحلوأ يمين جئتانعن ءاية مسكتهم جزؤ، لم ثدَكان لؤ 
دياةجنم، مننجم محددهم آما ثل عنيم هأتصتا نأمصؤأ عمؤروُ ؤتجب حيتة بند؟ 

يخلوم ■م أًًىفي 
تالآ9^1 ستئمحإ ألئ[؛ز نيا وهد-ردا ظنهرْ متم، فبما بتيكنا لي آ محيى ييم ئعتا 
ومزق1هلمو^^لJنهلمتادث ؤحثلمهمأ اسمارئا بس بنعي اأع؟ممالوأ ءامنس ^؛١٠^١ 

أوآهذآؤمحت تجاب لمه لابمي دلي ف، تثتيج.ءة 
٠\ذطوبر 

وصقهتعال، اف قدرة عل تدل عجيبة، اية وساكتهم ديارهم ق سبأ لقوم كان لقد سإ — ١٠
والزروعالثار اليانعة الفللأل الوارفة الأشجار فتها والشال، المم عن جتان ممه: ل وعدله \ح\ب 

بلدةعليها. ربم وليشكروا الطييامت،، هده لهم فهتيثآ السد. وراء الخرانامت، من النمير بالماء تنمى التي 
حلييه،وساكن العيثى، ورعد المقام فيها طاي، المنعصات، من حاليه ١لآفامت٠، من سالمه الخثرايت،، وافرة 

الثمرات،دأحلاي>س« تتفتق وأشجار بالخيرات، تتدقق وأمار حضراء، وربؤع ممتدة، وّهول راتعة، ومناظر 
ابريل'الثواب ؤيمخ القليل، عل ويثيب الكثثر، عن، غفور؛عفو درب 
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فلطوالتكران، بابحود النعم وقابلوا وعلا، جل النعم عن أعرضوا بل رحم يشكروا فلم — ١ ٦ 
الخقول،بتللثخ فتيدلث، أشجارهم، وأتالمؤ ررعهم، وأشد تدهم، حئمس، الذي ا-لحئار اليل عليهم اش 

جؤع.من لاثنتي الش الأشجار من وغثرها والئدر كالهلرفاء الثمر، رديظن أشجائ الثمرة والسسالإن 
ذللث،،عل وأصل بالنعم، كفر س إلا مام، فلا وجحودهم، 'قمرهم س_، العقايح ذللثح — ١ ٧ 

الررؤع،وئلم، والخدب القحط إل الثمر ووفرة الحياة، وءلي_، العيش، رعد مى حاله فيسيل، فيه، وتمادى 
الثمر.وقلة 

متواصلةمتقاربة وقرى آمنة، طيية وبلاد لينة، مهلة وعيشة رغيدة، وحياة ظاهرة، نعم ل وكانوا — ١ ٨ 
مقدرآمثرآ فيها باركنا الي المءى د قراهم ؛؛ت الند وجّلنا الشام، بلاد إل جنوبا اليمن من بالخيرات 

ودعو.ناهمأحرى، قرة J< واليث، قرية، 3، القتل يكون حتى قرية، إل قرية دمن منم.ل، إل متذ.ل، من 
سفرهم.ومهماطال، أوالنهار، مهماساروابالليل الخاطروالأفات، كل من ثلفيهاآثخن، للم

ببعضهمالترف و؛الح طؤيلأ، الفر كان لو وجثوا زوالها، وطالبوا النعم، هذْ عل القوم ~تءال ١٩
بجحودهمهم أنقوظلموا تعال، اف لنعم ؤإنكارا جحودأ الأسفار؛ بعد من اشتكى أن والدعة 

عيشهمبعل وبؤسهم أمحارهم من ويتعيون عنهم، الناس يتحدُث، عثدة فجعلناهم وتمثلهم، وغفلتهم، 
الأمثال،،ق فقالوا اترآ مثلأمصارتفريقهم حض عزهم، بعد ودلهم شملهم، اجت،اع بعد وتهمقهم الرغيد، 

أكثرمن لكل وعزآ لواعظ ذللث، ز إف (. ٢٧٠ا/ااو-داف  JuuSd)صع تبا• أيدتحر ؤثذرهوا تبا أيدتم، دثبمح,ا 
الصبر.عل نفثه ووطن الشكر، 

والأمشاطاُتج:الموائد 

بالشئو'قث.؛وا البمشر، أنكروا الذين قريش كفار عل وحجه وعقله عبرة لنكون سبأ قمة صيقت ~ ١ 
 ،■M علوعنوائ ودليل، وبرهان تمهيد الدنيوي فا-لخزِاء الأيات، من حلفهم وما أيدبمم ج؛غ، وأعرضوا

الأحرة.ل الحناء 

بينبمتشر والأكجين الأكجض، عصر إل نحتاج البات أعضاء كل إن البات: ءل،اء مول، ٢- 
الرائدفاتاء التربة(، )أغرقت، بالتربة ال١ء ية نزادت فإذا الخدور، لنفس الكاي؛ بالقدر الربة ■صيات 

والحيوان،الإنسان يغرق، ك،ا محتتقا فيموت الأكسجين من به يتنفس ما الخدر بجد فلا الأكسجين محل تثل 
افاءتوافر رغم ععلشا البات ومات التربة من والأملاح اناء امتصاص عملية نوقمت، الحذر مات فإذا 

)الإشاراتالصيم،. قلم—، ز الحرارة للفحة تعرفت كأما ذابلة باتاء الغارئة الباتات وترى قدميه، تحت، 
(.٢٨٧- ٢٨٠ص اليم تار السدمدالللدكتدر الكريم القرآن ي الضان حملم الكريم القرآن ي العلب 
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والحرمان.الشماء والنسان: والعملة والتكران، الخحود عاقية ٣— 

ها.نفالقرى من عرجوا ب كآئم حتى القرب، ثدة ه اسمر ٤" 
(.٢٨٨/ ١ ٦ الئانرللألوّي والتع اسلم ضرالقرأن ق العاق )يلح 

أويكونالأيام، عل سامة لأقبما أو للؤيل، أخفى الليل قيل: وئد الخوف، تظة لأيبما الليال قدم ٥- 
كئبمرة.وأياما ليال وامتدت ممركم، مدة تaلاولت، ؤإن فيهاآمتين، سروا التقديرت 
حينلاثه يالشكر؛ الصبر اقتران ْع ايالغة بصيغة ه ؤ، ؤءة ت قوله ٦■" 

تتمموعقل ثاقي،، وفكر نافدة، بص؛رة عن تتفتق الإيهان حرارة ح الشكر بحلاوة الصبر مرارة نمتنج 
المر.ويتوعّجه الدرومن، يتتيهل 

عثليمةنعمة وتالك< وأئرياتهم. ايلمين أمور أولياء عل شرعي واجب، وتمهيدها الطرق تعبيد ٧" 
له.والدعاء حا، يقوم وئآكرمى تعال، اف خمد ئتوحج، 

ينعانجم ك' ؤماح؛قاث ضيماِمنآلمبيتتي طقهءهاقجعوْإلآ إ؛لدش علهم لثدصدق ؤؤ 
ؤو؟ -حفئ عث،'؛وثيىء ؤمحيق، ثؤأ ؤ، هويثها مس إٌق يقين س لتعلم ثلطني.إلأ 

لمثما ولأآثؤيت، ؤخ يرم يممظويك> مح؛آشي محبمتممن آكذك< آدعؤإ 
عنإدامغ حئ م لمى إلا عنده7 آلقمعة سظه؛رأاؤ^^إولأنتفع متمم كء ؤبما شمك فيهماين 

^تجةبأ"طنصمهئ0يم
ارب|الشا.

المعؤ ونتافوا الترف،، إل وأخلمدوا المئعم، وئوا النعم، شكر عن سبأ قوم أعرصى لما ~ ٢ ٠ 
اوصه،ومحمن بائهاتيم الله عصمهم كص فريقا إلا حلته عليهم ق فهت. الشيطان، مصايد ل وقعوا والملدات، 
إغوائه.من ونجاهم 

يقهرهمفلم للناس، وابتلاء فتنة ذللث، قدر تعال اش أق لولا آدم، بى إل يصل أن له كان ما و ١
وحكمةودليل. حجي بغثر الخامحة، بأهوائهم اتبعوه ؤإنها والتزيين، الدعاء منه كان وإلها الكفر، عل إبليس 

أع،الهم،عليهم وتجمي العباد، محفظ واش الكاذصؤ، من الصادق ليعلم العباد؛ امتحان ذللث، من اش 
ذ؛جاذ:أمبما•
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زعمتم،التي الهتكم ادعوا ونحاديآت لهم، وسكينا عليهم، احتجاجا للمشركن — محمد يا ~ تل — ٢٢
زمو فا بعثرهم؛ ولا ثيء، ق بم تسن يلا يحاته محمحواف ذرة. مثقال الكون هذا ق يملكون لا فهم 

إلحاجة 

أهلافليسوا به المشركون  uUوارتضاْ، له أذن يئن إلا عدْ، محيي ولا الشفاعة، تمل ولا - ٢٣

أنمن الشديد سر والخوفالهاتل، الأمر من الخالة يتللث، يقترن لما فزعوا؛ الشفاعة ق لجم آذذ فإذا ،، ١^١٧
القول^ ١٥فيجيمحومم، ربكم؟ أمر بإذا قومهم؛ قالواللملائكة عنهم ّري فإذا اف، أقدار من ثيء بمدث 
محسحانهفله ؤإجلاله، هيمحته عن وتعبير استشعار غيرهم، يوف لها اامستحقين شفاعتكم وهوقبول الحق، 

بالعلووالكييياء.التفرد الكبير وموالعئ يرين ما ليفعل يشاء، با عبادْ ل محكم أن 
والامتياطاته:اكواثد 

افعباد إلا يغو-بمم، أن تعال يعرنه أمم ض إبلتس، ظى فٍه صدن، فقد يغوى صل س كل ~ ١ 
[.١٦]الأمواف: ه سةئإمخهادنتشلم ؤ العزة رث، أحبر ك،ا المخلصمحين، 

المؤمن،اف فثقثق الرتاي،، الكافر من الصادي الموصى لسيرت، للناس؛ وامتحاف ابتلاء إبليس فتنة — ٢ 
مد.رالأحر باليوم ؤيقيئه به، واستعانته باق الحياد إي،ان وبقدر الشيطنان، حبائل ل الرتاب، ويم ويعصمه، 

ؤئيىثك منينهاؤ< مس أ'لآغرى يقين من هلت؛ ^٠^٠٤^ من عقم لم' وماحفاث ؤ الفتنة هدْ أمام ثباته 
مكايدمن الإمان وقاية ق وأثرْ الأحر، باليوم الإياف أهمية مدى ندرك هتا هن ه ءل،'يو،'ثيىءحغإْل 

فتتت4.من وعصمته الشيطان، 

متكررمشهد تعال لأمره خاشعين لرتم، والإجلال افة غاية ق وهم اللائكة مشهد ٣" 
 )j ،جاء كا الدنيا ،i صزثثالمحاء ق الأمن اطه مقى إدا ١٠انيًرقوهال: عن ه هريرة أي، عى الصحيح

ثالؤأنقتلإ ثال مادا ؤئقعنثلنيهترقاؤأ قإدا صموان، عق 'قالثي.لة لقنله،حصنانا يأجنحها اللأيئ 
ه٧! يء هن [لا ؤ مكسال: باب الغ—يّ. كتاب ايخادى، )صمح الحديث.  ٠.٠٠ ^٠ ؤجوأي؛ الحف 

،رقما-'\أ(.لا-دجر;،ااا، 
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إثيصام أوفا هدى قمك وألآغي1أهزإهو)دآأووثءظلم ^ايىآدو؛ت ̂ ؤ
^لإ:تاَةائئو:تتا

آيتتيزآمحكئهمآثئ بق بهءثتيكآآؤ ألخمثر أو وثوآلثئاحآشث الحؤ 
"©؟هئنلثوبمت>محقيمة أر؛بمدنكإلأأجُ 

النفر!

أماوحده، اف إنه والأرصى. موات الوبركات محرات من يرزقكم مى الشركزت لهؤلاء قل — ٢٤
الفالهدى واضح، صلأل، أوق هدى، لعل إياكم أد وإنا ذرة، مثقال الكون مذا ق تملك لا فإما الأصنام 

يتعدد.

عنمحاب ان إنمل اعالكم، عن شأل ولا وجرانما، أمان عن لأنمألون لسركن: قل - ٥٢ 
المضل،بالقول بيننا بمكم نم القيامة، يوم وبيتكم بيننا ربنا بجمع لهم" قل عمله، عن مؤول نفه، 

منهمعليه لاعنفى ومحيالخهم، بصالخهم وهوالعليم بالحق، عياله مصل؛؛ن وهوبحانه العائل، والحكم 
قيء.

جعلتهافيها صفة أي لأنفلز تعال؛ باق ألحقتموها اش النعومة آلهتكم وأمروبي أءنموني تل: — ٢٧
قالحكيم العزة صاحت، ثيء، عليه يمتخ لا الذي الغالي، تعال اطه هو بل تعال• ظة _ زعمكم عل 

وأحكامه.أقداره 

العقايح،بآليم عمى مى ومتذرآ الثواب،، بجزيل أٍلاع مى ميشرآ قاطيه، للناس إلا أرسلناك وما — ٢٨
الرسول.ومهمة الرمالة حقيقة لايدركون الناسي أكثر ولكي 

والأسشاطايؤ:الفوائد 

عباده.لخمح تعال اممه رزق، عن متقلأ إخار ( ٢٤الأية)ق — ١ 

والناظرة،الحيل آداب، ق هدرس هتذلاؤذب أول هدى ثمل تعالثؤؤإقثلأدآأوؤأءظلم قوله — ٢ 
ثمضلال، عف يكون أن لابئ• والأخر هدى، عف يكون أن لابئ• أحدنا إن لام؛-رك؛ز،: ه الرسول يقول أن 

أجواءعني ؛عياأآ ولطم،، رقؤي ؤؤ التفكر وتوانع التدبر دواخ ليثثر والضال؛ ضتهكا الهندي نحل•ين• ييع 
قوابتغاته ليحهم،، والتجثد والموضوعية، الإنصاف، عف يدل ما أ؛الح وفيه والاستعلاء، والجوى التعميه 

والأدب،والأءتادال الإنصاف، عف ويعتمد يدبره، للدعاة يتيغي، الخيل أدي، من وهونمولمج ولطم،• دقهم، 
والخيال.

.١٣٣٠



ساصورء 

 —٣li  ل(ب التميم مقابل ي )عل( ئ التمر كان به، متشرظ يه، متعليآ الهدى صاحب كان(
•فيها حصور 11اأوهامه، ق الخارق ضلاله، ق المنغمس للضال 

قمعه واكلعك_، ١^٥^، عف هدليل متينن عنا ينثن وي قممنث1 عتآ مثفيى ثرلأ ؤ ٤— 
أهلمن يتمر دلا يكابر فلا له، ليدعي الحي، عل بمجل حض وعاطمته؛ وده وثن—، وترغيبه، إئطاب، ا-

الحمح،•

إلالشوب، العمل وعن اكحقق، عل الدالة اااصي بصيغة النمس إل الشوب، الإجرام يكز ٥- 
للق؛ول،.وأرجى الحوار، ل والتأدبح الإنصاف، ز ض وهذا ذلك،. تدلءعف لا التي الضارع بصيغة الخصم 
بما.اممث،رين جهل ح محلاصدها، وسمو الإٌلأم، رصالأ صوم ٦" 

 ~U والستمبل،والحاضر الاصأي ق أجسن للناس أريل الرسول. بأي إحيارمتقبل ( ٢ )٨ الأية ق
عقايه.ومتذرآ افه، يثواي، مشرآ إليهم أريل 

عندئتقحرؤ0 مؤمولأ ظ.نتعاد ؛وهل أ ؤ
مةؤؤ ىد-يمح بم، ولاائيى أهدي \ هثك تن آلثثنَكدنحةلإإ ؤمال ؟^٢ ائثميلأ< صاعه 

يقودبنضرخ'آلمول ءق خأشثش' مقلاثن .\ف 

بقاست،كمءأ لنذ-مأ< استءثء"عفّوإ وقالآةنبن أأج^أُ بلكّتارءتلأؤتن مماءثِ يعدإذ .ئ الهس\.عن 
_ا'ثواث، إج اصَث أدظنأبجأنءثلَلأُ حن\\ةُه آض 

هلمحزي0إلأتاَكامأت1.ؤث.هآلأعانل 
الشثرت

وقت،محض والومنينث للرسول يمولون إل جهبهم وقرب الكمار أدي، سوء عن تمال القه ينم " ٢٩
ومراء.واستبعاد إنكار موال الاستفهام وهذا طْ؟ دعواكم ق صادقين كنتم إن القيامة، يوم جيء 

إلولاسبيل منه، فلامحفئ بكم خل فإذا وحدده، اف قث.رْ يتخثف،، لا الكفارميعاد أثبا لكم ت قل — ٣ * 
حال.بأي يمه تقلو لايمكن ك،ا وتأجيله، نأمحره 

لهنمى لا تكدبب، إل فاندفعوا أنباء، من فيه وما بالقرأن الكفر عف إصرارهم الكفار وأعلن - ١٣ 
ولوعقولهم، عن تنقشع ولا عتهم، تنجل لا الض الكثيفة الإنكار وحجب، الغانمة، الخحود سحانبه إلا 
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صبآمحورة 

يراجعون،العالن رب يدي ين الظالمون يقف حن مائلا، عفليأ أمرأ لرأيت ونحاصمهم مصيرهم ترى 
استعلواللمدين الدنيا ق ؤتضثوا امحالدين يقول والعتاب، اللوم ويتطارحون بينهم، خيإ القهم ويراشقون 

وعونا.تبعا لكم كثا فقد مومتنر، لكنا وقهركم لنا لولاعوايتكم الناس- وغمعلوا الحق، يبطروا فيها، 
جليا،واصحآ جاءكم إذ بعد الهدى اتيلع عن صنمناكم أنحن بقولهم: المتكبرون يتنكر وهتا — ٣٢

حاءكمفقد أنشكم، ولوموا تلمومونا فلا مصالحكم، أحل من الإحرام؛إرادتكم، طريق أنتم احترتم بل 
دمائكم،ز الإحرا؛يمري أوإنه اتباصا؟ عل أنصت١كم هل المجرمون؟ أبما عته صرفكم الذي ف،ا الهدى، 
وثمالأتتا.ن، الانصياع عل محملكم واكب 
وتآمركمالتواصل، وكيدكم الداب، عمتكم انسيتم مؤ: وحن حرة س لديبمم ما بكل أحابوهم — ٣٣

علميه؟أنتم ما ولق نكون كي المتواصلة ودعواتكم الصرمحة، وأوامركم الدائم، وصدكم وأهله، الحق عل 
الدينأعناق تهزق الأغلال، وجعلتا الحق. طريق لمكوا حملو وتمنوا الحرة، كتموا النار ءغّاب رأوا ولما 

ءاحلألقلامهم.وجراء وثكالاحم، إذلالهم، ق إمعانا علميه، وماتوا الكفر آثروا 
الفوائدوالأتاطات،:

كفره.عل بقى إن ينتفلره الذي بمصيره ومواجهته الكافر تذكير صرورة — ١ 

المتكثرينبن والتبوعين،، الأتبيع بن صرمحة وحوارامت، عنيفه مواجهاهمتح القيامة يوم يشهد ٢" 
علولو النجاة إل فريق كل ليس التهم، ييتراشقون والعتاب، اللوم فيها يتبادلون والمتضعفن، 

العلاهايت،وتتهاوى المستور، ويفلهر الثايت،، ويمصح الأحر، حقيقه فريق لكل وينكشف، الأحر، حامت، 
الراتقة.والمودة اخسة، 

والتعبيرالكفر. تشر ز وهمتهم ودأببمم الأوقات، لكل امتغرافه عل والنهاريت.و، لليل الكر إصناد ٣" 
الاستمرار.يفيد ك،ا الأوامر، علميهم يلمون حال وهيئتهم صورتمم لاستحضار ه؛ يالضاؤع 
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سبأسورة 

لغرمحن  ٧١٥ؤ؟^^نهممءيثو0 اد ث ؤ
الإه ه>ونءئم' يثآء آلآق,لس يبظ تق رما محآيقدا أنة 

لمصيحآهأمحكك ؤعمو إلأسءاتن ئق ^دؤإنيمهؤنهن؛ا يتثيق 
ؤ_(أؤإيك متمين ق معنن وآلنين ءايتؤن آلمهثت ق ؤمم بماحملؤأ ->راءآلتيعف 

تنوماآمقتمِ ؤمددك, عثث١د٥ء من ئثاآ ين آلنزق يثق ئوإن ُأو؟ محثمءيتت< آنمداب 
ه.؟ وذومحرامحلأث< سءدهوبجلمة> 

النصر؛

٤VU~V ~ كفرهموأعلنوا يالتكذيب، الترفون بائر إلا قومه بمدر رسول من قريق ق أرملنا وما
متطقوهذا لالتحاةا سسب دلك أو واهمخن والولد، المال بكثرة متعالين العدابه واستيعدوا ؤإعراصهم، 

هدممحهالون منهم كشرأ ولكن تعال، اش شأن من وتضيقه الرزق بنط بأن محمد؛ يا فأجبهم عجيب، 
إل^١٣٠ ام هي والأولاد الأموال وليستج زعمتم، ما عل دليلا وتضييقه الرزق بسهلة فليس الخقائق، 

جزاءلهم فأولظك تعال، اف لرصا وسلمه والولد المال وجعل صالحا، وعمل آمن لمى إلا منه، وليف اغ 
أعالق الرضوان درجايث، ق وهم والولد. المال بحقوق وقيامهم وصلاحهم إي،ايهم جيإ بمضاعف 

آفة.كل من معاقون مثئمون ا-لحة، قصور 

أممواهمين إليها، ودعا بما امن مى وتعجيز بما، للتكدم، افه، آيات، ق عون يالدين أما — ٣٨
جهنم•ق معلبون محومون، المحرومون العداء فهولأم هم؛ بأنفيفوتوننا 
لحتك«إيشاء، عمى لث، ويمعباده، من يشاء لتي الرزق أبواب بمج ربي( إف محمدت يا لهم قل — ٣٩

المتفق،عل عنمث تعال اش فإن الحير، أبواب من باب أي ق تحثة أوم واجبة نفقة من أنفقتم وما عفليمة، 
عليكم.ينقق وأنفقوا أصّبابه، والثموا مته، الرزق فاكللمبوا ويرزقهم، عياله عل يوسع من خم وهو 

والاصتسامحياته:الفوائد 

الرازقالخالق من قربه عل دليلا ولجى لصاحبه، ووقاية عصمه وليص دانه، ق قيمة له لين المال — ١ 

الأحرة.ز نجاته عل برهانا وليس هف، 

لهم.ملازما وصفا صار حتى بالرف،، هم انعياّلبيان ^ الفاعل باسم الإتيان - ٢ 
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ّساسورة 

ومنالشعوب، وإبائه الأمم هدم معاول ومن الخق، عن والإعراض الصدود عوامل من الترف ٣" 
ل 111؛والتقاحر الكاذبة، بالأمانى والاغترار الخق، عن والمدوي وملداما، الدنيا إل الركوى انزمن شأن 

والولد.

عباده،من يشاء لثن الدنيا ق الرزق يوئع وحد© جق افه أل مستقيلمآ إحيار ( )٦٣الأية ل ٤" 
والستهجل.والخاصر الماحي ق يشاء، من عل ويضيى 

»uقال: M الض أن ه م:رة م عن الفق، عل ئف تحال فاش والإنفاق، البدل عل الحف - ه 
الئهأالأخث: نمول خلفا، هتفقآ أغط ائهأ ألحدمحا: مقول بمزلأن تلكان إلا فيه اس ثضئ يزم من 

(.[ ١ ٠ ~ ٥ ت الليل ت ه . .. ^١^^^^٠ و٠١^١٣تعال! اش هول، ياب الزكاة، كتاب، الخاري، )صحح يلقاه. كتسكا أعط 

زخارفمن به انشغلوا لما اللام؛ عليهم للرسل ا،لكدبين أول غاليا لأمم بالدم؛ الترفن غص ~ ٦ 
ومارجها•الدنيا 

لمرضاته،وطليا لأمره امتثالا أنفقه ما النفق يعوض وحده جك افه أن متقبلمآ إخبار ( )٩٣الأية ق ٧— 
بالثواب.الأخرة وق ياليدل، الدنيا ق وذللتج 

أثمحقه لإ\ أكلوءاةَؤ=قاوثبملأ0 تم؛وئبميت يث سإ وزج 
يخآوتب،. مفيؤن مم أد=قلإهم آقحى تتثدمحق بأ،كامأ لمحنهم ين ؤؤث 

نلذاكقيا:ا:ماص■.  ١%جث;لأ 
ئتاه/لظقسالأمم_رئقصمحاكن صتاسا

ومآومآتانُننهم اؤآ سترين لث\.ثأئثلمإنهندآإلا شض، ؤهال
ثكدبجأء١نمنهم ما معثار بلمإ ؤما تلهم ين وكددثىآتين يديم ين مللتما إلإهم أري،،لثا 

هُو؟ ممر رسيثقكم<كان 
■الشسء،ر 

يعيدونكم؟كانوا أهؤلاء للملاص: يقول ثم ومعبودامم، المثرين تعاق اطه هنئر يوم واذكر ~ ٤ ٠ 
المركيز.عل وإنكارا توبيخا ثخمجمن الأماتثم^م وهدا 
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ماصورة 

تندثاح1تؤ ما نتقمحفيأ ئز ؤثردئ مثئ ش ميبمؤأ آن يمحئحد؟ هكم إق1آ ق ثؤ 
مئه>_تتةأإذمبم،إلأتق حلالإ تا شدد.ثق عداُ_، بتدى إلا هن 
ا:وتايئ?cf،<0 '^، ١٣شلآه:محدأ-لق َمحمحثآث?©؟ ءآص 

سبمعرإقأ,إدم» إث ُويى مما آهثديق نلن مسى آلنطدةاعيد'وأر 
ثممحأق يدء ءاثئا يثاوأ أوأ همنكا من ؤإحذمحأ مدكث ثآد ٥^١ وؤخمآ.\د' أوآ ثيبمب 

بعيدتكان من ُاكيب ؤثدمزى مل بدءمن ؤبمدء=ففروأ ُألآ^؟ بعيد مكان محن آلئناؤش 

هشما فسؤ، بجركمإ بمهمؤنتل مادثمونك1 ؤيت بيمم نبمل 
بمرتالض

أنالوهقةت الصاتية النظرة هذه إل وأدموكم اليالخة، الموعظة هذه لكم أقدم إنإ محمدت يا لهم قل — ٤ ٦ 
ئظرمعا ويطران ونصحه، صدقه ق يثق الذي صاحبه واحد كل محاور ومحرد، بإحلأءس تعال لد تقوموا 
الحق،ابتغاء عل حالما عزما ويعزم بعدل، ويتأمل فيتفكر نفته، فرد كل أويرا-ءج والإنصاف، المدق 

الرسولأي — صاحبكم أمر ق بينكم في،ا تتفكروا ثم إليه، يوئق وصدق بمرم الحئ، ينئي من فإل 
هووما زعمتم، كإ ليس أنه أدركتم للحق محؤذدم فان حنون، من به يدعوثه ما صحح هل —، جؤ محمد 

المكدبون.يستحقه الذي الأليم العلاب< من لكم إلانذير 
الذيالأحر أنتم فخذوا إليكم، دعوبير مقابل ز ءaلاء ولا أجرأ منكم أريد لا محمدت يا لم قل ~  ٤٧

مطلععليها، شاهد الأمور، بجمح وهوعالي رغام، إلا أبتغي ولا اممه، ثواب إلا أرتم، لا منكم؟ طلته 
ومقصودي.نيتي يعلم عل، 

إليهويبدي أنبيائه، إل ويلقيه فيها، ؤيستقؤ السليمة القلوب فتتلماء بالحق، يقذف رب إل قل؛ " ٤٨
•خافية عليه نحفى فلا ارغيس،، أمور بكل علءأ أحاحد الذي وهوتعال ويتحراْ، يغئد0 ثى كل 

حجبه،تمرقت، فقد الباطل أما دلائله، وقامت، حججه، ومحلت، أعلامه، ولاحت، الحق، حاء قل؛ " ٤٩
يؤكدها،ولا حقيقة يقيم لا فهوزامن، جولة، ولا صولة له ثثد فلم ظلٍائه، وتبدئرت٠ شبهاثه، وتلاشت، 

به.يؤبه ولا إليه، يلتفت، فلا له، أثر بلا يذمب، بل 
كشت،فإ اهتديت، وإن غيدي، يتحمله لا نفى عل الضلال قائم صلنت، إن محمد؛ يا لهم قل " ٠٠

منوفرسخ لعام، مى لكل ومحيج، صولته، لكل سميع إنه الوحي. طريق، عن ل افه بمداية إلا لأهتدي 
ورعايته.وقدرته بعلمه عياله 
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صيأسورة 

ومحاطالرعب، حم ويستند الهول، ؤيغشاهم الفزٍع، يروعهم حين المهيب الوهم، هدا ترى ولو " ٥١
الأكبر،المنع ليوم الل،ىن، وسؤال اكبر، دخول وعند الويت،، عند موهم، كل وق جهة، كل من ببمم 

جهنم.إل ا،لوقف من انتزاعآ ونزعوا يغته، وأخذوا ولامهرب، منها فلامقر بمم، ترمن عقتام أهوال 
وفاتالرمان، امرم وقد ذلك لهم وأر اليعث،• من به وعد ويا الني بمذا صدقنا وقالوات " ٠٢
كيفيكاء، لجم ولا دعاء، لجم فلاتنتغ الدنيافلامردإليها، وانقضت، الصحائف، وانطوت، الأوان، 

ليؤْتواإالدنيا؛ إل الرجعة لجم وش الدنيا، ق وقدتركوه -؛^؛، ١١١ل ؛،٠-^، بندامن الإبان يتعامحلوا أن لهم 
بالظنوندوموْ دالأباطل، اض وألقوا قل، من به كفروا وقد لخاتمم، مط، أن لهم دش " ٠٣

ومحاهرة.واستعلاء كبد ؤ، والأوهمام 
ابنةنعيم وبغ، بينهم جيل( كا وترفها، الدنيا إل الرجيع مت، يشتهونه ما لمحت بينهم لجيل، " ٠٤

عندالإيان منهم يثمثل لر فلهذا ورمحة، شلن، j، الدنيا j، كانوا إمحبمم الإبان• دبغ، بينهم وجيل، وملداما، 
العذاب.معاينة 

والأسشاطات،:الفوائى 

الثلاثه:١لأصول، ه ؤمردمح( مئئ، ش آزمؤمؤأ فيظتقميرج-تة ؤثلإئثا الكردمه الآية ئصمشت، — ١ 
الأخر.واليوم والرسالة، التوحيد، 

وتجردواالية، ونحلموا تعقدواالعزم، تتفكروابعدأن، أي: الزمني، والتراخي الترتيب تفيد)ئم( ~ ٢ 
تعال.ف بقيامكم للحقيقة 

معروفآأظهرهم بين نشأ لأيه بيتهم، مشهور قق حاله أئ إل للايطء يماحثكم ه الرسول ، وصف- ٣ 
له.وتنكيرهم تعريص؛تجاهلهم، هدا وفي، ذكرنا- بط 

الخالدة.الرصالة هذه أداء ق تعال افه ويراق—V دعوته، عل تعال افّ مت، الأجر يرتقب الداعية ~ ٤ 
إليها،وتشوق عليها، ثتلهمؤ التي إلاللقالوب لاتري الحق ، وقدائقواحدة، لخفلة نأقرق الهداية — ٥ 

للقلوب.وصؤله وسرعة الحق، قوة يقيل- ؤيمزهم،با-ليىيم والتعبير؛ 
وظهورأ.قوه لايزدادإلا الأيام مئ عل، وايمح، إلازهوقا، يزيد لا الزمان به تقادم إن الماطل ~ ٦ 

عنهم،وقئمفح الدماة، بمل مما الهية، ومشاهدها العتليمة، ومواقفها الاخرة، أحوال ئد-ؤئ ٧" 
وعقباته.محهاع_، من يواجهونه ما عليهم وبج.ن 

والاخرة.الدنيا خثر من الحرمان يورمث، الدين حقائق ق والارتياب، الثلثه ٨" 

-٣٣٧ .



حرفا ّورة 

مكية.ت النزول 

القاصد:

الكمار.وردثيه وبيانأصولها، الميدة، أركان تقرير ~ ١ 

يتتظره.الذي وممثره حلمه هن والغاية الأسان، حلق عن الخار.ي؛ث، ٢~ 

•وتكدسهم الكفار، أذى من به لحق قواده؛ثا وتريه قو، الني لية ت٣" 
دثوابمم•ومرازبهم الكريم القرآن حلة فمائل محان ٤" 

٣٣٨ -



فاطرسورة 

م•?•،؟ءج 

ممَآ٠ > ََ َ>َ َ َيَ ًحِ .٠  تفي-آيندؤ، ؤتجينح ^٠^؛، رثلأٌ،نيحذ محاجاظ،آتليكق ؤآئثدِش 
مئسلكُهلا يسك وتأ ثهثا منسك منؤح_ؤهلأ ِللنابي  ٧٠قير مائثاءإن 

سآشظضةضوآشصئش!;٧^١^؛ 
ينمحل هقوَقيسم أو؟وإنمحئيخ شمدرظرنت> ،؛^ ١٢

م:ومبجصه
ثمآكنَكهميل آ'ثسآضم؛٥؟ خيمح,يكؤغأئ ثتمأ _^_U عدد،^?٤ لتؤ إنآلسطنيى 

^م0أضزتمحيثممواثمحوأآلستمتجة قدأ;أقق 
بماعلم ائته إن حسميثا علمم نملي ندهلب ئد يثاء من وّهدى ياء من يصل الله فإن نا -ح

?٥^يصنمن 
الم\رء

منفيهإ ْاثث مع مثال، يسقهءا أن غم من ومدط والأرض، موامت، الميع تعال ف الخمد ~ ١ 
وجعلهمبمهام، موين رمحلأ الدرة الكرام الملائكة جعل أن عل الخمد وله الخلال، وايامحت، الخيال مشاهد 

شأنهُمى أكثر، أو أربعة له مى ومنهم ثلاثة، له مى ومنهم جناحان، له ثى فمنهم الرس، ل ممماوتغ، 
يغاء.ما اخلق ق يريد أن تعال 

يملث،وما ولختسها، إمساكها عل أحد يقدر لا رحمات، من عباده عف يفتحه ما أن تعال اش ي؛يرن ~ ٢ 

العزيزوهو عباده، من يشاء من عف  ١٢•محول يبده الرحمات قخرائن إرسالها، عف أحد يقدر فلا منها 
وتقديره.وتدبره تصريفه ق والحكيم تيء، عليه فلايمتع الغالب 
الٌواه، رازق، ولا عترْ حالت، فلا وشكرها، وكرها وواجب عليهم بنعمه جيعا الناس افه يدكر ٣" 

ووضوحه؟جلائه لع الحق عن تصرفون فكيف سواه، معبود ولا غيرْ وب 

هنشأن وشأبم ك، مؤغ لا فتكديبهم قللث،، من رمل كدبت، فقد به جثت، فيعا يكنءبوك وإن ~ ٤ 
ومصيرهم.مرجعهم افه محإل الكن*؛ينا، من ّمهم 
ولاله، واستعد.وا يه، فامتوا لامحالة، كائن وأنه وعده، بحقيقة حميعايدثرمم الناس عف اطه ينادي ٥~ 

الخاهع.وتزيينه اJاءللة، وأمانيه الكاذ؛ة، ااشيهلايىبوعوده ولا ومباهجها، الدنيا زحارفث، 

-٣٣٩ .



خاطرصورة 

منوالخدر وعصيانه، ومحالفته بثئضه وذلك يعاديكم كإ فعادوه عدو؛ لكم الشيهيان إن حقا ٦— 
قوار إليه، مال، مى يسندئ أن إلا غاية ولا له غرض فلا مصايده، ز تقعوا لئلا واليقظة؛ مكايده، 

•بمم.وسم بأهلها، نارتتأجج ل الاكث^ن من ليكون لحياتله؛ واتجئ له، ونحرب فنكه، 
الأءء^ل،وعملوا ورسله باش صدتوا والدين شديد، دائم عدابر لهم ورسله باق كفروا الذين ٧— 

أءءائم.صالح كيرعل وآجر عظيمة، اف من مغفرة لهم الصالحة 
عنيشاء من يصرف، تعال اض فإف اش؟ مداه كمي حنا فرآه القبح، عمله الشيaلان له نين أفمي ٨— 

ئبمللثؤفلا وجمة، مد3، فيها ورغت، أسابما، ورام طريقها، سللئح لمى فالهداية له، يشاء من ويوفق ايث، 
عليمتعال واش الضلال،. طريق اختاروا مى عل هم، إثر وجما حزن، بعد حزنا نفك، — الشي تبما أ~ 

يستحقونه.ط ومحازبمم ض،ائرهم، عل مشغ بأحوالهم 
والأستياطاصالفوائد 

أبلع؛الممل.ر بالحمد، والتعيير الحمع•، فماتل عل وتنبيه تنؤيه تعال اش السورة؛؛حمد استفتاح ق — ١ 
والحاميش، كله فالحمد الاستغراق، أو الخنس لأم الحمد ق واللام بالأم، اش، احدوا هوله؛ من و\ءإ 
تعال.له كلها 

منذللث، وغم وعلم وصحة ومهلر رزق من للناس اش يمتح ما بآف تشئ م إخبار )٢( الأية ق - ٢ 
؟(4.بعده يرسلها أن يتهليع أحد فلا منها يملته وما الرحمة، هده يمالث، أن يقدر أحد فلا الئعم، 

وهمومحة اش، حئاعق عل يجل الذي الوران العام هدا اللأتكة، عالر إل الأنظار تنئ ٣- 
لمحتهمقرص•دكذ، دالإيانحم متفاصلونزالرب• 

والموتالحز، والوجه الخثى، الخلق ١لث١لت سيل عل منها وشاملة، عامة الخلق ق الزيادة — ٤ 
الحثن.

،^(jعل الا-الة والخلال، الخيالي أياُت، س الرحبِح الكون هدا حواه في،ا والفلر للتامل ١كءوة ٠— 

اُبمميع،يرام حتى يتجئ، الذ-ى، الماهر الكول الخمال لهن'ا يزدادثدوفه وئعمقه ان الأنمعرفة فبئن.ر القدرة، 
الدهقون.العلياء إلا فلايكتشئه ويلهلفئ، ؤيدي، 

»وءمعباده، س يشاء ثن عف حا محوي فيكون، كن، للثيء: يقول، الدي بيد الرحمامت، خزائن ٦- 
العقل)ورشاد منالأرا. وأعزها التنافون، فيها يتنافس التي الخزائن أنفس بأما إيدانا بالفتح الها ررّعن 

(.٣٦•إلسماي1امابصمهماسمدأ/ !سم 

-٣٤



فاطرسورة 

مصيثةصحائف من نحااو0 وما الملام، عليهم الأنبياء من سمه بثي وتحريته قو النيئ تسلية ٧" 
ؤإعراصهم.أئوامهم تكدب مواجهة ز والصمود بالصم، 
إليدعوهم Tدم، عدوآلسي وسقى ~ يزال وما ~ كان الشيطان يآئ متقلأ إُتحار ذالأية)٦( ٨" 

الضلال.

(.الأية)٥٦الأنعام ومحورة (، ١ الأية)٣٧ اء الشمحورة ضر وينظرن نبوي، وقف الأية)٧( ق — ٩ 
اءاورا-لأحد والدعوة للإنسان، معاداته وبيان الشيطان، وفتتة اليءنيا بفتنة الاغترار من ~التحذير ٠١ 

الصالح.والعمل بالإيان والتلح مكايدْ، ق الوضع من 
موالعدوالأول.والشيطان الدين، عاداناق مى عداوة -وجوب ١ ١ 

والعجبالزاه، والانبهاربهللائه وزخارفه، الاغترار؛الباطل والإعراصن• الميول أمجاب ~من ١ ٢ 
الطر.ؤإهمال النقص، واعتلال والئرور، 

علوحرصه لقومه، حبه عل الدلالة ١؛^ فيه ثممحسرته ؤثلأئد.هتامثك، ت تعال —قوله ١٣
هدايتهم.

إحياروفيها يشاء. مى وبمدي عباده، من يشاء مى يضل قك اف بأف تقلأ مإخار ^٨، الأية ~في ١ ٤ 
الصالين.بقباح عليم اف لهوأف متقلأآحر، 

٣٤



فاطرسورة 

آتثؤرمتتهتينامآلأبم_(بمنع؛آكةه أس١كئونل^ئخ وؤ 
محأمحيىينئعهث آلصنيخ ؤإلسق آثتب آنكبر بمعد مشآيئؤ آلمثؤ ميعي سك0 أ'هر 

^يخه؟همتنوسلإمنمحقث
يةئو0قألهمنخقوإلأقيأأوطيثنما محمل ■جتذ؛ؤوة%نما 

0ؤ\ميغ  j،i^,Z^Sثئ همإق عيب هند١ م-قبم<آلتهنإي ؤ؟نثا دإشعواشِبم َضاإ0 
مه:ءيِسوبمص ثنى ئؤثوئ ثة نسضيرث ^!١ ئأيون ينَم 
محسئرآشس0الإل محخإج'الأهاريى آلنهتآر ف، آإتذ قيغ أ؛©" ^-^؛٥ نبمدم ٥^، 

ص!نافيثقيثمندله
وبجمدم ماآستكثابجإ ؤ؟وسمعحإ لأدسمعمحأ دعؤثن إن قنلمم.  Otمايمدمحى 

-يد?3؟ه
الضر:

السحاب.لتلصح وصوفها، الرياح أرسل الذي تعاق أنه العفلمة: ودلائل الوحدانية شواهد ومن ٩" 
للأمواتاش إحياء كذلك وقحهلها، جدتها يعد الأرض به وأحييتا فأترلتاْ، بلدة إل فثشاه 

دبعثهم•

لغثرْليص حيعا، العزة فالله وموالاته، بهياهته ه افه من فاليهلاJها ؤطلبها، العرة، يريد كان مى — ١ ٠ 

يرشالطيب والكلم الطي؛،، الكلم يرفع المالح والعمل الطيب، الكلم ينش تعال إليه قيء، صها 
الواهمةالعزة تحميل ق وبمتالون بعون والذين ليآقمله• بالأخر ينهمى فكلاهما المالح، بالعمل 

يدبرالذي الماكر مثل إخفائها، ق ومحنهدون مهليتهم، فيجعلوتما الأمال، من باليتان الكاذبة والزعامة 
كدللث،زرعا، شتذ لا حدتة أرصي ل يغرس كالذي شأيبمم يممرْ، ما حلاف، ؤيثلهر حفية، ق الأمر 

والانكسار.اان>لة إل وسيلهم حن.ب، إل وكيدهم أمالهم 
هنئم الإنسان، هوماد الذي الغذاء حلمؤ ومنه أدم، أباكم حلق منه تراب، من حلقكم وافه — ١ ١ 
وماوتد؛؛ره. ولطفه تعال يعليه إلا وتضع، تحمل أنش من وما ؤإناثا، ذكورآ أزواجا جعلكم ثم نطقة، 
هذهفيه تعال اطه قدر كتاب ل إلا بقصرأجله، ءذلو3، عمر من يضس وما الأجل، بهلول متئر من يتمر 

تعال.اطه عل ير يمث ما كل إن الأجال. 

٣٤



حرفا محورة 

بحرللكل أجاج، يبخ وهذا مرات، عذب فهذا التقيا، إن يتؤيان لا البحرين أى تعال وثهذ " ١٢
غيرإل كائنات، من كمياته ولافيإ الكثافة، ق ولا التركسجؤ، ق يتؤيان فلا ومنافعه، وحمانمه مكوناته 

منكثير ق اجتمعا ؤإن الاس، عل إنعامه وك،ال تعال، اف عفلمه حلاله من تنجل بينها، باين من ذللث، 

اللؤلؤمن والخلية اختلافها، عل البحرية والحيواس الأماك العري، اللحم تخرج ننمها ايافح، 
إلبلد من وملها واياغ، يالخثرات الحئلة الفن خمل والأمار المحار عالر متاغ من كذللئ، والمرجان، 

المعم.هدْ عل تعال اف تشكروا كي وتيسيره؛ ولهلفه تعال اف بقدرة الماس ومل بلد، 

يْلول،وتارة يقمر، وتارة المهار يطول فتارة الليل، j( المهاد ويدخل المهار عل الليل يدخل " ١٣

فلاوتقديرمحكم، دقيق يحاب محريان والقمر والشمس كثيرة، مناغ المتؤع هدا وق يقصر، وتارة الليل 
القشرةوهو كالقعلمير، ولويسيرآ شيثا ممللث، لا الش المزعومة الالهة تللث، فأين تغيير، يمرحا ولا يتوقفان، 

والنواة؟الممرة بين الض البيضاء الرقيقة 

أنلها فاز الساع، فا ولومدر تسمع؟ لا أصتام وهى كيف، دعاءكم، يسمعوا لا تدعوهم إذ ~ ١ ٤ 
الشرك،من تعال اف إل وتزأ بالكفر، عبدها مى عف لمشهد المعبودات؛ تللث، اض يتطؤ القيامة ؤيوم نحيب،، 

به.أحبرت با خبثر لأف به، عالم خبير مثل خبر بالأمر نحثرك ولا 
الفوائدوالاسساطات،:

المالجةوالحيهنات للبحار الريبح هده إثارة من ينشأ الأرض إل عيب ماء من يأتينا ما كل إذ ١" 
جافحواء الرياح لمأق اكشح، من محددة بدرجة والمتزنة ببخارها المتشيعة الهواء ءلبقة عنها تتنح عندما 

ممبمرتعال؛ قوله ل اسبمي )الإعجاز المياب٠ يصح عذب بخار من اخر كا تعللق كي المحار كثير متجدد 
(.٢٨العدد او،الْىت الإعجاز محلت تحابا، 

الحياة.ودورة الأرض، ؤإتيات ال3لر، نزول وهو مشاهد، حي بدليل اليُثإ تقرير ٢" 
بلها•وبيل المزة، طرض إل وام الأقدار لذوى وتوجيه تمحه ٣" 
(.٦٠)الأية الأنعام وسورة (، ١ )٣^١ الأية الماء محورة تفسير ويتقلرت نبوي، وقف ( ١٠)الأية ق ٤" 
زائل.امحه الفاسقين مكر عن متقبل إخبار ( ١٠)الأية ق ْ~ 

ومابعالمه، إلا تضع ولا أنش من تحمل ما المهللق، افه بلم عن متقلأ إخبار ( ١١)الأية ق ٦" 
١المحفوفد اللهمح وهو عنده، كتاب ؤ، إلا عمره من ولاينقص عمره، فيطول معمر، من يعمر 

الخطايا,لأرتك١ب ومحتالون يظهرون، لا ما يصمزون الذين والأد،اع المكر أهل تحذير ٧" 

-٣٤٣-



فاهترسورة 

تعالالله من ولطف واعتتاء للمخاطب، نسيه وفيه ه ومثمثه تعال! قوله ق للمتكلم الالتفات ٨— 

الأذهان،ق الصورة نالك، لاستحضار ؤقثثإئ_ه اكاؤع بالفعل والتمر بحاته، لذاته وتعثليم بخلقه، 
العجيبة.الأية هدم ق والتفكر للتأمل يعوم للعيان، ماثالة وجعلها 

الأعءال(،لصاغ والتوفيق العمر، ق بالركة ك،ايكون الأعوام؛ ومد الأجل بطول يكون التعمثر ~ ٩ 
الكلق وتبديده والعيثؤ، اللهو ل ؤإنفاقه منه، الركة ننع أو بقصره؛ العمر ممس يكون وكدللئ، 
والفرع.

اللحق.ق كإ والقمر، الشمس جريان محطط ~يثظرت ١ ٠ 

لأبمم-زايلها مثعلذإك ^٤ ۵٧محقلمكن ولاؤدوي' ينهر هئ ُو؟محتا جديمحز 
وسئغ،وأ3اموأآكاأزوأ أكتبخ تثم آلخين؛محثورنَا ننذر شنئ يا ؤلوكاى شء منة 

آلشّؤلأ آلهللمث، ه وآلما-ثر محتايسثمحبم، ^^١" ولثاآوآدنيثر لأمسهر ي-ارق، 
منسسمع أنت، ؤمآ يشآ.* من ثتيع أثت غُآلمبجوئإن وم1متي<ألأملأ ?جآ ذؤل>و ولا ^، ١٠١٢٠^؛؛؛؛Q؟ 

.إلأ-خلأيثائنة تر(محؤ وك ^عا.يوؤلآ إيآاوكإت< . ؤ،'الثور.إئآثإلأنيؤ 
ألثثتؤبملهم -^؛٣ من ثثدَكدد،آؤت وiنيكنئث 

ءرأأ©؟هصن<؛اث بمممث؛1 ̂ م
اكفرن

وعثليمهاوجليلها، أموركم دئاتق ق تعال اش إل الفقراء أنتم عليهم: ممتنا عباده افه ينادى — ١ ه 
عليهم.النعم واّبمواد حلمه، بغئاه الناني الخميد، هوالعني وحده وافه ثرها، وييرها وعوهيئها، 

تعالاطه عل ذللث، وما إليكم. يفتقر لا عنكم، الغني فهو غثركم، بكم لامتيدل ثاء لو ~ ١ -٧ ٦١ 
•قيء كل عل القادر فهو ير، عولا بممم 

مثقلة؛الدنوب<نفى ئيع محإن غثره، ذنبا ذنب تتح يولا أحرى، نقى إئم آنمه نفى نحمل ولا ~ ١ ٨ 
للها قريبة كانت، ولو شيئا، الدنوم—، تلك من المدعوة تلك، نحمل لم ذنوبها من ثيء حمل إل أحرى نفسا 

الخلواتق ونحشونه يروم، لم وإن رتمم بمئون الذين، لها ويمتثل بالنلءر ينتني إب بعثرها؟ فكيف، ب،، النس

وارتقىالعاصي، وأدناس الشرك، أدران من وقىئطهر اطه. أمر ك،ا الصلاة وأقاموا الماس، أء؛ز، بعيدآعن 
-Tii-





ئطرسورة 

أؤد,محيق وأ'لأ>م وآلدؤآث النائي ئمرث< تؤد. ألريانهث نصمحيص 
^ى؛كثثأنيين آس بمش 

يتؤمهترو؟ ثتثثؤئ و ^^نت<بمنره بينتإ يرهتنهم مثا ؤأثمؤأ آمحلؤأ ؤتجامؤأ 
مزآوكئفآمحtصنآلئى وأةنمح، ظويهءظوئلوأ' إقه. محنثلة تن صهلمهمي_ثب 

آصطمناألإن آلكثنث« ائئ1 ثم لئ\رجمار?ئآ بمادهء آقئ إن يديد تا ممد٥١ هوالم، 
هردُإلكث؛> آمميُ إاد0 الخيرت مث1ليى ؤبمتثم ممتنيد ميتيم تميهء ئنهثر ،اددا عبين 

.ه
الشير؛

الثاروتممتو والأشجار، بالشاتات الأرض قشت بالأمطار، تهم حى الساء إل أنأتفر - ٢٨- ٢٧
وطرائقهاتفلر ألر الألوان؟ مدم وصثغ ا-لحإل،، هذا أبيع الذي من الديعة، بألواما أك،امها من 

الشديدالأسود ومنها اللون، درجايت، باختلاف الأحمر، ومنها الأبيفص فمنها الديمة، بألواما ا،لوساة 

العارفونالعناء حشته افءص قنشى إثإ ألواثم؟ محلقة والأنعام والاJو١محث، الناس من وكالللئإ السواد، 
عليهيمتخ لا اض إن الكائتامت،. وعجاسه الخلوقامت، بدائع عل الويافون الكونية، اياته ق الدققون به؛ 

لعباده.الغفور لأوليائه، وهوالير ثيء، 

وفرائضها،بأوقاما الصلاة عل ومحافثلون به والعمل القرآن قراءة عف يواءليون الذين إي ٣" ٠ " ٩٢ 
يسغون،ما لهم ليحقق اطه؛ ْع الرابحة تحارءرم ق الخير يبتغون الخير، وجوه ق أموالهم من وينفقون 
سعيهم،يشكر شكور والتقصير، الزنويت، لجم يغفر غفور تعال فهو لهم، ؤيفاعفإ يأملون، ما ؤييلغهم 
اليسثد•العمل عف اِبمريل الثواب، فشيهم 

لماوهوالصدق والدلائل، الأيات ؛ذللث، شهدمحت، كط هوالحؤ الكتامحتط من إليلث، أوحينا٥ والدي — ١٣ 
ونبوءاُت،.يشارامحتا س يديه، بين 

حلعلالتقصير، حد بع ه لتفٌلالم ؛منهم عبادنا، من احرناه لتي كتبنا أعقلم أوريتا ثم — ٣٢
بالخيرامحتر،مابق ومنهم الواحبامحت،، وفعل الحرماهمت،، بترك يكتفي مقتصد ومنهم ٍثاُت،، ؛الالصالخاُت، 

الفضلهو فذللث، فضيلة، كل إل الوثابة والأروبح الهلمئتة، والنفوس الحالية، الهم، أصحامح-، وهم 
العظيم.والشرف الكبير، 

-.٣٤■





فاطرصورة 

ءمبجا-يرأو؟ةاؤأه ؤ
ئتلحدارآتمامحصمحإٍءلألعمورس؛تءفي لمياإك<لإا -آعث أدمب ث1اوهآكئ -آ

 v;١محق محث^^^
لميئذج ^٢ لكشءتي<وحكش_." تذ عنهمِ 

آفذيرةْآآؤم يدؤ من يه يثدحقز ما أؤقذضعم ثمل >==قئا عرآقوى دسلعلحا 
أأج^؟هشبم،ر ين فماللْل-د؛ن مديمأ 

التمثر!

منبآاور فيها محلون حميعا، يحلوما الياْ. وافرة الثعار، يانعة الظلال، وارفة عدن حتايت، —٥٣— ٣٣

علواكاء بالشكر ويلهجون والدياج، تيس الحلل ق ؤيزملون معأ، أو،تهإ لولو، من وأحرى ذمب 
يسترهاعباده لدنوب الغمرة كثير رضا إن وأحزان. هموم من وأزاح العم، من عليهم أفاض لما تعال؛ اف 

العلتا، ومصاه ضا، رحته من المقامة دار وثوأنا أنركا الدي الخستايتؤ، يضاعف الشكر عفليم ويمعحوها، 
.الكريم ضيافة ي اشم دائ لأ؟ا ولاظ؛ ولامشقة تب فيها بمئتا 

محققولا ترمحون، فييالمومت، علميهم محكم لا جهنم، نار عقابيم الكفر عل ماتوا والدين —٧٣— ٣٦
واعرضعليه، ومات الكفر عل أصؤ ثى لكل عائل حزاء وهدا مروحون. الشديد عذاحا من عنهم 

عرجهمأن رّبمم سانلض وحرة، ألما فيها ويتغيئون بجآرون، الثران هول ومن عنه. وصدف الحق عن 
تعالاف أمهلهم وفد ذلك،، لهم وأر الأول. حيامم ق أميوه ما ؤيملحوا فامم،  ١٠ليتدركوا ،حها؛ 
لهم:فيقال صها، وأعرضوا بالدر، كدبوا بل إليه، زجثوا ولا لريم اّتكانوا ف،ا العمر؟ ز لهم وأمد 

لظلمكم.لكم ناصر فلا استبعاداونخديا، كتتمتتعجلونه الذي العذاب ذوقوا 
والأمتنباءلات،تالفوائد 

أبالغ.إليها والشوق الشاب، من الفص إل أحي، لأيا الخلية، ج ١- 
أهلها.وثقاء ءن-احا، ومن الار، من واررهيس، ا-لحنة، ق الترغيب، ٢— 

لأهلسليه وفيه تعال، لمقامه وإجلال وهيبه تعال، اف لعقلمة استحضار الكفار ممثر ز اكأمل ٣— 
الإمحان•

حم.ومكيلا إيلامهم، ز نياده والمعنوي، الحي العياب بض للكفار نحئغ ٤" 
علالظلم•البقاء وهي  ٢٣٣٠٥■؛؛^■علة لميان ه الفناهرؤثثاأبمْمحتث اكمثربالاسم ٥— 

.٣٤٨



فاطرسورة 

العض،قوة عل تدل الض زيادة لأن يضلون؛ وزن عل ثنممزه ؤ الضائع الفعل ضء ٦" 
لابمبع.دائم فصراحهم والاستمرار، التجدد الضائع الفعل وأفاد ثديي، فصراحهم 

تعديدوفيه واحد، كل لامتقلأل حدة عل حالة كل ومي اكفي، كأكيد ه تسنا لا ؤ تكرار ٧— 
لثس

ئئدؤثاض،آمحثمح.صهى و!'لآبجفهُ ،آق1وت م ؤ
نلأرزمي\ءض>0إلاثقق رتهأ؛ حمت تيآهئيختر 

آتِلم.كمإ 1رانؤا^١ ةوعويىمنمح؛مم *^^ ٣٥١َمحءبجزلأ-تثامإ.رهن،أرءيم 
وأاإلأعثا مدآقسثؤى^يميخِمنةست شركؤ،آمحوتأمءاسهؤكنتامهمعق< 

غما>َكاد، آيئ بمدي من أحد أمسكهمايي، ؤآكآ.إ0 ول-أذ< ثنؤلأ أن وآقهش آيثموني، يتسيف آس ^ن 
درىآمحم بوثب .إ عممحإ 

قيسمؤأ أق أوأ عمٍ»لأ آش يثةت< يد ول بديلا آس لثهت، محي ثر ثست،آلأمحبم إلا ظتحك< 
يئه>>،يفيبرأآضبمامأوماسممح تفلثولمم،كان أمح؛نج، 

ما»==ظلج\ بما ألتاس أس دوا.خق ؤلؤ عال-ماؤ؛، إدهُكارثث ولأفيآمحث؟؛د، آكمؤبت، 
أثةؤُى أحثهم -^؛٦٤ مأسكدا م إق يثثئم وقأ=كن دآكتؤ ين ءكهيخآ ئتلكث 

هأؤ؟ بص؛رل يمثثادب َكا0 
،رءالف

المدور،ق يدور يإ وهوالعليم والأرض، موايت، الق واستتر غاب، ما بكل ءالأ تعال اش إن " ٣٨
القلوب،.تكنا< وما 

لكمودلل نمكم، ما لكم ونحر فيها، العيس لكم هيأ الأرض، ؤ، خلائف جعلكم هوالذي - ٣٩
وتئضاوثندأ مقتا إلا ذللث، يزيده ولا وعامته، جحوده إثم وحده فعليه الئنم هده جحد فتى المعاي،، 

الدارين،• viالخادم إلا ولايرثدْ تحال، اش من 

-٣٤٩



ناحرصورة 

الذينشركاءكم أمرتم مل وتقرير; وتوبخ إنكار سؤال الشركن يسأل أن ه س4 اش يأمر " ٤٠
موات؟الق ومنم نصيب لهم أم الأرض، خيرات من حلقوا قيء أي أءئيئوبيت اش، دون من تدعومم 

أنتقرر فقد لهم؛ حجه ولا يملكوا ولر كنلقوا، لر أمم فإذا منه؟ ويمح، بصيرة عل فهم كتابا اتينامم أم 
وأوهاماياطالةأم1رركاذبه، وعود من الفتاين ماج، 

زالتاولو لزالتا، ذللن، ولولا والأرضر، الموات لثح يموالقدرة العفلمة من له بإ تعال افه إة ~ ٤ ١ 
لنجلشاء ولو لهم. ؤإمهاله بمائه تعال لجلمه فيا الخليل؟ الأمر بمذا يقوم أن سواه أحد استهلاع ما 

عليهم.وسوب، ذنوبمم، ير ، ٢٠٦٠حليم تعال ولكنه وممصر، مدنسه كل بملاك 

للهداية،أسق وكانوا حديه، اهتاو.وا نذير حاءهم إن مؤكدين الأي،ان أغلظ باق وأتموا — ٤٢
بمدأإلا ازدادوا ما النذير حاءهم فليا وانمارى. اليهود من حطاها عل وأمض عليها، وأحرص 

واستكبروااكءوة، هده من الفور ق يالغوا لمحهم الئة، هده عل اض يشكروا أن  ١٠٩٠أول وكان ؤإعراصا، 
ه.لإمامهاقووأصحابه ودهاء ومكروابخبثح عنها، 

اللهوسنه وتكنبسه%ا، كفرصإ عامة إلا ذللثح؟ يعد يتفلرون فهاذا ومكرأ، اسمحارأ ذللث، فعلوا —  ٤٣
الأجل-العدايح من ينتظرهم ما عاجل»ع يعانهم؛عياب، أن الخحودوالإعراض، عل»؛^،؛^، سمهم قيئن 

ستحقها.من إلا ميت، ولا ارها، معن، ، تتحرفولا تتيا.ل، ولا تتغير لا ثابتة سنه وتالالث١ 

الغابرةوآثارهم مله.ا من الأم.؛ عامة و الفلر فثئعنوا الأرض، ز ثروا يولر أهعد.وا - ٤٤
اللهكان وما قوبمم عنهم أعثتج فا واصمحلث،، تلاثن، ثم وارتمت،، ازدهرت كيف، الأفلة؟ وحضاراءأءإ 

إلحاق،عل القدير غانة، علمه عن تغيب، ولا خافيه، عليه نحفى لا العليم تعال فهو قيء، عليه ليمتخ 
.وعصاه خالمه بتن العياب 

لُئهمديوحرهم؛ يمهلهم بل العقوبة، لهم لابمجل أنه بمائه؛ ورخمته وحلمه تعال لطفه محمى - ٤ ٥ 
والتنكيل،العصاة؛القمة وبادر عاحلة، يحقؤبة ذنبا كل وأعقت، الواخدة، ولوعجل ويرجعون، يتوبون 

عذابهيهن لهم بجمع أن فإقا ءث.رْ، أحل إل ؤثزحر بمهل ولكن ئفلوق، من الأرض وجه عف بقي لما 
نكايه.وأعثلم أط ليكون العدابه؛ ضر يد.خز أن وإما والأخرة، الدنيا 

٣٠ -



فاطرعورة 

والأساطات:الفوائد 

هذهبواجبات القيام فعليهم الأرصن، ق است«محاافهم أن لم- وتكريمه الشرية عل تحال يتجه من ~ ١ 
■الءثلٌمة السوولمة هده ومقتصمامت اج^^ا^، المهمة 

حدة.عل منفية نيادة كل اصتقلأل ولمإن التقرير، لزيادة ه تكرارؤوثُتزث ل  ٠٢
والخلل.الأوال من والأرض الموات، عل ممال اف محاففلة عن متئلأ إخار ٤( الأية)١ ز ٣- 

لأمورْالصئف< الكون ظ( الدبر ممال أيه ت النعمة ولهنائف، القدؤة ودلائل العقيمة شوامد من — ٤ 

وترتيبمحكم.تقدّرعجيب، دهق، 
الأرض،ز والاستكبار الحق، مرة عن التخاذل، ومقلاهر٠ت والإعراض الخدود أساب من ه~ 

الدين؟لهذاوالكيد 

 -٦ j(٤٣الأية ) نزل؛آْثالهمالذي وهوالعذاب ال١كرين، تكمجين الئفة عن تقلأ مإخار
فلامي، ي ومتبض تتحول، ولا لاتتيد.ل اف محيريقة وهوأف متقيئآحر، إحبار وفيها سبقوهم• الذين 

أوضر0.نقه عن العال.اب محول أن أو تدل، أن أحد يستهليع 
اعتبار.وثفلزة تأمل سز وآثارهم، ابقين الأحوال ق والنقلر ثر الإل الل.ءوة ٧— 

.ّاْما_



صسوره 

الزول:ْكة.

المقاصد:

عته.والد٥١٤ مقاصده وبيان الكريم، القرTن تعظيم — ١ 

منكريه.والردعل والنشور، اليعث، عل الأدلة بيان ٢~ 

الرمل.من فترة عل بعثه ه وأثه رسالته، وتأكيد محمدجؤ نبوة تقرير ٣" 

ومقث.ر.محهسم، قيء كل وأن والقدر، القضاء عقيدة تقرير ~ ٤ 

آمر؛>؟3، ثسثبمم؛٥؟ ْمط هد ؛٥؟ ^تلثبمآإقش آ.لئكيأه؟ ن\ٌي ٥؟ ش يؤ 

أي:؛؟مبن يئ ؤجثلنا أو؟ مقنحمحق مهم ا*لأدثاتي م ُءى آعتلأ أعثقؤم ؤآ جثثا أ'ن؟ 
الآذلزثذظ-م عقيم ؤسؤآء أه؟ تثيئيي، هأضيتأهت؛ئهملا 

دمءض؛كبمتجئ ؤإزر أوب آلدحتقرثحتى'آؤبمذ آقع إتاقذرمن أوأ تقهؤث 
أواهدصيثثتيإمبيا ^٥٣^ ١٠^هدمؤأ آين>ه=ققث،تا ثي ثس إما ?و 

ثر:التم

 ١— ~Y ،ؤإعجازه،القران عثلمة إل وإشارة تتوبما نحمل الثور من عدد  ١٢-يدأمت، التي الأحرف تلك
القرآنأ0 عف ماهدآ قاتا، لايزال، بمثله الإتيان عن العجز أن إلا المعلومة، أحرفها عف بالعربية نزل اللوي 
تنهلقما وأعفلم أحل جعله الن-ى بكلامه رسا م يقانثة. الإنإق الشامية ورسالته وعلا حل ا-محالق كلام 

وهوالحكيموالمعارف، العلوم ومولد الحكمة جامع فهو وئدبر، بخثؤع المسامع عف ويتردد الأفواه، ؛4 
وائمة؛ن.العابشن أيائي إليه ط فلا التح، 
زوانتفلامه المعل، الشرف ذللث، ق واتل-راجه ه، نبيه رسالة صدق عف الحكيم بقرانه أقم — ه —٣ 
اضوحي هو إما الصراط وهن.ا الإسالة هذه آمن. مهل معتدل؛_، طريق عف ومصه المرسلين، سالك< 

-٣٠٢



سمحرْيس

اليسروفيه والتعة، العرة قيه كتابا أنزل قيء، بمحزه لا تعاد فالله ورحمته، بعنته أنزله الذي المغرل 
وي.

والصلألالكفر وتوارثوا الأمد، عليهم ؤنال الوين العرب مشركي نحويف الكتاب هذا مقصود ٦— 
العهد،هذا أظلهم وقد حم حريا فكان رسله، آخر وتنث، كتبه، آخر افه أنزل حتى حيل، بعد حيلأ 

غفلتهم.من لمتبهوا له؛ وينقادوا يثعوْ أن التحي، هذا وحاءهم 
يؤمنون•لا فهم فتهم، وأئدارنا علمنا وسق الدارين، ل أكثرهم عل العذاب حى لقد ٧" 
رزوتهمرافعون هم فإذا الأذهان، إل وئشد.ها أعناقهم ئهوق الش القيود تللث، ت العياب ُن-ا ومن ٨" 
قدوهؤلاء الشراب، تأبى عجيبة حركة ق أحفاما أغممت وقئ الماء، عن روومها ترغ جنن كالإبل 

هميدآفصاروا حياما، هوقوام الذي الماء عن المراض الإبل لعرض ي صنه، وصدوا الخق، عن أعرضوا 
الأهواءوأغلال، والتهاليي.، العادايتؤ قيود الحؤ عن وتحجبهم ئعومهم، التي والأغلال القيود ؛__، 

العناد.هذا فأورثنهم والشبهات، 
أنوارهمهم فتحججا جاسا، كل من با-م نحيْد تدأ، حلفهم دمن تث' أيدبمم ييث من وجعلنا ٩" 
التيالغشاوة مع الثدين، محصورون؛؛ن بل الضلال، عن ولايتراجعون الحي، عل لايملون فهم الها-ى، 
محجوبون.والهل.ى الإيعاز وعن أساري، والهوى ^٠ ٤١١ظلمة ق فهم أبصارهم، وأعمئ، أعينهم، عطثا 

إماالتدر. بلعئهم مه،ا محرهم عف مصرون فهم سذرهم، ل؛ أم أأنذ'رما-م صل"هم وسيان — ١ ١ — ١ • 
فتقرهأحد، يرْ لر وإن خلوته ق ربه وخاف، مجه، عل وسار القرآن، اثع مى  ١٣:ويمل يالغد-ر، ينتفع 

وخشينه.واتياعه استجابتته، عف الختة ق كيثر وأجر عفليمة بمغفرة 

أوثر،خثر من هث-موا ما عليهم وسجل نورهم، من وثبمثهم الوتمح،، يحص وقوشا بعفلمتتا إنا - ١ ٢ 
واضح.كتايت، ق وأحصناه حمعناْ ثيء وكل بعدهم، باقيه ظلت، أمال من حلقوم وما وخهلوامم 

والأسياطاي،:الفوائد 

قه.ونوأساليبه ومعانيه مقاصده ق الكريم القرآن حكمة — ١ 
الباقية.ومعجزته رسالته، ق ه النص صدقا دليل القرآن إذ عليه؛ والمقسم به القسم بين الصلة — ٢ 

ليصلالهداية أسباب يتلقى فالعاقل ه، نففليتدازك عفليم، خْلر عف فهو الهيابة حرم مى ٣- 
شراكها.ق يح لا حتى العواية أساب وينجسا إليها، 

خثراته.ونيل ههمه، أسباب ومن بالقرآن، الأنتفاع أمثاب من الخشية ٤— 

٣٠٣



صّوده 

صش\س وتلئاآي .h ١^;^ أمحنمحإذ؛١؛^ ؤ;إمتممم 
محثهمن.لإ\ح'ونأإوةأ مماو ةىثاِك 

آليثث.آتثع نثا . ذئبثؤ0 ناتئاثؤإن1لوفي  ١٥ئكذبجن. أنثت.jV إئ 

هادينميمح-آقتعمحأديز<سمح( مذآئثا٢^،^ مثآة دْ=ًقرمبلآنثتومُمحهك<. بن، 
قثتني\ؤى لاأعثد تماة أو؟ مهثدؤق نحم قمن منلأذتثث^ؤ ?وأآقيمإ كثآًيرآك 

iS ^ 2ين( ءأمحد ?ؤ؟ مهحمق^JO  ثمنعثهمعؤذ كئين لا يعمحز آؤس مدن إن ءالهتثة
شلأو إؤت٠٠- ١^؟ ؤ>تإلإؤذي إؤ،لدأ أتوأ تقدون وث؛* كتكا 

ه. محثهم، رف عميق قثا . ^،بي(مدثون 
التفبرت

أرملحان وعتاد، تكذيب من عليه كانوا وما القرية، أصحاب، قصه مثلا لقريش واذكر — ١ ٤ —  ١٣

إلفبادروا رمحولن، إليهم أرملتا حين وعتادهم؟ كمرهم عامة كان فكيف المرسلين، إليهم اش 
رببمم■من إليهم مرملون أمم لهم وأ'كدوا قومهم، فدعوا يالث،، برسول وقويتاهما فأيدتاهما تكذييهإ، 

كلويمحرون البشرية، شأن من محقرون وهكذا بشرأ، لهم اض يرمل أن منكرين التكمار فزد — ١ ٠ 
بالكذب،.الرسل وامموا كلها، افه رسؤالامحت، إنكار أؤدوا م البشر.  ١٢.حاء التي ، والعارفالعلوم 

الذتم،فهو لمزتئون، إليكم إما يعلم ربنا ؛رءأمت ومتثهدين قولهم، موثدين الرمل قال — ١ —٧ ١ ٦ 
إلامهمتئا وما أحاأآ، يرمل لآ أيه يدعون فكيف، وبرهاننا، حجتتئا وهو عليتا الشاهد وهو وأيدنا، أرنتانتا 
دللشه؟عن بنا تمصر بشريتتا وهل وبيان، بوصؤح الثاني^ 
عنئاكموا لر لئن بكلامكم، ينعا وصمئا منكم، تشاءمنا إثا قائلين: أدب يسوء الكمار فزد —  ١٨

ولئذيمثكمءذ،ا؛اموجعا.حم^تكملترجمكما'نىطرةح؛ىئئأكةكم، 
بكممحتويي اش أمالكم إقبما يمادهكم، لا معكم تشازمكم لهم: محذرين الرئمحل فأجابمم " ١٩

وجهق يمم، من كل تحاربون التمخ، ق غارقون قوم أنتم بل والتئبكبمر! اشح جزاء أهكذا للهلاك، 
ابامحة.رغباتكم 

يسعىاكيئة ه أؤلرافمن رجل جاء إذ القرية، وأصحاب المرتلين بين دائر الئجال وبينيا " ٢١— ٢٠

المرتلين،اسعوا قوم يا الشقق: الجث، نداء قومه عل تائي حتى الخوار لساحة وصل إن ف،ا وجد، حمة 
٣٠٤



يسسورة 

ليتإذ دعوتم، صدق عل دليل فتجردهم عوصآ، يسألكم لا ثى اسعوا افدى، و الحق عل فإمم 
يذللثج.يشهد وسلوكهم وسرمم مطامع، لدبمم 

ساءلثم ومآبكم؟ مرجعكم ؤإليه العدم، من وأوجدل فطري، الذي أعيد لا وكيف، — —٢٢٤٢
يردنإن الأنداد؟ هده تمالالث، وما الند، له وأدعي تعال، باش آآشرك والإنكارت التعجس، يميد بأصلويج 

إياش. ْع أفركها فكيف تنقدي، ولا له، عيادي ل تشمع ولا شيثا، اش من عني تعي لا بضر، الرحمن 
أمامكمأعلن إي ونفعها، شفاعتها ورجويت، الهه، الأصنام هده انحدمت، إن اليين، الضلال ق منغمص حقا 

لكياي.وأصعوا فاستجييوال، أموركم، وصزقح وريقكم، حلقكم الذي إياف؛ربكم دأؤى 
yU-yo - خنقاةتالوْ أتمم والظاهر إليها، الرجل انتقل فقد الأجرة، الدار إل الشهد ينتقل وسا

بهتتتهي حيث، الحنة، الحل ت له ليقال الرحمن جوار إل وانتقل الشهادة، قتال الحائقة كلياته من وغيفلآ 
نحوطية مشاعر محمل الرجل يزال ولا النعيم، جثالت، إل سلكه الذي الطريق هدا به وبجفي الرحلة تللث، 

بمغفرةدراية عف قومي ليت، يا هدايتهم• متمنيا فيقول الأئمة، أيدبمم جثثه ما مع ؤيرجوهدايتهم قومه، 
النعيم.جنايت، ق الكرمين، بعباده يلجمه أن ويْللبإ ل، ومحزم ري 

والأستساطات،تالفوائد 

بعضا.بعضهم يعضد واحدة، حيعا الرسل دعوة — ١ 

بما-النهوض ي دأثرْ الدعوة، ف ا-بمءاءي العمل أهمية ٢" 
أوخوف.أوتقاعس، ثوان دون النصيحة إل البائرة ٣— 

والحياةالمرزحية.الشر، نعيم إباٌت، ~ ٤ 

المالحين.لعباده تعال اش من تكريم ابنة لحول ~ ٥ 

أنهأيضا أفاد ك،ا صورها، أرؤع ق للرجولة مثال فهو والتعئليم، للممخيم ؤتتْله تتكير 
أواتفاق.موعد غير عل فآمل الدينة، أطراف، وهوق الدعوة بلغته بل به، للرسل لامعرفة 

بقومه.وئلهلفه ودز1قه، بيانه وحنن الرجل، مّاءة من الخهلاب٠ ق الألتفايتط — ٧ 
اشدعوة لتبلخ والتحؤك؛ والحد عي، والالرحال وقد والنصح، الدعرة ل الإمحابية ٨— 
والخضر،موصى حا مر الي القرية م امتذكر لر م أهلها، عف تزأ القرية هده اسم يدم ل؛ ٩" 

الستر.ق درس وهذا 

-٣٥٠-





صسوره 

مهاؤيثتا سهيآ=كاؤق. ثى  ١٣٠^^١ هميتها آثثته لئأآمحدءس ءايه وؤ 
^؛^٠٢•ميته ؤما ثبعي اوأرإ؛أ=كاوإين آلعين 5ى فها وثميا ؤأعتف سني محيّين جننت 

ؤهثاوينأشهتِ تممتآلأءس ءمحئهامث1 'ؤ؟ ة؛وبح==ظىآ أملأ 
بملثوف.ه

■المر 

والحبوبالبات 1تواع -سال اض تحيها مرعى، ولا فيها نيات لا الش الخرداء افة الأرض مدم - ٣٣
أحيافتى واعتم، نظر لتي الوت، بعل. البعث، عل افه قدرة عل دال مثال فهي علتها، اناء إنزال بعد 

اليات. Jmالخلي أحيا بالبات، الأرض 

فيهاوهجر وغيرها، الأصاب وأصناف الخيل، أنولع من اياتى الأرض ل اش وجعل —٠٣- ٣٤
بعملوليي عليهم• لنعيه بمم، اف رحمة من ذلك كل ئترها• لل-بل- من وليأكلوا لثمتها، اتاء عيون 

به.والإيٍان عليهابحميم فليشكروااش فوائدها، واكتمال الا،اروتتوعها، حرؤج أيديم 
ومنالبات، أنولع من الأرض من تهمج ئ كلها، الأصناف يخلمح، يقرئ الن-ى العظيم اش مْ — ٣٦
والبعيدة.القريبة الأحرى، الخلوهات أنولع من لايعلمون ومحا ؤإنامث،، ذكور من الناس 

والأستشاطات،:الفوائد 

الموت.بعد البت عقيدة تقرير ١— 

العض،تراه بيا علميه المثال وتقديم ؤإمكانه، الموت بعد الإحياء حمول عل بالمثال الاستدلال — ٢ 
بعدالٍات.الإنسان أحيا بالبات الأرض أحيا فتن الحس، ويشعربه 

الحياة،ى الإنسان طوك محط ل الأ/ عظيء الأمال، عف والحناء الموت بعد بالث للإي،ان ٣- 
الشروروالكرات.وترك الخيرات، لفعل ودهعه 

بالخيرات.والإمداد الإيجاد، من الإنسان عف افه نتم ثنؤغ ٤— 
وحكمة.هدره بالخلق — وعلا حل — اف تفرد — ْ 

تعال:قال كإ الموجودات، وماتر واليات، الاس، ل المخلوقات: ق الروحية نظام عف النبيه ٦— 

[.٤٩]الداريات: ه ظتمذ لنص رمحن ه=قليمحء-قكنا ين وؤ 
وحلقه.تعال اف ملكوت ل الفكر دوام الإنسان عف ٧— 

-٣٠٧ -



صمورم 

٦٥صئن 0؟ :اتهمحاءميحبيت ئؤ 
آلقنشلأ ?و^' آثمي.؛هم عادَةلثجمن حئ ثثاي_ل وألممن_هئظنع ُأو^' مي-ئمزآشحم دثلك 

التفرت

لالناس ماذا النهار، منه بمنع ض الليل هذا وهي ه، ش القدرة كيال عل دالة علامة للناس - ٣٧

والراحة.للنوم دامس ظلام 

نحريإي الثمي هذه هي وعلمه، الخالق وقدرة الخلق، عظمة عل دالة لالئاءس أحرى وعلامة — ٣٨

هيللشمس والتفلمة الداسة الجركة دونه. تقمر ولا نتعداه، ولا عته نحؤج لا لها، افه قدره رى جق 
ثيء.عنه لايغيب الذي دالطتم ملكه، ؤ، لايغانتح الذي العزيز اطه تقدير من 

ويكمليكبر نم صقيلا، أ سل. إذ ليلة، كل هتانله وتقدير حلقه، ق عقلمى أحرى آية والقمر — ٣٩
القديم-النخلة عئ.ق مثل أصغرمتقوسا صقيلا وير-؟ع يصير م تديرأ، قمرأمؤيمثر 

النهار،سق أن الليل يمكن ولا أوتمحونوره، مساره، لسعي القمر يلحى أن الشمس لائمكن — ٤ ٠ 
العثليمةالأجرام من وضرهما والقمر الشمس من فلكل زمنه. واكتإل وقته، انقضاء قبل عليه فيدحل 

الحياة•يه وتتتفلم الكون، نثنام يه فيحقق فيه، ولايقصر صه، عمج ولا بمعث*اْ، لا له القه هدره ملك 
توالأستياطات، الفوائد 

لعظيموهدرته، الخالق وحول عل ظاهرة ودلائل باهرة، آيامتر من الكون ق ما عل الناس تنبيه — ١ 
بالناس.ورحمته حكمته 

،٣١عل القدرة عل البالغة وحججه القاطعة، أدلته وص سهولة ق الكريم القرآن بلاغة ٢— 
لوالقمر مدارها، ي الشمس وحركة والنهار، الليل  ٠١٢٥منئعاحوله الإنسان وتحقه يراه ؛ٍا والبعثه، 
ْذارل.

بخلقه،ورحمته وقدرته الخالق عل وتدل، عليه، يسبر دقيقر نظام س الكون ق نا البشر ئظر لمت، ٣— 
الأحياء.وصلاح الحياة، استقامة فيه لما وسحره ونثلمه، الكون هدا حلق فقد 

مح،وما وئعرهه؛الخالث،، الحق،، إل منصف، ثل يقود وحلقه كونه ق افه آيامحت، ق الجرح التفكر - ٤ 
ليممه.وشكر له، وطاعة به، ي،ان إس 

وأئافه، من وحي القرآن أ0 عل يدل، والسموات، الأرض ق وإشارات، دلالات، س الأياتج ق ما — ٠ 

-٣٠٨ -



يسّور0 

افه.٠هورمحول يلغه مى 

أنوقدوحدوا جديد، من دورتما تكرر ثم فيه، لتستقر محدد يأنح1ه ير نالشمن إن ال،الإءت يقول ~ ٦ 
والجموعتالشمس نحرى الذي وهوالانحاه الغمى®، تقر هوارم حركتها ق الثمي لانحاه سمية أفضل 

(.http;//www.kaheel7xom/ar/indexphp/2010الشمسية 

ناتجالزمن من مئة القمر احتفاء أي: القمر، كوفح أن الخدث العصر ز العلمية الأبحايث، ست، ٧— 
ولاامحقي القمر أن فنقلن القمر عن التعكة الأشعة فتحجي، والقمر الشمس يجن الأرض وقؤع عن 

الأقلعل مرة وبمديثج يدرأ، القمر يكون عندما دائ،أ للقمر الكسوف ومحديث، يهلة. يTثارآ إلا منه يرى 
أنيشرؤل الأرضي عل مكان أي من بسهولة رؤيته يمكن للقمر الكل الكسوف حيويته وعند عام، ل كل 

توضحصورة وسغلر:  Xhtip://kalieel7.c0ni/pdetail,s.php?id=&352للقمر. القابلة الخهة ق يكون 

اللحق.ق كإ القمر، كوفح 

الصافعن (سانمومضصنصض ٨- 

ماأن ح ه ت قوله ق ابهع صمثر له ؤيشهد الكواكب(، روكل التقدير إذ المحذوف إليه 
منوغيرها الشمسية المحموعة أن الفلك علمإء يقرر ولهدا أشياء، لا والقمر، الشمس شيثازت بقه 

لأخلفالمخصهس مسارها عن شعرة قيد حادت لو أفلاكها ق وسح مواقعها ق سير الش المجموعات 
١(. ٨٧ص ملم، مصطفى القرآن: اعجاز ن )مياحث الكواكب. يئن ا-لحاددية نظام ياخلال كله الكون نظام 

يلناوأُ ؤكو0 ما ثن؛ثليْ ثم ؤثلمثا آلمش>ون آلمإك، ف، خملتا آد، ئم ^ ١٠^ؤ 
آقنمحأثم يإدافل، ومثعاءاثءجنن. منا إلانئته تمييز. ئم ^٠ لهم هليصؤح ميثهم يثا 

١٣٥^;٠َةؤإ ييؤم ءاثي، تى ءابطت تق ئبيم ثما ئتمث؛©؟ ظؤ غ1قؤ - نما إويلإ ثن ،:١ 

المسر:

الملوءةنيح سمينة ق تهمح قوم ذرية من الوم؛؛ز، خملتا اثا القدرة: عف للناس آحر ودليل ~ ٤ ١ 
ورحمةنُمة وتللث، الكافرين. وأهللث، الأرض، عم الذي الطوفان من فآنجتتاهم الخلوةاُت،، بأجناس 

وعبلة•

التيالمراكج، وأنولع سابق، مئال غير عل صننئ، الض نؤح سفينة مثل القركن لهؤلاء وحلمتا — ٤ ٢ 
أوءلانمم.ومحلغهم أثقالهم، تحمل 

-٣٠٩ .



صردم 

الغرق•من وينجيهم نمهم، ثى محددا ولن نتنتا، أردناإغراقهم ؤإن -  ٤٣
ويومتون•يرجعون لعلهم معلوم، أجل إق ونمهم الغرق، من فننجيهم ترخمهم إلاأن - ٤ ٤ 

سبببكم محل لا الآ-محرة وعذاب الدنيا، عقاب احذروا العرصين: لال«ثركن نيل ؤإذا — ٤٥

ولرينئموا.أعرضوا العذاب، وئنلئونمن لعالكمئرحون بربكم، فاءتوا كفركم، 
بما،كفروا إلا الرشد عل وثدلهم الحق، لهم ظاهرة علامة من الكذب؛ن هؤلاء محيء وما " ٤٦

منها-ولآينتفعوا عتها، وأعرصوا 
والأسساءلاصالفوائد 

ولوالكون، حم ونعمن الحياة، لتتمئ ا،لومت؛ن؛ نؤح قوم ذرية بإنجاء الإنسانين عل اش نعمة ~ ١ 
الحياة.لأسلمت، حيعا غرقوا 

لهم.وتخِها وسييمها الراكب،، لمناعة هدايتهم ز عليهم ونعمته بالناس، افه رح،ن — ٢ 
ذكرهموشكرهم.وهلة الاس، افهعل كئرهبمي ٣" 
الييتايت،.الايايت، من الاستفادة يمع الأخطاء عل والإصرار العتاد ٤— 
 -٠ j حا،وكفرهم لوقفهم.سها، وخويل لشأخا، تعظيم - وعلا جل - الرب إل الآياُت، إصافة

وعظمتها.الآيا»ت، تللث، بممدر وتذكر لهم، ورحة حم، لطفث ه ؤتنثاثت،هر الرب إل إضافتهم وق 
•فن والالراكب، صناعة ق فتحا وبرها صنعها ق نهمح سقينه فكانتؤ 

النفس-بمجامع وتأحل- العقل، مخ والقدرة، العقيمة عل شاهدة ومعجرايث، باهرة اف آياهمت، — ٦ 
الربانيه.والأدلة رلمجاه^ن ١لكئار تكذيب، عن متقيلمآ إخبار ( ٤٦الأية)ق ٧— 

آهةدئ1ث ؤ من أثلمثر ^١ ؛١٣لقبم( محكمثيإ آنيى ثاد آهة توهقث متا أنفمآ ئم يل  ١١^ؤ 
ضقتث.ئمحقاوتإكتِ مولوثمحسا ن. 

^ميثؤدتق؛؛©؟ آميهم دلآ.إمح قبميه دسظجمف مآد دآ-ئثه-لم ثيت•؛ إلاصبمة 

أنكرواعليكم، يه مصل الذي اف رزق من والمساكن الفقراء عل يممقوا أن الكفار تصخ وإذا -  ٤٧
اضأراد لو من ونرزق أطعمه؟ اف يشاء لو من أثطعم قاتلن: بالتمته محتجين اكاصحين، الزمتين عل 

•والتعبثر التفكير ق وحطأ الحق، عن وبني متهم، ضلال هذا أ ررقه؟ 

 ٣•-
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صادقنكنتم إن به، متون نؤ الذي البعث هذا يكون مض وْستهزىنت منكدبين الكفار ؤيال —  ٤٨
تقولون؟فيا 

فجآةتآخيهم اعت، انقيام عظل والمنع الشاء صحن ينتظروا أن إلا يوعدون ما ومحن بيتهم ليس " ٤٩
متتون•حامدون هم فإذا دنياهم، ويتتاjءونزشوون عنممون، وهم 
أحدأوتوصية ثيء، فنل يتقوا لن ا،لكدبين هؤلاء فإل فجآة، الصيحة هل0 حصلت فاذا — ٠٠ 

فيها.أحوالهم عل وهم ومواضعهم، أسواقهم ق يموتون بل أهلهم، إل الرحؤع يستقوا ولن بثيء، 
ذلكمصل وأع،الهم؛ أصواههم ق فجآة بحصولها المنع وصيحة الثناء نفخة عند الناص حالة مشهد إنه 

وقداعت انولتقومى يطؤيانه، ولا يتبايعانه فلا بيتها ثوبا الرجلان نشر وقد الساعة ُلتقوس حد.يث• 
ولتموثنمنه، يمي فلا حوصه يليط وهو الساعة ولتقومن تظتمه، فلا لمحته، بلين الرجل انصرف 
تربباب القتن، محاب وميم ، ٤٣٠٩برتم ، ٢٣٨٦الحائي»،/ )صحح يطممهاء. فلا فته إل أفدته رفع وقد الماعة 

بملح(.يلط: بالقاج. العيد القرين النانت الست: . ٢٩٥٤٣٠برال-اءة 

والأسشاطات:الفواتد 

نمشها،عفلم مها تام، بوصؤح العانيين وئبه الثركين، أقوال، عرض الكريم القرآن منهج من ~ ١ 
يكون.ما بأ؛الح يردها نم قويبما، لأهلها وبدت 

فريعاالحق مريد فأما وحهلأ. أوحبنا قناعه بما؛ والحجاج الشبه، ليراد النفوس بعمى ُياح من ~ ٢ 
واستمرارالكون، عإرة نحرى التخبط التوازن وحذا وعثه. ضلاله j مض الهوى صاحب وأما يرجع، ما 

الحياة.

لها.الاستعداد بما الومتين فعل بغتة، إلا تأق لا اعق ان٣" 

؟والحناء البعث، عقيدة إثيات ~ ٤ 

وماياتر.وعلاماتر بدايامت، \ءة \ذلقيام ْ~ 
به.واستهزاء له، استيعادأ بالبعث، الكئ.؛دن استعجال ٦— 

 ٣■.
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بمثناينس و؟ ينيلأكت تتهم تنآمح-بمدكإك هم ^دا فآشثوي ؤمحمحح 
جعمم ^دا قحدك صيحة دءفانث<إلأ إن ؤ؛" كثيكيى وصدرت< آييهعئ هنداماوعن 

طتمسون.ه
التمثرت

أرواحهموزد إحياتهم، بعد نورهم من محرجون الوني فإذا العث، محه المن ق الملك ونفح - ٠١
أمالهم.عل ومحازبمم بينهم، لحكم ربمم؛ إل مرمن 

نورنا؟من وأحرجتا موتنا، بعد نتشتا س وهلاكنا، ويلتا يا نادم؛نت تنئهم بعد المكدبون قال — ٥٢

تكذبون.يه كنتم ولكنكم وتحقق، ول ا.لرمالون، يه وأحم الرحمن، به وعد ما هذا فيجابوزت 
الخااقحمح فإذا اللك،، من واحدة نفخت نتيجة إلا ليس الكيير، والبعث، العثليم، ا-يدب>ث، هدا — ٥٣

إاش؛ قدرة أعظم فإ الخلق، ب؛ن للقصل سبحانه الخق يدي حاصرون؛؛ن 
أونيادةحنانيا، بثقءس سيقا نقص فلاتظلم ل،، يالعل والخزاء الحاي، يتم العفليم اليوم ذللثؤ ق — ٥ ٤ 

أوشرآفشر.حيرآفخير إن الد.نيا، ل تعمل كانّت، ما جراء تأحد بل سيقاتيا، 

والأستساءلاصالقوائد 

القيامة.والخزاءيوم اليعثه تقريرعقيدة — ١ 

وأهوالها.القيامة يوم مشاس بعفص تمؤير ٢— 
اه.عل قبورهم من الخلق مث، سهولة ٣— 

إلاكتمسهم فا لغاتم-م• واختلاف ومرقهم، كثرتمم، رغم افّ عل وحابمم الخلق جع سهولة — ٤ 
واحدة.

ظلممن فالخوف سيقا، نفى تظلم ولا بعمله، محنى فكل الحاهمبج، يوم الإلهي العدل تأكيد ه— 
له.افه ظلم من لا ه، لتفالإنسان 



بسسوره 

مقيخذعدآلأيآه طثل ق مأرمبمخ م قكهؤث. تنل ق أتهمم آيئق أنحب ^)؛٠ 
٢^٠؟>^-،أثنا أبرم نآنذليثإ و؟ تمبمب ثيز ين ءةُ سثم و؟ يدعؤيث ثا نلم ذزيمقث' بمبما كم و؟ 

ؤأتي،آعندؤي؛٥؟ عاووؤئ' مدمحأأقهلنيم.تمح .؛آن 
ههنقلؤن تء>فا آثإم َكشمل جيلا متؤِ أضل ؤكد مستمر صمط ٥^١ 

■المسمرّ 

'١٣ويتنعمون يتلدذدن، اش انميم بأتولع غثرهم عن مشغولون اليوم ذلك ل ابنة أهل - ٥ ٥ 
الظلالوتحت، الزنة، \أ)عاائ0 عل والاصّترخام بالخلوس، متممون وزوجاّم اّبمتة أصحاب " ٥٦

ولايرد.لاحث حيث الوارفة، 
النعيم.أصناف من ويرء«ون يطالبون ما كل ولهم الاااJياJة، الفواكه أنولع الخنة ولأصحاب — ٥٧
لهمفتحصل عليهم، فبملم وتروته بمم، الرحيم ربمم ئظهم حغ، دأكم أمقلم آحر نعيم ولهم -  ٠٨

اش.من السائقة والرحمة الكاملة، واشمة التامة، الملامة 
اليوم:ذللئ، ز للكفار فيقال بالعقاب، للكفار الخهياب حاء بالثواب، للموبن الخهل١ب وبعد — ٥٩

منهم•وانتجئوا عنالومنأن، تميزوا 
الميهئان،ألاتعبدوا كبي وق رسل ألمنة عل منكم ألرأءإد1، الكدب؛ين: عف تعال ؤيئكراطه — ٦ ١ — ٦ ٠ 
الملريقهي وعبادي فطاعش وحوي، اعيدوي وأن ؤياهرة، ثاو.يدة عداوة لكم عدو فإنه ئهليعو0؛ ولا 

وجتاي.لرصال الوصل 

عفايباعه عن ينهاكم عمل لكم كان ص الحق. عن كثثرأ حلقآ منكم اكيهنان أصل لقد وما - ٦٢
ؤاغواته؟ضلاله 

والأستنماطاض،:الفوائد 

الشوق.بالتفصيل الحنة نعيم لعض تمؤبج. ا~ 

وكلامهاممه وسلام الرؤح، بنعيم التئج الحدي، انادي النعيم عف دليل ابنة لنعيم مداالتفصيل ~ ٢ 
ونثلرهمإلوحههالكريم.لعبادْ، 

حهلرولا ّمعتته، أئن ولا رأمت،، لاعين إذ لحقيقته، موتقريب الختة لتعيم الكريم القرآن وصف ٣" 

[.٧١]ااز-مف; ه نبملدآيعنئك آلآذمس ^تأئئثؤ—يه التعيم هدا ومح، يثر، قلب عف 
القيامة.يوم الكافرين عن ١^٣^ تمايز ٤— 

٣٦٣ .
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القيامة.يوم النجاة طريق هي الشيطان، ومعصية الرحن، طاعة — ٥ 

أحدآ.ربك يفليم ولا فعليها، أماء ومذ فلمسه، أحن فمذ الضلال، وطريق الحق، طريق بيان ~ ٦ 
عقولهمل ءي،ايقذفه والتفكثر العقل ادعائهم رغم ان، الإنبتي لكثيرمن الشيهيان إضلال إثٍايث، ٧" 

شهوات.من نفوسهم ل يزض وما شبهات، من 

ثمرآلتؤم  ١٥دثاَقتر آصلؤثاآلتؤم آلؤاَمحنح جهثم ندم، هؤ 
ؤثزئثّآئلئأ،أناعقبثاكامأذتة؛نوذؤبميدأريثه_م وأءوههممح4تئثئآآثدتمم 

ئماما؛ءقاتتهنِ عق لتسّءحثهنر ئشآء ؤثو ?ع؟ يهليى ثأق آكزئ آعتنيمة\وتئئوأ 
وماأو؟ _^S، أهإد آ•اثفي ؤ، ممتكته يمننة تمن ?وا يتيمينتن تلإ ؛L ممبم-آنتثلننؤأ 

-حثاءداآكوث،لككنذتسكاك رو متن محهنءاف إلايكر هو إذ للو تمايبنج، الئعن علتثه 

اكفرأ

اف.رسل وتكذيبكم باق، ئركم عل الدنيا ق بما توعدون كتم التي جهنم نار هذْ - -٦٣٤٦
كفركم.عل لكم جراء وألمها ^٥١ ودوقوا اليوم، ادخلوها 
باأيدتمم تتكلم ولكن يغْلقون، فلا الم؛رك؛ن، أفواه عل نهلح القيامة يوم العفليم اليوم هذا ل ٦ْ~ 
والإجرام.الاثام من يت، وكالا.تيا، ل إليه صعت بإ أرحلهم وتشهد يهلشت، 

لرولكننا واجتتازه، سلوكه ل يرغبون الذي الصراط يمزون فلا أبهم، عل لهنئنتا —ولوأردنا ٦٦ 
ذلك.نشا 

يرجعواولا أمامهم، ينموا أن يستطيعون فلا أماكهم، ق وأقعدنامم حلمهم، —ولونثاء ٦٧
نفعل.ل؛ ولكننا ط حم حراك لا أماكهم ق ولموا حلفهم، 
الحسمضعيف طفلا حياته -٦١ بدأ الش الأول الضعف حالة إل نعده بمزم حتى ع«.نه نمل ومن " ٦٨

بعثهم؟عل فائر حم هذا معل مذ أئ الإنسان ينقل أفلا والعقل. 
هل>اوما شاعرآ. يكون أن وينثنبه، له، يتحغي وما الشعر، - محمدّآه - رسولما عئئنا وما ٧- -٠ ٦٩

القلب'حي كان من به بمدر ا"دوإ، عل الدلائل كريم.ط وقرآن العائل، به يتذكر ذكر إلا به جاء النتم، 
يافه•المكذ؛ثز، عل العذاب وفؤح به ويتحقق البصثرة، مممير 

-٣٦٤
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والأساطات:الفوائد 

افللكاهرينيومالقيامة،نحئقوعيد ١" 
جوارحه.الأسان عل ممهد إذ ٢— 

باصلالتشة لأما شهادة؛ الأرجل ونطق _، UIلأما إقرار باتكلأم القيامة يوم الأيدي نطق ٣- 
.الدنيال السابق 

أعإله.قاٌد من هيء كتان عن القيامة يوم ان الإنعجز 
حلقه.ومنح حركته، وإعاقة مره، طس عل اش قدرة عل ان الإنتشيه ه~ 
فقؤياالضمج، يائي طفلا سدأ إذ حياته، وأطوار الإنسان حلق ل تعاد افه قدرة مذل١هر بنان ٦— 
لمىالنفس ق افه آيايت، أعفلم فإ وعطف. رحمة من إلا تحمل لا الضعف شديد فهرما البأس، شديد 
ويتدبراا٠يتفكر 

مفاخر.شاعر لا مرل، نى ه الّ؛يى يأل وق الرّول سوة تمّير ٧" 

شمّلا وذكت، وم الكريم القرآن أد تقرير ٨- 

ئتتام ؤذللتنها ?وأر منلتؤر< ثهثا يهم أقثعا أيدنثا ثعيت، يما ثهم -ثكنا أة ملتّةةإ أؤ 
'الثمدمحن ين وإءئ-دول أو؟ ثتؤتحك> آءلأ محبمشاه متنغع ينا محكم اؤ؟ غَمحا ؤينثا رؤيبم 
بمزنكثآد ؤ؟ محئؤق جند كم هنتئت؛ لا أؤآ لعلهم ءالهه 

^ماملنوثو؟ه
الض،رث

لهم،وتققاما وغيرها، والغنم والبقر الإبل من محلفة أنعاما لأحلهم حلقتا اثا الناس يز أولر — ١٧ 
يريدون•كا ما يتصرفون 

والأثقال،،التاع صليه ومحملون الأسفار، ق يركبونه ما فمنها لهم، منقادة فجعلناها وسحرناها، — ٧٢
به.ويتثئمون لحمه، ومنهامايأكلون 

ورياث٠ا،أثاثا، وأسعارها وأوبارها، بأصوافها، ينتفعون إذ أخرى، كثيرة متاغ فيها لجم وجعلئا — ٧٣
اكوياض يشكرون أفلا صنمهم. وئقوي عطشهم، يرومح، ألماتما يغربون ي ذلك' وغير وكساء، ولباسا، 

يرصه؟فيإ يعمه ويصرمون ويوحدونه، به، فيؤمنون قوة، ولا متهم حول غثر من النعم بمل•® عليهم أنعم 

-٣٦٠-
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•إيامم ومعها غم، تحرما ل طتعا يمددنما آلهة اش لئن من المشركون وانحد — ٧٤
المودة،الألمة من فكل ها. نفمر ولا ومض، يبدها ثى مر المودة الأية تلملمثؤ تتطى لا — ٥٧ 

•والآحرة الدنيا ق عنه العياب ودح الأحر، أحدثغ يتطح لا لها العابدين والمشركين 
مانعلم فتحن وامتهراومم؛لث،، للثح، وتكدسهم باق، ئروم - الرسول ابما - عئريث فلا - ٧٦
عليها•نجانتم لسوف يظهرون، وما وأفعال، أقوال من عئفون 

والامماطات:الهوائي 

الأنعام•من علميه به افه أنعم ما إل الإنسان ثقن لمت، — ١ 
وراحته.الإنسان لخدمة الأنعام؛ ومنها الخلوقايت، من ممر تخير ٢— 
منها.الإفادة لما له، وتخيرها للإنسان الأنعام اض تدليل لولا ٣— 

المنعموحمد وذكرها، شكرها ثن ذلك وماثوحبه الإنسان، عل -ما اف أنعم التي النعم أنولع تعلواد - ٤ 

بما•

مر.ولا تنفع لا التي الأصنام بماد.ه المثركتن ضلال — ٥ 
وأنديهم•حث*رهم أن بعد المثرين أقوال من يسمعه ما عل بمزن قوبألا نيه افه أمر — ٦ 
أوفضله.عليهابعدله وهو•بجازبمم المادوأفعالهم، أقوال من ثيء علميه عض فلا اض، علم كيال - ٧ 

 ٣■.
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جمه,ؤئى مثلأ ثثا ؤبممث رتؤآ فئ يئز هوحميسئمننقمنك0قلإدا ؤلتِمحرآلإضئ آؤ 
آقوىعموهونلإ،م، وأرشي؛اآكئآئثأظ ئ١دشيىتيآبذضأنئتبث 

ؤإلأيض-ثليىاشثوزت آوإيسآكيى ?ؤآ ؤؤرؤذ \ثئوإن1ث ^؛١ 
محئياأن:ضدص

^محثمث. اليىيدْءنقؤء،محءه ثنص ئ. 
القرء

هوفإذا مت، حتى محلفة يأطوار مرت ضعيفة نملفة من حلقتاء إذ حلقه، ايتداء ان الأتير ألر — ٧٧
الخيال.شديد الخمام، كثير 

محنيساوى قدرته، عل ربه قدرة فقاس صزبه، له يبي لا مثلا لربه الإنسان وضرب —  ٧٩— ٧٨

وتسؤ1ءلثأحنائها. ومحلل عفيامها، بلاء بعد ا،لونى إحياء استحالة واعتمد المخلوق، وقدرة الخالق قدرة 

علقادر ابتداء الخلق عف القادر أن لتلم فيه، ومحقآكر حلمه، ود'كر ولو رميم؟ وهى العفنام محيي من 
اشذلكم وجوده- بعد إحيائه عف قادر مرة، أول وأنشأه عدم، مى أوحيه فتى انتهاء- والإعادة الإحياء 

صنعه.ودقائق بأسرارحلقه، العليم ^٠، ١٠١١رب 
إحياءعف قادر منها، ويوقدون روما، محرقة نارأ الرءد_، الأحضر الشجر من أحيج الذي قافه " ٨٠

الأموات.

مثلهم،ثفلق أن عل بقادر ايات، من فيها وما ؛عذل٠■تهءا، والأرقى موات الحلمح، الذ-ي أليس — ٨١
لخمحالخلاق فهو دونه، ما محلق العتليم الخلق محلق فتى ذلك- عل قادر إنه بق بدآهم؟ كا ويعييهم 

الكائتايت،.بجمح العليم الخلوقاُتؤ، 

فكون-)كن( له: قال شتتا أراح فإذا W، سر تعال اطه عف والمث الخلمح، م إئ - ٨٢
وأمرهحلقه ق ؤ التصوفثيء، لكل فهوالالاائإ والشرلث.، العجز عن وئمدس— تعال — افه فتنزه — ٨٣

يومالخلائق ين-ى ؤإليه نعمته، وتمام حكمته، وعثليم قدرته، دلائل ظهرت قد متانع، ولا ما-افع بلا 
أوالعقاب.والثواب للحساب القيامة 
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الصافاتمحورة 

الزول;مكية.

القاصد:

ذلك.عل الكثيرة الكونية الأدلة وسوق تعال، اظه وحدانية إث؛اُت، — ١ 

ثايتة.حقيقة وأنه المومت،، بعد بالبعث الإيإن عقيال.ة تأكيد ~ ٢ 

قممهم.من حلة وءنض لهم، رّمن الأمم مواقف مماثل ٣- 

للمتقين.العاقة وأي والأحرة، الادنيا ل وأوليائه لأنييائه افه نصرة تأكيد — ٤ 

ت

يِباضألآنيض

آلثتتيئ، ٥" ق؛ملهةيجبصماهرهاٌرت ؤو؛لقشت، 
آءائتامحءامح0

إلاأتهآ ؤإصب عداب ؤثم ئشل ير،؛و(جاب ومد-ءود< ١^^٠ آلتلإ إق لأ,دثثعون 'ئ^؟ ئايدر 
هأّؤ^ ثاقب شماب هأنته. آئق.علأث س-ثطم< 

التفسير!

كوته.ل افه أوامر لتتفيد واستعدادأ وعيادة وطاعة، نفياما صقوفها ق وهي ياللائكة، افه أقم ٣— "١ 
قال!ربيم؟ عند اللائكة ئصثئ وكيف هلتا! ريهم؟ عند اللائكة ثصمئ كإ ئصمون ألا ١٠الخديث! وق 
(. ٠٤٣ برقم الصلاة. ق الأمريالكون ياب ملم، )صحح ٠ ا، الصف ق ويتراصون التقدمة، الصفوف يتئون 

وأراد.اش، قدر حيث إل وصره السحاب تسوق وهي ياللائكة آحر وإمام 
والتحميد،يالتسج، ّجحاته وتقدسه ااه، إرأأوكلامه تعال اف أيان ثريد وهي بالملائكة ثالث، وإنام 
والتمجيد.

له.شريك لا واحد وإثه ومعيودنا، إلهنا إد4 الملائكة! أصناف من يه افه أهم ما حواب ؤيأق ~ ٤ 
سبحانهوهو فيها، والتصرف بيتهط وما فيهط، وما والأرصن الموات حالق هو الواحد فالإله ه— 

وانيحد١سة.الخدرة أدلا من وهط١ ومغاريذ، مشارقي، ق الشمص مدبر 
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الشوالكواكب النجوم بريئة وخملناها الدنيا، ايإء زينا — وال|ذلمات القدرة من لنا ،١١ — إيا ٦—٧— 

اض.ءل١ءة عن خايج متمرد شيهنان كل من بالشهب وحفظناها إنسان، كل يراما 
ب،اتكلموا إذا إليهم سمع الئل، الموات ل اللائكة إل محل أن اكياط؛ن -ستطيع لا - .١ ٨- 
ويلردأمتهم، لياء حفظا جهة كل من بالثهب يرجون إذ وقدرْ، وأمر0، شرعه، من تعال اش يوحيه 

الشياطتنمن حطم« من لكن موجع، دائم عذابه الآحرْ ل ولهم اللأالأعل، ز يدور الأستاع،نا عن لهم 
ومحرقه.فيخرقه نار، من شهابه إليه شل ين فإثه الماء، من وحمة سرعة الكلمه 

والأساطات،;الفوائد 

بحانه.به إلا فلايقسمون الخلق وآما خلوقاته، من شاء بٍا يمسم — وعلا جل ~ افه أل بيان ~ ١ 
وكلعنها. يثمل قد الش وحمامحها لفواتدما ثظر ولمت، لعفلمتها، ييان وا>اخالوةات اض متم ل ~ ٢ 
ووحدانيته.وعتلمته حالقها قدرة عل داو ذليثج 

والواجبات.الخلق ق وأنولع أصناف، اللائكة ٣— 
والعيادة.والحياة الكون مار فعليه والنفنام، الترتيتج أهمية — ٤ 
بحانه.اض إلا بمحق معبود فلا إلاافه، لاإله وأنه الكبرى، التوحيد حقيقة تقرير ~ ٠ 

حالقهقدرة عل صاطع دليل حركته، ودقة ومغاربه، مشارقه ق ونثلام4 وأرصه اته بالكون ٦— 
ووحدانيته.وعظمته 

وعلاماتلها، وحراسة للمإء، نيثة افه، آيات من آية فهي النجوم، إنشاء من ايكم يعص بيان ٧" 
والجر•الم ^W^، و بما بمتدى 

الماء.أحبار إل ئتتصته اض الشياثن لكل الئهاب، اساع عن مستقيئ إحيار ( ١ • ) الأية ق ٨— 
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ثثتمحقحمحبمكث بثن، اؤأ ننيملافا ظنأأإداعقهم ،؛ lljiJLi-أشد م أ ؤ
ؤةنثا \ثلآ\ اور سآإلأذلبم< ؤأرؤثالزأإن بمتحخلق عقإج ^١ ؤ؟ دؤهإلادمحث، ؤأرمحإدا 

ثجدْمحتأ ه ي أوأ د-بجة تآنثم تم ثق "؛©؟ ايجو0 آؤءاآمحيا ?ه ثتثؤبجن رظ ؤهثلث تء 
؛؛^^٠^قكنبجيسث~ اةءيى'َقثربمء 'الثنز بجم متئا ألفين بجم ٠^١ وثالوأ_تئلئا أأو^ُ يئلثين م ثإد، 

•المرٍ 

تمريرسؤال الوت، بعد للمثح والتكرين بالدين، الكئيين ةوْالثا — الرسول أيبما ~ اّأل — ١ ١ 
لسائرالمخلوقات، من فنهيا وما والأرض موات الحلق من وأشق أعثلم حلمهم هل ومحاجة^ وتومحخ 

فقدالناس، حلق من أكثر فيهيآ وْا والأرض موات الحلى بأن الإقرار ابواب أف شك لا الموجودات؟ 
الإنافهدا ينكر فكيف لضعفه، باليد يلتصق مج ثن من ~ ١^٥٤ أدم — الأول الأسان اف حلى 

أوبنيه؟ حلقه إعادة وذاته ومادته أصله ق الضعيف 

عجبمحل حقا ومو الموت، بعد الجث ؤإنكارمم تكدسهم، من — الرسول أبما — عجت بل ~ ١ ٢ 
بينفجمعوا ودعوتلثف، هوس، س ؤينحرون ؛لث،، يتهزتون أغبمم إنكارهم من وأنح وأببغ واستغراب. 

والحريةالإنكار، 

منه،يستفيدون ولا به، يتعقلون ولا التيكير، بمدا ينتفعون لا عنه، أوعملوا سوم، يكروا؛يا ؤإذا " ١٣

عتادآ.أو جهلا إما 

ؤإمكاندعوتلث،، ويدق سوتلث،، عل ثدل، أوكونية، قرآنية قاهرة، ومعجزة باهرة، اية رأوا ؤإذا " ١٤

٠تما ويؤمتو١ منها، يستفيدوا أن بدل والعججإ بالاستهزاء بالغوا مومحمم، بعد بعثهم 
ولاولايعمل ءلا٠ر، هوسحر لد،ا وفعل قول من يه جثث، ما قوت لحمد الكفار وقال — "ما١ ١ ٠ 

•ذللئ، بعد الحياة لنا وتعود أحرى مرة نيعث، >،وف ~ عفيامتا وبلثت، أجسادنا، وئلسئ، مئتا إذا ~ أنتا يقبل 
قازهم.اكتمل الذين الأقدمون آ؛اؤنا يسعث، أن ذس وأبعدمن 

٢،يتهلل ولا صاغرون، أذلاء وأنتم موتكم، بعد تبعثون سوف نعم الرسول. أ؛أا لهم قل ٢" "٠  ١٨
أهوالإل وينفلرون بعض، إل بعضهم ينثلر نيام هم فإذا الفور، ل الللئ، من واحدة صيحة س أكثر بعثكم 

والحاب.الحزاء يوم هذا وحارتنا، هلاكنا يا ويقولوزت به، ؤيعرفون الحي، يعرفون حيتثد القيامة. يوم 
فاليومالدنيا، ق به ئكدبون كنتم الذي بالعإل الخلائق بين والحكم القضاء يوم هذا لهم' فيقال " ٢١
تحقون.تبإ عليكم يقخى 
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والأسساظت:الفوائد 

الوت.بعد البعث عل القدرة أدلة من والتقدير الخالق العفليمةي افهتعال قدرة ~ ١ 

وبعثه.حلقه إعادة عن فضلا والأصغر، الأدنى حلي، عل أقدر والأصعب الأكم الثيء حامح، ٢" 
أءخ\رؤآلأيض( لأخلقآحثؤت ؤ ،*1^ ئال، الكابر، النكر عتها يغفل عقلية وبدمه ئراتية، حجة ومذه 

الثتزم،أئي1زرآثمح،حليى ؤ مسحاته: وهال، [، ٠٧إغأم: ه تيم،آكاءد،وونأً؛فرالتايرالابمثثؤف 
ه^وللثلكم٤ؤين^ تقوئزآظيىأش1ز 

[.AY-A\]ص: 

يعود،ؤإليها حلق،، الأرض فمن صعقه، عف دليل وهذا الهلئن• ومادته الإنسان، حلهم، أصل بيان ٣" 

هثرئ -آ^ همقمحإ يمحتنأ نجدؤ؛ محبمبما  ١٣٠ؤ والحياْت ، ٣١دورة من حزء فهو تمج، دمنها 
وقدرته.قدرْ معرفة الإنسان فعف ]»ك:ْْ[ا 

الخياةj الأثر وهوبالغ الإيان، أركان من ركن والحساب والحناء واس، الأحر باليوم الإيان - ٤ 
الأحرة.وق الدنيا 

الحق؛دليله.ومول والتدَكر، التعلم ان الإئعف ٥- 

واليء،الحسن بين فيفصل الناس؛العدل،، ي؛ن افه يققى القيامة ويوم الكون، أماس العدل، ٦— 
حقه.حق ذي كل فيععلي والكافر، والومن والفللوم، والظالر 

 ~U تعال:قوله ق التعبثر؛الضارع ذللث، عف دل، للبعث، والتكرين لالمكذي؛ر، دائمة صفة الحرية

ؤودنءمح.ةي•
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ثمحبمميحمي إك ةنتدبمم اش ضن ين ئتدة ثتاكامأ تأيقثيم ئئمأ أكن نمحإ آؤ 
بمتنعق ?وثأقوبمئم حتكنبوئ خثص' لأثتاصميقأه؛ل وؤ تا إقيمث-ءرؤن ؤهقة 

0نةمحةلإؤ0'ضاىدقوئأس متام؛دني ؛؛٥^ بمآءللأ0 
قنئلقنممءمح0ه

النفر؛

الش؛اطين،من وترناءمم العصاة من وثظراءهم باش كفروا الذين احعوا لفلائكت؛ يقال —٦٢— ٢٢
توقاوسوقومحم والأنداد، الأصنام من اف دون من يعيدوما كانوا الض وآلهتهم الكافرات، دذوجاتمم 

اليوأقوالهم آفعالهم عن لساءلتهم اكار؛ إل يملوا أن قبل واحبنوهم جهنم، نار إل شديدآ عشقا 
وألهة؟أفرادا بعضا بعمكم ينصر لا مالكم لجم؛ فيقال وبكيت، إنكار موال الدنيا، ق عنهم صدرت 

هم.لأنفالأنصار عن عاحزين محالفونه، لا اف لأمر أذلاءمثالون اليوم إمم وعجزهم. إظهارالضعفهم 
ماعل بعضا بعضهم ويعاتسر ؤيتخاصمون، يتلاومون الرواء، بعض عل الكفار بعض وأمل " ٢٧

الأحر.عل بايبموولية يلقي كل عذابه، من إله انتهوا وما غلال، من عليه كانوا 

أمعلينا فتهونون والقوة، والحق الدين طريق من تأتوننا كنتم إنكم للمشو'ءين• الأ؛بزع قال " ٢٨
عليها.ومحواوننا والعاصي، الضلال لتا وتريتون منه، وتثقروننا الدين، 
عماه— باختياركم — كنتم بل مؤمنهن، تكونوا فلم ترعمون، يا الأم ليص التبوعون* فآجايج " ٢٩

•الشرك عل فحملتاكم موحدين، ولا فاف.ناكم، صالحهن، تكونوا ولر كافرين، 

لديكمعماءئجارأ، طغاة كتتم بل بما، نمينكم أوحجة ، ١۴نقيج.كم قدرة من لغاعليكم وماكان " ٠٣ 
واتبعتمونا.لتا، استجيتم ولذللث، والعصيان؛ للكفر والاستعداد الرغبة 

والأساطات،:الفوائد 

ومقاميها.القيامة، يوم مواقف صور من صورة عرض " ١ 

اف.دون من المعبودة والألهة وى، والقوالظالم الكفر ل والنفلائر الأثباْ م " ٢ 
والفقالكفر عل اجتمعوا الذين القيامة يوم والتأوء؛ر، الأتبيع بغر والخصام المتايه نثوب، ٣" 

والعصيان.

طريقعن يآي والإضلال الضلال بعمس أة عل ه عزاييهن ثأوتا لقؤمَقم ؤ تعال• فوله دل، " ٤ 
والإبمامبذلك•الدينوالحق، ادعاء 
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ثشصنفي\تواب بجنذ .؛ عون إناَكء ةأ-تيقمحإ ؤ؟ لدآممؤث مدرتأإدا لآ>£قأ\ ذؤ 
ؤيمحأون0؟ _منحن آئ ؛V فم مد 0؟ألإلملإ\أة\ شنئ٦^^ ?0أئ\يج 

صم0ىظمحبمقاص04
■المسجر 

وأنتمنحن ولزمتا عليتا، فوجب بقولهم' حاطيوهم إذ لأتياعهم قولهم المتيوعون ويتاع ~٢٣~ ٣١
والإيء|ناممه دين عن فأصللناكم الونيا، الخياة ق ومعاصينا تكذيينا سيب العذاب لذائقو إد1 ربتات وعيد 

وأهلكثاكموكترنأ، صلالنا سبب فهلكتا قيه^|م، صالن كثا فقد إله، ود'م^ظكم الماطل، ه^م وزيئا ه، 
معنا.

والضلالة،الثواية ق الدنيا ق اشتركوا م مشتركون، العذاب ق القيامة يوم واكومن الأتبيع فإن " ٣٣
تفاوتتوإن هلم-محرفتهّا[، ئوتناقؤثيىأصفثغ^ن ولكنكٍ(ةالتعا^ؤ 

الاشتراك-هدا فلايتقعهم إجرامهم، يحب مقاديرعذاحم 
ةنن.يقهمالإيهان، عل الكفر الدنيا ق اختاروا الدين الكديين، العاصين يالجرمين نفعل هكذا إثا — ٤٣ 

الأليم.العياب 
وتزكآاف، بوحدانية إيهانا اض إلا إله لا قولوا لهم: قيل إذا الدنيا ز كانوا أقم لهم عدابما سب إن -  ٣٠

•بها ويكذبون عنها، يتتكيرون لكنوا سواه، لما 

الشاعرجنون رجل لهول، والأصنام الأوثان آلهتنامن عيادة أنترك التوحيد: دعوة عل وينكرون " ٣٦
•منه وماهوبريء فيه، ليس بجا بوصفه عليه، الكل..دث، تكذيبه فجمعواإق محمدأ.، _< Jbيعنون إ له عقل 

ومانة، والالقرآن من بالحق وحاء الصدق، قال بل وصفوه، كها ه محمد فها قالوه، فيها ثدبوا — ٣٧

سبحانه.افه عن به أ-محيروا فيها علميه، السابقون المرملون يه حاء لما وتصديق ؤإيهان توحيد من فيهها 

والأستنياطات،تألقواك 

منفعةولا والضلال، الكفر ق لأحد معيرة لا واثه حيعا، العياب ق والضالين الضالثن اشتراك — ١ 
العياب.ق لاشتراك اق 

والهلاك.الضلال إل يؤءدي وصهاعه الحق قبول عن الاستكبار — ٢ 

حميها.الرمل دعوة وأما افه*، إلا إله لا  ١١الحق كلمة تعثليم ٣— 
واحد.دينافه لأف بعضهملبعض؛ الأنبياء تصديق — ٤ 
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|كحلصإنإلاعباداممي س_عاويك?ج^' وما■محميذإلاتامحم اشاُأا؛'لألرِ ^^١٤٠^١ ٤١^ؤ 
عنيم^^تجتين.بمثال وؤأزمم . أوكك 

ؤعندمثمرقتث*هلمعني\ثازميك> عؤو لاقيا .ا تمثلثوم٥٤^^ ؤةّيىننلها.؟ 
40صفة0مح:محمحن

ثر!التم

الوحع.ثلدائقوالعياب — المشركون أييا — إنكم ~ ٣٨
وتكذيب.كفر الدنيامن ق إلاحزاءأع،الكم زالاخرة العذاب من ~أبماالمشركون— به وماثعائون " ٣٩

فآنجاهموولايمه، برحمته اف احتمهم وءلاعته، عيادته ق ف أحلصوا الذين افه هماد لكي ~ '٣٤ ٤ * 
وطيبطنمه، وس منثلره، بحن وصمه المعالوم رزقه علميهم وأجرى جنته، وأدحلمهم عذابه، من 

والتلذذ،والتفتكه التنعم سيل هوعل إنعا يوكل مما الختة ق ما وكل الفواكه، أنويع من يشتهون مما رائحته، 
الحس.ولدة النفس، متعة الخغة نمم فيجمع الغمم، جنامت، ز لهم بحانه النه من والإكرام الإعزاز ُع 

تواصلأبينهم، فيا متقا؛لين مرر عل جالسون أتيم نعيمهم، ومزيد رببمم صد كرامتهم ومن " ٤٤
وتحابنا•

منبكأس أيرتمم عل جالسهم ق عليهم يدار إذ الشراب، ؛ي''كر أعشه العلعام ذكر ثا ~ "٧٤ ٤ ٥ 
فيهاليس ، وشر-٦١مذاقها ق لذيذة لوما، ز بيفاء أوامهياعيا، مصها عنافون لا جارية، أيبمار من الخمر 

الآحرةفخمر العقل، وذهاب الرأس، صدلع من فيها وما الدنيا خمر هوحال، كإ للعقل، ولا للجم أذى 
أوانقهليع.ولانقص صرر، ولا 'قدر بلا المذاق، لذيذة حن، لون ذات 

أونقاء، أصدافه ز المكنون اللمولو كآءس الأع؛ن، الخميلأت العين الحور الحنة أمل وعند ~ "٩٤  ٤٨

وحياء.عفه أزواجهن لغتد لايتظرف النظر، وفضولر الأيدي، لمس عن الصون البيمى 
والأساطات،:الفواتد 

العمل.حض من فالخزاء المكذبين، الكافرين ْع بحانه افه ءدل، بيان " ١ 
بعثرالخسة الحنان، أحر بمضاعفة .ين الخاله,المؤمنين عباده عل صبحانه اطه فضل بيان ٢" 

ورحمة.ضنه فضلأ كثيرة؛ أصعافح إل صعفح، سيعمتة إل أمثالها 

والوصولتحصيله عل بالعمل الهااْع ويعري السامع، تهوي يعفليم وصف الحنة نهيم لصف، ٣" 
رحمته.ق والطمع تعال، افه طاعة بتحقيق وذللثح إليه، 
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لميديك مود همبمن فا إؤ،كاد< تتبم قت هاد أور ئتؤ0بمأتآءلأ خ مخ ؤ
ظؤغَن\0وق?^؟ آنغرقللم0 مادثل '؛ؤأ يبملنمادما مي، ددايئناهآ أوأر آلعصذهن 

عنىأنا ^^٠ آكتممؤ؛ق مى ومحت رى ثته وأوثُ '؛وأ' لمون إنكا-ق هادأش آينيم سؤل؛ 
منياعثتملليثل ُأوأُ النظم ٥^١توآلمؤر إن ؤثاءسدثعده، ?وآإلامؤثثنا'ا'لأط، ُصتيى 

آصزف.يم
•المرٍ 

كانواوما فيها، وأحوالهم الدنيا ي لهم حرى ما يتحدثون بعض، عل بعضهم ابنة آهل أمل ~ ْ ٠ 
الإيناس.تمام س الأجناس وحديث ابنة، ق عليهم يه اش أنعم وما فيها، ييعانونه يلاقونه 

بالعثتصدق كيف ^٠! ؤيقول البعث، ينكر صديق الدنيا ق ل كان إنه ت أحدهم فقال —٣٥— ه١ 
سعث،ثخرة، وعثل١ما ترابا وصننا وبلينا متنا إذا أنتا يعقل ك؛مج ا والاستغراب،؟ البعد غاية هوق الذي 

أء،اكا؟اعل ونحاتّث، أحياة، 

حاللننثلز النار إل معي ونافلرون مطلعون أنتم محل ت ابنة ق لإخوانه الومن ذللث، فقال —٠٥—  ٥٤
الوفية.النار وسط ق الدنيا ز وصاحته فرينه فرأى فتقلر ومصبمرْ؟ الصديق 

الكفرإل ل ودءوتلثح بإغواتلثؤ، ثأل،ىني كدت لقد واف قاتلان عاتبآ الومن فخامحلبه —٧٥— ٥٦
الناري معك، ١لاكث^ن من لكنته الإي،ان، عل وتث؛يتي -<ردّاينى ب ورحته عئ اف قفل ولولا ٠ والتكدس، 

أهوائ.أذوق 

بعلءهالابنأ، واحا-ة، إلامؤتة نمويت، بأنالن اعتقادك عل مازلت، هل خطابه: ق ويستمر - ه \/ه-بم 
الحقيقة.للث، ئ،ىئمت، لقي. وعقاب،؟! ولائواب، جراء ولا 

ايراءمحيا ولئل القيم• والغلفر العثليم، الفوز لهو بابنة فيه نحن الدى النعيم ُن.ا إن — —١٦ ٦٠
الأخرة.ق عليه ليحملوا الدنيا؛ ي المجتهدون وختهد العاملون، يعمل أن بجي، الكريم 

والأ>اسنياءلات،!الفواتد 

الإنسان.لضلال مسبج فزمم السوء، قرتاء س التحدير — ١ 

نحالل•من المرء فلينفلن خليله، دين عل فالمرء المديق، اختيار عل الحرص ٢- 
أمحبمموالحقيقة التحلف،، ميل من والبعث، بالغس—، إي،امحبمم يرون إذ بالومت؛ن، المكذبين سخرية سان ٣— 

الضالون،اكحلفون هم 
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•تيء كل عل افه ومدرة النار، ل للئعدب الصوت وأا،إع حوادث صور يعص ييان — ٤ 
وعمل.قول من فه نحصل ما وبيان وتحقيقه، المث، تقرير ْ~ 

نيابيتهم.واداحادئة بالأنس ا~إكة أهل تحيم هام اُ~ 

ؤآقثج ثجعأ ضمتن.إدها .إقاظثهائ ١^؛؛ ثجنأ آم نني دلشثن آؤ 
قيحاثاِيرنملإااكلون.لإ

اوأتاتآءرىبجا ألما '؛و'إتبم آ-يحتم منيثهملإد اة قم ُو؟ لجم ثثويانى عقيا لهت. إة 

.الم،ر 

شجرةأم وصيانة، 'كطاء حير الدائم والخلود الكامل، الختة نعيم من وصمه سق الذي أذلك — ٦٢
وأكلأفضل الخة أهل طعام وأن ا-بمواب،، j شك لا ازر؟ أهل طعام هي التي اللعونة الخبيثة الزقوم 

للكفار.وتوبخ للحقيقة، تمرير موال لكنه النار، أهل طعام صن 
متعج؛ينئالوا إذ والعاصي، بالكفر أنفسهم لفنالي وابتلاء فتنة الزقوم شجرة حنكا إثا —٨٦—  ٦٣

إمام؛لاأ. ولا هاذا، يعقل فلا الشجر؟ تأكل واكار شجرة اكار ق تتيت، كيف، مكد؛ينت متنكرين 

الشياطضرؤوس كأنه والبشاعة، الشح متناهي والخبر، النقلر نح ثمنها جهنم، قعر ق تنمتذ شجرة 
فهيمنها، لأكلون الكفار هزلأم ؤرف ومرارة، طعأ الثمر أخبث، من ويتخيل يتصور ما أبغع ممثل التي 

لغاربونذللث، بعد إيبمم ثم شجنا. يطومم ممتلئ حتى منها يأكلون موف عنه، لم بديل لا الذي 'لعامهم 
وحرارةالزقوم، ومرارة متفلرالثمر، بثاعه لهم فيجتمع الذكور، طعامهم •ع عنتلط الحرارة، حديد شرابا 

اكار.ءذاد_، إل والعدايح والشراب، الهلعام بعدهذا تزدهم إل نم الحميم، 

علواروا مم، فاقتاو.وا والعيادة الديانة ق والضلال الشرك عل آ؛اءهم وحدوا لم-م — —٠٧ ٦٩
برهان.ولا غثردليل من عليه هم ما عل متابعتهم إل وسارعوا حهلاُم، 

الفواثدوالأسشاطاص

الشاعرأنويع لأستثارة والرهيس،؛ الرعيسط بين هوالخمع والربؤية الدعوية الأساليس، أحن إن — ١ 
لإنسان.ال 

عزماالقيامة يوم ز تتم اض والوماح للأحداث صور عرض حلال من والخزاء ايعئ، تقرير ~ ٢ 
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دْوثرأ•ب تمهميريا 
وأنبرهان، ولا دليل غير من البلاد وأهل والأجداد للاياء والأسيع بالتقليد واكديد التحدير ٣— 

بدليله.الخق عن هوالبحنر الواجب، وأل الهلاك، إل الودي الدموم والتعصب الخهل من هدا 
وأنالشرعية، الأدلة إل الرحؤع دون وأحوالها، الغييية الأحرة لأمور الجرد العقل النظر لصور ~ ٤ 
تمؤيرهق واستمالها إدراكه، عن البشرية العقول ممز غيب الأخرة لأن والضلال؛ الفتنة إل يودى ^ا 

فائح.منهجي حطأ وتحليله 

ص'ؤآءأذءلن»=كتم، يبمدهكخآنيم أؤأُ لملضذ وؤ 
أكثبثؤذ.ثكم مح ن\ددا ؤكي. . أش بماد .للأ عشمه

.فيأٌث عثي  ١٥مِآتاذت!و«. ديثع، ثثثتا اتتهبمر. أتؤبم< ينكث وأنلذ> ؤبجسة 
أمتام . آكوكن بمادنا ين نيؤث.'إي, فيأمحفيت0 

.رهآلاممحت 
التفر.

١الأمم أكثر ~ محمد يا — هوملث، مل والهدى الحق عن صل لقد واه " ١٧  بقة. ١١
عيهمق مادوا اف، عدايه من ثفوفومم كثييين الأمم تلك ق أرسلئا لقد واف — ٧٢

•برملهم وكفروا وغلالهم، 

وصارتعذبتج لقد الكن.ية، الأمم  VUijيهاية كانت، ، كيقوةو٠الثه — اف رمحول يا — فتأمل — —٧٣٤٧
برحمته،حشهم تعال اف فإة له، دينهم وأخلصوا ف، استجابوا الدين اف عيال إلا للناس، وعيرة مثلا 

عذابه.من وثجاهم 
عنؤإعراصهم واستكبارهم كفرهم بعد قومه، عل لنصرته ودعانا نؤح، تبينا نادانا لقد وما - ٧٥

جيبم، بنا فآفرم قومه، عل ونصرته لإحا؛تنه ارعنا قفانتمر، مغلوب، إي رب يا  ٧١٥نبيهم، دعوة 
وناصر.

اكيالعفليم بالخلوفان الغرق، ومن الشركغ،، أذى من وأتباعه أهله من معه أمن ومي وئجيتاْ — ٧٦
الأحياء.وأهس، الأرض، محأ 

قومه.بعدم3، الأرض وجه عل موا الذين هم نهمح ذؤية وجعكا - ٧٧
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به.يد"كروته واكاس الأمم من يعده جاء فيمن حنا وثناء جيلا، ذرأ له وأميا " ٧٨
والأممالأجيال عليه تحي بل فلايدكربسوء، والناس، افه س له وسلامة عليه وسلام لنؤح أماف " ٧٩

يعاده.من 

الومتينعيالنا من نوحا فإق أمرنا، وامتثال طاعمما ق العيال من أحن من نجزى مكيا —  ٨٢— ٠٨ 

أعداءه.وأغرقا وأكر0تاْ، أنج؛باه لذا يإحلاص؛ والعاملين ييقين، 

والأسشاطاصالفوائد 

١الأمم من كثثد صلأل " ١  •بينهم ااغذ"رين ويجود إليهم، الرمل إرّال مع بقة  ١١
والتكدس.الكفر ج والأحره الدنيا ل الهلاك ٢- 

الكدبين.إهلاك عند الهادقين الومض إنجاء تعال افه ثنن من ٣" 

فالل.ءاءوالظلم، الكروب من ؤانجاومم عياله، من والصالحين الرسالين دعاء تعال افه إجابة ~ ٤ 
موالعيادة.

همذليته وجنل الومتتن، وقومه وأهله إنجاثه من الإكرام المحءر؛أُوإع نلح لجيه ت*اإءا القه إكرام ْ~ 
العالين.و ذكره وزهع أجره، ؤإعظام الأرض، ي اياقن 
هلؤ سي٠حانهت قال كإ الناسي، وعند افه عند والاحرة، الدنيا ق عاقيته وحس الإحسان، فضل ٦— 

-ا•[.ه]همحن:ابمن الأ 
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ئثدؤنوْوهوءمأذا لأمي تال إذ سلمم يقلب ؤتهء حاء أأج^أرإذ تيعنمءآلآمهي-،ر ين إغ^ ؤؤ 
فقالإيىاأج^^ر قآلئآم؛ر فنثلرنظمق أأج^أُ يمل ظئكِ هما ُأق^؟ زي؛يوأن اش يؤن ءالهة أيقكآ أق^أُ 

محلمغؤ؟ لامطمؤف مادؤ "ؤآ همايألا ئالنيلم مئإلخ ُو؟ ممحيا عنة د-ومح؟ أو؟ نقم 
سلز0-ئتقؤوما ؤآقي ُأو^؟ تعحزن •-١ ؛،أقتدئ ١١٥أنؤ^؟ ينمث إقه ?و؟ )أليي ةلإأ*اصنع 
?ؤأره\يئأهوآ بم،دكهلم -  G3r،^bأيصم?ؤ؟ ؤ( ئوْ ى بثننآ ٥> آنوأ  ٧١٠

•الفسؤر 

 "VA"بقلبوأجابه ربه، جاء حغ، الهي■ إبراميم الل تجآ ومك4 منهاجه عل نؤح أمار من ؤإل " ٨٤
يمم.وحلق باطل، اعتقاد كل من بريء طاهر نقي 

اممهدون من تعيدوبأ ام الألة مده ما لهم- وْويخا علتهم، منكرأ وقومه لأبنه قال ح؛ن "~ ٨ْ~٧٨
وقدالعال؛ن برب تشونه ثيء فأي سواه، دون وحده للعبادة المستحق اف عبادة وتتركون وزودأ، كذبا 

وءن.ا؛كم؟عقابكم يزك هل ّواه؟ عبدتم 
علبها ومستد/؟ متفكرآ دلك، ي قومه عادة عل المإء نجوم ق نظرة إبراهيم فتثلر — ٨٩— ٨٨

فتركوْالخريج، ل أرغب قلا مريص، إل أءي١دهمت إل معهم الخرؤج معتدرآعن لقومه فقال، الحوادمثر، 
عيدهم.إل وحرجوا صه، وأعرضوا 

هذاتأكلون هلا قاتلات يعبدها وبمى ؟٦١ مستهزئا وحاطبها قومه، أصنام إل مرعا  ٠٦٠فد— ٩ ٢ — ٩ ٠ 
آلهةبأنها تقريرآ هذا وكان يسألكم؟ مى نحيبون ولا ئئطمون، لا لكم ما شدئتكم؟ لكم يقدمه ١^^٠ العلعام 

تضر.ولا تممع لا 

يمدونعليه قومه فاقبل وشدة. ؛عمم، ؤيكرها بقوة، بيمينه ؟٦١ يضر أصنامهم عل فأتبل —٦٩— ٩٣
كيففأجا-؛م: ونهنها، يكرها وهو ويعفلموئها، يعبدونها فهم لفنله منكرين غاصبين، مسرعين 
عملكم،وحلق حلقكم، ١^^، ربكم عبادة وتتركون يايديكم، ومنعوتها أنتم، تنحتونها أصناما تعبدون 

وكواكت،؟!أصنام من تعيدون وما 
واستح،ال،فيها. ألقوم ثم نارآ، وأوئدوْ واملؤوْحطيا، ابنوالإبراهيمبيانا، فقالوات فقررواعقابه، — ٩٧

عليهم•ايّاهيم حجة رد عن، الهجن وتمام الحجة، صعق، عل هودليل إنإ منهم الشدة هذه 
ونجينحورهم، ل ومكزهم كيدهم افه فزد وإحراقه، لإهلأكه وعملا كيدأ به إبراهيم قوم فأراد -  ٩٨

حائب؛ز،.ذليلين فعادوا عليه، وسلاما بردآ نارهم وجعل منعدامهم، إبراهيم افه 
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والأسساطاتتالفوايد 

يقتسونإحوة الأنيياء كان ولذا بالوحدانية؛ وإفرادء بالطامة، ف وهوالاستلام واحد، اض دين — ١ 
[.١٩عمران: ]TJ ^ أةيآلإ>نأث هنث ا،تجك إة ؤ تعادت ئال، واحادْ، مشكاة من 

دغترْ•النار ل بالإلقاء الابتلاء عل وصره إبراهيم، إي،ان كال، ٢~ 
إبراهيم.عل بردآوسلاما الخارقة النار نحؤيل ق ؤإعجاره تعال افه قدرة عفلمة ٣" 

ذلك.ق الصالحة وظهور _؛،<، القدرة عند الكر تغيير وحومحب، — ٤ 

الحجة.صعقا عل دليل الحوار ق والبطش القوة اصتعإل — ٥ 

محرماكذبا وليص بالكلام، وتحريقس ونوريه، به اعتدر عير ه لقومه إبراهيم قول، ٦" 
التقاديرا>لإت،.بعمى ومراعاة الكلام، ق التوسع باب من ونميته؛ان.لالثج صحح، شرعي يمقمد لارتياطه 

محامدمصدر القاوّ_، صلأمة فإل والريح؛ النض كال ^ سلير بمي، ر نيئ جاء إذ ؤ تعال؛ قوله *م " ٧"
ا.واعتقادباطل! ذميم، حلى كل عن مترها ّاليم، بقال_، ربه جاء أسعدمى قط وكالها، الأعإل 

?و^أأحييمث >علتي هثننئند ر>ت،هن،ؤ،يى'الصنلخم؛( سيبؤن ته --،إك ٠٥١٥ثادإؤ^ وؤ 
^^^^،ةظنث1ذازئقدمحآعثا

بتميسركح أن، نهوهه قيئن و5،قق, أسنتا  l^J؛؛١؛^^؟ محبجمحن ٢ ين آقث ثاء إن »ت؟دؤ، ممر 
ممردج نفد:ظق ?0؟ ١^٠ أكهؤأ ثن شين0إىسا 

محمىآكبئ?0؟إقهُينع؛ثاديا'كدممى ققإىمتِ?0 ثثم ؛؛i 0-،?^^١عقو أ0 
ديييهتتاوبن بمتني وعق عقه ؤهترقا ''وأ آلضيبمى ؤكايذ أأ0ا آلئمحبمنثلخث 

التفسءثر؛

بحريةربج مادة من أتمقن حيث إل قومي بلد من مهاجر إو ت حاله عن ي لبرا٠ٌيم وهال ~ ١ ٠ -* ٩٩
يؤنسونصالح؛ن أولادا ل وه_، المارلت.، الهجر وإل و١لآحرة، الدنيا حيري إل اهدف رب فيا وراحة؛ 
معي.ويعبدونك غربتي، ل ويعينونتي يحدق، 

هوإساعيل.حليم، كريم لد بث. لبئره رغبته، وحمق دعوته، تعال الله فأحاب — ١ ٠ ١ 
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الصافاتسورة 

١ التامق رأيت إي بمي؛ يا أبوْ• له قال وعونه، معه له وبدا أبيه، ْع ومشى إس،اعيل ابمه مت فلط " ٠٢
بهوأرضى أمره، عل وأعانه صدره، أنلج بجوابه إسإعيل فأجابه الرزيا؟ هده ق ترى فها أذبحكا، أف 

طائعا،صابرآ، — اض شاء إن — ف تجد فافه، طاعة من يه يؤمر وما ثرى ما افتل قائلات أباه به وبر ربه، 
راصيا•

وإيإنا،طاعة له وانقادا اف، لأمر والأ؛نإسءاءيل إبرامم، الأب استسلم حق، الأسياء رويا ولأف ~ ١ ٠ ٣ 
حقيقه.ليدبمته الأرض، عل حينه عل ابنه إبراهيم وألقى 

رعهبوصدمحثها الرؤيا، حمقته قد إبراهيم يا ت العصية الخالة نالك ز إبراهيم وناديتا "" ١٠~ه  ١٠٤
ا؛تالث،ؤإعتاق وشدتك، كريتك، بتفريج تصديقك، عل جريناك كإ إثا لها• اينك، واستجابة اسنجابتك،، 

والاحرة.اللءنٍا شدائد من بانجائهم أحنوا الذين كل ونجري نثجي، كان.لاائ، الدح، من وإنجائه 
منالكثير عته يحجر الذي العظيم الشاق والامتحان الابتلاء لهو ابئك، بدح أمنك إل حما — ١ ٠ ٦ 

؛ربالث،.يميتلث، وقوة U؛U،، صن-ق عن امتثالك، أبان وقد البشر، 

له.وفع.اء عقليايدح؛ل.لأمنه، كبشا يديلأعنه فجعلنا ا؛ئك،، واستتقدنا ~ ١ ٠ م\ 
بمده.الأمم ق بائيا طيا وذُأ حسنا، ثناء ؤإس،اعيل لإبراهيم وأبقينا — ١ ٠ ٨ 

لتا،طاعته عل إبراهيم جريتا وكإ مباركة، طيبه اشٌ عني• من لإبراهيم وملاما نحيه " ١١١٠١٠٩
العبوديةأعطوا الذين المخلصن عبادنا من إبراهيم إى عبادنا. من الحنين نجزي أمننا وامتثاله 
مستحقها.والهناعات حقها، 

بأمرورصاْ لصبره جزاء الحآ، ص نبيا يكون إسحاق، اسمه له يولد احر بولد ل؛راهيم وبئرنا " ١١٢
له.وطاعته ربه، 

لنمه،محن، بربه، مؤمزا مو مي، ذليتهًا من، وجتننا والدنيا، الدين، ؤ، البركة علما وأنزلتا " ١١٣
له.ومعصيته بربه، يكفره ستا ظل،أ لها ظال؛ هو وس 

والأستتياطات،:الموائد 

العراقاقمحومن إبراهيم هجرة وأن وكرامة، بحرية ض العبودية لتحقيق افه، سبيل ؤ، الهجرة فمل — ١ 
الأرض.ؤ، هجرة أول كانت، الشام إل 

الوموب،ؤ، للئ، بورك مولودابنحوت رزق لتي الدعاء واستحباب، الولد، بطد_، الدعاء مشروعية — ٢ 
بره.ورريت رشده، وبملغ وشكنت 

إليهويذهب، بسهم، يقول يا إسحاق وليس لس،اءيل، هو الذبيح أف الخمهور عند الراجح ٣" 
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اك^افاتسورة 

اتصئء تهن ^^نهاطتق ؤ روجتهت بشارة لكن ؤإسحاق إبرامم، دعوة لكن فإمماعيل اليهود، 
وهوبالخليم وصف إسماعيل أن كعا ثتحه؟ا يؤمر فكيف وبعقيه به بشر ؤإسحاق [، ٧١حولت ]ه 

معهبع حين ~ وهووحيده بدنجه فالابتلاء إبراهيم، وحيد كان ؤإساعيل ااذح، من موقفه بناب ما 
وآكل.اوم-أ؛لغوالأ؛تلأء 

الصيداللم فعل ووح، قدر إن لكن لابموذ، اللأء فطلب والعافية، الملامة طدن< للمرع ينيغي ~ ٤ 
الأحر.واحتساب، والرضا 

ؤإن— الأبناء صلاح دائ،أ الأياء صلاح من يلزم فلا فاجر، عاؤا بولد الصالح الرجل يتل قد ْ~ 
رمبة.كت بإ نقص فكل ينقصه؛ ولا الأب ذللث، يعييا ولا ~ ذللث، مفلتة كان 

بمتمثهمحم ؤ
وثثكناآكم£قبمُأو^ر الت،ميل ؤدد.منهثا وءانمثهماآصفأآدستا0 لغ-تدانُأو^؟ ١٢٠٠٢^١٤٥

آلثغسيىنجه محممحكتُو؟إقاً=ققإبمك شعل ظرعق أو؟ قه-عاف،آمحم؛ات< 
ه?0؟ ليأةملكآمحس 0؟ 

ثرتالتم

الدينيةوالمتاع النعم الملام عليهط وهارون موسى عل وأنعمنا مثقا لقد وقط " ١١٨" ١١٤
الغزقمن إ-رائيل بتي هومتي من لقومها وجنتاهما والرسالة، الشوة نعمة رأسها وعف والدنيؤية، 

النصرةلهم فكاننتج وقومه، فرعون عدوهم عف ونصرناهم النساء، واستحياء الأبناء، قتل دمن والدلة، 
عفوئهلنار١ بيانه، ق والبالخ أحكامه، ق الواضح التوراة كتاب وهارون موسى وأعهلينا عليهم، والعزة 

بهثع-ثؤ الذي اممه دين وهوالإسلام ولاضلال،، فيه اءوحاج لا الذي تعال افه إل الوصل المتميم الهلريث، 

والانقيادبعبادته، فه بالاستلام التمثل [ ١٩صران: ت١ل، ^ آلإنئتث. أقي هد الي;منث، إة ؤ ورسله أنياءه 
لطاعته.

منسلام بعدهما. الأجيال ز وهارون موسى عف الخميل والثناء الخن ١^"^ وأبقيتا — ١٢٢—١١٩
أحنتى كل ونجني ئتجي فإننا ا'بذ,اء، حتر وجريناهما أنجيناهما وكا لها، ودعاء عليها وثناء عندنا 

بمحق،الوممحن عبادنا من وهارون موسى فإ0 لنا، و'لاءتهم همادتمم ق الخلصخن ١^٠٠؛'!، صادنا من 
بصدق.والخلمحان 
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الصافاتسورة 

Iوالأسنامحزن الفوائد 

عاليهإ.ودتاؤْ والرسالة، يالشوة وهارون لوّى تعاق اش إكرام ييان ~ ١ 
والعبوديةالزى من وخلاصهم وقومه، فرعون من بانجائهم إ—رايل ض عل تعال اض فضل بيان ~ ٢ 
منؤإنجائهم عليهم، وصرهم ائهم، واستحياءنأبنائهم، وم لم، فرعون واستمال بمم، يمت، - التي 

وقومه.فرعون ؛، JLLa؟الذي الغرق 
قوشامل بياته، ق بلخ إسراتيل، بمي لهداية موسى عل اف أنزله ساوي كتابر التوراة ٣— 
الكريم.سح؛القرآن نم حرف، ائه إلا وزمنه، وقته ل أحكامه 

لتننوبيال معبرة، ومواقفه ْويرة، مواعقد وقومه، امحي> وموسى وقومه، ١^^؛ إبراهيم قصة ق — ٤ 
ذلك.ق الأسان وكال الإيان، صدق لأثر وبيان لأعدائه، ؤإهلأك لأوو\م ؤإكرام حلقه، ل افه 

أمنبملأ أيذعؤن ُأء^؟ ألأثنمنن لقؤيوء إلئاد آلثماسد؛ك ين إلتاّتا إن ؤؤ 
أوأإلأبمادآثميقنكئمحن ! ٠٣١٥أ©؟ آ'لأوئمكث> ءابمايآقم يمحيئ، تقؤ آثم ٠؛©؟ آ-لقلتتر، 

?©آمتن محنى إناكثإاك ?©؟ َياسءن إل ظأعق . ؤاآ'سم؛و، أ©؟وُحئاعقه أثثخضيك 
هآإ٠ؤةيتن بماقُأ بق ءّث' 

المهر.

بميمن قومه إل أريناه فقد والرسالة، باكوة أكرئاهم الذين نمى إلياص عيدنا وإ0 " ١٢"٦ ١  ٢٣
ولأينفع،لايضؤ صنا تعبدون كيفه غبره، معه تشركوا ولا وحافوْ ، ٥Jوحااض اتقوا لم: فقال إسرائيل 

وحلقحلقكم، الذي موربكم الذي وأكملها، الصفاهمته بأحسن التصق الخالقين، أحن عبادة وتركون 
قبلكم؟\1\ضين آباءكم 

والعذابللحساب ومحصرون لجموعون القيامة يوم ؤإيم نيهم، إلياس قوم ظوب — ١ —٩٢  ١٢٧
افه.عذابه من ناجون فإمم ض، دينهم أحلصوا الذين الله عباد إلا 

إبسحزبما فكا عليه، وناء ملام بميم، الأمم ق الخميل الحسن الثناء لإلياص وجعلنا - ١ -٢٣ ١ ٣ ٠ 
اللهماد من إلياس إة ١^٣^• مائنا من المحستين نجزي ؤإحانه، ؤإحلاصه إيانه عف الحسن الحناء 

المخلصين.تعال بافه المصدقين 
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الصافاتمحورة 

والاسسامحلات:الفوائد 

عوامه.ومن مته واكحذير والكفر، يالشرك التنديد — ١ 

لمقررْ قرآنية قاعدة وهذ0 والآ•خرة. الدنيا ز الخراء يأحض أماله ومحازاة الإحسان، قفل ييان ٢" 

٦[.• ه آبمتن إلا نق ؤ مال: قال كا الماركة، السورة هدْ 
الكريم.القرآن j ياسهم، ؤإل إلياس، لهت يقال، إسرائيل بض أنياء من ض إلياس ٣" 

[.١  ٢٧])لماناص ه ثإتي؛إثثثضئييأ تعال: لقوله القيامة يوم إل إلياس قوم عذب تآحر ~ ٤ 
ومحلياعهم.وأوضاعهم الدعؤين أحهياء ومعرفة الدعوة، ق الحكمة اتاع يبغي ~ ٥ 

أنأو الخالؤ،، ئعئ>د عل دليل [ ١٢٠]الما»ات:ه تنىآف^iتير^ ؤئدؤيزكق ؤ تعال،: قوله ل ليس ~ ٦ 
ؤثثتايئآثهتعال: قوله حد عل وكهاله، الخن يمام افه حلي، وصم، الراد بل افعاله، ^١ ٥٤الإنسان 

[١٤٠]١^٠٠^^٠؛ ه أحسنآمحيقيرا 

^^٤١م ^^تت.للأيافيآٍن. أا©؟إد ثن ي ؤ
آلمنسؤنثيى بجكس ؤإة اأ@أُ مقلوذك< ؛^ ٥١ؤغيل أوأ مص؛حما عقيم ؤؤءمحثيك أوآ آ'لآحرتي 
ُو؟تلبم ؤمؤ ئورق -آقهيكتئ ?.ُ اإثاو-حتياا0 من دكاة ت\>أوب رو' آلشمن أنىإل'آلملاث، 'و؟إد 

 ^٣sوآؤثرتقيتز إلمثي أ!وآثثاو.دنه شثافيبجمحءإقيحبم?
١^٠أو؟ئثاتوأ آو آن، يأثة إك ذهتهئ ُو؟ ي--رأينَبمطيرؤ محأvثناظمح 
ءءن?0؟ه
Iالفر 

غوايهم،عن وردهم لهدايتهم قومه إل أرسلماْ إذ رمالنا، لأحد لوطا عبدنا ؤإد - ١٣٠-١٣٣
عداوالهلاك، اسواب وس بقومه حل مما حميعا معه آمن وس وأمله وأنجيتاْ حلمتاْ ■من فاذكروا 

كافرةلرلأقبما؛قيت، الهالكين؛ العداي،مع ق ميت، يل العدامج، من لرثئج فإيبما الكافرة، العجوز زوجته 
العالين.رب، بافه نومن 

أليإ.عدايا شديدأوعدياهم ملاكا لوط قوم من الكافرين الكدب؛ن اياههم، أهلكتا م - ١  ٣٦
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الصافاتصورة 

أثاروتثامدون أصفاركم، ز وضازلهم ديارهم عل لتثثوو1 — مكن أهل يا — إنكم ~  ١٣٨— ١٣٧
أصاحم،ما يمسكم أن ونحافون وثعتيرون، تعقلون أفلا اء، ومصبحا ومارآ، ليلا وعذابهم هلاكهم 

كهلأ5واك،اهلأ5وا؟

ح؛نقصته فاذكر قومه، لهداية والرصالة يالتبوة أكرمتاهم الذين من يونس عيدنا وإن — ١ ٤ • —  ١٣٩
ومتاعا.ركابا ممالوءة سمينة فركب، له، قومه تكدسج، من غاصبا باليه، من هرب 

الميتةركاب أجرى تغرق،، فكاديت، بالميتة، الأمولج وهاجت الرياح، عصمغ وحنن —  ١٤٢—١٤١
منيونس فكان الميتة، خمولة نحفه عندما ااغرق،، من ينجوباقيهم حتى البهمحر ق بعضهم لإلقاء القرعة 

خروجهمن عليه يلام بإ وهوأئن، صخم، حومحت، ايتلعم البحر ق ألقي فلط المرعة. عليهم ونمته الذين 
قومه.عل وغضبه ربه، إذن بغير بالدم من 

زلمي الخوت،، بطن وهوز وكدلكح حياته، ز ممرا افه الذاكرين من كان أنه فلولا - ١ ٤ -٤ ١  ٤٣
بقوله:ذنبه واستغفر له، وسج ربه، وحد ولكنه قرآله، الخوُت، بهلن وأصح القيامة، يوم إل الخومتح بطن 
[.٨٧]!_: ه تثثفإؤ،ْصئأشم ^٩^ ٢٩
عاريةجرداء فماء أرض ق الساحل عف الخويت، بعلن من فألقاه ودعاءه، نداءه اش فاستجاب — ١ ٤ ه 

البدن.ضعيف وهوهزيل البناء، من خالية الشجر، من 

الخشرايتح.وأذى الشمس، حر وئمه وئظله، لثنمتْ القؤع؛ من مجرة عليه وأنبتتا — ١ ٤ ٦ 
يبلغونكانوا الل.ين الوصل مدينة أهل قومه إل أرسلناه عافيته، واسترمع موته، استكمل فلط — ١  ٤٧

ذللثح.عف يزيدون بل ألقح، متة 

انقضاءحيث، إل بحياتبم فمتعناهم به، جاء بط وعملوا وصث،ةوْ، به أمنوا قومه جاء فلط — ١  ٤٨
أجالهم.

والأستتاطاصالفوائد 

ورسالته.لوؤد نبوة رثيالتا — ١ 

واكا.اةة.والقرابة للشث، ت، ولبللإي،ان، والعذاب الهلاك من التجاه ز المبرة — ٢ 

منها،والعبرة العقلة لأحد والأقوام؛ الأمم وقممي الكونية، الأحدامث، ي والتفكر التدبر أهمية ٣— 
الهالكة.الأمم تر  ١٥٠وتحنس، والحياة، الكون ق اض سن ومعرفة 

الحوت،بصاحب ووصمه يونس، باسمه تعال افه ذكره ^•^، ١١المحقو مش بن يونس نبوة إثبات — ٤ 
النون.وبذي 
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الصافاتسورة 

تالحدث ق حاء ي واليلأء، الشدة عند الفمج أساب من الرخاء ق اض ومعرفة والذكر الهل١ءة ٠— 
الشدة«.ق ثنرئك الرخاء ز اض إل اردمف1، 

الحقوق.ياسواء أوالاعتقاد الأشياء، ق التئانع عتد القضاء محترق من محلريق القرعة — ٦ 
إؤ<ثضكك أنت لأ'إلنتإلا ؤ الحويت، بمتن ق وهوقوله وأثرأ، معنى المحقخ يونس دعاء عثلمة ٧" 

بالتقصيروالأعراف إليه، والتوبة وتقديه، افه، توحيد من فيه ؛،ا [ ٨٧]الأناء: ه •ًظتقمحآكلهيرى 
مكروب.كل دعاء فهو وتعال، بحانه قه حق 

قوليقوي وهدا بحر، عل تسر كانت، اجلوصل أف والحويته المشحون الفللث، ذكر من تسط ب ٩" 
الموصل.مدسة ق كانت، وأئبما اقمحز نهمح مميتة حهثام بعض عل عثروا الدين الأئار عناء 

ونعمته،رحته علميهم وأحل عذابه، عنهم افه فرفع وصدقوه، برمولهم إذآمنوا يونس، قوم هفل ~١ 
أحالهم.انقضاء إل سيإليءاء،م فضهم 

ملبلده من وخروجه قومه، عف غضيه عف سيه افه عاتيج حنن بليغ، درس الوقخ يونس قمة ~في ١ ١ 
صه.وعفا رخمه نم له، الحويت، لألتقام و•ءئصه علميه اش لامه فقد له، ريه إذن 
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الصافاتسورة 

ثثهدئتث>ؤئم إنثثا أ،أئلقثاآلتشهتتكة آمحناتلأههمآمحُّك سئته-ترلإممى ةؤ 
خل؛جتتت!وآو؟ يويثم ?وأؤأدآثه لمدلويك< ،*؛ ١١نذ آلآإت4م 

 . Cظ' s$ .يث. نلْلتدت نؤ قإ ئةر؛إتي. أهد محمحفyU ] صدققإنَئم دكيؤ
دم؛موذ"وآهما آئم شكثى و؟ يثمآئيذ إكم أينق عيتت ؤكت مثأ ثتوأيئؤ تثث. ثبماؤأ و؟ 

?وسطدأشآكث؛نمح، 

اكفذر1

اللاقالمات ض جعلوا كيف وتوبخ; تقريع سؤال قريش كفار قوماك — الرسول أيها — فاسأل — ١ ٤ ٩ 

يريدويم؟الذين المنتن لأمهم دمحملون تحقومى، لا 
عندحلقهمحاصرون هم وهل إناثآ، اللائكة حلقط هل توسخآحرت واسألهم—أيضأ—سؤال — ١ ه ٠ 

حنىيعرضاضقهم؟و

ؤإممافه، سان الأطهار اللائكة عبعلون حن افه، ولد قولهم: القبيح ثذتبمم مذ اْا~'آْا~إ0 
لايعلمون.ما لأمحبمميقولون قولهم؛ ي لكاذبون 
شنحكمون كيف وتحكمون؟ ك،اتزعمون الثنن، دون المات لض محاراش ثيء لأي - ١ ه —٤ ١  ٠٣

الأدنى،ترينه ما فه نجعلوا أن الخكم بتس البنات؟ لأنفكم ترصون لا وأنتم ولأنفكم؛اليت؛ن، بالسنان، 
الأعل.ترونه ما لأنفكم وتجعلون 
وأنولد، ولا صاحبة ض يكون أن ينبغي ولا بجون، لا أمحه وتعرفوا ئثد'كروا أن ينبغي ~ ١  ٥٧—  ١٠٠

لكتابقولكم، عل قج صححه وحجه دليل لكم كان فان عالم، بلا قول اض يمان اللائكة بأذ قولكم 
ذلك،عف عقل متْلق ولا شرعي، دليل قلا رعجكم، ل صادقن كنتم إن به مأئوا لكم؛دللث،، اطه من 

علوآكبيدآ.عئايقولون تعال لاولدطه، أن فثيتط 
منافه سان اللائكة وأي با، نالخن وين اف يين جعلوا حن آخر باطلا المشركون وزعم - ١  ٥٨
علئرهموكذبمم•القيامة يوم للعداب، المشركنمحقرون أن والخن اللائتكة علمت، ولقد الخن، 

افهعباد أما الكافرون. به يصفه تحا سبحانه به يليق لا ما كل عن ويقدس اف تنزه — ١ ٦ ٠ — ١  ٠٩

فلاوعثنئثه، وقدنه حمه ض يعرفون إذ الظالمون، به يصمه عثأ تعال اض ينزهون فإمحبمم المؤمنون المخلصون 
ه•رسوله به وصفه أو ه، نقبه ، وصف ١٢إلا؛يصفونه 
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الصافاتسورة 

والأساظت:الفوائد 

فلمبالغيب، ورحم عالم، بلا قول، بأثه اف، ينامت، اللائكة أف وغيرِمم الرب يعص فرية إيطال ~ ١ 
عقل.مض ولا شرعي، دليل عله ليس محص، فهوباطل ديبمم، من كتاب به اتمم وم حلمهم، محضروا 
يومإل قاتم واياطل الخثا محن المريع وأد دالما٠ين، يلحمه؛الحجج اياطل، ئد مشروعين ٢" 
الدين•

4.بتفهوالباطل حالمهيإ وما بعيته، الحق هو والسة الكتاب يه حاء ما ٣— 

وشهوة،حاجت انحادهما لأل تعال؛ ف والولد الصاحة فنية يردان العقل، ومنهلهم، ال~رع، نموص ~ ٤ 
القلوب.منه وتضلر الأبدان، له بٍائفثعؤ بشاعتها افه وصم، عفلمى فرية وهي ذالث،، عن مثرْ واف 

مماملهء إلا ؤم، ''^^٢ افجمم محال، هو إلأمذ ُأو^؟ يكيتثن عي أئئر ما مانغبدؤذ مه ؤ
تنزدلإ، ءسا محزأن ?.ا لملو0 ولى؛امأ اؤأ تمأ<آكخمد< ؤؤا أو؟ آيتآمف نتتن روُ كتلؤم 

 ،Sه٠؛©؟ بملثؤد هءمؤئ، ا؛©؟'!و؟َلتق1 ^^؛
التمسءثرث

والشياطين،الأصنام من اش دون من تعبدوتمم ما وكل ~ باق الشركون أبما ~ فإثكم ١~ "٣٦ ١٦١
هثاف مث.ر من إلا صه، وثمتنوه اف، دين عن اش عيال من، أحدأ مثوا أن عل لتم.مر؛ن وضرهم، 

سب"ققرْوظلمهوصلاله.ويضلالخحتم؛ أنيذحلالثار، عله 
الخاصمونفتحن ممروف،، ومقام معالومة، مرتة إلاله مللت، ومامنامؤ، اللأتكة؛ وئالت، ~ ١ "٦٦  ١٦٤

بعثلمتهيليهم، لا ما كل عن وتعال بحانه اة المنزهون ونحن، وطاصه، اف عبادة ن، صفوفا الواقفون ف، 
وكميائه.

منحvءتا لو يقولون: 'كانو١ عليهم القرآن ونرول، إليهم، بغثلث، ألل مكة ئار هماي ~ ١ "٩٦  ١٦٠
العبادة.الخلصج،ن، الإيهان، ؤ، الصادقين، اف صاد دكنا قشا، الأولين، حاء ما والأنياء الكتب 

القرآنؤإنزال إلمهم، قو محمد بإرسال، الآحريز^، وينم الآدي؛ر،، وي من ممثدا ما جاءهم فلط " ١٧٠
والأحرة.الدنيا ^اب من ورسوله باق كفرهم عاب ويرون يعلمون، فسوف كله، بدللته كفروا عليهم؛ 
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سورة

والأسشاطات:الفوائد 

ذلكومن وعلمه. اض هوبتقدير اش كون ق يغ ما كل وأف والقدر، بالقضاء الإي،ان عقيدة تقرير ~ ١ 
والظالمالكفر عل بالقدر الاحتجلج يصح ولا ييدحلها• يملأها فوف النار عليه اف كتب قى أف 

وقوعه،بعد إلا أوعليه له قدر ما يدري ولا العمل، ونحقيق العلم بتحصيل مأمور الإنال لأن والمعاصي؛ 
وقوعه.ودد.ر يعلمه، ما إلا كونه ق فلايع علاه ق جل ائله أما 

متهم.ومحللبه لهم، اطه قثبر ما لايتجاوزون له، ومادتمم فه، وءلاعتهم الملائكة، عبودية إثيامت، ٢~ 
ظهمعوق ظاهرة، الكون ق ذللث، وشواهد وشرعه. كونه ق اطه حلق ظواهر من والنظام الدقة ٣" 

لم؛نالوصفوف [، ٢٢تالفجر: وآلعإكأطاطاه وجاءربلئ، ؤ [، ١ ٦ ٥ ]المانات؛ ه همإيالتسأكاميى ؤ معلومة 
باهر.ومشهل• ظاهر، مثلهر لامم صق 

وأرسلكتامحث،، عليهم لوأنزل المخلصة والعبادة الصادق، الإيمان ادعاء ق المثرين مقذاد_ح بيان — ٤ 
ذللث،.لم إذكفروالئانحقق رسول، إليهم 
وكفربكتابه.؛رسله، كدي، لمي ووعيده اممه مديد ~ ٥ 

مثؤلأوآ قمآلثلوي< غسأ ؛4؛ كمإنم لعتادئاآمحيتلمتئ نثدس؛قئاكمنا ؤؤ 
^٠^٤ماآ ماحمت( رد ^دا .؟ ١قعدلآا يمتمحثمتم وأشتم حين حئ عنيم 

عث1آلعمق ييته تمم، سبمض أؤأ تم؛رييى أأ@؟نآتيرمنف عنهمحئجنن ثئ، التندس 
هوآ-ثتدثييم، عن،آلنرسد؛بم^ ؤسلم ةيّغويكت

،ر.الف

المنصورهم أمم لرسلنا وقضازنا ووعدنا لها، مرد لا الش كلمتنا سنت، لقد وقسا — ١ —٣٧  ١٧١
لأءل.ائهءالغالبون هم سبيلنا ق الجاهدين حنينا وأن القاهرة، والقوة البالغة، بالخجة أعدائهم عل 

المتصورونهم أمم لرسلنا وقضازنا ووعدنا لها، مرد لا الش كلمثنا سنت، لقد وقسا — ١ —٣٧  ١٧١
قلأءل.ائهم الغالبون هم سبيلنا ق الجاهدين حنينا وأن القاهرة، والقوة البالغة، بالخجة أعدائهم عل 
والمال.الواع يعصي، مقام كل 

أمهلهمالش المدة تنقضي حتى الحق، من به حثت، بٍا وكفر ءاناJ عمى محمت. يا فآعرضى — ١ -٥٧  ١٧٤
بيانآ.عيانا ذللث، يرون فوف العياب، من حم قئل ماذا وارتم، وأظنهم بقتالهم، افه أمر ويأتيك، إياها، 
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الصاظتسورة 

إذاايذاب فإن ذص يبدون فلا الرسول؟! أتيا م عدابنا بنزول أبمجلوس -  ١٧٩- ١٧٦
حتىمتهم فأغرض فيه. العذاب عليهم بمل الذي اليوم صاحهمذلك قبس النذرين، الكذبغ، بفناء نزل 

والعقاب,العذاب من >رم تمحل ما يرون فوف النوم، ذللث، وارتب دانظرهم بّذاببمم، الد يأذن 
الكدبونمرلأء به يصش ما كل عن وا"بمموصته، ذوالعزة وتعال، تحارك اف وتقدس —ئثرْ 

الأولق العااين رب ض الكامل والحمد رسله. خمح عل وأماته وكاؤْ الداتمة ونحيته اض وسلام الفارون. 
وأنعمينعمه، ورباهم الحلق، حح حلق الذي والشكر والثناء الحمد لكامل وحده فهوالتحق والاحرة، 

يفضاله٠^لهم 

والأستياحيات:الفوائد 

أعدائهمعل الصرة لهم بأي المرطلن، افه لعثاد وبشارة تقبئ، مإخبار ١( —٣٧  ١٧١الأيايته)ق — ١ 
الغالبونعم بآقبمم سيله، ق الجامدين اف لخني والبشارة آخر، تقبئ مإخار وفيها والقوة• بالحجة 

ؤ>ءقتىبحانه: هال كإ بالصر، وأولياثه لرسله اش وغد والآل. العاقبة باعتبار مقام، كل ق لأعدائهم 
سبحانه؛وقال [، ٤٧]الروم: ؤاتتت-ثمانهنكئشزاكفينتنه ؤ يقوله• [، ٢١]الجادين: آسمحثظآتك-أذامحتلإيم 

يتخلفنلا حق اش ووغد [• ٠١^]ءانر: وأل'ذنت■ءاتؤإ لتم>رلأأنا ؤءثا 
١أسبابه وتوافرمحت، شروطه، تحممت، إذا 

افهمحضر ممؤ، وقد والقهر، بالقوة القتال ساحة ز ؤيكون البالغة، والحجة باليان يكون المحر  ٣٢

والآل.العاقبة ويءح«س_، الوام، أرض عل وأولياته لرسله 
لأمته.ورمحاله قو محمد نبوة إثيايث، ٣— 

همانبمض5؛ii،ؤ بقوله: والحمد والسلام بالتبج الكريمة السورة هزه اض خئم ق  ٣٤
الابتداءل الخهناب بأدب للعباد تعليم ^ تيآتن^ي١بمث^ أوآوأنتيش محفءي-ئث■
عبارتبا.وبلخ دلالها، وعتليم معناما، لخليل ؛ ١٢والجلي;والكلام ال-ءاء غئم فيخس والختام، 
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صسور؛ 

 Iمكية.النزول

القاصد:

الكدية.السامة الأمم أخار يكر الأْة تحذير ١- 

قومه.كفار س ثنقاْ جوم الرّول نية ٢- 

القيامة.يوم أحوال ووصف أوشؤ، محر من يأعإلهم العاملين وجزاء البعث، إثبات ٣- 
وُهدقابعظمه الكريم والقرآن بأعلامها، والتبوة بشواهده، والوحي بأش، التوحيد تقرير ٤- 
■مصدره 

والحسد.الكم بداغ وذريته لائم إبليس عداوة تقرير ~ ٠ 
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ص*سودأ 

ثء-أقآيجص

متزتادمحأتن بلهم ثن !؛؛^ ٥١ل،آئتيكثءأذتيو*ءثاي ذىآليلك''و؟ وإلمءاي< ص ؤ 
ئ؟صلأصنسمجذاث 

كىًمدا تللهتوإ0 عق ؤآصؤيإ آنثؤأ أي ثآ>طأىأ*لأنيم ه محاب ثق؛ ^١ و^-ءداءان إقها 
سممحاونمحسأتقمفي

قهآ،نلهمِ  ٢٥"آلؤثام، رغثآت؛نيز ئحمؤ ْزإغق - أزعثمِ أو؟ عئا>ّ_< ذمحبجأ ئآ  jfدؤى بن ثؤ، 
ه'ئ؟ آلآمإد_، تن مهئيم جندماه1ثاهف ?ج؟ آلاثزكب هلهميمنأؤ، ؤتآ؛^1 وأرمحفي< آلثتوت 

•المسح\ر 

وقالقرآن• مل"ا بمثل يأتوا أن اللغاء ونحيي الكريم، القرآن وعجان إل إشارة فيه ه ص ؤ ٢— — ١ 
لكنوعقل، ني لتي وهونذير وفضل، شرف من فيه محا الموصوف الكريم يالقرآن تتؤيه قتم الأية 

قؤ.ورموله تعال اف* •ع وعداء شقاق وق عاليه، متعالون الحق، عل متكثرون الكافرين 
وحينلرسلهم، وتكدسهم برحم، لكفرهم أهلكناهم المشركين هؤلاء قبل الكد-؛ة الأمم من كثير ٣" 

ولاتنجى.تمؤ فلا والجاه، الاسجارة وقت، قامت، ولكن واسجاروا، اسغاثوا العذاب، عليهم نزل، 
عذابه،وسنت٠م رحم، إل لتن.ءوهم منهم؛ رجلا إليهم اف تنث بى الكفار هؤلاء وءح1، ٥— — ٤ 

الألهةيصير كيف إذ لقومه؛ ماحر قوله، ق كاذب هو بل رسولأصادقآ، ليس وقالوا• دكئ*بوْ، ثه فكفروا 
ءجس_،.لثيء إليه، الوحيدودعا من به جاء اان-ي هن-ا إة واحل•؛؟ إلها الكثيرة 

الكفرعل والماء الشرك، عل الاستمرار عل اياس محئصون ومحداذمم القوم اء روّوحمج اُ-ب- 
قماسمعتابه والسيادة، الرتاسة يقصدمنه ثيءمدثئ، إليه ودعا الرجل هداماجاءبم* إن وثعددالألهة• 

وافتراء.هوإلاكذب ف،ا وانمارى، اليهود من سقهم تن دين ولاق قرض، من آبائنا دين 
إنرئاسة؟ ولااعلأئ ولاأكثرناالأ، هوبأكبدناشرفا، وليس بينتا، من القرآن عليه أنزل، خ-كيف، 

صافه قت-روا ما لأمحم ذللته؛ نالوا بل وشلث،، وكز حسد عن بل علم، عن ليس والإنكار الاعتراض هن-ا 
قالوه.ما ولوذاقوه عذابه، ين>وةوا ولر هن-رْ، 
ربلن،رحمة حراتن يملكون المئكرون هؤلاء فهل منه، وقمل ربلثج، من رحمه للرسالة اصْلفاءك إ0 ~ ٩ 

ا!ك،ايغاوون والرحمة الخزائن ينصرفوابمذْ حتى حلقه، مى يشاء لمى لفملمه الوهاب سلهيانه، العزيزق 
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ك،اوالغ العطاء فيتمرفوا وما؛ينهيأ، والأرض موات الملك العرص؛ن الشركن لهؤلاء أم — ١ ٠
والخ.يالعطاء ويتحكموا يملكوا حض الؤإء إل لهم الوصلة يالأساب فليأحذوا ا! ينازون 

ملهم.الأحزاب من غثرهم هزم كا جنودمهزومون، المكذبون الخند هؤلاء ~ ١ ١ 
الفوائدوالأ،ساظت:

إلابربهمسم فلا الإنسان أما يشاء، يقسم؛،ا أن وف فيه، وتدكرأبجا له، تعثليا اض؛المرTن أقسم — ١ 
-مال.

للضقو.وعداء النفوس، ق كمياء من المشركون علميه كان ما بيان ٢" 

عنها.ودفاعهم لتعددالألهة، ومولهم للموحدانية، استكارمم ق المشركن جهل بيان ٣" 
له.والانقياد الحق، مول، مواغ من والحد الكتر ~ ٤ 

علمهومحيط قيء، كل ■ءرادرا يمللث، مى عل الاعتراض حمح، له فلتس يملك ولا يعلم لا مى ٥— 

بكلسم(ء•

مهللث،.ولاوعي بلاعلم والكبداء الرؤساء اساع إن ٦- 

وحق.صحة دليل أوالتمسك؛١^١^، الأباء، اساع لص ٧" 
٠الحق عن والبحث التفكيرالحر، من يمخ يعصت، من لمايدعوله للخعلآ؛ ؛ ١٠١٠التحزب قديكون ~ ٨ 

هحئثث؛ثكمح محآمتثب بط ؤمحم محيممحد دوآ'لأوياد. د؛نتعوك ؤبماد بج مم تلمهم ؤَقبمن 
ماويءت-ْ صتحه إي ومايئلر عثاب ئحي، الربمث< لنَةو،للأيكدب "ؤأر ا'لأثزإث<

ؤآدوصديايائيه'أنرعقثايمؤ0 ثلىيآل1كام، ميابأتطآ محينء 
١،>؛،ه لطيرءنثويكَةل ٢٠?ؤآ لإث-راتي ٢٠أيسؤ، معمحءمحن آ.ئيتاث< س،حرثا ُأج^'إدا ؤهع امم7 آدم  ١٥

ه?٠ دقت.ز،آيطاب آلحكته وثاتثث ماوتكت« أ؛©؟ 
الم،ر.

صاحبوفرعون وثمود، وعاد، نؤح، كقوم كثيرة أقوام ~ محمد يا ~ قومك، قيل ئ.تئ، — ١ ٤ — ١ ٢ 
الأقوامأولئك والأشجار. المساتين أصحاب ثعي_، قوم الأيكة وأصحاب لوط، وقوم والعغلمة، القوة 

ثدبواكلهم علميه. واجتمعوا والتكديثح، الكفر عل تخربوا ااد.ين والغض والكثرة القوة أصحاب والأمم 
عقابه.بمم وحل افّ، ءن.اب فاسحموا به، جازوا و؛ءا بمم، وكفروا الرمل، 
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متهإ،أي وعل والشراكة، الصحة أوأخوة والنسب، القرابة أخوة محتمل ه ثتذاؤبج_< ؤإ0 ت قوله ٣— 
اكمانيوعدم الصالة، واسماء والصحبة، القرابة خصومة ز العاملة وأدب الخطاب، لخن مثال، فهإ 

والتدابر.

إلهي.إلابوحي لايأل القصمى هدا مثل إذ محمد.، نبوة إئٍامحت، ٤— 
الدينإلاالقلة محوزْ لا العلة ولذم وشهوانيا، التقى حفلوخل لاد١ءءة شاهد التقى من الإنصاف — ٠ 

للحق.وانقادت نفوسهم، راصئ، حش ااص١ني، والعمل بالإي،ان اموا ن
وتفصيلها،العقود توثيق تلعي يمما بيتهم، فيها والغي الاختلاف والشركاء امحكاء طيعة من ٦— 

والتنانع.الاختلاف من متعا 

لادلالئ،اارعة وايالن،ن_، وقؤع عند التوبة وجوب ٧— 

 ~A وحكمةباهرة، ومعجزات راسخ، وملكؤ نبوة، من أعهلاْ بإ له اش ؤإكرام اص؛ داود فضل بيان
عالية.اش عد ومنزلة كاملة، وتوبة حناهرة، وبلاغة 

ه.وأة>_ا ومحررآنجا ؤ تعال(• قوله قراءة عند الجود مشروعية ٩— 

سيئ،عن ةيْيّلاث، سعألهوئ ه بآ-لبى يم، هأ-ء،؛؛٢٥ ؛ديني t ؤ، حيفة -؛معلثك، تداو»دإداثؤ 
ؤإ[تيس\ذت\ت ■غلتا مؤأأما-يتثاب،'أو^؟وتا فثبعذاد_،ثد.يدأدم1 يتيشهعنس-يتإاآش آثوزنآققن 

ؤبممؤأآ؛رمحثلآؤبجاءامنؤأ ؤ؟ الثار من نقهركى قثتل آكنَكثيأ يئى ثللث< كطلأ يتهتا وما 
_.،آلثس،كُصتي 

حأهامح04
الشثرت

التاسى؛العدل،فاحكم؛؛ن لها. وهّل\كا فيها، خليفة فجعلناك الأرصى، ق امتخلفتاك إثا داود يا ~ ٢٦
سيلعن يضلون الدين فان وشرعه، اض دين عن ذاكا فيهئك، الأحكام، ق الجوتم، تتح ولا والإنصاف، 

أليم؛وعقاب شديل. عذباب لهم بيتهم، فلامحكمونه ائثة، ثممع ؤيتركون وشهواتهم، أهواءهم ويقعون افه، 
القيامة.يوم الحاب ياتهم ونالأخرة، عن بغفلتهم 
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"؛©؟لبياد آلصنمنث ألُيي ه إلعثبم، ,\ث'ءؤ\ثره آلمي نم نثس ^١^؛؛ عمئا دؤ 
ألثمحفتنظ ئثغى عق يدمحما وأُ ايجاب مإنت حئ دو أئي؛_عن حب 

تمًأقت،.ةادتتصتسيى;أئتفثكمح;أوا ?©؟ 1ص \ن
?^٠آصاب حث ئ؛ءآ؛ عمي، أتيح ثث مثما أو؟ _^^i، ؛يحدنن يبنج، لا  ١٤٤٠

حسامابم لسك أؤ ^١ ٧٥٤^١ ?ؤآ ؤاآ/محفاد مهمتيي ؤءامنن ?^^؟ يماويماي رآلث1ثطنلآ 
ه٥ يخآتي بمدناص اأ0اولقمح 

التضرت

بعبدناوأم؛ ؛أّيم به، عبته دأقررنا عليه، به فأنعمتا سلي،ان، داوديالولدالمالح عبدنا وررقتا — ٣* 
إليه.والإنابة ربه، إل والرحؤع الطاعة ممر كان فإنه شان، 

وترفعقوائم، ئلايثح عل تقف وهي الأصيلة، الخيول عصرآ شان عل عرصغ حض اذكر " ١٣ 
حيلهحركتها، ق خميمه جز-٦١، ق مريعه وقفتها، ز صافة فهي ونجابتها، لخمتها الوقوف حين الرابعة 

٠١٦—معج.ت، وهو عليه تعرصن رالت، قعا منظرها، قي مهيبة قوية كلها، شق 

غابتهحك، عته وأفتني ربي(، ذكر عيي ثغلتتيي حمر واستعراضها، الجيل، حب آثرت إن،ا فقال؛ " ٣٢
مغاريما.نر وعزبت، حجابها، ن، الشمس 

درقابماسيقاتما عل يمح فشنع عليه، فنيوها قبلي، م، عئ عرصت، الي، الخيلي عئ ردوا - ٣٣
افه.ذكر عني شغلته لأئها يالهلمر؛ عليها يعت-_، وكان — الفروسية من، هاوا و— 

أقمحين به رزق، ولد شؤ، ملكه كرمي عل حعلتا حين عظيم بأمر سلهان ابتليتا ولقد — ٣٥— ٣٤
فطافافه. شاء لز، ت يمل، وم محاهد، واحدة؛فارس، كل، تاق، واحدة ليلة ؤ، ائه تمن، امرأة متة عل ليطوم، 

Jip ،_، وأنابر،ربه إل فتاب، السجيج، شان فعرف ولد، ؛شهم، حاءين، واحدة إمرأة الأ متهي، نحمل، فلم
^٠،من، لخره لانملم، ب،ا غيره ماللثه عن، وثمثزْ ملكه، باستدامة دعوته وإجابة ذنبه، مغفرة ْته وءلل_< 

العطاء,ممر الفصلي، واسع هق اينه فار 
ليتهنحري له ودللها الرج، له تحر وطلتيه، رغبته وتحقيق، توبته، بمبول دعوته افه فاستجاب، — ٣٦

قصاد.حيث، تتجه بآمره، شة 
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والقصورالدور له يشيدون اليناوون قمتهم أعٍاله، ل يتعملهم ااش1ياءلين له وسخرنا —٨٣— ٣٧
الشاطتنمردة من دآحرون والرجاز، اللؤلؤ يستخرجون الحاد ز العواصون ومنهم والحصون، 
أذاهم.ومحن شرورهم، لخ الأغلال ق مؤممون وعصامم 

فأعطلدءوتاثإ، إجابتنا لك، عطاؤنا لغيرك، يكن لر الذي الخاص والنخير العفليم، ائألك هدا —  ٣٩
ءتا'س،.ولا ذللتج ل ءلLئ، حساب لا ششت،، من والحرم شتت، من 

وعلومنزلةمرجع، وحن كربئ، الأحرْ j عندنا ليان ول0 - ٤ • 
والأستنياطاصالفوائد 

الوموب.وعؤ الوامإ شكر العبد فعل عبده، عل ونعمه اف، من هي؛ن المالح الولد — ١ 
والتؤيف.التآحمد وعدم مباشرة، الدنث، ل الوقؤع عند والاستغفار التوبة إل ا،لبادرة عل الحث، — ٢ 

العدو.وريع العمة، وشكر القدرة، لإظهار الأمة ي القوة استعراض جواز ٣— 
واستعراصها.ووقمتها حركتها ق والخيال القوة فيها الخير، مربوط؛نواصيها الخيل ~ ٤ 
ليمكنوايصة، بالود وإشعارها تهلميتها ي البالغ الأثر له وأعناقها الخيل ليقان الإنسان لس إن - ٠ 

منءيرْ مع يتفاهم أن الفرس يمكن كيلك اللمس، طريق عن يشاء ؛يا أولهاله يعثر أن الفرس لراكسا 
(.YAi-TA•ص الجار: زغلول الكريم: القرأن ي الموان العلمي: الإءج،ز )أيان ببعض. جدبميا لمس طرينر عن الأفراس 

وحرفالعيي، ذكر بقرينة هو إنيا ذكرها، ثقدم عدم ْع للشس ه >؛^، ؤ صمثر إرجاع ٦" 
الكلام.ل كثير الأوهايت، ذكر ق للقس والإصهار الحجاب، ولففل. توارمحت،، ولقتل الغاية، 
بالعموتذكير سامت،، وتكفير درجامت،، زمع ذلك ول الأنبياء، حش للابتلاء، قوض الإنسان ٧- 

وا*لحسئا'ت.

الملك،واستمرار التوبة، ميول الدنيا، ق علميه ينمه وبيان اف، عند سلميان منزلة علو بيان ٨— 

ومح،الناس• من غتره لأحل يكن لر لما والتع، العطاء س وتمكينه االردة، وتصفيد والخن، الريح وتخثر 
يشاء.س يؤتيه اف ونلكافضل عنداف، الزلة وارتفيع واكقريت، بالكريم الأحرة 
محمج- م له، عزض ابتلاء فهو قاني، دليل عليه يرد لر اجتهاد وتحديدها سليهأن، فتنة افه يتم لر ٩- 

ونعمة.اف س فضلا وإكرام؛، بإنعام منه 

- i
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تيئىثغدهدق أؤأ آلأك—< لأول وؤتئ هنا تته ثعهم ؤيثلثم ١^ ه يئثثا 'و؟ وثر؟م<ايد 
ه?وُ وب ث١م١مآكثهء ؤثوكه ؤي ني، ة»ئرد_، 

الشثرت

يتعبل الشيطانئتئب إل )،: ١٥ح؛ن أصابه، بط ربه دعا حن أيوب عبدنا ~ محمد يا — واذكر — ٤ ١ 

وأهل.ومال، دى، ج j وأل؛ ومشقة 
ءتاث،يده، حيه، واعتل منه، فاشرب بارئ، ماء منها لك يتح الأرصن اصرب؛رحللئ، له: فقلتا ~ ٤ ٢ 

وأذى.صر من أصابلثإ ما 

صبره،عل له ؤإكراما به، متا رخمة وحقدة، بتن مثالهم وزيناه وولد، زوجؤ من أهله وأعْليتاه —  ٤٣
الصحيحة.والفهوم السليمة، العقول( لأصحاب وذكرى وءمجْ لدعوته، وإجابة 

ونحوه،الخشيس من أعواد حزمة بيدك حد أهله: يضرب أن القوفخ أيوب م أمحيتا له وقلنا — ٤ ٤ 
وجدناإنا أحببت،. من تؤذي ولا نحنث، لا حتى إبرارأ؛يمينلث،، صربه؛ عل أممت، مى بما فاغرب 

ربه.وؤناعق صره هوعل العبن. فنعم به، حل الذي البلاء عف صابرآ أيوب 
والأساطاُت،:الفوائد 

للنيوة.وتقرير وعبرة، ية وتآّلية تميله، الأنبياء بهصصن وقومه هؤ محمي■ النبي ندكر ؤ ~ ١ 
ط_ز:البارح الأءتسال،بالأء هوائي من ٢- 

الأذع١ل،؟ردود -رعة عف ١ءال يمما العصي ابهاز ينبه ١- 
الء<م.يوفق وزادة الخسم دثثّيهل ب~ 

احتراقسرعة عف اعد ممما الوم ق ولن الأنهرمون إمّاز دذياْ البنكرياس عدة تنشيْل لت،" 
الدم.ق كر ال

الزاجمحن كٍا للأل؛ القاتل الأندورفن هرمون إُللاق عف الجم اعد يلأنه الأل؛ من يقلل ث~ 
ااد٠اغ.ق الحية الأعصاب ويشمل■ 
١د(. ٤٣٤،ذوالحج ٤٠س ، )محلةالاحمجازاسي»_Yrالأمراض. ومقاومة الناعة جهاز تقؤية ج- 
والأنبياء.للأولياء يعرصن ولل.ا سيئايته؛ وتكفير درجامحت، رفع الابتلاء ق ٣" 

والاحرة،الديا ق الخميدة وعاقيته الصبر محل ~ ٤ 

-٤
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والأبناء.الأهل وهبة البلاء، ورغ الدعاء، ياجابة عليه، افه ؤئتم أيوب، اه ض محل بيان ْ~ 
حينلطيف، شرعي ب٠خرج حبيبه، أذى دون بيمينه، للإ هدام حنن أحب، دمى بأيوب افه رمهما اُ~ 

أذى.ولا حنث لا حيّثح باكغن،، يالخرب أمره 

ذ'==كمكا%ادنق إئآتئمحنم أو؟ وأ'لأبمتنر آأهيى أول هتهشح همإنءص أدكزءبم؟افبم مهؤ 
وكلتر،آلأثارمحآلبح ؤإدمحإنتتة سلهيراآلآتيرو؟ ولآأمهثُا آلدرأؤ؟ 

فهاتنمث غ؛بما ثممٍن أتؤ^؟ آ/شث ثم مثنحه عد.تي تقت اتؤأ مئاي، ثصن ^٠٤^؛، همإف يكر ^-١ 
ممسا>_،لتوءٍ معدهمي •^١ ةتغ-ا ا/ج^؟ آُنآب ^؛-، ٤١١عئخ وءند.هم ؤثمف تكهزءًكثئؤ 

?وهإىسا^قآماهمنس 
•المسره 

علقوة أصحاب فإمحم ويعقوب، ؤإسحاق، إبراهم، وأنيياءتات عيالنا — الرسول أيبما — وادؤن — ٤ ه 
الدين،ق وبصثرة الطاعة، 

لحاصرة الآحرة الدار يكز جعالما فقد كريمة، وميرة عظيمة، بخاصة حصصنام إنا —٧٤— ٤٦
الأصفياءمن عندنا وإقهم يها. ودمقروهم إليها، التاسص ودعوا لها فعملوا عتها، يغفلون لا ىز؟هم 

لطاعتنا.واحترناهم لرسالتنا، اصطفيناهم الذين الخلصاء 

منمنهم كلأ  oj^٠^٠ ١١بآحسن الكفل، وذا والسع، لمم\ءيل، عبادنا: — الرسول أيها — واذكر —  ٤٨
والأوصاف.الأحوال أكمل يم واختار لنبوته، اف اختارهم الدين والأخبار الأنبياء 
وطاعتهاف تقوى لأهل ؤإف ولقومك• ~ الرسول أيها ~ لك وشرف ذآئر القرآن هدا — ٠ ١ — ٤٩

لهموأعد مفتوحة، بأبواب فيها ستقيلون لإئامتهم متدة حتامت، ق عندنا يقيمون إذ حنا، إليتا لصثرا 
التعدية.الشراب وأنولع التنوعة، الفواكه من يشتهون ما ويطلبون المزينة، الأراتلثج عل فيها يتكئون خالس 
ولالمحثرهم، يظنن لا أزواجهى، عف أبصارهن قاصرات المن، ق اؤيات متناء وعندهم -  ٥٢
سواهم.يثتلس 
فهوالقيامة، يوم ~ التقون الومتون أيها "" به وقبرون توعدون ما هو المتنؤع النعيم هذا ٥— ٤ — ٠٣

له.نفاذ ولا فيه، انقطاع لا لكم، رزصا 

٠٤
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والأستنياطات؛الفوائد 

عاليهم.واكاء يكرهم لأنسات4 اش تكريم ~ ١ 
الدين.ق والمسمرة والطاعة، السادة ز بالقوة وعباده لأنساته افه منح ~ ٢ 

الدوام.عل واستحضارها للعبادة، منءاة عنها، الغفلة وعدم الآحرة، ذكر ٣" 
الأحرة•ل لهم أعد ما وبيان أملها، عل والثناء التقوى، فضل بيان ~ ٤ 
دائمنعتم وهو الأع؛ر،، به وثني الأنقى، تشتهيه بجا الومتين، اش وعباه• الآحرة نعيم ضع ~ ٠ 

والئؤع.العدد ز ، ١^١١جع ^، a^jال
الدين.ق •هم يقتدي مراة والصالحون الأنبياء — ٦ 

حمثثوصا3،ئئنز،آلمهاد'ِؤآمتداةكدطْ بمأؤحا ?ؤآجهم غينقزثام، ص ؤ
ؤأ'٠١٧أم محثاؤأ لأتم بء-م لأمتبما *^۴ مثثجم ج هندا اه" عيآ ث،ء وء١كرين أوأ 

ثتاث١تينث١سث0قاوتقاشئئمةظامئة 
عتيت؛راعث، أم سءثنجثا أءذادده-لم 'ؤ؟ سم ئ يهاب لامئ لنا ما ؤثالوا أو؟ ألت_ار ؤ، 

و؟انمحسلإقاثلممام©ه
.،ر الف

فلهموالفللم الكفر ق الحثّ التجاوزون الطغاة وأما ووصمه ذكؤْ نتق الذي هدا ~ ٠  ٦٠ْ ٥ 
مهادكأما جوانبهم حح من ءدا>ء_، فيشملهم فيها، يعدبون النار لهم أعدمت، فقي• ومصرخ مرجع ثر 

والفراش•الهاد فبني ب، يتقئون وفراش 
فليشربوه،النار أهل أجاد من اتل • JUوصل• الحرارة، شديد فياء شرا؟أم وأما ءنات1ّمُ هدا "" ٠٧

العذاب،.من ممرة أحرى وأنولع أصنافا د.قم 
خماعةهده فيقولون؛ بعضا بعضهم ؤيثتم بيتهم، يتخاصمون النار عل الشرك؛ن ثواري عند " ٥٩

يقاسونالنار فلهم بهم، مرحبا ولا أهلا لا الأحروزت فتقول معكم، وداحلة لكم، قائمة الأتبيع من كبيرة 
خثئ،ك،اةا.ساْا

عنالدنيا ي أصللتمونا لأنكم بكم؛ مرحبا لا أنتم بل التبوعيزت للهلاغين الأتبيع فيقول — ٦١•٦— 
الهدىعن الدنيا ي أصئا من ربنا فيا الاستقرار. دار فضى ومقرآ، ئسآقنا لنا النار صارمتح حتى الحق، 

النار.ز عذابه فضاعمه ااعال١يs، وأذحشا 
-i.T-



صصور" 

الأششإءمن الدنيا ق نئدهم رجالا■قغا اكار و مسا لاترى ّالا ما اكوعون: الطغاة مآا"-،ا*-وةال 
عليهمتقع ولر لرئرقم، لكي النار، ق معنا أوأمم حطأ، كان حم واصتهزاؤنا لم تحقيرنا مل والأشرار؟ 
الأمار؟'

ئه.لايكح وام حق لبعض، وحديثربعضهم وحمامهم، اكار أهل حيال من مائمدم إل 
والأسشاطات:الفوايل 

الاحرة.ق أهاله جراء لبيان الكفروالفللم، ق الطغيان دم — ١ 
الأجسام.فملأعن الأملع، لاتطيقه يإ الدين يوم والمشركين الطغاة عياب ئثؤع ~ ٢ 

والأسرار.الخقاتق وكشف، والاعتبار، للعفق النار أمل بين والخيال الخمام من بجري صورئ كو' 'ؤ٣" 
غملين تى وهم ضلالهم، مس—، لأمم علميهم؛ العغ>اب يمضاعفة المتبوعين عل الأتبيع دعاء ٤~ 

والفجور.والعاصي الكفر 

وأحيار.أشرار الدنياإل للتاأسق وتمتيقهم المشركين، يطلانمهتقدايت، — ٥ 

وماوآمحمحء_( آلتمنو؛تي إإلآآثهآبيدأوار?و؟م، ؤتا و،إةا'أثأثتذر ئؤ 
وأاإنبج؛محديلإأإعأنبجشنؤن بذعنآ يثونأوُماكاثلآ ؤ؟ عظتم م،ذوءا ؤ؟ 

منجان ٢نةلإر إلاءاهش ?ؤآ ؤمحمق حقيهم آكلش؛كه مجد ?ؤآ ث>دن لمح» ئثمأ ثيتمئ ين 
?0؟يمأذكضئ 

،ر٠الف

أنافه عداب من وأنذركم لأحوقكم، إليكم افه من رسول أنا إنإ لقومالثحت ~ مخهد يا " *قل ~ ٦ "٦ ٦ ٠ 
هوواحد إله إلا والطاعة للعبادة تحق م إله هناك ليس أنه وأبلغكم وتكاJييكم، كفركم بسبب بكم؛ بجل 

وهوفيها، والمتصرف بينها، وما والأرض مواُت، الفهوماللث، وغلبه، ثيء كل قهر الذي وحده، اش 
مرضاته.إل وأناب منعباده، تاب مى لذنوب الثمار وانتقامه، ملكه ز العزيز 

غافلونعته أنتم والهداية، ^^ ١١عظيم حبر القران هدا إن لقومك،ت ~ محهد يا ~ قل — ^٨٦ ٦٧
به.تحملون ولا حيره، تعلمون لا مصرفون 

أ.ث-



صصورة 

وحياأعلم لا ما ل اش تعليم لولا آدم، حلق شأن ي ماء الملأتكة باحمحام علم ل ليس ٧— ٠ — ٦ ٩ 
ودسه.شرعه لكم دقئأ اش، عياب لأئذركم ل؛ اض من 

حالقإل لهم• محوآ للملأتكة ربلن، قال ح؛ن آدم حلق قصة لقومك، ~ محمد يا — اذكر — —٧١٤٧
فاسجدواالخياة، فيه فذئن روحي، من فيه وسئت جتده، وأكماك حلقه، تئيت، فإذا محلض، من بشرأ 

وامتثالاف محناعه أجعون، كلهم الملائكة فجد عيادة، صجود لا تحية جود لقلقه، - ؤإعظامآ له، إكراما 
الكافرين.من افه علم ز وكان تكوآواستعلاء، الجود عن فامتخ إبليس، غير لأمره، 

والأساطاُت،:المواتي 

وعلاماته.بأدلته ١لتوحياJ تقرير — ١ 

لابملمالذي الملأالأعل، عن الخبر من بشواهده اش من وحٍآ به حاء ما وأف قو، محمد نبوة تقرير ~ ٢ 
•اف من بوحي إلا فه بجرى ما 

وذريته•لأدم إبليس عداوة إظهار ٣" 
حا.امف، نص عل وأذاها شنوها وبيان والحد، الكبر صفة ذم ٤— 
بوصؤحالخصوم عند وا-يجلج للشّثه، القرآن وعزض والأعداد، الأنداد بين الحوار تقرير — ْ 

البالغة.بالحجة ذلك! عل والند تامة، وصراحة 

-ثثرتئهءالأذآ ُع" مملأد< ئسكتق مدى -ثلثت تا سمشر،ءد ى ؤ
اوآبجءِآلدأن إق أعثبمآ ءثق، نإف اوآ ؛-، ة-ثج محاد طيرا'وأ' من 

هاد?ؤ؟ ١^٥٠^،آدنشمّ يآدثإمحامن'آلمثنيا?ؤآإكينهمُِو؟ ييآطنغ،إقينمحِيبممن 
نآلإ،أئ«.لآلأيى.'ه1ل،عآ-لس آثشت .'إلأ:بمادق•

إلائو ج^اإق يد،أثقةبثاث آئأ يترؤما ين عقي ما م، نيم بتلثا نبمتن منك، جتم 
ه^نتآْمبمدِ. دكتقش؛ن 
الم،ر٠

منفيه ونفخت، بيدي؟ فخلقته أكرمته، لقن الجود من م؛عالث، الذي ما إ؛ليست الله عذاءل_، — ٧٥

ريلمثج؟عل المتعاين التكوين من كنت، أم عليه، أستكبريت، روحي؟ 

٠.؛-



صصورة 

منفمد مني، أدنى وهو منه، أفضل لأنش له؛ أسجد لر ربهت معارضا إبليس قال —٨٧— ٧٦
ملعوناطريدأ شربدآ حشرأ الخنة من فا-محرج عليه: افه قرئ الطين. من محر والنار طن، من وحلقته نار، 
القيامة.يوم إل داثا 

فأجابنورهم. من الخلق بث حين إل يكي ولا أحل، فأحز تُت، لربه: إبليس ئال، -٣٨- ٧٩
الأول.الممخة عند جيعآ الخلائق غومحت، حين العلوم الومته يوم إل الوحرين من فإنلث، طليه: اف 

منسعلثج وس ذريتك، ومن إبليس، يا منلث، جهنم لآْلأل الحق، إلا أهول، ولا مني، فالحق —٥٨- ٨٤
مداي؟وترلث. صلأللث،، نح بئى أجعين، آدم بتي 

ولاومدائنكم، دعوتكم عل حزاء ولا أجرأ منكم أطل-، لا الشركين: لهؤلاء — محمد يا — قل — ٨٦
ربي(.من إل يوحى ما أُح بل وافتراء،  u،»yشيئا؛؛أئكلس ولا ل، ليي ما أدعي 

دينهم،j{ يشعهم ما يه يتذكرون والإنس، الخن من جيعا للعالين تذكر إلا القرآن مدا ما -٨٨-  ٨٧
ينتصرحنن وصدفه القران هدا حير — المشركون أءأا — تعلمون وسوف دنيامم، ق أحوالهم يملح وما 

تردنجهم، الأسباب، عنكم وتتقطع العياب، عليكم يح وحين أفواحآ، فيه الماس ويدخل الإسلام، 
اليقين.عين وحقائقه أحباره 

والأستنياطاصالقوائاد 

إلاآدم، بمي مل، بآن عهدآ ه نفعل أخد فد إبليس بان متشلأ إخبار )٢٨-٣٨( الأيتين ل - ١ 
تعال.فه العيادة أخلمى من 

جنته.وأدخله ملائكته، له وأسجد بيده، أباه خلق حين للإنسان اض إكرام — ٢ 
وذريته.لأدم وحده ربه، لمعصية الخنة؛ من وطنيه إبليس عف اض عم، ٣— 

ؤيئربمم؛العصية،الحق، عن ؤثثوبمم الماس، لمل أحله، تأخير طلي، س إبليس غاية بيان - ٤ 
للإنسان.الشيطان عداوة تقلهر وءبمن.ا بالنار. مناءْ ليكونوا بالشبهاص لهم ويوسوس الشهوايتح، لهم ؤثزين 

الشياطين.إغواء من ١ل٠حلصذر، المومتين لعياله الله حمظ ٠— 

والمؤمنين.ورسوله، اف، عف واكقول، الكذب، إل الودي التكلم، دم ٦— 
قو.لرسوله اف وحي وأئه صدفه وظهور وخبره، نمصه س واكعلم بالقرآن المذكر ٧- 
سيعلمونبأمم المشركين اض ثوعد فقد وأهله، للإسلام والبشارة تقيئ، مإخبار )٨٨( الأية ق ٨— 

أفواجا.فه الناس ويدخل الإسلام، يغلي، حين وصدقه القرآن هدا خبر 

-٤



الرصصورة 

الزول:مك؛ة.

القاصد:

وتأكيدها.التوحيد، عقيدة تقرير — ١ 

الكريم.القران بشأن التنويه ~ ٢ 

الشرممن.شته عل والرذ الشرك، عقيدة إبطال ٣- 

معه.ظلم لا بعدل كسبت، بجا نفى كل لتجزى ا-يامح؛ يوم والخزاء يالئال،، البعث إيايت، ~ ٤ 

غيره.معه يشرك أن لايصح مما وقمته، كونه ثظيم عل قدرته ز هث اف عثلمة بيان ٥— 

د._حأضآؤهفيهم

محثاادم إنآ٩جآإقاjشآلخص، 

هؤَكذثثق تقزى لأ ص محثمحكق،١٤ فيثامذه ثبمهز بمم آممت  ٤١نيئ آم إق 
ئثآقةسمكثة تكآأ تآ محاق محثلض  ١٤٧تخذ آن آه ة \033؟ ً=ئاث 

^^١٢١٤آلةا-اي عق أأًلإ، و1لمدمحر< ألكتوسم، ~تله 0؟ آلؤبمدآلثهتار 

التفر:

فقدوأحكامه، تديثرْ ق الحكيم وانتقامه، قورته ق العزيز اف هومن إبجا الكريم القرآن تنزيل ٢— — ١ 
وديتك.ءيادتاائ، له وأحيهس وحده، اطه فاعبد والعد.د،، يالحق يأمر القرآن هدا ~ محمد يا ~ إليك أنزلنا 

منوانحدوا عيره اطه ْع أشركوا الدين فأما وحده. فه الشرلث. من والسالة الكاملة التامة اله؛اعة فإن ٣— 
عندهوئزهعنا منه، ودقثيتا اممه، عند لنا لتشئخ إلا افه ْع الأفة تلك نعيد ما محتج؛ن: وقالوا أولياء دونه 

فثطلشغيره، معه يشنك بأن يرخى لا وافه وحده ض والشفاعة العيادة لأي القولة؛ ببده كفروا فقد منزلة، 

الأته.ور،باياته جحود افه، عل هوكدامح—، مى دينه إل للهداية ٠^^، لا النه إة الشبهة• تللث، 

-،.V



النمصور؛ 

أنعن ويميس ئترْ يريد. مى واصطس يشاء، ما محلوقاته من لأختار وس يتخد أن اف أراد لو ~ ٤ 
ثيءفكل بقدنته، لخره القهار وهو يولد، ولر يئن م الذي الصمد الفرد الأحد الواحد فإله ولد، له يكون 

له.ذليل خاضع 

ييدهبربالليل، بجيء يشاء، كيم، فيهإ يتصرف بالحق، فيهيأ وما والأرُض موات الالله حلق، ْ~ 
قيامإل( قلكه؛انتذلام 3، منها كل بجرى والقمر، الثمي يدلل باللتل، لتدب بالنهار، ديجياء بالنهار، 
هْحنقه عل وأنعم الأذع١ل،، هده فعل الذي اف إ0 الناس• ومصالح العباد مناغ بن.رائ، تتحقق السامة، 

عبادء.لدنوب، العمار حلقه، عل هوالعزيز وسحرها، فآوجدها ا.لخلوقامت،، 

والأسياطال،:الفوائد 

محمد.٠رسولتا نبوة ؤإثيات التوحيد، تقرير ~ ١ 

حميد.حكيم من تنزيل وأثه الكريم، القرآن مصدر بيان - ٢ 
اص.١لإخلأصركناكلاءةالأ٣ّ- 

زلفى،اش عند شفعاء أشركوا ثى يريدون بآمم شركهم، 3، المشركتن ّجهة بطلان ٤~ 
وإذنه.افه برضا والشفاعة ض، فالعبادة 

أحدّكفوآ له يكن ولر يولد، وم يلن• لر الذي الأحد فهوالواحد الولد، عن افه تنزيه ~ ْ 
والنعمة.والحكمة القدرة تدليلاعل خالق، بط والتصرف الخلق عل الله قدرة إثبات ~ ٦ 

القهار.العزيز عل وكلهاأدلة ار، المومحددة الأجل، مقدرة والأفلاك الكون حركة ٧— 
منثانية كل 3، تفقد فالثمى والقمر، الثمى من كل فناء حتمية العلمية اردراٌا'تا تثبت، ٨" 

دورانأاصرعة من تفقئ الأرضي أن ثبت، وقد كتلتها. من حلن مليون  ٤١٦مايعادل، ءلاةةc هيثة عمؤرها)عل 

سرعة3؛ التقمى وهذا الزمان، من قرن كل 3، اكانية س الألف، من الواحد بحوال يقدر ما محورها حول، 

ممامحوره حول، القمر دوران مرمة 3( مهلرد تزايد إل يودى — خالته عل "■ محورها حول، الأرصى دوران 
التباعدهدا أن الفاللئه عابء ؤيمدر ّؤتة. كل ق سنتيمترات ثلاثة الأرضي؛معدل، عن التياعي. إل ينءفعه 

جاذبيةنهياق إل له الأرض أصر نطاق س اللحظات من لحفلة ق حتإ يجرجه صوف للقمر اكورمحي 
شهأو عكورة)كرة أب الأرصى مت الخابتة الحقاتق ومي الحتمية. مايته ذللته 3، لتكون فتبتلعه الشمس 

اد،ا»ياسي; )آياتالإءجاز ١ انحناء أدنى بغير مطعحة يراها الإنسان فإن أبعادها لضخامة نفلرآ ولكن كرة(، 
٢(.٤  i-Y■)١ ^ OAAOUOص اتجار، زغلول للدمحور الكريم الغران 

-٤٠٨٠



النصسوئ؟ 

1<ق1قؤلم أرؤج قمته محأننل رمحتجها تنيا جمد قم محبني<ثخؤ حؤ 
هزإك ثة نصر أس ئسئكش ٌجج==ظب-ظ\بنأزتيلإت1يق ثظؤن 

تؤمتجبمة دقتؤثإ1 همإن أومحز لعثاده تصئ محلا عيئء آس يكن ةك/ئ\ إن ٥؟ قنممحف قأق 
ثاُقاعينل مثئنةإقةُ ؤمجئجدثاَ،ثمم نتوثأءظ؛إ ثقؤ قرإق ديرمحاؤئأؤقرقمى محلا 

تدعزأيممُمتةثثة  ٩٢ص'الإتنمحئثاج.ساإمح 
^بقآًًثلأآقار عنّبمبحءهلتة؛تةثهي!لتح، منثلد^ثزهآد١دامجل إلتمح 

المسهر.

ذكرأأنولع ئانة الأنعام من لكم وحلل زوجه، منه وحلى آدم، من الناس" أبما ~ ربكم حلقكم ٦" 
بعدومرحله ثلور، طورآبعد أمهاتكم يهلون ل محلقكم أنه كا والعز، والضأن، والمر، الإبل، من ت وأنش 

jالمخلوقات لتلك الخالق ذلكم المشمة. وشة الرحم، وظلئة ايهلن، ئلتة ثلاث،: ظال،ات ز أخرى، 
ئئدلونفكيف، للعيادة، وحده المستحق بالألوهية، والموحد المتمد؛اللك،، ربكم افه هو الظيات. تللث، 
حلقه؟من غيره عيادة إل وتنصرفون عبادته، عن 

بحاجةيس عنكم، عش فإنه ولايكتيه، ولابرسله يه فلاتؤمنوا بربكم، الناس" أيأا " تكفروا إن ٧" 
محذرهمبل به، يأمرهم ولا الكفر، لعباده يرضى لا واض يديه، ب؛ن والضعفاء إيه، الفقراء أنتم بل ءلتكم، 

كسبت،ب،ا نقص كل محنى بل أخرى، نفس إثم نفس ولانحمل عليهم، سكرنعجه لهم يرغى ؤإن،ا منه، 
بأسرارمهوعليم عيه، ومحامحبكم عليكم، أحصاه الذي بعملكم ءيخيرّكم ومصثركم، مرجعكم افه إل 

الصدور.نخفى وما التفومحى، 

افأجاب إذا ثم ورحاه، ودعاه به فاستغاث ربه، تدثر ومرض، وشدة بلاء اذ الإنأصاب ؤإذا ٨" 
الاحرينليصل عيره؛ معه وأشرك. منه، وثئمه ربه، دعاءْ نسى، نعمه، علميه وأمحغ وكشفاصره، دعوته، 

إلالوفذ س قليلا بكفرك ممثع مثوعدأ: مهث.حأ — محمي. يا — له فقل ديته، م، ويصدهم باممص، الإيان عن 
فيها.الخالدين بما، العد؛ين النار أصحاب س وصلأللث، بكفرك فإثلث، فتموت، أحللث، يأق حع، 

-،•٩-



الزمرصورة 

والأستناطات:القوايل 

اللحق•ز كا الرحم، ي الإنسان خلق صورة ينظرت ١" 

الرزق.وئثؤع حلقه، بأطوار ءالي4 اف بيُن*ا ان الإنتذكتر ٢" 
أنوحد ه ثثث يلثتسم، ؤ، ؤ يال: لقوله الطي الضر ٠٠الخثال: جيل محمد الا-كتور قال ٣- 
سبوقد نموه يعيق فالموء العصي، جهازه حاصه الرحم داخل ا-إكين نمو ق كسمرآ أثرآ للقللمة 
صورةويتظرت الولادة*. ميل إلا تحع ولا أيضا مغلقة ا-بمت؛ن أجفان تكون لدلك العين، شبكية إتلاف 

الملحقق ك،ا الثلاث، الذلالاُت، 

إليه.الخلق وافتقار حلقه، عن تعال افه غنى بيان ~ ٤ 

حلقه.بين حكمه ز القيامة، يوم النه ءل.ل، لثٍارت، — ٥ 

وعلانيتها؟مرما وباطنها، ظاهرها وأفعالهم، أحوالهم ز حلمه اض علم إحاطة — ٦ 
لقلبهل الإنسان ية نقيكثف ؛ها الرخاء، ق عنه وإعراضه الشدة، ق ربه الإنسان معرفة بيان ٧— 
حالأته.من ممر ق ثياته وعدم ودعيرْ، 

يتدؤرفإيه ومرض، وشدة بلاء أصابه إذا الكافر الإنسان حال عن مممتقيؤ إخبار )٨( الأية ق ٨— 
معهوأثرك لربه، حءاءْ ني نعمه، ومنحه صزه، عنه وكشف، أجابه، إذا ثم ويإعوْ، به ويستغيث، ربه، 

وطاعته.بافه الإيإن عن غيره لمل غيره؛ 



الرصسورة 

آمحثدمى هل ئل تغو؛ تخمث وييمإ محير'آ'لآ':حرْ ؤدايثا ساحث١ أض ءائآء هوقنت س آؤ 
يثذنيهلإ آمؤأ ءامنؤأ أدنبمن يتماد هز  ٢٥?ألأؤب ؤئنإ تثدؤز إقا ثوم0 لا ؤأق؛ن تغمك 

0؟ْلاؤآ١^^يممه-صامآ ترث اقا ثط أةَثهسهص صبإق 
عثتيث،نؤ،ثفاق،إن 0؟مو<لؤآ ممؤث آئد 0؟محأبثقلآد<آغئ< ١^؛^ محلتاة آهتدآثت يتم،آي، 

حسئؤأ٢^-؛؛؛، للئنيم؛؛وئ، إة دؤبجءئق تن جة،ووإ0إاثئم ييك،?و^ُ لد' ض،آمحمحدكإتا ىني?ج؟ ،اا جبت 
مبمر،ءنيممح؛نج،ءمءللئمحهأفار 0؟ آليثق ^^^، يحق، آلا لأنيتإم؛آلإته آنمم 

هآقءيهءءوٍاده»ينمادءايمؤن بممف يبتن ءلا-ل 
اَأالتضؤ

لريهالصلاة ل الليل ساعات يققي له، مملح لريه، هوعابد مى أم حبمر، بكفره التمع الكافر أهذا — ٩ 
والدينالحق، يعلمون الدين ينتوي هل يامحمد قل ريه؟ رحمة ويأمل الاحرة، ءدا'ء، عناق له، والجود 

شيئا؟يعلمون لا 

الهوىس لمة الالعقول أصحاب، الحقائق، ، ؤيعرفا،لواعظ، يتدؤر انط يستوون• لا قطعا إ"ءم 
والشبهات.

واحتناب،يهيامته، ربكم اتقوا برسوله; الصدمن بربم، لعيالي — اض رسول يا ~ قل ~ ١ ٠ 
الاحرةق حنة لهم الناغ، الصالح والعمل والهياعة بالعبادة الدنيا هده ق أحنوا للدين فان معصيته، 

إلفيها فهاجروا واسعة، اش أرض ؤإن ذلك. وضر ورزق ونمر صحة س الدنيا حنة مع الحنة، وهي 

بغبمرالأجرة ق صرهم ئواب، بمطون الصابرين أن واعلموا دينكم، وئقيمون ربكم، تعبدون حيث 
ووفرة.كثرة حاب، 

سواه،دون وحده له العيادة ياحلاص تبعني ومي أمرق الله إ0 للناس; ~ محمد يا ~ مل ~  ١٣—١ ١ 
أمتي.س أسلم مث أدو أكون أن وأمرم، 

عذابهعبادته ل والإخلاص طاعته س به أمرق محا ربي( عصيت إن أحاف إن( محمد; يا للناس وقل 
وأهواله.بأحداثه ^٠٢ ٥٠١١اليوم ذللث، القيامة، يوم 

وطاعتي.عجائبي( ق له ■محلصا له، مريالئ، لا وحده افه أعيد أني محمد; يا لهم ومحل ~ ١ ~ْ ١ ٤ 
يقزيفلن والخلومات، والأصنام الأوثان س النه دون س ستتم ما ~ المشركون أبما ~ أنتم ف١ءثلوا 

القيامة؛هايوم وأهليهم أنفسهم خروا الدين هم حقا الخاسرين إف لهم; ومحل يفركم، ز سبا، ذللث، 
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النمسدد؛ 

يعدملارج إذ الواضح، الع، هوالخسران القيامة يوم وأهليهم أنمهم الشركن حنران إل أشركواباض. 
أيا.

كهيئةفوقهم من ايار من ؤخ نعشاهم حث عفليم ءذاُ—< القيامة يوم لهم الخاسرون أولثلث، — ١ ٦ 
يهاض لخوف التقوس يه ترتعد يإ الوصوف العذاب هذا كيلك. أحرى ئْني نحتهم من عليهم، الغلل 

العيابمن ثنلئوا حتى معاصي؛ واجتناب أوامري، يامتثال، اتقوبير عيالي فيا منه. و'؛تن.رهم عياله، 
والعقاب.

والأٌساطاصالفوايد 

اكاسءوصد اف عند غيرهم عل العلم أهل تفضيل - ١ 
العايث.العاصي عل العائد القانت، تفضيل — ٢ 

الأذى.عل والخم التقوى يجوب ٣- 
الإخلاص؟وتأكيد التوحيد، تقرير ~ ٤ 

فمعوصة,الدنيا حارة أما بعده، رح لا حنث الأحرة، هوحسران الكامل الخسران ~ ٠ 
حي.قل—، صاحثج كل عنيفذ ألوانه، وئتؤع الأحرة ^اب مدة ٦— 
الأحرى.الحياة ق النجاة وسيلة التقوى ٧— 

متمنوو<آكزدآؤ;أوا وقزهتاد وآظج'إقآشمألإئئ بمتدؤما أن أتكنؤث ؤتآقم؛,آجمثثأ 
عثوَظمثآفسحى آلأنتف ؤخأ حز ؤأمحشك آمه هيئتهم أؤكلث،آفيي، لنس-نهأ مشعؤن 

منمحٍيى يي؟ ■مف مهها مح، مف ثم نثيم آقؤإ آؤئ ت؛في أأو^ر ألنار ي من ثممق آفانث، آJتث١ب 
تآيئكث.بجغأ0 ^لأمحنتأسلأ.مم،آمحاكات 

؛,لذكتؤ( قز ثطتكت] ئنث يهيج ثم أنزثث, محئلئا دنعئي1دءرنعا ؤحأ'لأرءفي 
أ0"4محَمح.لأو4أ'لأبى 

،ر١المأس؛

 V ١ A~ وحده،بعبادته إليه وأنابوا اض إل وتابوا اض، غير وعيادة الشيهيان، طاعة اجتنبوا والذين ~ ١

بالرصوانالأحرة وق الحسن، والثناء والهار.اية بالتوفيق الا.نيا الحياة ق البشرى لهم له، الدين وإخلاص 
ذللث،وأحن وأحنه، أرشده فيتبعون القول،، يتمعون الذين عبادي — محمد يا — فبشر الحنان• ونعيم 

-٤



الرمّدد؛ 

لأحسنفهداهم والمداد، والهدى للرشاد اش وئقهم الذين هم أولثك رسوله وكلام اش، كلام 
القؤيمة.المليمه العقول أصحاب فهم والأعإل، والأخلاق الأهوال 

اكار،من سقيه فلن ريه، بايات وكفره صاده س_، العياب؛ كلمة عليه وجتئ أفتى — ٢ ٠ — ١ ٩ 

•لفه الهلاك ارتخى إل بموول، ولاعته بوكيل، عليه فالت، 

ريفوق؛عض(، بمضها بية غرف ابنة ل لهم — عبادته ؤإخلاص بطاعته — رببمم اتقوا الذين، لكن، 
•اليعاد محلف لا اف فإة قهلعا، تحمقآ .آ وءادالشن عياده وؤءاو.ها اف، ألحوط الأمار، محتها من 

ومياهاتابعة، عيونا وجعله الأرض، ق فأدخله ماء الماء من أنزل اش أن — محمد يا — تر ألر — ٢ ١ 

اللويءأصفر فتراه ونضارته، خضرته بعل• ييبس ثم وألوانه، أنواعه محتلفآ زرعا الماء حدا ؛مج ثم جالية، 
الملميمة.الحكيمة العقول لأصحاب وذكرى نمتره والأؤلوار الأحوال هده ؤ، إن متكرأ. -تمهنامآ محمله نم 

والاسباطات:الفوائد 

الأرباب.رب عثر عيادة وترك وأناب، تاب ثذ لاض بشارة ~ ١ 

ذلك،دون U وتنك والأمال، الأهوال ؤ، الأحسن وأتباع واكاؤلل، الحث، بمح، التمييز فضيلة ٢- 
الصواب.والأهرأمن منالباهلل، لمعرفةالحؤر وثترفالقلروالاستدلال؛ 

الاس.من أحد من هدايته لايمكن، النار له ؤحتث< من ٣— 

وسوعه.الحنة نعيم إثبات ~ ٤ 
هومما والبعث، الإماتة ونر والإحياء، الخلي، j، اف قدرة مثياهر من أبهم تراه بإ الاس ندكثر — ٠ 
العبادة.واستحقاق الألوهية، وئهمد القدرة، كيال عل دليل 

فالميلكاالميلكا، هي اكحهلم خماتص ولجا الشات ؤ، تترسم، عناصر أهم أن العيإء لاحقي ٦— 
أماكن،ق وتترب الزجاج، مكونات وهي ( phytolith)حجرية بلورات صور ؤ، النبات ؤ، تتوافر 
في،أعل وتكون والدرة والقمح الثعثر مقل الواحدة الفلقة ذوات نباتات خصوصا النيات بأوراق محددة 
.Dry matterالخافة الادْ من، ./■ ١ • من أكثر إؤج المة تصل حيث، اناء توافر حالة 

.٤١٣.



الرمسورة 

آسبم تن هئومم لأمنسيؤ ميل يهء ضوتن عك محهو هتم ثنلإحآسصنل» أؤ 
١^؛)؛،دمثعؤظيرد ثئايآ ثلتيتاقئشها .آثنس زل بين.رآثم صم ق أؤكلى 

هتآءمن هء تبمي-ى آس هدى ذللث دُآس -يفيدهم ين م يقثم بمثؤيى 
 ،i0\لxومل-دانوهمل يؤمآلممي ينشبؤيههءسؤءالعذاب أفمن هاد من لدر هما ؤمنيخز

أو؟لأ،*،0 -ثتق يى آلثد١ب هأةلم ثيهم آمحزين أأهَةثب قةسو0 مآَقم دمحمأ 
40تنون محآصاثصَسئ 

الممبرت

ربه،من نور عل فهو به، دالإيان له والانقياد الإسلام بقبول فسعد صدره، اطه وئح أفتى " ٢٢
ذكرعن وأعرصسث، هلوببمم، مسئ، للذين وهلاك فؤيل لاتنتوون. كدللث،؟ ليس كنى أمره، من وبصيرة 

الحق.عن بين ضلال ق فهم اض، 
متشابهاأنزله اض، كلام لأنه ايديث،؛ هوأحسن الذي العفليم، القران هذا أنزل هوالذي ه، افه " ٢٣

منتقشم والبينايتج، والخحح والأحكام، القصهس فيه يعاد اختلافه، وعدم لففله وق وإحكامه، ته حل 
إقدملوبمم جلودهم ئيئ ثم ووعيد، ترهيب من فيه با تآيرأ رحم؛ بجافون الذين جلود وتضطرب م،اعه 

ييذايهدي واش نمائه. اف من ساية واس'كئ التأئر ذلك، وترغييه. وعد من قيه اسنمثارآ؛،ا اش، ذكر 
هادمن له فيا وجاده، القرآن؛،كمره تبمدا الإبجان عن اف يقلله ومي حلقه، من يشاء مى العفليم القرآن 
للحق.ويوفقه للدين، حديه 

أمحثر وضلاله، لكفره بوجهه، إلا النار يتقي أن يستطح فلا يداه، مغلوله النار ق يلمى أفتى " ٢٤
قتكون كنتم ما وبال ذوقوا للظاين؛ يومئذ وقيل ماه؟ إل وهداه وئقه اة لأن الخة؛ ز يتهم من 

والأءام.العاصي من الدنيا 
يشعرونلا حيث، من اس.ادء، فجاءهم رمحلهم، محمد" يا هوملث،" مل من الذين ٢—كد.ب —٦ ٠٢ 

لوكانواالاخرة. ق وأشد أثى طا؛ا لهم وأعئّ الدنيا، ق والهوان الءذ.ات، المكان.؛ة الأمم اض فأذاق يمجيثه، 
واعتيروا.لايعظوا، وتكن.سهم كفرهم م، بهم حل ما أن يعلمون 

-٤١٤-





الرمسورة 

والأ.ساظت:الفوائد 

والإفهام.للهداة الأمثال صرب أهمية — ١ 
واطممحانشن ق وا،لومن واضطراب، وثاث٠ حبمرة ق قالشرلئن له، والوحي بريه، المشرك مثل بيان ٢— 

بال.وراحة 

الموت.ذائقة نقس كل وأن حي، كل فهومصر الويتؤ، حقيقة تقرير ٣" 
همفي،ا والعدل بالحق الناس بين محكم اف وأن البشر، القيامة؛؛ن يوم واكحاكم اكمحاصم إثبات ~ ٤ 

ومتنازعون.محلفون فيه 

الباف؛وكال المعاق، بجال الكريم القرأن عل المحاء ٠- 

مثنىجهثر ق أقس إل-بماءهُ ألتيّدق وةق>_، آشء عق يكذب بمن آطلم س ئؤ 
S0J؛o^a  و؟قمكادثةَئىظإأئثعثيك وبمتو.يىحء التبمدي وأكىجاء رعأ?
أيمص ثممحا آوى آثزأ م ِهقفقمح 0؟ ءآصن ذ;لأث ثيأ عث 

0ءمحهىطاي\/ظون 
إعزيذِىآسي آبمى محل بن لُّ ٌا آثء بهي ثمن ؛0؟ لمحن فما آسي وْنبخ—يل 

تدعؤنمنما أهتءبممِ هز آممه لمول>كت> وآربجتر( -متوزب، ونيثمألتهرتىحأهم،آلتّ?0؟ آثمام 
^^؛ت>سٍ؛كدت،ةتايث^قتثشت،خىءآورإدتييرح-مؤ آقع أراق.,يى دونآشإذ 

عثملإؤ نكي==ظب عق آعثانا ينعومِ هل ?0 ثؤْتظل عقه آثئ 
?جآهومحلخهسلث،لهم بم>ه ثدشك> هسثف 

الشثرت

ظلءأأكثر أحد ولا منهم، ظنا أكثر أحد لا ديوبمتحهم■ الله، عل بمكدبون الذين عف تعال افه يئكر " ٣٢
المكد؛؛ن؟لهؤلاء تقث م جهنم ق أليس العثليم، بالقرآن كدب ءس 

وهوتوحيده س به اف، أمر الذي بالحي حاء والذي والمومت؛زت ه الّم، تّال اشّ بملح 
يتمنونما لهم حما، التقون هم العالية الدرجات أصحاب أوكك ثقه، واثبعوا صدقوه والذين التحي.، 

تعالافه ليغفر وأفعالهم، بأقوالهم أحنوا الذين جزاء العال المقام ذلك الحنة• ل رثم عند 
يعملون.كانوا ما بأفضل الدنيا ل عيادمم عف بالخنة ؤيثيبهم 

-i



الذمررئ 

منورسوله عبده يكاف اف أليس الشركزت كيد من له حافظ قوبائه ومحوله تعال افه تثر —٧٣— ٣٦
منله ما الحؤ عن اف بميله وتى وفرمحامم. بأصنامهم — الرصول آهبما — المشركون وكئونم، مكرهم؟ 

ذيملكوته، ق بعزيز اممه ألمي الحم،• عن محل من له ما الحمح، طريتم، إل افه مدم وش دمعتن، مرشد 

المجرمنإ؟من انتقام 
المعالموامت، هانْ أبيع ض ت المشركين، من هومالث، — الرسول اتبما — محألتر إن وئإ — ٤ * — ٣٨

هلبشدة، اه أرادل إن اتنه، غير من تعيدون عئا أحاثرومحءا لهم• قل الله. ت سيقولون همما الع؟ والأرصين 
كافيتي،صيحاته اف لجم. قل ٌيه؟ ء-؛عه أن تسمملح مل بخير أرادبي( أو ذلك؟ عر تكشف، أن تسمملع 

ري(أمربي( ما عل عامل \لي علها، أنتم التي، حالتكم عل اعنلموا لهم: قل التوثلون. يعتمد وحدْ عليه 
اللائم.افار عذابج ومحييه يدله، عدابء يأتيه الذي من تعلمون فوف، صيحانه، 

والأساطاصالفرائد 

قو.رسوله ومل افه عي، الكدم، تحريم ~ ١ 
والعمل.القول ق المدق، وجوب - ٢ 

الذيغير الممدق، لأي به؛ صدق، والذي تقديرْ: ؤ، محدوفموصول صلة ه وبمت_ثيىحء ؤ حلة ٣— 
ق،.لهد يا حاء 

بتمييزهمللعناية الإثارة ياصم وجيء الوصول. اسم عنه حثر ه همآلثنقويتت> ؤؤل~ائ، جلة ~ ٤ 
محن•أكمل( 

محله.أن أحديقدر فلا افه ثيده فمي قك، افه بيد الهداية بأف متقبئ إحبار )٧٣( الأية ؤ( ْ~ 
حمايةاضماللرّولهةؤ.٦- 

قو.رسوله وأعداء أعيانه، من تعال؛انتقامه اطه مديد ٧" 

 "٨ ،j ه ؤ،ثل، ه بحرف■جي،ء )٨٣، الأية ،j ،تأكيداأيضا؛ الإنكاري للاستفهام وهي الشرط، جواب
التحقيق.إفادة من ه ثل مازؤ ْع ١لاصقهام همزة أقادته لما 

١لaلارق،.يأي ك،ا يفاحثهم بأثه مشعر الإتياف لأف الخزتم،؛ العياب، إل ؤثفي-ده فعل أسند ٩" 
وهوعذابهمعهم، والإقامة مشعئ؛الملازمة الحلول لأن القيم؛ العذاب، إل ^ ومحل ؤ معل إسناد وكذللث، 
الحلول.

٤١٧-





الرمسورت 

.وحدْ فم الثماعان - ٠ 

ىنثاؤق4 هذؤهن أنق ن\ص■ شبم,آلش فاطنآلكثؤ؛توأص \مأ يفؤ 
ثلئ'علأسءأبجءينمحث .

ءءىس1يوإ ٧٠ستكا>ت، لم ؤثدا •؛يديثجؤن؛'^^٢ هءفآ لم ما أسي تنخ ثم ودا آكينمه يؤم آمحناب 
تتاماث<لقث1صزدعايا"؛رإدا-»ئكهنثة ?^٢^١ اإمءمم-ؤءئ ^^؛ ٧٠يهم ؤبماق 

محيني^ام1آتيءأمأ
تتاستكا>ق< مههبثم متولإء ين ء؛كياخلدتنإ ماَكقؤ ثأصاثبمرثتئات ?٠ كامأةذتغو0 

إهملإيك.ه
•الصء%ر 

الخلوقاتعن غاب ءال٦بءا السح، والأرص؛ن المح الموامت، مٍدع أم، يااطه ت آقبماالرسول قل — ٤ ٦ 
الدين.أمر من فيه عنتلفون كانوا نيا العباد ب؛ن نحكم أنث، يشاهدونه، وما 

كنوزمن الأرض ي ما كل لهم أف لو التحمق: وعقابه الكفر مثن من تعال اطه تجدد -٨٤-  ٤٧
أنو١٤من حسد لهم وثكئف، منهم، ثمل ما القيامة، يوم العذاب شدة من به ليفتدوا عليه؛ نيادة وصنمه 
العذابحم وأحاط ارتكبوما، الم ا-بمرائم جزاء القيامة يوم لهم وظهر يوئمونه• يكونوا ب الذي العذاب 

برسولهم.سخريتهم عل عقابا 

هذاأعفتط إث،ا قال: الكرب صه كشفنا إذا ثم بما، مستغيئا دعانا اف؛ؤس الإنأصاب فإذا - ٥ ١ - ٤ ٩ 
منليطن تعال، اطه من امحار هو بل يظنن ما الأمر ولمن ذللث،• متحق ام الذ من علم ض امج 

الكد؛؛تالأمم هذه مقالتهم تال قد اختبار، امج ذللته أف يعلمون لا أكم.همم دلكي يكم.ْ، ءس يثك/,ْ 
صررفأصاحم الزاتل، الدنيا منيع من يمجوى ما؛١^١ العقاب أتاهم من عنهم يغن فلم المايقة، 

أيضاسيصيبهم - الرسول اثبما - هوملث، من بالكفر أشهم ظلموا والذين ادتمموها،• ام جراتمهم 
اط4.عقاب من بئئلت،ن هم وما كابقيهم، العقاب 

الرزقآئث. فليس آخرين؟ عل لمش قوم، عل الرزق يوئع الد أف المشركون هؤلاء يعلم أول( - ٠ ٢ 
لقومساطعه لدلأتل العظيم الأمر نرلث١ ل إف وامندراج. اختبار هو وإد،ا صاحبه، حال صلاح عل دليلا 

هو.ورسوله باق موم؛غ، 
-٤١٩-



الرصصورة 

والأسشاطات:الفوائد 

غيأ.له واللجوم الوعاء، كيفية هئق اف* بمثم ا~ 
ق.٧ بيتنا، يقول: أن دون ءؤتيرةبمثايقه قوله: ق الظاهر الأصم إل الإص،ار عن العدول ٢- 

ءذتلم؛ن.كل بين والخكم هذه، قضيتهم ق بينهم الحكم فيشمل مضاف؛ ثخ لأن، العموم؛ من ه ؤبجثاؤث 
إليه.واكضممع وذلك؛اJءائه والماتب، الكرب اشتداد صد افه إل اللجوء وجوب ٣- 
لاتعلونوهم ومكامم، زمامم اختلاف عل جرائمهم، عل الكافرينوالغلال؛ن معاب النه ستة ٤~ 

ولاثنحزونه.افه، 

يقروا•ئم قيتوا، الذين ومن ظلموا، الذين عانة من الوعظة أظ يشغي ~ ٥ 

جيظ'إةمح>إثآفثئغ.رآثمم، أمسّهتملأآسرءوإعق افيو< يت؛تابئ ن، مؤ 
ثُثم آلدد١ب، مي، ثن لق» محأنلثؤأ 'ئنألن'لإئأض2لم'وا' 

وأنثتِيتنته آلمداب مزريمح=ظلم من رن،==ظم من تآأئتي<إوقم ؤآقيصأثصتن و؟ 
أألأ^^أُآولمنآلت|ثامان وإريكتت< انته جنب ؤا ماهنطمتا عك ثٌرقثا نمس تقؤل أن ذثعرييح^^> 

زلوأيكث■ آلمداب د-رى حيق وسوو، آلننقثبمتمن لخ؛كنت هدني آممة لوأرنث\ دمول< 
ؤمحتو\^zلأقتsةنت جا ءلي-وا -بماءيلف، قد نق ?ؤ^؛' آلعلحسنإن من هأَؤرثث حقثة 

كأثيتى منندةج ؤيممهم آلله آؤمكث>َةد؛وأعق ئتى آكيثنؤ أورنبجم يبمى 
هت؛وإلا آلقزئ يتثّهلم لا آقمأ آف,؛ي آثه وأتي<  ٢٥لاثذيى تثنى جهقنر 

عنزص.^
النزول•مسي، ه~ —٤ ٥٣

فأئواوأكثروا، ورثوا وأكثروا، قتلوا قد كانوا الشرك أهل من ناصا أن ءثهءات اطه رصي عباس ابن عن 
الؤآقذين ؤ فنزل: كمارة. عمالنا أولما لوتحرنا لحثن، -ءواليه وتالتقول الدي إن محمدآقوفقالوا: 

^٥)،ونزل: [ ٦٨]الفرقان:همآنيصإمحللأإلؤةُمحمييىه 
الضر،كتاب — ٤٨١•يرقم ٤ ١ ١ A/ البخاري )صحح ه. آثه تحمي من أنمهيرلاثقنعلؤأ عك أسمفؤأ اةن؛و، يثوبامحئ 

بميم.اقد(.الإسلام كون باب الإيان، كتاب - ١ ٢ ٢ برقم ١  ١٣/ ١ سلم وصحح الزم، رر؛ 

-٤



الرصسورة 

فبشيئا، منه يقابل افه وما توبة لفتتن ما نقول كنا ةالت عئهط افه رصي عمر همن عمر بن افّ عبد همن 

إزآثثآثي تنؤ لاُثنثلؤإين آمسهتم أتمفؤأعك آلاعق ينؤثادئ ئل ؤ ت فتهم أنزل اللينة ه اش رسول قدم 
ثمبعثرى، همل فجاك فكتيتها عمرت قال بعدها الي والأتان ^يثأإى'ُهوآئوتجأنيحيمه تثفرآلومد_، 

أقاموقد الهاجرين، من وأصحابه الهجرة ل له اف يأذن أن ينتظر قوبمكة اف رسول أقام نم الدينة، طنت، 
معه.قوفيخمج اف لرسول يودى أن ينتظر ه أبوبكر 

برثما/يا*ا-ا،>*ا )الخاد؛ j اص-ي الضاء وأخرجه ( ٤٣٠آ/)ايتدرك الدعم وراث وصحص الخاكم )أخرجه 
(.٥٧٢*ا/ )الإصابة صحح ثر يالصحابة مماب ي الكن ابن حجرإل وعزاءالحافثدابن ٢(، ١ ٤ ٢— ١ ٢ 

•\ر الف

منمقامه قام وتى ~ الرسول أبما ~ قل ورحمته• كرمه بثعة الذنبين، الرفين! عباده تعال افه يبمر 
كلها،١^^'-.، يغفر صجحانه إيه عة. الوامحافه رحمة من ثيئوا لا العاصي- من أكثروا الذين لمبادئ الدعاة 

والطاعة،بالتوبة ربكم إل — انماد أثبا — وأقبلوا ، ٢٠٦٠الرحيم ارتاس؛ن، عباده لذنوب، الغفور هو حما إيه 
افه.دون من أحد ينصركم لا م العقاب،، بكم ينزل أن قيل من ؛إحلاصى له وأدعنوا 
والعملالكريم، القرآن وهو ربكم من إليكم أنزل ما أفضل ~ العباد  ١٦٠١— واقنعوا —٦٥— ٥٥

قأنزمئ، التي النفوس بعضي تقول لثلأ عته؛ غافلون وأنتم العذاب، يفجآكم أن قبل من ؛أحكامه، 
الدنيا.ى افه بدين الساحرين لن كنت، ولرٍا افه، حؤ ل العاصي ارتكابي! همل ندامتي يا ١^■^^ 

منلكشت، الإسلام؛ إل مدان تعال اممه أن لو الذنوب،: فٍ، الرقة النفي _، تقول أو به-بمه- 
الدنيا،الماة إل رجعة ل ليت، العقاب،: رؤية وقت، تقول أو نواهيه• واجتناب، أوامره، فه؛هلاءة التقين، 

،١٦٠ف،قث.بتح قطعا، والرئية السموعة آياي جاءتلث، قد بل وأفعالهم. بأقوالهم أحنوا الن-ين من فيها فأضن 
تعال.بافه الكدّ؛ين، من وكشت، ، ١٦٠الإيٍان ^، وث،كم'-ث، 

نارؤ، أليس مودة، وجوههم والاعتقاد، الأحكام ؤ، افه عل كدبوا الدين ترى القيامة ويوم - ٠٦ 
الحق؟عل للمتكمئن تمر مجهنم 

يتالملا دا-يتة، قلاحهم سعب تواهب، واجتنبوا اف، أطاعوا الذين جهئم نار من اف ؤيتجي " ٦١
الدنيا.حطام من فامحهم ما عل محزنون ولامم أذى، 

٤٢



الرم—ورة 

والأستياطات:الفوائد 

منها.تابوا إذا ذنوببمم، حح يغفر اف أن للمدنين البشرى ~ ١ 
الأمباكوةإلافسال.٢- 

الكريم.القرآن أذكام بالتزام الأم ٣- 
•تعال اف بأمر لريأحذدا الدين ممثر من التحذير ~ ٤ 
القيامة.يوم وجومهم وسواد ا،لكذي؛ن، مصثر بيان ~ ٥ 

الآ-محرة.ز النار من الشن بنجاة الثرى ٦" 

محآفيىوأ'إدمح؛ر1ّ ق>ثاثآتؤتي ٥" يث وئوءق(لإشء شء كلىْ=ففي - قم أؤ 
آئنياؤنلإر؛ا ممد ثأميك أثء آئئثر ض آلخمثييك.ر خؤ أؤلتلث أكي َكمئؤأم\ض، 

أشواق ثنمإا-ثث>تج دأثنلخ،لص،يإث،آلأ 
آلقثنؤقم قمبمتث> جمبما هورهِءوأ'شش آيثذجى مدرمحأ وبم1 اؤ؟ يك>آكىد< وكن ءاهمئ 

تندثيى ألشؤر ؤ، يئكذكث'وأ'وديغ عما محبمك سبخنمح» ئتمسنوث معلؤيثط ؤأكثؤزت 
نلإتحتي'تثثل1زي0?ع' ٥^١^ ئم ^؛١ قمئ فيه ييح م أثق ثآء س فيأ؛نييإلا ؤثن ذتمخب \ق 

يظد؛ةلا يئم \ء< سأم وهْنمح، محآلدتدآء دألئؤثن همائء وإةخآصغ رجها يؤر ألاريؤ 
و؟ويمقو

الضر:

السبعموات الخزائن مفاني^ له بتدبترما، وهوالقائم الأشياء، خمح حالق ّيحاته  ٠٠٥١مأآ"سّاا*— 
عماف، رخمة عن اليعداء أول؛لث، الشاهدة، أو الموعة اض بايات كد.؛وا والدين السح، والأرصئن 
والأحرة.الدنيا ز الخاسرون 

العبودالواحد افه غير أعبد أن تآمرونش عل ت لهم مهميخآ للمشركن ~ الرسول، أبما "" ئل ~ ٦ "٦ ٦ ٤ 
بعبادةالإنسان أبما أشركت، إن — واض ^_،I من الأنياء وإل إيالثا أوحي لقد وما الخاملون؟ أسيا بحق 

فمالعبادة أحلص بل والأجرة، الدنيا ق الخاسرين من حما ولتكوثن يهلعا، صدلوأ لسهللن — غيره اطم 
والعمل.؛القول، نتئ،« طه الشاكرين من وكن وحده، 

-٤



الرمسود؛ 

معهأشركوا إذ تعظيمه، ص تعال اطه عظموا ما أتم وغيرهم اليهود من الشركن تعال اش يدم —  ٦٧
المتعوالموات القيامة، يوم بحاته قمته ق المح والأرصون بالحلوق، الخالق وماووا غيره، 

المشركون.يه يصمه عئا وتقث.س تثره بيمينه، محموعة 
اشأن نجد إنا محميء، يا ^١]،^ هو اش رمحول إل الأحيار من حي جاء ةال،ت عود مبن افه عيد عن 

وسائرإصثع، عل والثرى والماء إصبع، عل والشجر إصبع، عل والأرصن إصح، عل الموات يجعل 
قرأئم الخز، لقول، تصديقا نواجدْ بدت حش ه الغي فض«حالث، الملك. أنا يقذث.' إصح، عف الخلائق 
مثلؤهيت،وألشمئوسشم آلمينمؤ ينم قمبمئه) جعيما ؤآلأيض ْدمهء آممذحى قدمهأ ؤما ؤ قءت اض رسول، 

بابالنم، سورة ~ الضد كتاب —  ٤٨١ ١٢٠٠^٤ ١ ٢ a/ ايخاري )صحح ه. يقرنجتي سحثنه>ييميثدث 
نحوْ(.وابة الماذ صمت كتاب - ٢ ١  ٤٧أ/ مالم وصحح الآي4. 

الللث،ونح الأ-محرةت المان الأيات ز القيامة يوم العباد أحوال من عثليمة مشاهد تعال اش سير؛ا — ٦٨
نحثم حيا، بقاءْ افه شاء مى إلا والأرصئن، المح الوات ق قى كل ف،ات الأول، النفخة لقرن ال 

 sيوثرون.ماذا يتظروزت قبورهم من أرحلهم عف الناص يقوم فجأة للبعث، ثانية نفخة المزن ق الللئ
أعإلهم،صمحائف وأحضرت الخلائق، لحاب تعال اف ينجل حين الأرصن وأضاءت — —٦٩٠٧
منشينا يهللممون لا وهم بالعدل، كلمهم العباد ؛؛ن افه وقضى الأمم، عل والشهداء بالأنبياء وجيء 

وشر.حير من الدنيا ل يفعلون بإ أعلمم ميحانه وافه . عيدحقه كل فيأحد أعإئم، 
والأسياطات،:الفوائد 

الكفار.ومكايد الكفر من اكحن.ير — ١ 

واحدة.كتلة الوات رجؤع إل الإشارة ٢— 
والشهداء.الأنبياء بحضور بالعدل الخلائق ي،ن القضاء ٣— 

كان.مهط عمل معه يقبل فلا للعمل، محيعل الشرك — ٤ 

يوما؟أربعون هريرة، أبا يا قالوات أربعون• النفختين ارما؛؛ن ت قال ه الض ص ه هريرة ش عن ْ~ 
منثيء كل ؤيبف أبيته، قال! شهرآ؟ أريعون قالوات أييش، قال؛ سنة؟ أربعون قالوات أببث. قالا 
الزمر،سورة ~ الضر كتاب —  ٤٤٨١ برتم  a٤١٣/البخاري رصحح اءلق،ا. يرمكب فيه ذنبه، عجيه إلا ان، الإن

التفختقن(.مابثن باب الفتن، كتاب —  ٢٢٧٠/ ٤ لم موصحح باب 

٤٢٣-



الزممودة 

حزيمآلهم أبؤزبهامحقات شحن جلث'وها إدا حئ جهمئيج ً==قهروأإق آؤ؛آث سيى حمؤ 
ؤوكنبق  ٧١٥هندأ قيمؤ لقاء محيدرهم رذكم ءاينت علإ؛ئم نث|يثلمحك رثل ^٦^٤٢ ١^٢ 

مثؤىئئس قيها ح1إمتي جهنت >^، ٧١آدحوأ مد اتؤأ ^^٤ ٥٢عق المذاب كنه حمت 
محيقآدذثآتمحأعإدالكقترثآء١^١^^١بجثث^١ص=جت0؟ 

\صوقاشىسما.زثارأ
المئفكثكعيمت"0؟ؤئنى محتم يشاء خث آيبمنق ئث-لأيتح آآذئًى ؤؤيثا محءته> 

^لآلأنشيآصتث.'ه
التمسيرت

فتحتإليها وصلوا إذا حتى جاعات. جهنم نار إل والإهانة بالضرب الكمار وحشز —٢٧— ٧١

وعنوفونكمعليكم، طلون أنفكم من رمل يأتكم أل؛ لهم• موبخين، الخزثت اللائكة لهم وقال سبة، أبواثياال
وقيلجراتمهم، بي، يالكافرين عل العذاب كلمة وجثت ولكن بل. قالوات العمجثح؟ اليوم مذا من 

علللمتكثرين جهئم نار الدائم التمر قيئي الدوام. عل فيها ماكئن ا.لمئحة جهقم أبواب ادخلوا لهم• 
الخق•اساع 

المانيةأبواحاإذاوصلواإليهاضصته حتى م؛5زمين، جاعايتح الخنة إل لربمم وحشرالقون ٧" ٤ —  ٧٣
الخغةفادخلوا وأحوالكم، نفوسكم ءلابث< شر، كل من عليكم سلام ت الخزنة اللأتكة من محلية بتحية 

حيثهفيها ننزل الخنة، سكن ز بالثواب وءد.0 لنا أنجر الغ-ي ف الحمد وقالواI الدوام، عف فيها ماكثجن 
الحنة.اش بهيامة العاملين ثواب فغمم نشاء، 

إذاحتى ه رممل إدآلجئق أقثؤإرمم قني محبجيث ؤ • يقول عليآ ّمت ت قال صمرة بن عاصم عن 
إحداهمافيأتون عينان، صافيها تحت من غمج شعحرة اب عند وحووا الخة، أبواب من باب إل انتهوا 

ولاأبي•؟، يعدها أبثارهم تتغم فلا ةالت النعيم، نضرة عليهم فتجرى فيها، فيتهلهرون ؟٦١، أمروا كأنيا 
قما ذتدم_، منها، فيشربون الأخرى إل يعمدون ثم قالث دهنوا، كأنإ أبدأ، بعدها شعورهم تشعث، 
تقال ^ هاذحلؤماحتهه طيتن علبم^كم ملم ؤ فيقولون■ اللأتكة وتتلماهم وئد.ى، أذى من بهلومم 
اضأعد ئل. ابشر يقولوزت النية، من يقدم بالخميم الولدان فنل به، يطوفو.ن صاحبهم غليان كل ويتلص 

لباسمه — فلأن هدا فيقولون: العجن الحور من أزواجه إل غليانه من غليان بق ويكن.ا، الكرامة من للث، 

إل؛مج حتى ;^، ٥١١فيستجمهى قال• تحم' فيقولون• رأيتموه؟ أنتم فيقلزت ق١لت أتاكى، ئد ~ الدنيا 
-٤٢٤-





غازسور؛ 

الزول:ئىة.

القاصد:

الشؤية.والرسالة الكريم، القران صدق تقرير — ١ 

الدعوة.ز الخوار وأصول، الدعوْ، مقاصد ييان ~ ٢ 

الدالين•j( اياطل أمل وحران الحث،، أهل انتصار - ٣ 

تعال.اض وحدانة عل الدالة الكونية الايات ق العظمة الدامتن إقامة - ٤ 

محيألتم، أق ي ِبم

ذىثد؛دآدماني، محءابفيآلم-« ^٢١^^؛، ٥١٥■ه التؤزآيِ مزأس ثتزإاآصف ه م حؤ 

ق!ثددمتممظمحير محبمتتمظل، منءط و؛محثح5اث ءوزمج ملهم هْظدثش الثني 
دُإكىععابأه'ؤئمحظثكثث، دأأسهوهمقةان،َكاف 

اكفمبرت

أمجازيناف ليرادما ل الحكمة من وأن القطعة، ايروف، عل الكلام البقرة صورة م٠لني ز ئئع.م - ١ 
الكريم.القرآن 

محلوقاته.العليم؛أحوال، ملكوته، ز العزيز اض من فهوتنزيل الحكيم، القرآن مدا تعال اض يملح - ٢ 
التكثمثن،للمجرمتن العقابح ما.يد توبتهم، ؤيقبل اكاسين عياله ذنوب، يعفوعن ارل-ي وهواض ٣" 

أجعغ،•الخلأتؤ، مرجع إليه إلاموبحانه، بحق معبود لا الومتينؤ، عياله عل الفضل صاحجر 
أبما~ فلاءند.ءلث، افه، الحاحدونتوحيد إلا وتكاويبها فيها ااكشكيك القرآن ،لآيامتط ١٥١٥؛ ١٠— ٥ —٤ 

دمننوح قوم منهم الكمارأمم، هؤلاء مل ■قدب، وْتلامرها١ الدنيا ث1د.اُت، ق وممتثهم ٥^٥٠٣ - الومن 
تحاديةمل أولثلث، مى أقة كل وعزمتق وغيرهم، لوحل وقوم وثمود كعاد يسلهم كد"يوا الدين ؛عدهم، 
فآهدكتهمتعال، افه من الحي به لثتطلوا والكن.بح؛ بالباطل رسلهم وجادلوا واككيل، بالقتل رسلهم 

افم؟ ءدااء< كان فكيف، ؛العياب،، 
-i



مرْءام

ممةوجمت كاولك الداب، عيهم نتق الرسول، ي يلك لأرّلس اثكدب؛ن أمحلأى وك،ا ٦- 
لها.اللازمون اكار، أصحاي، لأمم قومك؛ من الكأ,بين مولأء عل العاوار.ب، 

الفوائدوالأتاطات:

الكريم.اكرآن عفلمة سان ١— 
لرسلهم.عداتهم ق الكفار اتفاق — ٢ 

العدايج.إل صائرون لأمم اليلدان؛ ي وتقل ونعمة رقة من الكفار عله بها الومن عئيغ لا ٣" 
الكفار.منسبمير التحذير ٤— 

مهو.سلة ٥- 

يتثأءانتؤأ وجهتود،دمحءوهس،تيةنهتي ^^ءميحمزمحمديم لإمح،بجلوثآمش آؤ 
نيتاأ©؟ ^^ ١٠٣٠عدامحقهم ؤأقعؤإسبيلك يابجأ وعلثاةسمزلأذبم ئبمثة ٠ءىل، وسمت 

أنكثودريئيُمله محأرو؛جهم ءامامهم وتنوعدمهم ش عدن محأدجآهت>-بمكت 
سبجثهُوثلآكهمادور?©؟ أدنيرآلحك-؛ز 

صصثااذقص
ئثغجإدم_بنائهللق ئئةةنت\ لأتثتاآسآتي أآسم< ك^ 

ؤبكئثكأ تيتؤأ يدء ينتف ؤإن حتقثنمنز وحدُْ آقث دعث ادا وقخث7 '©٢ سغبمفي، بن 
شيثدد=ظزإلأ يمحهأوما تزآلثة مزآنيى ?©" ٢لملأآلكار 

دوآلثزثى١^^^٠ ©؟نيئ آلكغمحن ولومْ الدن لذ ءمح^أكء آممق 'أ©رءآنعدإ يغث 
تهمةث،آكو بجمئمثم؛نجعيلأبج ?©؟ ^ 50؟بجم آب بق آعخ إش 

صكآصهآمحضآلإارأ©'ه
التميرت

يلهجونكلهم العرش، حول وقى اللأتكة أشران، من بحانه اض عرش بمملون الدين — ٧—٩ 
عظمدئء .و!ضئعين الام^ة اش من ويهّون ٩ ويصدقون اش.ك، يحمد يالتسي؛ح 

٤٢٧-



غافرصورة 

منتابوا الدين الؤمت؛ن ذنوب فاغفر ءءاوةاتاث، من ثيء كل وعلمك رخمتك وسعت ربتا يا كريم• 
جهنم.نار عذاب عنهم واصرف الإسلام، دين واثمعوا والعاصي الترك 

منالصالح معهم وأدخل الدنيا، ق إياها وعدتمم وقد أبدآ، فيها يقيمون جنايت، وأدخلهم رثتا يا 
فنلمن واحقطهم محاوئ١تلث،، ندبثر ل الخ؛5يم ملكوتك، ق العزيز أنت، إنلث، وذرياتمم- دازواجهم آبائهم 

النار.عياب من وأمدته رخمته، س القيامة يوم عوامها ومي منها حفظته ومي والفواحش. الكرائت، 
النعيم.بجنة العظيم هوالفلاح والنجاة الخفظ من الكريم القام وذلك 

قدهم بمد مكان من تنائيهم الملائكة أن القيامة يوم مصثرهم ويين الكمار، تعال اف يدم ~ ١ "٢ ١ ٠ 
الإبانإل ديبمم ض النار، ق وأنتم اليوم أنفسكم كراهتكم من أكثر الدنيا ق لكم تعال افه لثعص المار: 

انقضىثم الدنيا، ق فأحييثتا آبائنا، أصلاب ق ئا حين إمانتن أنقا رسا يا الكئار: فقال فكفرتم. لدنيا اق 
جهنم؟نار من خرؤج إل فهل بجرائمنا، فاعترفتا القيامة، يوم للعث أختشا م الدنيا، الحياة ق أجلما 
وشريك له تجعل وإن تعال، اف توحيد بدعوة كفركم س، هو فيه أنتم الذي الشديد العذاب ذلكم 

متماعر.دونه ثيء كل الذي الكيثر ثيء، كل عل العئ ف فالقضاء تصئبةوا؛ن.رك! العيادة 
يكونمعلرأ السحاب من لكم ويثزل ووحدانيته، قدرته دلائل يريكم الذي سحانه هو ~ ١ —٦  ١٣
له■ءذام؛ن اش فاعبدوا والهناعق، بالموبة اش إل يوحح مى إلا الأيأت بتاللثح شقي وما الكريم. الرزق بيذ 

وهوله، مثيل لا ارتفاعا درجاته ارتفعت الذي الأعل العئ هو اف ذلك. الكافرون كره ولو العبادة، 

يوممن يكيد الرسل، من اصْلفى من عل سبحانه أمرْ من الوحي يلقي العثليم، العرش صاحي، 
ثيءمتهم اش عل عض لا قناهرون وهم واحد، صعيد ل للمحاب كلهم الخلائق فيه نجتمع الذي القيامة 

الالذي الواحد ض سبحانه: فثجيب، اليوم؟ هذا ق المتصزف، الالك< من تعال: افه لهم ويقول، أعإلهم، من 
يريد.ما عل لغيره القهار ولحطانه، ملخه ق له ثريلئؤ 

والأستتباطاءت،:الفوائد 

بشأنتتؤيه ة٧ئ، وق شأنمم. رفعة تقتضي بأوصاف، موصوفة الملائكة من ءلائقة الأية)٧( ق حمى — ١ 
الملائكة.من الشريفة الaلات٠ة هذه لجم تستغفر الذين 

والأرءسهموايتح المن وهوأعفلم فه، العرش إئباُت، ٢— 
والخاصرالماضي ق للمومغن العرش خملة الملائكة استغفار عن متقبئ إخيار )٧( الأية ق ٣— 

*وايههطبل 

لعباده.الرزق هوالذيتزل مال انذ بأن متقبئ إخبار (  ١٣)الأية ق - ٤ 

-٤٢٨



غافرصورة 

ثأندرهمأوأر آ-ذاما آيثذتميع احكت آتؤم يما'==ظميتالاكللمم يممن نجربمَؤو يوم اؤ 
تئثم?و؟ خميوولاشؤيعنحث1غ مى ما آئناميمفنن ندى إذِآلملزث لأيبمق ؛؛؛٢ 

إن؛_؛ دونهءثُيمهثّوزن من يدعؤذ المحي يمضى أوأ؛وآلدم وماءنيآشدط_ آمحتمن 
ثيهزَكا>وأين آقن عتمه َئئَكان ئن3لثءلأ فيآمح؛رصن مهيأ أوأ'أولم ١كميعآثصيرJ آثذهو 

؛؛©؟ؤنآثتمب؛نولق ثهم وماَكاك أثئإذ>وم-م هأ->،ذأهم فيآآذ؛يئن هؤأ يتيم أقد هم 'كامأ 
؛؛©؟هشليار-ادما>—، لإثإشذجألأإمميت١ 

■الفم^ 

فيهيفلثم لا وثر، محر من الدنيا ل ئدمث با تقس كل ئثاب ~ العباد ين القضاء يوم — اليوم " ١٧
سريعآ.الناس خمح محاسب افه إن عقاب. بزيادة ولا ثواب بثس لا شيقا، أحد 

منعمج وتكاد القالوبا تضهلرب حن القريب القيامة يوم من ~ الرّول انجا ~ واني'رهم " ١٨

يهليعشاغ ولا صديق، أو قريب من للكافرين وليس وحرنا، غخ قلوثم ممتلئة الرعب، شدة من الخناجر 
لهم.ماعتته شؤ 

عليه،ومحاسسمج بدلك، يعلم سبحانه فإيه المارقة نظر مى عباده تعاق افه نحدر ٢— ٠ — ١ ٩ 
الموالالهة العيال، بين بالعدل محكم سبحانه باثه ومحر ثر، أو حير من التمس ق يضمر ما أيضا ؤيعلمم 

والأفعال.بالأحوال العلمم للاقوال، اضتعالهو١لممع مدمنضافلأيقدرونضس.إن 
١YY~Y —• أحلْا فيشاهدوا الكدين؟ ديار ائار من يرون بجا أسفارهم ق المشركون هؤلاء أولمْيعتبمر

قدمنهموالقصور، القلاع من الأرض ق Tثار١ وأقوى وبطشا، قوة أشد كانوا والمحال. الدمار من ثم اف 
بببالشديد العقاب ذلك العقاب. ذلك ْبن محففلهم س اف من يم كان وما حراثمهم، بب يتعال افه 

به.كفر لتي العقاب شديد أحد، يعليه لا قوي إله الواصعحة. بالدلائل جاووا الدين لرسلهم تكديثهم 

٤٢٩



غافرسور؛ 

الفوائدوالأسشاطات:

\لأإوذة•يوم محمي لذلك باق، حاصى فعلمه ياق، أحدمض ولايعلم قريب، القامة يوم ~ ١ 
تعال.افه من توفيق والهداية يالإتذار، مكلف قه التحي — ٢ 

ومانفلرات، من العيون نحتله ما يعلم فهو الطالق، افه علم عن متقبلمآ إحار ( ١٩الأية)ق ٣' 
أوشر.خير مجن ه نفق الإنسان يضمره 

حق.لأعه هلذ اش يه جاء ما ءل١عة وجوب ٤— 

ومابمتم.ثاّثث ؤ بمل ٌقُّرة ؤإثآممةمرآلت-يخآمحنيمحه *حلة عاثورت ابن قال ٠— 
ومومفيدللقمر، القمل صمير فتومحيط . [ ٢ • - ١ ٩ ]غانر: ^ لايضؤزثى؛ ؤ فوله إل ه عئنىاكّدمح 

(.T١٧٥/ ٤ )التحريروالصير:  ٠١الإلهية؟،إليها ينسون فكيف تمر، ولا سع لا آلهتهم بأي تعربمى 

وثرأ.كثممارأمحمنص فأعورنك .إل يبمنذ سثاوضقن أرتتاإ1ا كيؤ نؤ 
تتق,ءامتهمإ آقدنثي وتاء آثتلوأ هاؤأ عند.دا س لألحي ■بمأءئم هأق .؟ ءت>رحقداب 

أثتلإتكخأ متعؤيش ق إلا حتتقتد ومتا متتثاءهإ ؤآنخثؤأ 
مّمحت>يىآصي،آتثاد.يبماث، أوآزيطهر أ-غاقآنبجددبم=ظم ممأإؤآ محتيغ تيبج( 

لب١٠محزقن نجل وقاد . آيثناس مةكزنلأيمح(بممح- وئتهًظمننلإ عئ.قؤعا إؤ 
وإنين إلإقت ■جالأم وقد رؤأت>أقث مود أن، محثلأ ^،_^S، إيمنث7 يكئر همبمؤرنثت 

ئوتق لا؛يدي يمسكم ءشات.قا نإنيلى ^محذ.داصكخكذبقُ يك 
يا٠٦٠■إن بوأباؤ0أش يتصيدا ئش ق خيمؤئ آثيم \ذثةلئ .٢ 

آتدتؤولأسلآؤمح.هومآ ث1وبمحآإلأمآأرئ هادهعؤف 
التفسرت

إلصدقه عل دالة اءلعة ٠٠وحجة التع، العجزايت، باياتتا القلوأ موص أرميا لقد ومسا — ٢ —ه  ٢٣
يهفي،اجاء وكداب السحر، احرعليم أيه وأماعوا منه، مثخزوا وهارون، ومامان فرعون الكفرت نماء 

لأبناءالإبادة وأمروابحرب "^.^o، عنيتا من العجزايث، يتلك موس جاءهم فلثا الباهرة، العجرامحت، من 
•وملأك ضخ ق إلا الكمار مكر تدبير وما والهانة، للخدمة التاء واستبقاء بموصى، الومغن 

-.٤٣-



غايرسورة 

أقتلهلر إن أحاف إسي مر. ليقيه رثه ولتنغ موص، أقل يعوم، ت لزمرته بغرور فرعون وقال -  ٢٦
الفتن.باثارة هصر أرض دق يفأوأن انمادة، من عاليه أنتم ما يغم أن 

بيومبمدق لا الخؤ، اتميح عن تكثر مكل من ورثكم بربج استعنئ اثتي المحي: موس وقال — ٢٧
الخافب،

لاذنبرجل محل أتقمدون قومه: عل مئكرآ إي،انه نحمي فرعون قوم من مؤمن رجل وقال - ٢ -٩ ٢ ٨ 
يكؤإن صدقه؟ عل تدو< الش ربكم من الواصحة باد<جزادت، جاءكم وقد وحده افه ربيأ يقول أن إلا له 

اشإن العمايح. من به يعت.كم الذي يعفى يبنكم رسالته ق صادقا ياف< وإن كديه، إثم فعليه كاذيآ 
يمتعنافتى غتدكم، دون مصر مللث، اليوم لكم قوم يا الكدب، كثم للحد، هومتجاوز مى للحق يوئق لا 

ي،اإلا النصح من عليكم أثم ما ومكر: بتكم فرعون فرد القه؟ موص قتل بعد جاءنا إن اض عاواب من 
الصحيح.الطريق إل إلا أنشدكم  Ujنشي، عل أشنت 

والأسشاطات:الفواثد 

أرسلهم١اثه عل تدل، وهعجزايت،، وآيايت، دلائل رشئه اف يوق — ١ 
والدينموص بدللث، يعلم أن دون بينهم فيها فيه ئشاوروا لأقبمم كيدآ؛ الرأي ثمي ( ٢٠الأية)3، — ٢ 
يعلتوه.ولم أصسمروه وأثأم معه، آمنوا 

والتخريج،.بالإفساد الدعاة ويتهمون الناس، عل لءريصين ا-الصالحين يفلهرون؛مغلهر الطغاة ٣— 

وعقلية.نقلية أدلة فيها دراسة حب وذللث، فرعون، ولد هوأخناتون آمن الذي الرجل قديكون ~ ٤ 
ليوظلك فرعون، ذؤية من الرجل أن هدا ويؤيد ٢(. • -٥  ١٨٨ص داجهمج ياجهمج القوفن ذي أسراد فك )بمظرت 

^٥^-,٤١١موسى ْع كسله *بمدده ول؛ الومن عل آلماشر ارد فرعون يستخدم 

اف.ري تقول نفسا تقتلوا أن بكم يمح أي إنكار، استفهام ه ق الاستفهام ~ ٠ 

٤٣ -



غافرررة س

ؤعادمج صي دأب يقل آلاحنإب توص تئل عدم لتآق زؤآُ كمومح- ءانى ثا3اآمحى ءؤ 
بجمؤ؟ ألساق مم أثاف ِإفي طتثاقد محجثّاآئتح4 ئ لا 
عنبجيف ًًْقم جان هاد''©؟يقد لا'يق محا عاصينمن يى ؛S؛؛^ ١؛^ ما ثدمؤئ مئث 
تتدهءآفءيى رمث^> لن ممتن ملوئك إدا حئ يمحء اء^كم شاقائنا ؤ، نلم تا التنت مل 

اؤئثت.محيؤثبممنئومتميثهصع. ثيسلأثم ء==ققإك ٠٤٣^
متكم_ي؛ بملحأثمتامؤأَقدجم ؤعتوآلأن أش بماو تما يكر آتنهم 

^^تءآثنؤت(لآأستب نملاأبج قابخنتأىتيلصقما 
وثامنعميدءؤبمث تتهمء لفتعؤق 5؛؛، ئكتذغوهء=قدئه لآئئمحُ ؤيق مؤيئ لث-مح 

أ©يم^^تتإلأف<تالإ 
المؤر٠

عليكمأخاف إي؛ي ناصحات مذرآ وحاشيته لفرعون فرعون آل من الومن الرجل وقال •٣—٣٣— 
أنييائهمعل محزبوا الدين المامة الأثم أهلكت ام العياب أيام مثل فثدرككم ص موص كذيب تس 

تكذيبهم،يب اف دثرهم فقد يعدهم، جاء ومن وثمود وعاد القهح نيح قوم حال مثل وكديوهم، 
ببعضى،يعضهم الكئار تغيث، يحن القيامة يوم عذاب عليكم أخاف إثتي قدم ويا عيادْ- بظالر افه وليس 
من'مرشدله فا الخل، ءلريمح، عن اف بميله دمى بمبكم• ناصر اف من لكم ليس هارمحث، ثمرون ويوم 

;٠ديهلفائاعاظ،•
علالدالة المامحلحة اقهر؛المعجزايت، موص قبل القئومن يوسم، اش ص جاءكم لقد وما - —٠٣ ٤٣ 

يمولامناف يرسل لن قلتمت مايت، إذا حض رسالته كديوا الذين آياتكم مج عل شك j، فلازلتم صدئه، 
الدلائلق محادلون الذين سحاته، وحدانيته ق يشتكون الذين الطغاة افه يضل إصلألكم مثل يعده. 

مخهلآالخيل ذللث، كي سبحانه. عنده من جاءهم يرهان ولا حجة يغثر تعال افه عند من النزلة الواضحة 
الحق،،عل متكبر كل قلب عل اثفه بمُم القلوب عل الخثم هذا مثل سبحانه. يه الصدقن وعند افه عند من 

ظالمه.ة طاغية؛غث. 

طرق،إل أصل لعل عاليا؛ ئصرآ ل اين هامان يا هامان؛ لوزيرْ وكم يمكر فرعون وقال 
الشيهتاننثن التزين ذللث، ومثل دءوا0. ز كاذبا موسى لأظى وإل موسى. إله إل فآقخ موامحت،، ال

وهلاك.خارة فرعوذإلاق مكئ وما الحق. طرق إل بضلاله ;ءتدّ ولر حما، فرآه الباطل عمله لفرعون 
٤٣١ -



غافرمورة 

والأساطات:الفوائد 

الومن.الرحل معل ؛،١ الدعوة، ل الويرة الأساليب أحسن ستخدم أن الداعية عل ١— 
هالكون.حاصرون ولكنهم والمكان، الزمان اختلاف عل الخق حرب الكفرعل أحزاب تلتقي — ٢ 

لتحقيقه؛القسم ولأم درايد٠ الخم تأكيد ه اليثت، مزنل لؤسم، لكم تعالتؤوامان.-ءاث قوله ق ٣— 
يه.عهدهم ليني. يثكروْ أن مفلك لأئبمم 
وهذاعنها• لا وأمم وتكررها، محادلتهم ءتئ.د لإفادة ؤ_محي.فيت^ ي الضائع اختيار — ٤ 

ضلالهم.أوجب ١^۶٠٠ جدالهم دم عن وكناية دمهم، ز صريح 
عليهم،يغضي، اف فإل حجة، بغثر اش ايامت، ق تبادلون الدين 'م، متقبل إخبار ، )٠٣الأية ز ْ~ 

قلوحم•عل ديطبع 

الأصالوببمدا وجيء ه. ؤآلآسث.ب رقولهت المهنايق الدل، عف ^ ؤآستج،آوكنوُت، انتم، ٦" 
لئاما.تفخيإ بالأسياب، الراد إل للتشويق التفصيل ئم الإحال، من 

 ~U عندمافرعون فعل كا والدعاة، الدعوة عن ليتصرفوا وإلهاءهم؛ الأتييع إشغالر يريدون الهلئاة
الصمِح.بناء هامان إل ءلد_ج 

لهحصل أي؛ فاعله، معرفة لا التزيين مقعول، معرفة القمري لأن ^لالمجهول،، ب؛يذّر،ؤربم ٨" 
اهتداء.والضلال، حما، الباطل فحجستؤ ه، نفل عمله سوء تزي؛ن 

.٤٣٣ .



غافرسورة 

اي?وأ'بمنعِإثاهثذوأنمثؤ؟ت؛اؤث̂ ؤ
وثلهاةر<صلقلاعئ-ركتإلأ ستكة عمل ثق  ١٥؟وإ0آرلآجمق.ئ *ثيع أذه 

صمحص/قمنبجمح 
الأمظؤإشؤأسمٍلقو؟وثنعقت>إقآتار ماي،آدعرهظمإدآيوو أ©'ندنهم 

دعؤهقسثهء ي-؛مرأسا ^ًظمءقأمبزآقم؛؛©؟ ف،يمحء اؤس مه 
متدغتميثث»أرحوذدأشلأ)ت>أممشرفأ0هت؛لتحثبالتافي?و؟ ؤاآلثمتاويؤ،آلأذزةلأن 

ماآيلة همئنه ?ج؟ أةم1تاد بمبمثر آثه إزى إلأثلأ أْ-رك1ت> يأمتحش لة=؛ظم أمل تآ 
ئمؤمؤقنم وعشيا عديإ عها آلثارينننحطى امجآ آثمذاُأ-، سوء فنمن وحايىدءاإٍ، مآ=^قئوأ 

'؛©؟ه^إُءادلأوُك>آسدآتذاب ألثاعه 
يرتالتف

بنداءقومه ياسعاله وخهيايه صيحته موكدآ فرعون قوم ْن بالخق صدى الذي وقال " ٤٠" ٣٨
هيالآحرة وإن زائلة، متعة الدنيا ا-لماة هده إو،ا قوم يا الخق• طريق أرشدكم ير اقتدوا قوم يا ت النمس—، 

عملاعمل ومن اف. من عدلا معصيته قدر عل عقابا إلا تجزى فلا معمية الدنيا ق عمل من الباقية، الحياة 
فضلاالحنة يدحلون العالية، الدرحايت، أصحاي، فأوكالث، ورسله بافه وهومؤمن أوأنش ذكر من صالحآ 

انقطاع.ولا له حدود لا كريا رزقا فيها فرزقهم افه، من 
طريقإل أدعوكم كيم، أحيدوف قوم ليا بالنيات قومه منعطفا الومن الرجل وقال ~ ٤ "٤ ٤ ١ 

منعيادة ق به والشرك تعال، افه تكذيب إل تدعونني النار، ثم الغواية إل وتدعونتي الحنة، ثم الهداية 
لتيالغمار انتقامه، وق ملكوته ق العزيز افه إل أدعوكم وأنا دونه، من العيادة يستحى اثه علم به ل ليس 
الدنياق يدعوْ ثى دعاء إجابة بمقدوره ليس الأنة من إليه يدعونني ما أى يقينا حما عياله. من تابا 

النارأهل هم الحي عل اiتمؤدين الطغاة وأن القيامة، يوم تعال افه إل جيعا مصيرنا وأي والاحرة، 
بأحوالبصير صيحاته إثه اف. عل وأتوكل العداص،، يكم قتل عندما كلامي صدى متذكرون ووقودها، 

العباد.حمى 

ثابيوقومه فرعون أمحابتتا الي تعال افه عقوبة من الوقاية النصيحة هده نتيحة فكانت ~ ٤ "٦ ٤ ٥ 
حشاء ومصباحا النار عل يعزمحون فهم نورهم، ق العدايثح تلاهم ثم بالغرق، أهلكوا فقد مكرهم، 

الداب،.أمص فيها التي المار فرعون أذحلواآو الملائكة: تعال اض فيأمر الماعة، قيام 
 -!،٣



غافرسورة 

والأساطات:الفوائد 

ملأتمة.وأساليب وسائل من يراه يإ قومه نصح عل ومحرص دعوته، سخ أن الداعية عل — ١ 

التعميم،احتمال جانب من الإبمام من ه تف ؤ ل لتا بيان ه دً==مآؤمح ؛^؛^٠ تقوله - ٢ ■
العموم.إرادة عل تنصيصا صنفيهم بذكر الناس عموم به مراد ه ؤذح^كرآوآنولذ فلفظ 

^لآيموسووى،رسظر:ضفيالآة0؛(ةولهتعال:ؤ ٣- 
(.٦٥)الأية الأنعام وسورة (، ١ )٣٧ الأية النماء سورة 

الرجلهذا أن عل وهودليل واللام، الصلاة عليه موس لدعوة الوس الرجل دعوة موافقة ~ ٤ 
واللام.الصلاة عليه مومحى بدعوق متأئر 

لقومه.اظلومن الرجل مناظرة قوة ٠~ 

فرعونؤيثمل Jالففلت حواره جاء إذ الوعوة، ق ، الاستعطافأسلوب، استخدام ٦— 
وأساعهم.وهارون وهامان 
 ~U <والماء.الصاح ق النار عل القبردتن>يهم ل وأتٍاعه فرعون مميزءداب

-٤٣٠ -



غافرسورة 

نعتاإواَقأ لصك آلصعهثوأ ممد آلئسار ؤ، يثكمرى إد ثؤ 
مهاإركت<إقاَةل ٢^;؛^ ؛، ١١٥تر؛تت^آلتارأو؟ شبثا عنا قئنؤيك أشر هه—5، 

^^١عث؛ J_4، جهغوثِآدعوأئ؛؛قم إاآلن\ر ؤبماد١^؛؛؛، ١^٢ آنمتثاد بأني كم ذ- 
ئ\ث'عوك^٠ ١٥تئ ثالمح؛ ألس ثثقثم ت!:يم تث  ٢٥٦'3؟ئاو أندف تك 

محةآهتاوئممحم
محثاقار.هن:اوامح

هصي?ؤأ آ*لألتم، لآواو< ذف''ٍظو،ب هدى '؛وأ آلءكتأب دؤأإع2ءط ٥^٠١ أنهدئ 
زالإبممح.إنأنثي ؛، irjت تثنخ آت£ثمزذص آئ 

حمحرم-اهمإلا ؤههشدورفر أتن4ثاإن نلهم يثم ءاي ؤ، 
ه^^ي-عأمار؛؛©؟ إكة. أش هآتشد ثيغيه 

الم\رء

لمادممالأت^ع فيقول، النار، ق يتخاصمون حين النار أهل بخن بالخوار تعازإ اش يدكر —٩٤— ٤٧
عليهمفرد النار؟ عذاب من حزءآ عنا تدفعون أنتم فهل لكم، مْليعين أتباعا الدنيا ل كنا اثنا التكمين; 

العباد؛يحول،بين همه، قد تعال افه لأن منها؛ محؤج لا جهئم نار j، جيعا إثما الدنيات ؤ، التكمون القادة 
جيعآالنار أهل ويلتمس العياب. من شيئا عنكم ثحممذ أن نتهلح فلا النار، والكافرين الخنة الومتين 

التار.^اب يوماواحدأمن عنهم ليحقق عنداش؛ يشفعوالهم أن بالعياب المو'كل؛ن اللائكة من 
النار؛التنكيلأهل عل يردون جهئم حرنة من، اللائكة إف بل له، يستجاب لا الهللت، هدا ولكي — ٥ ٠ 

حرثةعليهم قرئ بل• وقالوات فاعترفوا؛دللث، الساءلحة؟ يالحج^ افه عند من الكءا ر،تأتكم أولر وارتقرعت 
له.فلانتجاب صياع، ق إلا التكمار دعاء وليس أنتم، فادعوا لهم: الدعاء من قتوئين حهش؛ 

يومالقيامة، ويوم الا.نيا الخياة ق الومتيتر من وأتياعبمآ رسله بنصر البشرى تعال اش ثوّكد — ٠ ٢ — ه ١ 
افه،رحمة من الطرد ولهم الكفار، أعدار تنقع لا اليوم ذللث، j بالبلاغ، والرمل للأنبياء الملاثكة تشهد 
النار.بعداب الدار ومحوء 

التوراةيتوارثون إسرائيل بتي وجعلنا التسع، والعجزامحت، اهوالتوراة موسى وئسءألقدآتينا — ه ٤ —  ٠٣
السليمة.العقول، لأص«حاب الياحلل حهلورة من وموعفلة الحق، طريق إل هداية فيها حيل، بعد حيلا 

-٤٣٦ -



غاضصورة 

ثان،حؤ الأعداء عل يالمر اف وعد إ0 الناس• أذى عل — الرسول أبما — قاصر — 0ه—٦٥ 
اءائق عله والثناء له با-اءماد امحرون ش التسج عل وواظب الأقة، يك لثدي لذنبك واستغفر 

تكزإلا صدورهم ق ما صحيحة ححة يخثر والمشاهدة المسموعة اض ايات ؤ يجادلون الذين إف والصباح- 

هوالسميعإنه شرورهم. س اض إل فاكحئ ١^^؛>،، عل التغلب ل مرادهم يالغي مم ما الخق، ائاع عن 
المثر؛أحوالهم.لأئواخم، 

والأساطات:الفوص 

مهاديل هم بأنفالارتماء محذروا أن وقادمم الأمم لزعاء عزة (  ٤٨)الأية ق  ٠١عاشور: ابن قال - ١ 
علمعف وأتمهم هم بأنفدمغامرتمم إقدامهم كان فإن الهادي، تللث، ق بمم المتدين قيئقعوا الخسران، 
الأخرة**.ق العذاب ومخاعفة الدنيا، ق والخزي بالدقة أحرياء كانوا ذلك، بعواقب 

(.٢١٢/٢٤)اكميرواكشر:

والأخرة.الدنيا الحياة ق والومشتن رسله يمر افه بآل نشئ مإخبار ( ٠١)الأية ي ٢" 

الحي.عف الثبات ق منتؤيا يكون وقد الأرض، ز ماديا المر يكون قد ٣" 

افه.س بالهمج يوقن وأن الأعداء، أذى س يواجهه ما عف يصر أن الومن عف ~ ٤ 
قو.اش رسول فعل كا اش، من الومن يمرب، واستغفاره، و'ءل-ْ بيحه وناطه ذكر من الإكثار — ٠ 

نفوّهم.من وممتكه أنواعه، بتعدد ■ JUJLiiكتر أي: للصظيم، ئكتر ٦" 
الاسعاذة.عف للأمر؛الدوام تعليل ه ؤأص حملة ٧- 

-٤٣٧ -



سور؛غام

بمشينلا ألنايي، ألكر وقكن بنحأؤ،آىين أ>=كر وآ/لأرم، خ1ىآئيت ثؤ 
تاهلا آلسيج* ولا أمحنيحشيُ نجلؤأ ءامنوا ^^■؛١!< ؤآلميد آلاغمت، ينتؤى أرو^؟وما 

وه\د?^٢ لأيهمؤنؤيى أيكرآث;ين ؤؤئ غّها لايتب لأته اأجا'إق ثثئَؤتح1ك 
دا؛؛صتدت<جهم محن تثن ماديى ص تتكتي_ن آؤمكث> ئؤإ0 أنتجب آدعؤخآ رتحظم 
لدوئثز،لكأتايليانتله1ثأإىه أئJقتقؤافيه م ه

ثبمتظمجمد ١^ آس ؤأُ بماتبآس.عبمءثة ٢^^^^ َكثممشلأه ؤ؟ لإق؛ؤن هن 
أقيدتيقم يزآثمب صومحًْظم هأحسن وظر»=ظم ثاء تآلتته دثئأ آلأيصن 

محئذمحسةئآ'محمقةإلأ ئ. 
?Q؟^ئآصشنب^ص 

الم\ر•

البعموات للاف لخلق عليه• البعث أمر وسهولة الخلق، ق قدرته تعال افه يحن ~ "٨٠  ٠٧
الدك،ا ذلك، لايعلمون العباد أكثر ولكي موتم، - يعل وإحيائهم الناس حلق من أكبر السع والأرصتن 

يقترفالذي فه وامحدب اطه، بمiاعة يعمل الذي الومن يستوي لا كل-لك والمثر، الأعمى يستوي 
العباد.أئأا تتMظول ما . الخرائم 
يذلك-يومتون لا البال أكثر ولكن فيها، لأشك قس لأتية القيامة إن - ٥٩

وًلاعنىلعام عن بمقمون الذين إف أعطكم، اسألوف الناص أبما أمركم• ومت'ير حالئكم وتال — ٦ • 
صاغرين.جهنم نار سيدخلون 

١lY-l - الليلجعل موالذي وحام اطه العباد: عل فضله ق ندرته عقليم عن تعال اطه تحر
يشكرونلا أكثرمم ولكن كلهم، الناص عل فضل لصاحب اطه إن لعايشكم. منبمرآ والنهار لراحتكم، 

فكيف،غيره، العبادة بتص إله لا ثيء، كل حلن أييغ ربكم العفليم اطه ذلكم المضل. هذا عل اطه 
غثده؟وتمل-ون به، الإمحان عن تعدلون 

تعال.اطه يايات ش قن كل اواٍللتحرف إل الحق س الانصراف هدا ْثل - ٦٣
لكمسحر الذي وحده اطه وحلقهم: معاشهم ق الماس عل الكبير فضله عن تعال افه نحبر -ه٦- ٤٦ 

منورزقكم هيثة، أحسن ل وحلقكم ورزقكم، لحمايتكم سقفا والسماء لعايشكم، لكم ثستمأ الأرض 
٤٣٨ -





غايرسورة 

^فهوق1نمحا
مطمأد ۶ ظو' من م منهلثت م راب من غنقتتظم - أو؟هماكى لنثألت^لميرى 

قثصناد ثلمح4-نوا بن يثومح، ثن محثأذسج ش ثر■يءؤإ آقدعظم لئيثبرا 
آؤوتؤذؤ؟ هإئمايمؤدلم,َؤا أمثي ^٥١ثئئ ثثييق د، هوأفى .؟ 

^اصكاهمأألخكتش_، ور بمنتمن أق دنإق^لن 
قنم اوأا|اتكيي تحنون اوآ ذتبمتأةذئت رثلمتا 
بلعنا صق لنأ نا آش دمحن ين .؟ ينجى تاَئتِ آمنت كم مد م .أ يتجئيذى ٢^ 

اآدثبج_<هؤ، يمحى يثاَةتتتِ ؛■4^ ^تلآ،بجلآمحأصذؤننيك؛في، 
؛©؟ءامي^^^ضى٢ئكؤود< ^^ أوب^^٠١٣ؤ؟

هؤو-اييثعؤن''ؤ^؟ أويوقثلى ثعم يزآدى ^أهٍمائنك إن 
الم\رء

منعليه أنزل لما تعال؛ اطه محوي ما عبادة عن النهي أمته يطغ أن محمدآهؤؤ رسوله تعال افه يأمر ~ ٦٦
ربتعال فه بالطاعة ثنضع أن أمز محاثه يبك وأن محبحانه، عتدْ من والمشاهدة الواصحت المموعة الآيات 

أجعين.الخلاتق 

جعلنم اص، آدم أبيكم بخلق تراب من الأصل ق — الناس أ|ءا — حلقكم الذي اطه هو —٨٦— ٦٧
كهالكملتبلغوا ثم أحرى، أطوار بعد أطفالا تجرحكم ثم حامدأ، دما مثر ميي من ال؛هز بعدآدم تكاثركم 

الأطوار-بيه ولبلغوا ذلك، قبل يموت من ومنكم الشيخوحة، سن ق تميروا أن إل والعقل لقوة از 
بمحقالمود وحده هو واثه لخلقه، اطه ندبثر تعقلوا ولكي أعياركم، عنده تتتهي مش أجلا المعددة 

كيافيكون ؤ'قي،ه، له؛ يقول أمرأفإئيا قضى فإذا والإماتة، الإحياء عل القادر وحده هوالذي سحاته، 
اممه.أراد 

والشاهدةالمموعة افه بايات تجادلون الدين الكمار من — الرسول اتبما — تعجب، ألا —٢٧— ٦٩
عندهن النزلة السابقة وبالكتسه بالقرآن كذبوا أمم ت صفتهم ومن عنها؟ يعدلون كيف فيها ويشتكتكون 

أيدبممj، والسلاسل أعتاههم، ز الخديدية القيود محوصع حن تكذيبهم عامة يرون قسوف اطه، 
جهنم.نار حم ثومي ثم الغل، اناء ق العذاب زبانية نمهم وأرجلهم، 

-٤٤





غايرسور؛ 

ها

سساضاىأزه

•تؤعمهثا ذدم ئأَمحى. ويثيا يتها لمحقمحأ ^ألأتم جمز ١^ ^ ٤١.
ثآىء١ينتهء ذييحلإ ؤ؛" كاوزك> محظ،آلملاخ، وعلقها ص،نيكلم ة حاِجه ٤^١ نحضحث\ 

نلهمين الإيكث> عشه 'ةماَكا0 ئنمحأ آمح؛دءنجا ؤ، م-ثثعأ  ٢٠٤٥١ثكثقث 
قثا.بماءيه؛؛عم%اثاَكامإ؛يحي-ش0رج^ب لماآعئ آلأينية ؤءاثاياؤ، آ»=كأريتيتإ 

د1مزءوذا?و؟ةوثارآوأيدء ماك١نو١ قتآداودثثائ>دهم دنيمأئتا ألثثت رثثهم 
ثثاتآؤأيكيمعه؛اإيثمم ة؛و أو؟ و»عئندادتتاَقآيهءمشتيبم( وبمءأ منااش ١٠بأسا3الوأ.

?ورهتآثئآشث١شfنيققشفي
•الممم^ 

بالوحي،بقصصهم أمحرناك من منهم الرسول، ي ئاللث، من أممهم إل رسلا أرملتا لقل. وما - ٧٨
يمزولالد أمر حاء فإذا اف، بإذن إلا بمعجزة يأي أن لرسول كان وما أخارهم، لك يكر لر من ومنهم 

أهلومللث، الومضن، فنجي والكئار، الؤم؛ين يئن حكم؛انم.ل الآحرة أوق الدنيا ق الكئار عل الماب 
الياٍلل.

منافعفيها وقدد والأكل، للركوب الإبل لهم سحر إذ البال، عل فضه عن تعال اف تحر ٨- 
اللدانإل الوصول من أنفكم ل حاجة بعضها عف ولتبلغوا؛الخمولة والوبر، والخلود كالألبان كثيرة 

عفالل.الة دلائله تعال اف ويريكم محتلون. البحر ل فن الوعف الم، ق الأنعام هاوْ وعف البعيدة، 
اينكرون؟ واامجامز، الدلائل تللثه فأي وحاداني؛نه، 

فبماهدوا.عانتهمامحدبين، ديار آثار من يرون يا أمفارمم ل الشركون مولأء يعتم أولر —٥٨— ٨٢
والبهلثى،الأجسام ق ةؤْ وأشد وعدة، أعدادأ منهم أكثز كانوا والكال؟ الهلاك من بم اف أحل وما 

الأممهده حاءمت، فحين الدنيا، ق عثروا ما عنهم أغض فا والقصور، الحصون من الأرض آثاراق وأقوى 
عقاب ٢٣فتزل، به، واغروا اادنيومح، العلم من عله مم با الكمار مخ وايجزاُت، بالشراتع رسلهم 
باضصدئنا قالوا: أهواله وعابموا العياب أثئ0 رأوا فؤا العفليمة. والآيار.تج بالرسل واستهزائهم كفرهم 
سدةشاهدوا حين الإيهان ذللث، يممعهم يكن فلم تحال- افه مع نعيدها كق الي بالألهة وكدسا وحده، 

-٤،







فصيتاسورة 

الغمرةمنه واطلبوا ؛الطاعة، إليه فاسقيموا واحد، إله الخق معبودكم أث،ا إئ افه يوحي مثلكم، بشر 
والمثه.يالآحرة م^كدبون وهم أموالهم، زكاة لانملون الذين رال«شرىن والهلاك لذنوبكم. 

منقوص،غير جزيل ثواب لهم بطاعته، وعجلوا بالوحدانية، له وأقروا باق، صد.ئوا الذين إل ٨" 
ولامقطؤع.

والأسشاطات:الفوائد 

والزهيب،.الزغي-، لوب لأّالكريم القرأن إل؛يان الإثارة ١- 
بالثوة.غثرْ عل القه ميرْ بئر، ه الرمول، ٢" 

كاوة»لأإلهإلأاف«ممةجاسةلأينئه.٣- 
تعال.اف رحمة من بالياص الكفار اعتراف ~ ٤ 

الكفار.صفات من الزكاة ئفي عن التحئف أن إل الإشارة — ٠ 

?٥؟ألتثفي\بم ؤت دالك أظ-ادأ ^7 توميرٍا ؤ، حاقآمحد»ش أقوى يذلإ' ل ئؤ 
يمآسىئ،إن ١٥^يلثن أرتق وثدرذيآصم؛اؤآ وبمثآ،ذةا 
ؤ،سمتؤإت سخ أأج^؟عشنهك لتاأئاءلنيا!ن  ١٥ؤءإو\ وءللأدبم0أس،اطوع\ ئ د-ءال أنيءؤإنجآ 

يثديرآميوآتييهن ويحممل1 بثمجييح ٢لدتأ ألسم1ء ^١محدبما ٢٠٢فيَكز،سماء ؤآنمح، يوتعث 
لأل،ئبجةمهامن، ٢٠٣أؤ؟إيجاءسمموعادظتؤد 

عادهآثآ ?ؤ؟ ؤبميألم يثا ^!١ /مل رئ2ا ،؛-١٤ ؤ  ٧١٠شدوأإلاآثت آمح!* حنمهم 
.^4^مزآنيمثي؛؛٠^١محوأأمحلربجياٌجمدالإمهافي'محآس هآستو=ظمحأ 

لثنىعياب بماثتثابمحثئتت قزة 

اهأه3آج'وصئلأ لحمئ ولعد-ث^لآحرمح فيآ-ليوقآقثا 
المميرت

الذي؛افه يكفرون ، كيفلهم* يقول أن قو محمعءأ رصوله فيأمر الكمار، عل تعال افه يئكر " ١١٠٩
هوالييح الخالق ذلك المادة؟ ق له تماثالن شركاء له ونحعلون يومين، زمن ز الح الأرصين لكم حلق 
وقث.ركثيرة، خيرات الأرض وزاد فوقها، -بمالأرامخة الأرض ز بحانه وجعل أجعين، الخلائق رب 
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اد،اءإل بحانه نمد ثم ؟^(، JbLUبيان الزمني التفصيل مدا كاملة. أيام أربعة ق أهلها أرزاى فيها 
خاتيعن.أنسا فأجابتا: سحاته، لأمره يالأنشإد والأرض السماء قاص مل، من دخانا وكانت، 

منإله نحتاج ما ماء كل مقررأj( للب آحرين، يومض  ijسموات سبع تؤيتهن من ففؤغ - ١ ٢ 
اكرة،بالكواكب - الأول - الدنيا الماء وزقا هو، إلا بمالمها لا الض الأشياء من فيها وط اللائكة، 
الدقيقواس؛ير البديع، الخلي ذللث، اكارية. يالشهب، الع الشياطن واستراق الاختلال،، من لها وحففلآ 

محلوقاته.العليم؛أحوال، ملكوته، ق العزيز اش تقدير 
أيا— فقل الوحدانية، عل الدالة الكونية الآيااتح البيان هدا بعد الإيمان عن أعرضوا فإن —  ١٦— ١٣

جاءممحنن ثمود لقوم عاد قوم كماعقة مدمرة صاعقة شديدأ، عذابآ ^^٠٠ قد محدرأ: لهم - الرسول 
ثوحدْأن ربما لوشاء رئلهم: عل فندوا التوحيد، بدعوة حيعا يآمروتمم بعضا، بعصهم يتح رملهم 

ومنهود يسهم عل فاستكبروا عاد قوم فأما مكدبون. التوحيد من يه أرملتم ؛ٍا فاثاملأتكة، إلينا لأنزل 
هوخالقهم اف أق يعلموا أول؛ منا. أقوى أحد لا وقالوا: بقومم، اعروا فقد بالباطل، الومئع، من معه 

عليهمفأرملنا فعامتاهم، القياهرةتكد.بون، والعجزاهمت، الباهرة بآياتنا وكانوا عليهم؟ وأقدر أقوىمتهم، 
أشد،باكار الأخرة ولعذا»ت، الدنيا. الحياة ل ااأبل عذابه تديمهم لكي عصيبة، أيام ق الروية ىJيادة رمحا 

العداُب،•من، ئمهم ناصر لهم وليس 
والأسساءلامت،أالفوائد 

فكانيومغ،، ل السع موات الو*ئؤ، يومغ،، j، أقواتما فيها وقدر يومغ،، ق الأرض اض •ئق، ~ ١ 
أيام.ستة ق والأرض؛ المموايتح حلق محمؤع 

قبلهم•من الدين أصائب، ما إل أنفلارهم ولمت، العياب،، منؤ الخالف،ن، محدير محب، — ٢ 
عاد.لقوم ك،احصل الدماروالهلاك، إل يقود الأخرين وظلي بالقوة الاستكباروالاغترار ٣- 

اسحمح،.مال،صورةالخيال، يتفلر: — ٤ 

اللم،.الكولؤ، الدخان ينظر: ٠— 
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دماَكامأائؤن آلعذاد_، صعمه هلحدتجم عل(لهدئ أنتنئ %ن3سث\ 3هاوسئهلم يعؤد أك تؤ 
محلمحه(تحهن.?©؟ ج1محتامحأوءأطون 

لم^كامأسأنف ؤثلندئم وأنحبم1ثئلم ستئئأ 'تقب ب- -ح|ق,إدا 
وما?٥^؟ مخثعو0 ن)ؤة مرء آؤد همقو-ثاوم؛ؤلم أُه1ىسملسو ككا ١ أس آطمنأ ئوأ  ١٥عاقنا شهد-م 

محلأسة\

ثان. تن هأتبمقم قظ ظثشِ آدذى وح ثثؤف. ينا 
ئثمهنثؤأ ميت تزأثثيك.'ولإئّنالثن ثماثم تعتيأ مثنى ^ ١٠٧بمهمحأ؟

وألإبيإقهئكامأآنؤ ثلمهمئ ين أنموهرك، ؤآ علنجهتزأُق نكق وما-تصأ آد:عم ماهة 
ةJثذيةنآؤن. لثلممحص0 ؤأثئنأِفي ألهمءاي< ^١ \يىءث\لآداو\ ثئال حنيخن. 

تتون0؟ه
\ر٠الف

الثواية،من وثئدرهم الهداية، طريق لهم ييهن صالخا نبيهم إليهم أرملنا فقد ثمود قوم وأما ب  ١٨" ١٧
صالخاافه مر وأمدنا ا-بمرائم< ارتكاحم يسبب الهين؛ العياب صاعقة فدمزنهم الثواية، طريق فاختاروا 

أوامره.بامتثال اف عفافون وكانوا برسالته، صدق ومنر اص 

ابحيم،إل ياقوا آحرهم؛ عل ألفم فبميس جهنم، ناد إل اف أعداء ءبمع القيامة ويوم - ٢ ٠ - ١ ٩ 
ينْلقهااش وجلودهم وأبمارمم أس،اعهم عليهم شهدت بفضائحهم، يعترفوا ولي النار حضروا إذا حتؤر 

واُبمرائم•الكبائر من يرتكبون كانوا ما فتذمكر تعال، القّ 
كلأنهلق الذي بقدرته اممه أنعلقنا فأجابت،: علمنا؟ !؛■أقررتم اكاطقة: جلودهم عل وأنكروا - ١٢ 

للحساب.مصركم وإليه شيئا، تكونوا ولر الأول الخلق خلقكم وموالذي ثيء، 
الزول:؟؟-1؟-سّ_،

أنخشثتِ يئودهآزؤش ابمتثهآه  ٦٤تمثتؤ ٤^^٢ ثشثث أن ش؛ثرن ؤ فهُ عود مابن عن 
وختنئقيف، من، أورجلان - ئقيمذ من، لج،ا وخس قريس، من رجلان كان ه أستيظث،ماهناثثؤن 

يعضه،يس«ع يعضهم: قال: حديثتا؟ ْع يافه أن أترون لبعضن• بعضهم فقال بي—،، ي ~ قريض من لهيا 

علإ،قاسمق؛ؤأر< فأنزلت،: كله، مع لقدييعضه يسمع كان لئن ؛ ٢٠٠٠۵٠وقال؛
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- ١٤٨ ٦ يرتمم  a٤٢٤/ خاري J١)صحح ه. ثثازف آثت أ0 ثلثنئز ووس تلاثثؤدم \صءمةأ ؤلأ 
الصهر،هوت والختن ايافشن(. صفات كتاب —  ٢٧٧٥برتمملم وصحح ياب فصلت، سورة التمير— كتاب 

المؤر.

اضأل ظننتم ولكن القضائح، محافة الشائح ماشرتكم حين الشهود من سشحقون كنتم وما 
ظنتتموهالذي د الفا،ظمحم ت الشح ز ادالح الأمر ذلكم الخراتم. من ترتكبون كثيرأ؛ثا يعلم لا تعال 

العذابعل يصروا فان ومعادنكم، لأنفكم الخاسرين من فأصحتم الدمار، ق أوتحكم الذي بربكم، 
لهم.ليغفر عليهم؛ الرؤؤ س همم فا للمغفرة اف إرصاء يطليوا ؤإن مئزلهم، فالنار 

القييحةالأعءال، لهم فعحثنوا والخى، الإنس شياطين من فاسدين أصحابا القيالين لهؤلاء وقمنا — ٢٠
١الأمم صمن العغ.اب عليهم فوجّث، الاحرة، ذكر وأسوهمم فيها، ورعيوهمم لدنيا، اق  مردةمن بقة  ١١

والأحرة.الدنيا ق وأمالهم هم أنفخامرين كانوا إمم والخى. الإنس 
وارفعواالقران، قرأ إذا محث«د.آ تمموا لا ت مكة ق وأتباعهم لأصحاميم الكفر اء روموقالي — ٢ —٧ ٢ ٦ 

الكمارلنذيس مومح•؟ وما دينه. عل ثعيوه دلكي يمعه، فيتى يوم لا حص قراءته؛ عند أصواتكم 
الخرائم.من يرتكبون كانوا ما أمح حناء الأحرة ق ولئجرينهم الألر، شديد عذابا 

والأسنتباطاتذتالفوائد 

والذل•الخزي وثء.؛ع:بمم وعجرأ، صحفا قومح،م ومحعل ادتجمين، التكيمين من اطه ينتقم - ١ 
العذاب.لتحيروا الناس؛ يعله أن لابث. ودرسا بعدهم، لتي عبرة ونموي عاد إهلاك اف جعل ~ ٢ 

ظق،.حنن عند الله كان مغفرته، ق وطْع باض، ظنه أحثن من ٣— 
والخى،الإنس شياطين من أصحابا للكئار تعال اممه جنل م، مستقلأ إخار ( ٢٠)الأية ق ٤— 
الدنيا.ق أمالهم مائح لهم يريتون 

ومكان.رمان أي ق عته والصد القران، عف التشؤيس أتباعهم من يْلليون ا"ءم الكفار قادة عادة — ه 
اللحدبجت،•الكثرة مواجهة ق ا،لومنتن أيدي ق عظيم ملاح القرآن ٦" 

-٤٤٨
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ء=ٍكمثوأ^\ئ\عوء\نوت\كشمأؤامتآبج،ولأأو؟ \ش نآ هؤ 
?©؟ان\ومحمحس محأهايثاِلآي صِسآي■

صافهام\ضنجحصآلآآومفيآكئ هظتؤثئوع< 
آثودعآإق سؤلأمثن ئ'محعشزبجبمإ ٥" 

هنآتحسنإلى ^^،آث،ثعهآصثهآدج ?ؤآ وهال،إقى نمبذإعبث\ 
إلأذويشنها ثما صمحإ أكن وماكلمنهاإلا أءُ حميعث همين لأق همه عث وتتثث ينك لإدا٢كى 

ؤمنأؤ؟ ئزألت_مغلمم_ؤ إمة, \لأإما ثن يسعنك و)ما أؤ؟ -حيعظي،م 
صرأةتدآق\كىثنيدؤأ ي ولقؤ ثاكش ثالثثاث اكد ؛ص 

متءم0ممته هند ةؤي< آنأةءكتثمحأ oU.ا ثثدوث> إبا٥ عقثلم ظمه>لإن 
^ىوارتمُصون.0يم

ثراالتف

الإقامةدار حهغم ق لهم النار، وهو والعصاة، الكمار من اش أعداء جراء العظيم اِبمراء ذلك " ٢٨
وحجحتا.ياياتنا تكذيبهم سس_، الدائمة؛ 

ندوتهطلكي والإنس؛ الخى فريمي من أصلنا مى أرنا رثتا يا النارت يحول بعد الكمار وقال — ٢٩
نالأذلن.٠uلكوأقدامنا 

وحدهافه رسا صادقات قولأ قالوا الذين إف ١لرارينت بسعادة ويثئرهم ا،لومت؛ن اف يميح —٢٣— ٠٣ 
تلهم مبشرين الشير وق الويت،، عند الملائكة عليهم تتترل فرائضه، أداء عل استقاموا ثم له، ثّريلث، لا 
الرمل،لسان عل إياها اف وعدكم التي ؛ا-اث وايبزواحلفتم، ما عل نحرنوا ولا أمامكم، ئ نحافوا لا 

العيممن أنفكم تشتهي ما ابنة ق ولكم الأحرق، ق معكم ونكون الدنيا، الحياة ق أنصاركم نحن 
بكم.رحيم لذنوبكم، غفور رب من وضيافة مقاما الكريم، المقام من تهلليون ما فيها ولكم القيم، 

إئيوقال: صالحآ، عملا ذلك ْع وعمل وطاعته، افه توحيد إل دعا كن فولأ أقفل أحد ولا - ٣٣
فه.الaإيعين المسلمن من 

-٤٤٩



نميتهمحورة 

الغوالفامحمن، الكافرين من الميثت والخصلة الومتين، من الحسة الخصلة تتساوى ولا — ٣٥— ٣٤
هذهيررق وما مطث٠ مي،ب العادي إليلئ، ١دحط■ء يصير فدلك، منها، أحسن التي بالخصلة الإسام© 
عفليمتوفيق صاحسخ إلا لها يويق وما افه، طاعة عل السائرون إلا يالخنة الميتة بدي الخميدة الخصلأ 

•دالأجر سالخثر 
إيهالشيطان. شئ من يايفه فاسعد تعال، ايئه يه أمر عئا ليضريلث، الشيهيان؛ ، JLUيوّوس وإن ' ٣٦

والأفعال.بالأحوال العليم للاقوال، مح هوالبحانه 
TATV - والهاربظلامه، الليل والمهاد، الليل اختلاف العفة: وقدرته افه وحدانية دلائل ومن

للئمى~ العباد أئيا ~ تجدوا لا بنوره، والقمر بضيائها، الشص والقمر، الغمى وتعانيه بضيائه، 

وحدهتعبدونه كتتم إن حميعأ، حتثهل الذي وحده لله واسجدوا اف، ءذلوئا'>تح فإقبما للقمر، سجدوا ولا 
باستمرار،له ياكبح يلهجون — الرسول أثيا — ريلثه عند الذين اللأتكة فإل الماص استكبر فان حما. 

الأذكار._، يملون لا ومم والمهار، باليل 
والأ،سنياهلأئث،:الفوائد 

الدنيا.ؤ والمديد بالثمر لام■ومcن اللائكة تأييد عن تقبل مإخبار  c٣الأية)١ ق ١' 
الدارين.ق ذااائه؛الأءلمئنان عل والبشرى الله، شرع عل الاستقامة وحومحب، ٢— 

لمتجومنها.افه؛ إل بالألمجاء ووساوسه الشيهتان ثزعامحته مواجهة الومن عل ٣— 

القرآنلأف وتوجيهاته؛ القرآن بتربية للأنتفاع أساس ثرؤل الرجيم الشيطان هن بافه الاستعاذة — ٤ 
وسعادةالإرادة، به جانق وتقؤيته العرفة به جانق الومن تقؤية إل يقصد وهداية تربية كتامحبه الكريم 
حصنوالأستعاذة والشهواُت،، الشبهات هن يضعفهٍا ما ودفع القوتن هاتنن اّتكيال عل متوقفة الومن 

وسهامه.إبليس مئات عل يتعمى الذي ومحياجه الومن 

تمحال.افه إل الدعوة عفلمة بيان ٠— 

تعال.١لخينسبحوناف عل المتاء ٦— 

٤٠



فص<الت،سورة 

لمءىنصاها آدذى إن يوف أهيميث علتماآلماء هادا -صثعه آلمتيس مى آقك ءاتتنهء من وؤ 
آهم-ْثدأمف، ئق أهمى عثنأ عممؤث ثُ ت١تتث١ ؤ، ممحدؤي ٢^؛؛< .إق 

لثاج\ءهمبميئاؤأرإنافيزكمثغألألأم ^١يؤمآمحنتتهآعمأؤإماثقمإنم٠١٠منيأؤآ 
مايئادأو؟ منحكيحمّ،د ئني3 يى-ثلفهء ولا ثديق يى؛Ad لأيأيهآوطد عتيرأأوُ عثتع وإمحُ 

أءه1اهمءاد١ ?و^؟ولزحعلثئ ليم أدومعغنءكرمماب يثك وإك،'إة ين هد,جل1إعبج( لشإأتُما 
ألوألخ؛رثث ومختآءُ ئور  ١٢٠١٠هو.للخئنت ْل ؤبمتتيت ؛؛,j£:U 2تاتنة7 هيتئ  Sfpكافيْ 

وقد?ؤ؟ بمييد مكان ين يثادويتتت< ؤكلى عس محلاؤئوءأتهذ ءادايهم ؤآ دفيؤرثت< 
تشلض وزيهم بينهم لقص رنف من سعت حتقلمة ولولا يعي ة-غتلف آ'لكثب ؛،، ٠٢•

?و^؟هبمسد يخكيِ ؤما ينمها شضلصلحالإس-هء^ر(اساء مربي-اأؤ^؟ يئه 
التفرث

أنزلتافإذا فيها، نيايت، لا يابسة الأرصس ترى ~ الإنسان أتمبما — ايلث، ت البعث، عل قدرته دلائل ومن ورم" 

رالإنتاُت،الأرض هال0 أحيا الذي إن والخيرات. بالثمرات وزادت وازدانت،، بالنيات قمكث، الطر عليها 
ثيء.سحره لا قدير ثيء كل عل سبحانه إثه الشامة. يوم الوني لشحتي 

أمحم لكفره المار ق تلقى أفمن اش، عل تئقوذ لا لتجرقوما القرآن، بابان يكدبو,ذ، الذين إف ~ ٤ ٠ 
طليابداهة بما للعيم محدوفة الاستفهام هال.ا عل والإحابة اف؟ عذابه من آمنا القيامة يوم يأل الذي 

افيتوعد ثم لذ. الوحدون الومتون وهم حير هو القيامة يوم آمتا يأق من إن بل وتقديرها: للامحاز، 
منه.ثيء عليه لامحقي مثر، ماتعملون بكل سبحانه إيه اعملواماشئتم، اللحدين: 

أهواله،شدة من يوصقط يكاد لا عقاب لم اطه عني- من حاءهم ثا بالقرآن كدبوا الذين إل "٢٤"  ٤١
أيمن الباطل يأتيه فلا ونيادة، ونقعى وتبديل ، نحريفكل من وحفظه الذ اعره لكتاب القرآن هزا وإل 

حال.كل ق محمود والأفعال، الأقوال ل حكيم إله من تتريل ناحية، 
الكدبةالسابقة الأمم قالت، ما ْثل إلا الإش١ظت س الرسول أيا الشركون هؤلاء لم؛، يقول ما -  ٤٣

للكافرين.مومع وذوعقاب الماسين، للمؤمنين لن-ومغفرة ربلث، إن لرسلها. 

نفهمها،حتى بلغتنا اياته ييثت، هلا وقالوا: الشركون، لأنكر أعجمية بلغة القران هذا ولوأنزلما " ٤٤
وشفاءالحؤ، إل هداية للمؤمنين القرآن هدا لهم: قل سبحانه: عليهم فزد عربير؟ ورسول أعجمي أكلأم 

قلوحموهوعل وئدبره، س،اعه عن صمم آذاتمم ل به تكد؛وذ( والذين والقلق، الشكوك من للقلوب 
-٤٠١ -



فميتأصورة 

متاديآ،محيب ولا داعيا، بسمع لا بعيد مكان من كالمتادى الخق عن البعداء أولثك يهء ي٠تدون فلا عمى 
هاديا!يعرف ولا 

حكمولولا ومكدب. مصدق بين ما قومه فه فاختلف التوراة، كتاب موسى آتينا لقد وقسا " ٤٥
منلفي وإل الكفار، يدمار بينهم لقصل القيامة يوم إل الحساب بتآخثر ربك من مابق 

الريية.شديد القران 

أماءومن لنفسه، عتاة هبح فيعود ش، طاعة صالحا عهلأ عمل من العادت ب؛ن ^٠^ اض ييين ~~ ٤ ٦ 
بدنيه.إلا أحدآ يعاقج، فلا لأحد، ظلم بذي ربك وما نفه> عل إصاءته صزر فيعود ورسوله، اف فعنم، 

والأستياطات:الفوائد 

فيها.اJيارت٠ وإفات بالماء، اليتة الأرض اش إحياء الموتى: وإحياء المث عل الأدلة من - ١ 

تللث،كانت، سواء منها، ثيء عليه قنفى لا بالأتمال، مثر اف بأن متقبل إحيار ( ٤٠)الأية ق " ٠٢
أوالمثل.أوالحاضر، الأء،القالاضي، 

منه.ثيء بطلان عل يدل، ما الثابتة العلم حقائق من يأق ولن والبديل، التعيير من محفوظ القرآن ٣" 
والثيامت.بالصحر دللث وقابلوا واتماماءأم، بم وسبي الكافرين بتكديب قوبلوا ارمحل ~ ٤ 

علوعمى وصنم للموتن، وشفاء هد.ى فهو له، نفلرتمم حشن، الناس ق القرآن تأثثر ■؛نتلمه " "٠ 
الكاقرين•

النساءمورة تفسير ويتخلر: نبوي، وقف تنتملصلحاوذثسهءه ؤ تعال: قوله ( ٤٦)الأية ق ٦" 
(.٦٠)الأية الأنعام وسورة (، ١٧٣)الأية 

٠٤٠٢-



فصينامورة 

ءلأأيت؛-قءقنع ولإ أنمحا يق كيد وما آ'كمايها مذ خني ثن عنج وما ألتاعي ءلم لثل ؤءيي 
هتيمن ماَكاذوأيدعؤف عنتم وصل أؤ؟ شبمسي من ما.يئا ^، ٥١٠لؤ؛  ١٥تمحقاءى أبج، 3نؤآ 

.ثثمس أنثؤ تثه يإن ألم دعآء من آلامس ٣ .لا منمحمي، قم ما ^٢١* 
ؤتحعقولجن هايثه آلثاعه أئن وما ي، ^؛١ ثثئث صثآء بمد ين نجمة.مثا آدهئة ثثجن 

ممبمهميذظابمحيأو؟هبميممحصئ ي، رؤ،إق إك 
اكمسارت

الث،ارمن الأشجار ءذرج4 وما الماعة، قيام بعلم واخنماصه علمه، سعة عن تعال اش نحم "" "٨٤  ٤٧
سبحانه،اف من بعلم ذللث، كل الأولاد. من حملها تضع وما بطؤما، ق الإنايث، نحمله وما أوعيتها، من 

قمهم، أشركتموهم الذين شركاش أين وفضحا توبيخا القيامة يوم المشرك؛ن اف ينالك، ويوم 
قيعيدونه كانوا ما عنهم وغاب سريكا. معلث، أن اليوم يشهد أحد من مئا ما أحبحناك أجابوات العيادة؟ 

الله.عذاب من لهم لامهرب ائه وأيقنوا ١الزءومة، الألهة من اكنٍا 
شديدفهو مصيبة أصابه فان والولد، والصحة والمال، الغنى اض محللمب من دائبا الإنسان يمل لا ~ ٤ ٩ 

تعال.اف رحمة من والقنوحل اليأس 

أستحمه،قطعا ل حق الفضل منوا أصابته مصيبة يعد س مئا رحمة الكافر أذقنا إن ونسبا ~ ٥ * 
مابكل الكئار ا-بمنة، عنده ل فال ؛اليعث، ربي( إل عدلته إن ومسا آتية- الساعة أف أعتقد وما 

الألر.شديد عذاب من حما ستن.يقهم وما ا-بمرائم، س ارتكبوه 
والامتنياطات;الموائد 

تآثامأتهم ثبمل ؤ لقولهت عابديه؛ عن شيئا نحيي ولن ومحلال،، هلاك افه دون من تحد ما إف ١" 
بمءوقبنوث،ه•

أطوالقنوؤد الإنسان، رجاء بمغح ؛حيث، الرجاء زوال، اليأس أد وارقتوءلت اليأس ؛؛ن المر3، ٢" 
نهايته.والقنوحل ابتداء، هدا يكون ه ميهمس ؤ ت قوله فيكون هدا وعل اليآٌر،، من 

ثبمةآلمته ؤثحن ؤ ةولهت ق ه بنفواعترازْ محق، افه بنعمة وهو"قمره الكافر، الإنسان حالة بيان ٣" 
ضافيمح.ستثمنن ع؛ 

-٤٠٣..



فصيتهسورة 

منالإمنن لائئبمإ ؤ لقوله: ومرادها؛ ه نفيلأتم لهوما دائا الختر بمب أنه الإنسان طيعة من ~ ٤ 
ه.آلم دهاء 

الضر.منه عند اممه رخمت من والقنوط اليأس الكافر صفات من ٠— 

هافه رحمة من والشوط اليأس أمل دم ٦- 
إياها.استحقاقه أوإل ه، نفإل الرخمأ، يضم، إذ يشه، لعجا؛ه الكافر صفامحت، من ٧— 

قوله:ق ثبوته عل والخئية والعقلثة الشرعثة الأدلة قامت ما أنكر إذ وصاده، الكافر عئؤ بيان ٨— 

ه.ثاممة لتاعه ١ ماأظن وؤ 
ه،آةوببم،كشرأيما ؛ jcSjSaؤ لقوله: عملوا؛ بٍا بلإون ّوف ١^١^,^!، مولأء أف تأكيد ٩" 
القيامة.يوم هذا ويكون 

آرءئثتِش يي"وأر ^لأءولداسه'آءهذودىه ̂ ؤ
تتربهحِسبو. شماق هوؤ، مس أتل س ي ًتكثنأم مئ عند'آثو يى د=ك؛ان لن 
'نهييآدهءيمق،مز، أق؛ذي،نؤق أ-ئس آقد لهم _>، حئ آذيأم ومح، آث"ماق ق ؛؛^ ١٠

اوأهتحط يمخر ريهرألاه• ألآإي(فيطبمزقنوبي 
الشسثرت

صاحبفهو مصسة أصابته ؤإذا النعم، اش شكر عن امرق بخير الأتان عل أنعمتا وإذا " ٥١
كثير.دعاء 

إذنيه، كديتم ثم اف، عند من القران هدا كان إن أحيروق الشركزت لهولأم الرسول" اتبما ~ قل " ٥٢
الخق.عن يعيد خلاف وق الناس، أصل تكونوا 

فيهادما هم أنف■ئت، وؤ، والأرض، الموات نواحي ق الصدق، وبراهين الحي دلأتل سربمم - ٠٣
هؤلاءيكمؤ أولر تعال، افه من الخى هو العفليم القرآن أف لهم يسيرق أن إل تعال، افه قدرة ءجائ_، من 

هداإن وافه بل ا-لحوامح—،: حلقه؟ يفعله ،ثا ثيء كل عف شاها ربك بأف حق، القرآف أف دليلاعف المشركين 
دكاف.

البعث،من ثلث، ق مم الذين اكركين هؤلاء اعتقاد حهلورة من — العباد هما — فانتبهوا ألا — ٤٠ 
•ثيء عليه بمفى لا مح؛هل ثيء بكل فإثه تعال، اممه سخهل من واحذروا لأنفكم، فانتبهوا ألا والحاي،، 

-٤٠٤-



فصلتسورة 

والأظ٠uت:اكوائال 

إذافإد4 والشدة، الرخاء ق رثه ْع الإي،ان صعق، الإنسان حال عن مستقيئ إخيار ( ٠١)الأية ق — ١ 
كثيرفهوذودعاء صؤ أصابه ؤإن الخق، إل الانقياد عن وئزمع أعرض عترهما أو رزق أو بصحة افه أنعمه 

الرخاء.ق يعرفه ولا الشدة، ق رثه فهويعرف صؤْ، افه يكئفط بأن 

ثإداأستاء}أتىلقولهتؤ الصزاء؛ عند مقبل النماء، عند بطن إنسان هو حث من الإنسان إن — ٢ 
وئقاإ؛بماِفخءه.آعتفف 

ه•مئى يإذاآممتامزاآلإدس ؤ لقوله؛ افه؛ عند هومن النعيم من الإنسان يه يتمئع ما ٣— 
بادثتهادن محيبْلر يمح، التعمة عند اثه ه نقمن الإنسان رأى فإذا الخالة، هذه من التحذير — ٤ 

الذموم.الإنسان هذا ق داخل ائه فاليملم عاليه، تعال افه أوجس، 
الإنسانازداد وكث،ا الحق، إل طريق فهو ه؛ نفول الأفاق ق تعاق افه أيامحت، ق التفكر وجوب، — ٠ 

يزدادإيٍانا.تاملأوتدبرأفانه 
حق،أيه عل للرسول يتمكيته استدل، تعال افه أى ذلك وجه مرثراتما• عل بالاثار الاستدلال ٦" 

موثراما.عل بالأيار يستدل، فالإنسان 

 —W شمتأوتميده،ءكأ أةّ' يغش ٠ قوله من توخي تربوية فائدة وهده الخالقة، من الخدر
L•افه ترام، موف فإيلئ، وأقوالالئإ، وأفءالك< الث، نفعل ثيء، كل عل شهيد افص أل علمتج فإذا 

ؤ،كان س أف ومعلوم الله، لقاء من شك ل أثم تكذيبهم _—، وأي المكدبين، هؤلاء حال بيان ٨— 
فه.يعمل فلن القه لقاء من ثلث، 

بأفعالهثيء، بكل ومحيهد ذللثج، وغثر وتدبيرا، وّالهلانا وقدرة علءأ ثيء، بكل الله إحاطة بيان  ٣٩
انماد.وأفعال 

له.التاقة الرائة يورُث، ثيء بكل تعال افه بإحاطة الإي،ان أن ذلك اض، هراقبة -نحمق ١ ٠ 

٤٠٠-
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مكية.النرولت 

القاصد:

والبعث.والرسل بالملائكة والإيء^ن تعاق، اف بوحدانية الإيءان تقرير ~ ١ 

عامة.والمشربة خاصة، المل>دن حياة ؤ وأهميته مابد.أالثوري، عظمة بيان ~ ٢ 

للشربة.الكريم القرآن هداية مرير — ٣ 

١العالي رئب، عند من وأثه الرصمح،، لدى المدر وحدة تأكيد — ٤ 

١^١^٢^بمي 

ماقلم> ؛؛0؟ آ-لكثِ امحذاثُنملكاآثئآلمؤار_ ثإل ثط،.إتك َكثإاث ُأه؟ عسق ؛؛Q؟ تِ حؤ 
وآلئثغكقميهن ين يتثهلندى آيتكزث 0كار  ٢٥٠انتظم آتثيخ ؤكو آ'لأرني، ق وما آلثتنؤ؛دؤا 
هُهأؤمحم ألأا0آثههزآءؤ الأينيث ؤ، لثن ؤتنثثفمحك رجيم قنمد ثثتءم0 

الم،ر.

إعجازبيان إيرادها ز الحكمة من وأف القطعة، ، الحروفعل الكلام البقرة محورة مطلمر ق وثث.م — ٢ — ١ 
القرآن.

 ®~v ~ المنزلة،الكشبح ق هيللث، من الرسل إل أوحى القرآن، هن.ا — محمد يا — ربلث، إليك أوحى ما مثل
المتع،الأرص؛ن ل ما يكل المسح، المموامحتح ق ما كل له خلوقاته، تدبير ق الحكيم ملكوته، ق العزيز اف 

ألعفلمته ومن العظمة. صمار-ت، فيه اجتممّتح الذي العظيم محلوقاته، جح عل وصفاته بياته العلمث وهو 
فول،من العثلمة طْ يمس ما وبكل محبحاته بعظمته تناثر فهي ثثثمن، أن تقارب، الع مواصته ال

لذنوبالمغفرة افه وسألون رحم، بحمد بالمسح يلهجون كلهم والملأتكه وردبآ! انحل. افه إن المقرين: 
•<رم.الرحيم اكاتب؛ن، عياله نوب، لن. مغفرته عن تغفلوا ولا العباد، هما فانتبهوا ألا المومضن. 

والأستياطات،:الفوائد 

ويرؤبونالماس، •٦١ يتكلم الض الحروفج س نبيه عل المنرل كلامه إن حسث، تعال، اطه ةد.رة بيان ~ ١ 
بمثله.يأتوا أن عجزوا ذللث، وْع كلامهم، منها 

ؤبجه،.إتكه•لقوله: M.، المي سوه إنات ٢- 
٤٠'
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يقيدموصول ام ماه ؤ لأن ه؛ آلابج، ؤبماق آلتمنؤثه ناي، لم> قوله-ؤ ل غهأ اف ملك عموم ٣" 
العموم.

ه.مقهى وثن لقوله: الذائ؛ هش علواش بيان ٤— 
مالنا تحرهم افه س لولا ا،للائكة لأل لتا؛ تعفرون يالملائكة لتا تحر أن عليتا اطه نعمة ٥— 

اضتحرهم.لكي لتا، استغفروا 

ه،^٤ ^؛؛;٠"^، مو'ىلات: بثلاثة ذلك وأثم رحيم، غفور §،ق افه أف تأكيد — ٦ 
لقوله:كالتعلل ه قوله: لأن القدري؛ اش -محكم j الحكمة بيان ٧- 

لأنالإجابة: فتكون الأرض؟ j لئن يتعفرون لماذا يقول: قاتلا كان 

الرحيم-الغفور هو القه 

وقق,لائ<أفيتابويمسل?و؟ ءيم أثن وتآ عاقمم حفيظ آثم أئياء ددذبجء ين أقئأمذط نؤ 
فؤ،آيثوؤممفى ميى فيه لارت، آيج بجم ثنن-متاؤيندر ؤندرأم همءاةعثؤكا إقأى 

ؤلإمن ئم ما وآلْلثل«وي، تخمتعت ق من دخل ونى ؤيؤدة محت ثآء أأج؟وؤ أدي\وث 
ثيا ٢٥٠محمؤ-مث د محئو آتمذيأبن أهأرأم ولأُصتم 

ؤآهاطزمحب و]قتي ميًفئق عفيد تق آثم د'.لفم آممه ثقكثمحُإق محن محو حنكم -آ
قسَؤئإمحءهيه يروم أرمحزأ آ'لأدشَ آروجمامحيى قثبلإ" ذعوثن1 جعل، دآلأيمحن آلثمتؤزت 

ؤمدرتثآء .بتن وآمحلإءمثسءألإ3ث<محثوآكميعآئءٍارو؟
4آمحمحءلم0<

\ر•الف

ومحاسهمأعإلهم، عليهم محففل افه يأل الهةيعبدونها، افه غير من انحدوا الدين المشركين افه تيدد ٦" 
الأمانة.أديث، وقد مبلغ أنت، وإث،ا أمالهم، موولأعن ~ الرمول اتها ~ ك القيامة. يوم علميها 

حولهادنى مكة أهل قذد فصيحا؛ عربيا قرآنا اليك أوحينا الأمين الأنبياء إل أوحيتا U ومثل ٧- 
فيهيتئرق ئم فيه، شلثج لا يوم وحسابهم، الخلائق -لحمع القيامة يوم العقاب من ر ومحن. أجعين، العباد من 

المستعرة.جهنم نار ق وفريق، الحنة، ق فريق، فريق؛ر،ت انماد 

٤٠٧
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الؤْتين،من يشاء ثن رحمته j يدخن أن أراد ولكنه مهتدين، كلهم الناس لجعل افه ثاء دلو ٨" 
المذاب.عنهم يدح متر ولا أمورهم، يتول مى افه دون من لهم ليس بالكفر أنفهم والظالمون 

وحدهقافه ينولومم، اطه دون من أولياء انحدوا يل وليا، اطه يتخدوا ل؛ أئم المسركنن عل افه يئكر ٩" 
ثيء•لابمجزْ قدير ثيء كل لهوعل الوني، بجت الذي وهووحدْ وليا• أرادوا إن بمص هوالوئ 

اشذلكم هو• رّوله وثق كتايه ل اطه إل فحكمه الرين أمور س ~ العباد اتبما — فيه اختلفتم وما — ١ ٠ 
•شووفى{ كل ل أنجع يإليه أموري، ق اعتمدمت، وحده عليه وربكم، رق العفليم 

أزواجاجنكم من لكم جعل السح، والأرضن السح موامحث، الخالق سبحانه هو ~ ١ ٢ — ١ ١ 
منتثرينؤيثثكم بمكم.كم، أيضا، أزواجا والغنم والمر الإبل من لكم وجعل إليها، لتسكنوا وإناثا ذكورآ 

لهبالأحوال، البصثر للاقوال، مع الوهو محلوئاته، من ثيء يايله دلا نعال يشبهه ليس التوالد، ب—٠ ب
منعل ويضيقه عياله، من يشاء من عف ررقه يومع السع، والأرصتن الع موامت، المالكومث، صيحاته 

قيء.علميه عنفي لا عليم، الأشياء من ثيء بكل صيحاته إيه يشاء. 
والأساطات،:الفوائد 

طريقهم.تعرصن الش العوقامت، مواجهة ق اطه إل الدعاة ليه ت١" 
وملرْينبه ئناطبين وكنا عربثأ، القرآن كان إذا اثه ذللث، وجه وتعلمها. العربية اللغة معرفة أحمئة ٢— 
العربية.اللغة بتعلم إلا ٥^، إل الوصول لايمكن فإثه به، ؛العمل 
وئلهم ليي فامم القيامة، يوم بالشرك أشهم اافلال^ن عافية عن تقبئ مإخبار الأية)٨( ف ٣' 

تعال•اطه عقايه من ينصرهم نصثد ولا أمورهم، يتول 

الأيةاء التضرمحورة ينفئرت نبوي، وفم، محمنهءه سدثاءي، ود.حل ^ ١٠قوله،الأية)٨، ق ~ ٤ 
(١٧٣  ،C الخنةذكر فيها الي الأية عف يقْني أن 'ريئبغي ايحاص•وقال ،• ٦٠الأية)الأنعام محورة وضر

]•ورههمحمنهء^ دثّاءق من ذحل ؤ نحوت والعقاب، النار ذكر بعدها كان إن بمدها، ويفصل،ثا والثواب، 
ويعيبأي؛ فعل، بإص،ار متصوب قبله مما متقني لأمحه ^ ؤرألهل1يمحود< يقول: أن ينبغي لا ٨[، الشورى: 

)القطعُالأمحافصبمم(.الظالين«ا وأوءد. أو الظالمثن، 

ولاله ول لا القنال؛ كان إذا المخالصن، مفهوم س والث.ريل وود، uصر له الأس س بالعدل القاتم ٠- 
ونصير.ود فله بالميل قام متى نمثر، 

فصلصمثر لأف اض، دون من لأحد ولاية فلا ؤةس>م_ألنلأيم، لقوله: طه، الولاية إنثاُتج ٦- 
الحمر.يفيد 

٤٠٨.
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•^ آدلو ذ1صكتتوإل ؤ ت تعال لقوله الاختلاف؛ عند اف حكم إل الرحؤع وجوب ٧— 
التزاؤج.سب الأنعام من له خلق وما آدم، يني وتكثر ويثئ ينثر قلي اش ٨" 
لامثيلفهوغلا ه، فقال:ؤلثقَكلهءيىتُ آخر، إلهآ اض مع جعالوا الدين الشركن عل الرذ ٩- 

دلاوغثرْ•الضان، و ولا له،لأفيالخالق، 

وممحشؤبمها وما آوحي-كآإثاى دأمح-كا ؤثا يدء محش تا بىأتين م مغ ثؤ 
شه محثبجث آثه إد_ئ تآشئب تا هكئ فيهكرعق ننمثمأ ثلأ الن؛؛ث آيمأ أن ثبمتئ 

ثلقاش هم بمي ثى آلكنتب ييبجأ آقبم، ؤإن سم لئى قض لم إق ربما ين سثمث 
آلثقثآآنزلتر تا٠تق ؤهق هما؛م اآؤلأيبغ أينب ،=قث1 وآذثق_لم ^0؛ لو؟ثلقلأغث تنيم_، ينه 

حجهثآُ أعمقتظم ؛2^1 لهذف لتآ ^١ آس ستئأ هءد ؤلينت حضثف ين 

التفرث

الأديان،خير الدين من لهم شرٍع أن العظيم بكرمه ه دالتي ا،لؤم~؛ن عباده عل بحانه يمس " ١٣
باقامةأمرمم الرين، من العزم أولو وهم وعيي، وموص وإيرامم نوحأ به أمر الذي الإسلام وهو 
وأعرضوااسثقالوا، الذين الشركن ودم الدين، ق والقرفة الاختلاف عن وماهم الدين، هذا شعاتر حيع 

منبالطاعت إليه يرجع مى ويوهم، الرسلن، من يشاء تى يمعلفي الذي افه، توحيد إل ه الص دعوة عن، 
•الومنع، 

حمالهموما اف، صد من بالعالم الرمل جاءتمم ما بعد من إلا والمشركون الأديان أهل تفرقا وما - ١ ٤ 
الكئار،بإهلاك بينهم قممي العقاب اممه؛تأخثر من مابؤ حآلم ولولا يينهم• والعداوة الخد إلا ذلك عل 
زأوقعهم َكتبهم ز ثلث، تفي الهالكين، أوكلئ، من؛٠١ والإنجيل اكوراة أوتوا الذين الكتاب أهل وإن 

والحيرة.الرسة 

وقل:الشرممن، أهواء ولائئ اش، أمرك ك،ا واستقم — الرسول، أنجا — مائع العفليم الدين فلهذا — ١ ٥ 
وربكمربما اض الحكم. ق بيتكم أءدل، أن رب وأمرق رسله، عف افه أنزلها الش الكتب بجميع آمنت، 

-٤٠٩-
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افالحق. سيرن| ْا بعد وبيتكم بيتنا جدال لا اليثة، أعإلكم جراء ولكم المالحة، أ'مالنا ثواب لنا حميعا، 
للحاب.الر->ع وإليه القيامة، يوم حميعآ وبيتكم بيننا محمع 

والأستنياطاصالفوائد 

محمد:إل ان؛هئوأ نؤح من واحد الأنيياء دين ~ ١ 

همال: إذ الشتm إئاترسالة ٢- 
فيه.التئرق وعدم الث.ين، باقامة مأمورون حميعهم الأمم ٣— 

هويد؟محا,إكمح ؤ لقولهت والخالفايت،؛ اليع من ^ ؤشيبّبم وتعاق مارك الله عصمة ~ ٤ 
لأمحااس_،ّداية.ادث،علالإئ؛ةإنىافه؛ ه- 

ه.وبع؛ا_جم اقولهت معتي.؛ فإثه؛١٤ العلم جيء بعد من الدين حالف مى ~ ٦ 
ًقثآيآسثفم ؤ لقوله: منه؛ ليس ما الله دين ق محدث، ولا أمر، تما يستقيم أن المرء عل محب ٧- 

همحق 
دثثويه-وتجنه ئؤيدْ والنواهي الأوامر هذه مثل لأف ه؛ لتييه وسال تبارك القه نشيت، ٨— 

ه•يزًًؤتسما آلثص شد ءاتنت،يعا ؤوير لقواهت تمنابؤ؛ من اش أنزل ما بكل الإيان وجوب ~ ٩ 
ه.>ي.قكم ل وأمنتؤ لقولهث العدل؛ وجوب — ١ ٠ 
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غضبؤعثعم رغم بمن داحضة "محنهم لث» آنتمحيب ما بمد بن آش ق بما-مرئتي إلون ؤؤ 
ئنجئبلملآلتاظ ومايتر>لك ليى -ألاأصب ١^٥ آست ؤ؟ كتدئ عياب ؤتهتآ 
نلق١^٤آتها وسلمنين يتنآ سقمن  ١٣١^وأك؛زى يهنا ^^قهاأكمتت<لأقزن اؤأر 
آليثذمحبمو يشاء من يترى ِبمبادْء لظيس 'أو^أا'أثة عيد صقل ش ؤ، ثماروذكث> آئ؛ث 
ثبيدمحشآقياومحءتيث؛افي~ْرمحءدمر، مدقث آلآ-خرف *مت سكاىمئ و؟ آمر 
وآهينةيس فيآٌتة ومالت. 

•المحر 

ربهم،عند ياطلة حجتهم ك استجاب ما يعل من تعال اض دين ق بماجون الدين والكمار  ٠١٦
الاحرة.ل الأم شديد عذاب ولهم الدنيا، ق اف من سحط وعليهم 

الناسين ليحكم العدل؛ وأنزل بالصدق، متمة الكتمج، وسائر القرآن أنزل الذي تعال اف ~ ١  ١٨٠ ٧ 
سجيتهايتعجل الي الساعة تللثح تدرى. لا وأتت ئرمح اياعة وئت لعل ينيمك وما بالإنصاف، 

إنالعباد، اتها فانتبهوا ألا حما، وايمة أق|ا جرما ويعتقدون هيامها، من حائمون والومتون سخرية، الكمار 

الخق،عن بعيد صلأل لفي الساعة قيام ي بجادلون الدين 
أجد،يعليه لا كلها القوة له الذي القوي وهو منهم، يشاء من يررق بعباده، لطف دو سبحانه افه ~ ١ ٩ 

أعدائه.مجن انتقامه ق العزيز 

لهنضاعف الاحرة ثواب ونثته بآماله يريد كان فئى للاحرة، الممل عل تعال اف بمس " ٢٠

منالاحرق ق له ومجا نريد، لتي تشاء ما منها ئؤته وحدها الدنيا الخيام متاع بعمله يريد كان وقى حسناته، 
يستحمه.ثوايسه 

قيمحءومد،كاثسدردلث> - سكاىمب اف رسول تلا ،؛ ١١٥قمح* هريرة أبي، عن 

مئآدم ابى ه.' اف ®يقول خون اف رسول قال ثم ه ^اوئأم>فيأ'ض-مقينصيس، 
*فقرك،، أصد ولم شغلا، صدرك ملأت تفعل ؤإلأ فقرك، وأذ غثي صدرك أملأ لعب1دبي، 

منالحاكم وأ-محرجه ( ٣٩٣برتم ١ ١ ٩ T/ )صحيحي j حبان وابن ءرس. حن ومال،; ، ٢٤٦٦٣٠برالن ز الرملي )ا-؛م-بم 
(.٩٥•برتم انمحيحت لي ي)ايال١لآد١بي ووامقها ( ٣٢٦الذمي)الستدرك؛/ووامقه وصححه سحوْ، ار يبن معقل رواية 

-٤



الشورىسورة 

والأساطات:الفوائد 

الأشياءبه يوزن ما اليزان لأ0 ه ؤأيخ؛آة ؤ ت لقوله القياس؛ »إساءت عثٍمين; ابن الشخ قال — ١ 
منيتفائه القرش ق اف صربه مثل كل أل واعلم السإوثة.... الشراع ق القياس إئيات ففيه بينها، ويقارن 

آنزلثدألقتا'ةء ايثثؤة تقل ؤإئتا ^ ١٠فال،الخال، هذْ عل الحال هذه قياس به اصود لأن لالقياس؛ 
ؤإلحاقالوازنة يقتقي والتشبيه به، ومشبه مشبه هنا عندنا [، ٢٤]يوش: ^ آمحيير ظئنلْلبمتاث آلتثل مى 

(٠ ٤٧٧ه/ الكريم ١^٠^ ير )نف١ ^ ٠٢القياهو تماما وهذا به، بالمشثه الشثه 

ثابت،حو وهذا ينلئك. وما أي: ه، ؤثتاتويد،ث لقوله: الساعة، تقوم مض يعلم لا الضه ٢- 
السائل«لأمن بأم صها المؤول >)U فقال: الئاعة؟ عن س قال: m الض سأل m؛ جميل فان 

الإيانينال، باب ~ مسلم وصحيح ٠، ٠ برقم الإيان، عن قو الض جمنمبل سؤال باب ■" الإبان كتاب — الخاري )صحح 

(٩٠ برقم والإحسان، والإسلام 

خوفاحائقون ولكنهم ه، ^١ مئفموة ءانؤأ ؤواك!بمثث> لقوله: منها؛ حائف، بالثاعة المؤمن ٣- 
لها.العمل عل محملهم 

الأجركل تعاد ش العمل إحلاص إل والدعوة الدنيا، الخياة متاع عل الحرص من التحذير ٤- 
والثواب.

جهملتُ فزجعنتا ممد يش ئثاء نا مها لمح» محبيآلماحلأعثتا شَكاث ؤ مقثدة ( ٢٠)الأية ~ ٠ 
أراد.ما كل لانمر فانه اللنيا حرث أراد ثمن لأي ]الإساء:ا/ا[؛ ه ئد-م_را بمتنهاتتّموثا 

ثواببعمله أراد فمي الدنيا، أو الأحر؟ يعمله أراد من حزاء عن متقيئ إحبار ( ٢٠)الأية ق ٦- 
ثوابله فيضاعف الحن، عمله ق له يزيد اف فان الدين، إل الث.ءوة ز وأنفق الله، حقوق فأدى الأحرة، 
له،قسمه ما منها افه أتاه ها وحل. الل،نيا بعمله أراد ومن الزيادة، من اطه شاء ما إل أمثالها عشر إل الحسة 
الثواب.من شء الأحرة ق له وليس 
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مئآلصي ئدآنيةؤإهد==قلته ؟،؛يادن لهمنر،اشيما ثتبمؤأ مثهنِيءكتؤا أؤ 
نهويتتكثثؤأ منا م£،مقيرى ضى ؤ؟ آلسم ^٢عداب لآآمحليا؛ى سأم 

عنديثاءؤن ما ئثم آلجكتاب رؤصكات ؤ، آلصقيحشب ؤعملهمأ ءامنوا ؤاليبن بهتي وائ 
ئل/لآألثظحث وععاؤأ  ١٣٠١٠آمحيق ;مادْ مثنأئة fلفيى ؛، U-S?ؤ؟ ١ل٤-^ر ٢كصل هو دإلث< يبهم 

أمأوأُ ستؤئ_ عس أقن ■ثننا'إ0 لم» رد حتثنع رشَمزذ ^^ ١٢ؤ،آتؤدْ إلا ثم؛ هثه 
علمقوِسحهأممد ءيئ،ةواأئ، عيل أقث" تثإ عقأئمحَؤثا آء< يملنن 
معاو»ت<ما ؤتتلم آلثتثات عن وتتقوا ءبادْء عن الإ1ئآذثإ)؛ّ أهو٢لى أكدمحيأؤأر دذ١ت 

تديلعذاب لثم ^١،، ١٥٥تن ؤينيدم آلخنلخت ؤملؤأ ءامتؤأ أؤبم 
التمسثرت

لهمقرعوا والش؛اط؛ن، الأئ من شركاء باش المشركن لهؤلاء هل اكرين: تعال اض - ١٢ 
بتعجيلبيتهم قثمى يامهالهم؛ ا؛ق ءاش حكم أن ولولا تعال؟ اش يه يأمر ام الذي والعصيان الشرك 

القيامة.يوم مو-ءع ءذ\ب لهم بالكفر أنفتهم الذل١لثن وإى هلاكهم. 
ا-اهرائمارتكاحم يسب اش؛ عقاب من القيامة يوم حاضن باش الكافرين — الرسول اتبما ~ ترى ~ ٢٢ 

منيتمنون ما لهم العليية، الخنان ريا'س ق اف عملوا؛aلاءة الذاين والمؤمنون ثبمم، نازل والعقاب لع.نيا، اق 
ئووه.يوصف لا الذي الكبير هوالفضل العفليم الخزاء ذلك ريم. عند من الثتم أنولع 

اتها— قل تعال. اض أمرهم ؛،ا يعملون الذين الومت؛ن عباده اش يبئر الذي الكريم المقام ذلك " ٢٣
القرابة،من وبمكم بض  ١٠محلوا أن إلا الرسالة، تبليغ عل أجرآ منكم أءلاو_، لا للمشركن: - الرسول 

المومتثن.لعياله شكور التائب؛ن، عباده غفورلذنوب اض إن له. نضاعفها حنة يكسب، دس 

آلقربى حير: بن سعيد فقال ه ؤ(ألئنبم وإلاألتنده فوله: عن ثئل أنه عتهء١ اش رض ماس ابن عن 
فيهمله كان إلا قريش ص طن كن م الض. إن قه، ص الذ يمحي ماس ابن فقال ه، محي 

القرابة.من وسكم بيتي ما تحلوا أن إلا فقال؛ قرابة، 
الآ؛ة(.باب اكورىا سورة ~ التستر كتاب —  ٤٨ ١٨برتم ٤ ٢ ٦ ٨/ البخاري )صحيح 

لوإليه؟ القرآن ية بناض عل الكذب احتلق محثا..أ إن أيقولون: بل اكركن: اف يوح ٢" —٠ ٤٢ 
إثهالحكيمة. بحجحه ويوصحه الحق، اش ويست، الباطل، اض ويزيل قلبلمئ، عل اش دثع ذللث، افأريث، 
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يشاء،يئى الذنب عن ومنح تابوا، إذا عياله من التويت يقبل وهوالذي العيال، زقلوب ط عليم صحانه 
عليه•فيحاسيكم وشر، حير من تفعلون ما ويعلم 

فضلهمن ؤيزيدهم الحؤ، من إليه افه دعاهم لها المالخاصت، يعملون الذين المؤمنون تجيب، وي— ٢ ٦ 
جهنم.نار الألرق شديد عذاب لهم باق والمكدبون كيثرأ، وأجرأ مدى 

والامتساطاته!الفوائد 

حرمهثيء نحلل أو افه، أحله ثيء تحريم j( الكار الرماء أطاع *_ ءث؛مينت ابن الشخ ءال، - ١ 
•( ٩٤٩٠/ الكريم القرآن ير )نفشركاء®. انحذهم قد فائه اض، يوجيه لي ثيء أوإمحاب اف، 

لاينغم.الماضي ق يعني يتغيم، لا أرلأ افه قفاه ما — ٢ 
النساءصورة ير نفؤينغلرت سوى، ، وقف^ يهثر وايع تع١لت قوله عند ( ٢٢)الأية ق ٣- 

(.٦٥)الأية الأنعام وصورة (، ١٧٣)الأية 
إحاروفيها الأخرة• ل والكرامة بالعم الؤهت؛ز، اف• نمال وبشارة متقلأ، إخبار ( ٢٣)الأية ى - ٤ 

فماعدأ.بعشر له يضاعفها اض فاق حنة، يكتس، مى حزاء عن أحر متمن 
ه،^^^؛! ^٢٠٨٤لقوله: الض. به حاء لما الكئار ضابذة شدة بيان - ٥ 

العماة.•يا بمسح اف من عقوبة القي، عل الطح ٦— 
وبمفوم،وطاعته، توحيده إل رجعوا إذا عتاده، توبة افه تمل عن تقيئ مإحيار ( ٢٥)الأية ل - ٧ 

الماضيق سواء - وشؤ حير من عباده بمنع  ١٠يعلم ه اطه أة وهو آخر، متقبئ إخبار وفيها سيئامم. 
حا•وهوجازبمم ذللث،، من قيء عليه عض لا ط - تقبل أوالمأوالخاضر 

تعال-اف لإجابة م، واثه الصالح، والعمل الإيمان فضل،ن ٨— 
الإعجابمه عن يقهبع أن الإنسان عل ثبج، هذا وعل اش. خثرفبفضل من اذ الإنبمال ما كل - ٩ 

دالغردد•

العقاب.والكفر؛ل.كر العاصي عن الناس بماور تعال اض - ١ ٠ 
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ءص؛ر"غيرّ يبآدَء شديتايثاءإهث' يرل محلين فيآلأ>قش محأتيتيهتادبلئوأ ١ ؤ
.إمحئو محظ> ؤينثز قثيإ ما بمني يردايث<لأ 

تنصهمحظم مدبر.ا نكه وهومحض^رإدا دآئ يؤن وى و؟يقو آلثثؤتي 
ينلكم محيا آمحثني_< ف يثعجغب أمر ومآ عنَقث\م'/ج؟ ذنتت0ث\ َة1ثت، مما ثمبمبمكو 

^أُلنثآمثةفيألحوللملىأه'خقثصآءوإرفي محالاءثيّإر محيت ين محت>آثو 
_^y^؟نمش يتاكسؤأ بجثهن آد ،2^.؛ ^؛١^ إؤآ ^،وش .٠٥ف، أ0 ءم_وث عق 

ءايلآامامحأءنسد<.همحبمم 
التفرت

فيإوالعدوان الماد عل ذلك -نملهم حاجتهم،فوق عباده عل الرزق تعال اش ولودثع ~ ٢ "٨ ٢ ٧ 
وهوشووئهم، يتديثر بصثر يأحوائم، حيير بعياله إيه لكفايتهم* يشاء ما بمدر يرزق سبحانه ولكثه بيتهم، 
بفضله،عياله يتول الذ*ى وهوالول حلقه، ق رحمته ويتثر تروله، من يئوا ما بعد من الهلر يثزل، الدي 

حال،.كل عل الحموي 

الدوات،أصناف من فيهيأ تشر وما السح، والأرمن السع موايته الحلؤ، ت افه قدرة دلائل ومن " ٢٩
القدير، اء يشإذا كلهم الخلوة1رت، جع عل سبحانه وهو سهاء، كل ول الأرضي، وجه عل تل-ب للءٍ، 

؛عج>ْ-كاء•

عنويعفوربكم ارتكبتموها، الش معاصيكم يس، فبمعيية من ~ العباد اتها "■ أصابكم وما " ٠٣ 
-يا.فلايواحدكم الذنوب، من كثير 

وئمن اف غثر من لكم ولس منه■، تفلتوا فلن الأرض، ل افه بمعجزين - العباد أثيا - ولتم - ١٣ 
يؤذيكم.ما عنكم يدفع ولأمتي أموركم، يثوئ، 

n-r-r  اممهيشأ إن كالخبال،، الحر ق نحري التي الكبيرة فن السبحانه: يررته عظمة دلائل ومن

واضحةلعلامايت، العفليم التدبير نالئ، ز إن البحر. ظهر عف ثابتة الفن فتقمر ساكنة، الريح بجعل أن 
الحاصقة،الرياح يرمل يشأ ؤإن سبحانه، لتعمه مكور افه، طاعة عف صبار لكل الربانية القدرة عل 

الذنوب.من كثير عن سبحانه ويتجاوز ةنو•<٠م، بت، عليها؛ومي السفن هده فيغرق 
افه.عقاب من فرار من لهم ما والشاهدة؛الاْلل، الموعة أياتتا ل محادلون اان-ين الكمار ويعلم — ٣٥
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Iوالأسناطات الفوائد 

ييغونفامم عليهم، ووثقه الرزق، اف ط إذا في،ا العباد حال عن متقبئ إخيار ( ٢٧)الأية ق ١" 
لكفايتهم•يشاء ما مدر أرزاقهم بمرل اف دلكن عل؛عض، بعضهم وبملغى أشرآوبعلرآ، لأرض اق 

وحلم.اش عند من وتفييقه الرزق تنط ٢" 

٠>^'لقوله: وعلم؛ محرة عل بئ عفآخر، وتضيقه أحد، عف الرزق توسيع أف إل الإشارة - ٣ 
همثأدمءثمئتيت 

ه.ئدير اء إذاثثوهوعك-تءّعهلم ؤ لقوله: الحساتمج؛ يوم الدوايج هدْ بجثع هل افه قدرة تمام ~ ٤ 
حوالدنيا، الدين ق المايسه يوي والأيام الذنويح ايه اكتبأن تقبل مإخبار ٣( )٠ الأية ق ٥— 

بما.عباده فلايؤاخذ اليثامت،، من كثبمر يعفوعن هق اممه أن 

إل:الخويث، العلم توصل ~ ٦ 
نحركها.قوة فيها رتوثر ما محاكتة، تبقى الفن أن أ~ 

الغرق.من ومحفظها التوازن لها يؤمن لانراه، الماء ل مامغمورأ للفن أن ي،— 
الشن.ظهرها عف لتحمل مناسبة كثافا>ّتؤ ذايت، وجعلها والأمار البحار مياه تخير ج~ 
دايتؤالخشبية ١لألو١ح لتئييته ومسامثر الماء، من أخمل لأمحه فن؛ اللصناعة الخشس، امحتخدام د~ 

داخلها.إل الماء تتئ>ث ويمع الماغهلة، القوة من يزيد ؛ئا الكثثر، السطح 
p?fun-a^tv42<ل^١eاntaiI١هn^/c>lran-n^.cاttp://qXا^

عليه؟عنقي فلن العاصي بمدب أن أراد قنوإذا افه لأف ورئابمه؛ تعال النه خوف، وجوب ٧— 

^١لقوله: رلعقو،ا>ّتن،؛ سيمحب، وأما العاصي، من التحدير ٨— 
واجمةقاما الحي، لإنات الجائلة أثما بجدرزه، ثتقت؛أكبف ؤ لقوله: الحق؛ لإبطال الجائلة ذم ٩- 

هآنس همآ آني، ؤو؟ثنيلهم وتعال: تبارك اش هال والرهان، والبيان لويج الأمحj، أحن هي باكي، 
[.١٢٥]الحل: 

٤-
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عأومحريائد،.ا
دأثامحألتغم ٢تئبمابجأ ؤآقة يتغثلأ. صقبممحإ»ثلم وإداما ؤآثثثجثى محنودمرآلاع وأك؛ث 

سقؤثبمريأ و؟ ^^✓^٠ ^ ٩١١٠٣^و؟ يسرن ييبمهم ومحثا ثؤمحقابخم ١^٠^^٠٢ 
سمحدءث1لأتيكماتلثزآئتثٍ لإيم,يتحث،آصعيرةأؤ؟ ثمن يثأثا تقم 
لهتؤهك انمؤ، آمح؛رنيا,يعيد ؤ، ثيين آقاس بمليتؤث لتاألنجدءث،أدبم شتز''و؟ قن عنجم 

وأرههترلندهمحمحر٢لآتح 
التمثر!

فلاالدنيا زخرف من — العباد أئبا — جعتم فمهإ الدنيا، الخياة شأن من تعال اف يمثل — ٤ ا*'م~ا 
لدوامه.أئرآ وأبقى الدنيا، من خير الاخرة ز اف وثواب الراتلة، الدنيا الخياة منيع مو فإثإ به، تغروا 
والعاصيالذنوب كياتر ختنبون أمم صفامم ومن عليه. العتمالين بافه للمومنن الدائم مو الخير وط؛ 

الإيإنمن إليه دعاهم ما إل رثبمم أجابوا والذين الغيفل، وكفلموا الدنث،، عن نحاوزوا عضتوا وإذا الخبيثة، 
قيتمداةون ١ل١ل، من رزقاهم ومحا الأمور، مهثات ق ديتثاورون أوقاما، ل الصلاة عل وحافظوا به، 

فمنزيادة. عثر من اعتدى، ما يمثل الميء بمحازاة لديمه، انتصروا للظلم ئمرصوا إذا والذين الثه. سبيل 
محث،لا تعال اف إ0 الذ• عل( عفوه فأجر افه، رصا ابتغاء النموعنه وبئن بينه  ١٠وأصلح المرء، عن عما 

عليه.ذنب، فلا اعتدائه بمثل العتدير ءائ_، ومن العتدين، 

القولمن يالاءلل، الأدض، 3، ويمدون التام،، عل، يتعدون الدين، عل، والعقاب الإثم إثا - ٤٢
مومع.عياب لهم الحي عن البعداء ^_، والفعل. 
اضأمر التي الحمولة الأمور منر العظيم الأمر ذللث، إئ يثة. السض وستر الأذمح، صر^٠، ولمن —  ٤٣

حاوأثدئ.

والأستياطات،:الفوائد 

عندلهم بأن يتؤ'كااون ريم وعلر ورسله، باق آمنوا للدين والبشارة مسملأ إخبار ( الأية)٦٣مح، - ١ 
القيم؟الخنه نعيم تعال افه 

وجوب٢- 

والاقممادية،والاجت،اعية جاسية الالفوصير عل، والقضاء العنف، أنواع علاج j( الغورتم، أهمية ٣- 
والشقاق،.القرفة ونبي الكلمة ووحد.ة الخٍاعة هيبة عل، محافظ أن ومحب، واحدة قبة محت، الكل لأن 
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الرشيدةوالتوصيات ديدة الالثاتح حلال من يالجتمع الارتقاء ق الشورى محلى مسؤولية — ٤ 
كريمة.ومحرجات حكيمة قرارات ذات 

|1حئهم؛الأحل. وإغفال يالفللم، يرضون لا أيم يتو'كلونت رم لعل آمنوا، الذين صمات من ~ ٥ 
ه.ؤ لقوله: 

بالأسماء.الخد ألايتجاوز الم أهابه إذا انصر ثن عل محب ٦- 
غيرمن مثلها ستة عقوبته قاف أساء إذا في،ا اليء سيئة حزاء بآل نشئ مإخار ( ٤٠)الأية ق ٧" 

العفودين بينه الود وأصلح عقابه، دثرك اليء عن عفا مذ لهوجزاء تقلأآخر، مإمحار دفيها - زيادة 
اطه.العفوعل ذلك فأحر افه، وجه ابتغاء عنه 

محكحر فيتذ الخسارة أعظم وما للعبد، افه محثة انتفاء الظلم ز أف ووجهه الفللم. من التحذير ٨" 
اف4له!

 ٩ - j عزائممن ذلك فان يثة، الوستر الأذى عل صبي قن حزاء عن تشلأ مإخبار (  ٤٣)الأية
حميدآ.وثناء جزيلا، ثوابا لها ورب ، ١٦٠افه أمر التي الحميدة والأفعال الشكورة، الأمور 

٠'؛^,هل،إق يآؤأ لما ويَنجاآلْصن بممح-ْء ينتلؤقن أه' ئما منمحّلز،آمح وؤ 
^^شتينظنفحؤهاث،آق-نضيز من 

عدا>ت،ل ألاإل آثقيثمؤ يوم وأهاJبهلم أميم حسروا ١^•؛-، ءام>نواإل 
سزوأأمن )م. ى ظ ومنأش يؤن تن تصئؤكم أيلثأت بن وماَةرث<ىإ و؟ متيم 

منوما٣ ملءبجمي من ثكم متا آثو ي>َث< مندثن ي ينم بآيت آن مؤ، ين لر.بم أستبميأ 
ألإمنذ١دمنتا و)قاإذآ أثئ عثاث،إلأ إن •حقيذتا علهم ^لقق، اؤ؟ تحجير 

أثنيهمدثاهثمئ< تفكه ينجحبمآيإنمتيم دبمه يغا 
ير:التف

يومبالكفر هم أنفهلموا الدين وترى مدايته، يتول ناصر له فليس الهد.اية عن افه يقلله ومذ ~ ٤ ٤ 
صالخا؟لسل الدنيا إل للرجوع طريق هناك هل لرمم: يقولون العذاب رأوا من القيامة 
الحريمن حاضن جهنم نار عل بمرصون القلال؛ز، هؤلأء - الرسول أقبا - وترى - ٤٦-٤٠

يوموأهليهم أشهم خروا الذين هم حما الحارين إف الومنوزت وقال الحوف. شدة النثلرمن سارقون 

-٤٦٨-



الشورىسورة 

أعوانمن فم كان وما دائم، عذاب ق الظال؛ن إى عامتهم. سوء من — انماد اتبما — فاتشهوا ألا القيامة. 
الهداية.إل يه لمل الثواية من عرجه هلريق من له فإ الهداية عن اف يقلله دس العذاب، س يتقذوتمم 

أحدآيمكن لا الذي القيامة يوم يأق أن قبل من نمادته — انماد أ|بما — ربكم يعوق أحسوا ~ —٨٤  ٤٧
يبكم،ناصر من لكم وما التء.م، ذلك ل إله تلجئين ممر س لكم ْا بوقوعي، اش لخي بمد يرده أن 

أرملتاكفإ الكفر واستحقوا والإي،ان، الدعوق هذه عن أعرصوا فان اقترفتم، ما لإنكار لكم سبيل دلا 
منكا U - ؤإنا الدعوق. تبليغ إلا _ فا عليها، كحاسهم لأمالهم حافثلآ عليهم - الرسول يا أ- 

ارتكامهم__، مصيبة تصنهم ؤإن ثيا، همح برحمة الإنسان أكرمتا إذا — الشاملة والقدرة الكاملة العفلمة 
اض.لنن»أ جحود الإنسان فان العاصي 

والأسياطاُت،:الفوائد 

النارعل تعرصون لأمم معصيتهم. يناسب، بعقاب تجارون العانيين الحهم، عل اد~تكمين إف ~ ١ 
ذليلينّحاشعين 

اش.من الهداية لأل الغاس؛ ثيدي أن عليه وليس البلاغ، عليه ذالد،اءي للا-ءاة، تسلية — ٢ 

ه.أيديهم مت يماقل ؤ لقولهت عمله؛ هويسبّجؤ سيئة من ان الإئيميت، ما — ٣ 
ليهللشي#؟لهذْالآياُت،ت٤- 

وثكيثِ  ٤۶وبمئا 
بدىإمحءتنمئي .ثئثئ ؤلأآلإيمخم،مااوئث، ئليى ر?ةاتث ^؛٤١^،آدثنآ.إقلك 

وماؤاآلآرنيما^٢^^۶، ص،نطآشهىمح ?ؤآ منتقيمِ مذبماديأوءيك يشاء 
أ©ا4اشةبزأ'لأمح, ألاءاق 

اكفر؛

ا-ائق،من يشاء ما تفلق فيهإ، وما السع والأرصيرنا البع الموات ملكوت سبحانه فه ~ ٥ ٠ ~ ٤ ٩ 
لايولدعقيأ يشاء س وبجعل ؤإنائا، ذكورا أويررقهم الذكور، يشاء س محيررق الإناث، يشاء مى فثرزق 

شاء.من وررق يشاء، ما حلق عل قدير الخلق، يأحوال عليم سبحانه إله ولد. له 



الشورىسورة 

أوحجاب، وراء من أوثآكلمه عليه، منزل بوحي إلا اف ث،كلمه أن البشر من لأحل صح وما " ٠١
تدبيري حكيم وصماته، ته وأمط بذاته عئ سبحانه إله تبليغه. بثاء ما ربه بإذن فيوحي ملكا، إليه يرسل 
٠محلوقاته شؤون 

مامحيتا، مجن قرأنا — الرسول أثبما — إليلث، أوحيتا الرصل من غيرك إل أوحينا  ١٠ومثل — ٥٣— ٥٢
نشاءمن به مدي العباد، ثمر نورأ القرآن هدا جعلنا ولكن الإيان، ولا المابقة الكتي، ما تعرف كنت 

المواتز ما مللث، له الذي افه وهودين حما، الإسلام إل كهدي - الرسول أثبا - ؤإثلث، عبادنا. من 
للحساب.تعال افه إل الخلائق أمور مرجع فال العباد، هما فانتبهوا ألا السح، والأنصين المح 

والاسباطاصالفوايل 

أداناصي ي سواء — الخلق من يغاء ما عفلق هك القه بال تقبئ مإخبار ( ٥ • — ٤ )٩ الأيتين ق — ١ 
إناثلا الدكود يشاء لني وثبمب معهى، ذكور لا إناثا عبادْ من يشاء لغث فثهن، - المتقبل أو الحاصر 

له.لاثولد عقيط يشاء ثن وبجعل والأنئى، الذكر الناس من يشاء لغن ء ؤيعظي معهم، 
همشيتته إل راجعا الأمر فجعل ه بماء نئن ؤثيٍ؛ن، لقوله: للأولاد؛ ؛الشبة للمرء لااختيار — ٢ 

بمتزفوله: من تؤخذ متقيا، صراطا ليس ه النص ثدي خالف ما أف إل الإثارة ٣- 

متقيا١صراطا ليس عليه أنت، غيرما أن يعني نمتقيوه، 
منيشاء مث افه به بمدي للناس، صياء القرآن جعل هق اممه تقبئ؛\ذ مإخبار ( ٥٢)الأية ق — ٤ 
—.أوالمتقبل الحاصر أو الماضي ق سواء — مستقيم صراط إل عباده 

التسليمفعليه الإنسان، يعلمها لا قد ينه وبحكمه وابتلاء تعال افه من قدر الزوجين أحد عمم ه— 
جنع•أو نحقر دونا به ولبملمس له خثر هو ذس ز عليه فب ما أن وليعلم 
بواسهلة.البشر إل افه من الوحي إثبات ٦— 

٠الكريم القرآن هداية تقرير — ٧ 

-٤٧. -



صورةالز-؛مف

 Iمكية.النزول

القاصد:

اكؤية.الرالة تقرير — ١ 

الكونية.تعال اف وحدانية تقرير ~ ٢ 

أؤازر.بابة والخاب ابث تقرير ٣- 

ءّأقأؤونمح—ت 

ري

ص

ؤآولدئُ ؟هر ةدلو=ظم ؤءاثاعنيا إياجعتثث ٥؟ أين ثآؤثف م حؤ 
مم\ء=قثتل أن ألنصقزصشئا آقصميثعش؛ئإ أئ؟ حك->؛ز لعيي لتس-ا لكثب آؤ 

أ©؟هضإوة ه وثا أزيداينئيفيآ'لأثمح'ئ؟ وأم ُأج؟ مغيى 
وأ'لأربمن^ترسيلعن و؟ آمييثثمبملثاومشمثوأ'لآولأك> آتدكآ 

ثنأد٠^١ ثم نبمند م\ لثٍقلمأ'مح -؛ثل ?0امحى ألين أمز ص قولن 
ثثأءشصث:آ؛ثترذآثنوي:قة ص؛ءتثث0هئل

.،^^٤٤مك لس-تويأ لأءماؤيف ؤآ ألممحف ين دؤ وبمل آ'لآرقح'هءا -ثأث ؤآهءى و؟ 
ساةاءظنالمح.متأوا?و؟محبمولمحإ عثو أستونم إدا ر؛م نته ئدمحأ 

ثإماقيممزن0يم
الضير:

إعجازبيان ليرادعا ق الحكمة من وأق القشة، الحروف عل الكلام البقرة ّورة سذل ز مث.م — ١ 
القرآن.

—الشاملة والقدرة الكاملة العظمة من كا يا — إثا للعباد، وAنبيه بأحكامه افن بالقرآن ئا — ، — ٢ 
قلميا لرينا الحفوثل- اللهمح ق وإثه مرات، وتناثروا معانيه، تفهموا لكي فصيحا؛ عربيا قرآنا جعلناه 

وأحكامه.حكمه ق حكيم ومقامه، شرفه 

tv .



الزخرفّوو؛ 

فالكتاببفلق.! أن يريد ما يكتب أن ذأمزْ القلم، اف خلق ما أول *إف ت قال ءنه،ا اف رصي عياس ابن عن 
.١٠ه •،ممئِ ثمك -١ ثن،أممتن—، ^،٦؛- وإةد> ؤ قرأ• ثم ءنل«ْ، 

عنابن طريق من (  T٤٨/ ٥ )الضر اسري وأ-محرجه ، ٨٩٨برنم ٤ ١ • آ/ السنت أبيع، عن أحد الإمام ابن اث همد )احرجه 
(.١٤٩يرتم ؛/١٨ اكسمو و احمل «روطت راتظرت ًحح, ؤإستادء له- سنواتي الل

دءّرافكمدمعمتتكم إعراصكم، لأجل مم.كيركم أنرك ويوثخهم; الكمار، عل تعال اف ينكر — ْ 
وتكد.ي؛كم؟

يخرون،به كانوا إلا م من الأمم ■_ يأي وما السامة' الأمم j الأنبياء إرسائا أكثر ما - ١ ٦-٠ 
سألتهمإن ما ونودمارهم. الماشن أخبار يكر ومفى الرسول، اثأا قوملثف من قوة أسد هم من ^^١ ٠٤٠
الذيالعليم،مخلوقاته. ملكوته، ق العزيز خلقهن يقولزت المح؟ والأرضن المح المواُت، خلق من 

وغايتكم.مطلوبكم إل تمتدوا لكي طوقا؛ فيها لكم وجعل فراشا، الأرض - الناس اثبما - لكم جعل 
فيها.نتامت، لا بلدة به فأحييثا الخاجة، يقدر مهلرآ عحاب المن ثرل الدي بحانه افه وهو ~ ١ "٤ ١ ١ 
وتحركلها، المخلوقات من الأصناف خلق والدي موتكم، بعد نوركم من نحرجون الإخراج ذللث، مثل 
افهبحان وتقولوا: هلهورها، عل لتستقؤوا والخيل؛ والإبل الممن من دالير المحر ل تركون ما لكم 

للمحاب.راجعون مماتنا بعد ربتا إل وإئا هعلشن- له وما'قنا الركب،، ُالا لتا دلل الدي 
ثلاثاثر الفر، إل خارجا بعترْ عف اسوى إذا كان قق افه رمول أف عتهما: اممه رصي عمر ابن عن 

jأس، نإ؟ط اللهم ^ ممزن ٠^٤ مهن. لق. تاسانثاءفئا تخز آلي قال: ئأ 
(.١٣٤٢يرتم دءيرّْ ا~ني محمر إل ركب إذا يقول ما باب الحج، كتاب ~ ملم )صحح والتقوى. المس هذا سفرنا 

والأسساءلاتثالفوائد 

إيأؤ لقوله: بلغتهم؛ نزل العظيم القرآن لأف للعرب؛ كبرى تنمه العربثة باللغة القرآن كون — ١ 
ثلقتؤvناوثاه.

يومإل أجعين للخلق هدايه وبلغتهم، واحدآ كتابآ عليهم أنزل فمل العرب، عف ؤقق اممه منة ٢- 
القيامة.

•٢[ لفاطر:ئ ه ؤوإنثيىمحوإلأ.علأغةادر قوله: هذا ويؤيد الخلق، حح عف الخجة أقام تعال افه إف ٣— 
بالئعابأقهنارها تباعد عف الأرض هن.ه ز الطرق من لهم بإجعل خلقه عف تعال اطه تقريرنعم — ٤ 

دالمحوم-مح.ا-بمال 

-٤٧٢ -



\ذوخرفسورة 

فيهالم وسهل وبساطا، فراشا لعباده الأرض افه جنل سب عن مممبئ إمحار ( ١٠)الأية ل — ٥ 
والدنيوية.الديئثة مصالخهم إل القتل بتلك بمتدوا كي وذلك ومتاجرهم؛ لعاشهم طزقا 

يصلأن دون الثقل الأرصس لغرقت أسفل من كان لو لأد4 فوق؛ من الطر بإنزال هك افّ رحمة ٦" 
والنازل•الماق يردي حش فوق من ينزل جعله تعال افه ولكن اجسال، قمم إل الماء 

ؤَةثإكلقواهت الخاض؛ عل الغائب قياس فقل; شئت وإن الحسوس، عل العقول قياس ٧— 

محمحث
يركبونه.ما والفللث، الأنعام س لهم جعل إذ عباده، عل هف افه نعمة ٨— 

واءظناتث>همتينمج؟وموت الركوب، عند الدكر هذا استحباب ٩" 
ه.رث1ثثنقل1لإى وإذاإل< 

مراكت،الثر، ز والبهائم البحر، ق الثمن اض جعل مى الحكمة عن متقثئ إمحار ( ١٣)الأية ~في ١ ' 
الن.يافه الخمن. ويقولوات عليها، ركبوا إدا رحم نعمة يتل*كروا ثم طهورها، عف يتووا لكي وذللث، لعباده؛ 
راجعون.وإليه لصائرون، تماتئا  JUرننا،إل وإنا مطشن. له ئا وما هذا، لتا سحر 

بهعليها؛١لإيءان وشكره بفمله للاعترافح لهم دعوة عباده عف النعم خده تعال افه تقرير ؤ إل " ١١
وشرعه.لأمره والانقياد وءلاءته شريلئ، دون وحده وعبادته 

مظق اناأثو ?3؟ ألاص صيثألآ بن دم. بموا نؤ 
وهزَىيئِمتؤدا وجهثُ قلاثل ^حتي 

صنيآتتيتكA ؤحعمحإ أأ3 يخ ء ثيمنمحّ ي ثمو آلحيق  s_iبثثؤإ آمحمن ُأ3ا 
عتدكهمثا ألكثن أوقآء و)هؤ\ 3" ومئمحا قهندم ■ئمهتأس-تك؛ب آسهدوأ إئثثا ؛؛^، ٥١

هءثهءءشهم آمءانمثمء=كتنثاين ^ئضإلأبجمحاوأُ 
همهكدف؛؛3؟ ءاممم عق محديإيأ عق ثثدج٦ثاذمحثا إق قالنأ بو أأ3 

الم،ر.

لمبائ الإنسان إن علؤأكبثرأ. يقولون عما وتعال سبحانه ولدأ ش الشركون هؤلاء وجعل —  ١٥
اتكفر،ةنلنلهء

وحمكمباليت؛ن؟هلانحدافهلتفهالساُت،، عفالثركين; اف "ينكر ١٦
-٤٧٣-



الزحرفصور؛ 

فأمحعلون والخززأ الكابة من منودأ وجهه صار له، بتت بولاية الشركتن أحد بئر ؤإذا ~ ١ "٩  ١٧
الذيناللائكة الشركون هؤلأء وجعل بيانه؟ لقصور عاجز الخيال وهوز الزينة، ق النشأة شأنه ولدآمى 

ا1لزعوْة،مقالتهم سكثت، إناث؟ بأمم محكموا حش حلقهم عند حفروا هل إناثآا الرحمن يمددن هم 
الآخرj.0 عليها ؤثعامون 

٠t-T لهمليس تميم. ما الشركاء هؤلاء نمد ألا الرخمن اض لوثاء بقولهم: أيضا ؟-وامتوا
فهمالقرآن، مل من كتابا الشرين هؤلاء عل أنزلتا هل يكذبون. إلا هم وما يدعون، ما عل دليل 

وكفرهم،آبائهم لدين مثلدون بأمم اعترفوا بل يزعمون، ما عل بحجي يأتوا فلم يافه؟ بالعمل ملتزمون 
الكفر.ل آياتهم منهج عل ساترون وأعم 

والأساطات،:الفوائاد 

ه.بما>تيا هعنى مث1 أيّآمحد ؤ لقوله: ولدآ؛ ض جعلوا الذين هؤلاء عل الإنكار ~ ١ 
هلث.للخالق يدعوما وهم الحال، هن.ْ لهم إذا؛ثروابالأنهمرصارت إيم بأؤلأء؛ح؛ث التنديدالتام ~ ٢ 

الحجة.من ملبها ق ما د؛يرق لا بكوما الخمام، ق المرأة صعق، ٣— 
طلي.ؤيماقون مثكتب، ء*يدنمم ال افلفترين أولثلف مديد ~ ٤ 

عقثإقا 1قت عق ثثدج'تآئآءنآ هال دم.ولا نن هممتِ ؤ، ميم، مآآرظنآين j؛^، ^ؤ 
ؤيهلثديمءيما قالواة علتوءاباءؤِ ؤتجدم يما أنيئ جخئء آيؤ ؤ^'ة~ث، ثثتثوأك• 

ؤئرموةلأبيه هاث،إبرأوم يإد ُزو^؟ ةظنك؛مككاثعشهآلقةئّدما متيم غاثقتأا َةفِينأو^؟ 
و-بملهاكتث،امذؤرعتيوءتصبهأددء^^، ١٥٥ئى نماثتدؤن')و^؟إلا به إش 

يرجثوئ<و

فااط؛ة، الأمم من ملهم مجن الذين فعل كنراك حخة، بغر آباءهم الكئار هؤلاء نح وكا - ٢٣
علوإيا دين، عل آباءنا وجدنا إننا والترف: البعلر أهل قال إلا نذير من — الرسول أيأا — مللث، بعثتا 

مئعون•سائرون ؤلريهتهم 
قآياتهم تقليد الكمار عل أنكروا قد الرسل من مله ومي محمدأقق التمر أف تعاف اف" تحبي — ٢ —ْ ٤٢ 

جثتمبط إما فقالوا: عوايتهم، عل أصزوا الكمار ولكي افه، عند من بالهداية المرسلون جاءهم وقد الكفر، 
ورمله؟باق المكذبينر مصر كان كيف — الرسول أما — فانظر فآهالكتاهم. جاحوون، الر،الة من به 



الرحرفمورة 

هذهمن بريء إيتي لقومه• )آزر، لأبنه ؛ ٥٤١١إبراهيم تال ح؛ن ~ الرمول ابما — واذكر —٨٢— ٢٦
طريقإف دبمديتي أب-ْ، هوالذي حكي الذي دق لكن اض، دون من تمدويبما الص والأوثان الأصنام 

لكيبما؛ ووصامحم بعدم، من ذليته ل بائيه اش( إلا إله )لا التوحيد كلمة المحير إبراهيم وجعل الحق- 
وتوحيدْ.رنم، طاعة إل يرجعوا 

والامساطات:الفوائد 

ثاممئلشؤ -مال: كقوله الرمل، من نله لتن قيل قد له قيل سا بأن M■ البق نية - ١ 
^نيينيكهلثك:مأآ.

الؤ<ل.وهوتكدم، ألا واحد، هدف عل الباطل أهل اتفاق ٢" 
آبائهم•ائاع إلا حجة لدبمم لبى للرّل الكدبض القوم هؤلاء إف ٣" 

الكافرينولكن القتعة، يالخجج يأتون فهم لامكدب؛ن، واللام الصلاة عليهم الرمل معالخة بيان — ٤ 
يعاندون.

الهلاكالكدبئن عانة ٠- 
ُ *عيرهم أصابه  ١٠يصييهم أن رمولجا تكديبميح من الأمة هده نحدير ٦— 

التحقيق.عل تدل، هده والسين ه، ؤلإقس>سيئين لقولهت هلذ؛ باق إبراهيم رجاء قوة ٧— 
أنلاعق._، الوصثة بمنزلة وهدا فيهم، باقية التوحيد كلمة جعل إذ لعقيه، انقهر إبراهيم مح تمام ٨' 
الوصية.بهذه يقوموا 
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الزحرفسورة 

ظلإ\محناوأمحاحس ؤ
مصثو0جمث،يإدادمحءك؛ئأك 

تيصبم1جما

قجثأقاهنؤ؛ح_تث أثث ألناس بخن وإؤلآآ0 وأُ ظمحعو0 
عثآانبمتئل آءو، يْلهمحا.اومحئط؛م ■هثيا ومعاخ مثؤ نن ثثما و-فيبميونيم بكس 

ُوإهقعممن عندرش أقتاجوآ'ؤحرْ لئتئ لثامثغ دش ينفل ورحربماكن ؤ؟ يتشتث< 
•الم>ر 

بلالعقوة، لهم أعجل ول؛ ابراميم، يمحق - الرسول أتبما - قومك من المشركون محمح، ولر -٢٣- ٢ ٩ 
العفليمة،بالعجزات، الهداة طريق لهم ثوصح ورسول القرآن حاءهم حض بالتعم، وآباءهم هم شهم 

هذاوقالوات أنكروْ، القرآن جاءهم ولما فتركه، شو ومن فتفعله، خر من الأمة إليه نحتاج ما كل ٠،!، 
هذانزل هلا ومكرت سفاهة وقالوا مكدبون، يه وإثا اف، صد من بوحي وليس سحر، محمد به حاء الذي 

ابما— ربك رحمة مسئون أهؤلاء ت عليهم افه فأنكر أوالطاتف! متقة زعإء كبار من رحل عل القرآن 
بعضهمورفعنا الدنيا، الخياة ل معيشتهم بينهم قسمتا نحن لا، أرادوا؟ ثى الموة فتننحون — الرسول 

بعضأ.بعضهم وعندم للاحر، مثحرآ منهم كل ليكون فقيرآ؛ وبعضهم نما، بعضهم فجعيا بعضي، فوق، 
الدنيا.حطام من محمعون خر؛ثا الخسة بإدحالهم — الرسول اتيا — العظيمة ربلتح ورحمة 

زواحدة مئة ويصيروا العيش، من تتة ق التكافر رأوا إذا التكفر ق الماس يرغي، أن ولولا مم-هم- 
المرمحةوالملأنر الفضية، السقوف ذات القصور لهم وجعلتا الدنيا، ماليات ال؛كمار عل قنا الكفر،

النعيمذس، كل وما الذهب،. من وأثاثا عليها، ينكثون الض الفارهة والثور الفضية، والأبوايح للارتقاء، 
ربمث،عند فثدحر الأحرة نعيم وأما الفانية، الدنيا الخياة بهق يثمئع ثيء إلا للكمار نعطيه الذي العاجل 
المائية.والجة سشن 

والأستنباطات،:الفوائد 

عدل.فهي أحكاما كانت، وإن صدق،، احيارأفهي، كانت، إن قوفهوالحق،، التي به جاء ما — ١ 
•به كافرون أثبمم صرمحا إعلانا أعلنوا إن ه، للرسول الكد.؛ين عناد سدة — ٢ 

غنؤ لقوله: افه؛ رحمة قنم يستطيعون لا قريش كمار بأن صه، انفكاك لا الذي الدليل إقامة — ٣ 
إنكاره.لايمكنهم فهذا ه، تتنا>يممسثنجم 

-٤٧٦ -



الزخرفسورة 

هذادرحات، بعض فوق بعضهم العباد اف رفع ق الحكمة عن سمميئ إخبار ( )٢٣الأية ق " "٤ 
العاثى.ز لبعض سبأ بعضهم ليكول صعيفح؛ وهذا قوي، وهذا صر، وهدا غنى، 
٠ ١٢٠الأسان يتعلق فلا راتلة، وهي الدنيا، الحياة متلع إلا هي محا الدنيويت التعة هذه ~ ٥ 

^^^٢^:^،ثإلإم ممثاءلد>من. ضظأوتيير،لث> سبمش وؤ 
آلماد<مئس بمد ودك مادينقث،ثني مت1ءدا -حئ^١ مهتدونأمأم يبمسبؤن 

أؤآلصّم متجع أئكث، 'و؟ مدصن _، j\j،jJtؤ، آ>قءؤ تمينقن إذ آقوم ثنممهيظم وثن أأوُ 
رثكأؤ مشؤتتك محتبم ٤^ يق، ''ج؟لإثاهدمإن هن-لثإاممتيذ ي، وسّثامك 

ت1ثيعِ^١٢^ عق لدك١ ؛، ٥١يى ,^^٥ ^_«-؛_^، محمتدرين عتيم ه ؤعدثتهم آكى 
دمحنين آجثتا ين ميش ين ١رساكا محن وت-ل اؤآ يتكئون وستبم، وإثو؛يلثا ك ولدئ»لإُ 

يثملهماث،إيى ومحلإئوء فتبمؤيى دكاسآإق ثمحبمئ ؤ؟ بمثدؤن ءا,لهة آؤتي 
بنأْ؛كث إلاهم( ^ ١٠ريهرتن و؟وتا محرعتهابم؛ثمحا ؛؛١^٦^١ ^ ٠١٩•؛ ٤٤و؟ رم،آلعثؤ؛ن 

''©؟ه^^-خمملأئاي،سهمتيثوف 
■المسجر 

عنيشك لا مهميه شيطانا له نجعل ارحمن، ومحالة القرآن عن ؤيتغاض يزض وس -٩٣- ٣٦
الهداة،عن الضالن الكمار هؤلاء لمتعون والخن الإنس شياطن وإ0 يفارقه• لا له فهوملارم الوسوسة، 

القيامةيوم مريته ْع الكافر حاء إذا حتى أمرمم، من وهدك، صثرة عل أيهم ويظنون الثواية، لهم فثريتون 
أنت.القيج اكاحت، فينس والغرب، الشرق بين ما بعد مثل ويينك ب؛ني ليت يا وصاح• م نل• للحساب 

بعضا،بعضكم يواس فلن وأحلاوكم، وئرتاوكم أنتم العذاب ي اشتراككم القيامة يوم ينفعكم ولن 
والكفر.الثللم ق اشتركتم لأيكم الشركة؛ لأحل ^_1، عليكم مورعا العذاب يكون ولن 

وتمديالهدتح،، إبصار عن العني أوثبمدي الحق، سيع عن الصم سيع ~ ( الرسول ١٦٠١— أفأنت — ٤ * 
تذكانقانحرافءنالحق؟

فائاهلاكهم، قيل — الرسول، أقبا — ثوباك فإن والمحال(، العذاب إلا ليم ييق م فهولأِء — ٤ ْ — ٤ ١ 
عليهم،نصرك عل التامة القدرة كا فاق حمآ، العذاب من _ناهم وءااالذي أوئريثالئ، بعدك، متهم منتقمون 
نرلإذ حما ولقومك لك لثزف، القران هذا وإن الإسلام. دين عل إيك افه، أمرك بجا بقوة فتمثل—، 
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١^^٠^سورة 

—الرسول أثبا — واسأل يه. والعمل الإيإن عن القيامة يوم سألون وسوف يه، الناس أعرف فهم بلغتهم، 
اممه؟دون من الأوثان مائة اف أذى هل ت قبلك الرسلن 

هاش رسول ذهب أض; قال فقال: ه هايلإب ؛، ijدث؛ق ثا ى ؤ تع١لت قوله ل قتادة، عن 
أمتهل العقوية رأى وقد إلا نبي يكن ولر مضى، حش يكرهه سيئا أمته قوق نبيه افه ير ولر التهمة، وبقت 

ي)شبالمهقي وأخرج* الذمي(، وداص وصححه الشتر• كتاب - ٤  Y٤٧/ افدرك و الخاكم )أحرجه ه. سنكم إلا 
حمد٢(من>ذ،ص ١ • ٢-• •  ٩٧برقم١ • -٩ ١ • U/nالضاءاص-يي)الخارة وأحرجه ١(. ٤ ١ برقم• ١  ١٩-١  ١٨الإي،ان؛/

ثقات(،رجاله الشسته؛ محقق وصححه يه. أنس عن الهلؤيل، 

صدقعل الياقة وبالعجرات وحدانسا، عل الدالة الهئو موس أرصلنا لقد وقسا — —٧٤ ٤ ٦ 
بالأياتجاءهم ملهأ العاين• دب من إليكم لمول إل موسث فقال وأعوانه، فرعون إل رسالته 

رسالته.إنكارهم عن تعبيرا والحرية؛ بالضحلث، قابلوْ والعجزات 
لعلهمالعذاب؛ بأنولع وأخذناهم قبلها، يا أعثلم هي إلا معجزة من وأعوانه فرعون ثري وما — ٤٨

بالله.فيؤمضن كفرهم، عن يرجعون 

والأسساٍلاُت،:الفوائال 

-بمدايته،بمني ولر عقابه، محم فلم القرآن، عن يعرض من جراء عن متشلأ إخار ( الأية)٦٣ق ~ ١ 
الحرام.عل ؤيبعثه الحلال، يمنعه ومماحب، ملازم فهوله ينويه، الدنيا ق شيهنانا له سيجعل افه فزن 

الشيْلان•وسادس يورث الله ذكر عن الغفلة لأف افه؛ ذكر عن الغفلة التحذيرمن — ٢ 

•الأقنعة ونزال الحقائق تتكئف يوم القيامة يوم قرينه من الإنان تبرؤ ٣— 
قومه.ضلال عل محزن كان فقل• ه، الّءت لثة ت ~ ٤ 

•ه ؤؤةعتيمممثي.رون لقوله: قدرة؛ كل عل هق افه قدرة عئتة بيان ه- 

ومؤئ،قىيلثنبجك دإقمح»ليئّ ؤ المسؤولية تعثلم الشرف وبقدر الأمة، لهذه شرف الكريم القرآن ٦— 
ه.قثين 
لقوله:افه؛ دون من ينثن آلهة هناك إن الثابقين: الرسل من أحد يقل ب أثه الكثرىعل البية إقامة ٧- 

علالكجّى الميتة لهومن اف دون من تعبد آلهة بوجود السابقين الرطين س أحد قول عدم إل ٨" 
وألوهيته.تعال الله وحدانية 
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الزخرفمحورة 

آلأءروهندم يمس ممض ي، آقس يتوءّ يرمهوء غنعوف ؤثادئ و؟ قةم_ك> ئم إدا 
ِيق.ث٤اد ثثُ هو أوى 1؛وآذأ-غتئتنظا ثيئون. آملا ءي ين عمي 
ثآطامأإقهمؤمه» أستخش ?ؤآ سرهك> ألملنيو==قق معه  ٠١٠-أو دم< من أسؤتجت عقو 
محئالتنهمأؤأ جنفيمكإ مأئرقثهم ينهر آنشثا ءاث-قوثا كع أؤأ شخآ ومأ كامأ 

ورهظقا 
التضثرا

يعهدْلتا اف اتغ — عياء الحرة تتئون وكانوا — العاخ أبما يا ت وزمرته فرعون وقال ْ~ "• ٤٩
العذاب،عنهم اض فكشف لهم، فدعا يرمالتلثح. مصدقون إثتا العياب، عئا يكثف، أن إليلث، عهد الذي 

العهد.بنقص ذللئ، وقابلوا 

نحريالنل أمار وهل-ْ مصر، بلاد ملك ل ألمي وكز: بفخر قومه  vJمناديا فرعون وأعلن ~ "٣٠ ْ ١ 
الذيموصى من أفضل أنا بل ومكر: سفاهة قال، ثم لهلابي؟ ّعفلمه ئمزون أفلا قصوري؟ تحته من 
كانإن ذم، من أماور الهه• موسى عل ألقي، فهلا الكلام. عن يفصح يكاد ولا له، عرة لا ةلٍز، محو 
الة.بالرسله يشهدون له، احار، مص.متتابعين اللأتكة معه أوحاء ^١، ٠٠

إممفاءلاءو0، بالضلالة وأغواهم الدنيا، بمتيع فأغراهم قومه، ءةول، فرعون فاستحم، —٦٥— ٠٤
البحر،ي كلهم فأغرقاهم عاجلا، متهم انتقمتا بكفرهم أغضبوتا فلئا افه، أمر ءنالف؛ز، قوما كانوا 

رالآحرين١وموعظة العذاب، استحقا3ا نر يعدهم للكافرين قدوة وجعلناهم 

والاسساطاي،:الفوائد 

الكفر.عل أصروا بل، العل-اب، عنهم بمتدواإذاكشف نعت•واأن لأمم وزمرته؛ فرعون ييان ~ ١ 
القه>؟موسى ْع أدبه وسوء فرعون، غرور بيان ~ ٢ 

مليثةيوم ذامتح كانت، مصر، نر الأهرامامت، توجد حسئه الأثرية الأماكن أن حديثا العل،اء أثبت، ٣" 
علميةدرامة نر ؟م ٠  ١٢عام منتصف—، 3، إلا منها التأكد يتم ل؛ العلمية الحقيقة وطْ والغا؛ايت،. يالأمار 

ا(lttاl;//vv\v\v.kاu■ا.7ا٠ا•ا١ا^;^إ.x'اا<lاأ7اlن/ll--2 ا -4ل<-2 اا(2-5»(2ا/74-آ.3-بأ١ -2>أ-3ر1-3 ا >ا؛3-4مح-8 ٠ سنوات عدة استغرقت 

الهراهغرغهراجلتوافرةنرتللثجالحالة.منرعادةالهلواعيتإخدلعأساعهمبعليبجمزيدمحن،٤~ 
التوحيد.عل الرّل، اتفاق، ٠— 
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الزحرفّورة 

التفسٌثرا

بالماحالشركون قابله ف، غثر من حلقهط أدم، مثل لكونه مثلا؛ مريم بن عسى تعاد اممه صرب وق 
االهساوقالوات عيسى. مع النصارى كمتح نعبده، إلها نتخذه أن يريد محثدآ أل وبافترائهم والضجج، 

خصومةإلا — الرسول يا — ا،لثل مدا لك مثلوا ما ألهتتا؟ ونرك فنعبده، محمد أم خير نعبدها الش 
وجعلئاوالتيوه، ؛الإيإن عليه أنعمتا عبا إلا عبى ما بالباطل، ا-اقصومة يلتمسون بأمم *ما عناصمونلث، 

وغيرهم.إسرائيل لبنى قدرتتا عفلمة عل ودليلا آيئ أب غثي من ولادته 
تلاثم الخيل٠ أوتوا إلا عليه كانوا هدى بعد قوم صل لأما ق•' افه رسول قال قالت فهم، أمامة أبي؛ عن 

والخا-ل،،اليع اعل اجتتاب باب المدمن، — ا/هابرقمه،أ الن ق ماجم ابن أ-محرجع ) ه. -ءمِئربا تزرقنم ؤ ت الأية هذه 
حنالألانيت وتال، ،( الرحرن*ورة — التفسير — الصحح رالخاْع حديثه من إلا نعرته لا صحح حن وةال،ت ي الرمان■وأخرجه 
(.i،Avl،U/Y)التدرك الدمم ووانقه وصيحه ا-ياكم واخرجه (. ١ ٠ / ١ ماجه ابن )صحح 

منكم.بدلأ الأرصى ق خلفاء ملائكة — البشر ما ~ منكم لخعلتا ولونشاء *٦— 
ذللث،،ي ثشتكوا فلا الساعة، قيام قرب عل لعلامه القيامة يوم قيل الئ؛ عبس نزول ؤإف — ُ~آا* ا١ 

إثهوسايتيا طاصي من الشيهل١ن؛غوايته يمنحكم ولا الخنة، إل قويم طريمح، مدا به، امركم فنا وأءبومحء٠ 
العداوة.عدوظاهر لكم 
،nY حما،جئتكم؛ال؛ئة قد لحم: قال إسرائيل بتي إل الباهرة القص؛العجزان عيي جاء وق - ٦ -؛

هورقتعال افه إل أمرى• وأؤلعوا افه، فخافوا الدين، أمور من فيه تحلفون الذتم، بعض لكم ولأوصح 
الخئة.إل القؤيم هوالهلريق هدا وحاه، العيادة له فاحلصرا خميعا، وربكم 
للتلال؛نفؤيل والغلوب، القي عبي شأن ق اليهودوالنصارى من اكحزبة الفرق، فاختلفت — ٦ ~اُ ٦ ْ 

أنالساعة إلا > ٥٤١١عيسى نر المختلفون هؤلاء ينظر ُل، القيامة، يوم موجع يوم عياب من بالكفر هم أنف
عنها؟غفلة نر وهم فجأة تأتيهم 

الدينإلا القيامة، يوم بعضا بعضهم يعادى، وشهواتبا الدنيا أجل، منر المتحابون الأصحاب ياُ~مألإ~ 
نحزنونأنتم ولا عقابير، من، عليكم خوف لا عادى يا لهم• فيقال الله، نر ؤثتحابون تعال؛هلاءته افه نحافون 

منالختة ادخلوا لهم: يقال فه، خاصعٍم، مهليسن، وكانوا بآياتنا، صدقوا الدين الدنيا. من فاتكم ما عل 

وأكوابذهب، من، أوعية فٍ، بْلعام اُبمثة ؤٍ، عليهم يطاق فيها، ئتعئون وأزواجكم أنتم اك،انية، أبواحا 
ماكثونفبها وهم النعم، ، أصنافمن، الأعتن، ويلن. هم، أنفتشتهي ما لهم ولبها الشراب، فيها لهب، من، 
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ا-إثق لكم الدنيا، ق الخثر من قدمتم ما س_، إياها اض أورثكم التي المقام العالية ابنة وتداثا أبدأ، 
تأكلون.صنف، كل من كئبمرة، متتومة فاكهة 

الموائدوالأسشاطات

الساعة.علاماين، من الزمان آحر ؛؛ ٥٤١١المسح نزلل ~ ١ 
دائإ.التمركز حال وهذا الحق، عل ليتغئثوا بالماطل؛ يجادلون كانوا المشركون العرب، ٢- 
إصراتيل.بتي ب؛ن الخلاف، يحل الدين، لبيان بالخكمة جاء ؛ ٠٥٤١١الح ٣" 

٠ورمحوله افه عيد ش والحق كثيرة، أقوال عل ايب^ ق الصارى حتالف، ا ٤

وأبجقوما وأر متلنؤن فه تنم لايثرعثه،و عدايؤءجهم ير آدجره ^إة 
نثبجتلثت5ئةؤألإ ث1ث،إقؤمكوت. تنك عشقأ شى مميك .وي ^٢^٠٨؛؛ 

لدنيمبممحث.ه
الم،رأ

العياب،عنهم يجففج لا ماكثون، جهنم نار عياب ق والكيائر الحراتم ارتكبوا الذين إن —٦٧— ٧٤

بالكفرهم أنفالفلالين هم كانوا ولكم العذاب، حدا ظلمناهم وما اف4، رخمة من آيون فيه وهم فترة، 
دذ"لاكإح•

أرواحهم؛افه يمض أن منه يهللبون ماللتم،، واسمه جهنم حازن البائسون هؤلاء خاءل_، — ٧٧
أيا>آ.العن.ايح ق مقيمون إثكم مار،ئ،ث علميهم فزد اا٠ذاب٠، من ليتخلموا 

كارهون.للمحق أكثركم ولكي الرل، ٠لريزا عن الثابت، بالخؤ جثتاكم لقد ما — ٧٨
لهموكيدنا أمرنا محكمون فإسا غو للمتثي كيدآ أحكموا أم الكمارت مكايد تعال اف يفضح ٨— ٠ — ٧٩

بلبينهم، فيا يتهامسون وما صدورهم، ق ثسؤون ما مع ن لا محا يجبون أم ؤإهلاكهم، بتدميرهم 
فضائحهم.يكتبون الحمئق الملائكة من ورملنا ذللتم،، ون|رالم نسمع 

توالامتنياطأتتح الفوائد 

إجرامهم•جزاء هذا إئا النار، ق مى سبحانه يفللم فلم والحساب،، الحزاء ق معللق اطه عدتا — ١ 
النار.إل ماحبه مود والامتكار ا"لمح، عن الإعراءرا ٢" 
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والعلن.المز ز والأقوال الأمال كز ض فإب اللاثكت؛ كناية س الترهيب ٣- 
سرهفيها وايتقبل والخاصر الماصي ز الطلق وعلمه اش شنع عن متقبئ إخيار ( )٠٨الأية ق ٤" 

ماكز عليهم يكسون ا-نثظؤ الكرام اللأتكة من اض ورمل بينهم، يه يتناجون وفيا هم، أنفق المشركون 
عملوا.

عمارن،آنمرثيا و)يثأ؛؛و( \ذتا4ف؛ج ته ثبمى 'ِؤآ آأمشد.بم أؤل آما ؤلد هيهي 'مح؛ ؤ
رق^ىولأ?و\'وهماقىيىأقثاءإك ثئ وقبنأ أ'وأ'ة-رذم ينيغؤق 

علم>ينهما وما وأيرآ؛بى مإائ،لمحئوتي قدُ ى آك ^؛١^ أو\ا آثتلبمتد للكي ؤمو إثنم الأيتب 
وهمأدهق ثيد ش توفي ياو.عوثين آؤ؛؛كث> ولأتت.إاث، متجثوث'وأا ؤإكي آلك-اعة 
م،ألأهتؤوء تر>ة،إة وفيدء .أ ^٠ ١٥أس هزلا -_4؛| ثن ثآيهم وثعن و؟ بمئمف 

بمدن.أه
الضر:

العابدينأول فأنا هذا لوفرصي وس: ف أن يزعمون الذين للمشركين — الرمحول أيها — قل —٣٨— ١٨ 

منهيلزم لا والشرط تعال، حقه ي ممتع وملوا له. ولد لا يائه أءباوْ فأنا له، ولد لا ولكن سحانه، له 
عئاالعفليم العرش رث« السع، والأرصين السع السموائت، حالق وتعاظم اف تترء اُبمواذ• دلا الوقؤع 
يوميلاقوا حتى دنياهم، ي ويلعبوا صلافم ق محوصوا فدعهم الكذم،، من المشركون هؤلاء يصف 
لعقابمم.يه يوعدون الذي القيامة 

تدبيرق الحكيم وهو صواه، معبود لا إله، هو الأرصى وق ياء، الق هوإله الذي اف وهو —٠٨— ٤٨ 
والأرصينالسع السموات ملكوت له الذي حثراته، وتكاثرت تعال، وتمجداف بمصالحهم، العليم حلقه، 
ابر.للعصالممير ؤإليه الساعة، قيام علم لحلم وعنده بينه،ا، وما السع 

بالحيشهو مى لكن ملأتكة، ولوكانوا اف عند الثماعة اف دون من المعبودون يمللئح ولا — —٧٨ ٨٦

سبحانهصده ثقاعنهم ني فائه به، وشهدوا يه، أروا ما حقيقه وعبم ف، بالوحدانية وأقر بصيرة، عل 
عبادةعن يعدلون ، فكيفحما، حلقهم افه بآن لمعترئن حلقهم؟ من المشركين إن،الت، وقسا لهم. بإذنه 

غيره؟عبادة إل افه 

-٤٨٣ .



الزخرفسورة 

ولاباق بمدقون لا قوم الشركن هؤلاء إن له: شاكا رثه إل متضزعآ M محئد الض وقال - ٨٨
كي.برسا 

عنهملإعلامهم؛١لأعراضي عليكم؛ سلام لهم: وتمل ودعهم، عنهم، فاعف تعال: الله فاجابه — ٨٩
ووعيد.تمديد ذلك وق تكذيبهم. عامة يعلمون فوف ويزكهم، 

والأستنياطاتIالفوائد 

وتعال.بحانه ولدأ اقني باثه الكذب اض عل يفترون الدين عل الرد ١— 
تعظيمهينبغي فإله ولدآ، اقني اثه يكر إذا ولأسيها معه، التأدب الوْتين لعباده تعال افه تعليم — ٢ 

(٠ساقالآة)٢٨ما ؛السح 
خالقهم.اممه و\)؛ الشركن اعتراف ٣— 
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مكية.النرولت 

القاصد:

تقريرنردلامآنامبم•١" 
\ءة.\ذعلامات بعضي وبيان البعث، تقرير ٢" 

الكافرة.الأمم مصير بيان ٣" 

ت_يصاتيفيص

هبما؛٠^، ٢٥إقآآنزتنثقت-ئهممتنركقؤاَكثامذربم ٢٥دألخكثبآلميث مه؟ حؤ 
٢٥٠ربم،لدت'مآدنيعآؤيثر نن ثبمته  ٢٥لداَةتامسلؤق؛هندثآ تى ُو؟مإ َيلآثر-تكم 

كثثيثثيق و؟لآللنتإلأ ؤأمحثبج، ثنآلة-ثو؛تي 
؟٥١متن دثحان ٢^^١٠ يوم فانمب  ٢٥يلتثوث؛ثؤ، ؤر ئتآ بق ُو؟ ءابمآي؛كأآلآولتدتت> 

آئ٥؟ تؤيمف ^١ آيث.رتاآمحف عداب ثنيا ثعثىأثاش 

عايدمحث''وربجمظءالآ,أصت إدأ؛اثغوأأثيداب ٢٥١عنئ مثقث وئالثأ ''وأمموعنث كنتن •جآءمر؛ثول 
تطشآممةآ0صادامنسوف.ره

الم\ر.

إعجازبيان إيرادها ز الخكمة من وأن القشة، الخروف عل الكلام البقرة سورة ل مدم 
القرآن.

والقدرةالكاملة العقيمة من لنا نا — إثنا سايته، وأنواد بلاغته بقروب البين، بالقران ئأ ٢—٧— 
الظيمةاللملة و الثاُت،، من الماص كؤ؛؛ن ج إنا الخيراُت،. ذاُت، اكدر ليلة j أنرنْ - الشاملة 

صادرجد.آ عظيم هوأمر شأنه ق الحكيم الأمر هدا والأرزاق،- الآجال، من محكم أمر كل يمصل افه سص 
السميعهو صبحاته إيه الرسول،. أي|ا ربلثه، من واّعة رخمه هادين، رسلا مزيلين كثا إثنا كريم، رب من 

الخلويان،وما؛سهءامن الح والأرصين السح موايث، الوهوخالق والأفعال،، بالأحوال، العليم للاهوال،، 
العفليم.الأمر ؛ن.لك موقنين كنتم إن 
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نمالموتى، ق اسمه وقع وئد الأسواق ل يمني الرجل ثرى إنك ءال،ت عتها اف• رغي ماس ابن عن 
تللث،فقي - القدر ليلة ت يعي ه ييايمتد،لأ<ثمحكم '؛جآ ل1ثؤكثكوإقاَكامنذ.ربر( ق إقآآنزلئنث ؤ قرأت 

والذمم،الحاكم وصححء الشتر( كتاب - )افدرك قابل. من مثالها إل الدنيا أمر يفرق 
إساددحاكممات(.الحمق: وغال ( ٣٣٨٨برقم ٢٦٢-٢ ٦ ١ / ٧ الإيان >شب و4 الحاكم ص ال_ءنى راخرجه 

وربدبكم وحدء، الأحياء ؤيميت الأموات، تحي له، لاشريلئ، وطْ اش إلا بحق بمجد لاإله — ٩ —٨ 
فهمذلك، من ■؛L؛، ز هم بل رسوله، وطاعن باق يالإيإن ٠^٥؛،^ ليسوا الكافرين لكن الساشن، أبائكم 

ذلك.عن لاهون غافلون 

النزولIسج، — ١ ٤ — ١ • 

تينبعليهم دعا ه التي عل استعصوا لثا فريشا لأن هدا كان إنٍا فهدت عود مبن الله عيد عن 
سهما فيرى طء، الإل يطر الرجل فجعل العظام، أكلوا حش وجهد محط فآصاحم يوسمج، كيتي 
يعشىآلث1س?ج؟ بين مد-ثا>ؤ آلتعاء نأي يوم فايمب ؤ جلذت افه فأنزل، الخهد. من الدحان كهيثة وبينها 

محلكتح-فد فإما لمصز؛ اف استسق افه رسول، يا ؛ ٠١قوفقيل افه رسول، فأتى عال،ت ه ^ ٧١عياب، دتان.ا 
حالهمعادواإل الرفاهية أصابتهم فلط ^ ؤإد،؛ؤةيذىا فنزيتح؛ فثقوا، فاّتقى، -اميء، إنلث، مصر؟ هال،؛ 
بئر.يوم يعش ءال،ت ه ^جة؛إدامنغيد< أئعثذ فجش يؤم ؤ ه؛ اممه فأنزل، الرفاهية، أصابتهم ح؛ن 

(.٢١ ١oU-r  ٠٦أ/ ميم وصحح الأت، باب الوحان، القتر-سورة كتاب -  ١٤٨٣ -ْمأبرثم  ٤٤٣ ٨; ايخارى )صحح 

الم،ر.

كربويعربمم حيعا، الكمار نمر واضح، ، كثيفبدحان السإء نأي يوم — الرسول، أ|آا — فانطر 
مصدقونإسا العياب، هذا عنا اكشف رسا يا اف؛ إل ويتصنعون موجع، عذاب هذا فيقولون؛ شديد 

المعالر؟ظاهرة ؟؛وبرسالة اف رسول، محقي حاءهم وفد العذاب، نزول، بعد التلكر لهم أين ومن كٍفح بك! 
محتون!واثه بشر، من يلمن يثه وامحبموْ عثه، أعرضوا ثم 

الدنياز الكمار يومثعدب الكفر، إل سترحعون ثم قصيرة، مدة المذاب عنكم سصرفح إثنا — ١ —٦ ١ ٥ 
الدارير،•j، منهم متتقمون إثنا النار، بعذاب الأجرة وق — بدر يوم وع ما ك— 

إنالرحمن،؟ تمد أبا يا فمال،ث رجل فأتاه بيننا، وهومضضع جلوسا، افه عيد صني ممنا فالخ؛ روق معن 
منهالومشن ويأحذ الكفار، بأنفاس فتأحد نجيء، الدخان آية أن ويزعم يمص كنية أبواب عند قاصا 
بافليمل، صيئا منكم علم ثى افه، انموا اكاس! أبما يا وهوغضبان؛ وحلن اف، عبد فقال، الزكام. كهيئة 
مال،ه اف فا0 - أعلم اف يعلم؛ لا لما يقول، أن لأحدكم أعلم فإنه أعلم. افه فليقل؛ يعلم. لر وثن يعلم. 
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إديارآ.الناس س رأى لما فهو اف رسول آن [. ٨٦]ص: ه ^لإاآذألأ،آكمميءن ؤ قوت لث 
منوالميتة الخلود أكلموا حى ثيء، كل خحت محنة فآخذتيم ه. يوسف كتع شح أ اللهم  ١١
تآمرحشت إنك محمدا يا فقال: أ،وصفيان فأتاه الال-خان. كهيثة فيرى أحدعم، الماء إل ؤينظر الخؤع. 
اءألتنأي، يوم فايجب اش قال لهم* افّ فايغ هلكوا، ئد هوملث، وإل الرحم، وملمة اف بهلاعة 
١!؟^؟عدف أقكثم، ةال: ه ةولخ:اؤإ3ؤةيثون إل ه  xjسراس وتن?0بميىمح يث.غا>ؤ 

وأيةواللزام، واليطشة، الدحان، آية مضت، وةال يدر، يوم فالطشة ه محطشآتثللأ ؤم يؤ 
اليخاري،وصحح الوخان. ياب واحكامهم، اياضن صفات كتاب —  ٢٧٩٨برتم ٢ ١ —٦٠ ٢  ١٥٠؛/لم م)صحح الروم. 

لملم(.واسل .  ٤٨•٩ برتم والضر ، «١ •الامحمقاءبرقم٧ 

والاصتباطاته:الفوائد 

منهاويرمحون الناس، بما يتكلم التي الخروف س ث عل المنرل كلامه إف إذ تعال؛ اف قدرة بيان ~ ١ 
بمتله.يأتوا أن عجزوا ذلك وْع كلامهم، 

الركادت،بس لها وط القدر، ليلة طتة ٢- 
تعال.اف س عظيمة رحمة العلوم س فيه وما الكريم القرأن نزول  ٣٣

العقيايته.مواجهة ق ه ادءٍ، لته ن٤" 
المذابه.رؤية صد لا الإييان ه~ 

السامة.علامامته س الدخان ٦— 

زمان.كل ز الأعداء ]ي ص الإثامة حرب، - ٧ 
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لكرع؛تادأشإي، أن ?و؟ =قمتم محبمؤة ثجاءم محبموكت مم مأيتّ ثثق ثند ؤؤ 
أزئجمزوأعئقرثؤ<ئتؤ وأريإؤ، ئيت في ع،أش أ'و"محآنلأقلمحأ ثوئ،فين 

مقعونلتلاi^؛؛؛^؛ مالكا ثر مثؤف'و؟ هت>تءمم أف هدعارثث7 و؟ محتمحإوإندز 
يثماذؤم.ؤيركع بن-بمبيمحمح>و أ0أَكرصأ محمحن جمد آرمحآ'بمنرمأإم و. 

و!محلإبحا^٠-؛أيثثآء عقيم بكئ ءامثتف'وأ'ةتا نأييئكهاؤي، 'وأ'َكث,لأث ذنكها!ن غها إإ»تؤد\ 
تن ٥١٠غتعوكثإمم»كان اؤأرمن آسابأيان يي لسىي3< أع، ئقنآجآ كامأمكؤف'ؤأ' 

ي؛ث©هبمثتوأ نايه إنآاص رثابثثم 0  .
•المسذر 

الكرامة، JL_Lجاح رسول وجاءهم فرعون، قوم مكة مشرمي قبل اخبمرنا لمد وما ~ ١ "٨ ١ ٧ 
منمزتل أنه وأؤد إليه، إمرائل بمي تسليم وحى العبادة، من اف حى أداء إل ودعاهم اص، وهوموص 

والرسالة.الوحي عل أم؛ن وهو اف، 
لخاتوإق رسالتي، صدق عل واصحة يخجة آتيكم إي تعال، افه طاعة عن وقعوا —٢٢—وألا ١٩

أنله شاكيا رثه الققب؛ موص فدعا عر، تمموا مدقوق لر وإن بالحجارة، تقتلوبي أن ورثكم رق إل 
كمرهم•بمب جرمون؛ لقومه فرعون 

وجنوده،فرعون من ملاحقون إثكم صدقوك، الذين بمالي أنر أن لموص تعال افه فاوحى ~ ٢ "٧ ٢ ٣ 
ذنمثغرقوا وجنوده، فرعول فيه يدخل حتى بالعصا صزبه بعد هيئته عل مفتوحا اكنآ البحر واترك 
وعيشةفارهة، ونمورا متنوعة، وزروعا ماء، وعيول حضراء، يمائن وتركوا حميعا غرقوا وقد الحر، 
اكاضرة.بالنتم حافلة 

أحل-قعليهم حرن ب إسرائيل، بض من قوما وديارهم ملكهم وأدرننا أهلكناهم، كدللث، - ٢ ٩ - ٢ ٨ 
موحرين.عليهم افه قدرها التي العقوبة عن كانوا وما الأرض، ق ولا الياء 

•rr-r - لقد وما JUزالرف؛ن من  ١٣كان إنه الدو. فرعون عياب من إّراتيل بمي أنقا
منوأعهليناهم نمايم، أهل عل - بم منا علم عل - إسراتيل بمي اصهلفتا لقد وما والتكم، الطغيان 
واضح.اختيار فيه ما العجرايت، ومن افه، وحادانية عل الدلائل 

٤٨٨ -



الدخانمحورة 

والأساطات:الفوائد 

يعدمم.لمى موعظة فرعون قوم ابتلاء ~ ١ 

اكاءءلضافموسس.٢- 

العبودية.توحيد إل الدعوق عل الأنبياء اتفاق ٣— 

وااعن.اب.الكرب من بالجاه للموهتين تعاق اف من ايشري ٤" 

الة.ز١Jفاثبما الدسا ق عقلت مهيا القنم ٠~ 

يثاآثآإنَمحثنثأمإ ?Q؟ همآإلأثزساألآث ?©"إئ يقؤرك مثوث؛؛ ة إؤ 
قثا(ئيتيوتا هئثبمأإٍكامإمحيمعن.' ثلم ين تىتآلو؛و< مم آم و؟أهممح صندبج، 

كتجُممون0ه.س\أّ;نهق محنثا.بماس0:ا
الضيرإ

٤TUr الضالأول موصا إلا اطلوت ما ونكر: بث تمولون - الرسول هما - الشركتن هؤلاء -إن

إنقبلتا، ماتوا الذين آباءنا فهاتوا حما البعث، كان فان ئورنا، من د٠جعومح تحن دما الدنيا، ي نموتما 

منقبلهم من والذين الخسري؟ بع قوم أم القوة ز حتر المشركون أهؤلاء البعث، اعتقاد ز صادقن كتتم 
والكبائر؟الكفر حرانم يرتكبون كانوا لأبم دمرناهم الكافرة الأمم 

غاية،غير من عبثا الخلوقامحت، من وما؛ينهيا السح والأدصئت الح موايتتج الحلمتا وما —٩٣— ٣٨
الحق.اتباع لايعلمون المشركن هؤلاء أكثر ولكن إلابه، التدبثد لاملح الذي إلابالخى خلقناهما ما 

والامساطاُتح:الفوائد 

•البعث، تقرير ~ ١ 

الوعظةبالأممسلكة.٢- 
الهدىوالأداب.من فيه وما الوحي، من استفادنمم وعدم الغرين"بمهلمهم، دم ٣" 

اليحمح،.كياj(قومبع، خربملمةمويع يتثلرت ٤" 

٤٨٩



الدخانسورة 

تص/ئزىسئايألأخم ثوق عن مل ( j^i^يوم ا©؟ يتئهرؤمحيى ألئشؤ، ينم ن إؤ 
.خوآمزآم-ز.إثبجأتثآلزر .للأشثمآقإقد» 

يمص-بوأتىآةبمءّْاعتلنْلث< آلخبمي.رخدمه َلكلثهإابمؤ،ؤ،آلإْلون."ِكغفي 
دءماَقثر ٥^١ إن ؤ؟ ام؛يزآتأءٍظرأيم ةثت>آث ?و عث\د_،آوثمي-ي رأس-وءين مق 

ينشت-يئسثتي

.ءيت ثكه-ؤ م عتت بجر ييقجثثم مممليى.د==قئمح 
دإف<ابثبيم>ِج^'محؤلأتنره مذكللأ١تنئهآلألل 

لمورهثنمبمن ةذستإنخر أؤأر ^ه؛اتدحظث؛ليى 
المرٍ*

المضاءيوم إن ااقياْةت يوم وعذابهم أحوالهم من بمشاهد الكمار ؤيتوعد تعال اش تهدد ~ ٤ "٢ ٤ ٠ 
همولا شيثآا قريب عن محريب يتئع لا يوم ااعداب، جيعا موعدهم وقت هو للحاب الخلائق يين 

الرحيموانتقامه، مئتكوته ق العزيز سحاته إثه يالثماعة. الومت؛ن من افه رحم س إلا العياب من يمتعون 
بئنأمنسبد0.

منبالكاتر الرمز طعام هي ا-بمحيم أصل ق غمج ام ا-كيثة الرعوم شجرة إ0 ْ~ "• ٤٣
ونزحرارته، من يفور الذي اناء عق يطومم ق يغل النام-s كائنين طعام وهو والكمار، الشركين 

لهؤمال، الغل، الاء رأسه فوق، صبوا ثم اُبمعحيم، وسهل إل يالضري، وسوقوه الأثيم، مدا حذوا الزبانية• 
ممقونيه كنتم الذي ^١^، ٠١١هذا إى الكثم. النزز أتت إثك العدايه، هذا ثدوى وتوييخات م،كا 

ومحادلون•

نضرةجتايت، ز فهم حر، كل من الأمينة الكريمة يالكانة الأخرa ز الشن تعال اف يبشر — —٧٥ ١٠ 
•هم محالي متقاياين الرغبة، ب< حالغليفل أو الرقيق الديباج من الثياب أجل ون يلبعذبة، وعيون 

الواسعة-ابميلة العيون ذوايت، الخان، الحوريا'ت، من بالتزؤج أكرمتاهم للمشن الكريم القام هدا ومثل 
ابدآ،١^^، فيها لايذوقون ثيءيصؤُم، كل من أمنتن الخق، فواكه من صنف كل التقون هؤلأء يهلي، 

هوالكريم الفضل ذللت، سبحانه. منه فضلأ التتؤع الوامع العطاء هذا الخحيم. نار عذاب من وحاهم 
العفليم.الفلاح 

-٤٩.-



الدحانسورة 

ومعانيه؛يألفاظه ميئرأ وجعلتاْ قومك، ولغة — الرسول اتبما — بلغتك القرآن أنرلتا فإث،ا —٩٥—  ٠٨
موتكمنتظرين إقم المر، من وعيناك ما - الرمول اثبما فانتظن- الضيم. الهدي من ب ما يثدؤروا لكي 

•وئهرك 

والأسشاطات:الفوايل 

البعث.مكري التركز عل الرد ١— 

جهم.ز العذاب ألوان من بالرمب تعاد اممه لخمة بيان ~ ٢ 
الركات.من يم تعال افه أعد وما _>؛_^،، البشرى مآس 
الوتةيعد الوت ا-لحذة ق يذوقون لا بأمم ١اتةين اف لعباد والبشارة متقبئ إخاد ( ٠٦الأية)ز ٤" 
ا-بمحيم.عذاب سقيهم اف دبأ0 الدنيا، ق ذائوها التي الأول 

.-٠١القرآن نزل التي اللغة فهي العربية؛ اللغة مكانة بيان ~ ٠ 
الحكيم.هديه من للاستفادة الكريم القرآن لبيان التءسيرّ ~ ٦ 

-٤



الخاليةسورة 

٠ممجة النرولت 

القاصد:

تعاق.اف وحدانية عل الدلائل إقامة ١- 

قمداسه.الكريم القرآن عظمة بنان ٢- 

-٣■_

وذتهقنإن؛؛Q؟ >\قوييى "أؤوب i، إة آلعتيزآنكر آس ين آليخف ثنيي ُأت^' م حؤ 
هأثاغميدق ين ملمحينآض؛في رتآ و٢لتبمار وآ-ئيتفا٢^، دآبه»اثتهورئئود?جأ ين 

حيا؛سابمتدايصنأى ظلؤما^_، غك«ا>ثتآف ءايثتَمحمحْتقلون آلنئثج مهيامبمميف بمد آمحر£ش 
٥"^آسوءاي~يءيدن 

اكضذرت

إعجازبيان إيرادها ي الحكمة من وأف القشة، الحروف عل الكلام البقرة محورة ل مدم — ١ 
القرآن.

ءداوةاته.مصاي ق الحكيم ملكوته، ق العرير اف من تتريل فهو القران، عل تعال اف يفي ~ ٢ 
ووحداتيته،تعال اف قدرة عل عظيمه لدلائل السح، والآرصين السح الموات حلق ق ف إ~ 

وفيطمحلفة، أطوار ق ~ انماد اتها — أنفكم حلق ق وكذلك بالوحدانية، له ويقرون به، يضدهون للذين 
يوقتونلقوم محلوئاته شزوف نديثره قدرة عف دلائل الأرض، وجه عف ثيب التي الدوامت، من افه يشرم 

تعال.الله بوحدانية 

الأرضنحيا به إذ الاس، أرزاق قيه ادي الطر إنزال دو يمامها، والمهاد الليل اختلاف لي ٥- 
الحق•اسيع يعقلون لقوم اممه قدرة عل عفليمة دلائل لنافعكم، الرياح تصريف وق يالمبات، 

قبالحي مقسمه — الرسول اتيا — عليك نتلوها العظيمة، الفوائد ذاتر الكريمة، افه أيايت، تلك، — ٦ 
يصدقون؟وحجحه افه كلام بعد كلام بأي أخبارها، ق وبالمدق أحكامها، 

٤٩



اُبائيةسورة 

والأساطأت:الفوائد 

ديرمحوناثس، حا يتكلم ام الحروف من ث عل الترو كلامه إن حيث تعاق، اممه قدرة بيان ~ ١ 
يمثاله.يأتوا أن عجزوا دلك وع كلامهم، منها 

والأرض•موات الز الراهض إل الأتفنار لمت ٢- 

الدوابمن الأرض ز ^3، ما وخلق الثاس، خلق من الحكمة ل ْتقلأ إخار )٤( الأيت ز ٣- 
وشرعه.محاقه يوقون لقوم وأدلة ححح فهي عليها، ثيب التي 

الخلوقات.من لهم شحر0 وما آدم، بمي حلق حلال من سحاته الخالق وحدانية عفنتة يان ~ ٤ 
الشركين.عل الحجة لإقامة تعال؛ افه وحدانية عل تدل التي الأحرى الثوامن صروب ذكر ِ ٥ 

تةسورممرو ؤ
ماولأ جهم محيآيهم ُهاين عدابئهبتن لم أثلملك يقءايتتناسئاآمحديأنرمحأ ٥"يإداعلم 

يمتهيم أالإياَةثر؛دأإث١ثت دنارائديى ?0؟ عظم عد١ب يلم آئوآمحليأ* د"ون ين ماآعئذيأ سنتاوث* َكثث؛رإ 
عدابتنينزآدئ.ه

ثر!التم

 ~U معيسوالكيائر، الخرائم من مكثر اف"، عل منر كد'اد—، كل والعذاب يالؤيل تعال اف يتوعد ~ ١ ٠
اثأا— محيشرْ يسمعها، لر كائه افه، يآيات، الإي،ان عن متكبرأ كفرء ق ينادى ثم عليه، يقرأ اض آيات 

عنالعداء أولثالث، سخرية. انحان.ها بعضى الأثيم هذا علم ؤإذا موجع• مديد ؛عذ•اب ~ الرمول 
ولاتتتظرمم، التي جهنم نار وراءهم وتثوا الدنيا، عف أملوا - ض و؟نربمم، ;أءتهم عياب لهم اف، رحة 

منعيدوها الش والأوثان الأصنام نفعهم ولا والولدان، الأموال، من الدنيا الحياة ق مم1كو0 ما يممعهم 
اكران.عفليم عذاب ولهم الرحمن، دون 

أنولعأصوأ من عذاب لهم اياته جعحدوا والذين القؤيم، الطريث، إل هدى الكريم القران مل-ا " ١١
الوبع.العذاب 

والأساطاُت،:الفوائد 

تعال.اف، بآياُت، المكدبين ءن.اب من الترهي—، ~ ١ 

الأحكام.هذه عزث مذ ولأسما تعال، اف أحكام ترك من التحذير ٢" 

٤٩٣-



اُياثيةمورة 

تعال.اض بآيات الاسهزاء من اكحذير ٣" 

الترغيبjساةالقرآنالكريم.٤- 

قي ولثل؛ؤثوك1عوإعأنتهء أنيء ،^ ٥٥١أيرؤمى وؤت سحر ؤآست٢لذى 
ينغئؤإ^١ ١٠للي-ك، ش ?جآ يئةؤ_أيك نمم د*لذئث■ ق إن تته ميعا آآق؛ُا ؤ، وما آلتن؛و؛تي 
ومنثيمسهء ءٌنلأط عمل مى كك>تونق يعاَ؛ازأ مما يمي أثو أيام _ر؟مث لا 4ّلذ!بمى 

بمامأالأئشنا;آئث:ا
غ-هةعطمويكأج^ُهذم1كامإ 

التشمير!

علهللركوب الحر لكم دلل فقد الكثيرة: اشم من عليهم بجاثثصل عباده عل اش ينس -  ١٣- ١٢
والفعل،بالقول يتمه عل تشكروه ولكي والنافع، التجارة أنويع من اش فضل من وكْلاووا بإذنه، بالفن 
العطاءذلك ل إن والبمركات. الخيرات من ف؛هءا وما السح، والأرمن المح الموات ل ما لكم وتحر 
•الكونية الأيات هذه ق يممتكرون لقوم اش قدرة عل لدلائل الكريم 

عنافونولا اللط ثواب يرجون لا الدين عن يعفوا أن باق للمومتئن ~ الرسول أئأا ~ تل ~ ١ —٠ ١ ٤ 
ه،لتففثوابه عملاصالخا عمل تى • والفضائح القباتح ارتكاحم سب الشركن أولثك الذ ليعام، عقابه، 

علللحاب القيامة يوم حبعآ ترجعون ربكم إل م عمله، ونز ه نففعل العاصي باتراف أساء وتن 
والمز.الخير عمل 

ورزقناهمالأنبياء، منهم وجعلتا واللك، والإنجيل التوراة إسرائيل بم أعطتا لقد وقسا - ١ -٧ ١ ٦ 
اخلفواوما الدين، أمور من واضحة دلائل وآتجاهم زمايبمم، عالي عف وئفاكاهم التثدة، الطيبات من 
الفللمهو الخلاف، مل.ا وسب، قو. محمد الرسول بعثة ومنه اش، عند من العالم جاءهم ما بعد من إلا 

فيهكانوا في،ا القيامة يوم إسرائيل بش من الحلقين بين محكم - الرسول آتجا - ربك إن الميادة. و»لاوبا 
الدنيا■ل محتلفو,ن 

٤٩٤-



الجاثيةسورة 

والامتنماطات:الفوائد 

دفأالأمل إل الأيل من بملر الأء ز غاطس حم كل ،رإن يقول: قانون للبحر اسواء: تال - ١ 
ولماالبحر، ثركب أن أمكن نا القاتون مدا ولولا الخم، هذا -يجم العادل الماء لوزن اويا مهانأ عموديا 
(hctp://nabul.si.coin/blue/ar/artp.php?art><4-)53واحادء«. ّمكه البحر ز وحدت 

القنم.من الحر ق اف أودعه ما تخثر من الحكمة بيان ٢" 
منمحالؤمنألأ;ؤثالإماءةبالإماءة.٣- 

الظلم.من والتحذير لاحتلأف،  ١٢٥— ٤ 

الخلائق.بين القضاء تعال اش عدل من ْ~ 

ثنأأج؟إثيم لايتثتون ثؤ؛اث ١تو١ء وثت"مخ ٠أقن٠ا منآ/دم ثيبمز عق جعتننش ر مؤ 
ئميركج^؟سا_فجرلأام

١٣٠١٠أى آلتتءا>تي أيسحوأ ١كمث حسث، أم بجهثؤيى١^٢ ؤتبمثم ؤمتدى 

ه. نلإيبمل1ءن يتتقثبمته ث ممن اايداثجزئو 
ثر:التم

منثل كل عن ونهى جمر، كل إل تدعو كاملة شريعة - الرسول هما - للث، شرعتا م - ١ -٩ ١ ٨ 
منشيثأ صلث، يدفعوا لن إقبمم والخهلة. الثركين صلألأت شع ولا حهدلث، بغاية فاسمها ووحينا، أمرنا 

أمنهمال3لالمأن وإى ذللمثؤ. من معصوم هو النم، لأف الأمة؛ نحدير ومه أهواءهم. اسعت، إن اض عداب، 
ويهليعون4.؛٠١^؛،،، الذين ويتمؤ يتول واف بعضى، أمار بعضهم والكيائر بالشرك 

الحي،طريق إل وبمدبمم يفرهم، وما يخعهم با مرمم للمماد بصائر النرل، الوحي القرآن هذا ~ ٢ ٠ 
والعقاب،.والثواب، ؛الحاب، يوقتون لقوم اف من واسعة ورحة 

كالومختتجعلهم أن دا-بمرائم التكاتر يرهمن الذين ظن هل العاصي: أهل عل اض ينكر - ٢ ٢ - ٢ ١ 
اصقدوه!اللي الحكم بئس موتمم؟ وبعد حيامم ق الحساب، ز حم اوتبمم ونالصالحات، يعملون الذين 
جمرمن كسبت بالذي الأحرة ق نفس كل ولتجزى بالعدل، السح والأرصئن الح موات، الاش وحلق 

عقاب،.زيادة ولا ثواب،ط بضس يظلمون لا ومم ثر، أد 

٤٩٥



الجاثيةسورة 

والاماطات:الفوائل 

محميةسدئ بما حاء التي الحكيمة والقرمة الطمة الة الرّعتنتة بان ١- 
لشريعته.والأستجاة تعال باق بالأستعاة غثر عن الاستغناء ٢' 

لكاص.ورحمته وهداسه الكريم القرآن عفنئة بيان ٣- 
تعال.افه عتاد بماووا أن يمكن ولا غيرهم، وترمب، ترعيب ّ ٤ 

٤٩٠



الخاليةمحورة 

نشبمشثآ بممي؛دء عق تبمق 'موءو*نييء عق نم د ع يأذقءآس منئ اءثإلهث تن نزءتق أؤ 
آلدنروماقمأب يبجاوماثها ئموث همحت(للأ-ثاوثاأدنآ وها1وأ،C ?ج؟ أثأد بمدأثي من تتديب 
JjJiL  ثالؤأأئؤأبماأير إلا ئاَكا0حجتئلم تقت ءاثدنا ءنجم مإلأبملؤن?و؟محإدائش ميىعزِإذ
آلأاي>،يبمثوكيأينرأ^ يه لانقب تؤتمتثثزلأ<حرآلإئتق آثيعن1مح صثدتين َمحثت 

محت-ثليممخمحا'و'دئةاؤو او؟و.بممحممق 
نمتوك

?3؟ه
ثرتالتف

عالآكونه حال تعال اف وأصله هواه! وعبد اطه عبادة ترك مذ حال عن ~ الرسول اتيا ~ " ٢٣
فمذالرشد، ثمر لا غهتاء بصره عل لجعل يتدثر، ولا يثمظ فلا قلبه، وعل صمعه عل لطع بالحق، 
الهدي؟-بمدا تعتبرون أقلا ذلك،، عل يقدر أحد لا الضلال؟! هدا بعد مدائنه عل يقدر الذي 
أحرون،قوم ؤيعيش قوم، يموُت، الدنيا، الحياة هده إلا حياة لا باثه باق الشركون وزعم — —٦٢ ٤٢ 

غيرمن يتخثصون إلا هم ما نقل، أو عقل من دليل لهم وليس الزمن، مرور إلا بملكهم ما أل واعتقدوا 
قولهم:إلا حجتهم كان ما ، لبعث،  ١٠الإي،ان عل الدلالة واضحات القرأن أيان عليهم تتل وإذا حجة، 
يمينكمهوالذي حلقكم الذي اف الرصول: اثبا لهم قل حما. تقولوته ما كان إن الأولين أباءنا لنا أحيوا 

افقدرة لايعلمون العباد أكثر ولكي ذلك، ق يك، لا القيامة. يوم حميعا يبعثكم ئم أحالكم، انقضاء عتا_ 
ااثعث>.عل 

اش.بآيات الخاحدون ثغر الساعة تقوم ؤيوم السح، والأدصغ، السح موات الملكوت وف —  ٢٧
صحيفةإل تدعى أقة كل وعهم- عل جاثمغ، الأمم س أمة كل ~ الرسول أبما - وترى -٩٢- ٢٨
يشهدأع،الكم كتاي، هدا أوثز، ■محر من الدنيا ق تعملون كنتم ما مقابل نجزون اليوم لهم• ؤيقال، أعالها، 
أعإلكم.بكتابة الملائكة نأمر كثا إثا نقصان، ولا زيادة غير من بالحي عليكم 

هوالفلاحالعال المقام ذلك برحته. جثته ز ربمم قيدحلهم افه، أمر با عملوا الدين قاماالومنون — ٠٣ 
الواضح.

-٤٩٧



الجاثيةسورة 

والأساطات:

تعال.اش عند من الهداة ~ ١ 

ال،ات.بمد لفث ؤإئات متئلأ، إخار ٢( الأية)٤ و ٢- 

حق.عل أمحم لتظهروا ايلم؛ن؛ غير حوار من مشهد ييان — ٣ 
١قيام من الترميب — ٤  آتياك.الخاحدين حارة وبان ^، ١١

الأعإل.ونح يعدإحماء ا-لحاب دقة ٠— 
للمومتينوالترغيب البشرى ٦' 

اؤ.حاثاآلؤ 
مآصقات وداثم ومامحن إلاظئ\ ينئي إن ثاتر؛ثماماالناعت ي؛اثلم تُرم، ؤإلتاعق حى 

ومآوثةثآف1روماثدا نءتتؤأ»ئتؤل سثنمحج وأ'دنلآمحم متمآوكت قاَكامإ؛ءء  ٢٠٣'مؤإيبماة 

^ميآءفيأئر؛تي

المميرإ

الإيهانعن فاسكبرتم الدنيا، ي ثقرأعليكم القرآنية آيابير تكن أفلم لهم" فيقال الكئار وأما — —٢٣ ١٣ 
السامةقيام وأن واقع، حؤ بالعث، اش وعد إف لكم؛ نيل ؤإذا والمماتر؟ ابرائم ترتكبون تو.مآ وكتم ، ١٢:

آتية.الساعة أة بمتحشن نحن وما إلاظتأ، وقومها نتوهع ما الماعة؟ ما نعلم  ١٠قلتم: ، ٠٠٠٠لاشك أص 
العقابمن :هم ونزل والشاتح، بالفضائح الخافلة صحمهم الجرمين لهؤلاء وظهرمتط — —٣٣٤٣

النومبمذا الإيهان تركم كها الغار، عذابه ل تزككم اليوم لهم• ؤيقال يخرون، به كانوا ما والعداي، 
•يغمرونكم أنصار من لكم وما اكار، ومصيركم الأحر، 
الخيامبشهوام—٠ وانخداعكم وحججه، اض يايات اسهرائكم بسر القديد العاواي، ذلكم — ٣٠
والعياعآن.بالتوبة رثبمم يزصوا أن متهم ولايطثنر النار، عياب من لانحرجون فاليوم الدنيا، 

٤٩٨ -





الأحقافسورة 

٠مكة I النزول 

القاصد:

والبث.والرسالة التوحيد حول الشركين ومنييفتي العقيدة، تقرير ~ ١ 
•تعال اش عند من كونه عل الشواهد وذمكر نزوله، وتقرير الكريم القرآن تعفليم — ٢ 

ز؛'؟■حرة•إعراصهم وعامة القرآن، عن التكفار إعراض بيان ٣- 

وشواهدها.وأعلامها النبوة دلائل بيان ~ ٤ 

بمج

رناسهث1إلأألإوآمحوبمد< يىآشالهزآاكحِ ُهًئنيلآمحني م حؤ 
تاذاِنلمإيمت\ثصكينمحآشآتوف و؟ ثنمصؤف وأةن-ثكَكثثدإعحآنذرؤأ 

دطنيمسدلآكآزأمشو هئدآ مؤ، نن كتمج أقرق ثنكؤ،آك؛وآني، ثم يىآمحمحبج،أم 
هأ©؟ كثمحبمامحدشنَثيوث ائو دون ين بدعيأ مثن ومذآءند<  ١٥٠

التمثر:

إعجازييان إيرادها ؤؤ الحكمة من وأق القشة، الحروف عل الكلام البقرة محورة ^ ٥٥ق مدم — ١ 
القرآن•

وكلامه.أفعاله ؤي الحكيم وملكه، سلهياته ؤ العزيز اش، عني، من Jالتدرج نزل القران هدا ٢" 
نمائهأجل وإل إلايالحمح،، الخلوقات من، وما؛ينه،ا السح والأرصن السح موات الماحلفتا — ٣—٤ 

لهمقل، به• لايأبأون عنه، معرضون الأهوال من، القرآن أندرهم عئا والكمار سبحانه، وحوه عظوْ معلوم 
اف،غير من، تعيدوما ام والأوثان الأصنام من، آهتكم حال عن، أ-محموف ثتكرآعليهم: - الرسول ا مه- 

منكتابا ل هاتوا المع؟! الموات حلق، ن، اض ْع مشاركة لهم أم الأرضؤ؟ من، حلئو0 ثيرء أي أروق 
قصادقين كتتم إن بما، يعثد الي السابقين علوم من، َُلم من بقيه هاتوا أو القران، هدا مل ين الله عند 

الزعومة.دعواكم 

بقيتما دعاته، استجابة عل تقدر لا اف غير من، آلة يعيد الذي الشرك من، ضلألأ أشد أحن. لا — ٥ 
عاجزة.يعبدها مئ، دعاء عن وُو، الدنيا، الحياة 
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والأساطات;اكوائد 

العزيز،عند من لأئ4 عزيز؛ الكتاب، هذا أ0 إل إشارة ^ ا'بملياين الاّمض إيراد ق ١" 
الداؤين،ل العزة نال به تمثالثح فمي الحكم، عند من لأته ومعان؛ أحكام من عليه اشتمل فيا وحكيم 
الحكمة•إل وهدي 

السميفالأحل به، للاهتام العام؛ عل الخاص عم< من ه ؤإا-لي عل ه ءؤمحممثس غطس ٢- 
الحق.يوم ومو القيامة، يوم 

للفاصلت.رعايه وكذلك يه، ياأنذروا للاهتام ه وهوؤمصون متعلقه عل ه تقديم ٣" 
والدعوةيه، والعمل وتدبر0 وتلاوته يه، لث، التموجوب، إل للعيال ؤإرشاد القرآن، لعغلمة يياف ~ ٤ 
كنوزه.واست٠محرلح أنواره، واقتباس إليه، 

غاية.لأمحمى حيل ؤإنط با، الكون هذا عئلت، ب ْ~ 
والذر.الأيامحتح عن وغفلة إعراض ز الكفار قان الواصحة، التئإيت، هذه ْع ٦- 
عقليهااكرٍع أدلة انثومته قإما انئزآن، آيةِفي أشرف رردثي، الأية)٤(؛ j( الربي، ابن قال ٧" 

(.١٢٩)احكامالقرآنU/ وتنمها«. 

عنكناية والتعجيز التخر ق مستعمل ه ا'أدرمحى ين نايا.نلم؟ ؤيؤ، ؤ ق *الأمر عاشور: ابن قال ٨— 
ردوصمن وهذا الأرض، ز حلقو,ْ شيئا يروبي، أن، تنطعوا فلا شيثا، الأرض من عذلقو.ا ل( إل، الض 

XA/y\)التحريروالصير: دءواْ«. ١^١^، عف بالدليل الدعي وهومطاية التاخلوة، مساثل 

ولاالعقل، ب، جانمن لا يحجن يأتون لا بأمم فم وإئارْ إفحام ه ْئنمكي-قكث• ^٠'-' قوله: — ٩
عليه.السياق لدلالة الشرمحل، جواب، حذف، فقد يالحدف،، إبجار وفيه أوانأثور• الطور النقل جابه من 

شنك.زالدنيامن عليه محاكانوا القيامة يوم الشركين براءة - ١ • 
سقوطها.وأمياي، والحضارامحت،، التارخ معرفة الأتارل علم أهمية — ١ ١ 
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قآكوث\هان وإداعئبي؛إء١ثغثاسنم ُه؟ إد١ذنآقاشك١مألممؤ 
هزآعايشتى ^s،؛_ ٠لأئتلممحءتتفي هلإنآهاريتثُ ُه؟آزبموأدثالأم لثا-ءآتمههت^ لئ>في 

وتآأذيمحاشآقثنعاين\هفي ؤئوآلعؤراقبمدأرو؟ رسكت ؛يي بمامتْثوي،نخمابجء'--؛^؛١ 

مقتدبم'همحأئتلأتاع-محاهنتآأتأللأيتقة0نلأنت:محبم
أٌّيُ:أخمتىآلمنمألْلثامانءأسثميملُك بقا,إتىيدخقكثييءكاّى ثن شاهد وثمن 

^١مثئفون يوء نإدوميهث،ووأ لوكاث.غقاماتثمآإئ  ١٣١؛عقمثيأ وثادأؤ؛و< ?ج؟ 
نتنذرعنبميا ن4صاىا ممدق وهثد١آكثب ؤتجتثثه مو؛ّئإماما رس ?^^؟ ثلير إهك 

او؟ه
اكفرت

متهم،سروون إذ أعداء، لهم الدنيا ل ندعوما الص الآلهة كانت، القيامة يوم العباد جع ؤإذا ٦" 
إيامم•لعادبم عنتهم وبجحددن 

 ~U جاءممحئن الكئار زعم الهداية، لطريق موصحامحت، القرآن آيامت، الشركين مولأء عل نتل وإذا
واضح.سحر اد4 الخؤ القرآن 
الزول.مس؟، " ٨١٠" 

ابتة،أعل من *إنه الأدض؛ عف يمثي لأحد يقول، ه النبي ممتا ما قال،ت ه وقاص أبير بن معد عن 
ؤإنثمحر؛مبغالسمحدء^ابجمحءكاخ من شاهد ؤثمد ؤ ت الأية هده نرلت، وليه هال(؛ ملام؛ا. بن اش لعبد إلا 

ينمدافه متاقب باب الأنصار، ضاف كتاب —  ٣٨١٢برقم ١٦٠ fsالخاوي )صحح ه. آهل،تلأبمدىآلإإإالألهأبم، هك 
■ملام( بن اض تمد فمل باب الصحابة، فضاتل — ٢  ٤٨٣١٠٠^١  ٠٩٣ ؛/ لم موصحح ^،•، lc>ملام 

الممثرت

افعف احتلض إن الرٌول(ت اتأا لجم قل ه؟ نفتلقاء من وافراْ القرآن، هذا محثد احتلق أيقولوزت 
بحاتههو به، عاحلتي إن افه عياب من شينا عر ئزدوا أن تتهليعون فلا — الافتراض سيل ف ع— 

با-بمحول،عليكم ؤيشهد بالمدق، ل شاسآيشهد باق كفى القرآن. ل القدح من فيه نحوضون بإ أعلم 
والرسل،الأنبياء جيع ئل اف أرسل فقد رّول، بأول، ت، لت لهم قل حم. الرحيم للتات٠ين، الغفور وهو 
إلانل-يرأبالعجراتأنا ت، ولالقرآن، إومن يوحى إلاما أثح ما الدنيا، ق وبكم بج اف مايقعل أدرى وما 

منرجل يشهد به، وجحدتم افه، عند من القرآن هدا كان إن أحثرويج لهم• قل الفلا٠رةلأ والخجج الباهرة 
_آ.ْ
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بمدىلا اف إئ به• الإيان عن أنتم واستكبرتم القرآن، صدق عل ~ فهد سلام بن اف كعبد — إسرابل بي 
القوم

والفقراء،الصفاء هؤلاء إليه شبما U محرآ القرآن هدا كان لو الكئار وتال - ١ -٢ ١ ١ 
نلومن السابقين. عن متقول كذي، هذا فيقولون: وإعجازه معاله وصهمح ْع بالقرآن حتدوا لر وإذ 

فيها•با وعمل  ١٢صئ'ق لني ورخمه اف، دين ق  ١٢يوئم قل-وْ موسى عل اف أنزلها التي التوراة القرآن 
الحسنينوممر والفجار، الكمار لثحوف قمح؛ ءربي بلمان نزل الكتث، هن نله لما همحمدق القرآن وهذا 

الأبرار•

والأسياطاتج:الفوائد 

تولهم:كان إذا أي: أهوالهم، صلأل من نهمعآخر إل انتقال آذبمولنذهإصراب، ؤ تعال: قوله ق ١" 
أعجّب،,مصرى، بأيه دعواهم فال عجيبا، سحر، إثه 

الافه أن ه قيما ينآقه هلاتدمحبمتؤ، ءل،.إي ؤ فوله" ؤ، وجوابه الشرمحد بين، اللازمة وجه ~ ٢ 
ؤيعانه.يفضحه بل عليه، يفترى أن عل أحدأ يقر 

معرفتهمويدعون الأولياء، شأن ق بغالون مى ض رد دجأضمح،مظؤ،ديةةته تعادت فوله ٣" 
بغثرْ؟.فكيف الغيب(، ( لايعرفالنسين وحاتم البشر سيد كان فإذا بالغيب، 

بملاححاءصت، تعال القه عند من فكلها الفرؤع، من كثبمر وق الأصول، ز ال،اؤية الئرائع اتفاق ~ ٤ 
٥^٠١.نا متممه خاتمه حاءيت، قد الإسلام اله رمحكانت، وإن والدنيا، الدين 

الشريعةق ٍنموا الذن الإسلام أعداء شجهاُت، رأعل ةلص(نكاتنأؤضه ؤ تعال: قوله - ٠ 
وطعنواالحجاب، ق الثال سبيل عل فهلعنوا معالها، وطمس تها، محامحتشويه إل جاهدين وشتوا العزاء، 

ةللث١عل ودل، قبيا، تمحن شرائع فٍ، كانت( الأحكام هذه أن مع الخهاد، فريقة وق الزوجارت،ط عدد تق 
تشهر؛دلك،.وتحريفها تزييفها ولازالت"قتتهممع القرآن، 

الوحي،عل الابيع لشنر القصر؛ أصلوب ه ومآأتلألأييرئيرأأ إلأما؛وي،لثة ت تعال قوله ~ ٦ 
افن.البلاغ ق قؤ قمرمهمته كذ-لك ومنهجه، الائباع طريتؤ فالوحي 
وهواستكبارهم,الحق، عن وصدودهم كفرهم علة لبيان والاستكبار؛ الإيعاز القابلة؛لن، ٧" 

بهتؤذن ئا التوراة؛ وهو العلم الاسم دون الإخافة ؛ْلريق، ^ ؤكقنث،موك — التوراة؛ عن عم ٨" 
محمدقو.عف القرآن أئنل، كعا بغر، عف أٌزل كتاب بأنه التذكم من موسى اسم إل الإضافة 

-O.T-
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لنذرهممز: ول؛ ه ^^،ة1محبم زقوله: الإظهارزمقامالإص،ار ٩- 
ينذره.ثن إل الظالر وحاجة ظالمهم، لبيان وكذلاJثا للتعميم، 

وهوبخصموصعه، غير ز الثيء وصع فالظالم ه: وؤلآثنسإن ه ظلعنا ؤآلإ-ن ب؛ن اكايلة — ١ • 
وتفضل.إتمام فاته الإحسان أما للحال، ومحاوره الآحرين، عل وئتد للحق، 

محثبممجمربجرتتت'و؟محأءك عاثهتِئلآ ملأ-صر، آممة تت ه\مإ ةأك.ين إؤ 
رثبمعثهأمذزَىوا إ-صتنأخماتتئ وتحينا ^^^٠^١^١٠^١^^آيثق 

سث<إثلىئولبحأفي ؤ، ف محأصؤغ مبمث أهملصيحا وأف ؤنيدى وعق عك يستق،آفيآأتتث 

ُأعأهآؤىعؤ\ وءاو؟آلتيوؤا 
التفبثرت

هياض، الدين أمول ل والاستقامة العلم، ئوحلاصه الذي التوحيد بيث حنوا الذين رف ~ ١ ب،  ١٣
الدنيا.أمور من فامم ما عل محزنون مم ولا القيامة، يوم أهوال من عليهم خوف فلا العمل، منتهى 
^١^١ما عل لهم جزاء النعيم ذللث، نالوا أذ، فيها ماكث؛ن ابنة أهل هم العالية الدرجايتج أصهحاب، \وذثك 

الدنيا.ل الصالحة الأع،ال من 

بمليهاي جبا أمه حملته إذ والفعل، بالقول بالوالدين يالإحسان جازما أمرآ الإنسان ومنن\ — ١ ه 
الجديةقوام تماية يبغ إذا حتى قمريا، شهرآ ثلاثون وفطامه حمله ومث.ة أيضا، يمشمة وولدئه بمشمة، 

لوالدي وعف عئ أنعمتن، الش العفليمة نعمتلث، أشكر أن ألهمتي زمب، يا قال: ستة أربعين وبالح والعقلية، 
الأولادمن دئيتي ؤ، ساريا الصلاح واجعل مر، تتقثله صالحآ عملا أعمل أن ووسي والدنيا، الدين 

لحكملثج.الأاصسن للثح، الطعين من وإي ذنوي، حمح من إليلث، نبتته إي بعدهم. ومي والأحقاد 
ونصمحأمالهمالصالحة، منهم نتقثل الأوين الرفيعة، الزلة أصحاب التائبون، الشاكرون أولتك - ١ ٦ 

رسلنا.حلريق عن به وعدناهم الذي الصادق الوعد هاوا الجنة. أهل عداد حملة ق ذنوبم عن 

-ي.ْ-
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والاسساطات:الفوائد 

المرات،وجن، الأحزان إذهاب، عل مقدم الخاوف دغ لأل الحرن؛ نفي عل الخوف، نفي تقديم ~ ١ 
الأمن.نعمة لعفلم يياى هذا وق 

أويريني، ق ب الطم، مض لتفثيه ه ^4، تعدى؛- وإما ه ل تعال: قوله - ٢ 
سثلاح.ظرفا سو4■ جند لأنه 

الل.ارين؟ق عادة الطريق والاستقامة التوحيد ٣— 

إلما•:أءاوالإحسان والد بالوالدين الوصية ٤" 

قتعال وقوله ذمتله وءمتتأثُثئثود مح~تأث• ؤ تعال: قوله من أحدآ أشهر ستة الحمل مدة أقل ~ ْ 
ه.ؤوفمننة,فيءام؛ الرصاع: 

١ذلك عف تعال باق والاسعانة تعال، اف سكرنتم — ٦ 
الإسلام.طريق ولزوم تعال، اش إل التوبة واكح.ل،ت الإجابة لداعي من ٧" 
قز،الدي ا،لاصى ْع وقفة دئفتتن: يستدعي وبلوغها مرحكن، فاصل؛؛ن لحد الأر؛ع؛ث بلوغ ٨" 
والأق.الحاصر الزمان العدمن بشله لما ووقفة ؤإفراط، تفريط من سلفا مما والتوبة 

قفأحسن بالوالدين، اض لوصثة استجاب من حزاء عن مستقبئ إٌتحار ٢ ١ "٦  ١٠الآيت؛ز،)ؤ، ٩" 
الأء،ال،،صالحات من عمل ما أحن منه افه يتقثز أن فجزاذْت حياضاوبعد،اما، ق سا برآ له،ا صحته 

'سقاته.عن ويصفح 

.٥٠٠.
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من^٠٠ثمايسمظتيخنتألمئيق ؤبمد أحج أن أسوإغج لآقما أي ثال.^4-^ ألى حمؤ 
عيهمحل أؤنجشآكيق .رما ممل وعدآموحى إن ؤعك؛١٠^٠ أمة 

مثاحمؤأد؛بمت ثثؤن، روأ شمهن حقامأ إمم نلبكيوأ ليي تن ملهم ين ثد-ثيق أم آلمدؤآ 
ألقتأ•تاثقث محبجم ه لابملؤن يبمم أغتيثم محإ؛وهم 

هٍدعلإئ،فيآصيسنيآلإوؤّةمسمزنو؟ عداب عتنثن هاةنوم نآسثتنتم 
التفسير:

الإيٍانإل دعواه حين والديه من مجر الذي ميل من وذلك اطه، ليتم جاحدون وثمة ~  ١٨— ١٧

متهميعث وم نل، من القرون ض، وقد حثا، نري من أغرخ أن أثيداض قائلات علما وأنكر ياف، 
حقبالبعث اش وعد إن ياف، آمي ؤيالك له- مخومن ؤيقولأن الولد، هدايه تعال امه يتغيثان وهما أحد؟ 

الخىعن السعداء أولئك الكذب. من الأولون نطره ما إلا القول هدا ما بغرور: عاليهم فيرد فيه. سك لا 
قأشهم حارين كانوا إمم والإنس. ا-بمن من'ققزة السامة الأمم جلة ق العذاب عيهم وجب الذين 

.^١

الدنيا،ق عمل من قدموا القيامة؛،ا يوم افه عند منازل والكمار الومين من فريق ولكل ٢— ٠ — ١ ٩ 
يرضالقيامة محيوم عقاب. أونياده ثوامج، بتقص ذئة مثقال لايظنمون ومم أمألم، جزاء اف ولثوهسهم 

بلداما،فاغتررتم الدنيا، ايياة ق أصتم بإ طساتكم أذهنتم وتوبيخا: دمآ لهم ؤيقال اكار، عل الكمار 
ارتكابكموبس_، الخؤ، بغير الناص عل استكباركم بج، بالذ.ل ءن.اب محزون فاليوم بشهواتما، ورصيتم 
اجمراتم•

والأسنياءلات<:المواتي 

علوشفقتها جذبها شدة وبيان بطاعة، أمرا إذا ومعصيتها الوالدين عقوقا من الرم، - ١ 

انماؤ،.ولدهما 

فيه.وممكته نمرافته، الهون إل وإضافته الشديد، الهوان أي: ه ؤءعمينعدادء،آمحرخ ت٠الت قوله  ٠٢
محاهه.عليها الواجسا ومومن ا-دق عف واستقامته ؤJإ٦هم١، هداية عل اكا-فن الأبؤين جرض ٣— 

•درجاهمت، ابنة أن كط دركاهمته، فالنار انمافية، موء ق اشتركوا ؤإن كافر؛ماJبرعمله، كل جزاء ٠ ٤ 
لنمثد.اف من وهدا الهنالح، بالابن اكالح الوالد قديتل ٥— 
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الدعاءقينتحب ه، ت تعال قوله ؛JJJb sيوحي كإ تعال، اف من الهداية طلب — ٦ 
يالهداية.للولد 

 ~U ملسهل متواصعا الراتل، الدنيا حطام ل راهدآ ه اض رسول كان وقد والتقشف، للزهد الدعوة
وسكته.ومأكله، 

ألا•ثتمهء ويى ديي هي عى -٠لت٢محر وق و\يئن1\تي أندرقرمث. آدّؤتاعادإي وؤ 
سدةإنَقتئعذءا.دناهأّذاث فيثثثاذأيم1 ^١ ١٠عدابعقؤ ^١^؛، أكنإؤآ 

عتهأؤبمثي'.قنامت؛ أييدؤت شلا  ٦٤دأب4قُ هتأش ثاوإنما٢٣ آلشدذ؛ي 
.؛"٣ عداب يج يدث ئزماآتتجئم بل محطثأ فيأمنياعامض  ١٠أيديمم عا؛؛ثثامنتمل دآوْ 

ذهكهممحكي .؟ إلادرة تُ هأصتغوأ أميري؛؛ا 
ولأهكيخب عمم''تعهمن؟ هثآأعئ محأثتْ  ١٣٥^ّنثا ثهم ميمحبمثتا ظم' 

نلقيأجار دنتأؤءلأ ماَ؛امأويء جيم ثحاق آش إدَةمأِعمثودفثاثت، شء محن آمحدمم 
ص٢وحنايندمحاثو

هُو؟ وماَكامأ,ظوث بلصنوأتهر٧^^^^٠١ ءر0دا؛)تة 
الضر:

يمديئةقومه أتذر حين التسه، ز عاد أخا مودأ، اف نم لقومك — الرسول أبما — واذكر — ٢١
اشإلا يمدوا بألا وحدرمم - مود نل أتمها أندرت الم الرمل نصت وقد - حضرموت ز الأحقاف 

عصيب.يوم عذاب اض غير ميتم إن عليكم أخاف إي وحدْ، 
\gtثآمحا آكا؟ مائة ص لثصرئا بدعوتك أحثتا هود يا دعرور: بثغامة منكرين عله فرددا " ٢٢

إنذارك.ق المادنن من كشت رن العياب، من به سدنا 

وحده،اف صد عليكم العذاب بتزول العلم إما جهلهم: من لهم محدرآ س هود لهم وقال - ٢٣
العقاب.نزول اضق قدرة قومانحهلون أراكم ولكص إلكم، أرسينتط؛ه  ١٠وأبلغكم

عارضمحاب هذا قالوا: أوديتهم إل هتجهة العذاب محاب تزجر الم الريح رأوا لثا ف ٤
ئدمرتوجعا، عذابا نحمل ؤح إما به، اصتعجلتم الذي العذاب هو بل الهه؛: هود لهم فقال بالهلر. يأتينا 

_®.U_
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يرىلا هلكى فأصبحوا ~ لود ولس تعاق ض القول يكون أن ويمح ~ سبحانه ريا بأمر به تمر ثيء كل 
الكافرين•القوم تجرى جريناهم وكا الخاوية. ديارهم سوى ثيء آثارهم من 

لهواتهمنه أرى حتى بجوصاحكآ الثه رسول رأيت ما ت قالت قؤ النتي زيج عنها اش رصي عائشة عن 
رأواإدا الناصن إن اممه، رسول يا ت قالت وجهه، ق عرف ربما أو غيإ رأى إدا وكان ت قالت م ييتكان إنعا 

ماعاتثة ®يا فقال! الكرامة؟ وجهك ي عرفن رأيته إذا وأراك اطلْلر، فيه يكون أن رجاء فرحوا؛ الغيم 

ه(ا.ؤطمثا مجف يذا ؤ فقالوات العياب، قوم رأى وقد بالرج، قوم عيب عداب؟ فيه يكون أن يوبتي 
t )اكهاية الغم. اثص سقف ي اليذ واللهائ: الآيت<. باب الأحقاف. سورئ - الفث,ّ -كاب ، ٨٢١برقم ٤ ٤ ١ M الخاوي )صحح  /t ٢٨.)

لهموجعلتا م\كة، أهل يا لرنمكئكم ما والقوة التمكين أسياب من عاد لقوم متكنا لقد وقا — ٢ ٧ — ٢ ٦ 
الدارين،وسعادة تعال افه طاعن ق واستمالها والإدراك، للفهم والأفنية والأمار المع نعمة 

والشاهدة،اقرعن افه بايات يكذيون كانوا إذ شٍئا، تشعهم فلم عليهم افه يخهل ذيٍا ذاست٠مالوها 
—مش أهل يا ~ القرى أهل من حولكم ما دمرنا لقد وقسا يخرون، به كانوا الذي العياب بم ووغ 
كفرهم.عن يرجعوا لكي والماهين؛ الدلائل أنولع لهم وبقا ونحوهم، ولوؤد وثمود كعاد 
غابتبل ممرهم، ل( الله• إل بما ويتقربون افه، غثي من للمائة انحدوها التي آلهتهم فهلامزمم - ٢ ٨ 
تعال.افه عل وافترادهم حم هوكي• البعيد الضلال وذللئ، نصرمحم. عن الألهة تلك 

والأسساءلات،تالفوائد 

اللحق.ق كيا الأحقاف، موني خريطة ينفلرت ~ ١ 
دسبهات،أباطتل من أناروْ ما وأذّال العثرات، والدلائل الباهران الخؤج عليهم تعال الله أقام لما ٢" 

باقية،اثارها زالت، ولا الركبان،  ١٦٠٠سار الش القصة بميم الحجه عليهم أقام والر.هيبا، بالترغبّيح وأخلمءهم 
قائا.أحيانها وممح 
ولكنحفاري، وازدهار ثثث•؟ مى العمر هدا ق ما ْع لما، يمآكن لر ما غابرة لأمم نعال الله م؛بي ٣" 

مالي والمهلورات الخرعات وهذه التقي، المحزل وطا العلمي، اكقث.م من الرغم فعل نص، الممكين 
وعلمياءالعاصرة، للسارة تتهيأ لر يمنجرات تميزت اداى_ة الخمارات أن إلا قبلما، مى بال، عل نحهلر 

ذللث،.يعلمون والمارخ الأتار 

وجيءفيهم• راسخ افآراءهم أن عل للدلالة ه مي، ؤماَ؛اؤأ تعال: بقوله التمثر ٤" 
متكرر.افتراءهم أن عل للدلالة الضاؤع صيغة به 

•ءاق؛تهم ونشابه اكارح، مر عل أنبيائهم من الكفار مواقفح تشابه ْ~ 

-٥٠٨-
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العلمبنور ابهل ظلام وينيل حدر، عل ليكوذ بجهله الخامل مصارحة الضرورة تقتفي قد ٦— 
والحكمة.

فاشياوإلا ؟يا، الأنتفلع وحسن شكرها، أداء يبي الش تعاق افه يتم من والقواد والمر السهع ٧" 
استغلاقا.ييء حين صاحبها، عل ووبالأ نئنه تصثر 

ؤثؤأقمى ثنتا انيّتوأ ^٠١ ١٥ولناحصره ^ ١٠٠^٥١متمعويك^بم آيجذ تن ^١ إذص٠رثتاإص، وؤ 
يينعتقن بمنيمىضنهاإ1ا أئزدمئ نثما»===ىذزك  ٧١٥. مبمهرإق 

^٠^؛ثزي-كاإئآئحؤ، 
أمحليأءدُومحء ين لث' ويس آلأتيف ذ دبج،آشيجوسجوو تحب لا وش للم عدف تى وٍتح؛خإ 

يكدربمقهى ص محنم وأمحد؟س ١^-ءليى٢توزت آةأثث آوقزعأ و؟ ف،^٤؛^،ين آمحكلش 
هنئاإلمأقس محأؤبمممث؛وأءأفافي عل،م]<محءك-ئ.أؤبجم آمن بمنى آن ءك 

وآذُألثزءِينأؤض ^كاع1ورأ ث ١^١^ ئدومأ دق  ٧١٠
آلممن؛ائثفعجعل تن تاعه ونئآثأأب يوعدمحُى مآ ينثن بجم تيزقمَجق؛م 

هآكسيرث.ا 
الثسسم^.

حينعظيمة بمعجزة أيد0 قد تعال اف قاف ^^، الأمتن الض 'قدبوا قد قريش كفار كان وإذا " ٢٩

الاياتز ك،ا اكئقو- من القرآن و-،اءهم اجلؤْنين، الخن عل ممال اف أش ذلك أجل س الخن• آس 
قالالتلاوة حضروا فؤا قو، الني من القرآن يسون الخن من طاتقة ياي اف مث ح؛ن - التالة الأربع 

لرإن العذاب 4نفونمم قدمهم إل رجعوا التلاوة من فرغ فلثا القرآن، لنتمغ أنصتوا؛ ت لعض مصهم 
مامال: أحد؟ منكم الخن قوليلة الشي صحب هل عودم' ملابن قث قال: علقمت عن تعاد. باق يؤمنوا 
باتليلة بثؤ نبئا به؟ معل ما أوامضر، اغتيل ققيا: وهوبمكة، ليلة ذات افقدناْ ئد دلكن أحد، متا صحبه 

كانواالذي له فذكروا مال: حواء، تل من محيء به نحن إذا المح، وجه ز أولكن أصحتا إذا حتى قوم،  ١٢:
نثراعرم«.وأر أرهم، فأرانا فانمللق، عليهم« فقرأت فأنبتهم الخن، داعي ر'أتازء< فقال،ت فيه، 

والأيان وصحص الضر(، كتاب -  ٣٢٠٨برثم  fAir-vAY>،/ )المن ءحح«. حن حديث »سا دئل٠: الترمذي )آيرجه 
بابالصلاة، كتاب — ٢ ٤ X/ )الصحح لم موأ-خرحع نحوه، بم حجر بن عل من'لريق لم مداخرجه الترمذي، سن رمجح 

ابن(•كل دالقراء؛ والمح بالغراء• ابهر 
-بم.ْ_
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 ٠v "يعدمن أنزل عجيأ قرآنا مسمهوا أيم يشرومحبمم لأستعالهم، النمسب ينداء قومهم ودعوا ~٢٣
أجيبواقومتا يا * الصحيح والطريق الخق الدين إل يهدي المترلة، الكتب من تقدمه لما مصدقا انقثوت، موصى 
مجنوقثلمثكم ينويكم، من افه يغفر برسالتها وصدقوا ياش، الإيان إل يدعو الدي ه اض رسول محمدآ 
لهوليس هربا، سحره ولا طليا، اف من يقيش فلن الإسلام دين إل افه رسول تجب لا دس مو"؟ع" عياب 
ظاهر.الحق عن صلال ل الحق، عن اليعداء أولتك اممه. عداب مجن يمتعونه أنصار 

الموات،خالق أبدع الذي العظيم اف أن الكئار هزلأء يعلم أولي المثج: تنكري عل اف يتكئ - ٣٣
بحانهإله بل، أحياء؟ جودم من إحراجهم عل بقائد احتراعهى عن يعجر دم تع؛ الموالأدصتن المح 

•ثيء بمجده لا قدير، ثيء كل عف 
موالخؤالعياب هذا أليس وتقريعات توييخآ لهم ؤيقال النار، عف الكمار ينزض القيامة ويوم " ٣٤

كفركم.سج، العذاب فذوقوا عشمهم.' هوالخمح،• وربما بق فأجابوا• تنكرونه؟ كئتم الذي 
نوحدهم ~ الرسل من والشات أولوالعرم صر كا قوملثج، أذى عل - اارّول، أتجا - قاصر -  ٣٥

يرونهليوم مميهم، فإثه عليهم، بالدعاء للكمار العذاب نتعجل ولا - ومحمد وعيسى وموس ول؛راهيم 
تعالافث يدمر ولا بعدهم، ؤلنن لهم عظيم يلاغ الوعظ هذا مار. من ساعة إلا الدنيا ق يمكثوا لر كأمم 

مسحاته.أمنه الخالقين القوم إلا 
والأتاطاصالفواثد 

وبيانمنها، موقفه وبيان السابقة، يالكتسر ومقارنته الكريم، القرآن وصف ز الخن لغة بلاغة — ١ 
التبؤية.الرمالة وتقرير مقاصده، 

للتوراة،مآقملأ جاء الإنجيل لأن الجه؛، موسى بعد قالوا ؤإيها التوراة، بعد الإنجيل أى العلوم من — ٢ 
أحكامها.لبعفى ناسخا 

أنظارهم.ولفت، حم، والتلهلفح العناية لإخلهار ه النداء: تكرير ٣— 

لأستاءأوللببض قبله، ما محب الإصلأم لأن الغ.نوب؛ جح أي بيانية ه ه:ؤيندم؛مح ~ ٤ 
أوالسامحة.أوالعقوبة، العوضر، أوتقديم الحقوق إلابأداء لاتغفر فإما العيال، بحقوق التعلق،ن الذنوب 
الأرضظهر عف لا الخن، لكفار مهرب ولا مقر لا أنه ييان الأرض؛ ل بكونه الإعجار تقييد ٥— 

يملنها.ق ولا 

الكافر.وفيهم الومن، فيهم وأن الإيانبالخز، تقرير ٦~ 
حدايته.والانتفاع التدبر فهوطريق للقرآن؛ الأّتءإع فضل ٧— 



الأحقافمحورة 

للقران.الأستٍاع عند والخشؤع يالثأدب التواصي ٨" 

وهوفماتهم، وسيم، مصيرهم علة لبيان الإصار؛ مقام ز إظهار ه ين>محآفيلآكميأ تبجم ؤ ٩" 
الكفر.

إذاأي• محذوف، شرط جواب ق واقعة الفاء ه ا؛رة-اْارأءلوأآد-رمحينآلأل فا»ت|ؤ ~ةوله ١ ٠ 
jيدل ما كل فإن الرسل؛ من أدلوالعزم نلك من صد كا فاصد المودة؛ أول، من مر كا الأمر كان 

التقوس.ويتل القواد، يثبت، مما المورة 

افه؟إل والدعوة ارصاني.( العمل ق القوية والعزيمة العالية الهمة —فضل ١ ١ 
الهلاك.أمجاب فهومن عانته، وسوء القز من التحذير — ١ ٢ 

لجم.تكيلاوروبما فيها؛ إلقائهم تبل اكاد عل الكفار ->ض  ١٣



محنيسورة 

الزول:مكية.

القاصين

•وال؛افقين الكفرة مواجهة ق وا،لوم؛ين ه الضي نسيت — ١ 

المعية.اكحديات سْ لواجهة ٠^^١؛^، ليكونوا لتربيتهم؛ الؤّْ؛ين إعداد ٢' 
ونذيرهم.لمثويعهم والنافقvن؛ للكفار والوعيد التهديد — ٣ 

أقأؤقي|أشيي مب

بمامحءاتنمحإ ءانؤإؤهممحإآيثيحنت ؤأكلختن  ٢٥صئذلإب؛لثتثث آش شي ؤبمدؤإعى ل-نكثيأ آؤ 
محأفأضل  ١١٣٢١٥٢^^ة أه 

•مآ^داكثث.آؤبمجمريأ  ٢٥بن،ممإداسأئهم؛؛أبمأأ-ليى  ٢٢٠١٠أفيبم(
وأكن١زتج١ته١جيج ؤثاثنابمدو1ثايدات ١وأيى إدأ 

محيجتتم؛٥؛ تتثدمم  ٢٥محلأعتم ظن شدأش ق، ثيمحأ ثتو 

•المسهبرِ 

أمالهم،بمللأن من وبمذرهم دينه، عن والناس هم أنفصئّوا الدين الكمار تعال اف يدم ٣" "١ 
الثابت،الخى وهو .i محمد عل أنزل اللي بالقرآن وصدقوا اض، أمر بٍا عملوا الذين الومنين ويملح 

الجزاءذلك وحالهم. ثأغبمم وأصلح ذنوبمم، عنهم كمر إذ مهم بملاح محثتئرهم رّ:ءم، كلام لهو 
القرآنهداية الؤمتإن ائباع يب، وبالرحمن، ومعصية الشيطان غواية الكافرين اساع بجي، العادل، العظيم 
الإي،ان.وأهل الكفر أهل أحوال افُ جق البيان هدا مثل الرحمن. وطاعة 

فاداشوكته، وكر العركة ميدان ق الكمار من العدو صرمب عل الومت؛ن تعال اش محرصن ٦— —٤ 

إذاحش متهم• ^؛5، وكل والرء.وما الرقاب واصربو.ا القتال،، فنون بأرؤع فواجهومم لقيتموهم 
أنفإما معهم، التعامل ؤ، الخيار لكم ذلك بعد ثم ارى، الأّقيئ فاحكموا القتل بكثرة أصعفتمومم 

أوأالال، فن.يه منهم تآظوا أن وإما عوض، بغثر وإطلاقهم أسرهم، بفك العركة انتهاء بعد عليهم ئمنوا 
الجاذم.والحكم الحاسم الأمر هو ذلك الحرب، تنتهي حتى شأثكم هدا وليكن الأسرى(• يتبادل تقوموا 

٠١٢.



محمدّورة 

والذينديص، لنصرة ا-إص^د يشمع لخمركم، ولكن قتال، مثر الك^مين من للمؤمت؛ن لانتصر اف ولويشاء 
الآ-محرةق حالهم ؤثصئ الخقت، طريق إل سومئهم أعإلهم، بملل فلن اف كلمة إعلاء سل ل محلوا 

ودرحامحم.فيها منازلهم  ١٠٠٥^وقد المانية، أبوابما من الخغة ويدخلهم سيئاتمم، عن بالتجاوذ 
والأساطات:الفواثى 

الزوال.إل فمصثرْ — انتفش مهما ~ الباطل أما وأهله، للحق تكون المحمودة العاقبة — ١ 

محالح.عمل لأي والنطلق موالأماس الإيان ٢" 
اممافر.من الزمن ليسز الابتلاء؛ و تعال اض ثق ٣- 
ربانية.ثتة والباطل لز ا-ب؛ن والتداني المراع ٤— 

ثرهمولغ شوكتهم، كر ؤإنا واسمالهم، الكفار إبادة الإسلام ل القتال من الغرض ليس — ٥ 
وإضعافهم.

وا-بمهاد.العمل من والتمكين التمر، بأساب الأخذ — ٦ 

ليت،الإّلأم ل فالحرب خاتر، يآدش المارك من والخروج الدماء، حقن عل الإسلام جرض ٧" 
الأعداء.شوكة وكسر افه، كلمة لإعلاء جهاد هي وإنا انتقامية، إبادة حرب 

وعدله.ّماحته عل يدل الأ-رى من الإّلأم مر.ةم، ٨" 
الحنان.ز وثثئمهم وكرامتهم، الشهداء ومتكانة اف، ميل ل الشهادة فضل ٩- 

هاف لأن وذس، افه، أعداء عل بالمر ا،لومتثن اف لعباد والبشارة تقبيآ، مإخبار الأية)٤( ~في ١ ٠ 
شِعمن الحكمة أف وهو: آخر، تشلأ مإخجار وفيها بالخهاد• وذلك المح,م؛ين، أيدي عل عقوبتهم جعل( 

حزاءوهوأن آخر، متقلأ إمحار وفتها دينه• بمم افه ينصر دم، بالكافرين، ١^٠٠؛^، افّ اختمار ابهاد 
شأنهؤيملح ومرضاته، طاعته إل سيوئقه بل عمله، ثواب افه بملل فلن الوم؛؛ز، من افه ميل ؤ، قل لس 
والأخرة.لدنيا ال 

.٠١٣



محقيسورة 

آتئئتءني 0 س ثممق بجم أقِ مممحا تات؛تاإن أدس ي جبؤ 
0محسئِذمحص؟ىق0 همين 

الأ3قبين ثآن  ١٣٠١٠أؤ؛ق تنؤ أقن أو^ثإكإأن دثرأقّ ٠^٠^٠^ آق؛ة منمق 
ألأمرةؤبمَكثياتجا ص محه *بمّشتي محبجلوأألقييشه ؛ ٢٠١٠اؤ;بم< ثن-يل آئّ  ut0'لم تنك 

؛لأمةمحءىمج.هJS-fe_.صحك< 
ا3مؤر.

فإثهأحكامه، وائٍاع >ساله، ق يالخهاد تعال اف دين مروا إذا أقهم الومتض تعال اف ٧"بمر 
العركة.ميدان ز أقدامهم ويثت> عدومم، عل يصرمم 
الأرصن،ق أفلميسّيروا أتمالهم، دأبمللثواب لهم، فتءمارآوجريا ورسوله افه والدينمقدبوا ١~ ٨—١ 

اض،أهلكهم فقد ليعتبروا؟ لوط؛ وقوم وثمود كعاد ابقة ايالأمم ممثر كان كيف طريقهم ق فدوا 
افنلأف -بمهم؛ عليهم أتى الذي العظيم الدمار ذلك العقاب. ذلك أمثال ولال«.كد.بين باقية، وآثارهم 

لاناصزلهم.الكمار وأن الوبن، ناصز 
نحرىحنايت، يد.حلهم فإثه الأحرة، ق بالثواب اش أمر بإ يعملون الدين الومئن تعال اش ينشر ~ ١ ٢ 

إذالهائم، مثل ؤيآكلون الدنيا، بشهوات يتمتعون بأمم الكافرين ويذم نمورها، أشجار تحت، من الأيبمار 
مأواهم•جهئم ونار يطويهم، إلا لهم مم لا 

والأسشاطاصالفوائاد 

ديتهونصروا اار>سول، واسعوا به، صدقوا الذين اف لعباد والبشارة تقبلمآ، مإخار )٧( الأية ل ١" 
أعيانهم•عل اف،بتمرهم فإل نواهيه، واجتناب أوامره، وامتثال بكتابه، والخكم ؛ا-اوهادزسيله، 

٧[.]محي: 

والاعتبار.للعظه الساشن ^ر ز والفلر الأرض، j بر الإل الدعوة ٣- 

 -٤ j هلاكهمق العلة لثيان الإص،ار؛ موضع ق الاهلهار ه أقلتا ؤتلتقأبين تعال: اف قول
كلكافر.فيثمل وللتعميم، 

١^٣^،.لعباده اش ولاية — ٥ 

اكضرمزالكفر.٦- 

-٠١٤-



محملسورة 

عقآقنك0 ثآدئابزدم. ذأصثن ؤآ،ذئاك■ تجاأقدمأنن همه تن ه ؤ 
^يرفمحأآآمرمحممح

ةنَلإ،فبما محثم محل تؤ يأجري ةثني؛بم< لدم ■م محأجري ءثعثت> قم؛؛٠^! محق محأجرتن ءامحم 
زققامئ كن أمماءكرأوأؤيثبم ثثطع موحنلأؤأق\روثموانآءخمث رجمك>ن ين محتئفرْ ١^٠^٠ 

ؤآقعمأمحيم عق آقث ؤغ ٢^؛؛، قادءا,بمأأمحإجك ^١ إؤ!زاأؤبجأأللم  ٧١٠عتيق *ثئزإدا-م؟مإين 
ق0تأيمظفثل:محنإلأس 

آقلإلآاثآمذجم.4
المميرت

سآكانوا الدين مكة، قريناك أهل من بأسا أشد أهالها كان - الرسول أنجا - قرية أهل من كم -  ١٣
عنهم.فلاناصزفميمخاساب خروجلث،منهادمرناهم، ■ل 

حنا،فرآه عمله، مخ الشيهتان له رين من مثل ديته، أمر من وبصيرة حجة عل كان س هل " ١٤
زعميإنكار الآئل، اكرين، تفضل ُهم وهؤلاء هؤلاء الشاحة؛؛ن إنكار من والقصود اليامحلل؟ هواه واسع 

أذهامم،وأثار إليها، أرسيهم افه أل افءت من بأما البينة وصف ومعي الؤمت؛ن• من حير أمم الشركتن 
وإتمامفيها، للتردد وكشف فا، تزكية اش عند من وكويبما ها، نفق حجة فالحجة الحق،، وأدركوا فامتثلوا 
لدلأما.

يتغؤم عذب ماء من جاؤية أمار فيها اكق؛ن: عباده ما اطه ؤء1. التي الشأن العجيبة الحق صمة - ١ ٥ 
منمصمى عل من وأمار راثار؛ين، لديدة حليبة خمر من وأمار طعمه، i؛^ لر لثن من وأمار طعمه، 

كقنالكريم، اكام هدا هوق من هل لدنوبمم، رمجم من ومغفرة الثمرائت،، أصناف فيها ولهم الشوانم،، 
أمعاءهم؟فقطع حارأمغليا ماء وسقوا الخحيم، نار أبدآؤ، هوماكث، 

حرجواإذا حض الرسول، اثبما إل؛لث، يستمعون الذين التافقين من شرذثه الخامرين هؤلاء ومن - ١ ٦ 

اJعاJاء^_، المرمه؟ الاصي ق محمد قال ماذا بسخرية: العلم أشل من حضر نمى قالوا محلسلئ، من 
دمعل يدل، الكلام وسياق، التفاق،- ق أهواءهم واثمعوا يفقهون، فلا ئلوحم، عل افه طبع الدين الحهم، عن 
سائليه.^٠٠ عن نجئ فهوموال ^، عقيه: لقوله الموال هئ.ا 

رست.هم.وألهمهم توفيقا، اف فزادهم ايؤ، طريق، إل، اهتدوا الدين الومتون وأما " ١٧

-ْاْ_



محقيصورة 

بعضظهرت فقد قجآة؟ نحيتهم أن ب وعدوا الش الماعت ثيام إلا التكئار هؤلاء ينتظر فهل " ١٨
الساعة؟إذاحاءمم الائعاظ لهم أين قمن علاماما، 

والأ،سساطاتتالفوائد 

أهميةتدرك هنا من الأمور، عليه ت، السدمن ربه، من وميرْ هدى عل كان من بير1إ ثثان " ١ 
الباطل.وتزيئن اكللة، للدعاية سهلة ة فرييقعوا لا حتى وتبصرهم؛ الناس توعية 

جاريةأمار من فيها وما ابنان نمم بذكر الٌزائم، وتقؤية النفوس، وتروح القلوب، تثؤيق ٢" 
عظيمة.ومغفرة طيبة، وثمرات 

بالزادويئحن.ها النفوءس، ويسل القلوب، يثبّثف مما الكفار وعواقب، الومغبمن، عافية بان القارنة ٣" 

١والتحديات للمكايد الصعبة واجهتها مق 

•لها ونفختم تعظيم تعال الرُث، إل يسبيها ْع ؤدمئغر؟ه تتكثر ~ ٤ 
الأهواء.اتبيع الحق عن الصدود أساب أهم من ~ ٥ 

ونحثطا.وضلالا إلابمدآ يزداد لا والنافق والكافر ونورأ، هداية اف يزيدْ الومن ٦- 

يمدثييلبماج^طاءت لهم هأيق ثِتزثستمم1ييتيإصائئلرألتثثيظي شمم ؤ، 
١^^؛)،ؤ، ةنو_ثوأ محق مكم ئهلعثثثثِإ>ي ?ئ لأتِ -ى صت صثدمأأئت غداعزمأ'لأثزظز 

الم،ر.

والومنات.١لؤمت^ن ولدتوب لذ.نيلثج واستغفر اش، إلا بحق معبود لا أثه — الرسول أتمأا — فاعلم — ١ ٩ 
أوالحنة ل القرار ودار الثرنخ وؤ، العمل، من راحتكم عند ومستقركم معايشكم، ز ثصزقكم يعلم واف 

اكارؤ

الحهادأحكام فيها تعال اف من سورة نزك هلا الديزت نمرة عل حرصا الومنون ويقول — ٢ ١ — ٢ • 
ملوبممبعرتم، الدين النافقغ، رأيت، الخهاد، فيها ويكز وأحكامها، بياما ل تحكمة صورة نزك فإذا وأدائه. 



محمدسورة 

منوخوفا جبتا أبصارهم، شخوص ق عليه الغس ئظز - الرسول هما - إليك يطرون الدين، ل الشك 
جدفإذا الإيان، عل يدل طيا سديدآ فولا يقولوا وأن ورسوله، افه طاعة لهم فخير القتال. ميدان ق الوت 
العميان.س لهم حبمرآ لكان والعمل، الإيإن ز اش فلوصدقوا القتال، ورص الأمر 
الحرام،الدم سفلت، ق الحاملية أفعال إل ون-جعوا أن — الإصلأم عن أعرصتم إن — فلعلكم — —٣٢ ٢ ٢ 

وأعمىالحق، س،إع عن فأصمهم رحمته، من اممه طردهم الحي عن الب٠اJاء أوس، الأرحام. وتقطح 
الهدى.طريق عن أبصارهم 

ومواعظه؟لثاورثواأحكامه القرأن؛ أفلايفهمون القرآن: عن معرض وكل ال؛افقين تعال افه يوح " ٢٤
بالقران•تتأثر فلا عليها، طخ قاسية قلوبمم بل 

والأساطاُت،:الفوائد 

كتاببايآي فعقد *االمحح<ا، تبؤيي، ق الفقهية بئالكته البخاري الإمام فعلن العمل، قبل العلم ~ ١ 
ه*.فاْوآىلأإكهإأآآس ؤ ١شئ٠تالت لخول والعمل القول قتل العلم ااثابت بعنوان العلم 

ومحيءا-بمئ.، نجئ. حين ١^١٠^^ من سيكون عئا إنياء الأية ارهده ٢,(.' الأية)' ل عاشور ابن فال ٢" 
النافقونوخؤج أحد، يوم القتال أمر عزم فقل بالغيب،، الإخبار ؤ، القرآن مٌجزاُت، من دم، القتال، أوان 

أبتبن، اُذ بد قال وأحد، اللينة الشوط؛غ، إل الخيش بع فالئا الجاهل.ين، صورة ق السؤامؤ؛ز، حيثي مع 
ثلتؤوكانوا هووأتياعه، ورقخ الناس؟ اتبما هاهنا تا أنفنقتل علام ندري ما التافق؛ز،ت رأس ملول بن 

<.٩٣/٢٦والصر )الحرير  ٠١٠سنين،بتحوثلاث، الأية هد0 نزول يعد أي؛ الهجرة، من، ثلامث، سنة وذس الخيش، 

والقعليعة.الفساد أساب من للأمواء، العنان ؤإطلامح، الحؤر، عن، الإءراصر| ٣" 

الكفر.أهل شعار س الأرحام وقطيعة الأرض، وٍ، ساد الف٤— 

أوحي،هنامم ذكز ان إيدانا الألتفايه، بملريق الخامح، إل إشارة دَثءاق4ُه ؤ - ٠ 
(.a٩٩/ عود الي )ضر ١ الخهناب رتبة عن إسقاطهم 

علقيل; كأنه والحهالة، المساوة ؤ، أمرها بابيام شأيبما وتفذني حالها لتهويل إما ت القلوب تنكير ٦— 
وهممتهم، بعضي فلوب،  ١٢الراد!لأي يإما اوة، القؤ، قدرها يقادر ولا حالها، يعرف لا متكرة قلوب 

(.٩٩/ عود٨ الش مد )انفلرت النافقون. 

الكفرأقفال وهي بما، المحتمة الأقفال الراد لأن القلوب، إل الأقفال »وأضيقت، اشفي: قال ٧- 
(.١٤٩لكفي،/اكزيل ّ)مدارك تتفتحار فلا امتغالشت، التي 

ؤإغلاقها.القلوب، قوة وعواتقه التدبر صوارف ومن الكريم، القرآن بر ثن• دجو.ب ٨" 
.٥١٧.



محمع|صورة 

وأتلثهثّسؤلثثم آلئثلتى ستاثيرثثهث؛لأدئ <آقدط^ؤ 
تنارثأثد آلأمت بمص 4، سلهءظم آقة مزين ما ^كمميأ مارأ ^٥٧^^ 

ألهرئلدك .ا ثتممهدمحأدبثتئم ثنيبجيى أثثأشكث رهتهئ ثكق،يادا .ر 
محكثهذاوأآمِكمنآكيك<ؤ،هشه٠ُ؛^آسمكثدآسوْءءقرهزأح>ذإ،خثثلمحجثل أقجعؤأ 

؟٠٠>؛<^^4رمحلثمقهنفي( لئثتثم اذث ئابمج محشآن 
سنس;توص0لآ

سقاأقة تقثيإ ق أئثدكن( ثم تث؛ بمد؛؛c من ألثيثزد ننتؤ آس نتز عذ< محبمدمحأ َكميأ آلبك 

•<ر الف

عرفواما بعد من باق، كمارأ أعقاحم عل الراجسن الإسلام، عن الوتدين تعال اض يدم —٨٢— ٢٠
والثؤالخطير الأمر ذللث، الخادعة. بالأماق وغئهم الثواية، لهم ئين قد الثسطان إن الهداية، طريق 

قسنطعكم الومٍ،ت من جء سه عل تعال الذ يرل ما كرموا الدين والكمار لليهود قولخم يستب التطير، 
إذاحالهم تكون فكيف الخفية، مكايدهم يعلم تعال واف جهادكم• الخهاد عن كالقعود أموركم، بعض 

الرهيب،العياب، ذللث، حدى-؟ من يمقامغ وظهورهم وجوههم يضربون وهم أرواحهم، اللائكة همت، 
أعالهم.فأ؛طل يرضاه، الذي الصالح العمل و'ةنههم والفاق، الكمر من ايه يغم، ما اساعهم م، 

كالحمدوالحد؟القباتح من قلوحم ق ما يكشف، لن تعال افه أ0 التافقون ظى أم — ٢ ٩ 
منلتعرقثهم وما حم. حاصة يعلامايت، فعرفنهم النافق؛ن، ا١ريناك — الرسول،  ١٠٠١— ولونشاء — ٠٣ 

أومر•حير من ~ الماد ابما - أعإلكم كل يعلم تعال واف ممهم. ألوحركة كلامهم، فحوى 
وتختبروالمحابرون، منكم اف سيل ق المجاهدون يظهر حتى بالخهاد؛ المومين سختير قا -  ٣١

الكاذب،.من الصادق تمئزوا حص وأفعالكم، أهوالكم 
صادقنيئ أثه عرفوا ما بعد هومن الرسول وعادوا الإسلام، عن الناس منحوا الوين الكمار إن — ٣٢

أع،الهم.وسيبهلل المانح، -بمده اش لنيقزوا افتعال، ند عس 

-٥١٨-



محمدمحورة 

والأسشاطات:الفوائد 

وأثىالأخلاق، ومكارم الأداب، أصول أرمى إذ النسر، ز وبلاغته الرفح القرآن أدب ١~ 
حممح-ر،ؤ.ضمحق هك: اف قول U تدري محاهد: ل مال مال: ممر بن اماصل عن الية. الكلمة 

بجي.)اصوسضسينئمددا/آْا(.وأمتامهم، هال: مامو؟ قلته: ه؟ 
مطمشة،راصية ينفس ل واستتم^ اللأء، لواحمة ومحهيثتها الثفومحس، توطين ل ابجّان ْءج يان ٢" 

راّخ.ئاستا وتلب 

الاللهم وتال: بكى، ه ؤ الاثة سْ قرأ إذا الفضل ءكان الأشعث: ين إيرامم قال ٣- 
.( ٣٨/ ٩ للثعيي واليان )الكشفه وع^<يثىة. أستارا وةككش فصحتنتا، طويا إن فاثك ثتلنا، 
الأمة.ورقة الخق، كلمة إعلاء عل الخئ ~ ٤ 
الاصتجايةثمرة هي ؤإنإ فيه، أوتصورآ الإسلام منهج ق حللا ليسمش وأما الارتداد، أسباب ييان ~ ٠ 

وإملأت4.الشيطان لتؤيل 

وانمارىاليهود من اف أنزل ئا الك١رهين وبيان والمرتدين، الناف٠ين بين والتواؤلؤ التحالف ٦" 

وغيرهم.والشركثن 
ومفحهم.المرمة، القلوب أصحاب كشف ز اف منة ٧— 
محطاف أن عل يدل وهو ايتمل، ق الإحثاط حصول لتحقيق (؛ )٢٣الأية ز الأمشال حرف ٨- 

أعءادمسالآن•

.٠١٩.



محثادصورة 

^آس0اةأفيسنمحاش
سقأنآقّ وآسثِآمحمحلون ألقؤ وتولاد يمحأ ^ وأ شإيزةةثت؛ت وئم؛ةةر 

جمأسصبجِصأ
نثس0قآئنثوء 1_ إنتئتثوثئبجًئابملُأزثنخ ٣0 

يبثدعندثسوثمأقثاأت؛يىهمآتثرثنتبمثدزتنيتخلشنبمًظم •تبمي،أقي شيمأق 
صدزتاءةلمولأقؤوس

الممثرث

والمنةالكريم القرآن ق الشريعة من ثلغهم ف؛،ا غء رسوله وء٧ءة الوميز؛aUعته تعال افه يأمر — ٣٣
بالكفر.الصالخة أتمالهم ابهنال عن دماهم الشريفة، 

جرائمهم.لهم اف يغفر فلن ذلك، عل ماتوا م الإملأم، عن الناس متعوا الذين الكمار إى — ٤٣ 
وأنتمالملح، إل فندعوهم قتالهم، عن وكنسوا أعدائكم، جهاد عن — المؤمنون ابما — ثثتوا فلا —  ٣٥

ذرة.مثقال أءء١لكم ثواب من يتقمكم ولن بتمرْ، معكم واش عليهم، الغالبون 
ولهوالأبدان، ل لم، بأما أمرها، حقيقة عن يإحيارهم نيا الوالخياة ق عباده تعال اف يرهل —٧٣— ٣٦

ولاأتمالكم، ثواب بمطكم معاصيه، واجتناب أوامره بامتثال وسقوه باش، يصدقوا وإن لقلوب. از 
فتجهدكمأموالكم يسألكم إن بعضها، بإحراج امركم بل الزكاة، ز خميعها أموالكم بإحراج يأمركم 

الإنفاق.وكراهة الخل من قلوبكم ماق وتحرج آياتها، عن وتمتنعوا ما، تخلوا عليكم، ؤيلح 
يبخلوثن بالممقة، يخل ثن فمنكم انمين، نمرة ق لتتفئوا تذعزن - المومخن معشر - أنتم ها - ٣٨

عنيعرضوا وإن إليه، الفقراء وأنتم عنكم الغني هو واش الثواب. موايث، ه نفعل بحله ؤ؛ال، يعود فإنا 
١أحكامه عن الإعراض ق أمثالكم يكونوا لا م آحرين، قوما ب1وبممم بجمل 
والأتباطارت،تالفوائد 

•للاعداء والاستسلام التقية، والهزيمة والهوان، بالدلة لأتباعه يرضى لا الإسلام — ١ 
الضعف،سلام الزاهفم، الملام وليس والكرامة، العزة صلأم العادل، الملام دين الإملأم ٢— 

والإجحاف.

التقصبرأو الإنفاق ترك عل رم، وقد ابهاد، وصائل فهومن اش، سبيل ق الإنفاق إل الدعوة ٣— 
يالأمة.حلت ونكبات هرائم، فيه 

٠٠



محمدسورة 

بيايطاق.والتكليف والواحيات، الحقوق ي التوازن يراعي وسطي، دين الإسلام ~ ٤ 
الدعوة.ركب ليممي الأّتبدال؛ محثة تعال محنته من ه— 
علوالفلفر بالنصر ويرصوله يه الومتين اطه لعباد عفليمة وبثارة تقبل، مرحيار ( )٠٣الأية ؤ ٦" 

قتالهم.ونحسوا الشركن، جهاد عن يضعفوا لي إذا في،ا الأعداء، 
فإلأمره، وامتثال باق الإيعاز عن ئوزا إذا محا ا،لؤمتين عاب عن متشئ إحار )٨٣( الأية ؤ، ٧" 

رموله،ؤيطٍعون يطعونه، بل اف، أمر عن النول ق أمثالهم ولايكونوا آخرين، بقوم ويأت سهلكهم، افه 
وأنفهم.بأموالجم سله ق دمحامدون 

٠٢ .



القحسورة 

مدنية.الثرولت 

تالسورة فصل 

معهثر بالخطاب بن وعمر أسفاره، بعض ل متر كان ه اف رسول أن أبيه: عن أسلم بن نيد عن 
فقالبجه• فلم سأله نم بجه، فلم مآله ثم هو، اش رسول بجه فلم ثيء، عن الأْلاب بن عمر فأله ليلا، 
عمرتهال هبك،. لا ذللث، كل مرات، ئلأيث، اف. رسول نزرت عمر، أم ثكلث، ا-ائطابت ين عمر 

صارحاممعن أن ثثسث، ما ارقرTن، ئ ينزل أن وحشيت، الناس، أمام تهدمت، م يعتري، 
ارلقد^ ١٠٥٥عليه، فسلمئثؤ افه. رمول هحئث، قران، ؤث نرل يكون أن حثيث، لقد فةالتجت بير. يصممخ 
هء.قتاك،تثايثا ^!١ قرأ: ثم الشمس. عليه طلمت مما إئ أحي ض سورة، ي عئ أنزلت، 

(. ٤٨٣٣برتم ، ٤ ٤ ٦ a/ )الأية( باب القح، سورة " الضر كتاب — اليخاري )صحيح لسث(. ما )وما 

القاصد:

وفتحمكة، فتح من أعشه وما الحدسية، صلح العزيز والنصر افن الفتح -بمدا الكبرى الثارة — ١ 

الفتوحات.من وغيرهما خيبر، 

الإمحلأم-رمحالة يحمل لتنهضى ؤإعدادها؛ ١لآحال تربية أهمية تقرير ٢— 

تمايله•وكريم ييه.، عل اض فمل يان ب۴ 

وتضحياتمموصد>ئهم•الصحابةوفضائلهم، منام، بيان — ٤ 

'ه_



الشحصورة 

آتيي^بمي 

^تائأي;يثفثتُممس
ط,يدادوأإثا

جننتن\صنله ِقنطآصبم هثا عيث ؟ممن جاث ت؟له؛و< \ذت»،<؛ب وهويتؤد يشإةإ إج 
?Q؟عظيثا مرا آممي حمت د)لش ةا5 تتتئاط عنهر وتيًقنن فها •حطين الجث يثأ ين مف 

د١لحر٠عانجم آلتهمأ طرى لأش آلثل_\ئوه ؤألمشجنت  ٤١٤^١٥٥آإل1قفمتت ألأثمتإي وةثدثت٠ 
؛رإُأجأ'هممسلأحمدثه،وعئ،نجثاءت النتع

التصرت

١٠٠١— لك ضحتا — والقدرة العظمة من لنا تا — إثا بالفتع: قوو١إلومنن رسوله تعال اف يئر ماس "١ 
ثمكييرة، ممايحة سه نحقق فاثه الخدسة، صلح ل الباطل عل الحق ظهور ق مبينا فتحا ~ الرسول 
منمدم ما لك اممه يغمر لكي جهود؛ إل بمتاج الذي الفتع وذلك ترى، بالفتوحايت، البشرى تحممت، 

عس،سبحانه نعمته وليتم ثبا، حص التي المحقرة هده قوق للنير أحرى بشارة وفيه تأحر• دما ذنبك 
منيعا..آ 1كياومرآ افه ؤيمرك الإسلام، دين إل و-ءديك وانتشاره، الدين بإظهار 

بابالفتحا صورة — الضر كتاب — البخاري )صحح الحديبية. ^ ١٠ه إئاقحناللث،ذءاتصينا ؤ هدت أنس عن 
(.٤١٥٠برتم الحويية عروة ّ الغازي ~ البخاري الراء)صحح ندءعن بثحوءبوأخرجه ،  ٤٤٨٣ مّةم  a٤٤٧/)الآيت، 

تالنزول سبب — ٦ —٤ 

فأنزلماكا؟ مري؛نآ، ستا أصحابه: قال الحدسية. مال: ه هؤلةاضئاسثنايتu 1_، بن أنص عن 

كلهصحئ.ثتبمدا التكوفة، فقدت مالشعبة: هء بجت<مد،ينماآلآمر افه: 
عكرمة.فعن مريتا٠٠ ارمنيثا وأما أنس، فعن ه ؤإة١ثثتاثك أما ل: فقال له، ظكرُت، رجعت ثم قتادة، عن 

(.٤١٧٢برقم ا-دُ.ي؛ي؛ن غزوة باب الغازي، ~ الخالي )صحبح 

الممير:

وفهتصديقهم. مديقآ،ع ليزدادوا الحديبية؛ يوم ه الصحابة ملوب ق الطمأنينة أنزل الذي افه هو 
ديته. ١٠٠ينصر وغيرها والغرق والهراكن دالحن اللاثكة من المّح، دالأرص؛ن المح، الموال—، جنود 
نحري-بمات الإي،ان أهل لتذحل التدبثز؛ هذا ودبر تدبيرثوومم. حكيال حلقه، بأحوال عليا النه دكان 

صدالكريم القام ذس وكان حهل١يا٠م. ليمحوعنهم أبدأ، فيها ماممن محررها، أشجار تحت من الأيبمار 
-٠٢٣ -



المتعصورة 

تعالباض القلي وء باك،غين الشرك وأرباب النفاق أمل الذ وليمدب النمم، جنات ق عتليأ فلاحا افه 
عليهماممه وتخط العقاب، داترة تدور وحدهم هؤلاء فعل للكمار، غنيمة وبتركهم الومتين، ينيل بأيه 

مرجعا.اءاتا و<جهنم، نار لهم وهيأ رحتنه، عن وأبعدمم بكمرهلم 
\ذقو\ودوالأستتياءلات،1

اللحق.ل كإ مكة، فع موع حريهلة يتفلرت ~ ١ 
رآهما حلاف، عل ^،، TvJbL،الضخ افه وصف فقد المتقبل، عن إحياره ق الكريم القرأن إعجاز ٢— 

الأمر.بادئ الخدسية لصالح الصحابة من ممر 
نادتمهيدأ الدعوة، عل حير فاتحة الحديبية صلح كان فقد العفليمة، البشارة ء|دْ السورة استفتاح ٣— 

وغيرها.خيم وقع مكة، فح من ثبته 
لجهادهسعيه ل اللم أهداف أصمى من الهداية، وتحصيل النتم، واستجلاب المغفرة، نيل — ٤ 

ودعوته.

أوناولهم،المسلمين بعض ثنيي من ذللئ، حصول، ق لما د)إن( الكلام راتآكيد عاشور: ابن قال، - ه 
بيدهنفي واكي نعم، ةال،ت افه؟ رصول، هويا ارأوفح ةال،ت ه ؤإثائتتالق،قءاسا نزلت، 1ا اثه عمر فعن 

مآ'اا(والأئرصحح.^r/ )التحريرواكوير: لفتح«. إنه 

محصا؛الرجال،•الإدحاو -يذا الوعله يكون أن ئومم لت.ع هنا الومت؛ن ْع ذوالومنايت، — ٦ 
 ~U الصالحامحتف.والأء،ال، يريد؛الهياعامتج الإيهان

وهذاوالتافقان. للكفار وعذابه وصخعله نثمه وبئن المؤمنين، لعباده ؤإكرامه افه نعم بين المقابلة ٨— 
الإيان•لأهل الهجة وك،ال الشارة، تمام من 

-٠٢،.



الفتعسورة 

عغترا-هثاأهُإداوظتكضدارثيمثاوآ'محدنيا§؛J<^ شيؤ 
آك-متث•'ه؟لة يآبياد كًءقر؟ وقتيحؤْ وبمومرمحْ يهمتيده إنيممحه، ياقو 1تقبج-كرا اهُ 

عثهوث آؤق وتس مسهء عق يتكث ^jIL دكث ئثن ؤو2؟-اؤج مق أثي د تاسزمىآمح تاسوأكلثا 
^^١آموة ثث1لتآ آلآم١ب مى آشتلشى ثك سمل ?وأر عظستثا لمإ متؤيه آس عثة 

صمنأيإديمم 'ثي-ا,إق ء>جآثمح لكم ؛، ^١٤فن ش ظؤيهم ؤ، يأفيثتهرماثس يمولؤن ةس-~تعؤرلآ 
محألثوةمح،لأأئيهمشمآنويحثاوو4 -يتحل ٢سيماشملؤث ^^أمحاديمرصداكماث 

لتقئأشورسشءنثن او؟  ١٥وْءءقنثتمط؛وطثتدط>ىألأتي شم أبدآ 

المسهؤؤر•

افوكان أعداءْ. •٠١ ؤيحق دينه -بما ينصر المح، والأرضن المح الموات جنود تعال دش ٧" 
يثره.ند ي حكيا انتقامه، ق عريزآ 

فلاباكاليغ، الخالق عل ثامدأ - الرسول أ|؛ا - أرسياك - والقدرة العظمة من ٧ يا - إئا ا/-بم- 
لكيالخحيم؛ نار من الفاصضن ومحونا النعيم، يجغات الومتين، ومجثرأ مريعتلئج، عن الخالقون يعذر 

قق،الرسول وثعفلموا وتبلوا الة، بالرسولرسوله بالوحدانية له ومحقزوا باق، "" العباد اتبما ~ تصدقوا 
والماء.الصبلح ق اف وسبحوا 

تعال،الله يبايعون إد،ا الحديبية يوم والطاعة المع عل — الرسول أيبما ~ يايعونلث، الذين إل ~ ١ ٠ 
فزعإمشه متى العهد، ذلك فهوبعلم أيدبمم، قومحا اش بد رصوانه. ابتغاء معه؛ الرابحة الصفقة ؤيعقدون 

كريمة.بجق تعال افه يتكرمه فقؤ، رسوله بطاعة العظيمة البيعة هذه ول وتى عليه، مضه عقابج يعود 
ئغالتا؛قولمت الحديبية، يوم معه الحرؤج عن نحثفوا الذين ١لنافقين مكر هو ث تعال اش بمدد ~ ١ ١ 
قلالكذب، من يتطنون ما حلاف يقولون المغفرة. النه من لنا فاطلب والعيال، بالأموال معك الخريج عن 
افهبل زعمتم، ك،ا الأمر لمى أومحرأ؟ شزآ عليكم قدر إذ اض قضاء هن بمنعكم مذ الرسول: أتأا لهم 

وثباتحكم.قفاتحكم عل مطيع 
المدينةل ديارهم إل يرجعوا لن وأصحابه الرسول أل حلمتم بل المنافقون: أحفاْ ما اطه يفضح - ١ ٢ 

وكنتمينصررسوله، لن اثه الظن سوء بافه وفلتنتم نفوسكم، ي الحبين، القلي ذللئ، السعلان ورين أحياء، 
الى.القلي من.ا يسبّب، هلكى؛ قوما 

_ْأْ



الفتحمحورة 

منورسوله باض للمكدين أعتدتا فإما والطاعة، بااقول، صادقا إي،انا ورسوله باق يؤمن ل؛ دس " ١٣
جهثم.نار ز انمر عذاب وضرهم ايافمن 

والامتتاطات:الفوائد 

للداب،يكون وقد للرحة، إنزالهم يكون قد اف جنود لأف اللفظ الأية)ما(ت""قرئ ز الرازي قال ~ ١ 
(.٦٠/ TAالنفر )القسر الكافرين*. عل الملواب إنزال لبيان وثانيا الرحمة؛االوم؛؛ر،، لبيان أولا ندكرعم 

أوليائه.لنصرة والأرصن؛ موات الق جنوده يدكر قووالؤمت؛ز، الّص قلب تثبتت ~ ٢ 

•ألتهم ء.الر'ثل الر-ر.ل مهمة بيان ٣" 

وكياله.يجلاله لايليق ما كل عن تعال افه تنزيه ٤" 

نكثه٠وحرمة بالعهد الوفاء وجوب " ٥ 

أحم.ك،ا وتحققه التقبل، الغيب، عن زإحباره الكريم القرآن إعجاز — ٦ 
١لمتافق^ن.حيايا وكثض النفاق، ءلامرْ بيان ٧" 

قمما•ءضا ثثاأودتك.اركت،آس من ؤقدث، ئثآء نعى يئغر آلتمتؤزم، حمث ٍهب وؤ 
آنيريدا يقلثووئ مماسز ^ ظلمثن ^١ آلثخ1شك> مثتثنهؤل، اؤ؟ 

الك،َكامأ ءصد.دئنا بل متمين مل من آممت ءٍكدأظإةقك. تئتزثا ق ثل تثجدؤأء؛ 
أوبيثةسدمزإل، ^ثلغينسآ'محاب فيلا 

ظ؛ءئمحامحممسهءأث0كلك
يني، بمي، ،أة وتثملمحُ -طزسبجيآةت ^^٢^٠٧ حج آمحقئن 

آلماعذابا ^ها٢لأبرلأنبمول،بمدبه 
يرتالنف

الومت؛نعباده من يشاء يئن برحمته يغفر السع، والأزصهم، السع موات الملكوت تعال وفه — ١ ٤ 
•ببمم دحيا عباده، س تاب غفورآبتي اطه وكان • والت١ءقين الكافرين س يشاء مى يعدله ويعدبب ااتاسين، 

تحلفواالدين هؤلاء سيقول يالغتاتم، وطمعهم ال؛اؤق؛ن لع حي. من غيبيا أمرآ تعال اطه يكئف، — ١ ٠ 
ٌخرجدعونا • ؟١١اطه وعدكم الم، حتم غنائم إل انهللقتم إذا ت وأصحابه . للتتي والحديبية أحد يوم 

لنارسول!  ١٦٠١لهم قل أيضا. غنائم لهم تكون أن الحديبية لأهل اطه وغت• يغيرّوا أن _> J4يريدون معكم. 
٠٢'



المتعسورة 

تقولونأنتم بل آمنكم، اش ليس التافقوزت قني اش. أنرنا العقليم الأمر ذللت، بمثل حيبر، إل معنا نحرحوا 
إلاالخؤ اداع يفهمون لا كانوا بل قثزا، ك،\ الأمر وليص الغنائم. ق نغارككم لئلا منكم؛ حسد.آ ذلك 

ن١درآ.

أصحابقوم محال إل ّئنءزن اليائية: أهل من القتال عن لسئوفن - الرسول قا - ئل -  ١٧-١ ٦ 
دينيدحلون أو عليهم، النصر ولكم جهادهم لكم 'شمع القتال. ميدان j( صارمة وعزيمة صارية، قوة 

ؤإنمعا، أوهما الخق، أو الغنيمة اش يرزقكم ا-إمحهاد إل وتنمروا تجييوا تفان محالهم، غير من الإسلام 
الأعمىالأعذار: أصحاب ونتش موجعا. عيابا اف ثعدبكم يية والخل. أحد يوم ز نحلمتم ك،ا تتحلفوا 

تحتمن نحرى سامحن ممال اطة يدخله ورسوله، اش أمر يطع ومن إئم. عليهم فلص والمريض، والأعرج 
موجعا.عذابآ اش يعدا؛ه الومضن، مع اش سيل ق الخهاد عن يتخلقن، وس العيية، الأمار أشجارها 

والأستساءلات،:الفوائد 

والإماف،.والتجاة العصمة أساب من الدين ق الفقه — ١ 

التقيلية.الأمور عن إخادْ ؤ، الكريم القرآن إعجاز ٢" 
مهإذنب، كل من التوبة باب يفتح تمال، اذ رحمة وتللث، الحلقين، أمام والقبول التوبة باب قح ٣" 
عظم.

محورةتفسير ؤيتظر: سوى، وقف ( ١٦)لأية ١ ه لمإ أئق عقلإ ممليئؤأ ه ؤ نمال: قوله ل — ٤ 
(.٦٠)الأية الأنعام وسورة (، ١٧٣الأية)اء الت

نبوي،، وهف( ١٧)الأية قيهاآ*لأمره محكايمت< -بمشي، ءد-ءثه مئبمؤله' ومت<يؤجأثت ؤ تمال؛ قوله ؤ، — ٠ 
(.٦٥)الأية الأنعام ومحورة (، ١ )٣٧ الأية التاء يرسورة نفؤينثلرت 
ميادينفتح ْع لعباده وتيسيره تمال رحمته من وهدا والرصى، الأعذار أصحاب عن الحؤج ليع ٦" 
العاقين.فيها ينافسون الش الْلاءة 

-٠٢٧ .



الفتحسورة 

آلتكنثكزمم،أزو ثاؤ، سلم محتآشنمة ^ينيرتث<إل آس ئدربجرتث> قؤ 
وعدآلإ\سمح?ور تكثا ■ثنتيإ ةا0اةث يلغدوي هو0ي اؤ؟ ريث ئثى وvئشهلم عثيم 

 <L,j_ لهذءحآ تلإ' ئدكا٢لث١ير٠ ؤئا ء،نْع ثكم سبمل دأ-غذوما ^كث؛رهCءامذ.^5؛؛؛_؛؛
يكزسءِعق ؤكازآثث يهأ آمن تماثل ثو ئثديمحأعث، دتِ وإحر؛ث ?ؤ؟ منتمما وٍتيدكلإصمئهل1 

ث_ئثأشآنيسرجآ محثضض>وإكالأتيمأ 
ذؤمبمش عنتم دم ولي ثديهم 'و؟وثوآمحىكش تديلا أش محدلثئت ؤش تل ين طت 

نممت\ثثألإفشيرإأو^أ'هؤ ئ
•الشسءرٍ 

قما اف سيم الخليين، بآرصى الشجرة نحتر بايعوك حين الومتين، عن اف رصي لقد ئا ~ ١ "٩ ١ ٨ 
شإلتخ — خيم بفتح اييعة هذه عل وجاراهم عليهم، المكينة فآنرل< والطامة، المع من ةالو؟ام 
افوكان وغيرمم. خٍم يهود أموال، من يأخذوما ممرة ومغانم بعدها، وما — كيلا ( ١٦٠)افة ماللينة 

خلقه.شؤون تديم ل حكيءأ أعدائه، من انتقامه عزيزآق 
جهادهمعل العدو من الكثيرة الخانم كسح ق الكريم بوعده المؤمنين تعال افه يئر " ٢• 

بدونالغنائم نآخدئم بسوء، إليهم الأعداء أيدي تمتد أن فمع خيم، غنائم ه لالصحا؛ة فعجل وصبرهم، 
إلويرشدهم الومتغ،، نمرة ل تعال افه قدرة عل واضحة دلالة الغنائم هذْ ولتكون وقتال، جهد 

الخة.إل الوصل الصحح الطريق 

الأية.هذه نزول عند أحدها، عل تقدروا ل؛ أخرى مغانم المؤمنون— أما — بحانه اش وعدكم — ٢١
ثيءقايرآلايعجزهكل ^، اف وكان - بإذنه لكم أما-تكون اف علم 

تفتحارنى الفتوح هذه ئالت ه ^كت،زس-ظظياقتالممبما ؤ عنتهمإ اف رصمح، هماس ا؛ن عن 
كمدتمتداثن ينظرت خالإسادحن، به، لاباص الحفي إلاص،اكآ ثقات وستدءرجاله أبوداودالطيالى، آحرجه ) الوم. إل 

.( ١  ٦٣/ ٤ اكوة ردلأتل بعد• اصثم هوها ت بالغظ اليهقي وأحرجه 

ثمفايين، لامزموا مكة كئار هاتلكم ولو والمومتيزت ه للتثي ر.عابمه تعال افه جق —٣٢— ٢٢
عبادهيتمر أن المابقة الأمم ق تنها التي افه تنة القتال، عل يعينهم من ولا يواليهم، من محيون لا 

العالمين.ق التق هذه تنغم فلن الكافرين، أعداءه وحزم الؤمتذن، 

_®TA.



الفعمورة 

النزولIسب — ٢ ٤ 

اكمم.جل من ه اش لمول عل مطوا مكة أهل من دجلا نائن أن م مالك بن أنس عن 
ودوآدوىّةن،ؤ هق! اف فأنزل فامحتماهم. سنا، فآحذمم قووأصحابه البءٍ، غرة يريدون شلح؛ن 

يتزأتأْلئرةاعثهربمآبجقلإخمءن,ذ1تئ 
(.١٨٠٨برقم ١ ٤ ٤ ٢ *ا/ )الأيت( اب جِ، الخهادوالمماب ماأم> )صحح 

•،ر الف

بالعفوعنهمأيديكم ومقفئ بكم، الطش حاولوا الذين الشركين أيدي عنكم "قم موالذي تعال والد 
قيء.عليه عض لا بصيرآ، تعملون ما بكل الد وكان عليهم• قدرتم ما بعد لخدمحية، ال 

والأسشاطاصالفوايد 

ءنامحمحمك>لدتاسءأكاثن دأيمحتث> كن. ؤ تعادت قوله من الرصوان بتعة اييعة هذه دعين ند - ١ 
محت،آشث-تقه.

أمله.ومنتهى فهوغايته، بماله، ما وأعظم العيد، يزمله ما خير وعلا جل النه رصا — ٢ 
عليهموالإقبال بالومتين، للعناطن ^ ^قث؛رة مغايم اقه ؤبمدؤم ؤ  v_<LJa_Jالغيبة من الالتفات ٣" 

؛الثناء.عنهم الخديث يعد 

صيتهمعل تد-ل الش الرصوان بيعة ذلك من شائلهم، وكريم قو، الد رسول صحابة فضائل ~ ٤ 
قو-لبيهم دتحربمم دطاع-ءم، دماتمم 
الكفار.عل الومتين ءياد0 نصر ق تعال افه منة ْ~ 

الومفن.بعياله الم لطم، ومن الإسلام، مقاصد من النفوس، وحقئل الأبدان، سلامة — ٦ 

-٠٢٩-







الضعصورة 

وقوعها.يتأخر وقد حق، الأنبياء رويا ٣" 

صراهسيل من للشرة تئن. فلم لوائ4، وحلة دعاته عل معقودة والأمال الوين، لهذا المتقبل — ٤ 
طريقإصلاح ق الوضعية القوان؛ن وفشيته التصورايت،، كل وست القلقات، كل تيثبدت أن بعو 

البشر.

ه،الصحابة ينمون اان.ين تكفر عل ه توو الأية بمده اف رحمه مالك، الإمام استال.ل، - ٥ 
منطائفة ءووافقه ممر: ابن قال الأية. س كافر فهو ه الصحابة غاظ وثن _^^،، لأمم قال،ت 

(. T٢٢٧/ ٦ والهج والشرس السد؛ )النفراكرق . _K عل الءالٍاء 

يثاء.ما يفعل تعال قاف الشيثة، ذكز الكريم القرآن نشتا ٦- 
•فهوحرمآمي صفاته، أحص من لأنه بالأمن؛ الحرام المجد ربط ٧— 

"٥٣ -



الجحرانسورة 

مدنية.ت النزول 

المقاصد:

بثانمعاقالإيانومقتضٍاته.

وتقديمه.افتعال شئ تطلم ٢' 

معه.التأدب وحنن الّصه، تّعليم ٣" 
والريبة.الئماء أساب من ايالم المجتمع حماية ٤— 

امحح—مرص افي م لن

دىآشسءثامحائان
قبلأن تممن هنيهظم لألمزويهر ؟،؛", عتهثيأ ن؟ صنت؛لجم( مق ^٥؛ ٣١لاضئمأ  ٢٣١؛

النزول:سّبا ٢— — ١ 

أمأبوبكرت فقال اكي.، عل تميم بمي من ركب قدم أل ءنه،ات الذ رصي الربثر بن افّ مد عن 
خلان،— إلا أو — إل أزيت ما بكر: أبو فقال حابس، بن الأفؤع أم بل عمرت وقال معبد، بن الق٠قاع 

لأمي.مأبجة٢٣١؛قذلك:فتزل أصوامءا، ارتمت حتى فتاريا خلاقلث،، أردت ما عمرت فقال 

(.٤٨٤٧برقم باب)الآة(ح/يْ؛ ا-دجرات، ّور؛ - الممي اوخاري-محأب )صمح الأية. انقضت حتى ^ ةتمح،آشوتثشء 
الشمبمؤمص.

يديهبين الأشياء ق المارعة عن فسهاهم التي محاطبة ق التعامل أدت إل تعال اض يرشد 
وزجر.أمر في،ا افه بتقوى ويأمرهم ه، ورسوله تعال القه أمر دون الشريعة أمور أمرمن قضاء وعن وقله، 

أصواممرح عن المخاحلية أثناء ز سبحانه وماهم والأفعال، بالأحوال عليم للاقوال، محمح سبحانه إله 
ينادىبأن بعضا، بعضهم نائي إذا بينهم محا بجهرون كا ق ندائه عند ابهر عن وماهم ه، صوته فوقا 
^،.Jbلايقعرون وهم أعهالهم، تبطل أن حقيه النبوة؛ بمقام يليمح، بنداء 

-٠٣٣ .



الحجراتسورة 

إذه، اض رسول عند الأصوات يمخفيص الأمر معض النهي هذا من تحصل ررولقد عاشور: ابن قال 
١(. ٨٣/ Y ٦ والصير: )التحرير عندْ«. ّكوتا يكونوا أن الراد لص 

هؤ:اض رمول عند أصوامم محمضون الذين ه الصحابة عل ثائه ذلك بحانه افه وثوى — ٣—٤ 
واجتنابأوامره، امتثال ق لتقواه وأخلصها قلو-م، اطه احتم الذين العالية الدرجات أصحات أولئلث، 

هبمادونه الذين دم أحرى مرة ؤيوثد التبم• جنة ق عظم لثواب نوحم، لن مغفرة تعال افه من لهم نواهيه، 
ولايدركونالتي.، ْع التعامل يعقلون لا بآمم أكثرهم ووصم، مرتني، بصوت ائه نبتويت، وراء من 

.النتي.٠٠معاملة ل الواجب التأدب عقل به مراد عنهم العقل ُدٌهي عاشور: ابن قال مقامه. 
>(.AA/rn)اكحريروالمير: 

لهمأمحل لكان بيته، من M الشي بجخ!ليهم حش انتفلروا أصواتمم رفعوا الذين هؤلاء أل ولو - ٠ 
تعال.اض عظد 

والأستشاطات:الفوايل 

ونحويدهما.والعمل، القول ز تعال اض مراقة ه عبأ سمغ ؤأ0\ش' الأول الأية تذييل أفاد - ١ 
قو،رسوله وسنة النه كلام ■عل رأتم، أمح- قول فلايقدم حياته، ق كحرمته كاته بعد ه الرسول حرمة — ٢ 

القه:رسول عندقم الصوت وحمضن الحلم محالن ق الأدب ويراعى 
الخذرمنمح؛هلاتالأمال،وصرورةاليقظة.٣" 

التقى.وثمرة العقل، كيال من الأدب ٤— 
الأسثدانءوأدب للزيارة، اللائمة الأوقات مراعاة — ٥ 

الذينالعلياء أذى أن عل يدل اروهذا بقوله: الشي. عل الموت رفع حرمة عل اليقاعي علق - ٦ 
١ذرلث،ه من كشر عن يمنعهم أوقاتمم تكدير فإل جدآ، شديد عنده دينه همهم لثلقي افه هيآهم 

>نظماكررم'/آآأ(•

والعشى.الأول ق والخم العل، الدرجات إل الأكابرسلح؛صاحيه عظي الأدب ٧- 
اف.٠عندرسول صوته رغ مى إثم إل إ؛ءاء هذا ون، وتفخيمها• لتعفليمها مغفرة؛ تتكم ٨" 
اللحق.ك،ال ه، النم، حجرايته صورة - يئثلر ٩" 

-٠٣٤



الح،'ماتسورة 

ثتثثرما عث ثكنيمأ عنهنلؤ مما س|يتءأ أن هث؛ثئئا ّع ثاسى ثاآؤ ^١^١^ آقين تآخا يؤ 
آلإب1ثنأقت ؤثيئ ^ثؤفيَتجينآج،صآ ثملآس 'هأ'وآعلعوأ ثني>J؛؛، 
تىآش٥؟محلا آلثثوصث> ئئ؛ أؤكش ثآينثان آوة؛رؤآلمثويى ؤثإإولمُ ٥^^ ق ووينت» 

ةوتل-ن1وح\^ن بيتئثا ثئتيحؤا آمثتوأ منآثثؤمنؤت ن،نتلقتص  ٢٥?نآثتعيثِ-تك1ث وتنم 
نحبأئن وآم٠لوألن لب إني بختا ثلتيمحأ عاث>ث، ي ^٢٥^ ٠١هأيه حئ ثثنمأ 

مأسهماهصجمن0<
تالنزول سب ٦— 

فدخلتالإسلام، إل هدعال قو، الذ رسول، عل قدمت تال؛ ه الخزاعي صرار ش بن الحارث عن 
للفآدعومم قومي، إل أرجع افه دّول يا ت وقلت ؟٦١، فأتررت الزكاة إل فدعامحب به، أهررُت، دب 

وكداكدا ١^١^، رسولا M اف رمول إل فيسل زكاته، حمت، ل استجاب فنن الزكاة، وأداء الإسلام 
قواض رسول أراد الذي الإبان د؛الح له، استجاب ممن الزكاة الحارث جع فالها الزكاة. من حعت ما ليأتيلث، 

ورسوله،هك اض من سحطة فيه حدث قد أيه الحارث فظن يأته، فلم الرسول عليه احتبس إليه، ييمثح أن 
عنديكان ما ليقمن رسوله إل يرسل وقتا ل دمت، كان افه. رسول إن لهم■ فقال قومه، فدعا؛ترواهمث، 

فنآيفانشئوا كانت، سخهلة من إلا رسوله حنش أرى ولا قوالخلف، افه رسول من وليس الزكاة، من 
فال،االزكاة، من بي ئ عنده كان ما ليقمن الحارث إل عشة قوالوليدبن اف رسول و؛عث، ه، افه رسول 

الحارثإن افه رسول يا وقال: قو، افه رسول فأي فر■؛ع، فرق، الطرق بمص ببغ حتمح، - الوليل مار أن 
استقيلإذ بأصحابه، الحارث فآمل الحارث، إل اليعث، قؤ افه رسول فضرب قتل، وأراد الزكاة متعتمب 

قالوا:نمتم؟ قن إل لهم: قال غشيهم فالها الخارثا هدا فقالوا: الحارث لقيهم المدية من وقمل البمث،، 
وأردمحت،الزكاة متعته أنالث، فزعم عقية بن الوليد إليلثج بمث، كان ه افه رسول إن قالوات وبأ؟ تال• إليلث،• 

قال:قو افه رسول عل الحارث يحل فلها أتانب، ولا بتة رأيته ما محمدآ؛الحث، بمن، والذي لا قال- قتله، 
ح؛نإلا أئيلت، وما أتاي، ولا رأيته ما بالحق بعثك والذي لا ^ ١٥رسول*• قئل وأدلت الزكاة *مثنث، 
فنزلت،قال: ورسوله، قك الله من سخطة كائن تكون أن حثينت، الله؛؛وط رسول رسول عل احتيى 

ابيرابن واحرجه ، t٢٧٩/اخمدزالسد الإمام ه،)ا-محرجه عليهمن^هم ؤآض ونة تبملأينآلته ؤ المكان: هن.ا إل 
ماأحنها دمن >ق، من يدي وقئ ممد: ابن  JU(. ٣٣٩٥٢^^، ٢٧٤)"ا/ الممثد ل واسداس ٢(، « ٩ ؛/ كم ابن )شد حاتم 
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وقال(.٠ ١ ٠ ٩ U/ الزوائد )ءو«ع ثقات احد ورجال وتالت وايطثراف، لأحمد الهيثم وعزاء الحديث. هذا اق ف.٠ آحمد الإمام رئاء 
نمةدون ثوامدْ، حن محققوافد: وتال اسري. ا-حرجهيا وكالة محامد ين شوامد ولع ا.م. جيد. سد ّ ٠ الدر: ي يوض اي

X١٨٤٠٩>٤-ْ•٤يرقا٣/٢الحزام)افدuْرثينضرار 

محعرتالتف

خشيةوئشرْ، ماد.ض قيل الخم صحة من التثثئ يجب بأثه الغامق، خثر من ا،لومتئن تعال اف بم-ر 
اكثع.ذللئ، عل فيندموا الأبرياء، الناص ظلم ق الوضع إل الخثد همذا بجر أن 

لأمرد،وانقادوا وومروه، فتظئوْ ه، اض رمحوت، الهلهركم بين أق — ا،لوم؛؛ن معشر — واعلموا ٧—٨— 
صكشر ق يْلتعكم ولو العاقية، صلاح فه بط إلا رسوله يأمر لا تعال اش لأن بْمالخكم؛ أعلم فاثه 

قلوبكم،ق وؤينه الإيان إليكم حبب بفمله افه ولكي وحؤج، مشمة ل لوقعتم واحتهاداتكم، اقراحاتكم 
ال؛ازل،أصحاب أولقاك العاصي. وارتكاب طاعته عن والخريج الكفر ص الضلال، أنولع إليكم وكره 

عليم؛آحوال،واف منه. ونعمة اش ص كريم فضل العفليم الهدي هدا الحق. ادٍاع إل الهتدون هم الرفيعة 
•تاد؛^ره ق حكيم عيالي، 

هل-اءال،ت ه أسؤيجعءلأي_ئالآتينمم قرأت أنه ه الخل.ري ّعياد ر عن 
•التو.م؟ بكم فكيف لتنثوا، الأمر من ممر ق لوأطاعهم أئمتكم، وخيار إليه، هويوحى ييكم 

برتمالحجرات سور؛ باب التفسير، كتاب —  ٣٨٩—٣٨٨م/ )المنن غريب. صحح حسن حرث هذا وتال; الترمذي )أخرجه 
•الترمذي( سنن )صحيح ق الأئاف وصححه (، ٣٢ ٦٩

تالنزول ءسب ٩— 

خمارأ،وركب إليه، فانطلق قاJات أن؟ بن اض عبد أنث لو قوت للغي قيل ،؛ ١١٥فه ماللث، بن أس عن 
ةاو<تحارك. آذانرثتن لقد ذوالنهإ عي، إليك ةال،ت ه الخم، أتام ذُءا نبيه، أرض وص السلمون، وانهللق 

قومه،من رجل اش لمد فغضمي.، قال،ت متك، ريما أطي_إ هؤ اض رمحول لخيار و١اضا الأنصار: من رحل فقال 

فيلعناقالت وباشال. وبالأيدي يالخريد صزيث، بينهم فكان قالت أصحابه، منهيا واحد لكل هغضمحت، قالت 
مامحاب الملح. كتاب - الخاوي )صحح ه. ييتبما ثلنلثؤإ آئثثوأ وإن؛لايثناتي ؤ فيهم: نزلن، أما 
برتماذى عل قوُصرْ الم دعاء ي باب والمد، الخيال •محاب - ١  ٤٤٢ -ا/ ملم وصحح . ٢٦٩الإصلاح,وثم\ي جاء 

(.٣٣٣/٢لأينالأم)اكبماة ُلأتكادسإلأضاسر. ارضب:صالأرضهم-طوئاب، (. ١٧٩٩

النفر:

أخرىطاثقة تقوم أن فيجب، الومتين، ص طاممت؛ن قتال؛؛ن وقع إذا الصلح عل الومنن تعال افه يمن، 
الهلاتفت؛ز،إحدى اءتا-'ت، إذا وأثه الصلح، وجوب محمحثحانه ؤيوّكد تعال، اف يرصي بٍا يالصلح لومنن اص 
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أؤنأن ماء•تتئ ين وٌنه تنيم كؤ_مأ ه عتئ مم ين لأمءثرمم ءانتؤأ آبمااؤ؛ن كؤ 

يغتبؤلأ■ ؤسثؤأ ؤإذُ ح آلثلير تتض إى آلظس تى َفهما آ-يدؤأ  ٢٣١٠اك؛ث ئ؟كأثا ? م
^ص\لآلآ\شثاثثط.

اس'نيرختءا؟ه
تالنزول مب —  ١١

ئ>،آلآتمكا»زيإألألتتم< ^ ؤ سل٠ةت بني ق الأيت هده ثزنئ 3،^ ه الضحاك بن حيثرة أبيأ عن 

ققالض تجعل أدثلاثة، امان إلاوله رجل ْث ولتس قة، اض يسول عليتا قدم قال؛ ه بمدآلإين آلمثوى 
ولاننا؛رألؤ الآ؛ةت هد0 فأترلت الاسم، هذا من يغصب إنه اش، رسول يا مه فيقولون• ا؛ فلأن لأيا يقول• 

وقال:التردي واحرجم الألقاب، ي باب الأدب، كتاب -  ٤٩٦٢٣٠^ ٢٩،• i٢٩١/ المن ي أيدداود آحرجع ) ه. أ'لألث>ء، 
(٣٦•(/ )_ واخمد (، ٣٧٤بر،ما U١٢٣١/ )المن ط.بم وابن (، ٣٢٦٨برقم  ٣٨٨>،/)الخن صحح حن حديث 

صححالأس: وقال الذمي. وُام وصس (. ٢٤٦٣; والحاكم)الممرك (، ١٣٢; ٢٦الحجراّت، سور؛ والطتري)الفتي 
(.٤١٠١٠٠٠برداود آي )صحح 

•،ر الش

آخرين،قوم من قوم ;بمرأ ألا الومتين بحانه ض فقئ القتال، نغومب، أسيايح من السخرية أى و؛ٍا 

■؛م-آسبما الهزوء تكون أن ص اء، نمن اء بمزأنولا الهازئغ،، خثدأمن بمم الهزوء يكون أن عس 
والاسمالصفة بثص الألقاب. من يكره ؛يا بعضا بعضكم تتؤ ولا بعضأ، بعضكم ثم، ولا الهازتامحتؤ، 
القيحةالصمات، هذه س ثق1، لي وثن الإيان. أهل من صزئم أن بعا عنها الم كالصمات، القوى، 

•الحرمات، هن.ْ ق بالوقؤع أشهم قلقوا الن«ين هم الخى عن ايع،داء ءأوكالث٠ 
صاحتهيوقع الفلن ذللث، بعض لأن محشوه، وأن بالزمتين، الفلن سوء من الومشن تعال اض محير - ١  ١٢

محايكرم يا أخاْ الومن، يدكر أن عن، وض عيوحم، ونجح اللمغ، عوراتء ^١ الحث، عن وثص لإثم، ال 
ذللث،تكرهون فكا أ وهوميس،؟ الملم أخيه لخم أفل ~ لمون المأثبما — أحدكم أتحب، منهات ومر غييته، 

•بيم رحيم الومتغ،، عباده عل تواب اض إى أمره. يهياعق افه واعنوا الغيبة، فاكزهوا 
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عنوماهم ا.كةاتااة، الطواتف بين ثضلحوا وأن إخوة، يكونوا بأن الومغن تعاق اش أمر تا ~  ١٣
الشالأناب ق الأخوة بأصل يكرمم وااغس؛ن، والتجئس، السوء، والظن واكابز، واللمز، السخرية، 

أكدماأخئةالإ،لأم.
واحدأمس< دم من خلقناكم ~ الشاملة والقدرة الكاهالة العقيمة من لنا لما — إثا الشرت اف فثخاطسج 

ومنشعوبآ، بالتنائل وجعلناكم الأسابر، ق بيتكم تفاحز قلا حواء، مرت واحدة أم وأنش آدم' *و• 
بمائه،عليم اف إة ك• أتقاكم اض عند منزله أئصلكم إف بعضا. بعضكم ليعرف متعددة؛ مائل الشعوب، 

لتدينيأمورهم•ختلبأحوالم، 
والأسشاطاصالفوائد 

لأن4مدموم؛ صه لإوا ما أن عل بمدآلإبمتزه آممثؤى ئش؛لآم ؤ توله• *دل عاشور• اين تال ~ ١ 
التدييل،عليه ئJ، بط اكتماء الكلام ق حلت؛ن يحيف إبجاز فوغ التوية، إلا تزيله دلا عليه' يعاتب نوق 
٢(. Y٦/٠٨والتتؤيرت )التحرير فسوقا،٠ لأمإ معصيتان؛ والتنابر اللنر أن عل دال، وهدا 

اختماصه،عل الدليل دئ، ما إلا الأحكام، ق والثاء الرحال، ؛؛ن التساوي الشريعة ز الأصل ٢— 
الرأة.حرمة ولتعقليم منهن، وقوعه لمحرة السخرية عن بالنهي النساء حص وإتمأ 

ه.نفلز فكأنط غيره لز ومذ الواحدة، كالنفس الوممحن لأف التقى؛ يلمز اللمز عن النهي جاء ٣" 

بالسالم.الظن حائزكحنن بعضه لأن الفلز؛ من كثثر اجتناب عن النهي ~ ٤ 
أندون ؛مد.رها ^ر فالضرورة للشكاية؛ أو للمح أو للتحذير ؛عيوحم الأخرين ذو •بجون ْ~ 
الشخص.يتمالك، 

عونيسالإسلام أعداء أصلحة من صلاخ فهي الجتمعايت،، عل وخهلرما الشائعات، من اكءن*ير ٦" 
الشرفاء.من واليل العداوة، وبئ الفتن، ؤإثارة الأمن، زعزعة إي، حلاله من 

والأصل.الخلهم، ز جبهم النامط بض الساواة ٧" 
بتموامم.تعاغ، افه عند الناص التفاضل؛؛ن ٨• 
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مكة.النزول: 

اكاصد:

موٌهم.وترية قووالؤّْت؛ن، اكي ئأب تثييت، ~ ١ 

والبعث.والرسالة التوحيد العقيدة: أصول بيان ~ ٢ 

به.والعمل لممديقه والدعوْ الكريم، القرآن تعظيم ٣— 

١^^أق بمي 

؛ا؛ممحصثادصهمحتبم0
ءمح"لأثخظمحنصظ0:ز

أذجهءمتثنفي-همله0<َةني؛ 
التفسير:

إيرادهاق الخكمة من وأق ا،لقشة، الحروف عل الكلام البقرة سورة ؛^ ٥٠ق ئقدم ه ق ؤ — ٣ —١ 
حما،اف محقيرسول يا إيك كلام، كل عل والغرف اتجد ذي الكريم بالقرش وثا القرآن. إعجاز بيانى 
ثيءط؛ وقالوا: هاصتنكروا. حشهم من متدر حاءهم أن مكة كمار عجب يل لحق. البٌث، ؤإن 

لانصدقه!الوقؤع يعيد البعث، ذللث، أحياء؟ نبعثؤ التراهمت، ْع عذل١٠تا وئمتتت، متتا، لإدا هته! يثعجسث، 
ماتوا،إذا ودمائهم لحومهم من وتأكله أجادمم، من الأرض تقصه ما قاؤلعأ علءأ عينتا قد - ٤ 

وتنثهم.وممامم حيامم ق يجري ما ولكل ^_>، حاظ كتاب، أيضا وءتد.نا 
ملتبس.أمر ق فهم حاءهم، حين يه كديوا يل الحؤ، من الني. به حاء ما يصد.قوا فلم — ٠ 

والأسنامحيايت،:المواتي 

اذدا)ا!ن•ل والعزة الجد نال وعمل به آمن مى ولأل منزله، لجد بالجيد؛ القرآن وصم، — ١ 

الحؤقوم ترك ما  ٠١الحز: وقال ١ دينه® عليه وألبس أمرْ، إليه ممج الحق ترك ثى ارمعناه قتادة: قال — ٢ 
(.٢٧ابوي؛/؛ أمرهم®.)تسر ملج إلا 

•واهية حيآ العث إنكار ي الكفار مي ٣— 

٠٤



ىصورة 

مددوأمحدبمر< ٥؟ رمحج ين تا وما يثيقها دقها محههنرَئش ألثثأء إل ١٥نتن،أؤ 
يثيثرنا ه مس ع لد ،^؛1< ئممْ ه بهيج يقع ي0لإ محأنتناه >قؤ محيا نآقتا 
أ0ئاتحث U،؛؛ ;الأنل:اش أشد?0" بمث، خ،;ٍم نتج؛١^١ تآ< ١^١؛ 
معادو؟ مثكد آلنهف يأمحثتب مج تنهزمم أهإَكثيث ؟لمحح ئتاَكئض وثتيناخءعلدْ للبمتاد 

^ساإماثلآولثليمحم مآء؛ثئآلآه . ^ وؤ-م؛ف رؤمن 
خِفيمح،ثنم،مح04

التمسيرت

A-n كيففوقهم الدنيا الماء إل تدئر نظن يطروا أفلم بالمث: الكئار هؤلاء عل تعال اف -م
فيهاوجعلتا ووئعغاها، فرقتاها والأرض عيوب، ولا شقوق من لها ترى وما وربم١ها عند، بلا رفعناها 

ألوانهحن من للتاظر بمجة اكات من نؤع كل من فيها وأنتنا الاصهلراب، من نحفظها ئوابت، -مالأ 
مقبلعيد لكل ندرتنا بكمال لجم وتدكثدآ للعباد، منا تبمجأ العظيمة؛ الكونية الأيامتح هده حلفنا وثماره؟ 

والرجاء.والخوف افه؛الحب عل 

وحبوبالناصرة، الساتين يه فأخرجنا والبركات، الخيرات كثير مطرآ المحاب من وئزلتا — ١ ١ — ٩ 
رزئآالخيرات هذه أنبتنا بعض. فوق مضها التراين الثار ذات العالية المخيل وأشجار الحصول، الريع 

هذامثل حمراء. َدج ذات فصارت الخدثه، اليته الأرضي البارك ائاء ببمدا وأحيينا لينتفعوا، للعيال؛ 
قبوركم.من أحياء نخرجكم الإحياء 

وأصحابنهمح كقوم بلهم، ثديت الم الأٌم لهم فيذكر البعث،، ممحري تعال افث بجدد ~ ١ ~ْ ١ ٢ 
وتومثعيج،، قوم من مدين ق اللتفث الشجر وأصحاب لوط، وقوم ومرعون وعاد ثمود وقوم الرس، بثر 
الخلقابتداء ق أفتجزنا عليهم: تعال اش أنكر م العياب، بمم فوبع رملهم ثدبوا كلهم الخمثدي• بع 

البعث،.أمر من واضطراب ثلث، ق هم بل ذللث،، يغحزنا لا الوت؟ يعد إعادمم عن سحر حش 
والأسممياطاث،:الفوائد 

مشاهدة.حية بأدلة العث، إئيات — ١ 

بدأْ.كا يعيده أن عل قادر حلقه قاليي أحرى، حياه ل وجوده إمكان عل دليل ان الإنوجود ~ ٢ 
اكر!/•م(.راح )ال
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وآؤءالآكليعسدتيم؛ ؤ ت تعال قوله ز وقيده يالإتاة، العاد لامايه تعال; قوله ق يمد لر ٣— 
شاكرأأو ذاكرآ يأكل اكب أن غير أحد، كل بمي والرزق سب، إلا تكون لا لأن ^ ف 

بقيد.عنمعس فلم الأنعام تآكل ي يأكل وغيره للإتعام، 
النخلة،جنح ل متمثلة قوة  ١٦٠٠يوجد حيث ايرواغ أنولع من كتؤع النخلة تعمل ال٠الإءت يقول ~ ٤ 

عفة(،)الالورقة محور لعل محورها عل مائلة بصورة مهلؤية دهي )العف( ت الو ل ومقاومة 

العرصيةالخدور تكؤين س يمكن الغؤع هدا متميز، يندي جدرى جمهمع ؤ، متمثل ارتكاز ومحور 
الربة.ز عالية نشيت، قوة النخلة يعهلي الشكل ومذا الرملية، الربة ق خاصة وانتشارها بسرعة، 

(.٢٥اليد اسي: الإعجاز محلت العلموالقرآن: بض اسل )سمنة 

والخزاء.البعث، عل دليل وب قومه، "قدبه إذ قو، للّم، لية تالكدب؛ن ملالث. ْ~ 

وإ؛دإع•إتقان من فيها وما الكون، ز اف آيات نائل يبض ٦" 
الملحق.ق ي الحال،، صورة يطر; ٧— 

اللحؤ،.ز كإ اليامحقات، الخل صورة يطرن — ٨ 

الميحمح،•j( كا الرم،، مو؛ع خريطة يتظرت ٩" 
اللحن،.ؤ، ي تثع، قوم موم حربملة ~ينظرت ١ ٠ 
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ىصورة 

او؟إدظهمإككاتيمن-ثتفيآنيد محبمنآريث«إتمح ؤثإثن-ثكاآلإمثنثبملأماميزشعدءمثهء 
اى؛,لك-أّققرأآلتوت عتيد?و؟ؤحاءت ثا؟غظ-ينمبيللأهويبتنب ؟ _J?Qرعي،آبمافي عفي<آدان 

نجدرج؛اكنثثهامهن وأرهمبماثم،؛وتي آمي أثورد;لأث،ثتم ي محيؤأروئيخ ماَقتيج 
ىديت»ثاماثىنجدأوأ'آمحافيثتثقآئلإ-ثديد'وأا ئكثثناظ،بملآةق عئئت ق تقت 

فيآلعداد_،آصشمإلنهاتا.مصأكاه -؛ىتلخآش ?و^أ'آئى إلثيرتمتضِسسم ■ههروءًكمارنيدج^أرئئ 
إلوبمدزثو آدى ثاولأعشمأ ضنلمس آطفتدءزيثكا0ي تث(تآ ينم, .ءو 

أُجرهبنثتييم ثيمدثل يحم ئْون أوأربجم ومآتأ.يْيحشي الإلندى ؤأرم١تدث 
٠ؤر الف

منإليه أقرب ~ مليتا — وتحن سزآ، ه نفيه نحدث ما ونعلم الإنسان، حكا لقد وما — ١ —٨ ١ ٦ 
أحدهماوأقواله، أماله بالإنسان الوؤلأن المالكان يكتص، حين يااقال_،، الممل العنق زصضحان الذي العرق، 

إلا، قولمن الإنسان يتكلم ما اليئامتف، لكتابة شياله؛ عن قعيد والأخر الحنان،، لكتابة يمينه؛ عن قعيد 

لايفارقه.له فهومتاع والفعل، القول ق يرقبه مللث، ويسمعه 

الأمرذللث، وأهوالها. ؛شدائدها الحي بالأمر الومحت، تكزة افه بايايتؤ ا،لكدب هذا وحضزث، — ٢٢— ١ ٩ 

الشريدالومت، ذللئ، الثانية. السٌث، نفخة القرن ق اللك، ونفخ ومرب، تنفر منه كنت الدي الكرب ذو 
الحشر،إل وقها يمللت، معها نمص كل وجاءمت، الكمار، به افه حد فالذي الوعطو يوم هو ؛الأهوال 

الشهدهدا من غفلة ق — الكافر اتبما — كنمت، لقد مسأ الدنيا. ق عمالته بيا عليها يشهد آحر وملك 
•نافذ قوى اليوم قمرك الدنيا، ق وبصرك وممعاكه هلبلث، عل كان الذي الحجاب محلن، فازلنا الرهيته، 

اللك؛نافه يأمر م مهثأ. حاصر أماللث، كتاب من عندي ما هذا به: الموكل الللث، وقال —٦٢— ٢٣
منللخثر التع شديد للحى، م٠امم ي.،، التكلم. ق مبالغ كافر كل جهنم نار ل ألقيا والشهيد: السائق 
زفألقياْ ءعيل.ها، أحرى حمة اممه هع أثرك الذي الدين، أمر ز يثلث، اكاص، يفللم متحقيه، إل وصوله 
الألم١أ الشاويادحهثم نار عذاب 
أضللتهما ربتا الشيطان: عليه فيرد له، الشيهنان ضلال نوكر العلاد_، من التخلمس ومحاول ٣— • —  ٢٧

علأنذرثكم أن سبق وقل. اليوم، لدي تتخاصموا لا عليهم: تعال اف فرد للحى؟ معاندا ضالأ هوكان بل 
اتبما~ واذكر ذنب■ أعذب؛اوj، حض ءلالا ت، ولسقابكم، حكمى أعير ما ؛^، الرسل؛،،LJتة أل

والإنس؟الحي من زيادة من هل ت فتجيب، امتلأُت،؟ هل لخهئم: نقول يوم القيامة يوم لقوملث، — الرصول 
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ىصورة 

والأسشاطات:الفوائد 

الإنسان،فهوخالق وايتقبل، والخاصر ل الطلق اف بعالم متقبل إخار ( ١٦)الأية ل - ١ 
النملالعنق ل الذي العرق من إليه أقرب فهوصحاته الإنسان، نفس به نحدث< ما سبحانه يهلم إثه حش 

باس،.

)حلنمارة (. Brain Stem)الدماغ هوجدع الوئيد حل ١٠الخثإل: حل محمد الدكتور ئال ٢- 

أنيمكن دلا أسوبي(( )غثي محوف غثر يكون ما وهو الحل لأن يمليا وعاءأ بالضبط تض لا الوئيد( 
الوئيد،حل من قربه ومحن النفس وسوسة يئن الأية هده بجوز افه ربط ولقد جوفا• أصح حبلاإذا يمي 

مووإيابا( )ذهابا ااا-ماغ ؤإل من تردالعلومارت، طريقه عن الذي الحز ؤإن الدماغ. ق نحمل والوسوسة 
العلومات،(,لتوريد سان 

لايهؤوأقرب ه، بإزنفوأعلم الإمان، خالق تعال اف — ٢٠
تول،وفعل.الوؤلأنبمجلأنكل فاللكان افتعال، مرابن ٤— 

والعيرة.العقلة وفيها والروعان، الرهبة ففيها القيامة، مشاهد استحضار — ٠ 

يرام*يكن ب ٌا ان الإنفثري بالون' وتّجل الحقاتق تنكشفا ٦— 

يأطا -حيحي.".'ثاتاوءثةصآوف ثت؛اثه ؤ
منجبيأوّهمؤأدثا فبما مايثآآؤك لم امود؛^٢ -آيوم دالك آد-ثؤذثايسقم ؛^١" متيم، ,منك، ^٠١٠ 

ك.ًْفتكادُ.إائ، ف، أو؛'إة ج-تمى الشدنذبن ف، تئؤأ بملثا أثدنيم ئث؛ من ين ثيهم آ>اش=كنا 
ؤئونهيدآوآتزآكمع لمُهلث إسكان 

التمثرت

ألسنةعل به وعدئم الذي هوالثواب، هذا ت لهم يقال بعيد، غير محكانا لالْغ؛ن الحنة وءئتّتح —٥٣— ١٣ 
هذ،اض إلا أحد يراه لا حيثح صنه، ل اض خثي مى اممه، لعهد حافظ له، مهلح افه إل تواب لكل الرر، 

اليومذللثح ثل. كل من سالين الختة ادخلوا ت لهم ؤيقال الذنوب، من تائب، سليم بف بقلالقيامة يوم ولمه 
اشوجه إف الئهلر أعفنئه نعيم، زيادة ولديئا يريدون، ما فيها لهم أبدأ، ا-لق ق الخلود يوم هو العتليم 
الكرم
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صورأى

فطوفوا، UaJUijقوة منهم أشد كانوا وثمود، عاد كقوم كئبمرة أمما مكة مشركي مل ودمننا —٧٣— ٣٦
1وعظةالمامة للأمم الدمار ذلك، ق إى ائذ؟ عقاب، من مغض من فهل فيها، دحربوا وهمثروا للأي، اق 

ارةاو_،.حاضؤ وهو مع الأوأصغى ويتدثر، يعقل حي تل-، له كان لتي 
والامتساطاته:الموائد 

لها.العمل عل والخصن المم، ونعيمها ا-بمة ز الترغيسر — ١ 

الختان.ل ادئ٠ين بعياله كرمه ودامع تعال، اف فضل عة ٢ّ" 
ؤآرا>يايالغة وصيغة الدين. وحقفلُ القس، وحمظ — تعال افم إل الرجؤع أي — الأوبة فضل ٣" 

تغ_؛ءفيهتل.ل،ءلئكناسة.
منالهالكين بحال وتذكيرهم التركيز وء؛د ~ ٤ 

وألقوّإعه تلاوته عند هس، فاجع بالقرش، الأنمميع أرديت، »إذا افه: رخمه القيم ابن فال ٥- 
لسانعل لك، منه حطاب، فإنه إليه، منه سبحانه به تكلم س به بماطبه س حضور واحضر سمعك، 

تمامأن وذلك، ه، ثيسيت نئن ألثتع آوآلز لمُهنث< إسكاق د'.إق،فيءكتئ تعال:ؤإةل قال قو رسوله 
منه،يمع الذي الماع وانتفاء الأثر، لحصول وشرحي قابل، ومحل مقتضى، مؤثر عل موقوفا كان ئا التآثتد 

وقواهتافه، عن يعقل الذي الحي القل—٠ به والمراد ارقا؛ل، هوالحل فهدا ه، ؤإسَ؛ا0له•ي، وقوله• 
بالكلام،التأثر شرحي وهدا له يقال ما إل سمعه حاثة وأصغى تنمه، وجه أي: ه ألثتع ^١^^ 

٣(.ا/ )الغوس حاصرغيرعاله*. شاهدالقي، أي: ه ؤزمثثهٍد وتوله: 

ي0 يزئزب نتانثن\ وهب نت\سهتافيث نا'مح ١^^، قتكا لثن وؤ 
زأدبثنميثه \كلي .وس المحني، وثل آلئسى لمتؤع ئز، لغث وثيخ؛مني- مامحأوى مل 

لقمحجيوم هئ ألي آيثبمه متعؤق ينم او؟ ئربم_< مكان من آلثناد ناد ينم رهآؤآسثيع آشمهت 
ح£ثئفناستاعأُد;للث، عنثم ألآد!ر، ثثس توم أوأ آدنيتث دلل-نا ؤسثذ ضء قن ُو؟لقا 
تن؛عاثاوعمد.ه^^;٠١^، ميعت محاب عليم وثآأنت، بمامحلوف عتنأعل؛و نة. 

التضثر:

وماأيام، ستة ي الخلوقامحت، من وما؛ينه،ا السح دالأدصغ، الع موا'-ت، ااحلقنا لقد ومسا — ٣٨
أيتعس،١الخلق منذللف أصابتا 
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الذارياتصورة 

مكية.النزول: 

الماصين

البت.ومع تقرير ١- 

سحائه.الخالق وحدانية عل الكونية الايات ق الرامين إقامة ~ ٢ 

الكدبة.الأمم دuر من الاعتبار ٣- 

تُاقآؤتفيهم

دت\ديىاه؟إءامعدوئ< أنإ اهأُةتثسثت، حآ ءاثنيس ?٥؛ ؤدثإ هآئيكت ?٥ دراوا يثن ألق ؤؤ 
ثلأفك'٥' عندمذ هبلي ئمحاأه قوو لإى ه'.إقؤ لفتك دان نالهن ٥" مئ آلدن نإة ٥" 

و؟منؤث عزآم م محم وأُ آليين بجم آ!ء0 'و'مثتءق في'ضرمحتمحى م آفنرصؤف 
هاؤ؟ مشمن دء آلى'كبم ذومأ 

أودا-لثثراتا محثلئ ثبب الش بايرييح لثمه شدأ عظيمة، محلوقان بأرح تعال اف فيم ٦" "١ 
سهولة،اليحار نحوب التي هالثفن والبرد، بالأمطار الخاملات فالثحمج، تعال، اض بأمر الفاجعان 

صدق،لوعد والنشر الحشر من — العباد أيا — به يوعدون الدي إ0 حنقه• ق افه أنر يمئم التي فاللائكة 
١لخز١ءض١صمماششؤإن 

قال:ه؟ ينعا يثن لق ^؛٢ ما ١^٠^٠، أمير يا قال: وائل بن كر ض من الأعور الكئاء بن اش عيد عن 
فاقال: الممن، قال: ظ.همش_مه؟ ؤ ف،ا قال: المحاب، قال: ه؟ _،بما liؤ يا قال: الر؛اح، 

قطقال: هذا، مثل عن نمأني ولا هدا، لثل تثد ولا اللأءكة، قال: ونصآتثاه؟ 
رايت: JUالطفل ش >يق ص الخاكم وا-محرحّ ، ٤  ٩٤برقم ١ ٢ -٦ ١  Y٢٢/ )الخار؛ الحسن. الخلق ذات قال: ه؟ آ-لثلي 

فذكرالكرام... ابن فقام مثل بمدي نالوا ولا سالوم(، ألا قيل تلوف فقال؛ التبر عل قام ظهع طالب ش بن عل الومتين أمثر 
برتم Y١٧٦/ )الختارة به الطمل ر >يق من القدس وأخرجه (،  ٤٦٧-  Y٤٦٦/)الستدرك الذمي ووافقه وصححه محمرا... 

(.١ ٤ ٩ / ٤ التعليق )تغليق حجر ابن الخافظ وصححه (، ٥٥٦
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الذاريا'تصورة 

محسنإو،أوأ'كمأظةتفنل>لأث زمثأإيإمام) آائنه؛؛ ُأو'ءاجيياتآ -بمقتمحقمحن الثمتثة ؤإة 
ءاث-ة^،٢'٥؛؛؟، ؤأقمورو؟ ؤثلأي، حق لقاأنولهم ُ؛©؟ مثثفثين ?© ماتثجمف آقل 

ةلأزني.إدث'منينرآو\ي اؤآ وعدؤئر ئ٤أؤوما الهاء ''©ُمحفي محمحن ؛٥؛؛! آدئستؤ• أ©؟ثؤآ هوييرن< 
لتةنئلسمحن.يم

التفرت

رزقهمما حائزين ماء، وعيون( حضراء جنايتر ق لأحكامه يالاسجاية اش عنافون الذين إف ~ ١ "٩ ١ ٠ 
إلابمامون لا كانوا أتجم ذلك وس وأقوالهم، أمالهم و فن الدنيا ز قل كانوا إمحم كريم. مقام من اه 

والدينينالون الدين الحتاحغر حؤ أموالهم من ييممقون المجر، ئل اش ويستغفرون اللتل، من قليلا 
يثتمقون.

وقاش، بوحدانية حالقها قدرة عل واصحة دلائل هي محلوقاتر الأرصى نر ل ٠
أسابالماء وق حلقكم؟ ق اف قورة يمرون أفلا ْتتهاْ، إل حنقكم ميدأ من وعجث آيات أنمكم 
والأحرة.الدنيا ق وا-بمزاء الرزق من ومائوعدونه رزقكم 
الذينطقكم مقل واقع، لحى واب-ث، الرزق من يه يوعدون ما إة والأرض، الس،اء ب ين وما -  ٢٣

فيه.تشتقون لا 

والامتشامحيات;الفوائد 

الأحرة.الدار ق مقيم نعتم متر للمتقين ما ييان ~ ١ 
الثواب،.فم ميحن تعال القه فإل أحنوا فكيا العمل، جض من الجزاء ~ ٢ 

كله.نومه ودم اليل، قيام استحياير ٣— 

الهديلمن مصمتة كرة حول، محددة نملك، عدة من بية الأرصى أف ت الأرضى دراسات أثيتتر ~ ٤ 

نهلقمن نهياق لكل ك،ا ~ الصلب، اليثط ولهذا )الداخل(، الصيج الأرضي لث، باسم تعرف والتيكل، 
محالأللأرض وأف صورها. جح ف، الأرضية يالهياة للعمران صالحا الكوكب، هذا جعل j، لورم ~ الأرض 

ويتولدحوله، من السائل إءلارْ وحركة اكيبه، الأرض يلبإ وثيقة صلة له القعليية، ئ؛انى مغتاءليس'يا 
الكريمالقرآن ق الأرض اسي: الأسان )آيات وفيه. فيها الكونات حركة من للأرض الغناطسي المجال، 
صالنجار، زغلول 



الخاريا'تمحورة 

عوفكلها العظام، ايمحلوقامته من وضره الإنسان خلق ق والصقر التأمل إق عبائْ اض. دعوة — ٠ 
٠٢٠٣رخمته وعظي.أ ووحداتيته، الصاغ مدرة ناطقة وشواهد وايات، 

تزئلالتي )الإنسان( الأنقص j الباهران الأياُته هالْ أهم ))من الخبال: خمل الدكتورمحمد ئال ٦- 
الخيئيةالخارؤلة أو الوراثية، البصمة هي: حقائقها عن الكشف لإكٍال يعمل ولايزال موحرأ، العلم إليها 

(Genetic Map ) البشرى ا-فوم أيضا يسمى وما(Human Genome ) تكؤبمه،دص هي التي
كلعن أيضا ؤإما الخلوقايت،، خمى عن فقط ليس وممثزْ وباطأ؛ ءل١هر^ وخواصه صفاته حيع وئشتتمل 

.٠١به! الخاصة الخينية خارؤلته منهم واحد لكل إنه حيث، البشر، أفراد من فرد 
١٢رزق حؤأ : ١^١٠ةال ٧-  التالية:الأ> ز ،< ١١
يروييه، ترتوي الذي هوالْلر الماء رز3، فإة الخؤية، اسرامت، بمهلاق الماء فهم إٍنار j أ- 

منه.ررو'صا 

داحلي التولية والهياقة الادة صور هوكل الس،اء رزق، قاف الدنيا، يالسإء الماء ضر إ٠لار نر ب~ 

متعددة.بصور الأرض تصل التي شمنا مثل من النجوم، 
(http://www.islai))iciiiedicine^rg/zaghlool/2().h

ن"اف*افّ إلاٌن يطلب فلا العيال، رزق، هاء الوق راروأ، الرزاق من الرزق بضان البشرى ٨— 

٥٥٢ ِ



الذاؤياتسورة 

ظ؟يبمون0
؛دُ ٧١٥-خثذ ينبم هأمحجس أتو^؟ ألا ئاد إلإfم همثيمح7 سييرٍا إء؟جفي ئجاء ١٠^^' همثغ.،ك 

َكثإك ٧١٥رةالئمحئمحأاوأُ و؟دهها يىظةدص؛مح عيواوااهأقك« سش؛ ؤيقرئ 
ءمٍمتيوادتدئِ ئزالثك_ثِ هاد

يج،'و؟ظيمث1ئاث
'آدتابآلآئآاو؟هتقهنمحاى ؛١٤ سا'ؤ؟^^١^١ 

الضس\ر1

قعليه دخلوا حين الكرام؟ اللائكة من ابراهيم صيف حديث — الرسول أقبما — أتاك هل — ٢ —ه ٢ ٤ 
نعرفكم.لا غرباء قوم أنتم عليكم، صلأم قائلات التحيه عليهم فرد الإسلام، بتحية فحيو0 بيته 

الطعامإق دعوتم ق مثلقا قدمه ثم فشواْ، سبميثا عجلا محأحذ حطفآ، أهله إل فانثل ٣— ٠ — ٢ ٦ 
ث،هم، لا وقالوا: ذلك،، سرقوا مهم، ، الخوفه نفو أحز الأكل عن اْتمحوا فلثا -اكلون؟ ألا قائلا: 

وجههالهلمت، حتى متعجة تمح نحوهم إبرامم زوجة فأئنث، ءا،لا، يكون بولد وبئروه اض• رثل إيا 
ندبثرق الحكيم هو إيه أحبمرنا. ك،ا رنم، قال هكذا ائلأتكة: فأجابت، عقيم؟ عجوز وأنا ألد كيم، وقالت،: 
بمصالحهم.العليم عباده، شؤون 

XUrs  ؛ إبراهيم قالm :أرتشاإنا فأجابوا: ازّالون؟ الملائكة ي نهقتكم شأن فا للملائكة
بجريمةايرقن، عل معلمة متحجر، محلين من بحجارة لثدمزهم كبثرة؛ جرائم اقترفوا قوم إق افه 

لومحلبيته غير فيها وجدنا ف،\ اءو، لوط اش بشي المؤمنين من البلدة ق كان مى فأخرجتا الشيحة، الفاحشة 
الو-؛ع.العدابج عنافون للذين موعثله الدمار؛ أثار فيها وتركا فد،منناُا، الملمين، من 

والأستياطاُت،:الفوائد 

ه.محمد نبوة تقرير — ١ 

له.حنة أسوة فهم وتل.كيره، هؤ للّثي ليه تالمابقين الأنبياء لقصص تعال افه ذكر ق ٢" 
الردعلميه.ووجوب، اللام، ي البدء مشروعية ٣"" 

يبادربالضيافة.أن المميفه أدب، من ٤— 

الضيف،ويدعى بموصع الهلعام يوصغ وألا يأكل، أكثر،ثا له يقدم أن الضيف إكرام من أف بيان " "٠ 
اله.

؛٥٣.



ّورة

البشر.من رجال يصورة االأثكأن جوارتثكل ~ ٦ 
ركآ.ش ولابمد العقيدة، ق لأيقيح أ،سابه وجود عند الفطري ا-لئوف ٧— 
لأماالعلم؛ صفة ه ميم تله وئئثلأ عقن ك ثاؤإ ثأدبمسمذث ؤ ٠^^ الدتعادق حص ٨" 
بعضهم.يعتقد كإ والقوة، ا-لحميلة المودة لا الكامل، الإنسان ما عتتمى ام الصفة 

حشمزمتآ، سلم كل وليس ملم، الإيان صادق موس كل أد ت دعي علمين حقيقة تقرير ٩- 
المط.الإبان أركان وفق إسلامه تحن 

السائقة.الأمم ملأك آصايح من ّبب ومو اللواحل، جريمة تشئح — ١ ٠ 

تمحنمثيرو ثمكِهيء ئبمغأوأ ,حمولآ.بمأءل~ني ؟ربمدثتلث مو!مح.إذ ؤا يؤ 
أدقسء نيرين ت و؟ آتنجم إي عاق رف ُأج؟ يئرثلم آلم i-< ئتدئهم ثمين 

ثلنديثمُتلجلإؤ عذ صتوأ سقمآعرج. ثم يل، إل ثمل هثو 
ًكامأينم-قلآيم مج وقوم اوأ" رماَكامأمننني؛؛ن ينئام ثااستثكمحإ ؤ؟ يئشن ^؛٢ 

مماشقا؛ثأو؟ه

واشجراتالدامغة، يامثج^ فرعون إق أرتلتاه حثن موعظة اص موس قصة ي وجعلتا — ٤ ٠ — ٣٨
فأحئءتافرعونم،، فم أومحون ه ساحرنحترنبأمحه موص عن وأشيع ثغترآبقوته، فرعون فنكم الماطعة، 
والكفر.الكز س عله مايلام ومومقرفث ب، وأغرقامم فآلقيامم، المحر إل وجود0 

العاتيةالريح عليهم أرملنا ح؛ن _، مود لستهم وذكدسهم عاد قصة ل ناكة وموعطة - ٤ ٢ - ٤ ١ 
متفقا.هادكآ حهالته إلا شيئا ترثمت، قإ عليه، مرت قيء كل يدمر التي 

يتمئعوابأن أندرهم حين الئ؛، صالح سهم وتكدسهم ثمود، قوم قصة ي رابعة وموعظة — ٤ ٠ —  ٤٣
ينظرونيمم المدمرة ١ل٠ن١١ب صاعقة فهخذضم اكاقة، وعقروا اش، أمز فعمرا آجالهم، انتهاء إل بالحياة 
هم.لأنفمممرين كانوا وما العقابح، من يفلتوا أن امتُناعوا قإ إليها، 
تعال.افه طاعة عن حارجين قوما كانوا إمم فآغرتنامم. هؤلاء قيل س الهقير نيح قوم وأملمكنا — ٤ ٦ 

 -٤<



الذار|ياتّورة 

والأ>ستياهلأتتالمواتي 

إسراثيل.الققوليتي موص معجزات عظم اف. تأكيد ١" 
وقومه.فرعون ومائة الربانية، القدرة شأن عفلم عل الدلالة " ٢ 

ومكان.زمان كل ق بشرية ثنة يكون يكاد له، ورقما للحق، ذقعا الخق لأهل امحبمام ٣" 
هوخالقها.الأرض ل قوة كل إذ قوة؛ كل فوق تعاف اف قوة ٤" 

١السابقة الأقوام قصمى من والميرة العتلة أحد وجوب — ٥ 
رسله.وطاعة طاعته عن والخرؤج أمراطه، العتوعن الهلاك عوامل من " ■٦ 

لأأو؟لنءظليسعكتانىسنئها ٌ ؤ
ئوأحأشإمحا:لأإزمح

در1لئؤمح؛، بملمثؤيفوأ'ل0آثت٠^١٥أن ثنفءئتآود ُأ©أاتآوةثمم آيةوألإذسءلأ
بجيهمين ًْكعنحأ لوما مهن مؤن.ّ ثلأ أٌٌُيأةا يئددممحُ ءثدا-دإدمك آتتثذ.أ 

ؤأرهآلىِمبمثلأ 
الممثرت

ؤإثاعقليمة. وقدرة بقوة بساما والياء ت الكريمة ؤنعمه العغليمة قدرته عن تعال افه تحر — ٤ ٩ —  ٤٧
منحتى كل من وحلقا نحن، ا-محالقون فنعم للخلق، فراشا جعلناها والأرض لأرجائها، لموسعون 

٠نطلمه ق وعفلمته افه قارة لتتدآقروا ختلقين؛ صنمين الأجناءس 
منهلكم إض والصلاة• بالعبادة تعال الذ إل ~ العباد أيبما ~ فالخووا ت الرسول أقبما لهم قل — ٠ ١ — ٠ْ 
ممودآآحر•اش ُع دلاقبعلوا ووصؤح، بيان بكل نذير 

وامموهإلا رسول يأت فلم السامة، الأمم ت كث• محمد.أه رسولهم كمارم،5ة ماكث'ب مثل — —٣٠ ٥ ٢ 
الهلغيانخمثهم بل بعضا، بعضهم يوص لر ؛التكذ.س_،؟ آحزهم أولهم أوصى فهل أوا-بمتون، بالحر 

واككثموالإءراضءناباعاخ.





سورة

كلهذلك ولولا أوبواّعلتها، الرب ءملي1ت أساء سكون أن يمكن التي الاقصادية العادن من العديد 
ذغلدلسكتور الكريم القرآن ي الأرض العلم؛ الإءجاز )آيات سمران!. صالحة كانت ولا الأرض، أستن، ما 

الجار،ص*ا**ا-ا/ا*ا(.

بعضعن يعضها وساعد محا، محراته وتباعد الكون، ئوئع حمقه الفلكية الأرصاد أستن، ٦— 
منكل أيدت وقد الثانية(، ز كيل ألف بنحوثلاثمئة )القدرة الضوء سرعة من أحيانا تقرب، يمعدلأُت، 
يالماء اسم: الإسار )ايات ذللث،. ي ارفلكيين استاحاُت، الطلوية الفيزياء وقواس الرياضية المائلات، 

عن١^١^، وابتعاد الكون، تملئ ممثل صورتوضيحية ؤسفلر: ١(. ٢ • - ١ ١ ١ اتجار، ، J^jسكمر التكريم القرآن 
اللحق.ز ك،ا البعض، بعضها 

سواه.دون وحده له العبادة بإخلاص ونللث، اف، عياب، من اف رخمة إل الفرار عل الحث، ٧- 

والتعجبالخنون، أو بالحر بوصفهم لرّالهم تكذيبهم عل التكفار اتفاق بجو اف إنكار بيان ٨- 
حالهم.من 

وقوة.بصرة الومن يريد لأيه والوعفلة؛ التيكير عل الهث، ٩~ 

والحز.الإض خلق من الحكمة بيان - ١ ٠ 

الوجود•ق الإض حلث، عل حلؤهم لتقدم وذللث، الآيا'ت،، ل الإنس عل ابن ذم -تقديم ١ ١ 
هو.لفه القوة وشدة والقد.رة الررق صفة —إثيامث، ١ ٢ 

السابقة.الأقوام من سبق بمي والاعتيار العدايبه، استعجال من التحن.ير —  ١٣
القيامة.يوم عذاب من للكفار والوعيد التهديد ~ ١ ٤ 

)OU ٠







الطورّورة 

١YA-Y - وماابنة، ق درجتهم ز ذرتهم حم ألخشا الإبجان، ي ذيتهم واسعتهم باض آمنوا والذين
الفاكهةبأنولع وأمددناهم غيره، لايواحديدب يعمله، عبدمرهون وكل عملهم. ثواب من شينا مصتاهم 
منهايلحقهم ولا القول،، هذر إل يشارحا لودي لا خمر كأس الخى ي يتجاذبون يشتهوخا، التي واللحوم 

يتسامرونالجنة أهل وأمل حمالهم. ي أصدافه ي الصون اللؤلؤ كأقبمم لخا.متهم وندائ عليهم ويعلوف إئم، 
يالجدايةاض فأكرمنا رثتا، من حاضن أهلنا يئن ئا إئتا قالوات الدنيا، ز أحوالهم عن يعضا يعضهم أل، ي

ونتضئٍعوحده، تعبده قبل إساكنامن الزيرزالجم. وعرهاالحرق، نارجهنم عياب وحمانامن والغمرة، 
حم.الرحيم يعباده، هواللهليف، إثه إليه. 

والاسباطاِت،:المواتي 

الكافرين.يعدحال، الومت؛ن، حال، يذكر وال؛رهبج، الترغيب العناية؛أسلوب — ١ 

انميمفيابتة•لتق؛ز،وماأطلهممن(٢" 
والتقوى.الإيهان أهل عل اش قصل ييان ٣- 

الجة.أّوة؛أهل أوشرب؛ أكل لثن هنتثا يكلمة الدعاء مشروعية ٤- 
١الجة ؤ، ابعوهم الذين، ذُياتمم بإلحاق، الؤمتيرن، لعالم اش من البشارة — ٠ 

الأسّ،اء.تغابء—، وإن الدنيا، خمر عن، خلف خمرالاحرة أن بيان ٦" 
الإنسان،عمل من أغل، الجة لأف ثمتآلجا؛ ت، وليالجة لحول، ؤ، سبب الصالحة والأء،ال، الإي،ان ٧— 

الجة.ليحول، صاحبه فثوئل القس، يزر الصالح العمل ؤإثها 
محررأن اسطبع فمن، هف، اض إلا محرره لا ُقنبه، رهيت، يكون القيامة يوم الرء أ0 قاعدة تقرير ٨" 

والإحسان.والإّلأم ؛الإيء^ن وذلك، فليفنل، ه نف



اكتررمورة 

اوأبموي،ث\ءردربمي،دءأو؟آم رلأىتةاصعُدد=قنقآأسلأس هؤ 
ي.اأمعأونمئلآ,

^٠(آلخٌَدبك٠٢١آم"ميممحأير<شمحء ١؛^^؟ صندقتى تثإايء,إدآةمأ ءا؛أمأ.ءثينبمي بلأت*يدءبجا 
.؛ ١٥وآلأصدلألأ«ؤ0 آم-غ1ئوأآصؤتي 

سره<ؤسلإ\
جسييون.

^J؛؛iاو؟هحماثجف أم
ثرتالتم

والأمانةبالرسالة عليك اف بفضل أث فإ العيادبالقرآن، تذكر عل ~ الرسول هما ~ فواظب " ٢٩

الشركون.مرى ك،ا ولابمجون، كذبآ، بالغيب يرجم بكام( 
يقولأم عشرة: الأرح التالية الأيايت، ق منة عثرة خمس الشركن عل تعال اش بمكر — —١٣ ٣٠

هلاككم.منتظر فإل موبي(، انتظروا ت الرسول ايها قم قل الموت؟ نزول به ننتظر هوشاعر المشركون 
محثوأإل يقولوزت أم مككمون؟ معنيون قوم هم أم الكدم،؟ ^ا عقولهم تأمرهم أم — —٤٣ ٣٢
كانواإن القرآن، مثل بكلام فليأتوا بالقرآن، ماو.ةون لا بل يزعمون، كٍا الأمر ليس القرآن؟ احتلمق 

وزعمهم.صادقن 

مواتالحلى أبدعوا أم أنمهم؟ خلقوا الذين هم أم خالق؟ ولا رب عثر من حلئوا أم —٦٣— ٣٥
قطعاؤلابمدقون هم لابل السع؟ والأزصتن السع 

الخلوقات؟ق اضئذون الأرباب هم أم للعياد؟ ربلث، رز3، حزائن يملكون أم —  ٣٧
منقاليان ص؟ عل أمم فتعلمون والوحي، الملأتكة كلام فيه يتممون الماء إل مصعد لهم أم —  ٣٨

دعواه.صد3، عل واضحة بممحجة ذلك يزعم 
-زعمون؟يا الموز ولكم المات ض أم - ٣٩

لهماللزم الئتّم ذلك بب فهم الرسالة، تبلغ عل أجرأ منهم ب الرّول شما — تْللب أم — ٤ • 
ءئهئون؟

يكتيونفهم ف،قدا؛وه، ه الرسول ءالي4 يظئ ل؛ ما عف اهللعوا قد فهم الغيب، علم عندهم أم — ٤ ١ 
ساس؟ذللثف،ويتالغٌنه 

-٠٦١-



المتررسورة 

•تأقرهم عامت عليهم يقع الذين هم فالكمار قووالوم؛؛ن؟ مكرأيالشي يتغون أم — ٤ ٢ 
به.يشركون عئا له وتعثليأ ف، تنزيها اطه؟ دون من ي<|يادونه إله لهم أم —  ٤٣

والأ،سساءلأت1الفوائد 

نة.والبالكتاب العالم أمل عل والإرشاد والوعظ التذكر وجوب ١— 
الشيامحلن.أعال من لأيها الكهانة، تحريم ٢- 
عليها.والرد حجحهم، وذحص الشركن، لزاعم تعال اف إبمئال ٣- 

وصلال.قتتة كل ومصدر فر، كل منح فإثم الطغيان دم ~ ٤ 
والدنيا.الدين ماد من يشأعته لما بخاصة، ورسوله افه وعل مهللقا، الكذب حرمة — ٠ 

)روحسني'\مآ-ا/مآ/بم-ا(.القرآتٍة. العجزان من ءشرةTية رخمس ه أؤم بكلمة التقل ٦- 

مه١^ قوتئؤ  lA؟؛-عئ ثلتنم و؟ موم سحاب بمؤثيأ ساط تنآلمحز كتما ُزقأ لن وؤ 
ليتدثلك دمحث عدأبأ خلتعأ لثم؛ث ثإق بمممحن ولاهم مسبم،عئي؛آومحإقكا بجم بمثمون.ر 

وأروؤآضستةيجّضإثتيىىبم<ص مظئ،ؤتحأسمتاوثقح 

التشسر*

لعقا-همايإء من يس رأوا إذا إمحبمم الكفر: عل ؤإصرارصم الشركن صاح تعال افه ي؛يرت، -  ٤٧-٤ ٤ 
يوميلائوا حش غلالهم ق ~ الرسول أبما ~ فاتركهم بعض. فوق بعضه متراكم سحاب مو مالوا: 

يمتعأحد ولا افه، ءل.اب من ميتا تكزهم يممعهم لا اليوم ذلك ق أمواله. من يصعقون فيه ١كي القيامة 
القيامة،يوم عذاب تل الدنيا ق يذومونه عدابآ وغيرهم أشهم ثللموا الذين لهزلأم  olfالعذاب، صهم 
العذاب.ذللث، يعلمون لا أكثرهم ولكي القبر، عياب م الدنيا، ق تلحقهم يمماب وذلك 
ضووايب للث،، وحمظنا منا بمرأى فإثك ربلث،، مماء عف - الرسول ي - واصتر -٩٤- ٤٨

ولربك، يخني فتجخ الليل ومن نوملث،، من تقوم وحنن الصلاة، إل تقوم ح؛ن لربما والتحميد اكسيح 
الرؤية.عن النجوم تغيمج ح؛ن الصح صلاة 

-٠٦٢ -



اكتررّورة 

تلأ>اسناظت وا الفوائد 

•الحق ق دملكبرمم قريش كفار عناد بيان ١" 

أيضا.يعاده لاااوع1ة وهي الرسول. سلية ~ ٢ 
\لآخم0.مل الدنا j الظلم عامة مء تقرير ٣- 

الخنع.وعدم الرب، قماء عل المثل وجوب ٤" 
ولهله له، شريك لا وحده اش إلا إله لا بتحوت النوم من القيام عند السح مشروعية ~ ْ 

الثور.ؤإليه آماتثي، بعدما أحياي الذي فه والحمد قدير، ثيء كل وهوعل محيميت، تجني الحمد 
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الزول:ْكة.

القاصد:

الوحي•وقلع تقرير ١" 

داربوبية•انمودثة توحيي• تقرير ٢" 

البت.ومع تمرير ٣- 

ثسيأسآيجهم

يبمايتلأثظ،ثبممحوىع<"؛٠ هُ ؤوأمحء-إداعوئ 
آوؤعأ ثاب ( S^o?^؟ئذوق< ئ، م ?Q؟ اأجأ'ذويتمذاستوكاأه؟ ءثتث.سدثآي، 

^ج؟آةدبآلأواُمارأئأدق'أهُئوتكةلثاسْء 
اكمwذرت

ناثروما الخق، عن وو محملي التحي حاد ما صوءه، وذهب سقط إذا ،النجم تعال  ٠١٥١مسم ~ ١ ١ ~ ١ 
ملكهإو محمدأ علم اش، من إليه يوم، وحي هو إثإ هوى، عن يتكلم وما الهداية، إمام كان ؤإلمما بعوائه، 
الشمسيبأفق وهو ا-اهقيقية، صورته عل فاستوي حن، وحلمح، ذوقوة القه؛، وهوجبريل الأسباب، مديد 

ذراعضأتم، ~ قوصين قيئ منه هربه ز فكان بالوحي، لتحليغه ه الكث ُن جتديل قرب ثم مطلتها، عند 
مل—٠جحد ما جميل. يواسطة أوحى ما ه محمد إل سبحانه اف فأوحى قوسين، من أقرب، أو — تقريا 

بقره.ماراه ه محمد 

والامساطات:الفوائد 

فه.والخيال ؛_، محال، لا قووإباتما؛،ا لخمد المؤ؛ تقرير ١- 

مل^^٠^٥٣ إعلاما ه ماثلثاجمتؤومامحن ؤ تعال: فوله ل ئريض كفار إل الضمير إضافة ٢— 
وجه.أ؛لح عل فم فهوتبكت شؤونه، بمحاسن وإحاطتهم الشريفة، حاله تفاصيل 
•الهوى اتبيع من أوأقواله أفعاله من ثيء أوصدور القول؛الهء.ى، قوعن الرّول تنزيه ٣" 

ه.الرسول من ١ل٤هأ حبريل اقتراب ثاوْ ~ ٤ 
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قابقكا0 ؤ ه.' عود مبن اض عبد عن مرت؛ن• حقيقته عل المحو لجحل هو الشي رؤية إثبات ~ ٠ 
- a٤٧٦/ اJخاري )صحيح حطح. سمئة له جيييل رأى إله هايات ه ألكثح ما عدءء م«يراآؤأدق?ج؟»اومءإق 

التتهىمحيرة ذكر ي اب ~ الإيعاز ~ مسلم وصحح ٠  ٤٨٥٦برتمم ه آوآدق مٍيتي ثاب ^٠ ١٥ؤ التجم محورة — الشر كتاب 
(.١٧٤٠٠٠ا/حْ\ير 

اكطيم.يفيد ه ماآبجش> ةء1كةإدعدءء ؤ تعال؛ قوله ل الإبهام آ"~ 

عتءندعآلث؛ص.هدثاجآثآوة.إيقمئ. ثلثييءاولق ثثمحيد»ءتايرئ. أؤ 
ألثثآهمءيم  ٥٥٥٢يؤدءاثت< لثدهت؛ى آلبمرنبماثلق مايلغ مابمش بمثىآلنددبم 

بمإسُمحئ.لنيللأ
هإلأمحنناتحى^لأضنس

ها.؟ 5نجمآنتكة من -حآءئم 
المميرت

لقدوممحأ العقليمة؟ اش آيات من يعيته يرام ما عل محقدأ — الشركون أقبما — أفتجادئون — ١ —٨ ١ ٢ 
المحايعة،الماء أعال ق وهي ايتمى، درة ي المشهورة النيؤي مؤجرة عند أحرى مرة جبريل قو محمد رأى 

يطيقلا عظيمة وأمور ذهب، من قراثى درة الشجرة يغشى إذ المتقون، محبا وعد الش الآلي جثة عندها 
ليلة. محئد شاهد لقد ما برؤيته. أمز ما نجاوز ولا قو الط يمز انصرف فا ، ١٢:محيطوا أن الشر 

وغبمرها.والنار ا-اءنة مشاهد من العفليمة ربه آيات من المعربج 

ههقش ١ رسول، فأعطي ت فال، ■ ذمتح من يراثى ت هال، - ه مايخثى ^إد عودفهدت مبن افه عبد عن 
شيئاأمته من باض يشرك لر لمى وعفر البقرة، محورة خواتيم وأعهلي الخمى، الصلوات أعهلي ئلائات 

١(. ٧٣يرقم اض محيرة ذكر و باب الإيعاز، كتاب - ١  ٥٧/ ١ لم م)صحح . - لمقحإت ا- 

اللاتوالعإىومتاةاكالثةعنالألهةالخلاثةامتمدوما: - المثرين معشر يا - أخترونا -٣٢- ١٩
عندكم،فيه هومرغورسا الذي الدثز لكم أتجعلون الشر؟ أولي الخبر، جلب عل القدرة لها هل الأحرى، 
الأساء إلا الأوثان هدْ ما ٠لالة. مة القنس، الأدنى؟ أقبما تظنون التي الأنثى بزعمكم ض وتجعلون 

الفلن،محرد إلا مادتما ز ئعون ما حجة. من با اممه أنزل، ما وآباؤكم، أنتم نميتها ابتدعتم لها، حقيقية 





التجمسورة 

كيكقسيم قي لا ؤ، من'و؟جِ نآلاوك أو؟ةئآ'لآت>رة مائتئ للإذ1ني م آؤ 
آلأقمجمث ثبثتؤثآثوة x§؛؛^؛ لايمحمحق آمحن اأو"إق ئثلأمبمصئ لش أس آنيأدف بمد للأيى 

 ^jءنمق، هأمة،عنش أوأ  ١٤٤لؤ -آمن لايني، آلكن وإ0 يقأمنإلأآلفلى ؤران ين م، ئم ?©؟
^^هممثآطدلمةءثي٣بمنظمجيإي-،وثرآعيرشأوأ آذتا دؤأاوؤلأللأآنجوْ 

آنثيأ\قين مهمة •ممحأ يثا آتتمأ قآ آ'لآمحبج،.إ؛ءمبم ؤ< محما ادوب ثا4< يس و؟ أتثدئ 

?©؟همحلإؤءه ثإد
الم\رء

أمرمله كله، اللك سحاته فلله الأصنام، سماعة يهلمع حتى يشتهيه ما كل ان للإئليس — —٦٢ ٤٢ 
لمناطه بإذن إلا أحدأ شفاعتيم >تني لا السح موات الق الكرام ا،للأتكة من وممر والدنيا، الأحرة 

لهم.الثمؤع من عته اثثه يرصؤ، ؤلمى يشاء 
اش!نات هي بقولهم: الأنش سمية الملائكة لبمقون الأحرة بالحياة كدبوا الدين الكفار إن ٣- ٠ - ٢٧

يقوملا الباطل الثلن هذا مثل محإف الفاسدة. الظنون إلا يسعون ما صحبح، دليل من الافتداء ببدا لهم وما 
شهواتإلا يريدوا ول؛ القرآن، عن أعرصوا الذين المثرين هؤلاء — الرسول ي — فتغ الحز، مقام 

ٌلالث،بقى أعلم ص وحده رثك إف العلم• من إليه ثوصلوا الذي العيد الضلال هو ذلك الدنيا. الحياة 
الهداية.ْلريق سلك، بقى أعلم وهووحده العواية، ءلريرأ 

افهعيري أن العباد أمر وعامة السع، والأرصغ( الح موات الق ما مللث، سبحانه وش —٢٣— ١٣ 
عنيبتعدون الذين هم والمحسنون بالخثة، الحسنات ب، اكتمن بجري وأن بالنار، السيئات ارتكب من 

وامعسيحانه إيه يغفرها. اش فاى المغيرة الذنوب! إلا الحدود، عقوبتنها التي ابرائم وعن الذنوب، كيائر 
يرؤوافلا أمهاتكم، بهلون ق أجك أنتم يحنن بملقكم، أن شل منكم بأحوالكم أعلم هو لعباده، المغفرة 

ثوابه.ق وطئ عقابه، حاف بنص أعلم سبحانه هو بالميح، أنفكم 
والأستباطات:الفوائد 

ّفيه وبدمه بعمله ولكن بأمانيه، لايعمر الإنسان — ١ 

القاي:الدفاءة، و للشافع اض يأذن أن الأول: شرطض، بتواز إلا شيئا نحقق لا تزجى شفاعة كل ٢- 
له؛الشفاعة.للمشمع قدرض اف يكون أن 
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شفاعتهم.من توهموه بإ الأوثان لعيدة اطه وبخ ت۴ 
بالأخرة.لا قلب إل م الأمراض أكثر ٤- 
الشبي.العالم وغياب الخهل هونتيجة الأرض ادو المأكثر ٥- 

النساءتفرمحورة ؤيتفلرت نبوي، وهف، ، )١٣الأية ه سا•ملؤأ أمحتمأ افيين تعالت قوله ق — ٦ 
(.٦٥الأية)الأنعام ومحورة (، ١٧٣الأيت)
اض.عيادة الكفار هداة عل الحرص ق ايالغة عن الهي ٧- 

سمزألإثبجإلأ^ميمضصرالمغائرباجمم١ب،الك؛ائر،اسدوّالآة:ءؤ ٨- 

٣[.١ ]اكاء: ^ ذكئتنكمكنثاهكم عنه ه ؤ ت تعال ال قي 
الكافرين.وحزاء الؤمت؛ر، جزاء ثياين عل واكجيه بأمرْ، اعتناء الخزاء لفظ تكرير ~ ٩ 

القس.تزكية عن -النهي ١ ٠ 

.^]،١ح\بثالهمتتقالتم،رك.أؤ 
وآنكر،لإمنيئلأئسمح،مح1منبمتَآؤىوئ.ا'أئ'ؤئ،ول'ؤمحثمحا.ا .؛ صحفامحن( 

?0؟نبما'مح\( وأ0إل، ?©؟ ال؛>آئ-آ'لأؤمح نحزم م ?0؟ سةءتزر،تحمح محآة ?3؟ 
محألأمح.تنمحلدامح.وآة

ضربآلإنإغنروأ'ه
،ر.الف

قليلأوأعملي ذللثخ، عن أعرض ثم ربه، بعبادة أمر مى حالة مج — الرسول أقبا — أفرأيت، —٧٣— ٣٣
هوالحق؟به يقوم ما الصحيحة؛ا0 الرؤية له فيكون الغيب علم أعندْ وعصيانا؟ بخلا امتخ ثم ماله من 

الذيس إبراهمم صحف ول ص، موس عل ايزلة التوراة ق وردمت، الش العفليمة بالأمور تحر م أم 
تعال؟ ٠٥١أوامر ول 

ألاالت١ليةت عشرة السبع الاياُتخ ق الواردة العثليمة الأحبار من فيها الكريمة خ المحقطْ — ٤ —؛ ٣٨
قدمهما وأف حير، من لنشه قدم ما عل إلا الأجر من يثاب لا الأسان وأف غيرها، بن.نسخ نفس توحد 
ربماإل ك.أف وافيا، جزاء أوشر حير ذرة مثقال من عمل ما عف تجانتج ثم أعإله، صحيفة ل يرى محوفخ 
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الدنياق ثاء مى وأبكى والحور، باكرح والاحرة الدنيا ق شاء ثن أصحاك سبحانه وأثه مصرالخلائق، 
ا،لوتى.وبحي الأحياء يميت الذي هووحلم سبحانه واله والعذاب،، بالغم والأحرة 

قداهمة نطفة من والحيوان، الإنسان من والأنثى، الذكر الزوجين حلى سبحانه وأثه —٩٤— ٤٠
شاءمن ومالك، حلمه، من ثاء من هوأغض سبحانه وأثه ممامم، يعد حما الخلي يعيد سبحانه واثه الرحم، 
.— مقيء نجم وهوت ~ الشعري هورب، سحائه وأثه رزقهم، بإ وأرضاهم منهم، 

والأمشاطاته:الفوائد 

قريش.كفار عند أشهر لكوتيا موسى؛ صحف، ذكر تقديم ~ ١ 
أوشرآ.حثرأكان إلابعمله، عامل لاتجازى اله بيان ~ ٢ 

وقضائه.حكمه ق تعال افه تقريرعدالة ٣— 

الألوهية.عل الدالة آياته بض ذواف ٤- 
وحكمته.علمه ق تعال اش قدرة مفناهر ه— 

اللحق.ق ك،ا النطفة، صورة يتثلرت — ٦ 

هيأطق ئمأْللم تنمدإتآمَمامأ مج س،ئداآمحقو'محثأئ ه ؤ 
آلاثلي.منألأد>ّ مثانئ.ًنداؤت إتإو< ^١^ بآي .؛سه\تاش. ^ ٥٦

صي0لمح،ثئاينسئ

الممثرت

تتقفلم المحقور، صائح قوم ثمود وأهللث، ١^^؛؛، هود قوم وهم الأول عادأ دمر سبحانه ٥—وأيه —٤ ٥• 
حاوواالذين من ؤإجراما بطشا أشد هم كانوا إقأم هؤلاء، قبل من القص نحنح قدم وأهللث، أحد، منهم 

العدابؤ.صنوف من فأصابما سافلها، عاليها فجعل القئء، لوط قوم مدائن وأهللن، بعدهم، 
ونحابم؟يشك، عليك اش نعم —مآي هه 

برسلالكدية الأمم أصاب، ما بكم محل أن لكم نذيث قو محقي به حاء الذي القرش هذا - ٠٨٠٦
تعال.اس إلا وندها عل'قئمها يقدر لا السامة، قيام اقترب، ريا، 

ولاسخرية، ْئه وتضحكون له، إنكارأ ينجبون القران هد.ا أفمي السركينت عل اطه يئكر —٢٦— ٥٩
العبادةله.وأحلئوا وطْ، فه فاسجدوا العير؟ من فيه عئا لاهون وأنتم منوعيده، حوفا تبكون 

-٥٦٩ -
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الرول:مكية.

القاصد:

الخمر.معجزةاممماق تقرير ١— 

تقريرالوحيوالرّالة.٢- 

أقآؤ؛فيآهيبمي 

0منيوأولخوإوإسءحرممستمز?لآ^أأىءك.دطءاية  ٢٤٣٥ؤإن وأدثىآلمعر الساعة ؤاثست 
■©ثئبميي 0نئتت سأمهئلآنًطلخترص 

ظ:زمبمغآذغإدمحءنم٥^١
هعيروأ يدم ٠^١ آلتيتح، قمل ئيرهت-*دأُاإدآخ جإد بمث؟حمق أبمثممحّ 

١ؤر الف

أنْتكة كمار سأله حين للشي. معجزة شمن؛ إل الخمر وانشق الساعة، قيام وقت اقرب ٣" "١ 
الني.وثدبوا دائم، سحر أثه محيزعموا التصديق، ينرصواعن واصحة حجة يرالمشركون وإن ^.؛٦٢^، 

الخيامة.يوم بأهله واغ أوثرمنقر حثي أمرمن لكل، الباطل' من ارشيْلان لهم يين، ما مح-ابوا 
صوو4،وعلا عيناه، احمؤمت< حفته إذا ه اف رسول كان قال: عنها اف لغي اُتح عبد بن جابر عن 
كهائين«،والساعة أنا رابعشت، ويقول: ومشاكم. صبمكم يقول: جيش، مئدر كاثه حش غضه• وامتد 
(.٨٦٧برقم وا-محهدة، الصلاة نحضف باب ا-إءمعان، مماب —  T٠٩٢/ لم م)صحح والوسهرؤ اليابة إصبعيه يان ويقرن 

حكمةالخرآن ماوا عوايتهم. عن لزدعهم كفايه فيه ما العغليمة الأحبار من حاءهم لخد وقسا ٦- -٤ 
عنهم،- الرسول أقبما - فأعرض الكمر؟ عل أصؤ لمن اكحذيرامحت، نفع فاذا غايتها، بالغة عظيمة 

والحساب.مشاهدالخيامة ل الخالوب منه ئوجل عفليم، أمر إل يدعوالملك يوم وانتظرهم 
انتشارهمكأممز قبورهم، من محرجون الهول، شدة من رمتها يستطيعون لا أبصارهم ذليلة — ٧—٨ 
هذاالكمار: ويقول يدعوهم، اليتم، للملك، للاستجابة مرء؛ز، الأفق، ق منتشر حراد حشود وسوقهم 

شديدالهول.يوم 

-٥٧١
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والأسش1ظت;الفوائد 

— a٤٨٣/البخاري )صحح السرآأ. انشقاق فأراهم اية، يريهم أن مكة أهل مال ١١أة$بم أنس عن ~ ١ 
(.٢٨٠٢برتم مسالم، وصحح ٠  ٤٨٦٧برقم باب)١،؟؛^(، القمر، محررة ~ التفسير كتاب —  ٤٨٤

يدليلالتحم، نم الأيام من يوم ل انشق قد لكن القمر أن وهي' علمية حقيقة إل العالعاء ئوصل ٢" 
منوأكثر الأمتار من مثات عدة ين أتماقها تتراؤح القمر، جم ل وغائرة جدآ حلويلة تمزقات وجود 
لمترات الكيلو من مجثات إل وتمتد مترات، كيلو وخمسة متر الكيلو تصم، بين وأعراضها متر، الكيلو 

المعروفةالعميقة الخفرة أمثلتها ومن مجتر، كيلو الألف، عل قهلرها ويزيد متعرجة. أو مستقيمة حطوط 

وإعادةالقمر، انشقاق آثار من أمحها عل ئئرت فقد هنا ومن (، Mare Orieiitalis)الشرق بحر باسم 
انشقاقصورة ؤسظر: ٥(. ْ-٨٤ ٣٧النجار، رئول سكتور الكرم 1^0 و الماء العلص: الإعجاز )آيات التحامه. 

الملحق.ق القمر 

الصثأوالخراء.عقيدة تقرير ٣" 

ه.له معحزة القمر انشقاق — ٤ 

القيامة.يوم لأهوال بالاستعداد وأمرهم الدنيا، قناء وئرمكج القيامة، بدنويوم لعياله تعال اطه إندار ٥~ 
مهلملث،.فإنه ضه والتحدير ^ى، ٦^ 

•فيهم يوثر لن ذللثا بال العلم عند الكفار دعوة ترك ٧" 

عظام.أهوال من يواجهون وما القيامة، يوم الكفار حال بيان ٨" 
كيلومترآلف من اكثر تقدر الأرض من احان مثغْلي الهاجر اُبمراد مرب إئ العلياءت يقول ~ ٩ 
وعشراتالليون بض تتراؤح بكثافات الأرض سطح من قرية ارتقاعات ابرادالهاحرعل ؤيتراص مرح، 

عندماعجيب تشينه إنه الطياقية. الأسراب يام ومرق الواحد، الرح متر الكيلو ق جرادة اللايئن 
صارمةقيادة نحت، شديد ابراد؛انضباط أسراب وتتحرك الحشر، أرض إل ساقون وهم الناص يتزاحم 

،•١٩٦~١٨٢ص التجارت زغلولط الكرم• القرآن ز الحيوان ت العلمي الإعجاز )آيات المترب. قدمة مق 

٥٧٢ -



القمرّورْ 

ّس"هءمقئئ0;مم'ء
قةم«مءو؟ من ئهل َؤراهثلثييئهآ.ثاثع أسماجرأءنشحمف ثدّم.أمبم آٌ داب 
عثاإ-<ودلرهأهَلكث 

التمرن

يالخون،وامموه نوحآ، عيدنا فكدبوا ١^^؛، نؤح قوم ~ الرسول، اثيا — هوملث، قيل "قدب — ١ ؛ — ٩ 
عليهم.فامرل هؤلاء، مقاومة عن صعم، إق رب يا ت رثه نؤح فدعا بالقتل- وهددوه بغلظة، واتتهروه 

متدفقة،عيونا الأرض وقجرنا الصب، من يكون ْا بأب،لح الْلر ;*طول ياء الأبواب ففتحتا دعاءه، يأجيتا 
معهامن ومي نوحا وحملتا لإهلاكهم، افه قدره الذي الهلوفان فت^قون الأرصى، بمياه الياء مياه فالتمت، 

علعقابا الكدبين وأغرقا وحقظا، منا بئرأى نحرى امثر، بممشدودة حش_، ألواح ذايت، سفينة عل 
كفرهم.

عدابيركان فكيمج بما؟ شظ مئث من فهل للموعظة، الهلوفان قصة جعلتا لقد ومأ ~ ١ "٦ ١ ٠ 
باياي؟شقي ول؛ رسل ثيب لمي وإنذاري 

والأسنمامحيامته:الفوائد 

ا؛قين.الوالرمل الأنياء هوبثرة الرّول لية ت
والعانية.الكفر ق الاستمرار من فريس تحذير ~ ٢ 

لكدبيه.وتثتح لحله، ورغ أله، لنؤح تفخم •تدثأه ^*١^^ قوله ل العفلمة نون إصافة ٣" 
منإمحامم-اليأس بعد قومه ض نمحح دعاء ٤" 
اللحق.ق يا النهمر، الماء صوره ينقلرت ْ~ 

الملحق.ق كيا الأمار، منها المتفجرة العيون صوره ينفلرت ٦" 

الخلوفان.حادثة تقرير ٧- 

- oUr



القمرسورة 

آءثرمممك_همةم؛انهؤ<ئدرنمشؤ.تمغآتاشسإ 

•الم\ر 

به؟يتعظ متعظ من فهل يتدؤر، أن أراد و_ثن والحفظ والتلاوة لكوبر القرآن ثثرنا لثل ونسأ — ١ ٧ 
إثتايج؟ كفر يني وإنذاري عقابي( كان فكيف فاهالكظهم، هودآ نيثها عاد ملة كدبت — ٢ —١ ١٨
منالناس نحطف والتنكيل، بالتعذيب عليهم مستم عصيسح، يوم ز الرد شديدة ربجأ عليهم أرميا 

لهم؟ؤإندارى عذابي( كان( فكيف، أصوله، من الشبع كالنخل فتجعلهم روومهم، عل بمم فترمي ديارهم، 
شقيمئتظ من فهل يبمتم، يتذؤر أن( أراد لتي والخقظ، للتدبروالتلاوة القرآن( ومالقدتثرنا — ٢ ٢ 

به؟

والامماطات:١^١^ 

البليغة.الأمثال من فيه صرب( ما لكثرة به، والاتعاظ القرآن قهم تعال اف تهل — ١ 
والتدكر.للجمظ القرآن(؛ بتهيل الأمة هذه عل اطه فضل - ٢ 

وعبرة•عقلة فيها الهالكة الأقوام فصص من قمة كل ٣— 
بمحال•اف ءذ.اب ولائزد قيء، لا هي تعال اف قوة أمام كانت، مها الإنسان قوة أن بيان — ٤ 
أهلكهم.حتى أيام عادعدة قوم عذاب اسمئ - ه 

عاد.قوم عض قنط من والتعجب التهؤيل ٦- 

- ٥٧؟



القمرسورة 

ئثع.لُليى\لثةثمحئسثمحإآإد\نحيا هثاأوآ١٥^^٤١ ؤ
فارصيمقنك ^ ٥١متحؤأ آلكداث'ا'محيز عإتذلأعداي أو؟ أمث هوكداب سنابو 

عداإ_ات١دوإصاظضاشستأواةكثاك0 ثميومحثرؤ؟ صضه.بجآ؛و 
0نكتمحاامحصمح

الشسءرٍء

YU-YV  - مظناواحدأ ممع كيف عليه: فأنكروا أندرهم، الش صالخآباس ئ1 ب ملة 'قدت
بلسا؟ من بالرسالة واصطفى الوحي عليه أنزل هل وحنون، الخؤ عن صلأل إذآلفي إينا لثرية؟ ال 

التكم؟هوالكداب من الآحرة ل سيعلمون لم: وموبخا مهددآ عليهم اف قرئ دالتكم• الكن-ب هوممر 
الصبروالرم محرمم، عاقة — صالح يا - فاتتفلر لهم، ابتلاء الصخرة من ؤللبوها اضر محرجواكاقة اثنا 
أذاهم.عل 

ولهمللشرب، تحضر يوم للتاقة واكاقة: هومالث، ب؛ن مقوم الماء أد عقليا حبرآ هم وأحم 
الناقة،_p_، وغامر عمرها، عل فخثوْ القوم، أشقهمر منر أحدهم ونادوا فثطزوا للشرب. محضرون يوم 

بصيحةالعذاب عليهم أرملتا اثنا رسولهم؟ تكديب عل ويدري كفرهم، عل قم ءن-ابي كان فكيفج 
الفئث،.ابس كاقن فكانوا واحدة، 
به؟شفل. منرشظ فهل، يتدثر، أن أراد ل-مى والخفقل، والتلاوة للتدبر القرآن يئرنا لقد وما " ٣٢

والامتشاطات:الفوائد 

٠إهلاك ق اش ئغة بيان - ١ 

الثراح.أصول عل لاتفاقهم جيما؛ لهم هوتكذيبا الرمل أحد تكديسم، ~ ٢ 
امل.ق العجلة يتضمن لأيه دون)أنزل( رألقي، يلفظ التمم ٣" 

أجرأقومه.وكان ؤ، مالفبن هوهدار الناقة عمر الذ>ي " ٤ 

والكال.اوئ، ْمدر فإنه به؛ واكدكم القرآن حفظ إل افه ء-ءوة - ٠ 

٥٧٥.



القمرسورة 

تنهيئ1بمتث |ئتءمدتمو. ؤو عي بتتا أ؛1■لإمحشالدي.إآ ألؤ 
ثلتتتاضأفيه عن رثردوْ ؤلئد ةسر اُةأ ئتثتدث_تنا آتدؤمم وئقت ?ج^ حك *ن نجي ّةقإك 

تاءص0محم؛قهةئي0;ه
صي؛/ساآيمئممي

التصجرت

ترميهمرثمحآ عليهم أرملنا إئتا العياب، فاستحقوا افقفتوء لوط نبيهم بإنذار لوط قييلة ثديت مآ~  ٩٠٣٣
ذلكومثل عيهم- عندنا من نعمة الليل، آحر ل جئناهم ~ امرأته دون من - لوط أهل إلا بحجارة 

وقبدللث،. ق فث>،قوا منهم انتقامنا ،؛ ٥٤١١لوط أنذرهم لقد وقب والعمل. بالقول شكر من نجزي الخراء 
عقابي(فذوقوا فآعميثاهم، اللاثكة من بضيوفه القبيحة الفاحشة يفعلوا أن وقاحة بكل مجته طلبوا لقد 

للكفرةمستأصل عذاب ١رصباح ونت حاءهم لقد وقط القه؛. لوط رسول منه حيركم اللي وإنداري 
السديد.ؤإنذارى الشديد عذابي فذوقوا الاحرة، بعذاب منصل 

يتعظمتعظ من فهل ؤيعتبمر، غتذؤ أن أراد لمى والخفظ والتلاوة للتدبر القرآن يثرنا كد وما ~ ٤ • 
به؟

وحجحنئاالباهرة، باياتثا فجحدوا القهخ، موسى بواسطة الإنذار فرعون قوم جاء لقد وثب  ٠٤٢٠٤١

يشاء.مجا عل مقتدر يعالب.،، لا عزيز ندمثر بالعرق فاJمرناهم الظاهرة، 

والأسماطات:الفوائد 

وألوهيته.تعال اف ربوبية تقرير ١— 

رصله.وطاعة وطاعته به، تعال؛الإطن ممه الشاكرين حراء بيان  ٠٢

بجددواأن ه ١م٠١ثإلقؤمليئؤ ؤءذ-ومحأعذاياوندر تعال- قوله ق التكرير فانية ٣" 
واستيقاظا.تنبها يتانفوا وأن واتعاظا، ادكارأ الأول؛ن أنباء مجن نبآ كل اسبع عند 

والاعتبار.للحففل وسهياله القران تيسير  ٠٤

- oS\



القمرسورة 

بجمأ©؟ ذثر ثأتر?©؟آدم( ؤألثاعم موعدهتر ةلأنو\تلأ ?© آلربجت ؤبمبيث 
مد1إلأئطهكّإ

ثمتدْفيآمحفي.ثيىو ؤغو © ثللكب ين يهق وقثد © أثم 
همطفييخلإمح؛ممبنجأ© فيكتي«ومء© 

التفسيرت

الهالكينالسامين الأمم من وأشد حير مل"قئاركم ومئعهم: مكة ممار عل تعال بمكزاض — —٥٤  ٤٣
أمالعقاب؟ من ياللأمة الهولة الكتب ق مسطرة اف عذاب من يراءة لكم أم اف؟ رحة عن المدين 

ويولونا"بمْع هذا سبجرم محمد؟ عل منتصرون وقوتنا، بكئرتنا واثقون جاعة نحن بغرور• يقولون 

بدد•يوم حمل كا الأدبار، 
•النزول محبب — ٠ ٠ ~ ٤ ٦ 

مبمؤثبجم ؤ ت فترلت، المدر. ق جؤ اش رسول يناصمون قريش مثركو جاء ^ ١٥فهم هريرة أبي! عن 

فيءم باب اسر.، ب مم؛ - ٢ • ٤ ٦ / ٤ ميم )صحح ه مدي قء-غكم توأع'إئاَؤو يؤمانس ثتمحمحيم •٠٤!، ءاآلث١مح- 
(.٢٦٥٦برتم بقدر، 

يرتالتف

الا.نيا.عياب من وحرارة أجنا أشي. جهنم يثيران الثاعة وءذ.اب يالعذ.اب, موعدهم الهساعت قيام يوم بل 
وجوههم،عل يثدة العياب ملائكة سحبهم يوم بمم، متعرة ونار الخق، عن يعدشديد ق الكفارياش إل 

سيقيقضاء حلمتاه ا،لخلوهايت، من ء مي كل اثنا جهنم. نار عياب شو0 ذوقوا وتوييخات تقريعا لهم ويقال 
فيكوندهم،■ ة واحي• كلمة نقول أن إلا أردناه إذا للثيء أمننا وما القلم. يه وجرى به، علمنا 

البصر.لح كرعة 

شيءوكل بمم؟ يتعظ متعظ من فهل السائقة، الأمم من الكمر ق أمثالكم  lj_sلقد ومسأ — —٣٠ ٠ ١ 
صحفهم.ز مكتوب أعالهم من وكثي، وصمثد ثل، أو حثي من 

عفليم،مليلث، عند كريم مقام ق القيامة، يوم عدية أمار ذايتج جسامحت، ؤ لفه؛هلاءته التقين إن — ٠ ه — ٥ ٤ 
سبحا^.ثيء كل عل مقتدر 

٥٧٧



القمرمحورة 

والأسشاطات:الفوائال 

ابهاذمزض ولر نزك وقد مكية، آية لأما الموة دلائل من ه عزم٢^٤^^١^ ؤ قوله: - ١ 
القرآن.معجزات من وط؛ الغيب، عن إ-تحار ففيها يعد، 

تألعب ٠لحارية ٧^٠١ بمكة، قق محمد عل أئزل، لقد ت قالت، عتها القه رصي الومتثن أم عائشة عن ٢" 
(.٤٨٧٦يرقم ؛*( القمر)١١محورة الضر— كتاب —  ٨٤٨٦! الخاري )صحيح ه. ؤأتز ألهمتي ؤآلتاعذ معديم لالتأاعخ بؤ 

والقدر.القضاء عقيدة تقرير ٣— 

وقوص.قل الحفوظ اللؤح ق محلوقاته، ق محيره مدر كل اف كب ٤" 
قيء.منها لايترك الكات«ين الكرام كب ق مدونة العباد أع،الي ْ~ 
والترغيب،.الترهيب ليتكافآ الكمرة؛ حال سوء بعدبيان  ٧٣٣حاي حنني بيان ٦" 

٥٧٨ -



ّورةاارحن

٠مدنية ت الترول 

القاصين

تعال.ض توحيدالربوسة عل وابن للإنس الكونية اايواْين إقامة ا~ 

والخاب.اليمث تقرير " ■٢ 

الكثيرة.نعمه عل تعال اض تعظيم ٣" 

آرتحِيآؤتي أق يّ ِبم

آلأةوإِذه ألمتاث تئءممئخ ئألقآ؛ 0 ثأثثثسمح حأ 0 بماي 
'ه'يياؤث*محثيأألمهماز إلمتط وفيعؤأآلؤيئئث آبيهمأي 

نأصداثألآهمهتصنحأقمحن؛محاقهه
يرتالتف

والييان.التلاوة بيير القرآن علتهم وا-بمان، بالإض الرحن اه ٢- - ١ 
والرعيان.القاصد من ه نفق ئا الييان؛ أنولع وعلته تقؤيم، أحن ق الإنسان حلق ~ ٣"، 

متفلم.محاورهماوْسازلهءابحاب ق محريان والقمر والشمس ~ ْ 
العيال.مصالح من له سحرها لما ونحمحع ف، تجد كلها الأرض ق والأشجار الماء ق والنجوم ~ ٦ 
تفللموالئلا والأفعال؛ الأهوال ل العيال العدل؛؛ن ووضع لها، سقفا الأرض فوق رفعها والماء ~ ٩ —٧ 

وزلخم•إذا ا،لتذ.ان ولانقصوا بالعدل، الوزن وأئيموا المتنان، ل ونحسوا 
أوعيةذات والنخل الفاكهة، أنولع فيها الخلمؤ، علميها ليستقر ومهدها؛ بتعلها والأرض ~ ١ "٢ ١ * 

الرائحة.طب نبت، كل وفيها القز، ذوات الحويي، وفيها الثمر، 
والأستياطات:الفوائد 

بالرحمن.سيحانه صث.رها والأخروية الدنيؤية للنعم تعدادأ السورة كانت، لما ~ ١ 
أورحيمعزيز فلأن فيقال: وتعال، شارك الرب غثر عل يطلق، أن بمح لا اش، اسم قثل الرص ٢~ 

أواف.إله لايقال: كيا فلأئرحان، لايقال: ولكن أوحكيم، أوعليم 
-٥٧٩ .



الرحمنّودة 

الدينيةعادة المدار فهو مكانا، وأرفعها شأنا، النعم أعفلم لأيد القرآن؛ بتعليم بدأ اف إن ٣— 
والدنيؤية.

الضمترؤإفهامالآ.محرين.ق عئا ايانوهوالنسر الحيوان، عن الإنسان تعال اف ميز ٤- 
اللحق.ل كإ والقمر، الشص حريان ئنهلط ينظرن — ه 

فيه.البعض لتحريم الوزن، ل العدل، وجوب، ٦"■ 

اللعحق.ل ي ا،ليزان، وصف صورة ينظرت ٧" 

الأته.عل اف شتكر دجوُب، ٨" 

آت؛مافيتثلى 'او^أُ افي ءشنلك١كذمن حأركآلإذسنن رنبما ءالأي أى نؤ 
ت١ثتمآثرثين.رئاي وثيث رب ؤ؟ رذ،ةا ءامح؛ه نأي وأ قام تن مايج ين 

مجقةنمح0بمةبماه ص
صتفياي'م.ئمتللآء

ثبمةةنئاِن©؟ه
•الشأذر 

عليها.اف ؤيشكر بالنعم، مؤ أن للمسالم ؤيتبغي والحن؟ الإنس أبما تححدان حالقكإ نعم بأي " ١٣
ذاُت،النار ف، من ايص دلحالق، كالمحار، يابس طن من آدم البشر أبا تعال افُ حلؤ، ~ ١ "٦ ١ ٤ 

تححدان؟والحي الإنس معشر يا حالؤككا نم بأي يعص، فوق، يعضها الألوان 
معشريا ربكيإ نعم بأي والصيف، الشتاء ل ومعرييها الشمص ثشرني رمن، سبحانه هو ~ ١ '٨ ١ ٧ 

تححدان؟والخن الإنس 

الماءفيصس، يلتقيان، والءذُ_، المالح التجاورين ين المم ماء جعل اد4 سبحانه نعمه ومن —٣٢— ١ ٩ 

معشريا ربكيا نعم بأي مالحا، والاني عذبا العدم—٠ الماء ليبقى حاحزآ ؛ينهيا وجعل المالح، الماء ق العيب 
معشرربجايا نعم بأي بأحجامه، والمرجان اللمولوبأنواعه الحرين ماء من محرج تححدان؟ والحس الإنس 
تححدان؟والخن الإنس 

ro-n - الاس ^ ١لحارية الممن سبحانه وله j رثك،انتم فبأي كاببال،، البحر؛أشرعتها
تححدان؟والحس الإنس معشر يا 

-٠٨.







الرحمنسورة 

غضفلا حاجامم، والأرض موات الق ثن يسأله جق اض أل متقبلمآ إخار ( ٢٩)الأية ق ٦— 
قوالمستمل والحاضر ا،لاصي ل يوم كل فهو سبحانه، صه - التقبل أو الحاصر آو اااصي ل - لأحد 
دثميح•يثعطمحب ليدل، نير شازت 

 ~U ،والضراء.الراء عل وشكرْ تعال اف حد يجوب

حدة،عل الأرض من كل أقطار من اكفاذ عن والإض الخن من كل عجز الحديثة العارف تؤكد ٨- 
وتفالهلحهاالاستواء، خعد عشي ئاليلأ لأتبعاجها الاستدارة؛ تامة ت، ليالأرض لأن حدة؛ عف موات وال

والحرارةالضغعل من كل لارتفاع أقطارها من الأرض اختراق، الإنسان عف ؤيتحيل اشتثن، عند قليلا 
باستمرارتزداد الحرارة درحة أن علميا الثابت، من لأيه البشرية؛ القدرة لاتطيقه مما المركز انحا0 ق باستمرار 

مماسمسضرصلسر،صيجم.ْمكوانحا0 الأرض سطح من 
الحديدذرات نوى ياندملج الدنيا الماء صفحة ق يتحثق النحاس عمر أن علميا الثابت من ~ ٩ 

ومنهاالثقيلة انماصر بدرات زاخرة الدنيا الماء صفحة بجعل وهدا للمائة، الأولية اللتات بعض مع 
أوالإنس من محاولة لكل رائعا عقابا وبمد الماء، صفحة ق فهلراته وثئل منصهر، والنحاس النحاس، 

التجار،,:٠^١، سكمر الكرم ي الأرض العلم والأرض-)آيات السموات أسياد لاخترائ، الخن من 
XT0.rr\_»

3ؤيثافي.'يرنملأئد.ثآي وزدآَةلؤ>مان ^٠ ١٥آلكثاآ ١ذثمت، ^١ ؤ
دؤثدييعهب آلثمِم؛ن تصغ،  ١٥?2ةد.داإن رنو=ظثا ^٠ ١٠نأي أو؟ و؛لآجثا0 لدس ينوء ءن 

؟٢١ةاءمحنو؟محمحث ^٠٠ ١٢٠٠■رذكأ ^٠١؛؛، أوأ محألأمدي ئاومحر 

الشاسءرا*

فبأياثواب، وكالعدن الورد، لون مثل حمراء محكاس الشامت، يوم السإء صدهمت، فإذا  ٠٤٠— ٣٧
والحيالإنس س أحد يسأل، فلا الحلاتق، ثبعث، العمجج اليوم ذللئ، فقي الثقلان؟ أتيا نجحدان لبكا يعثأ 
الإنسأثما نجحدان ربك،ا يعم فثأي واضحة، الوجوم ز العلامات لأف مدنس،؛ أنت، يقال،ت كأن ذنبه، عن 

والخن؟

وأقدامهم،رؤؤسهم مقت-مة من فتخهلفهم بعلامانمم، طه الكدب؛ن اسارس، ملأتكة تعرف —  ٤٥— ٤ ١ 
التيجهنم نار هده تقريعات لم ويقال والخال؟ الإنس اثبما نجحدان ربكا يعم فأي جهئم، نار مح، فتقيفهم 

.٠٨٣ -



الرحنسوره 

نتممأي الخرارة، شديد حار هاء و؛ين الومحدة، جهنم نار بين يمتددون نيا• • ١١١ق المجرمون بما يكدب 
والإنسان؟الخان ابما نحح،دان ربكٍا 

والامتشاطات:الفوائد 

للقيامة.العالي وحراب الكوبير، الانقلاب بيان ~ ١ 

والشقي.السعلأ فينرف تميزهم، علامامت ولحم قيورهم من النامي ييعث ~ ٢ 

معروف؛جعاْ.لأد4 الوقف؛ والحشرإل القبور من الخريج عند دنيه عن الإنسان أل لاي٣" 
١لإذلألوالإUنأنلأهلاJكفروالإجرام.٤- 

ك،ازالملحق.الرأس، من الناصية موح محولة ينظر• ْ~ 
والمعاصي.والظلم وهوالشرك بالإحرام الممديد - ٦ 

رثةتاةكئثافي<دواآآثارااوأ'ئمحتام 0كذتآنأع؟ اثاقثث\متتيء.بمئاناو؟ئآيتالإإلإئك لتن نؤ 
يأكا'و؟نأكاءالإ رئك\ويّباي< ئاقب ?ورذآثتاحمتاي<ّاي<أو؟ئآي 

أنامتو؟َكآخأق و؟نآىتاورجام.اتي قثهرملأحأن لتِبملمثبنإص تين 
ءالأءمحآكت ©؟ آلإصت إلا •بمزآءُآلإص تل ?0؟ قكي.ثاتي ثبمتا ?0ثأيه ثألتت٢ثاق 

•المسهرا 

نعمبأي عظيمتان، جنتان العاصي، وترك أمره ئامتثل العباد، من رثه مقام خاف ؤلتن — —٣٥ ٤ ٦ 
نححدانرمما ينم فبأي الطيبة، الثار من كربمة أغصان ذوا-ا الختان ها-ان الثقلان؟ أيا نمحدان رممط 

منفيها والخاذ؟ الإنى أبما تححدان دبك،ا ينم مأي الحائية، المياه من ءئ-بتان عينان فيها الثقلان؟ أيا 
الثقلان؟أيا تكفران رممط نتم فبأي صمان، الفاكهة أنولع كل 

ذهبمن وجنتان فيها، وما آنيتها فضة من •اجقان ^ ١٥اش. رسول أن ه قيس بن عيداف عن 
ءدن،ا.جنت j وجهه عل الكثر رداء إلا ريم إل ينغلروا أن وبتن القوم وما؛؛ن فيها، وما آنيتها 

بابالإمحازا كتاب ~ لم موصحيح ،  ٤٨٧٨برقم ه دوبماجقئاين باب النمير، كتامحبج — ٤ ٩ ١ ٨/ اليخاري )صحح 
(.١٨•برقم رببمم، الآ-محر، ي الوسمن رقة إناث، 

-٥٨٤ -



الرحمنررة 

ربكإنعم فبأي التناول، يرس، ا-لحتتين وثمر ّميلثإ، دديياج مبطنة فرمحس عل مئيججن —٩٠— ٥٤
غترهم،إل ينظرن لا أزواجهى، عل أبمارص قاصرايتح زوجامحت، ا-بمثات> هذه ل الثقلان؟ أ-ها نححدان 

الزوجاتهؤلاء كأن والخان؟ الإض أثبما نححدان ربما نع، مأي جان، ولا ملهم إنس مربمئ ب أيخاد 
والخان؟الإنس أيبما نححدان ربحا نن، فاي حالهن، ل والرجاز الياقوت الحور 

ننمفبأي الاحرق؟ ق إليه؛الخنة الإحسان إلا الدنيا ق والعمل بالقول أحسن من جراء هل ٦- -١ ٦• 
والخان؟الإنس أبما نححدان ربما 

والأسشاطاُت،:الفواثد 

تعال.اف من ، الخوففضل بيان ١" 

صيحاته.شكرم أجل من الاحرْ؛ ق ااومت؛ن لعباد0 ؤنتمه آلاته ليعضى سبحانه اف ئنداد — ٢ 

•إلاإليهم ينظرن لا لأزواجهن الخغة أمل اء نحب ٣" 
منغيره نحب، ولا فتحبه زوجها، عل ثظزها ئمقر الش _، الدنيا ز النساء أفضل إل الإشارة — ٤ 

الرجال•

بسواء.سواء للأنس، كإ أزولج، ولهم الختة يدخلون ال؛نمح، ابن أن بيان ْ~ 
حرائه.وبيان بالإحسان، الإشادة ٦— 

-٥٨٠ -



—ردأالرحمن

رؤآ؛قا؛؛^ ١٠ظآ أؤ؟ يكذبايب؛؛©؟ نمتها ؛؛؛ ١٠ئأئ اؤ؟ جنثالت دنينا من نؤ 
0؛ءظئءلآنةلثةة30ةمحتاتي توئ 0ائآتي:١'^ صي ةةإ،تي0ابمءتثه 

نبماهءو0وتصثقفي^١٥ ٧٥

أاج^نضقأتمظيىيىآيخفيقةياتي رثةآ تيآيتاأتح -شتُ_وةإ،رتيجك\ي ققتقكحق 
ةلآةيا0ه

التمثر؛

الإنسأثما نجحدان ربما بما نأي منزله، منها أقل جنتان امت؛ن ايا-بمنت؛ن دون ومن —٧٦— ٦٢
باناءقوادتان عينان فيها وابان؟ الإنس أثما نححدان رمجط نتم بأي الخضرة، قاتمة الخثان ماتان والخان؟ 
والخان؟الإنس أثبما نححدان رمجط نتم بأي تنقطعان، لا العيب 
الإنسأثبما نححدان رمجط بمر بأي الرمان، وأشجار النخيل وأشجار الفاكهة أصناف فيهيأ —٨٧—  ٦٨

ابمانححدان رمجط نتثر بأي الوجوه، حسان الأخلاق خيرايت، زوجات الأرح الختان مدم ق والخان؟ 
ابمانجٌدان رمجط بما بأي العفليمة، الخيام ز مصونات الخور من الزوجات هؤلاء والخان؟ الإنس 
والخان؟الإنس أثما تححدان رمجإ بما بأي جان، ولا بلهم إنس مربى ل( أيكار مى والخان؟ الإنس 

تعاظمت،والخان؟ الإنس أيا تحمحدان رمجط بمآ بأي مزخرفة، حفر واتي عل متكئئن 
لعياله.والإكرام والكمجياء العفلمة صاحب ربل—، امم خثرات وتكاثرت 

ميلا،متون عرضها محوفة، لولوة من خيمة الخى ل *إن قوقال،: اف رصول، أن ه قيس بن اف عبد عن 
-الضر محاب - ٤ ٩ ١ A/ اساري )صحح الوبون٠. عليهم يطوف الأخرين، يرون ما أمحل منها زاؤية ل كق 

(.٢٨٣٨برقم ، ٢ ١  ٨٢/ ٤ سها وصمة ا-بمة كاب سلم، وصحٍح ، ٤  ٨٧٩برقم الأيت الرحن، سور؛ 

والأسشاطاُتح:الفواثاد 

الدنيا.نتم من وأجل أعظم الأخرة نعيم أن بيان - ١ 
لقصيهإ.والرمان الذالنخل إفراد — ٢ 

بيتها.ل اك،بمورة الرأة فضل ٣— 

فيها.ييعدون الخنة، يدخلون المالخن الخن أن بيان — ٤ 

-٥٨٦ -



الواتعتسورة 

الزولامت.

القاصد:

القيامة.يوم العباد أحوال ييان ~ ١ 

تعال.ض الربويية توحيد عل والدامن  ١٠٠٢٠^^إقامة ٢" 

د_ياضاؤيي

ره'محتثآ آ/تيى ثثت ^١  ٢٥ياصت هنة ١٠. ٢٥لوةثناَكذبت قش  ٢٥الوا.فنث وصت دا إؤ 
سهغأسمث^جمثاآمح

فا٢٥٠ ٢٥"?٥"مآمحشي،آنئثتأق ?زاؤأمحثبآتقثت آلتتنذ 

عقنامممثن  ٢٥ثمحبمؤيف ثم عث  ٢٥آلآجةر< ئ محيل ''و ينآير؛يذ<يئد "وُ ألجمي جقب 
^٢٥مليك 

التمسير:

لايتجرأالعين، رأى يراما الخلق فكل قات، إذا القيامة من ومشامد بأموال تعال اف يدمقر ٣" "١ 

لأملرافعة اكران، من الممل الدزكاتر ق والطغيان الكفر لأمل حائقة دمي يوقوعها، لإقدب أن أحد 
الختان-س العليا الدرجات j الإي،ان 

غيارأذلائ< سج، ^١،^، تفنينا، الخبال وفتتتج ^، JLmارنحاحا وارمحت، الأرصى، زلزلت، إذا ٦— —٤ 
متتشرآ،
V-U • الرفيعة، الدرجات، ز اليمين فأصحاب، ثلاثة: أصتافآ - العباد أنجا - وكممم - ١ U!أكرم.ماتهم

همالدنيا ق والخيرات، الحغات، إل والسابقون ا حالهم أنعش ما الفل، الدركاتؤ ق الشؤإل وأصحاب، 
كريممقام ق اف، عند القث؛ون هم العالية ايازل أصحاب أولثالث، الاحرة. ق القيم النعيم إل المابقون 
منه محمد أتياع من وهم الاحرين، من وقليل السابقة، الأمم من كثيرة حاعة يدخلها النعيم، وحئات 

لزيدبعضى؛ وحة بعفهم يقابل عليها متكتين باليهت،، منسوجة ثري عف ون محلدالآةمّين، السابقغ، 
والنعيم•الأنس من 

٥٨٧ .



الواقعةسورة 

والأساطات:الفوائد 

•تقريرابثدامحاءفيالآخمْ ١" 

محالة.لا وهوعها للإيدان؛تحقق الواقعة؛ القيامة يوم عن تعال اش عي ٢" 
لأمرما.وتمؤيلأ تقريرألعفلمتها، لأحرين؛ راقعة لأقوام، خافضة بآيبما القيامة وصف ٣— 
وعغقمان.بمعان والعاصي والشرلث. يرفعان، والتقوى الإبجان ٤" 

القيامة.يوم أصناف ثلاثة عل الغاس أ0 بيائ ْ~ 
ومكان.زمان كل ق بق الفضل لهم الطاعات إل السابقون — ٦ 

محامنهيان ذ'كرهم ليردف الفضل؛ ق وأقدمهم الأصناف أّيق كومبمم مع الماشن ذكر تأخم ٧" 
أحوالهم•

يهنهمفوو  ١٣^ُأو^؟لأبميمث تعم تن وس ؤامر أ'و^'يآ •ققمثجآ ؤثدن ؤبمؤئاعبتم 

المميرت

الجالية، لا-يدْ خمر من وكأس وأ؛اريق لخدمتهم؛ائداح الدوام؛ عل غليان عليهم بملوف -٣٢-  ١٧
ولهميشتهونه، الذي اسر ولحم الفصلة، الفاكهة لهم ومتبمون ئزتياولايكرون، من لزومهم تتمثع 

حماله.ق أصدافه ل اللؤلؤاكون كأمثال حنة، عة واسعيون ذوات روحات 

يسمعونلا الدنيا، الخياة ق حير من هئ.موا مرما لهم، حزاء العفليمة النعم اسحقوامدْ — ٢ —٦ ٢ ٤ 
بينهم.في،ا واللام الهلثب، القول إلا لايمعون إذ يسمعون، ئ إثم ولايلحقهم الباطل، الكلام لحنة اق 

والأسشاطاُت،:الفوائد 

الأحرة.الدار أحوال ؛ن>كر والحناء، البعث تمرير — ١ 
افلمة.الأمم ساتر من يكونون الماشن ساوأن ٢— 
الحرمة.الدنيا حمر عل ابنة حمر محل بيان ٣- 

التغير.عن - والأ؛ءا الأصفى لأيه الكنوز؛ باللؤلؤ بالخثة الع؛ر.ا الحور تعال اش تشجيه " "٤ 
١الحنة أهل صفات من اللام إفشاء — ه 

-٥٨٨ -



الواقعةّورة 

مر ؤ

©لآضص0لآحاص0صأص0ه
•المؤر 

نحتفهم العظيم• دجزاءمم الكريم، ومقامهم اليمتن، أصحاب بحانه اف ذكر نم ٤" "* ٢٧
دائم،واسع وظل بعمى، فوق بعضه متراكب وموز بالث،ار، مثقل ب، شوك لا ~ النبق ~ الدر أشجار 

حلفاإثنا وثيرة. عالية وفرش عنهم، تمغ لا الدانية الداتمة الكثيرة الفاكهة وأصاف جارية، عذبة ومياه 
أحد،ينئهى لر أبكارا وجعلناص وخمالهن ءلهارءءن، ل الدنيا حلمة عن متميزة حلمئ الخق أهل اء ن

جاعةوهم اليمقن، آصحاب ٢؟ لبستمخ أنشأناهن، الكاملات، الشابات صنر ل لأزواجهن، مثحيايت، 
الأمة. oSaمن كثيرة وحاعة ا؛مين، اامن كثيرة 

يقطعها,لا عام مئة ظلها ز الراكب ثر يشجرة الختة ز *إى ت قوقال ألم، يه بجائر ه هريرة أبي( عن 
.٤٨٨١٣^،١^.، ارواس، سور؛ - التفسير كاب -  A٤٩٥/البخاري )صحح وهلمحاووهمه،ا. ؤ >!وثتمئ ان وافرووا 
•ظلها ي ١^١^—، ثر يشجرة الخفة ي إن باب وأهلها، نعيمها وصثة الخة كاب — ٢ ١ ٧ ٥ / ٤ لم موصحح 

والأساطات:الفوائد 

نإكراماشوإساسءلانيتناك(نلإ١— 

ا-بمتة.ق لهم اش أعد وما اليمين، أصحاب شؤون تفصيل ٢~ 
وعلوالشأن.عادة المن مالهم لتعظيم ارتعج._،؛ أملوب استخدام ٣— 

عروبا.حوراء محناء شابة نمير ابنة دحلث، إذا الدنيا ق العجوز — ٤ 

ن.الق اؤيات متلأزواجهن، متنحسات أبكارخ أمن الخور صفاهمت، من ~ ٥ 

٥٨٩



الواقةصورة 

وظفيمحمحم.الأ،رههم.١؛©؟ في©فيصببج-م يت ؤ
محبم©قي/صءآمحآص١^ 

0دمحسس0مإقمثآمح ^،سالآاصزن 
أ©ثابجئةاآئحن؛؛©©َلآمحينئييمحر رولم،غلإ'إتآ ثمحء مح( مقنن 

أأ©ه
اكفر!

ظلوق الحرارة، شديد وماء النار، من حارة يج ق حالهم! أنص ما الشإل وأصحاب — —٨٤ ٤ ١ 
باكهواتمترين الدنيا ق كانوا إمم الئفلر. حن ولا مرج، بارد لا السواد، شديد لحان من حانق 

وآبائناتحن ئبمئ هل ويقولوزت العث، ينكرون وكانوا باق، شركهم عل يصرون وكانوا مماات٠، ٠iوا
متقنته؟وعفياما ترابا صرنا وقد الأوانل، وأجدادنا 

الحسابليوم واللاحقينثحشرون متهم المسابقين جيعا الخلائق إن الرمحولي: ي لهم تمل — ٥ ٠ —  ٤٩
معلوم.بوتمتذ تعال افه حدده الذي 
شجرةمن حما لاكلون — ياليعث، المكديون الهدى، عن الصالون اتيا — إثكم البعث ويعد — ٠ —٦ ٠ ١ 

شديدماء الهلعام ذللث، عل تشربون ثم بهلوثكم، منها فإكون يْلا3،، لا الذي الطعم ذامت، الحبيثة الرهوم 
يومالطعام محوء من لهم أعد هوما العدامحث، هدا لاش. a٠الالإبل كشرب بكثرة، منه فشاربون الغليان، 
القيامة.

والأسماطات:القوايد 

الأرض•وجه عل وجد كافر كل فيهم يدخل الشايا أصحاب ١- 
وقظاعتها.قولها وبيان الشمال، أصحاب أحوال تفصيل ٢— 
وا*بحيم.العياب ذللثا الشمال أصحاب -ما استحق التي الأسباب توضب^ ٣— 

صاحبه.فيهلك الشرعية، التكاليف ترك إل يقود فإيه الدنيا؛ الحياة هده ل يالترف التعديد — ٤ 

الوخيمة.عاقبته وبيان الترف، دم ٠" 

والوصف-العرصن من عليه مزيد لا ؛ما والحراء اليمثا عقيدة تقرير ٦"" 
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الوامحعةصورة 

محصءآممحاهمنيق0محمم
محق0:زصضة0أوصهممحثمق0
صمحةJصوثهس^ةتهم
^ه0ققصمحصبي0ء

أنيِرظقآٍبميِ.ه
اكءسسء\رت

أ-محرووابالبعث، ميمون فهلا الماس، أبما حاشاكم - والقدرة العقلة س لما بجا - نحن ٦- -١ ٥٧
نحنبقدرتنا نحن أم بشرأسويا، التي هدا نحلقون آآنتم الماء؛ أرحام ق الي من تقذفونه عئآ 

ضأؤلهمع يكونون غتدكم، قوما وتجدل، يدمركم، أن عل ؛عاجزين نحن دما بالون، عليكم قضتنا 
لاتعلموما.حلقة ق القيامة يوم نعيدكم أن بعاحزين ولما منكم، 
عل ٠٥١قدرة ممدؤرون فهلا شيئا، تكونوا ول؛ الأول المشاة أنشأكم اقه أ0 عرقتم لقد وقسا " ٦٢

أحرى.منة  ٣٥١٠٧١
نحنأم الأرض ق سنابله ستون  ٠٠٧١١الأرض، ق بذرونه الذي المذد عن أحثددف "" "٦٣٧٦

علتتفجعون فأصبحتم طعام، ل به ينتي لا متكئرآ هثيا الزيع هذا •بعلنا لونثاء ذلك؛؟ عف القادرون 
الرزق،•محرومون نحن بل ثتدبون، لخاسرون إئتا بقولكم؛ أنفسكم ويلومون الريع، أصاب ما 

الترلوننحن أم الممحاي—، من أنرلمموْ الل.ين أأتتم عيبا، تشربونه الذي اتاء عن أحروق ٧" * " ٦٨
عليكم.ا-لجليلة نعيه عل والفعل يالقول، ربكم تشكرون فهلا حدأ، مالحا بعلناْ لونشاء بقدرتنا؟ له 

الخالقوننحن أم شجرها حلمتم الذين  ٠٠٧١١الشجر، من ئوقدوما اش المار عن حروف أ ١
للمسافرين.منفعة وجعلماما جهنم، بتار تدكثرآلكم الدنيا نار جعلنا نحن لها؟ 

الكري«ا.فمله عف وبحمده العقليءا ربلث، اسم ؛4"^ ~ الرسول أقبما ~ متجح " ٤٧ 
والأ>سياءلات>:الفوائد 

١وحده تحال اض بيد الاجال أن بيان " ١ 

عقلا.وإمكانه البعث، صحة عف والر١من الأدلة إقامة ٢~ 
.٠٩'



الواقعتمحورة 

الإعادة.وهي الأحرى، النشأة عل قادر الأول، النشأة عل القادر أل بيان ٣— 
لآماكه.ولوشاء لعياله، الزيع يإنبايت، اف امتنان ~ ٤ 
يه.اشوطة القاصد نخإ الشرب لأن وذس ْداءعه، ئعدد ْع يالشرب اناء تعال افه حص — ْ 

ؤإتعاهه.إفضاله عل تعال شكراض وجوب ٦" 

جهنم.بنار ئوؤ فهي النار، حمح، بى حكمتم افه يكر ٧" 
والشريلثإ.المّثا من وكياله، بجلاله يليق لا عئا وتتز؛هه افه بيح توجوب ٨— 

®اجعلوهااش.ت رسول قال ه ئئآشِرتكآمميي نزلت،تؤ لما هال; ه، عامر بن عقية عن ~ ٩ 
زسجودي.))اجعلوئ قال: ١[ تألأض: ؤث1جآتثنهيءه نزلت: فلما كوءكم« رى 

يحان ابن وأحرجه ومجوده، ركوعه ي الرحل مايقول، بابط الصلاة، كتاب، —  ٩٨٦ يرمم  ٠٢٣ / ١ نن الآيوداود، )أخرجه 
(.٤٧٧/ y )المتدرك الذهي ووافقه الخاكم وصعححه (، ١٨٩٨برتم  ٥٢٢ ْ/ )الإحسان صحيحه 

ف،.؟ لمتءا0َلإ؟م عظيئّو؟ه5 عئ0 ؤ حث ؤ؟ \ظي آئيي ؤ" نؤ 
أنميب ثي -آ^-١ ُأ©؟ آتثؤثق رن بن ثنيي و؟ آلثثهثؤن إلا لادثقثُ ؤأر تكون كشط 

ةبموُأووأمآإن'كاثوكتثع محمحمان همئح ينآهرإا!ث'وأ" ةثاإ0كاث 
مم.ابجةثمحمح.إنش،آص؛.مأنوإنما0 

حآسمرره،آّرو؟هغي لو ٥^١ 
Un-Uo - ،_الزول:س

الناسمن ررأصبح M: الغي فقال ه، الغي عهد عف الناس مطز هال: ^،١ اممه رصي عباس ابن عن 
هذهفتزلث، قال: وكدا،<، كذا ئؤء صدق لقد بعضهم: وهال افه، رخمة مده قالوا: كافر، ومنهم شاكر 
ه-وهسالوف ؤ بغ: حش ه الأية: 

برقم'مما(•٨، ٤ / ١ مطرنايالتوء، تال! كفرمن ييان باب الإيان، كتاب لم، م)صحح 

التمسيرت

مدلوله.ق القدر عفليم — لوتعلمون — القسم ا هل. ؤان ومهثالمها، الجوم بمنازل ^rl،jT مشا 
.٠٩٢



الواقةمحورة 

لالدانين، ل والنافع الخدر عظم وإنه فيه، شك لا حق الخران هذا إف ت عليه والشم ٨— * — ٧٧
اللأتكه،من التطهرون إلا الخرإن يئس لا الحموظ، اللهمح ي مصون والتغيير، الياطل من محفوظ كتاب 

منمثرل القرآن وهدا أوالسل، الوضوء الدن ق وطهارة بالإيمان، اكلم.، ق طهارة عل هم الدين ومجن 
هو.الآمين تييه عل العال؛ن رب اف 

النزول!سسيج —٧٨— ١٨ 

تطروما الأنواء، يعض ه ثبمتئرق ؤ يقرأ: كان أنه صها اش رصي هماس ابن عن 
ه.رٍد3ؤأأقؤأ0كنبجث وهسلنن ؤ اش؛ فأنزل وكذا. كذا بنوء مطرنا كافرأيقولون؛ بعضهم أصح إلا قوم 

(.٦٥٨/ الصحح النفير عباس. ابن عن صحح ند يالنذر ابن )احرجه أ.ه. 

الشمحمحرّ.

افلتعم شكركم وتحطون مكددون؟ا أنتم القران بمدا هل لم؛ موبخا الكمار عل تعاد افه يتكر 
سكراتمعا-بمن عند الخلقوم الرؤح بلعت إذا فهلا النعم، بله ئتقدبون ائكم ~ القران هدا ومنها ّ عليكم 
فهلترومحم، لا ولكنحم وملائكتا، بشغا منكم إليه أقرب لنحن إليه، تنظرون حضور وأنتم الوت، 

قصادقين كتتم إن حسده؟ إل اشت هدا ريح تردوا أن أعمالكم ، ٠٣محامحبين عثر كتتم إن تستهليعون 
والخساب.البعث إنكاركم 

بحنةكريم وررق راحة اتثه عند فله الملأ، بالدرجات السابقين من الين كان إن فأما 
■النعم 

احرجيقالوا: صالحا، الرجل كان فإذا اللائكة، تحضره ءاليت قوقال: الخم، م، ه، هريرة أبي( عن 
ُاجه•،ابن )احرجه ورمحان®• بريح وأببرتما حميدة، احرٌحم، الطيسيا، الخد ل كانت، الملية، التنس أيتها 

الزجاجةمات،)مصجاح رجال4 صحح إضاد سا اليوصري; قال له، والاتعداد اجلوت ذكر باب الرهد،إ —  ٤٢٦٢برتم سنن ال

 /U (.٤٠— ٣٧/ ١ ءتاورك )ا،ل١^٠٠^ ووائقه وصححه الخاكم وأخرجه (، ٢٤٢٠/ ماجه ابن الأياي)صحح وصححه ٣(، ٤ ٩

شؤ،كل ومن العذاب، من لك( سلام له: فيقال اليم؛ن أصحاب من الثت، كان إن وأما — ٩١•٩— 
اليمين.أصحاب من لأيك 

غايةق شراب له فقدم الهدى، عن والضالن والمث، بافه الكدب؛؛ن س الين كان إن وأقا ٩- 
جهنم.بمار وهومهلل الحرارة، 
العفليم،ريك( ام يذ'كر فتح اليقين، الخبر لهو — افه رسول يا — ناه يثن الذي هذا إن —٦٩— ٩٥

الكرم.فضله عل وبحمده 
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الواتممتسورة 

ا-فثةإالنفس أيتها اخرجي قال: الوء الرجل كان *•••وإذا )<؛ ١٥ه الشي عن ه هريرة أي عن 
يقاليزال فلا أزواج، غلكه من وآخر وعثاق، بحمم وأبشرى ذميمة، اخرجي الخبيثه، الجد ق كانت 

ذمباب الذمي، - ٤ ٢  ٦٢برتم المس ماجع، ابن )احرجع . لها(( بمع فلا الماء، إل  ١٦٠يمج نم "ُُرج' حض ذلك لها 
ابن)صحح ^،^ ١١١وصحح* (، ٩٣٤ / Y الزجاجة ثقات،)مصاح رجاله صحح إساد مذا ايومري: قال والاصتعدادله، ا،لهمت 
٤(■• — ١٣٧/ الذمم)المتيرك وأحرجهالخاكمومح،حهوواتمه (، ٠٤٢ ؟/ ماجه 

والأسساهلات،تالفوائد 

•تعال الد عند من منزل الكريم القرآن وأن ايحمدية، الشوة ؤإئيات الإلهي، الوحي تقرير — ١ 
•تعال بربه إلا يمم لا انمد وأن نحلوقاته، من ثاء م؛يا يقتعال اف أن بيان ~ ٢ 
طهارة,دون مه ومنع الكريم، القران صيانة وجوب — ٣ 

دالب"يل•التحريف عن وصتانته جهفله، تعالئول اش وأن القرآن، قدر عثليم — ٤ 
تعال.اف قدرة أمام الناس كل عجز بيان ~ ْ 

•ا،لويت، عند الناس أحوال بيان ٦— 

أومعيبة.منثئه إما البدن: مفارقة بعد الرؤح أن عل دلالة الايات ق ٧- 
١فضل بيان — ٨  اليمين.أصحاب عل شن  ١١

النار.ق الكفار أرواح وثمر الختة، الؤمت؛ن أرواح ثمر ٩~ 
تعال.فه واكزيه اكبيح وجوب -تآكيد ٠١ 
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الخديدّورة 

مدنية.ت النزول 

القاصد:

الكونية.والدلائل تعال لذ الربوبية توحيد تقويو ا~ 

الدنيا.وحقارة الآحرة، عظمة *٨٧ القارتة ٢" 

٥٩٥



الخديدصورة 

بمسح

هم\كىءا\صؤ؛ته ؤ
ؤماثثئ•٢٤^؛^ وم1يرث يم ىشآٍيابجثاؤعفيامحفي<ومابمج ستؤ ؤ، وأ*لأمح 

?Q"ؤ^أي*ئئ وأ'شئعئش ضننت وأستاتالإ0صير''٥' م ليا 
"؛©؟ه

الضر:

 ١~ ~x السبعالسموات ق االخلوةات جيع إذ ّنطاته: وسعة ةدرت4، عفلمة عن تعال افه بمبر
قالّذير سبحاته وص وئئدئه، به يليق لا عئا ئثزهه لريا، والتحميد يالتسيح تلهج الح والأرضن 

بقدرتهبحي فيه،ا، يتصرف السح، والأزضن السح موات الملك له ءنلوقاته، تدبير ق الحكيم ملكوته، 
الأشياء.من ٌّيء لايعجرْ قدير، ثيء كل عل وص يشاء، كيم، الأحياء ويميت اطلوثى، 
فوقهليس الذي والفلاهم قيء، بعده ليس الذي والأحر ثيء، قبله ليس الذي الأول، سبحانه ص ٣— 

عيأ.أحاط الأشياء من ثيء وهوكل ثيء، دونه ليس الذي والباطن قيء، 
استواء~ استوي ثم أيام، ستة ق المح والأرصتن المح الموات خلق أبيع الذي سبحانه هو — ٤ 
منالأرصن ق يدخل ما وحده يعلم وأعلاها، الخلوئات أعفلم هو الذي عرشه عل ~ يعثلمته يليق 

بركاتمن المإء من يترل ما وحده ؤيعلم والثمرات، النيات من منها تمج وما وغلوقات، خيرات 
بعلمه" "العيال أئبما — معكم سيحانه وهو الأعءاد،، وثمرات اللائكة حشود من قيها يصعد وما وعقويات، 

شر.أو جم همن تعملون مجا بكل يصير سبحانه وهو كثتم، أينعا وعنايته وقدرته 
معهم.وعلئه العرش، عل ص قال،: ه ؤزئزذ؛ؤآتيظتإ قوله: ي صها اف رصي عباس ابن عن 
حن(.ومْ ثقات ورجائه ، ٤ —٦٩ ٤  ٩٥م/ الفتاوى )محميع 

ومحاسبتها.أمورالخلوقات، مميرّ سبحانه وإليه السع، والأرضن السع موات الملكوت له ٥— 
مننقمى ما ويدخل النهار، ساعات قننيد النهار، ساعات ق الليل ساعات من نقمى ما يدخل ٦— 

صدورق والخفايا باليات عليم سبحانه وص الليل، ساعات فتزيد الليل، ساعات ق الهار ساعات 
اداس.
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ا-لحاوياومحورة 

أو؟^؛؛؛ءانؤأتتؤوآسوألمٌرؤيرث ١٥^^^ِسثثلمثذثس ا.متوأإآش ءؤ 
سهوهم:ؤد

نجم
دنتمقأعظم منؤيأكتجوبملأقك< ي-تؤمىأنمى وآمحإرءد(لأمزى يسسنأشوإؤسرقآوثو؛تي 

٠٠?تن\قتيأسز\ينبمو 
وأبميحدلإيت؛-م بمحث ميمم تثق دآلثدءثي« آلثقمنثن رى أأو؟بجم لثرَلإٍبم لدر ثصنممهء حثي متتا 

^مممزؤإصشت،

ياطنثُفهآلرحة^دث،سمدشمحاب آقئا^شمنمعألأٌنزأ ؛ ٢٠١٠ولي;بمثن 
ثآنممئنوربمتم آمذم تنتن زىهثْءمنكمماث 

ءِئنمحآفيحا
هوئر<آتصؤأو؟ 

■الفسمرو 

بالإنفاقويأمرهم بالرسالة، وبرصوله بالوحدانية، له ومروا به، يصدقوا أن عيادْ تعال افه يأمر ٧" 
بالثوابالأوامر هذه ق له ائستجييين ووعد فيها، المزق ق سبحاته له حلفاء حعلهم اكي أموائم من 

الخثة.ق القيم والنعيم الخفليم 
هووها ياض، الإي،ان رك ق لكم عدر وأي ت لايستجيب مى عل بإنكاره الأحكام هذه ٨— 

مصدقينكتتم إن ذلك، عل باليم؛ن المومكد العهد عليكم اش أحذ وقد بربكم، للإي،ان يدعوكم الرسول. 
ياش؟

منالعظمة، والعجزات الكريم القرآن من مفصلات آيات ه محئد عل يمزل الذي هوسبعحانه - ٩ 
الرحمة.واسع الرأفة، شديد بكم افه وإ0 الهداية. نور إل الثواية ظيات من عنرجكم أن أحل 

هصثدماوالأرض موات الز الأموال وحمح افه، دين نصرة ل الإنفاق من يمتعكم ثيء وأي " ١٠
مكة،فتح مل ه اممه رسول ْع الأعداء وقاتل ماله، أنفق من والثواب الفضل ق يستوي لا تحال؟ اممه إل 
الدينمن افه عند درجة أعظم العالية الدرجات أصحاب أولتك مكة. فع بحد وقاتل ماله أنفق مى ْع 

•منه قيء عليه عنفي لا حأيّ، تعملون ما بكل واف ١ ابق اف وعده وكلأالفريقين الفتح، يعد وقاتلوا أنفقوا 
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الخديدمحورة 

ولهالثواب، له يضاعف، افه سيل ز ينفق ثى إل افت دين نمرة ق الإنفاق عل تعاق افّ قئص —  ١١

•التعيم جثة ؤ، كريم جزاء 
أمامهمنورهم يمتن الظل،اُت، تاللث، ز واقلومتات ياض الومشن — الرسول اتيا — ترى القيامة يوم ~ ١ ٢ 

اريوتون rjis ٠١٥١فقتل مسعود ابن عن صح وقد الصالحة. أءٍائم قيئ عل ~ حقيقي نور ومو ~ وحولهم 
وثقدمرة، يطفئ إبمامه، عف نونه من نورأ وأدناهم الخبل، مثل نوره مى منهم أمالهم: قدر عف نورهم 

يعرفهمبأثه ه الٌمح، صئخ وقد (. ٤٧٨آ/التدرك الذمي وداص وصححه حض ند ب— الخاكم )أحرجع أحرىٌ• 
منيستملكم ما خمع ق المقلمة بشارتكم قم' ويقال (. ٤٧٨آ/ايسدرك )ينظر أيديهم. بؤن يعي بنورهم 

الفلاحمو الكريم المقام ذلك، بآ. أ؛المها ماكث؛ن الأيهار أشجارها نحت، من نحري اتين( بيحول الزمان( 
العثليم.

متهمويطلبون( يادوتهم إذ القيامة يوم ظاليات ق النور ذلك الإي،ان( أهل من النفاق أهل ؤيلمتص —  ١٣
المؤمنين(ين هضرب احر. نورأ فاطلبوا الدنيا إل ارجعوا علميهم؛استهزاء: ود النور، ذلك، من يثرأ سيئا 

قيهالمنافقين( جهة من وظاهره الخنان(، نعيم من الرحمة فيه ١^٠،:؛^( جهة من؛ ؛اطن،، باب، له بحاجر والمنافقين( 
النيران(.جحيم 

كنتمبق المؤمنون: علميهم فثري الإسلام؟ سعائر نقيم الدنيا ق معكم نكن م المنافقون: يصح " ١٤
الباطلة،يالآمازٍ( وانخدعتم الدينر أمور ؤ( وشككتم بالنفاق، أنفكم دئرثم ولكنحم ر، ١لفل١Aؤ( معنا 

والمعاصي.الكفر لكم بتزيينه الشيهتان وحاJءكم الٌدت،، جاءكم حم، ؛الومئح، المائي، نح أن وتمئتم 
جيعآمصثركم الكمار، من، ولا عوض، ~ المنافقون اثها — منكم يفثل، لا العصيب، اليوم هذا فمي ~ ١ ْ 

الارّوالمتقث الرمح ومض مستقركم، هي، جهنم نار 
والامتتياطايتته:الفوائد 

وشتكره.وطاعته محبته بتلمزم ئ ورحمته؛عباده، ورأفته افه لطم، بيان ١— 
والعافية.اليسر j، منه أفضل والحرب الشدائد ؤ، الإنفاق — ٢ 

ا؛و،لأللالفضل وأي انمحابة، مرام، بيان ٣— 

ولامن، بلا قلبه من، بآ محتافه سل، j( المنفمح، أجر عظ، عن، متقثلأ إخبار ١( ١ - الأية)٧ ق ~ ٤ 
والثواب.الأجر له يضاعف، ّافه قاف أذمح(، 

بايايهم'قسهم وإءهل١ؤهم لهم، الملائكة يهم، الحنة دخول مل الإي،ان لأهل، السعادة بشائر من، ٠- 
الحنة.إل الصراط علي و؛أي،ائبمم، أيديهم يح، يم، عال نور ومعلؤع 

-٥٩٩ -
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و١محهممحثثثزةgم
يضنعسهبماحثثى وأمبمو(آكث ١^^^٥٥٤إن ?و؟ سؤن دتئم ؤثت  ٢٣»يثا]
ثهربمدرغم ؤأتشيدآء ؤكش ورثلي^ ءاثتؤأأش اأ©أ'وآكتي وثهترلجرمي لهتّ 

ص1ثاآمحجقو

ٌدثثآمحي وحنق ثغفزؤتن و؟ساموأإك متتعآلمثءئٍ- 
ؤ(تنيست يوتيم ثئّزآش دنللث ^امؤأ 

لمحلاأح دسار عل،آش د'إلغت دمأتأإف أن مز من يكتس ؤ، إلا آشم محلافآ 
٢^؛>£قمم.١ محث\في نحقَةو ءاثظًتظم يثآ ئمنيمأ ؤ/؟" ثاقم تا عق ئآتنأ 

التضثرا

ولاالكريم، القرآن وماع العظيم، اف ذر عظي الوتن قلوب ثرى فيه الذي الوقت تحن ألر - ١ ٦ 
ميلواأنيياتهم، وين بيتهم الذي الزماذ عليهم ءلال، الدين والتماري كاليهود القلوب هوة ق يكونون 

اف؟أمر محالفون وممرمنهم اش، كلام 
بذروئْلتين تحيا، القلوب قكذلك بالهلر، الميتة الأرصى بحي تّاف افُ أة العباد~ أقبما ~ اعلموا — ١ ٧ 

الحكيم.والقرآن العثليم اف 
افّ،دين نصرة سل ي وأنفقوا تعال، افه وجه ابتغاء الفقراء عل بآموالهم وصد.ةوا الدين إن ~ ١ ٨ 

النعيم.جنات ولهم الكريم، الأجر لهم ماعف، 
المنازلأصحاب هؤلاء الة، دالر|ولرمحله ؛الوحد.انية، له وأقروا تعال، باش صدقوا والل.ين " ١٩
يومالعظيم نورهم ُيؤئون الكريم، ثوابمم لهم الشهداء، ومرسة المديقن مرتة بلغوا الذين هم العالية 

نادملازمون اش رحمة عن البمداء أولئك والثاسة، المموعق باياتنا كدبوا والدين والكمار القيامة، 

الجحيم•



الحديدسورة 

قونية للقلوب، ولو يالأيدان، لعب إلا هي ْا الدنيا الحياة هذه أل — العباد اتبما — اعلموا — ٢٠
أصابغزير مطر شٍه مثلها يكثرما، ومياهاة والأنساب، والأولاد بالأموال وافتخار والراكب، اللابس 

جفافه،يعد يتكثر ثم مصمئأ، فتراه خضرته بعد ثبفئ ثم الطر، عن الناشئ نباته ١^^١٤ فأعجب، أرصا 
ورضوانالله من ومغفرة للكافرين، باكران ثديي عياب الاحرة ق والحناء الرياح. دطيرّه هتاتا فمبح 

الأحرة.وترك بما رصي لمي له لاحقيقة وهوغرور الدنياإلامتاعا، الحياة وليت، للموتن، 
ومرصاةالتصؤح التوبة من الغمرة أسباب إل الدنيا ميدان ق — العباد أثبا — السبق ق سارعوا — ٢١

بافهللممدمن أعدمحت، والأرض، ،اء الكعرض عزصها عثليمة، جنة إل الدنيا ق ومحابقوا اش؛هيامته، 

المضلصاحب، واض عباده، من يشاء من يرزقه افه فضل الختان ق الكريم القام ذللتا وبرسوله تعال 

ءلأ٠لالإwتالطم 
مقدرةأمور منها، العباد مي_، وما مماب، من الأرض ق ٠^ ما أف عباده تعال افه يطنقى — ٢ ٤ — ٢ ٢ 

لكيلاهش، اف عل الإئبامت، من العثليم الأمر ذللت، إف الناس. عنلق أن قبل من الحفوظ اللهمح ق ومكتوبة 
الوافه الدنيا.  ٤٣من رزقكم ما ؛__، يملر؛ مٍح تفرحوا ولكيلا الدنيا، نعيم من فاتكم ما عل نحزنوا 

قالإنفاق عن يبخلون؛أموالهم الدين هم التكيرّون هؤلاء الخثر. من اطه أعطاه بإ معجب، متكم كل •محب، 
علالحموي حلقه، عن هوالغش اطه فاى الإنفاق عن يعرض ومي المخل، ق الناس ويرهمون اف، بيل 

حال-كل 

والأستتيامحنامحتجIالفوائد 

ؤألمهموك;نالأية بمده اطه عابتا أن وين إسلامحنا كان؛ن  ١٠قادت أنه ه عود مابن عن صح ~ ١ 
إيآلم ؤ ت تعال قوله ل ياب الضر، لم، م)صحح سشن. أربع إلا الأية، ه اقه ليبمكم قلربمم تحيع منرأأن ١ ٠ 

٣(،٠  ٢٧برتم  ٤١٦]الحديدت *ان-دادضحضي(ممبمهمآشه 
وط١ب.ممال س لديه وما نعيم، من عنده وما اطه، ذكر ونيان الغفلة س التحدير — ٢ 

القلوب.قوة ق الكتاب أهل ئىة عن اكهي ٣- 
اطه.عند أجرها وعثلم الصدقة، فضل تأكيد ٤" 

الأيتن•j( علتهم قدمهم يلهيا الشهداء؛ س مرتة أعل الصدمن مرتبة - ٠ 
الدنيا.بالحياة الاغترار س التحدير ٦— 

والقا.رابالقضاء الإيهان وجو.ب ٧" 

-يٍا.والإيهان والقدر القضاء معرفة ق الحكمة بيان ٨— 

ا.ا•--



الخل؛LJسورة 

ياليخل.والأمر والبخل، والفخر الاحتيال حرمة ٩— 

الط\فاش ِتقولم نآلمثزاه تث4زاممث< ثأنزلتا اثش زثلثا وه ن حمؤ 
صآيإن\ق^عنيز

متبمريى،اقونهآلإمحبدل»طثاش بمينف وثم_نا ء\ح1ريئ>رعن\ عق ٥^^١ م ?لآ^\ا قسمو0 

ميأ١١٠٧^؛كآهنأ ^هتِوىثمآإقنممو0ؤأ" تبتر ^١تنهمأ يناآؤ;بم رعنماصرعاثها؛؛1 
مءتئثغزصألأهمرهؤ؛أجلمح؛ 
^ئيحآيمحمحشبملآعق آلأيقدرمحن ^لأيلجآظآلخككس< 

أؤآهوآسدوأثئ>فيآممءي 
المهر*

Yo  — الخافلةالكتب معهم وأترن الظاهرة، والحأج الباهرة بالعحرات زئيا أرسكا لقد ما
بالحديد وأنزلتا معاملامم، ل والإنصاف بالحي الناس ليقوم العدل، ا،ليزان ومعال؛ الشرعية، بالأحكام 

دينهينصر مى شان الله، كلمة بإعلاء المؤمنون وليقوم والحرب،، الملم ق للناس ومتاني وصلابة، قوة 
انتقامه.ق عرين لابمانتج، قوي افه إة رسله• ؤينمر 
الأنيياء،من كثيرا ذئيتهإ ز وِبميا قومهإ، إل m؛ وإبرامم د نوحآ أرميا لقد وقع - ٢٦
اض.محنامة عن حارحون منهم وكثير مهتدون، عيال ذئيتهما فمن الكنميج، عليهم وأنزلنا 
الرسل،أولئلث، بعد القص مريم بن عيي وجعلتا أرسلناهم، الدين ؛عال..هم؛ئسل؛ا أتيمنانم — ٢٧

والقسسالرمان ا؛تدعها ورهيانية وثثقة، الحواؤيقنينا أتياعه قلموبؤ ق وجعلتا الإنجيل، وأءط؛تاه 
١٠٠قاموا فها افه، رضا بيه هم أنفجهة س ابتدعوما ولكن عليهم، نحن فرضتاها ما للعبادة، والأنقطاع 

تعال-القه أمر خالفون منهم وكثير الكريم، بالثواب منهم المومئ؛را فجنينا القيام، لحى 

-1.Y-
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يصدقواوأن نواهيه، واجتناب أوامره بامتثال افه عنافوا أن الؤْتين تعال اطه تجاطب —٩٢— ٢٨
ذنوبكم.لكم ء.يغفر به، تمتدون نورأ لكم ويجعل رحمته، من صعقن لبمطتهم سنه؛ وئعوا ه الرسول 

بالشي.يؤمنوا لر الذين والتماري اليهود ليعلم ذلك تعال اف يمنحكم ثيم، رحيم لعياله، غفور واف 
وحده،اش بيد كله الفضل وأن لغثرهم، أو هم لأنفيضمتونه اش إنعام من قيء عل يقدرون لا أمم 

عباده.عل العثليم والإحسان الفضل صاح_، واف عياله، من يشاء من يعهليه 
والأستشاطات:الفوائد 

والمران.الكنم، ؤإنزال الرمل بارسال الناس عل ؤإثعامه اف أفضال بيان - ١ 

قاسايات، أحهلر من واحده أرص؛ن سع إل وتمايزها الأرض إل الحديد إنزال عملية تمثل ٢" 
كانU الأرض ك ل الحيي ولولا لنمرازؤ صالحة الأرض كانت U انم٠الية هده فلولا الأرض، -اريح 

بغلافهاولا المائي، بغلافها اك الإماستطاعته ما للأرض المغناطيسي المجال ولولا مغناطيسي، محال لها 
سهلحها.عف الحياة صور بمختلف، ولا الهواش، 

ؤإنرالالواصحايتؤ، بالحم^ الرسل إرسال من للحكمة وبيان متقثئ، إحيار ( ٢٠الأية)ل ٣" 
بالعدل.بثهم الماص بمامل كي ذلك كل الميزان، وإنزال والشرائع، بالأحكام سهم الكتاب 
عنمِةومعا-لحارت، الأرض صخور ل الراسخة للائار تحليلية درامامت، بعد لياحص نهق ٤" 

الأرضبتركيية أيمت، وأقبما الماء، من نزلت، إما الأرض ل للحياة الأساسية الكوناُت، أل لمحتؤيانما 
هوللنيازك هام مكون عن دقيقة دراساُت، وكشفت، الفضاء. من ش كانت، التي التيزكية المدفاهمت، بفعل 

وأوكحن.وماء حديد مركس، شكل ل ملموسا إنزالا الأجسام هذه مع أنزل الذي الحديد هيدرايت، 
(.٣٩ص م ١  ٤٣٢^ ١١يبح اليد)٨٣( اسي >محلت 

ْعابتدعوْ يا المزامهم وعدم به، اش يأمر لر اش دين ؤ، ابمدلع لأمرين• ارمتة تعال الته م د ْ
ه.اف إل يقربمم قربة أنه زصهم 
سيوتيههث اش فإى برسوله، وآمن اش، عقاب حاف، مى جزاء عن تقيلأ مإ"؛مااّ ( ٢٨الأية)ل ٦— 

ذنوبه.له ويغفر به، متري له ويجعل رحمته، من صعفنن 

 ~U برسوليؤمنوا الر ما منها محرومون بأمم ؤإعلامهم لهم، اُبمنة ضان ؤ، الكتاب، أهل مزاعم إبطال
واجتنابنواهيه.اشبفعلأوامره، محتتئوااشه، 
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مدنية.ت النزول 

القاصد:

فيه.والكفارة الظهار، أحكام بيان — ١ 

لليهود.ولاء من اكحدير — ٢ 

آتييآق ي مب

نفئآقنمع معمحادوكأإ0 وئث-ةيحآإلرمححها ق ١^،ءثي.للى مد . قؤ 
بثومحقدلن؛م وليدهم إذأملأهمللأُ مح'ةي؛نبممحرمائثٌيوؤت ه'آؤما 
هاوألتا م يّبيم ين يثهثمحن وآق-بم  ١٥ثموعمؤرآممت وإث محيئيأ آلمود ين مهئك 

صيامتحد محّ ئش  ١٥١حر تتقذأ يتا محآممئ يم، مععلؤق هدؤ يثثآساُ أن ثؤ، ثن ْثمةرتحؤ 
محئبمّئيءياش لتؤهنؤأ ذلش سعو؛ثكنآ مثئ ؤ من سماما أن مر من مثتادع؛ن ٣^^< 

محمحنصمحم0بم
النزول:مسب ~ ١ 

مورةالجائلة.اف أنزل فقغ صامت بن أوس وق لإ وافه قالت: صها افه رصي ثعالية بشن حؤيالة عن 
سيءفراجعته يوما عئ فدخل قالت: وصحز. حلمه ماء قي. كبيرآ شيخا وكان عنده، كنت ئاك: 

هوفإذا عئ، دخل نم اعة، قومه نائي ق فجلس خؤج ثم قاك؛ أمي، كفلهر علإ أتت فقال: فغضب 
محكمحش قلت ما ئلش وقد إئ، لانحلمى بيدْ خؤيله نقس والذي "قلا فقلت،قالت،: نفي. عل يريدل 

فآلقيتهالضعيمح، الثيح المراة به تغلي، بٍا فثلتته ْذه، وامتنعت، فوابي قالته: ياءكم4. هبا ورصوله اطه 
ه،اطه رسول جثت، حش خرجت، نم يابما، منها فاستزُت، جاران، بعض إل خرجت، نم قالننؤ: عتي• 

هاطه رسول فجعل قالت،: حلقه، سوء من ألقى ما إليه. أشكو فجعلته منه، لمث، ما له فذكرت 
فتغشىالقرآن، و حضئرل برحت، ما فوافه قالت،: فيه. اممه فاتقي كبهر، شخ عمكؤ ابى خويلة، يا يقول: 
عئ:قرأ نم صاحيلئ،، وق ف؛لئ، اض أنزل قد خؤيلة يا ل: فقال عنه. ثري ثم يتغشاْ كان ما ه اطه رسول 

قوله:إل ه آسّثحمحئ- يآئهمع أذو ودئت٤آإق رنحها ؤ، |ثبلك، مث،أفي( ّثيعآقث ؤثن. 

-٦٠٤-
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قباب الطلاق، ~ محصرأ)المتن أبوداود وأحرجه ٦/ المني أحدا الإمام )أحرجه ه. ليم عذاب 
حليعت ٦٢)a/ المورم هدء صدر ترول سب ي الصحح هو هذا نم حسن ومتيم كثير ابن ويكره ( ٢٢١٤برنم الظهار 

الشم؛ا(.

التمثر!

ق- الرسول أثبما - نحاورك الض صها اض رغي ثعلبة بتت حولة الصحابية تول حما تعاد اف سْع قد 
-الكاح حرمة ق أي: - أتي كظهر عئ أنت ٠^^ ظاممنها الذي ه الصامت بن أدس زوجها شأن 
بصيرللاقوال، ممح اش إل القصة. ز محاوزم يمع تعال واف شمها، أن اف إل تتم/غ ومي 

والأسال.بالأحوال 

اوممفئه، الصامت بن أوس كصتع ؛ا،لظاهرة ~ الومتون آبما ■" ساءهم منكم بمرمون الذين ~ ٢ 
والخالبعلومي، من وتذمم اللأي الوالدات إلا الحقيقة ل أمهامم ما زوحامم، هى وإث،ا أمهامم، لني 

وأناب.تاب لنن لعفوغفور اش ؤإة له. لاحقيقة كاذبا كلاما ليقولون الغيامرين هؤلاء أف 
دبمرمونالتحريم، عن يرجعون ئم ْتهيى، أشهم؛الْلاهرْ عل نساءهم نحرمون الدين ٣-■؟-حكم 

ماتعملونبكل واف به، العقليمثوعقلون الرحر ذلكم ا"بماع• مل رمةبى ط عليهم نالهم؛ جبع عل 
ملمن متتابعض شهرين صيام فعليه ثمنها، يملك ل؛ أو يعتقها، رقة محي لر فتى شيء، عليه لا؛ض ■مثر 

باقلتصد.ئوا الترخيص ذلك العلعام. أوط من مكينا  ٢١٠١٠١فعليه الصيام يستطع لر فتى ا"بماع• 
أحؤجمومع. عياب باق وللئكد؛ين ئثتث.وها، فلا اف أحكام وتلك الأحكام. هدْ قول ق ورسوله 
وأق-:نممهمحثينؤ قوله؛ ز عنها، اف رخي هماس ابن عن طلحة ش بن عل عن الحن بستدْ اتجري 

أنله محل فليس ذللث،، قال فإذا أٌي، كفم عل أنج، لامرأته؛ يقول فهوالرجل ه ي-هايممحدلألآا٥١٧
(.\ا٦٧اسمح )الضم رئة. بعتق يمنه يئنعن حص ولاغثرْ يقربمابنكاح 
والامساطات:الفوائد 

والشكر.الحمد فله حوائجهم، وقضاء كروحم، بتفريج لأوليائه اش إجابة ~ ١ 
ودواعيتعال، مسه تعفليم وإثارة المهابة، لتربية وخلكا الأية؛ ق مرات ثلامحث، الخلألة لفظ تكرير ٢" 
شكرْ.

الإّلأم.ظهاري أول كان حولة من أوس ظهار ٣- 
تحريمالغلهار،وأثهمنالكبائر.٤~ 



الحائلةسورة 

 ٥ - j مشروعا يكن ل( الظهار أف عل دلالة الايات j منم يل الإسلام، شرسة ولأي قديم، شرع
الخاملة.أهل وصع 

ذلك.ئتل مى تعال اف تكذيب أحدهات أشياء، ثلاثة الفلهار نحريم عل ٠رئJ( عاشورت ابن قال ٦— 
عتهيعفو بأيه تعال إحياره ت الثالث، ؛إخماع. محرم وهو الكذب. والرورت وزورآ، متكرأ ثثاه أيه الثاف- 

(.١٣/ YAواكدر: )التحرم الذنين«ّ عل إلا ؤبمفر ولاممض ؤيغقر، 

والزجر.الريع الفلهارث كفارة مشروعية ق الخكمة من ٧— 

عيابوبمقفيإ0 مثؤ أرلآ.ثاكلإ قؤ.ووقآ من قن ا ؤ
شوثإ-ٍد\سودتمْ ^وأمحمه مهثن 

ويتُهررامهتِ إلا يلنثؤ ؤوك ين مآمحقؤث آ؛تيتن ؤ، وم، تاق سث؛ أقه أئ^أرأقرزأق 
سنامحأثمآكتئ

وتثغحمث>يالإئيِنمحأعته ثمدوثلتا عنآفمكائم آلمدر1قآؤنمحأ ٢٥آثهلصسءعيم إة 
آيممملؤالأيعدبماأسيثامحإدا-جاءؤك"ث؛وكيثاثر٤^^.^آثءويقؤلؤنؤ، آليثؤل ؤمتهيب هما 

آمة؛©؟هؤحم، ^٣١ محل 
الممثرت

الأمممن ملهم من الذين حيل كا حذلوا، أمرهما ل عئدآ ورسوله افه تحالفون الذين إة ®-٦- 
نارل مذل عياب -بما وللم،كد؛؛ن -٢١، للعمل الأحكام مفصLاة أيايتؤ أنزلنا وقد الأحكام، حالفوا الدين 

اللمحق وكبه القه أحمام عملوا،  ١٠بكل فتحرمم وبممعهم، خميعا الموتى افه تحي القيامة يوم حهئم. 
شيء.عته يغيب لا مشع، ثيء كل عف وافه الخرائم. من ارتكيوا وما تعال، اطه وا نقد وهم الأحفوءل، 

تع؟الوالأيمن تع الالممواتر ق ثيء كل عف مْلني تعال اطه أئ ~ العباد هما ~ تعلموا ألر — ٧ 
هوإلا أشخاصى خمسة ولا بعلمه، رابعهم اطه كان إلا أشخاصي ثلاثة ؛؛ن مز حايث، من يكون ما 

بحدهمثم كانوا، مكان أي ز بعلمه معهم هوسحانه إلا منه أكثر ولا العدد ذللث، من أمحل ولا مادصهم، 
قيء.عليه محقي لا عليم، الأشياء من ثيء بكل اطه إف الدنيا. ل عملوا ما بكل القيامة يوم افه 

 ~A الوممحا،يؤذي با ّرآ الحديث عن اطه ماهم الدين والتافق؛ن اليهود إل — اار<اول،  ١٠٠١— تتفلر ألر
جاءكوإذا ه؟ الرسول، أمر ومحالمة الإثم، من فيه \ giالحرام الكلام ويريدون عته، موا ما إل يرجعون ثم 

-أ.ا



ال>بدلةسورة 

دخريةتبيتهم فيإ ويتهامسون ~ عليك الموت أي — ءاليالث< الثام فقالوات ظالمة يتح؛ه حتحك اليهود هؤلاء 
هي.المتم فسس ^٥١، يذوقون جهئم نار تكفيهم رّولأحما• كان إن لمحمد، نقول ب،ا اف هلايتدبئا 

فقال:ولعقهم. عليك، السام فقالوا: . الخم، عل لحلوا اليهود ُُأ0 عنهات اف رصي عائشة عن 
— ١٢٥—الخاري)صحج وءاليكم«ا هالئ،: ما تسمعي فلم قال: قالوا؟ ما مع تأولر قالت،: مالك،؟ 

٢(. ٩٣٠برقم والزلزلة، يايزبمة الشرممن الدكاءمل باب والسير، ا-يهاد كتاب 

القوم،عليه قرئ عليكم، ايام فقال: وأصحابه . ارتي_، عل أتى أن؛آآو.ديا .ّ* ماللث، بن أنى عن 
قالوعه لا، قال: اف. ئئ يا تئم أعلم، ورسوله اش قالوا: هدا؟ قال ما ممتدن هل اف نى فقال 

تئمإذا ذلك<: عتد ه اض م قال نعم- قال: عليكم؟ السام هلت، قال: فردوه عئ' ردوه وكدا، كن-ا 
ه.^موئصقسارزئشbيمم قلث،. ما عليلثه قال: فقولوا:ءاايك. الخائب، أهل من أحد عليكم 
قالا(.ومحويا . ٣٣• ١ برقم الرمذي ض صحح الأياي• وصححه الضد، كتاب - ٤ • ٧ م/ والمتن الترمذي )أخرجه 

والأسساءلات،:الفوائد 

ممثرْ.الهزيمه وجعل وأهانه، افه أذله ورسوله. تعاق افه عادى مى " "١ 

مته،والخثيه تعال، افه ِائة يوجب الماد، أعال لكل وشهوده ثيء بكل افص عل، إحاطه ٢" 
الحياء.أشد منه والحياء 

اليهود.وأحلافهم المتافشن تعال؛أحوال الله علم ٣" 
أوسعةأوخمسة ثلاثة المتتاحن عدد يكون أن يبغي الخير ثم، للمشاورة التنامب أن إل الإرشاد ~ ٤ 

الخلافق،حام، يزج^ واحد من فلاثث. اثنان احتلم، إذا فيه، قاصيا للخلاف،، الواح،-عدلأمححا ليكون 
الخلاف.جام، يرجمح حامى من فلأيث■ أربعة احتلم، ؤإذا 
يلفثله.عليه يزد أن بأس فلا عليكم، الملام بلفظ: سلامه وكان الذمي سلم إذا ~ ْ 

'ا.أ-



الجائلةسورة 

ءبم؛كألألروآظكثاآلئّحلؤ محبمتؤتت لألإتحِ ْلأئنتجمأ مجمم ءاموأل، آقزى أ؛آآ ةؤ 
قئثايضارج نوش ;انثوأ ٩^٢^ 0لقأآمحئيناشم ١محئءمحمحن اقت نآتمحأ 

آتجيبي0ؤح مشمأ مد ^١ ٢٣١٠كأي ^؟ ٥١^ئثوإمئون مكءه_( ؤعدأقي أثي إلا.دادن 
آيثرأومأ نآقن ءاموأن>؛ةأ ٢^؛؟؛، آلله ينخ ةط-تحأ يدآنشيأ وإدا 2^ أئة منتج 

اؤشلصيأ:ينثىصحج
^^مأنصمحأهثىمحصظءذر

هو؟ محآثٌ-ثير؛ساشتمح، وأطيثوأ وءامإآلثؤإه آلمناوه هأذت-ثوأ عوم آلئث ؤثاب قعؤأ 
التفرء

ومحالفةالاحرين، عل وعدوان ذنب فه بجا يتحدثوا ألا سرأ سنهم ثندثوا إذا الومت؛ن اش يأمر ~ ١ ٩—٠ 
منهبالخوف أمرمم ثم نواهيه، واجتناب افه أوامر وطاعة خثر، فيه بجا سزآ يتحدثوا وأن الرسول.، لأمر 

وسوسةمن والعدوان بالإثم النجوى أ0 سبحانه ويوُقد للحساب. يرجعون إليه مم الذي سبحانه، 
وعلتعال، الله بأمر إلا شيئا، ؛مؤذآ|م ذللث، وليس ااؤمتين، قلوب ق الحرن يلحد أن أجل من الشيْلان، 

فلاثلاثة كانوا )رإدا قال; ه اض رسول أن ه اض عيد عن قو. ورسوله تعال باممه المدفون فليعتمد افه 

•٦٢٨٨^.٠٣ الثالث دون اثنان يتناجى لا يايط الأحدان، كتاب -  ٨٤/ ا ١ )صحٍح الثالث«. دون اثنان يتناجى 

•الثالث( دون الأنمن ئاجاة تحرم ياب اللام، كتاب - ٢ ١ ٨ ٤ برنم  ١٧١٨لم،/موصحح 
الأمورمن لأمر منها يقوموا وأن ذللث،، إليهم طلسم، إذا الجالس ق يتوسعوا أن أيضا ويأمرهم — ١ ١ 
وسيجازبممأعالهم، يكل خبير واش الحنة. و درجامم بريع العلم وأهل الؤمغ؛ن تشز م نفعهم، التي 

وذءنالأخر، فيه وبجلس ه محلمن الرجل يقيم أن يص أثه مرفوعات عنها الله رصي عمر ابن عن عليها• 
٢(. ٦٧يرقم«محلمه، من الرجل الرجل ميم لا باب الأحدان، - الخاري رصحح ١ أووثنوا ئقئخوا، 

٠اش رسول مع ةكلموا إذا الحاجة لأمل الصدقة تقديم عل ه الصحابة تعال اش بمث، -  ١٣-١ ٢ 
ثعطونهما تحدوا لر فان لقلوبكم، وأزكى والثواب، العون من قيه تا لكم؛ حير الكريم التهديم ةلاثv سئآ. 

خمتمهل نلكت تعال اش أؤد نم بمم، رحيم الومتغ،، لعجاه.ه غفور تعال اف لأف عليكم؛ إثم فلا صدفة 
ثمدموالر فإذ ه؟ اش لرسول مغاجاتآكم قبل للمحتاحن الصدقات تقديم ل الفقر - المؤمنون يبما أ- 

٨٠٧]ءل فو.ايوا الشمة، من•® ورقغ الترلت■، برخيص عليكم اض وتاب عليكم، ذس وثؤ الصدقة، 

-ح.أ-



الجائلةسورة 

منئقدمون ما بكل خير اش إل أحوالكم. كل ق رسوله وأمر اف أمر وأءليعوا الزكاة، ولء»1\ء الصلاة 
أعالكم.

والأساطات:المواتي 

ومكان•زمان كل ل وكيدهم اليهودو١لنافقين، مكر من اكحدير ١- 
رالمز١ئم.الوهة والأحاديث الإشاعات من ايحتهع تطهير صرورة ~ ٢ 

نهوالثسهلان، وصوصة من والعدوان بالإثم خفية التحدث بأل متملما إخار ( ١٠)الأية ق ٣" 
ؤإرادته.تعال اش إلابمثسة شيثا ا،لومتن بثوذي ليس ذلك وأن عليها، والحامل لها، الزين 

الشيaلان١من فإما والوساوس، الأوهام ورك اف، عل اكوكل يجوب ~ ٤ 
لإحلأسه.وال٠الم للكيثر والقيام لأحيه، اللم يوئع أن العلم محلس أدب س ~ ْ 
 ٦ ~ j لغيره يدتغ أن إليه طلب نس جزاء عن متقلأ إخاد ( ١١)الأية j فإئله، فوثع الجلي

لعياله بآءٍال، خثر تعال اف وموأن متملأآخر، وفيهاإخياد والأخرة• الدنيا ز عليه سيوئح قنلث اش 
ثيءهتها.عليه لاعض والمتقيل، والحاضر ال١صي 
به.والعمل العلم وفضل الإيمان، فصيلة ٧— 

متحيخ.اياجاة صدقة حكم أن عل العناء اتفا3، ٨" 



الحائلةسورة 

ي<آهيلأنجيخمحبمأ©؟
ههرعزميزآش ذته\ ينه أبمنثئ؛إ أؤ؟آمحذوأ ثتتلؤن تاَكزأ ثمعدابأقديداإقهتِثأت ندآممه 

حنيدؤثهتر^1 آلتاي امحقب ؤهش تن آؤثدم وؤ،" آموقم عتيم ركي أوأ مه؛ب عداب 
و؟آلكذؤة ثم ثيءألاءاتم عق ثم محبجثيك ظ محلمث لمحَةتا ثتلمث آسيؤيثا تميم بجم ؤ؟ 

المسءر^ء

هولاعليس أولياء؟ الهود انحلوا الذين اد؛اةقين من وتتعجب — الرسول اثها — سثلر ألر — ١ ٠ — ١ ٤ 
هالشي برسالة ومقرون ملمون، إمم كاذسن باق" مون ؤيقاليهود، من ولا افلم؛ن من ايافقون 

ابرائم•من يعملون كانوا ما بض إيم شديدالأم، عيابا لهم اممه أعد ذلك. ق كاذبون أمم يملمون ومم 
الإسلام،ق الدخول عن والناس أشهم فمنعوا القتل، من لهم حمايه الفاجرة أيإمم جعلوا — ١ —٩ ١ ٦ 
عنالبمداء هؤلاء شيئا. اش عذاب من أولادهم ولا أموالهم تشعهم لن جهنم، نار ل قذ.ل عذابه فلهم 
حميعآ،مورهم من أحياء تعال اممه نحرجهم القيامة يوم لهاء ملازمون وو|ودها، اكار أهل هم اطه رحة 

ألاقاتجهوابقدهم• ذللثج أق ويظنون الدنيا، ق — المؤمنون أبما — لكم يقسمون كانوا كإ باض فيقسمون 
اف.ذكز نئوا محي وشعلهم؛الشهوات، القسطان، عليهم اصتول ههلعا، الكاذبون هم إتمم العباد، أثبما 

قأنفتهم الخاسرون هم الشيطان أتباع إة العباد، أ|را ألافانتبهوا الشيطان، أتٍاع الخق عن العداء هؤلاء 
الدايئن•

والامتشاطات،:الفوايل 

اايهود•موالاة مّبم ~ ١ 
الغموس.اايمين وهي الكدب،، عل الخالق، تحريم ~ ٢ 

تركواحك، ، ٠^٠٢واسول الشيطان، غلهم الذين عاقبة عن متقبئ إخبار ( ١٩)الأية ل ٣- 
والآخرْ•الدنيا ق الخسران لجم فإئ والعمل؛هلاءت4، اف أوامر 

ووعيده،ولوعي•® ولسانه، بقيه اش لذ-كر ئرُقه الإنسان عل الشيهنان اسممحواذ علامايت، من ٤— 
وأقواله.بآعإله 



اداطدلةمحورة 

وتجثلأإرقث٠آمحآنا ثحملتك آئث عكتب ''ج؟ الأديثى ي، ؤأجك محادييآآس ١ ة إؤ 
ثإومحدسوهت آقة -كآد ؛< ٢٠بجآدمحيش آلاحم محألإرمح- أقو محنمحث مء همث وألا ميتر ؤى 

ثح>امالإيخاف، ء؛قتب آحبجش أؤعشمحآ؛م إحئذهتِ ءاثآءثم ًكامأ 
تمأقن بجت بجا أمحزضدمح، ي ين نجي هي، زبمء<مح تنأ يئمحج 

هأ؛^^؟ هتأأيجش-1 •حنيرآش ألأإق حر»بأئ أؤنجلثا ؤيبمؤإعته 
•الم\ر 

عنادعادين اثهانين حلة ق مم الخؤ، عن العداء أولئك ورسوله، اف حكم بمانددن ١^^< إة — ٠٢ 
اض.رمة 

قعريز أعدائه، عل قوي اف إل ورسله• لدينه النصر بآل المابق علمه ق لجمكم افه قض " ٢١
انتقامه.

كانواولو افه، أعواء يوالون الآ-خر واليوم تعال باق يصدقون قوما — الرسول أئ|ا ~ نحد لا — ٢٢
الإيإن،لقلوسبمم اش ئث.ر العالية. الدرجات أصحاب هؤلاء أوأقرباءمم. إحوامم أو أبناءهم أو آباءهم 

العد.بةالأمار نحرى جنايته بدخول الأخوة ق ييكرمهم الدنيا، ي عددهم عل وتأييد منه، بنصر وأمدهم 
قرصواثوابه، ونالوا عنهم، فرصي أعايم، تعال افه قبل يموتون، لا أبدأ فيها ماكمح، نمورها، تحت< من 

وي1؛ثالدنيا، ز العلبمت بالحياة الفاترون وحند0، اض أولياء هم العالية ايازل أصحاب أولثلث، أكرمهم. بما 
الآخرة.Jاالنعيم 

والامتجاطات:الموائد 

الغلؤبئنجلة من، فايم ورسوله، افه . ٢٠١؛فالقون الدين( جراء م، متقلأ !"مار ر'٢، الأية ل ~ ١ 
والأخرة•الدنيا ق الهانغ، 

وزنله.لدبمه الثلث اشُ ■قنت ٢- 

 "٣ j(قلوبممز اف كتب، ند بأمم قيه، والمعادين اف ى الوالغ، جزاء م، متقلأ إجمار ، ٢٢الأية
تحت،من، نحري جنات الأخرة ؤ، ويدخلهم الدنيا، j عدوهم عل وتأييد منه، بنصر وقواهم الإيان، 

الأمار.أشجارئ 

-٦■
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افهرسول أصحاب قاتل وقد قريب، أقرب كان دلو وايمة، بالمرة الكافر موالاة تحريم — ٤ 
لهم،تعاد افه برضوان شئرمم الآ؛ة هده ئرثش دفيهم بدر• ي وعشثرتمم ُلحواء،م وأبناءهم آباءهم 
عليهم.ؤاتحامه 

التوفيق.من بمزيد اض أمده للإيان سمى مى ~ ْ 

اش.لحرب والفلاح الشيطان، لحرب الخسران — ٦ 

!٢.
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مدئة.المزولت 

تودآزالت ما القاصحة، محي التوله التوبة؟ سورة عياست لابن قلت ةالت جيير، بن سعيد عن 
قنزلت ،؛ JUالأنفال؟ محورة ت هلت مها■ يكر إلا متهم أحدأ سق لر أما ظنوا حى ومنهم، ومنهم، 

الضير.ي؛ض نزلت، هال: الخثر؟ محورة هالتج: هال: بدر. 
(. ٤٨٨٢برقم الحشر سورة ~ الضر كتاب — ٤  ٨٩٧/ البخاري )صمح 

القاصد:

العهد.ممض عقوبة سان 

٥^،.ق الفقراء وحق والغيمة، الفيء أحكام بيان ٢~ 

بذمحآلإياة،أ ?ج؟هن١كمح، ومافا٢لينج،ؤئوآلمنيرآأكثِ ^^^،٢^^^، 
أشتى -ثئوير أقهر محمموأ بمثجوأ أتن ماككئت امحث لأول دنيج يثن ألكف آهي، 

التمحكحثمأص هبيمآهة_ية وهلد،ؤ، وبجفي-تأ جئ، يى آثت مأننهأ 
ؤ،آمحقهم ٢^-؟ 4 يندم ثثهنآئ؟ت أنكنت،اثث ^٩ ?0؟ آمحني كمحد مئ -ة

بمشث~ثام،هتامحتن
^©٠٠^آورْ=قثموهامايثهعرمح4هالثؤ 
النزول:سمح؛، — ١ 

ستةرأس عل — اليهود من طائفة وهم — المحير بتي غزوة كانتا هالتا: عتها اف رضي عائشة عن 
الخلاءعل نزلوا حتى M اظة رمحول فحاصرهم الدية، بناحية ونخلهم منزلهم وكان بدر، وتحة من أشهر 
ؤتح.شذ؛همث اش فأنزل ~ السلاح يعني ~ الخلقة إلا والأموال الأمتعة من الإيل أهلت، ما لهم أة وعل 

لأوليندزلإ ءآلكثِ، ين تئج  ZsS^j^©آ ثئوآلعنيرآأمحِ آمحنج، وماف< ماي،آلثتؤك 
منوكانوا الشام، إل فآجلاهم الخلاء، عف صالحهم حتى ه الض فقاتلهم ^ لثنرماهلننثمأفبمثجوأ 

بالقتلالدنيا ل لثدبمم ذللث، ولولا ذللثخ. عليهم كشج، هد اف وكان حلا، فيا جلاء محنهم م ث 
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صحححديث )٥^١ الشام. إل الونا ق حشر أول ذ٧ئs جلاؤهم فكان ا-ثئريم ؤ,لآول ت قوله وأما يي. وال
اااذّمي(.وصححه الضر( كتاب —  X٤٨٣/ )المستدرك ولرءمحاْ. الشيخين يرط- يل 

المجر.

مواتالق الخلوقات حمح إن ت ملكوته وشته محلوقاته، تسبيح وكثرة العفليمة، قدرته تعال اف ي؛يرثا 
لالعرير صيحاته وهو ه، وتمدّوفحده لريإ، واكحمد يالشييح تلهج كلها تع الوالأرصجن تع ال

•شوومم تدبير ق الحكيم حلقه، 

الش~ ديارهم من النصر بتي تهود من . النيئ رسالة كد.دوا الدين أحؤج الذ.ي هو يحانه ّاطه ~ ٢ 
اتبما— ظننتم ما الشام، إل العري، حزيرة من ئم إجلاء أول عند — الديتة حول السالمين -٦١ جاوروا 
اقتحام،أي من تحميهم حصوئهم أن النضر بنو وخلى وقوتمم، حمونمم لشدة تحرجوا؛ أن ~ الومنون 
منبشدة بيونمم بخراب يةو,مو0 الخوف، قلوبمم i، فألش بالهم، فا يكن لر ما اش أمر من فجاءهم 
حصونمم،ليقتحموا ظاهرها؛ من ج، الخوانساتر محربون الملمون وكان لمون، الميسكتها لئلا الداخل؛ 

ليمة.ايالعقول أهل يا فاتعثلوا 

قللجم والثجي، بالقتل الدنيا ق ثنيتهم ديارهم؛ من بالحرؤج عليهم قض تعال، اش أف ولولا ٣" 
جهنم.نار عداب الأحرة 
هافه رسول فأجل ه، اش رّول حاربوا وقريثلة النضر بتي تهود أن عته،اث الله رضي عمر ابن عن 

نساءهمم وقرجالهم، فقتل ذلك، بعد قريثلة حاربت حتى عليهم، وقى يريهلة وأقر القبر، بتي 
رسولوأجل وأسلموا. قامتهم اش.، برسول لحقوا بعضهم أن إلا السلمين. بين وأموالهم وأولادهم 

كانتهودى وكل حارثة، بتي وتهود سلام(، بن اض عبد قوم )وهم ئينقاع بض كلهم: المدينة تهود M اف 
،•١  ٦٧٦ برثم ~ الحجاز من اليهود إجلاء باب بر، الحهادوالكتاب — ١  ٣٨٨—١  T٣٨٧/ يلم )صحح ٠ بالدينة 

محالفوقى بيتاي. ه الرسول وأمر افه أمر حالئوا أثهم يا جبالخلاء؛ من العقليم العقاي، ذللئج — ٤ 
له.العقاب شديد افه فإن ورسوله افه 

النزول.سبا ه~ 

فترلت،:الثثنرة، وهي وقطع، الضر بض هونخل افه رسول حرق قال: ءنه،ا اش رضي عمر ابن عن 
بابالغاذي، كتاب -  U٣٨٣/ البخاري )صحح ه. ئادزآثه لميلها عق ورء=غمهاذقت؟ أ ؤ

برقملتحريقها، الكما). اشجاد قطع جواز باب يد، والالحهاد كتاب -  ١٣٦٥م/لم موصحح . ٤ • ٣ ١ .برقم المحر.. بمي حديث 
(.٥١الخجازصن ؤب ا-لحغرافة العالم )معجم لرتعدمعروفة أيها اليلادي وذكر النضيريالديثة. بتي متازل موضع وايؤيرة . ١٧٤٦
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عقرتلا, تشق وألآ*فيكادوحمحثكاآس عثوثى-م، قتئئت ئآ ثاآظءآمحعقئثوٌةلم وؤ 
مآممآسعقرثشءينمآي،٥؟ شدشآءوآمحظن(ْكفييشئ 

وماتائتؤرالقملفصدؤه آمحتبتت^ءي2تةأةتا لاث!ؤ0دولت،؛؛؛ ن\ليوآدثك؛تي ن\صى 
دينره؛إيمتمأمن صة المهتجمتث تددآدقاد_، ة؛أ،وأؤآقمؤأآثم عثم متقم 

وتيم و\قخن آؤجلش ويموث،آ اقئ ويض-رعن صلايزآقوؤتجبموا محأتؤيهتريمنهمن 
أومأهتثدورم.ثا-كتة؛Li ق محيون ىُ أيإ ها-حم س تحتحن ملخت ين محالإبمتن ٢^١؛؛, 

آلثةدثوُىهم مسيء ئح مجق وش حصاصة ؤلوكانببمم أمسأ؛أ عق و>وه-تحى 
ُ\لإسنيسدؤثا أق-خى مح<لآمرةا ثا آعغر ربما يمورك مم بمني ين جلأو ؤامحيتتك ُه؟ 

وآهرءود،جمم لؤ;نئ\تو\'ئويثاخ وث*ءثلفي 
الشيرث

تمرد٠^،أموال من ~ قتال غير من بحق الكمار مال من أحث ما والصءت ~ رسوله عل افه أفاء وما ٦— 
منيشؤاء ثى قلوب ق الثعت< مدق رسله ينصر افه ولكن لتحصيله، إبلا ولا حيلا تركبوا فلم التضثر، 
ثيء٠لايعجزه قدير، ثيء كل عل واش ٠ فيؤتلمون أعداته، 
أحدآغيرهينطه لي الفيء هذه قوق رسوله حصن ئد اف إل ت حديثامحلؤيلأومنه ه الخهلاب< بن عمر عن 

فيثاُ—>وياأستقثرنلأ>عقثى"محمحبعي و؟آفا»آثهعل،ر؛ثوأه*بجمتآآؤحمثتِ ؤ قرأت ثم 
بمااستأثر ولا دونكم، احتازها ما قووواف اف لرسول حالمة مده فكانت ^ وأةتعقءثل>موف؛بم 

٣(.•  ٩٣برقم الخمس غرض باب الخص، غرض - ١^،^ )صحح عليكم. 
ولأئرباءام؛ن، المصالح ل يصزف، ولرسوله، فلله الكمار أموال من رسوله عف اش أفاء ما ٧— 

والغريبوالفقراء، البلؤخ، قبل آباومم مات الذين الفقراء واليتامى المطل-،، وعد هاشم بني من ه النم 
أعطاكموما وحدهم، الأغشاء بين متا-اولأ ملكآ المال يكون لا حتى وذللث، ماله، عن ١^^ افر الم

أحكامه.اف؛طاعة وحافوا فانتهواصه، أوفنله ألإْ عن بماكم وما فخد.وْ، لكم، أوصزعه قو، الرسول 
منآيات قرأت فإل قيه، نتثلر حش الفيء لهدا احتمعوا ت فقم عمر قال عماه. لتي ااعقاء>_، سديد اش إن 

محويماةُ مذحيز< ٤؛^ ؤحمثتر عما عل،5؛^^•بجم آف1تآئه ؤثا ؤ ١^; قال تبا، اّتعيت، اش كتاهم_، 
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^^ر١ءآلمهنممثنآكتيقرأ" ثم وحدهم، لهؤلاء هو ما واه ه شددآلمقاب ؤآئقهمأآuهإنآست عنهفانتهوا 
صU وآض ه ^ئّثلإآشأؤق 

تثمؤةقك دمولو)ىنتناآعمزدتأزلإحونثا بمدهم ■؛آ»ُوين تري ثم وحدهم، لهؤلاء 
(.U٦٣٩/ المف محن. وسد، ثية ر !ين )أحرجي ه. بيطسمدع}\مرهوفكيأ ^^"؟!، 
يلأد.مم،من الهجرة إل متكة كمار آلخأمم الذين المهاجرين، الفقراء االص1حاة حق القيء هذا وق ٨— 
أوس،ورموله. اف دين ؤيمرون ومرصاته، الخلال الرزق اش من بمليون والأموال، الديار فركوا 

إي؛امم.ق الصادقون هم العالية النازل آصحاب 
النزول؛سب ٩— 

انهنإل فأرسل الخهد. أمحابمي اف، رسول يا فقال؛ اف. رسول رجل ش قال؛ ه هريرة أيا عن 
الأنصارمن رجل فقام اف؟* يرخمه اللمٍلة يضيفه رجل •ألا قو؛ اف رسول فقال شجتا، عندمى بجد فلم 

واففقالت،: شيثا. ثدحريه لا ه اف رصول صيف، لامرأته؛ فقال أهله إل فذم، اض. رسول يا أنا فقال؛ 
بهلونتاونهلوى الئراج، فأءلف؛ي وتعال فثوميهم، التثاء الصتية أراد فإذا قال؛ الصبية. هوُت، إلا عندي ما 

فلأنمن - صجك، أو - هق افه عح1، ءالقد فقال: ه اش رسول عل الرجل غدا نم ففعلته• الليلة. 

ه.^أ؛إرلومانلأأحصاصة النه فأنزل وفلانة*. 
— ١٧٣برقم ١  ٤٦٢ م/ ملم وصحح .  ٤٨٨٩برتم )الآ؛ة، باب الحشر، سودة ~ اكمتر كتاب — ٥ ٠ ٠ م/ اليخاري )صحيح 

تحوء(.لثادء. وضل الضيمذ إكرام باب الأشرين، كتاب 

■المسهم^ 

ويواّوممه، الهاجرين الصحابة بجثون الدبمة؛ أهل من ه الأنصار الصحابة تعال اف يمدح 
ومت.مونالغنيمة، من الهاجرون ل.خوامحرم أععلي يا وحسدأ غيهلآ هم أنشق الأنصار يمد ولا ؛أموالهم، 

أصحابطفأولئك الخل من سلم وتى دفقر، حاجة بمم كان وف هم، أنفعل والفقراء الهاجرين 
والأحرة.الدنيا ق الفاترون هم الرفيعة، الدرجايت، 

يلهجونبالاسغفاروالمهاجرين، الأنصار بعد جازوا الذين ~يبمي،افسحانهأيضاعلالومتتن، ١ ٠ 
ولاسقونا؛الإيهان، الدين الدين ق لإخواننا واعفر ذنوبنا، لنا اعقر ربما دانا؛ يقولون لإحء.اتمم، والدهاء 
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افولقداستجاب ببمم• رحيم بالوممحن، رووف إلك ربما الوُّّين• لأحدس دأدجمدأ ح قلوبما ل نجّل 
[. ٤٧]ّررْا-دجر: ه ضبك؛ مثرسقم إتويل غل تن ثدورمم ماق، دثثبمتا ؤ تعالت قوله ل كا لهم تعال 

والأتاطات:الفوائد 

السلمونيوجمآ لآ ء، رسوله عل اش أفاء كثا التضثر بمي أموال كانت ت قال هد عمر عن ~ ١ 
لبقي ما بجّل *م مي، نفقة منها أهاله عل يتفق حاصه، هإؤ اش لرسول فكانت ركاب، ولا بحيل عليه 

ه'ؤر؛آاةتآهءقتتوإه باب الخئر، سورة — المميِ كتاب —  a٤٩٨/البخاري )صحيح اش. سبيل ق عدة والكولع السلاح 
القيء(.حكم باب حر، والابهاد محاب -  ١٧٥٧برقم -  ١٣٧٧- ١٣٧٦مآ/ لم موصحح .  ٤٨٨٥برقم 

أحد.ثل يرضي حتى وئئثها، القرآن حليما الفيء مصارف، ٢— 
يختنواحى الهاجر.ين أعُر وليلك للمشكلامتؤ؛ التوعية الخالول عف حربمى الإسلام ٣" 
ء

■ؤيتقلوا 

حاس.والانتهاء فيايأمر، ه الرسول محياعق وجوب ٤— 

يومظلءا'ت، الثللم فإل الفللم؛ اتقوا ١٠قال؛ قو اش رسول أن ءنهءا اف رصي اف عبد بن جابر عن ~ ْ 
واستحلوادماءهم، سقكوا أن عل كتلهم فيلكم، كان مى أمللث، الثح فان الشح، واتقوا القيامة، 

التجاري(.اهلكتب ط . ١ ٨ / a الظلم نحريم باب المف، كتاب — ملم )صحيح محارمهم؛ا. 

يبغضهملخان، ■محبهم وأف بالإبماد، الأنصار يقفل الديار، وترك بالهجرة الهاجرين قفل بياذ ٦- 
كفران.

زهاجروا اكين هم والهاجرون الهجرة. دار ز العيش عف اعدمم ومالهاجرين إيواء فضيلة ٧- 
والراطن؟الجاهدين لإحوامم ويصزة فرارآبا.سهم الدممال؛ سيل 

بإحسان.اثبعوهم الدين ثم والأمار، الهاجرون، ت هم أنسام ثلاثة للهيء الستحقون الفقراء ٨— 
والدنيا.النقص طلوفد ق الإيثار فضل ٩— 

•والحرام الخلال من جعه عف والحرص انال، من إحراجه وجب ب،ا وهوالخل الشح، —حه1ر ١ ٠ 
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همجثرنيق الكف آنإٍ، يى آك-ماكمثوأ >وهز -إلمحون ناصوأ قك ثر!ق لم أؤ 

يمممحىآكدببمر لتولى سنر؛هم محنجن لابممق؛أم مبجإ همين معهم بجكمن لأ لمتمحأ 
^أوهظترؤأري سمهورى مآلا أم دللك آس تن صدرص ي تمة أقد ؤ؟/محت 

أواكت أخ١ئ٠ إؤآ شيفت >زئءُ دإؤب< ١٠آحقمزطنآةس ؟،١٥إيعيش 
?وه^٠٨^ ٢٥ؤ،آلثاي_ آنبمتا ضتثبمأ ثك١ق 

وييدوتممبالتمرالنضر، بتي إحواممبمري إل يتمئ؛ون اداةقين، —ألرتتثلر—أبماالرسول—إل ١١ 
يمحقي أمر نطح ولا معكم، كحرجن ما دياركم؟ من معه ومن محقي أحرجكم إن ما ثيبا؛قوئمت 

يشهدتعال واش علته. لتعاوثنحم أحد، قاتلكم ؤإن بخدلأنكم، أمزتا إذا أبدآ أحي. من ولانسمع قتالكم، 
أيبن اش كعبد النافقين عن تعال اءمحر كثيرت ابن قال الخير. بني به وءد.وا فبما حما لكاذبون ١لنافقين إ0 

ثاثمأأئرنث. رإق تعال: فقال هم أنفمن التمر يؤدوتمم التمني بتي بمود إل بعثوا حنن وأمرابه 
محثنوالآمحخمحتؤأ-عداأبداثلن  ٣٠لذهمحقزثحبجى كثروأيذ١^٢^^، 

به«.م،اوعدوهم لكاذبون أي: ١^تعال:ؤرآقتيدإمممونيم قال ه شثأتق>ؤ 
اليهودهوتل إن دما أبدأ، معهم الناقمون ءمج لا ديارهم، من اليهود أحرغ إن ما " ١٢

ايافقين.نمرة لاتممعهم م فرارأ، الأدبار ليولن معهم قاتلوا إن دما معهم، لايقاتلون 
ذلكراش. من الخوف من واليهود التاةقين صدور ز وحوفا مهابه أط — المؤمنون أثأا — لأنتم — ١ ٣ 

وعقاU،.افه قدرة يممهون لا قوم أئبمم سجب الحقا؛ ارهمس، 
بالأسوارمحصتة قرى ي كانوا إذا إلا محئؤع؛ن — المؤمنون أ-بما — محالكم عل اليهود يقدر لا ~ ١ ~ْ ١ ٤ 

أمرعل محتمعون أمم تقلى شديدة، بيتهم محا عداوتمم بما• ليسروا الحيْنان؛ وراء أومن والخئادق،، 
الحي.اسيع يعقلون لا قوم أمم سج، الغرم، الوصم، ذللث، متفقة. غير متفئقة قلوحم ولكي واحد، 
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الحشرصورة 

ذاقواإذ ئبق1ع، ض وتبمود بدر يوم م؛ئن كمار كصفة ، الطردوالدو من لهم وقع في،ا التضثر ض صفة 
مو-؛ع.عذاب ولهم إجرامهم، 

الأسان-خيع حين الشيطان كمثل الكاذبة، بالوعود النضر بتي تمول خدلع ق المناهقين مثل — ١ ٦ 

العا،لين.حالق اف عذاب أحاف، إئٍر a__<، بريء إل ت له قال إذ تركه نم بالكفر 
وذلكأ؛اوآ. فيها ماكثين جهم، نار ق أمٍا بالكفر انتكس الذي والإنسان الشيطان عامة فكان — ١ ٧ 

اف.حدود عل العتدين جزاء الدائم العذاب 

والامساطاُت،:الفوائد 

واحدة.مجلة والتافقين الكافرين أق تقرير ١" 
مصر.ارت؛اءل يمم ؤيرتيطون اليهود، يوالون الناقمون ٢— 

البارزة.وعلأمأته النفاق، آيه الوعي. حلم ٣— 

•أعدائهم باس ْن وتأبهم قووالسلمين الرسول تثييت، — ٤ 
الصلاةعليه قال كيا ودينه، افه. رسول من الإسلام أعداء بما يصاب التي الرهبة تمرير ٥— 

•عالخاري صحح (، ٣٣يرتم)٠ باب)١(، التيمم كتاب ل ايخاري، )أحرجه شهر"• مسيرة تصزمحتج؛العب ءا ت واللام 
تعاواريجاصا<اْ(.

بأمملجم وتبشير عليهم، والخنل الماتلين، الكفار منازلة عل للمؤمتذن تشجح الايايتذ ق ٦— 
الغالبون.التمورون 

حالاف وصف، وقد ؛^،، ١^٠٠٢الثه لعباد اليهود لواجهة وتأكيد مسستميلإط إحبار ( ١٤الأية)ق ٧" 

أومنوالخنادق، بالأسوار محصنة قرى ق إلا جييخن يواجهوتمم لا بألم الوممح، مواجهة عند اليهود 
الخدران.حلف، 

محتمعين.إلامتحصنين لايقاتلون أمم وحلقاتهم اليهود جبن شدة من ٨" 
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يثا"ئثئ! أقن ألأل)؛ محأيموأ لمد ثآت2< ما ئص وكثلز آقت آهتوأ ^٢ ٠١٠قؤزؤى.أجا كؤ 
أ؛©؟لأتتزئثمآلثنسمث> ثمأأممكث1مثنهتإآنمثيإأؤلغلف ةسأونأو؟ 

جمعل ؟زأنها ؤ؟ الثائر^ هم آيكثت أصحب آلجقه محآنحب ألقاي أممب 
اوآيئقؤ،ث لعلهن اكعبى \لأآذ؛ذ؛٥^?؛^ ^؛٤١^ آس حشيت ين ممسؤعا حت>شعا ؤأيثهء 

?0"^١^١^^ٍ\ؤكوم\مث يآدثثآقىملثثإلأ 
آلممٍيث^ l^jTآمين آلمحمث ألمحق هتآممآ'هشام إلأ 

ةلأكصمرامح04
الضثر؛

منقدمت ما نمى كل وكامل نواب، واجتناب أوامره الومنن؛طاعن عباده تعال اف ١—يأمر —٩ ١ ٨ 

أنوينهاهم الدنيا، ق تعملون ما بكل ■تحير الله إة أهمتتها• ليان الأمر؛التقوى؛ كرر ثم القيامة، ليوم حثي 
أمرالخالقون هم الخن عن اليعداء أوكك، أنفسهم. حقوق يان بنفعامهم اش، ذكز ثنوا كالذين يكونوا 

اش.

هما-بمنة أصحاب التعمون، الخق وأصحاب المعيبون، النار أصحاب القيامة يوم يتساوى لا — ٢ • 
والآحرْ.الدنيا ل الفالحون 

فمهمعغليم، حبل عل فلوأنزله العتليم، الخلق ق ومته الكريم القرآن مكانة عن تعال اف نجر ~ ١٢ 
الأمثال،وتللث، تعال. الله حشية من متثمقا حاصعا صلابته عل لرأيته الحكيم، والذكر الوعقد من فيه ما 

وتوحيده.اف قدرة اثار يتمتكرواق لكي نبينهاللعباد؛ العفليمة 

المعبودهواض فإثه العل، وصفاته الحسنى أسماته يعفى الأحثرة الثلامث، الآيارت، ق تعال الله يئن " ٢٢
حميعايالخلق هوالرحن وعلموه، شاهدوه بيا وءالم حلقه، حح يلم عن غاب بجا عالي مو، إلا إله لا ؛*م، 

 jالدادين•في< بالو.م؛ين الرحيم لا-نيا، ا
القد.وستوحده، فيها التمرف الأشياء، لخمح الللث، إلاهو، إله لا العبود؛حمح، سبحانه هوالله " ٢٣

العجرايت،بإظهار وأنبياءه رمله ق الممن. المزمزت عيبج، كل من شلم الذي( السلأمت تقصى، كل عن المنزه 
حلقه،حح مهن الذي، الخبارت يغالب،، لا الذير العزيز: ثء،ء، لكل الحافظ الرهيب، المهيمن: أيدبمم، عل، 

الشركاء.من به يلحقون ما كل عن اض وئئثّس ئذرْ والعثلمة، الكثرياء له الن*ي، التكم: 
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الخشرّورة 

الأماءبحانه له يشاء، كيمط لخالقه الصور الخلوقات، لخمح البارئ ١لألق بحانه اف مو — ٢٤
قالعرير وهو السبع، والأرص؛ن السبع موامحت، الق ما كل والتحميد يالسييح له يلهج الكثيرة، الحتى 

محلوقاته.شؤون تدبير ق ا-لحكيم ملكوته، 

الفوائدوالأساطات:

وعقلمها.القوى محل - ١ 

ادواهءٍ،•لترك الأيام، بفعل التقوى يجوب ٢" 
ّواء~ عباده يعمله بط وتعال بحانه افه حبرة عفتم عن متئلأ إخار ١( -٩ ١ )٨ الآيت؛ن ل — ٣ 

عليها.ومومحازبمم أمالهم، من ثيء عليه ئض لا فإنه - أوالتقبل أوالأصر لماضي ال 
أوناصرأينمرء•يواليه، وليا له محي فلن نسيه افه ني ثى لأ)؛ نسيانه؛ وعدم تعال، القه ذم وجوب، — ٤ 
الكافرين.مشاه عن والبعد الكافرين، عن التغ وجوب، — ٠ 
فيه•مم-ثرْ وقلة القرآن، عندتلاوة حثوعه وعدم فلبه، قوة عل الإنسان توبيخ - ٦ 

أحر.وما للاحرة، اذ الإنقدم فيٍا والفلر تعال اطه مراقة وجوب، ٧— 
والإرشاد.والتعليم للتنبيه الأمثال؛ ضرب، استحسان ٨— 
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مدنية.الرول1 

القاصد:

واليواء.الولاء أصول بيان ~ ١ 

الإسلام.يدخلن اللاق الساء بيعة أحكام خصاتهس ٢— 

آلغمحيآليتي محب 

منينا-جآآؤ ومدكثثيأ ألتؤدة أوَلةء نبمدوهم لاتهيديأعدزى ثامؤأ آؤ;بم ؤ؛^١ 
ثَ،صاياممقفمبمثمطندافيني-فيوآمحثاء دقآ؛مءآمخم أن الإفيممد<آؤثودنام 

ُئثمومحأ؛٥؟^ صرسثآء س رشئنيب''نتآأعئم هًدثآ ثأثأ لألثودة ءيم 
رز^١ ١،-^ آعدآكثيبمأولأم م ٤^١ 

وصثثثذ يتأ محة0ثنمحم' شين نآش/ث محل.؟۴؛ أكتؤ 
سناو1ةت1؛لإ*\هنلأأؤ؛^؛١ دون من منآ؛ةأنيتاثتدؤن >ث؟ه إدا هافيًإمتيم إل تعم وأل؛ات 

سءمن مزأش لك وما لك لآنٍولآتثثفتف قودإبزم وحدْآللأ مح—محأأش حى أبدا وآثصثاء 
1ثصنأمحت\َه 

ثالنزول سب — ١ 

والزبيرأنا افه. رسول بعشي ت يقول ظم عليا سمعت ت يقول عئ كاتب رافع أي بن اطه عييد عن 
ساتعادى فدبا منها. فخدوه كتاب معها ظعية -بما قاف "^٤، روصه تأتوا حش انطلقوا ت قال والقداح 

فقيا:كتاب، من معي ما فقالت،: الكتاب،. أحرجي فقلنا: يالثلعيتة، نحن فإذا الروحة، أتينا حتى حتأتا 
أيبن حاف من فيه: فإذا ه، الني به فأتيتا عقاصها، من فأ-مجته الثياب. أولتتيق الكتاب، لتخرجن 

حاف،؟٠٠يا ط؛ راما ه: التي فقال قق• الّ؛ي أمر •بض نجرمم بمكة مز الشركئن من أنامن إل بلتعة 
منمعلق، من وكان هم، أنفمن أكن ولر فريس من امرأ كث إف اش، يسول يا عئ تعجل لا ئالث 

أصطخأن فيهم اكسي، من فاني إذ فأحست، بمكة، وأموالهم أهليهم بما عئئون ئرابات لهم الهاجرين 
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سورة!المتحتت

صدقكم٠.ئد ءإقه قوت التحي فقال ديتي* عن ارتدادا ولا مقمرا ذلك فعلت وما قرابتي، محون يدأ إليهم 
علاطلع هقآ اش لعل يدريك وما يدرآ، شهد ®إله فقالت عتقه. فآصرب اش رسول يا دعتي عمرت فقال 
ث٦ثئيذوأءامؤأ ^؛؛j< كتأيتا ؤ فيه' ونزلت عمرو' قال لكم^• عمرت فقد شثتم ما اعملوا فقالت يدر أهل 

وصحح،  ٠٤٨٩ برتم )الأية( باب المنحة، سورة ~ الضر كتاب — ٥ ٠ ٢ a/ البخاري )صحح ه. آمحلياء همعدهإ عدؤبجا 
(.٢٤٩ ٤٣٠يرسة، 1بي ين حاءد_، وتصة بيره أهل ضاتل من ياب الصحابة، قضاثل كتاب —  ١٩٤٢—١٩٤١ملم؛/

•الشا،مرٍ 

كدبواالدين وعددكم عدوي شمحدوا لا عثه: ؤينهاهم للأعداء، التودد من الومضن تعال اض نحدر 
هالرسول يرجون والقرآن، بالدين كدبوا وقد وتصادقومم، نحثومحم وأحياء، أنصارا ورسوله باق 

مرةميل j رلج٠اد دياركم من ■حرجتم كتتم إن ودّوله، باق ]يانكم لأجل مكة من دبمرجونكم 
باأعلم وأنا لهم، دئقربا شأ الأسرار ئتلمحومم أنمارآ قمحدوهم فلا رضاي، طف، أجل ومن الدين، 

الحمح،•طريق عن حاد فقد التهلر، الشر ذا الخير الأمر ذللث، شتل وتى وأظهرتم. أّررتم 
V-Y - أثدبممإلًكم ويئدوا عيكم، حربا يكونوا بالمودة إليهم سرون الدين ٠ؤلأء بكم يظفر إن
تفيدكملن سواء، فتكونون كفروا، ك،ا تكفرون لو ثيء كل مل وممثوا بالشتم، ممهم وألبالبطش، 
^■؛؛3،القيامة، يوم وبينهم بيتكم اف مصل أجلهم• من الكئار تناصرون حغ، شنئا وأولادكم قراباتكم 

الخحيم.نار الجرميز ويدخل العيم، جغامتإ المؤمنين 
قالواح؛ن المؤمنين، من معه والذين ااق؛و؛ إبراهيم بما حاء الش الحنة القدوة ق تعال اف يزغت، — ٤ 

كفرتاسحانه، اش غيد من الأصنام من تعبرون ومحا حما، متكم بريثون إلنا وجرأْت صراحة بكل لقومهم 
فمروا حتر كفركم، عل دمتم ما أ؛اأ والغضاء العداوة وسكم بيتنا وظهر الأصنام، من آمنتم بإ 

ريا،لل—، مح؟سغفرل أمم حين آزر لأبيه الئو إبراهيم استغفار الاقتداء من تثش يلكن بالتوحيد. 
علميكربنا يا — أ؛اْ به وعد موعد عن كان لأيه حذا ئقثدوا فلا — ثيء من اض عياب من عنلثه ألغ وما 

القيامة.يوم المصثر وحتبك ؤإليك تامين، رجنا وإلياائا ءشو1.< اعتمدتا 
العرينأنت، إيلث، ذنوبنا، — ربنا يا — كا واغفر علتا، الكمار يتالي3ل دينا ق مفتونين لاعنناكا رنا يا — ٠ 

تدبيرك.ل الحكيم نتقامالث،، اق 
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والامتاطات:المواتي 

معه.ويتنأةذى الإيٍان، بميم اض لأعداء الولاء — ١ 
والغب.لاللقراة وف، اش، ز الولاء يكون أن بجب ٢" 

الإسلام.من ذلك لا؛ترجه دلكن ه، يكة ش بن حاطب من ماوقع وتفتف، ا،لومن نحطئ ئد ٣— 
اش•دين j الفتنة لامحح دالولد عل؛،UJ الخوف ٤- 
نموي.ضرورة أبآته إذا لم ا،لوال توبة نول تقرير ْ~ 

ا-أءيانت.أحكام عله ونحري خاسآ، للعدويعد أسرارهم بإفشاء ادال«ين عل ينجى مى — ٦ 
هك.اف عل وكرامتهم بدر أهل قفل ٧- 
منه.اجتهادأ أحدهم؛ أحهلآ إذا الإسلام، ق بق الذوى اكالخ؛ن الصالتين عير مول ٨" 

يثمعمئ قوه نأكت منية تئئم عادّم ييثذآفيث عتمدسمح آن 
ه'.لقاتندن^أق ومحءم؛جوؤ 
وش؟يقمثرفينم أن وءلهروأ^^١^( ّء د.وصئوطرش ثنئجآق،آلدي 

ثر؛التم

منالتثرؤ ل حما حيدة ةدو0 معه والويتين محوأ إبراهيم ق — الومتون أبما — لكم كان لقد ما ~ ٦ 
فإدالرحمن، وطاعة الإبان، عن تغرض وتى الآحرْ. ل عقابه وعناق افه، يرجوثواب، كان بمي الكمار، 

حال.كل الحمويعف وصفاته، ذاته ق الخميد عياله، عن هوالغي ه وحل. اف 

الإسلام.بدخولهم ومودة محثة الشركتن أئاربكم من عاديتم الدين ومحن بيتكم بجعل تهال افه لعل ٧- 
بمم•رحيم التائمحن، نمائه غفور ثيء، يعجزه لا سء، كل عف قدير واش 

مننحرحوكم وم دبمكم، لأجل بماربوكم ب الذين عن - المؤمنون أةأا - اش ينهاكم لا 
إمطأمورهم. حميع ق العائلين محب اش إن إليهم. بالإحسان فيهم وتعدلوا إليهم، ئلإوا أن أوطانكم، 

عفالكمار وناصروا أوطانكم، من وأخرجوكم الدين سب حالبوكم الدين مودة عن اش ينهاكم 
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همالخؤ عن العداء فأولئك الومضن عل أنصارأ ثقخدهم وقى والحك. بالمرة ئتولوهم أن إحراجكم، 
ومحمعهم.لأمهم القنالون 
.،اض رسولي عهد ي مشركة وهي أمي عئ قدمث ةاكت عغهإ اض رصي بكر ش بتت أماء عن 

)صحح. أمك٠٠صل ارتعم، محال،: أمي؟ أفأمل راغبة، دهي ئدث أمي إف قومحلت،: اف رصول فاسفتيته 
سلملصحيح ، ٢٦٢برقم* ه أقن٤^٠١^؛^ؤتعادت اف وتول سشركن الهديت باب الهية، كتاب —  ٢٧٠ه/ البخاري 

(.١٠٠٣برتم مثرين، ولوكانوا والوالدين والأولاد والرؤج الأتريض عل والصدقة الممة ضل باب الزكاة، كاب - ٦  ٩٦أ/ 

والأصساظت:الفوائد 

بم•والاهتداء يالصالحين التأمحي وجوب — ١ 

للترجي،مهي، اض غثي م>، بخلافها محالة، لا ووجوده ببما يرجى ما دئؤع تفيد اف من ؤمثهم،ه ٢- 
(.٢٢٤)اسراكةاسرئ/ يع. لا ومحي ءأا يرجى ما يع ومحي والتوي، 

والنسب.الرحم محيل اف ق الأحوة عف تقوم أن يتبغي الجتهع ؤ، العلاقات ٣" 
بلتهمتحوز فلا المحاربون أقا محار؛؛ن، يكونوا لي إن الثرين أقاربه يصل أن لااسالم ثبوز - ٤ 
الأحوال،.من ؛حال، 

بآعيامم.الاحتفاء وجواز الن.مة؛الإحسان، أهل معاملة جواز ٥~ 
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ظئصأيمُجم'ئلإ
تثندهشأر»ثجثم المكث> ئئاؤأ ثعافم سءيذأرثيمأإقآلج\في ءلبمع-تهرينظةؤ يآئم 

محآثزسمصعآنلأ,ص
3(وه£آ<ن^آدئ م<شقُلأق ضمتوُتلأول*مثلن يبما إش 

٧٠٣٦ءانؤأ؛عمريتم''©أكآهآأؤعث أثث ؤأسثعفتهئثأادعهى تئأوي سبمدنيف>في 
^١٥^بجقلكدر<آهثار 

النزولIمسب — ١ ٠ 

Mاف رّول حمج مالأت - صاحه حدث من؛هءا واحد كل صدق - ومروان محرمة بن السور عن 
المحابقضية من همغ س قوله: وفيه بطوله، الخديث فدكر العلريق... يعص كانوا إذا حتى الخدبجة زمن 
ذلكقال حش رحل، منهم قام ما فوالذ احلقوا. ثم تحروا  ١٠قوموا ت لأصحابه افه. رمول قال 

نٍآيا ،؛ LqJLkأم فمالت، الناص، ص لقي ما لها فدكر تثتة أم عل يحل أحد منهم يقم لر فيا مرات• ثلايث، 
فخؤج؛،. JLaLpv؛؛وتدعوحالمك، بدنك،، ممحر حتى كلمة متهم أحد-آ تكلم لا ثم اجلج، ذلل—،؟ أنحب افه 

وجعلنمحروا، قاموا ذللث، رأوا فلما فحلقه. حالقه ودعا بدنه، نحر ةلائ،ت قعل حش منهم أحا-آ يكلم ؛لم 
تآتثاو تعالث افه فأنزل محومتات، نوة جاء ثم غأ. بعضا يقتل بهمهم كاد حتى بعضا، بملق بعضهم 

يومثد!مرأتينعمر فطلق حتى؛اغ:ؤسثمآمهمه ه ^ثاهمءثني»انينزلإ 
قوإلالغم يجع نم أمية، بن، صموان والأحرى سميان، أي بن معاؤية إحداهما فنزلج الشرك، ق له كانتا 

(.٢٣٧٢برقم ابهاد، ل الشروط باب الشروط، محاب ، ٣٣٣-  ٩٢٣>،/ الخادى )صحح المدينة. 

الضثر:

فا-حتمومن،الإسلام دار إل الكفر دار ص مهاجرائت، المؤمنات النماء جاءكم إذا المؤمنون، اتبا يا 
مؤمتا>ت،الأحبار بعد علمتموص فإن لي،امس، بحقيقة أعلم افه الإسلام. ق رغننهى صدق من لتتأؤدوا 

الكافرات،،نكاح ٧،>^، نحل ولا للكفار، المؤمنات ثمل لا لأنه الكئار، أزواجهن إل رثدهن فلا 
محزوجواأن عليكم ولاحزغ إليكم. الهاجرات زوحاتمم عل المهور من أنفقوا ما الكمار الأزولج وأعطوا 

-



ا1متحتأتسورة 

أوالكفر دار ز الباقيات الكافرات زداج ؛عقد ممثثكوا ولا صداتهى، آتجموقى إذا الهاجرات مولأء 
يم،ولخقى الإملأم، عن ارتددن اللابير نسائكم صداق من أنفقتم ما الكقار من واطلبوا بما، اللاحقات 

الكريمالد هوحكم الخكم ذلكم يكم• ولخقى أسلمي، اللاق ناتهم صداق من أنفقوا  ١٠هم ولعللبوا 
والأفعال.الأهوال ق حكيم بالأحوال، عليم واض بقوة. يخدوه بيتكم به محكم 

ملهن، دفعتموْ الناى صداقهن الكئار يعطكم ولر بالكئار، وئئن زوجاتكم بعض ارتد ؤإن - ١ ١ 
الصداق،من أعطوا ما مثل وغيرها الخاتم من زوجاتيم فقدوا الذين فاعملوا الكمار، هؤلاء من قفم 
مصدقون؟أنتم؛4 الذي أحكامه افه واتقوا 

افهمع محعلن ألا عل يعاهدنك، . ورسوله تحال باش الصدقات النماء جاءك إذا الض، ما يا - ١ ٢ 
يلجمنولا ملها، أو الولادة بعد أولادهن يقتلى ولا يرس، دلا شيثا، يرس ولا عبادته، ق شريكا 

العفليم،الأمر ذللث، عل ةعامد.هى به، تأمرهن معروف، ق نحالمثك، ولا متهم، ليسوا أولادا بأزواجهى 
والرحمة.الغفرة عثليم اكاتيين، عباده لاو.نوب غفور القه إن ذنوبس. من العفرة لهن افه واسأل 
إليههاحر مى يمتحن كان ه النه رسول أف أمحرته . الض ذؤج عنها اف لصي عاممة أن عروة عن 

ثيثامأذُءقآنلأث،تثأش قيمك، ^^ثث، ت٠الت  ٥١بقول الأية ؟رذْ الؤمتات من 

تمحيف، ثنيثى ولا نأتبييحى ئزط ءلأأيتُايثء-كتي آولتدص ولابمئمحن، بمميمحزمحألآ_تي، 
الومناتمن اكرءل إآ أم فتى ءاثثأةت قالت، عروة; قال تلمهىؤآسعفرهجآقتإ0آقهعشسؤ><مه 

إلاسايعهى ما البائعة، ق قط امرأة يد يدّْ مئت، ما واف ولا كلاما، باي٠تاكاا »قد ه: اف رسول لها قال 

وصحيح، ٤٨٩١برتم ١^؟^، التحة، سورة ~ التفسير كتاب ٥ ٠ ٤ a/ ايخاري رصحح دلاكا٠. ٢، بائعتك قد ١٠يقولمحت 

(.١٨٦٦برقم الماء، بيعة كيفية باب الإمارة، كتاب ، ١  ٤٨٩م/ مطم 

قاء،أنمارأوأصح. وكفرهم، لشركهم عاليهم؛ اف غضب، الدين انحاذ عن الومتتن تعال اف ينهى - ١ ٣ 
والاستفادةالأموات إحياء من الكمار يأص كمثل الأحرة، ز اف ثواب، من نفوّهم ق اليأص ممتكن فد 

•منهم 

والأستت؛اطاُت،:الفوائد 

الؤْتة٠من والشرك الشركة من الومن نكلح عم؛ — ١ 

مهور-من ينتخممى ما دفع ويشرط عليهىطهئ، يمضي أن بعد الهاجرات الومنات زوبج جواز - ٢ 

ه،سبما لأقه لايث،ك آن ؤ عليئات فقرأ قو، اش رسول بايعتا ت قالت، عنها اش رصي عملية أم عن ٣" 
هالتي لها قال ف،ا أجربما، أن فأييد فلانة، أنتت.ئني ت فقالت، يدها، امراة فقيقتؤ النياحة، عن ومانا 

-٦٢٨-



المنحةصورة 

ؤكآجاألبريإدا-؛آتقباب المتحة، مرْ — الضر ٥—كتاب ٠ a/٦ الخاوي )صحح فايعها. ورجتت، خانطالمغ شيثآ، 
(.٤٨٩٢أ^محقثهيرنم

العدلعل الحياة وتقوم حقه، ان إنكل يآخد حش ماله من شيقا حير مى مل القصيص ~ ٤ 
والمط.

بالشركت.اّتمرارزواجه محوز لا الملم وكدا ْته. طلاقها بجب بل للكام، لابجل الملمة الرآة ٥- 
لهن.الدين مدا تكريم عل دلالة اء الئبيعة ٦— 

M.اثداة؛الر-ول محهن؛ الأجانب للرجال اء الغْمافحة تحريم - ٧ 
أهمقه.عف دلاله وآحرها الورة ول ل الولاء موضع تكرار ٨" 

الدعوة.مراحل كل ل ومشاركتهن الدين، تصرة ق العظيم ودورص اكاء مكانة - ٩ 

'؟اا- 



الصفمحورة 

مدنية.ت النزول 

القاصد:

وآدابه.القتال أحكام يعص بيان — ١ 

الدعوة.معوقات لواجهة وتثييته .i التيى لية ت~ ٢ 

ت؛.محآؤنفيأهم

يمؤثميى^^٢ ٣٠١٠•١^؛؛، ^؛٦١ ُأج؟ رهوأم،رآأكثّ ا رتايىآمحبيّماقآكمو؛ت ,قو ح سؤ 
ش؛زكت>نحب إنآمت ?٥؟ سورتث> ثُ ما >ضثؤ\ 1ن اش عند نعتا يتكثر ؟ ٥١معالون لا ما 

دنمدُمحّلميميهيّ، مرمى ئاد ناد أته ثتبمؤم َلأدهرسنن صما تيلؤ، ؤ، يقتشى 
لأ؛لإنيىآلممؤأقث هلؤيهم آئة ٌأ قثائاغوأ ءيًًظم آئو رسؤل آؤ هنلعنتى وهد يوذؤبق 
آمحيؤيى دئ ( مصدعاِثتا؛؛rjلوكٍ آش يبمؤل إؤ يل، إني َُ،يم؛ببؤآ آبمت دعبمى  ١٠ياي أج؟ الشيشب 

لمهأوسآمح.م(آمحنمئثد٠ثاحءمآمحثتةاؤأثنداسترين بمدىآسمه 

النزول:سب — ١ 

أينعلم لو فقلتا: فتداكرئا، اش. رسول أصحاب من نقر قعدنا قال: ه سلام بن اش عبد عن 

ؤثوامرآهيتره؟ؤثئحلثمتافيآكثو؛توتايىآمحينر< تعال: اف فأنزل لعملناْ، اف إل أحب الأمأل 
ترتقكتاب -  ٣٣• ٩ ^ ٤  ١٣-٤ ١ ٢ م/ والمش التردي )أخر-بم . ^ نالاقظزن سووث تائوأِد؛ ١^؛؛؛ كآيا 

وابنالأععال(، أفضل افه سيل ق ا-بمهاد باب ابهاد، كتاب — ٢ ٠ ٠ Y/ )المن الدارمي وآحرحه الصف، سورة ومن ثاب القرآن، 
الخافظوصصحم (، ٦ ٩ / Y )التدرك الن.مي وواث وصححع الخاكم وأخرجه (، ٤٥٩٤برقم ٤ / ١ ■ )الإحسان صححه ز حبان 

(،a٥٠٩/الباري قع حجر، ابن 

قوما السبع السموات ق ما فكل صجحانه، له محلوقاته حمح ؤإذعان الكون، ق عثلمته تعال القه _^، 
نديثرق ا-لحكيم ملكوته، ق العزيز سبحانه وهو وتقديسا، تمحيدآ ويحمد0؛ طه شثح المع الأرصين 

محلوقاته.شؤون 

-٦٣٠ -



الصّفمورة 

ثئضابالفعل؟ يصدقونه لا ما الإبجان دعوى من ا،لؤمتينت!؛'تقولون عل تعال اش يعتب 
تفعلوه.لا ثم شيئا، تقولوا أن اش عند 

صامنكوبم ديته، نصرة سيل ق يقاس^ن حيئإ فم، محثته ويؤكد الجاهدين، عل اثله بمي ~ ٤ 
العدو.منه يتقد لا محكم، متعاسلن، بتيان كأثبمم صما، 
ااذاقوم يا ت النسب بقرابة تممطفا قومه ١^^٢ موصى حاطس، حن ~ الرسول أئيا ~ واذكر ~ ٥ 

الحلص الم.فوا ملكأ إلتكم؟ مرسل اض رسول أق يميتا تعلمون وأنتم الأدب، وسوء بالعصيان دؤذوش 
تعال.أوامره القوم بمدي لا واش الحؤ• ايع مول عن قلوبهم اش صرف 

يتؤراؤ تعال: مال ي أذى، إليه أويوصلوا ه ائتي من ينالوا أن للمرمتئن مي ®وفيه ت كم ابن قال 
[،٦٩١١الآحزاب:]ه 

إلتكممرّل اش رسول إق إسرائيل بني يا اهأ؛ مريم بن عيسى قال جن ~ الرسول ابما - واذكر ٦" 
وهو)أخمد(، اسمه بعدى من يأي رسول بمجيء وميئرأ التوراة، من قبل جاء ئا ومصدقا مؤيدأ، 

واضح.سحر ذللث، أف زعموا الباهرة، والعجزايتط الفناهرة، بالأياُتج ه محمد حاءهم نلثا محمد.. 
شالشركاء وادعاء بالحر، تعال اش رسل كامام اش، عل الكذب احتلق عدوانا أسد ومذ ٧— 
ومحتمعهم.هم أتفالظالين القوم لابمدي واش الإسلام؟ دين ق الدخول إل وهويدعى تعال، 

والأّتنياطاتتالفوائد 

قولهوبمد وعد. وحلفت كذب يفعل، ولر كذا أفعل القائل قول إذ الوعد؛ وحلفث الكذب نجربم ~ ١ 
اش؟مقته مذ وكيف، البغض، أشد أبغضه فقد اش ومذقمته البغض، هوأشد الذي المن، من 

وحرمانالهلع إل يودي فإله الدب، بعد الدسب، مواصلة من التحذير ٢~ 
بالتذر.الوفاء وحوب ٣— 

قوالخلل ^؟ ٠١١سد بمثحب واثه الصلاة، كصموف صفوفا القتال ق الجاهد>ين قيام استحباب ~ ٤ 
المحفوف.

والماضي.الحاضر ل الحرب فواعد أهم من القتال ق والانصباؤد اش، سبيل ل الخهاد فضل ~ ْ 
والنصر.القوة عوامل من مهم عامل الوحدة - ٦ 

 ~U بالصر.وأمْ قومه، كفار من أصابه فيها ه اش ومحول تلية

والفعل.بالقول إيذانهم وعدم الأنبياء، احترام الملم؛ن عل محبا ٨" 
القلوب.نيغ ل )٥( الأية ك،ال العمل جض من ا"بمزاء ٩"" 

--اا ا- 



الصفصورة 

والشرك.بالكفر هم أتفالذين؛للموا لام|ق قك اف ائ منشئ إخار الأيت)٧( ي - ١ ٠ 

تئLJكاأيبملئملث ئؤآلذة ''جآ ءقمْآتكتيك نأو مبٍبم■ ثم تأس آم.ثأميءم من ٍؤونهلممأ يؤ 

مؤن.'بمغمّتمحتؤل0كم -فئ دم محمحنأشمحثمٌهثة و؟ 
صمو'لأرئثممث؛اُ

شمإيقىمال ء١ءإعاآثر^مكc آقن يملإآ ُو؟ همبمب ثبمح سسثثأامح 
آقيق^١ ١٠ٌوت يخإك لتزيأذ بقى ين ؤليثة قامتت أنمارآئي ض للؤايجين ءد آمحاة،إلنم »ى 

ةئبمأيا.مج،تؤأعإ؛<نئزج 
الشيرت

.،الشي ضد أعلئوها التي الإشاعة بحرب العفليم القرأن حقائق يردوا أن لون ١١٥١١هؤلاء يريد ٨"" 
ورسوله.بافه الكذبون ولوكرْ وناصره، دينه مظهر تعال وافه 

الخالقةالأديان كل عل لينلثه الإسلام؛ ودين يالقران قق محئدآ رسوله يعث الذي هو سحاته اطه ٩" 
بالشرك.العائدون إظهاره ولوكره به، والعمل بنشره 

سقيكمرابحة، نحارة إل أنشدكم هل والال،ت بالنفس ابهاد ق الومن؛ن تعال اطه يرعب ~  ١٣"١ • 
بالأموالاطه كلمة إعلاء سيل ق ونحاهدون ورسوله، باطه صديقكم عل تواظبون مومع؟ ^اب من 

الرابحةالصفقة عفلمة تعلمون كنتم إن سواها، نحارة كل من لكم حر العفليم العزض ذلكم والأنفس. 
الأء|اروأشجارها قصورها نحت، من نحرى حتايث، ويل.حلكم ذنوبكم، افه يغفر إذ الفريدة، الم؛رايت، ذامت، 

هوالفلاحالكريم القام ذلكؤ داتذن. إقامة حانه ز مواصماما كل الطيبة بالساكن الذبة، 
أبما~ وبئر عاجل. وقئح تعال، افه من ئصر محي تحبوما، أحرى نعمة الصفقة هن-ْ وق العفليم. 
النهيرة*الطيمة اك■برة بلمْ الؤْتين ~ ارّول 

قالحن افه، اا.ين أنمجارآ فص عسى أصحاب كان ك،ا اش، دين أنصار كونوا الومنون، أبما يا — ١ ٤ 
فامن—،اطه. دين أنصار فحن الخلصوزت أصحابه قال اطه؟ دين لمرة ل مونا ؤيكون يصرل، من لهم: 

علوئصزناهم الوتن، فايدنا متهم، أحرى طائفة وكفرمت، القه؛، عيي بدعوة إسرائيل بمي من طاثقان 
والإيان•فأصحواغالنبالجة الكافرين، أعدائهم 

-٦٣٢ -



الصفسورة 

عيسىززمن آمنت الي الطاثفة ق١شمممئيحإعثهيمي: اش رصي عاص ابن عن 
ؤءل،عتومهعنس زمن ل ءيسيىؤئآئبيثاضأه زمن ز كفرت الش الطاتفة اؤءةربمٍثههبحي: 

صحح(.وسس ٤ ٦ ١ U/ اسق ب، اي، ابن )احرجم ه. غمثمأشمإ0 ؤ اثكفار دين عل قودينهم محمد بإظهار 
الفوائدوالأساطات:

العتليمة.الكياثر من وأته اش، عل الكذب تحريم — ١ 
علعقولهم.سهلرالتللموالضلال أن بعد الباطل، ؤيتمرون الخق محاربون الظلمة أن تقرير ٢~ 
الأرض.سمم وأته للإسلام الممروالعامة متشلأبأن إحيار زالأية)٨( ٣- 
قو.محمد الرسول نبوة تقرير ٤— 

•الأرصى أرجاء ييمم يظهر، صوف نورالإسلام أن ~ الحق وحكمه ~ حكم افه إن ٠~ 
الدنياق عاحءأم وأالعباد حير فيه لما الإمحلأم؛ ودين بالهدى هو محمد.آ رسوله أرسل اطه إل ٦" 

والأحرة.

 ~U ك،اعثليمة، أمور أربعة ق جز.اؤْ محنكون الوُّذ،، يقدمها عناصر أربعة ذمثر ( ١١)الأية ز ورد
فيالآية)مأا(و)ّ\ا(ّ

ورسوله،باطه إي،ايبمم عل يداومون الدين جراء عن منشئ إخار ا-ّآا( )٠ الأيات ل ٨- 
عدوهم.عل غوسمرهم افه فان والأنفس، الأموال من بايملكون ديته لمرة اف؛ سل j، دمحامدون 

وابهادبالمال.بالفص، ا-بمهاد نوعتن: وهوعل اش، ميل ل ا-بمهاد محل تقرير - ٩ 

عنذلك،.الزيغ من والتحذير أمامهم، والثبات محاربيهم، قتال المومتتنعل تشجح - ١• 
البامحلل.وزهق الحق، إعلاء سبيل ق والمال التقى سدل الخاء ق الترغيب " ١١
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ا-إءمعةسورة 

 Iمدنية.النزول

اكاصد:

تعاق.ف والربوبية تقريرتوحيدالألوهة ١" 

الخمعة.صلاة أحكام بعض بيان ٢" 

الخاليلة.مقاصدها وبيان الغى رسالة تقرير ٣" 

٢٥صض<له دإن؛امأثنلأفي وأ-لآكه ديمنثثم'أصب يتخمأعنيم يمم ثثة 
ذوآلذنتزؤآقع من يته ضزآش يلش  ٢٥؛يبموآيغرذوأُ لثاثحمؤأمم دءامتُاثتيم 

وره^٨٤ 
•المس،رء 

تمحيدآالسح؛ ل وما السح المموات ق ما كل تعال ف والتحميد باكسيح يلهج ~ ١ 
ملكوت4،ق العزيز عيب، كل عن الترْ القدوست فيه، التصرف ئيء لكل الالاثs وهو*سحاته له، وتقديا 

خلوثاته.شؤون تدبثر ق الحكيم 

'أأ-'م-ّسباوزول:

ثثامسمم وءالحتن ؤ الخمعه صورة عليه فأنزلت ه، النيئ عند جلوصأ لاكتا قالت هغ هريرة أبي؛ عن 
وصعالفارمحي، ملمان وفتنا ~ ثلاثا سأل حش يراجعه فلم اف؟ رسول يا هم تن قال؛LJ^،^ ه كحقؤأب! 

هؤلاء«,من أورجل ~ رجال لتاله الويا عند الإمحان لوكان ةالت نم ~ سنان عل يده قق افه رسول 
ملموصحيح -  ٤٨٩٧برقم ه مم ئغعؤأ لثا بميم و*امتئ ؤ ا-لحمعةا مرر؛ — التفسير كتاب — ٠ ١ ٠ a/ البخاري رصحح 

ينحوه(.قارص فضل باب الصحابة، خضاتل كتاب — ١  ٩٧٣— ١  ٩٧٢أ/ 
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ا*بامعانّورْ 

■القسيم^ 

—نادؤآ إلا ~ والكتابة القراءة يعرئون لا الدين العرب ررلأإف محمدأ٠ أرسل هوالذي سبحانه اش 
القرآنؤيشهم والعاصي، الشرك دنس من ويطهرهم القرآن، عليهم يقرأ أجعتن، دابتمق الإنس يإل، 

أممإل سحاته وبعثه والعاصي، بالشرك ءلامر الخق عن انحراف، ق بعثته ئل من كانوا ؤإن والمنة، 
تدبيرj الحكيم ملكه، j العرين هو وافه القيامة. يوم إل الأجناس شص س ه الصحابة بعد آخرين 
حلقه.

يعطهاض من محل كاقة، واجس الإنس إل n الشئ بعثة س والشرف الشأن العظيم الأمر ذللث، - ٤ 
حلقه.عل الوامحع الفضل صاحبا وحده واش عباده. س يشاء من 

الكتأ محمل الحار كمثل بما، يعملوا لر ئم بما، العمل وئمو,ا اكوراه علموا الذين اليهود مثل ْ~ 
الكدبينالقوم بمدي لا وافه قو• الم دْجمجرات ١^٠^<، الكدبتن؛اياُت، القوم مثل ّاء فيها* ما بمرق—٠ 

وكتبه.له ورّتعال اش حؤ عل المعتدين الظالغ، مي، كانوا حيث، الحمح، ائاع إلح، 
الفواتدوالامساطاُت،:

الشرك،من ويطهرها القرآن، أمته عل يتلو اش يعثه أميا كونه ح فإثه قيو، اش يمول مهجرة ~ ١ 
يالإيالتا•صديدها ييئمح 

م١شضاكربوض١لعالمذيصدهؤ٢- 
الةسةوضالأممّءمومرّعل الدلالة ٣- 
غيرهم.وس العرب من ة؛اق اف رمول صحابة فمل ٤" 
 ~ْ j )غمأقم والشارة؛يحول، وتع، غيي، إخبارعن وذلك الشوة، معجزاُته س معجزْ الأية)٣
(.١٠٩ه/ القاصص )تفر الإسلام. ز العرب، 

وعنرجونحدوده، يتجاوزون الذين الظالمتن القوم لايدمح، اطه. ل"مارمتقلأيأة ذالأية ٦" 
أوالمتمل.أوالحاصر الماصي كانواj( سواء ٠ل١ءته، عن 

فيه.بإ يعمل ولر اف، كتابح محفتل من دم - ٧ 

بأسوأالأوصاف.ووصمه به، أويكفر يه يعمل ولا اف، كتاب يأتيه يمي التنديد ٨— 

القرآن.كتابمم ترك ل اليهود مشاحان من تحذير ٩" 
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الخمعةمحورة 

صثأبيِشمحمحمح أقم ثاد7أإنرسلم أس كأي ل قؤ 
\قىأتوق ءلإ0 ه سق عيم وآثث ؤنمحؤ-و يثا ١^١ والأ_تؤق7 ه صندقمت 

أؤ؟صاون يتأثم وألثهن،وه عتام_آكسما قرردو0إق ثنمهظم ؤثم» ينه مثو>ك> 
ذإمح؛رآثج ودروأ دَؤآس ةسم٢إق منمرمِآليث،نق ءامواءدا آكيق كأي 

وTتعوأينضفيTشآشىأفيآٌ؛0 محيض ^٥١ ?0؟ تلثون 
ؤصكهاه1آهقماهتآشثري£أرواآشنو١إي وإدارآوأبمرْ قد؛ؤملحرنأو؟ أقأيئإ 

ه^^آبمتئوآهءرآٌق. آلم 
الضر:

دونافه أحباء الكم زعمتم إن أحثاء أمم يزعمون الذين لليهود — الرسول أثبما — قل ٦—٧— 
حرصاأبدأ الموت يتمثون ولا لكم. اش حب ادعايكم ي صادقين كنتم إن الموت فتمنوا الناسي من عيركم 

بالمعتدين.عليم والقه الجرائم. ارتكاحم يب الدنيا؛ الحياة عل 
يوميرجعون ثم مدرككم، فائه منه مربون الذي الموت إل اليهود: لهؤلاء — الرسول أثبما — قل ٨— 
علميه.للجزاء الدنيا ق تعملون كنتم ما بكل فختدكم حضر، وما ءابا ما بكل !؛ ١٠١١افه إل اليعث، 

والصلاة،الخطة منع إل فانصوا الثانٍر الأذان الجمعة لصلاة أدن إذا الموهنون، أيا يا ١— • — ٩ 

تعلمونكنتم إن لكم، حثر الشأن العفليم الأمر ذللث، الصلاة. عن يشغلمكم ما وكل والشراء، البح واتركوا 
عيكم،بافه رزق من واطيوا الأرض، ق فانتشروا الصلاة أليتم ؤإذا تعال، القه ورصا الخثر من فيه ها 

برضاه.تفوزوا لكي ذمكرآكثثرا؛ اف* واذكروا 
النزول:سسءتإ — ١ ١ 

الناسفغار ~ الّكا. ْع لنحن ~ الجمعة يوم عثر أشلث، قال: متهما القه رضي القص عب،. بن جابر عن 
الشتر"-كتاب ٠ ١ ١ A/ الخاري رصحح ايثنأأشقو١إلإاه. وإدايآوأِبمثره الثه:ؤ فأنزل رجلا، عشر اثنا إلا 

(.٨٦٣برتم )١^(، تعال: قوله ل باب الخمعة، ممامحح - ٥ ٩ • Y/ لم موصحح . ٤٨٩٩;رمم ايمعت صورة 

المر:

انجا~ وتركوك علتها، أئلوا وزينتها أولهوالدنيا نجارة رأوا إذا أمم ا.او.المين بعض عل افه يعتيج 
اللهوبربةمن حثي العثليم الجزاء من الكريم اممه عند ما لهم: قل نحي-،، وأست، اكر عل قاتأ — الرسول 
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الخمعةصورة 

الدنياز هته الرزق فاطلبوا وأعش، رزق محرمى تعاق وافه رابحة. كاث مهما التجارة من ومحر الا-ذيا، 

دالآحرْ•

والأسياطات:الفوائد 

وفرارآمنه.الوت هن خوفا الناس أكثر اُبمرائم ذلي أن بيان ~ ١ 
علش للحياة ليثارآ أبدآ، الوُت، بمتون لا اليهود اة متشلأ إخاد )ا*-ب( الاجن ق ٢- 

آخر،متقيئ إخبار ومما اافعال،• وسوء الكفر من هدموه ما ؛___، لهم؛ افه عقاب من وخوفا الاخرة، 
ا،لوت،لايتمثون لدللث، فعالهم، وسوء بكفرهم مذنبون ؛أمم اليقين، علم بملمون اليهود هؤلاء وهوأق 

هافه وهوأق آخر، متقيئ إخار وقتها لهم• القه عقاب من وبمافون الاخرة، عل الد-نيا الحياة ويؤثرون 
ثيء.ظلمهم من عليه تنفى فهولا - أوايتقجل أوالحاصر الماضي ذ كانوا _( سواء ~ بالظالمن عليم 

شرآفشر.ؤإن خيرأفخثر، إن علميهات اّبمزاء ثم ،، ١^١^١١ؤإحماء والحذاء البعث، واقعة تقرير ٣" 
الخمعة.صلاة الهياعات أعظم ومن الله، طاعة ل ايارعة أهمية ٤~ 
الثال.الداء عظيم،اع إليها، والذهاب الخمعة صلاة وجوب ٠- 

الثاف.الأذان يزدن المؤذن ثمٍع إذا العقود، وسائر والشراء البيع تحريم - ٦ 
الصلاة.عل الحهلثة تقديم عف دلالة ١( الأية)٠ ق ٧- 
الصلاة.ق الخ،اعة واشتراط فيها، والقيام الخْلبة، مشروعية ٨- 

محس،؛لا حيث، ص ررهص الموجمة، بالأسباب وعمل إليه، أنره وموص افه، عف توكل مى إئ ٩" 
الرازهغ،•حثر لأيه 
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النافثونمحورة 

٠مدنية I النزول 

القاصد:

ومكايدهم.المئاءقين من التحذير — ١ 

سان>قانيقاةسآفةاكاقوكوادامح.٢- 

تُآضصهم

آلتنميقلث>ثوةث',وأمحئثيثإيى رإقثتتامإثك هثوزآم ^تكآكغقئ٠١ؤاشنئإق 

محثاظولنيوهم ^١ ٧٥ي-آاءيسهوق عق فيع دمكنتمأ ^٢ ١٠
صقمحمحن0

^دوقوئمنم3يؤراوأرهؤإداند 
Iالنزول صسب — ١ 

أبتبن اف عيد فقال شدة، فيه الناس أصاب تمر ق هو التيي •ع ٠رحزخنا  iJLSظقغ أرقم بن نيل عن 
ليخرجىالمدية إل رجعنا كن ث وقال حوله• مى ينقصوا حش اش رّول عند من عل تنفقوا لا ت لأصحابه 

قالوا:فعل. ما يمينه فاجتهد فاله، أيع بن اف عيد إل فأرسل فآمحرثه، الشي. فأتيت الأذل. منها الأعر 

جاءكإذا ؤ ق: تصديقي هلث اف أنزل حش شدة، قالوا نمي؛ثا ق فوح هو. افه رسول، نيئ ثيب 
رجالاكانوا قال: ه وتوله:ؤحقق روومحهم. فلووا لهم، قوليستغفر الض فدعامم ه، آلثثنعؤن 

برقمه ؤبمثاثهم دتثى ونإداُوهم قوله: باب التائقرن، سورة ~ الشر كتاب — ه ١ ٠ a/ البخاري )صحيح ٠ فيء® أجل 
(.٢٧٧٢يرتم واحكامهم، اياضن صمات كتاب - ٣ ١ ٤ ٠ / ٤ لم موصحح ، ٤٩٠٣

المسج^.

اياققون— الرسول اتها — جاءك إذا ومكرهم: اياضن يحل من قووالومتئن ومحوله تعال اف نحدر 
يشهدواض حما، رسوله أمحلث، بملم تعال وافه حما، اف رمحول محثد يا نشهد؛أيك، رياء: تتهم يألوقالوا 

ئهلعا.التاةمين يكدي، 

-٦٣٨ -



النافقونسورة 

V-Y  - يضاف. دين عن واكاس أشمهم نمعوا والأمر، القتل من لهم وقايئ الفاجرة آياتمم اعنذوا
ملوبمم،كفروا ثم فقط، بآلمتتهم الإيان أعاكوا أقبمم سب الإماد ذس ا-بمراتم، من يقترفون كانوا ما 

•الحق ايع بمهموز لا فهم كفرهم، جب بئلو؟م؛ عل اش فختم 
حل.يثهم،لفماحة لكلامهم، ئضغ يتكلموا ؤإن هيئاتمم، سحبمث، - الرسول، هما - رأيتهم ؤإذا - ٤ 
ونداءصوت كل محسون ال؛اني، والعلم الإي،ان من ملوبمم لفريغ الحاممل•؛ إل مثنية أحثاب كأمم 

ونمهم،اف أ-محزاعم فاحئ.زمم، حما، الأعداء هم دائأ. حوف عل فهم يذلك، مقمودون وأمم عليهم، 
والضلال،؟بالباحلل ؤبممئكون الحق، عن يعدلون كيف، 

تعالاف من الغفرة لهم ليطو_، تافن؛ ه اف رمول، إل يأتوا يأن ه الصحابة نصحهم ؤإذا ه~ 
عنمكقثمدن يمم الاستغفار، عن ينرصون درأيتهم الكفر، عل ؤإصرارأ سخرية رئيسهم حركوا 
التويت.

والأسساظت:الفواثد 

والحلف،الناس عل والتييس والكدبر، الخدلع من به ينمقون لما النافمن؛ س الحذر وجوب، ~ ١ 
الكاذب،.

الؤْتين.محاربة من الر ز يفعلونه يا اش ط عن صدهم ااغاف٠ين صمات< من ٢- 
الهداية.صاحيه وتحرم القي،، عل الهلح يوجج، فإل العصية، عف الاستمرار من التحدير ٣" 
حقيقته.عن لايئيئ ان الإنمفلهر أن تقرير ٤- 

يكونأن حشية صوء، كل س ، والتخوفوهوالخوف والجرم، والذلالم الخاتن نفسية عن الكشفح - ٠ 
لحراتمهم.وكثفا لحالهم، ؛يانا ذللث، 
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سورة

آلمزمثُيم-يى آقت إ0 محأ يغفرآمة أن لمق-ثثفزثم ثهترأم ئثتعقتت عقهر ؤآء مؤ 
^ك-ظأمحمئآنزثوني عنت س عق نمموأ لا أق-خوإأشموة ئتر ه يبميى 

يثتلإ1ضجك<^^نفيقبمثآإئ ^^يزلاممثوق 
ول4محءيركوشالمرْآ؛هزيمأ'لآدق 

لئستحت١ م فاوكك وش،وأوثذهت< آس ذحتقم عن أؤل^ثصظتر لأُلإتآؤ1مصإ ممأ ١٠
ربمام إق قمنجآ ؤ؟ رن تمول آتؤث أحلم يمحك أن ٥^؛، يزثأ وآنغموأ  ١٥

ه^؛ساسؤنُو؟ جآء أه؟ملنثوحتآهصناادا محيحتن 
•إر المسأ؛

تعالاف يصمح لن استغفارك، عدم أو ~ محمد يا ~ لهم استغفارك النافق^ن هؤلاء عل سواء ٦" 
•الحو طريق إل طاعته عن الخارجين القوم بمدي لا اف إل الفاق. عل لإصرارهم عنهم؛ 

 ~U منالهاجرين عل سفقوا لا الديتة: لأهل يقولون الدين هم يأبمم الم؛اءقين، ماح تعال اض يفضح
خزائنملك وحدْ وف النفاق. رأس أبير بن اف عيد بذلك القاتلين ومن يتركوه• حتى محفل أصحاب 

لخلوقاته.اف تدبير يفهمون لا ولكي الخلوقات، جع يرزق المح، والأرصئن المح الموات 
لثخرجىالد.يتت إل رجعتا إن واف بغرور: ر بن اش عيد ايافقين رأس قول فضائحهم ومن — ٨ 

الالنافقين ولكي الصادقين، جووللمؤمنين ولرسوله العزة تحال وش الأذل. الومتين فريق الأقوى فريمنا 
الحقيقة.تلك يعلمون 

الاخرةعن الدنيا تشغله وقن اف، عبادة عن وأولادكم أموالكم تشغلكم لا الزمون، ما ا - ١ ٠ ٩- 
التيأموالكم من وأئفموا والاحرة. الدنيا ق الخاسرون هم الحق، عن الثعداء فأولئك تعال اش وعبادة 

موفوأحنت آمهشي، ملأ رب يا أحل.كم: فيقول الوت، علامات محيء مل من البد وجوم ل رزقاكم 
ّبأحكامك العاملين الصالحين من وأصبح مال، من فأنفق قليل، زمن إل 

منتعملون ما بكل خبير واف الكتوب. أجلها حضر إذا الوت عن نفا تعال اش يوحر ولن — ١ ١ 
عليها.وسيجانيكم شؤ أو حير 
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ااتاءضنمحورة 

والأسشاطات:الفوائد 

 "١ jij^ عيها.وتآمرهم لها، وتقريقهم الأمة، عل محاطر
موتمم.حال ل عليهم الملام ولا حم، الاجماع دلا محتهم، ولا للمنامحن الاستغفار بجون لا ٢" 
فهوو٠لاعته، اض عيادة عن وأولأد0 أمواله تشغله ثن يأل متقيئ إخيار ( ١ الايات ل ٣" 

أعطاهما يبعض الإنفاق إل يبادر لر مى دأ0 متملأآخر إمحار دفيها ورحته• اف كرامة من حخله مغوئ 
وأحاكآمهاكي، قلا رب نادمآت سيقول فائه وعلاماته دلاثله يرى ويدأ الوت وجاءه الخير، طرقا ل اض 

قمم.وقت إل مول 

الماغ.العهلي صبحانه لأثه منعه؛ عل أحد يقدر ولا الووالفاجر، يرزقا افه عند من كله الرزق ~ ٤ 
ومكان-زمان كل ي للمومتئن دانا تكون والغية المر ْ~ 

منالحق تمييز عل يقدرون فلا أصحابه قلوب عل يطبع النفاق ٦" 

الخاسرين.من ذلك يفعل مى وأ0 افه، دين عن والولد الاشتغال؛انال ونحريم وكراف، وجوب ٧" 
لكافر.بمون ولا يدل ألا الومن عل بجب، قلدا وللمؤمن؛ن، ولرسوله ش الحق العزة ٨— 

١منصيته الإي،ان ْع تؤيفا، أدائه عل القدرة مع تأخثدالحج حرمة ~ ٩ 
والإحسان.الم من المالحة الأمال وفنل الصدقة، عظمة — ١ ٠ 

النافقين.أحلاق من والإمساك الومتين، أحلاق محن افه ميل ق ~الإنفاق ١ ١ 

استوفته.إذا نفى أجل لايؤخر اف ~ل0 ١ ٢ 



التغابن—درة 

مدنة*الترول! 

القاصد:

التوحيدوالبعث.تقرير ~ ١ 

اس.الأمم هلاك من الوعئلة ٢- 

ورسوله;تعال اش طاعة عل الخث ٣- 

ص.'مءءم 

ت

ييآضآل5تيص

هزآقوىألثتدوهويمقَلإ،  ٥٥آيثه ثن وتايىآ*لأتءت الثتزت تا4< ِش يح مؤ 
وأ؛تيسآلإلآثوئؤِخلىآئثئب " ١٥يماضقأبمهبروثؤمحنجءأئع 

^١>؛،ؤسلأتاقثييآوماثؤنو\إهيى ا/و؟سلأمايىآلتوت ئصنعئفي^ماّاؤ 
ُأذث.كاميلش ه ولإهبيأ محاؤأز،دٌر وظك  ٢٥ألصدور 

يقوأ؟صآهآصصه 
•الم>ر 

الما تتزبما يينهيا؛ وما الح الأرص؛ن ز وما الح موات الق ما تعادحح ُتح ياكبح يلهج — ١ 
والشكرالكامل الثغاء وله ثيء، كل ل والتمرف اللك، بحانه له لعفلمته، وتقديا وتمجيدأ به، يليق 

ثيء•لامجزْ قدير ثيء كل لهوعل وقت، كل ق الشامل 
V~Y ~ لهمقر به، مصدق منكم وفريق به، جاحد منكم فريق الناس• أيبما حلقكم هوالذي تعال اش

السعموات الحلق أ؛دع ثيء، عليه ثنفى لا مبمر، ثر أو حير س تعملون ما بكل واف بالتوحيد. 
يومالرجع محاليه وهيئة، تقؤيم أحن ق وحلقكم القمودة، والغاية البالغة، بالحكمة المع والآرصين 

القيامة.

نحقوتهما كل ؤيعلم بيتهما، وما بع، الوالأرصين السع الموات ق بما علمه تعة تعال اف ي؛يرق ~ ٤ 
الأسرار.من المدور ق عليم؛،١ واف تهلهرونه. وما 

العقابرأصابمم الدين السابقين الكفار حبر يأتكم ألر لهم: موبخا الشركغر عل تعال اش يئكر — ٠—٦ 
علإنكارهم جح بيوالاحرة؛ الدنيا ي العثليم العقاي، ذلك الومع؟ اكار عاواب ولهم كفرهم، جزاء 

-٦٤٢-



التغابنسورة 

فكدبواالحؤ؟ إل مثلنات؛دونتا بشر هل فقالوات القياهرة، والآدات الياهرة، يالعجزات حاءتمم الش الرمل 
حال.محمودزكل عنحلقه، غض واش عنعيادمم. اش وامتض الهدى، اثماع عن وأعرضوا رملهم، 

والأّتياطاتتالفوائل 

للحمد.التحق اللك، فهوماللش العبود، اش تثثح الوحود ق ذرة كل ~ ١ 
والقدر.القضاء تقريرعقيدة ~ ٢ 

والخراء.اس ٣-إئايت، 

الصدور.بيات عليم لأيه منه؛ والحياء تعال، اف مراقة وحوب — ٤ 
الأجرة.ق والعذاب الدنيا، ق الهلاك من السابقة بالأمم حل بإ الأعشار وجوب ٠— 

^^'.ثيَهءهست0قابجاإمح
وشقلأكمحمآلةثا؛تي يرمبجث؛ؤيتحآثج ره ٥^^١شتأؤن-ثإو تألؤبيآكئأرتا دئ؛مإمحء 

فهآحنيدكتح محنياآلأئهنؤ من عنية ؛ثقت، ؤيدتنئم-متنلح\ ؤثتل لألؤ لإين 
1ةوأمح(محزآص

تثبمحه'وآثٌ.تةو،ّيىةمآأءاث<مح،مح؛يمحإلأظدتيآممووش، و؟ يياوبمر،آمائ. 

•الفسمخر 

برئ،ثمأ بل الرمول: هما لهم قل القيامة. يوم أحياء مورهم من يقرحوا لن أيبمم الكئار زعم ٧- 
اليعث،وذلك الدنيا. ق ارتكيتموه بإ الشنيعة الأحبار كحول نم أحياء، قبوركم من حما كحرجى 
تعال.اش عل تهل والأحبار 

مايكل واش رسولكم، عل أنزلتاْ الذي الكريم والقرآن ورموله، باش ~ المشركون هما ~ فصدقوا ٨— 
تيء.عليه محقي لا خبير، تعملون 

هنفالكافر غبن فيه يقلهر الذي القيامة يوم ذلك الحشر، ليوم — العباد اثيا — محمعكم القيامة يوم — ٩ 

ويحملله؛الوحا.انية، ؤيقر باش يصدق، ومي اش، طاعة ق بتقصيره ه نقالمؤمن وغ؛ر، اش، لرل ؛؛نكل-؛يه 
ماكينالأمار، وأشجارها قصورها محت من نحري تصرة، حنامحت، ؤيدحله ذنوبه عته يمح اش، بأحكام 

العثليم.الحقيقي هوالفلاح الكريم العال المقام ذس، أبدأ. قيها 
-■;٤٣-



التغابنمورة 

البمداءالكمار أولئك افه، صد من الرمل -يا جاء التي والعجزات باش ثدبوا والدين " ١٠
جهنم.نار ق إليه صاروا الذي الر"ح وقح أبدأ• فيها النارماكمحن أهل هم اش، رحمة عن 

هوفإئيا محة، من العيد يه أصيب ما كل أى ا،لمابت >م نزلت الدين عياده تعاق اف يْثئين " ١١
والرصابقضائهاليم وللت١لإيءان، لأركان تندقليه بالتوحيد، ؤيقرله باش، يصدق ومن وقدره، الذ بقضاء 

٠مسم^ ثيء عنفي لا ^^٠٢ اء الأص؛محن ء محيبكل تعال واش ّب^انه، 
عنأعزصم فان الكريمة، حكمته ق الرسول وأطيعوا العظيمة، أحكامه ق تعال اش وأطيعوا — ١ ٢ 
الييان.غاية ق بلاغا به أرمحل ما ييلعكم أن إلا مسؤولية رسولنا عل فليس الهياعق هده 

والأسياطايتر:القوائد 

فيه.ري_، لا واغ ونثورهم الخلائق بعث " ١ 

الإي،ان؛ال،ه.عن ؤإعراصهم كفرهم بسبب الكافرون؛ فيه يغبن اللي هواليوم القيامة يوم ~ ٢ 
مقدر.قيئ أما الومحن اعمماد اكيثة وهغ كمس ؛٧١ — ٣ 
و-مواء اليلأء من بثيء أحدأ يصيب لا محيحانه اه بأن مستقبئ إحيار ١( -٢ ١ )١ الأيتتن ق - ٤ 

بآمرهللتسليم قلبه، -يد باض يؤمن مى وأق وقدره. وقضائه بإذنه إلا ~ التقبل أو الحاصر أو اااضي 
أوالحاصرالماضي ق مواء — عليم شء بكل، اش.٠ وهوأن آخر، مستمئ إخبار وفيها بقضائه. والرضا 

الرسولعل فليس ورسوله، اش طاعة عن أعرض مى وأق ذلك. من ثيء عليه عض لا - المتقبل أو 
البيان.واضح بلاغآ به أرسل ما يئغ أن الرسول عل وإنا إعراضه، ق صزث 
هدهتكن ومن وحكمه، قضائه ل تعال ف والتسليم والرضا، المصيبة نزول صد الصر وجوب - ٥ 
وإناش إنا هائلا: هواسترجع وإن مصيبته، ق به ؤيلطمظ الأجر، وعثليم الصر ويرزقه قلبه اض حد حاله 

ؤآجره؟عثافقده، اف أحلفه راجعون، إليه 

والرضاالماس—،، عد الصر يقتفي وهدا وقدره. اش باذن إلا تغزل نازلة ولا نحديثج مصيبة من ما — ٦ 
اف.بقضاء 

صه.مى وما به أمر فيا رسوله وطاعة اش طاعة وجوب ٧" 

-٦٤٤-



التغابنسورة 

يق:اضأِلم قثلآإلتللأثئ;ءآشأؤ 
عمقأثن وهئمئؤإ نبمشمحوأ ثمنأ ؤإن مندرمحأ ل==ظلم عدوآ وأوك-ءظلم 

إنهمبجأ؛؛©ا خإأةثهؤ0 يويىقحشسهءهإيك وثن لآدمسهءظم فها - وأيفهؤأ ؤأطتعؤأ 
 _T آثتخريتب عناث\ حيسر. ّةؤر ؤاق؛■ وثئمزم 3؛^ هثنعثه -صنا مبما

التفرت

فليعتمدوحده افه وعل سواه، بحي لامعيود وحده افه " ١٣

الخير؛وعمل افه، طاعة عن أعداءلكم، وأولادكم أزواجكم بعمى إن يااتبماا،لؤْتون، ~ ١ ٤ 
عتهموئصمحوا العقايج، بترك ذنوبم عن تعفوا محان ذللث،• ق فم موافقتكم فاحدروا لهم، حممم ب—، ب

•م.الرحة عثليم اكائ؛ين، نمائه المحقرة عفليم اش فإن عليهم، وستروها اللوم، ورك عغها، بالإعراض 
عفليم.ثواب عنده واف اش. طاعن عن مسايرمم فقدتشغلكم اختبارلكم، وأولادكم إئإأموالكم — ١ ٥ 
ماواسمعوا طاقتكم، فوق التكلف يوف قدرجهدكم، عل مي4 واجتنامح أمره، بامتثال اف فاتقوا — ١ ٦ 

ومنلأنفسكم، حيرآ ذللئ، يكن الر، وجوه ق أموالكم من وصدقوا ورسوله، اطه وأطيعوا به، يوعثلون 
والأخرة.الدنيا ق الفائزون وهم العالية، الدرجامت، أصحاُبط فآوكلث، والهلمع البخل من سلم 
ويغفركثيرة، أضعافا الثواي، لكم افه يضاعف نقى، طسب، عن اطه سبيل ل صدقتم إن ~ ١ "٨ ١ ٧ 
مابكل عالي سبحانه وهو بالعقوبة، يعاجلهم لا بالدنيين حليم للمحنين، شكور والقه ينويكم. لكم 

محلوقاته.سنون تدبير ق الحكيم ملكوته، ق العزيز حضر، وما عامب، 

والامتشاطاتؤ:الفواثد 

ذلك.بعد فه الأمر وتقؤيضى انهي، وترك الآمور وهوفعل تعال، اطه عل التوكل وجوب ~ ١ 
ثزهم.من لبملم ذللته؛ محير أن الومن فعل عدوآ، والأولاد الزوجات بعضي من أف بيان ٢- 
لهم.كة وكومم لأزواجهن، والزوجات ترالد:ءم، الأولاد بعمى عداوة ٣— 
تعال.اطه عبادة عن والأزواج بالأولاد الانشغال من التحدير ٤— 

-٦٤٥



التغابنمررة 

^^١اللام، عليها والخسين الخض جاء إذ عنطينا ه اش رسول كان ^ ١٥ه بريده عن ْ~ 
^١٥ثم يديه، بين ووصعهإ فحملها، البر، من هق اش رسول فنزل وبمثران، يمشيان أحران قميصان 

حتىأصبر فلم وسثران، يمشيان اكبمسن هدين إل فنظرت ه فتنق وآؤكتآج افصدق 
دا-دين،الحض مناقب ثاب الناف، كتاب -  ٣٧٧٤ّرهم  ٦٥٨ْ/افن يحسم التردي )اخرحه ورنمهط. حديي قطعته 
t / ١ ٣ )الإحسان حان واين ( ١٨٠١يرتم ١ ٥ ٢ — ١ 0 ١ )T/ صححه ي حزية اين داحرحه  •  T وواثقهوصححه والجاكم ( ٦ "  ٣٨يرتم
إصتاده(.حيان وابن حربمة ابن محققا وحقن ٢(•  ٩٠٠برتم ماجه ابن )صحيح الأياق وصححه (  ٢٨٧/ ١ ) التدرك الذهم، 

بكلالظافر فهو المال، من المضل وثئع الخل من تلم ثن اة متشلأ إخار ( ١ )٦ الأية ق - ٦ 
مهليسؤ.بكل الفاتن حير، 

فإفنقس، وءلسي، بإخلاص افه سل ق أمواله أنفق قى جراء عن مستقلأ إخار ( ١٧)الأية ل ٧" 
لأهلشكور هث افه وهوأن احر، مشن وفيهاإحيار ذنوبه* ليغفرله ماأنفق،، ثواب له ّيضاعف، هق> اف 

يالعمؤةيعجل لا حليم ه اف أى وهو آحر، مشلمآ إحيار وفيها أنمقوا.  ١٠عل الخزاء بعن الإنفاق 
عصام.من 



الطلاقصورة 

مدنية.ت النزول 

القاصد:

الطلاق.أحكام ١-بيان 

الرأة•حقوق تقرير ٢" 

iiV .



الطلاقسورة 

لأنآمحأآشَثمجهلأ
يثتئوس آثي ثدؤد ثيثك وتؤ شحثؤ هن أن إلا عنثمحكح محيُ يبهى ين يمثرنت> 

نهقكن وا 0 \و< >ض :ئث اثن.^٠^٠ تل لأ شذ طم ثن ثي آص 
د؛لًًكمآلنهنده,لأ ؤآممؤأ ن؛كت علفي، ذوى ؤآثبمديأ بمعروني ؤ،رفإوض ءأعسءبمى؛٠^?^، 

ألمحئثيد،ظ، ه محثا أقي سَ؛انؤث مء بجعهو 

وأشأه سءثدرل J^3، آه اقودهوحتيثثإ0 ءق وبمر،ئو بمشب 
ألانالبؤؤيت عشلربجمس أسهر ثثنث سمن آتهنتّ 1ن ئلإؤ ين ألجمن ين 
هدهُأشصإظوم،بجسم،شأسبجل(محينآبمتل أجلمنأن 

ه''ه؟ سيعايمءويملألمإمص>آ آست 
الشسءرٍ*

هوبدلك ليعمل الطلاق، ق الرأة حقوق لبيان التبوة؛ بشرف ه رّوله تحال اُاتح جناطب ~ ١ 

واثقواالعدة، وقش واصبهلوا جاع، فيه يغ لآ طهر ق فطلقوص تائكم طلاق عل عزمتم إذا والومتوزت 
بثلاثكاملة عدمن تقضي أن إل فيها سكن الش البيوت من الطثقات محرجوا لا أحكامه، طاعة ق افه 

الرتى،فاحشة ز ونمت، إذا إلا مسها الخرؤج بجونلهى ولا للرد"؟ض• مملحة دهى أطهار أوثلاثة حيفات 
هنففللم فقد الأحكام هذه يتجاوز ومي القدر، العالية اش أحكام وتلك، عاليها. الخل. لإقامة فتخؤج 

رجعة.؛ياما طلائك، بعد بجدث افه لعل ~ الطلؤ، ابما ~ لاتدري لالعقاهم_،، بتعريضها 

يالطهر ق ت قال، طلقتم إذا ت يقول، ه لمتبيرى,> ثلكتراكاءقللقؤمى ^^١ عودهم مبن اش عيد عن 
(.٣٤٦و/ رالفتح حجر امن الخافظ وصححه الطبري، )أحرجه حميع. عير 

أوعليهى، والإماق، العاشرة حن 0ع تراحعوهن أن فيجمتذ عدمن، انقضاء قاربن فإذا ٢—٣— 
انجا- وأقيموا منكم، عدلن رجفن الطلاق، أو الرجعة عل وأشهدوا حقهى، بوفاء بمعروف فادقومى 

كانقى به يوعظ الأحكام هذه ق الشأن العال الأمر ذلكم لأحد؟ نحثز دون ؛الخؤ، الشهادة — الشهود 
أسبابعليه ويسهل صيق، كل من ئمحرجا له يجعل أحكامه اش؛طاعة يتق وقى الأحر، وباليوم بافه يصد3، 

،٤٨



الطلاقصورة 

لكلجعل قد ومحاءْ. أنره نافد اف إل فهوكافه، اف عل يعتمد وقى باله• عل عنطر لا حيث من الرزق 
لايتعداْ.مقدارأ ثيء 
ثلاثةالعدة فحكمهن: ءا-ءاى ق شككتم إن سهن، لكم الحمى دم عتهي انقطع اللابي( واسقامت، - ٤ 

تقعيأن عث-ءاى والحوامل أشهرأيضا، ثلاثة فعدمن بمضن ل؛ اللام، الصغيران والطثقات قمرية، أشهر 
الاحرْ.ق ؤيوققه الدنيا، j( أمره عليه ينهل أحكامه طاعة ؤ، اف يتق، ومن حلهى. 
بعدوندت امرأة ق أكي فقال: صد0 جاو؛و وأبوهريرة عام، ابن إل رجر، جاء ،؛ ١١٥نلته ش عن، 

ؤوأمكقآمح١ؤ،ينمحىأفأنات قلت، الأجلتن، آخر عتهات اف ا؛ز،همامررضي ئال< ليلة، زوجها؛آد؛عين 
سلمةأم إل ■مام، ابى فأرمل ملمة، أبا يعم، أخي،، ا؛ز، ْع أنا هت هريرة أيو ئال، 

فأنكحهاهحطثتؤ، ليلة، موتهبعد فوضعش حيل، وهي، الأملمية ثبيعة زيج ٠٢٠٠فقالتا: يسألها، 
—الطلاق، •ور؛ — النفر كتاب — ٥٢٢— ح/امآْ الخاوي )صحح خطها. فيتى أبوالتايل وكان قو، افه رٌول، 

٤(.٩ • ٩ برغم ه نجاهسصآله؛0 قؤ 
بجد،به لتأخدوا - العياد أتجا - إليكم أنزله الدى، اف• أم القدر العالية الأحكام س الماوكور ذلك، ٥- 

الحنة.بدخوله الثواب، له وبجرل، ذنوبه، عنه ينح أحكامه بطاعة اطه يتق، وقى 
والأسساءلاتاثالفوائد 

بمنزلة:هو سائقة معالخايتن، بعد العلاج هل-ا ولكن، اجتاعية، أمرية مشكلة معالخة العللاق ؤ، ١"" 
الم«.الدواء *آخر 

عنهااطه رضمح، عمر ابن ص، بجاع• فيه بثئشها طهر ق بمللمها أن وهي، العللاق، ؤ، الئق بيان ٢- 
فقال،ذللتؤ؟ هوعن افه رّول، الخطاب بن عمر أل، فه افه رمحول، مهد ؤ، جاتفير• دهي، امرأته طلمح، أثه 
بعد،أمك، شاء إن م تطهر. م نحمح،، ثم مملهر، حك، ليركها نم ، ١٠فمحاجغ*مرْ ^ت اش رّول، له 

كاب١ •  T٩٣/ لم م)صحح . الماء٠ يهللهمرلها أن هق أمرافه الم، العي•؟ فتللث، يمم،• أن قلر طلمح، شاء ؤإن 
(.١  ١٤٧ برجعتهابرقم الْللاقاييدمر يبع لو-محالفه وآم رصاما، سر 'للافإالحاتض تجّيم باب الْللأثا، 
أحكاممن ذلك، عل يترمح لما مهللقته؛ عدة تتقض، مك، الزؤج ليمرفا العئ-ة؛ إحصاء وجوب ٣— 
.والمكص والفقه الرجعة 

سما.ل دائه ما للمطلقة المكنى وجوب ٤— 

كالزنى.فياهرة فاحشة مالرترتكب، عث.ما، تنقفمح، أن إل الزوجية بيت، من، الرأة إخراج تحريم ٠"" 

-٦٤٩-



الهلاقصورة 

الزوجينمصلحة ق فينظر الطهر، داو4 المزء معنى ق الوجهان والتايمن الصء^ادة عن ثيت انه يما ٦" 

الخلافبلغ وقد معدوما الأمل كان وإذا الأ-جالين، أبعد ق فينظر بالإصلاح الأمل كان فإذا أفضل، أيهإ 
(.٢٢٨الأية)المرة محورة ضر وينظر الوحهين• ين الخمع فيكون الأ-جالين، أقرب ق فينظر ذروته، 

الهلاك.مورد وأوردها ه، نفظلم فقد افه، أحكام نجاوز مى أى منشئ إخار الأية)١( ل — ٧ 
ثاءين،قى تتزيج أن ولها لامطلقة، رجعه فلا العئ.ة انْضت، فان العدة، ق إلا الرجعة صح لا ٨" 

عدتها.انقضاء اعة ممن هوأوغثره 
قالاستمرار إما أمره: عزم الرؤج عل وج_، الانتهاء عل الطلقة الزوجة عدة قاربت إذا ٩— 

الدة.نهاية قل أوالرجعة الهللاق، 

العشرة.وطس، والإحسان لسل ولكن للإضرار، الراجعة لاثمل - ١ ٠ 
من- الضحاوي أ-محؤج والرجعة. الهللاق عف الإشهاد واستحباب، اكتكاح، عف الإشهاد -وجوب ١ ١ 
مايئس ،: ؟IJيشهد ولر وراجع يشهد، ولر طلق رجل ق حصن بن عمران عن - بعضا بعضها يقوى طرق 

(.٧١٨٠ -  ١٨٠٤برتم  T٣٢٨/ القرآن )أحكام صنع. ما عف ليشهد محنة. غير ق وراُح عدة، غير ق طلق صع، 
صه،ماماْ واجتنم، به، أمره بإ فعمل افه حاف من جزاء عن متقلأ إخار الأيتن ~في ١ ٢ 

ؤ،ولا باله، عل تنْلر لا ح؛—، من الرزق أمحياب له ؤيثت—، ضيق، كل من محرجا له سيجعل فإثه 
أمورم.حميع ق أمثه ما هوكاقيه افه فان اض، عل ئزثل من وهوجزاء آخر، متقبئ إخبار وفيها حسبانه. 

قكان سواء مطلوب، يعجزه ولا ثيء، يفوته لا أمره، باغ هق الله أى وهو آخر، مستقبئ إخبار وفيها 
لكلجعل قد - قدرته جك - افه أف وهو آخر، متئلأ إخار وفيها المتقبل. أو اينصر أو ال١صى 

يتجاوزْ-لا وتقديرا إليه، يتتهي، أجلا ثيء 
بإمساكها.لمزها إياها؛ طلاقه بعد زوجته يمسلث، أن للزؤج ثبوز لا — ١ ٣ 
•الدة عن النظر ؛٥٥^ الخنل، وضع الجوامل المطلقات، —عد.ْ ١ ٤ 

-٦٠.



الطلاقمحورة 

بيوأمن٠۶ؤلنيؤل-كردن 
^أصمحلمحي<

ءائثألألآقممقآسث|ثاإلأماءاثنهأمث1 رزهم>وتفى ئدرعقي سعتمءوس ذوستوتن لثمي ٥^؟ 
تيهاؤهميثيدءذءاسثهاجثاياشدام ص رموعثئ< ؤاتحرتن بمدصرحز بممرآئ 

كلأ_ؤ،شديدافاهتؤأأقن تذآ، م أكم ُبما-صمن?ئ؟أعد عتمت قان  ١٠و>اد^،هد١دق عيابانآوُأج؟ 
ءامؤأيهمؤأآئيت قدأزو ؛ ؛١٠٢

آلأجثمحتها ين متى ؛؛٢، - صتيثادخلث ويتل أش جين وش الرم اد ^٠ ٧٥١٢يى ألقثلثت، 
بيثتنأدتث مرث ظهن د؛نآ'محا عي يعك لد' أبدامدقصتزآقث مثآ -كيدق 

40سآشَممثصه
الضر:

ولاتعنكم، قدر عل اكتكم، ممثل اكن مق العتدات الهلثقامحت، ~ الومنون أبما ~ أسكتوا ٦" 
تشننحتى عدمن ل عليهن فأنفقوا حوامل الهلئقامحت، كانت، وإن القمة، أو الكن و صررآ r_ يلجئوا 
ولتكنالرصاع، مقابل أجورهن فأعهلوهن المرا3،، مد يأجرة منهي أولادكم لكم أرصعى فإذ خملهى، 
الأمءللسث، أو الأم، إرصاع عل نمقوا لر وإن تض\ذأ.أ ولا إصرار عثر من بالعروق بينكم محا أموركم 

أحرى.استئجارمرصعة للأم، فتحي لها، بمي محا أكثر 

حمىمن كما الأسود أحد نم نفقة. ولا صكي لجا بجعل ل؛ قو اض رسول، أن فنس، بنت ْاحلمة عن 
الامرأة، لقول، قو نيا وسة افه كتام، نترلثّ لا عمرث قال هدا. بمثل نحدث ؤيلكإ فقاله: به، فحب 

اشه:ؤلأهال، والمقة. امى لها أوست، لعلهاحفثلت، ندرمح، 

لها(.لاسن ثلاثا' الطلئن باب الطلاق، محاب - ١  ٤٨حدث بمد ، ١ ١ ١ -٩ ١ ١  T١٨/ ؛ JU)سح ئث> شحثق إلاديأتص 
هدرعل فلثئفق رزقه عليه صي ومي والرصعامتح، الهللقامت، عل اض أعطاه ئ الومز ليمح، ٧" 
آوآجلا.ينرأءاح^لآ الئنز افه لي ست. ال7ّز3،، من اض أعطاها ما إلا؛مد.ر نفا اف ه يكتفلا طاقته. 

حساباحراسهم عل فحاسنامم ورسله، اض أمر عن وأعرضوا أهلها، نحؤ القرى من وكثثر 
زدمارآ كفرهم حزاء وكان وقمرهم، بجرهم عانة سوء ^١^١ منكرأ، عفليأ عيابا وعدبتاهم ما-يا-آ، 
الأحرة.ق النار وعذابه ١^^١، 

٦٥"



الطلاقسورة 

العقولأصحاب يا أحكامه يهناعان اف فاتقوا الأم، شديد عدابا اكزين لولأء اف أعد — ١ ١ — ١ ٠ 
رسولأوأرسل عقليا، قرآنا إليكم اض أنزل قد يالرسالة، ولرسوله بالوحدانية ض أقروا الذين السليمة، 

يعملونالدين الومنتن تمج م اليان؛ غاية ل مثقلات تعال، اض كلام من آيات يتلوعليكم كريا، 
يدحلهبحانه، طاعته ويعمل باه، يصدق ومن الرحمن. هداية إل الشيهلان عواية من الصالخة الأعإل 

ا-بمتم-ز رزقه له افه وئغ قد أ؛د.آ، فيها ماكين العيية، الأمار أشجارها نحت من نحرى حنات 
افهوحي باستمرار يتئرل الأرصغ(، من سعا وحلق سموات، سح حلق الذي وحلم تعال اممه " ١٢

قديرثيء كل عل افه أف ~ العباد أبما — لتعلموا والأرصين؛ موات ال؛؛ن رسله إل وقفاته بآمره 
•حافية عليه نحفى فلا عنا، قيء يكل حما أحامحل قد ، ثيء يعجزه لا 

والامساحنات:الفوائد 

ولدها.تضع حش الخامل للمعللقة وكدا زجعثا، محللاقآ حللمته لثن والقمة الكن وجوب ١- 
الوالد.عل الولد فتفقة الهلفل، أرصعت إن نفقة اكللقة تتحق ٢— 

الإرغيع•عل وإلاأجثرت ثديبما، الصي وقبل غبمرها، وجد حيث، الرصبع عل عبمبث لا الأم ٣" 
والأب.الأم ااهلرفين اتفاق حسسر إرصاعهأ، أجرة لها ولدها أرصعت، إن باسآ حللاقأ ا،لءللقان — ٤ 
محوإليها.الرسول وإرسال عليها، القرآن بإنزال الأمة هذْ عل افه تق بيان - ٥ 

طاعتهز والعمل توحيده، العباد من يقتفي ئ الكون؛ حلق ق صنعه وعفلمة تعال اطه قدرة ٦- 
شرعه.وتحكيم 

ؤإنزالهالسع، والأرصتن السبع موات الاممه حلق ل الحكمة عن تقبلما مإحبار ( ١٢)الأية ز ٧" 
علافه أن الناس يعلم كي وذللث، والأرصن؛ موات الحلمه؛؛ن به يدبر وما رسله، إل أوحاه >وا الأمر 

وقدرته.علمه ثيءعن فلاتمٍج ثيءعئا، بكل أحاط قد واثه ثيء، لايعجزه قدير قيء كل 
الملحق.ق كإ السع، الأرض حلمات محطعد ينفلرت ٨— 

-٦٠٢



التحريمسور؛ 

مدنية.ت النزول 

القاصد:

تعال.اش أحل ما تحريم من التحذير ١- 

لمة.الالرأة أدب سان ~ ٢ 

محيينيّ 

محييثتؤ عسيبمهأاقؤون،آس ؤأيثم أيبيك ثنبماق تيش لاث مآ آتي؛لنهتيأ تلإ؛ا يؤ 
وأطثرْم، أرعئ-ءدء-ثيآكآظ1ائثأغ هُدءدأم_آلخقلثاتتمي أبمسآؤأءآسمظظوآصاآعم 

صوآكره؟إنهنئا هالقسأئأك مقتجه»ؤعر(صلإظناتتأتايو، 
آلثومن\انونخأ نحزيل مولنه م آثت عقه؛ل يثلنهتإ نإن ئلؤجمما صغت ست. آش إل ٣^١ 

ؤهيحنبي ت1تؤ؛ ى إيتا أن عشرةتأإن ءله؛ر?٥؟ دلك بمد وآلملتي؛كه 
ومدهانارا وأ  ٢٢٠١؛آفي؛و، وأذكايا يب ين يُتي ثبمب محسن 

صعةمحثلمصمئصلأ0<
النزول:س_، — ١ 

علأ،عندها ؤيشرب جحش ست، زيتس، عند يمكث، كان اف. رسول أن عنها اش رصي عائشة عن 
مغافرفدخلأكلته تغافر، ؤيح منلتح لأجد إل فلتقل: جؤ الشي عليها أيتتايحل أن وحفصة أنا فتوصهتح 

كزلت،:أعودله«، ولن جحش يغت< علأعندزينم، شريت، فقال:»لابأس، ذللث،، له إحداهمافقالت عل 

ثآثتأبمتءآهم محق نؤ ه'قمءبىآس قبمأ عمؤر ثآثم أرقعك ثتبماق نبش لك اءائ ح هم؛ لن آيبذ آت؛ا ثؤ 
ءثد<بجت.نأءه_،وآ٠لهتثآسهه مأئ،غوء 'ه'وإدآّزأيإقسف١^^^٤١ثنل ندوآلثلبمآ•لكم موق' 

ممجكادإنثْلنهرإصيت، س إل،آش ^^١ آضمث_آدص؛ر دإكقآ  ١٠هنئاآنثأك س يمء٥١^، 'م،سيا»لثا
آسرؤنإد وحفصة ئقة ١٠١ٌلبمره د؛للث بمد وبمنإح جلمردق -وموموتنث عقه؛فآئت 

(.٠٢ ٦٧برتم ذتآ>ئئإلته ؛\بؤإنمنزط الخاوي—الطلاق، )صح؛ح علأ. شريت، يل آلثتيإقبسبىوئجمشث1محلقولهث 

،٥٣



التحريمسورة 

\رتالش

ألاحلف إذ له، أنة وطء من امنع حينإ عليه ؤيعسس، النبوة، يشرف . رسوله تعاق الئه عناطب 
جاءأو يالخلف، أحدأ تحدث ألا حفصة وأوصى ءنهءا، افه رممح، وحمصة عاتشة لرغبة مراعاة يْلآها؛ 

أنوحفصة عائشة فاتفقت، عنها، اش رصي ريشّت، عند سريه أن يعد العسل حرب عن امتنع حيتإ العتامحبح 
،^١١. كريية— رائحة لها حلوة نباتية مائة وهو ~ تغافر ينح مناك لأجد إي عليها• لحل إذا له تقولا 

!أتمتحالعتارؤ؛اتجاء ذللثح أجل من له• أعود ولن زينب، عند علا شريت، يأس، لا ت لحفصة قو الرسول، 
الغفرةعظيم واف عتها؟ اف رممح، وحفصة عائشة إرضاء تبتغي للث،، اف أحثه الذي الأمر هدا عن 

والرحمة.

عثرةبإطعام الكئارة، بأداء أيانكم من به ئثحثلون ما — الومتون أكبا — لكم تعاؤ، اش ثرٍع قد ٢" 
وهوأمركم، ومثول ناصركم واف أيام، ثلاثة فصيام ثبد لر فتى رئة، نحرير أد كسومم، أو مساكن، 

الحكيم؛أحكامه.يتديثرحلمه، العيم 
فالثاالعسل، أوحرب الأمة، نكاح من عنه امنع ما عتها اش رصي حفصة زوجته إل محاذأترالشي ٣" 

ألست،ما يعصى حفصة أعلم عنها، اش رصي لعائشة سره لفشائه١ عل، اف وأطلعه عائقة؛دللث،، أحثريتؤ 
بالأحثرك مى فالت، الحديثح من أئشت، يا أخثرها فلئا د،كؤماب يعصه إعلامها عن وأعرض يه، 

بالروالعلن.الخبير العليم، اش يه أحبري .I الّم، فأجاب يرك؟ أفشيت، 
محبهمنكا وجد فقد اش إل تتوبا إن عيرءست بسبسح عتها اش دصمح، وحفصة عائشة عل اش يعتب، " "٤ 

وجبريلوناصره، وث اش فاق يوءء يا التمر عل تتعاونا ؤإن سره، إفشاء منر هؤ اش رّول، كرهه  ١٠
يؤذيه.مى عل له أعوان اش بعدنصرة واللأتكة الومنين وصاغ 
اللتانالمرأتان من، الؤمن؛ن، أمير يا ت فقلت، فهبم■ هممر أسأل، أن ر١أردمت٠ ةال،ت عنها اش رصي عيامن اينر عتر 

.١٠وحفصة عائشة ةال،ت حتى كلامي أتممت، قط قو؟ اش رسول، ^، تفياهرتا 
(.٤٩١٤برقم تتبمات — التحريم محورة — الشبر كتاب، — ٠ ٢ ٦ اليخاريرa/ رصحح 

تالنزول سثب ْ~ 

أزواجايبدله أن طثقكنر إن ربه عير لهى• فقلت، عليه، العثرة قوؤ، التمر اء ناجتمع ه•' عمر عنه 
■هبرةما"ابما( التحريم سور؛ الضبي— —مماب ٠  ٢٨اJخارىاA/ )صحج ٠ الأية مدم فنزلت، حثرآمتكن، 

-٦٥٤ -



التحريمسورة 

ار1اكف

متكنيدلا يزوجه أن ربه عسى قو محمد طلقكن إن :٠ الني زيجات بعض تعال اش عناطب 
محثهما إل راجعات طه( مهليعات ورسوله( بافه مصدقات بالْلأءة( طه حاصعات متكن( حيأ زوجات 

الأبكار.ومنهي اليات( منهي اطه( حلق ق متأملات صات،ات( له( العيادة ممرات اطه( 

واجتناباطه أمر ب9لاءة شديدة( نار من وأولادكم وأزواجكم أنفكم احمظوا ا،اؤمتون( أقها يا ٦— 
غلاظملاثكة أهلها تهدبب عل يقوم ايكهبة( والخجارة الكمار أجاد ْن توقد الم ازر تلك العاصي. 
ويتفن.وما.اطه( أمر عنالفون لا الأجسام( أقؤياء القلوب 

والاسساطاصالفوائد 

البشر.منه يتأثر مما وهوءبشريتأثر اطه( هوعند التيي شأن عفثم ~ ١ 
١لليمين الكمارة بأداء المتم محلة لهم شئ أن رحته ومن ويااسالمين( بالتي. الذ لهلمر من ~ ٢ 
يمين.كفارة وتلزمه عاليه( محرم لر طعاما( أو زوجة ه نقعل حرم تذ — ٣ 
كتهانه.يلزمه وأنه وصديق( زوجة من إله يركن مذ إل الخدين( بعض بإمرار بأس لا - ٤ 

ج(.الدناستقصاء عن والإعراض العش—(( ل والتلْلف( الزوجات( العشرة"ع حن ٥— 

وأمرهمالجإ( اطه وتأديب، زوجثه( من كان ما عل أطلعه محمد.؛٢١ ورسوله لبيه هلث اطه إكرام ~ ٦ 
بالتوبة.

ه•حمحات i( تعال ئدئال عتها، اث يكرلصررض أي، لفل، ٧" 
المرء(ولاية محت( هو من كل ؤيشمل معاصيه. واجتناب اطه ب3لاءة والأزواج الأولاد أمر وجوب — ٨ 
بأمره.يأتمر وثن 
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التحريمصورة 

هريتأأأاقكءانؤأم؛وأائكتؤ0 ماكم أآومإثاحمن حن ؤ
آ'لأكهنئجننت ودحلخظم تسثادتةم دين آن قتمحى مبمه آثي 
تايئيونوأةإاىلم أيتهم بمكث• دخ ريهم معد' ءانمأ واؤ-ير؛ آي ألرم 

نآعظ U5_i^bحنهدآلخ=قعارهيثآأ؛اآي ثدمحر تأأق1<عقحًقفي'؛يء محآعمر ررثا 
يآتتأثمج آنتإيث وئترآمر٥؟ ومأوينهرجهنث عقعم 

ويملشتى آش يئنثاعتثثاثنى قتِ دث\ماهثا صتلحقغ عثادك ثى عبمدمن محت لوؤ»=كاسا 
٧؛،؟^ئالت ءامؤأآمأتلأورت>إذ لأ،أجأ'وثريسأسكلأ آدحأد 

يى.يخ،؛آبمثلإملبءربيبجك>آمحٌ فمعؤيث بن نبمف ندق عق 
منريناومحوءؤاث يكنن رؤحناؤبمدمغ مت محهاضتتهزجذ لحمت :؛٠٢^٠٢^، 

آكنتن.ه
التمثرت

علئعاقبون إثإ الاعتذار، اليوم لا؛؛٠^ فإيه ذنوبكم، عن تعتذروا لا النارت ق وهم للكفار يقال ٧— 
_؛_1.الحياة ل الخرائم ارتكابكم 

 ~A عته،والإقلاع الدب عل بالندم حالمة توبة ذنوبكم من تعال افه إل توبوا المؤمنون، ابما يا

أشجارهاتحت، من لحري جنامت، ويدحلكم ذنوبكم، عنكم يمحو اف لعل إليه• يعود ألا عل والعزم 
ومنأمامهم سد المالحة وأعالهم إياتمم نود معه، والؤم-ين ه ذيٌ تعال افه تجزي لا يوم الأء»ار، 
علميناوانر الحق، إل نمل حتى نورنا لنا أممم ربنا يا افه: يلءعون الحنة إل القيامة يوم عون ي•من حولهم 
ثيء.لايعجزلث. قدير، ثيء كل عل إنك ذنوبنا• 

وأنالسلم؛ن، عل والمحاففلة الدين لمرة والتاةقين؛ الكمار بجهاد قو رسوله تعال افة يأمر ٩" 

ومتقرآ•مصتدآ جهنم اءمت، وّجهنم• نار ومصثرهم والمه١ن، والحجة الحزم معهم تعمل ي
السبق وقربه !، الكافر؛١^٠٢انمال إف والكافريزت الوممح، لأحوال الأمثال تعال اض يضرب — ١ ٠ 

قكط اف، إل يتوب، لعله عليه؛ بالواجِ؛، قيامه مع شيئا يفره لا بالكافر المؤمن اتصال وإف شيئا، ينفعه لا 
،،j^jذوحش كانتا الئ؛ لوؤد وامرأة الهي: نُح امرأة ال،كمار لحال مثلا صرب فقد التالية: الثلاث الأيايته 
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التحريمسورة 

توييخاتلروجتما دمل الذ، عياب من زوجتيها عن الساق مدان يدفع فلم الدين، أمر j فخانتاهما 
فيها.الداحلتن ح جهنم نار اذحلأ 

ابنة،ي ييتا ل اجعل رب يا ةااتت إذ فرعون، امرأة آسا الومين لخال مثلأ وصرب — ١ —٢ ١ ١ 
مريمالومتتن لخال آحر مثلأ وصرب ااعتا.ين، القوم من وأنقدبي( وجراتمه، فرعون طغيان من و١نقاJبي 

قميصها،جتسؤ ز يتح أن القه جميل تعال اف فأمر الفاحشة، من فرجها حمثلت، الي عمران بتت 
تعال-ف الهلاعة أهل من وكانت، الشراع، من فيها وما رثبماوكتيه بكالط>ت، وصدهئ المحو، يعيى فخمتئ 

والأستساطاتذ؛الفوائد 

شيئا.يفيدهم ولا كبدي، لا القيامة يوم الكافرين اعتدار ~ ١ 
القيامة.يوم يمينهم وعن أمامهم من يكون به، اض يكرمهم نور لهم المومتون ٢- 
ولايتأقر.الييثة، ق يوئر هوالذي والمؤمن ولكنهائوئر، الإنسان، ز تنحتكم لا اليئة ٣" 

إليه.ياJءوهم ما إل الناس لإرشاد الأمثال؛ صري، يستخدم أن بالداعية محن — ٤ 
الذنوب.من الصادقة التوية وجوب ~ ٠ 

باليان.التافش؛ن وجهاد بالقوة، ا،لقاتاو؛ن الكفار جهاد وجوب ~ ٦ 

الدين،•ذ ولوط نؤح امرم حيانة تقرير ٧" 
القيامة.يوم لايتتع؛اإلوس فالكافر أحرى*؛ يذد لاثنيواذدْ ٠ مدأ- تقرير ٨" 
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ا.لألالناسورة 

مكية.ت النزول 

منوتنجيه قارتها، نحمي أما تفيد الأحاديث، من عدد اللك سورة قفل ق ورد ت السورة فضل 
القرأن،من سورة *إن قوت افه رسول قال ^ ١٥'؟تيه هريرة أي عن ورد ما الأحاديث، هذْ ومن القبر. عذابه 

(roT/\Y) ٧٩٧٥احدبرتم )ردا. يم«. ١^، تدء وهي عفرله، حتى لرجل شفت آية، ثلاثون 
ب.بثار د. نحلق ( ١ ٤ )ه/  ١٢٨٩ برثم به(والرطي )T/ ١ ٤ ٠ • برقم الملأف كتاب وأبوداودي لرسالة، اط 

اكاصد:

ثيء.كل عل وقدرته تمال افه عظمة إثتات ا~ 

والخراء.لبح، ايكرين الكافرين عل الحجة إقامة ٢- 

ألمحيأليثي أق ِبمح 

يقيمؤ_ذقؤ،آوآياثن مامئ ْو٥١ ستو؛ت سح ^ُهأ'أقيكا-ثإق وهوأئتغر١١٣
مظت،إئتم،آثصز-ماسثاؤمرحسير?٥^"وسرينأآكماآ٢^^١ئبمآاتجآلعثئةرخخ مئينهشّ

ع،داد_،التعءر٥^؟^وأءتد.عاث؛؛ فشثطبن سذبيحوج،نئثهاقمما 
Iاكفر

لمىالبركة وتيمه كله، الخير يمللتج سحانه وأنه تعال، اف عظمة سيان الكريمة السورة تبدأ ١~ 

ملكهل وينصرنه ثيء، فلايعجزه لها، حد لا سبحانه وقدرته الكون، مدا ق اكصرذس وله يشاء، 

يريد'كتفه 

حلق،،ما جلة من نحلوقان والحياة فا،لويت، ونحيي، يميت، الدي، هو أنه تعال اطه قدرة دلائل من — ٢ 
قفالإرادة منه، إرادة دون ذللث، بعد ؤثميته ميتا، كان أن بعد فيحيا يشاء، لمى الحياة تيمثه ارن.ي وهو 

وامتحامم،العباد اختيار وهي والحياة، الوين، "محلت، من الخكمه الأيه وسيرق وحده. لفه والإماتة الإحياء 
تاب،لمى الثز الكثير وأمره، ح\قمه النافد الغالي،، وهوسبحانه اييء، وإساءة الحض إحسان لتظهز 

وأصلح.

-٦٠٨-



صورة

وهيبعض، فو3، بعضها طبقات هيقة عل المع الموات حلق أته تعال اش قدرة دلائل ومن ٣" 
مرةالمطء إل — الإنسان آ-ءا — فانظر ولاقنالس، ولاتٍايرأ شقوق، ولا فيها لائصيغ العيوب، من خالية 

أوخلل.عسجط أي فيه ترى فلن العثليم، الخلق هذا ق وتأمل مرة، بعد 
وثىالهاء، حلهم، ؤ، والتأمل التثلر تعيد أن الإنسان إل الكريمة الأية هذه ز تعال اش يملل—، ~ ٤ 

هذاونتيجة الLJع. الحكم الخلق هذا ق والتقمى العيب، عن ويبحث يتقعحهس وأن وإتقانه، إحكامه 
عنيحث، من وأ0 ؤإتقانه، الخلهم، إبدلع من التيمن مي الخلق( ق( العيوب عن، والتنقيب والحث التفلر 

والإهم^ء,والخسة الحرة ٌسصامب فيه والتقصى العيهب 

١الأية بينت، أن بعد ~ ٠  عقلمةمقياهر مغلهرآمن الأية هذه ئ؛بى والخلل، العيب، من خلوالهاء بقة  ١١
الأرضمن ترى التي والكواكب، بالنجوم الأرض، من، القرية الأول الماء وهوتزمحتن وقدرته، تعال اف 

وهثأالهاء، من الدنو محاولون الذين الشياطغ، رصد وهي، أحرتم( مهمة ولها الضيثة، المابح هيئة عل 
مستعرة.وهونارحامية الاخرة، ددبمأق ءن.ا؛آ ولش.ياطين اض 

ماىلوالأ«سياطات:

بمثلهالا.ء لدرة اّؤتهلأل، براعة عليه، والثناء افه عفلمة عن بالإحيار الكريمة المورة افتتلح ؤ، ١" 

 ،j ولابه، يشعر معتوى أمر وهي وفضلها، اليركة أجمية إل إشارة ه لمقل اختيار ول المّب• لغة
حقيقته.تدرك 

قدرةولأن الحياة، مدة من أطول، مئ.ئ4 ولأة الوجود، ؤ، أسق لأيه الحياة؛ عل الوت ذكر مدم ~ ٢ 
وأظهر.أوضح فيه تعال اض 

وبهوالعيم، الخنة إل للوصول، السيل فهو كذللث،، نعمة الموت فان عتلمى نعمة الحياة أن كها 
عفالحث، الأحاديث، ل ورد ولذا الخلق؛ لخمع والعقلة العبده وفيه والعموم، الهموم من، الراحة محمل 
•٣()r\/١  ٧٩٢٥برثم  xX\ي احمد )روا. اللذات«. هاذم ذكر من ®أكتزوا قو: توله ل كها وممه، تئبكر0 

بالدال،:وماذم وهومحن، آ-مور،ط دروا• الرصالت، 

ظاهرهوحمه، مرنيه وخماده، حيه وصغيره، كبيره كله، الحلق، ؤ، ظاهر والإ؛ا.اع والإحكام الإتقان — ٤ 

ومحمقا.ثباتا إلا القاعدة هن.ْ الخلق ل الخلل عن واكنقيسم، المحث، يزيد ولا وباطنه، 

للفحصالإنسان صد الثل الوسيلة لأنه الخواز؛ من غثرْ دون الأيات ل اتجر عل الص ٥- 

فيه.اليب حصول أو اJثيء، سلامة من والتأكد والاختيار 
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اللكّورة 

عمومإل إشارة ه يى"نفيآؤتفي وص تعال: قوله ل ه اسم إل الخلق إصافة ق ٦- 
لايستحقها٠إلامن منها بمرم ولا الخلق، ح التعامل ميدأ مي الرحمة وأن بخلقه، تعال الله رحمة 

ققدعديدة، مرارآ فه التفلر إل يميج أوعيبه ملامته ص للتتمن القيء مثحُض أن إل الايات تشير ٧" 
الفلرواثيه.بادئ من لايفلهرالعيب 

■النهب ونمى منقصه، تلؤح ثم تبدومضيئتة الني، النجوم هوبعْس الشيامن، به ترحم ما ٨" 
اللحؤي.ؤ، ي السإء، ؤ، الكواكب ريثة يتخلرت ~ ٩ 

هص م سمثيألها ^ ٢٢٠٨٩٥وبمنألهرج4نم عياب ينغم ٌجمثأ وؤ 
0ئبإهثكنامحصيخا

آلّبمي''©؛'محشا ؤآ ماَة آؤسلا صلترآك؟د?جأا ؤ، إلا أمعِ إن شء ين أقن زد ما 

ءوموآسشآقيوأ'هس أوآنهثوأمءيج>ي؛داتاضوروأبجإ
•ادشأسر^ 

فهمجهنم، ل ومحندآ ثهثأ عذابا الش؛اطين ومن وم ض من للكانرين أن الكريمة الأية ;؛_ ٦- 
وهوجهنم.إليه، يصيرون ما وبثس كفرهم، جزاء القيامة يوم ميعذبون 

منذللئح يزيد يسمعونه وحين نح، منكر صوت منها بمدر جهنم نار ز الكفار يلقى حين — ٧ 
لهيها•لشدة غليان حالة ز جهنم لتكون ُذزعهم، ءدا7بمم 
الدينالكافرين، عل وغضها غيفلها شدة من بعض؛ عن بعضها وينفمل ئتقطع جهنم تكاد ٨— 

منجاعة لحلها وكلٍا نارها، وعفليم اشتعالها لقوة تصوير هذا وق فنلهم. سوء س_ح يحولها اسحقوا 
الهداية،إل رمحولأيدعوكم إليكم تعال اف يرمل ألر لهم: توبيخا بالسؤال جهنم حرثه بادرهم الكافرين 

الأليم.العذاي، ويئدزكمهدا وثتمحمعلالخير، 
تسعهلر ولكنا افه من رمحول وحاءنا حمل، قد بل، الرٌولت ببعثة مقرين للملائكة النار أهل قال ~ ٩ 

علنا أنفنقلى دكنا صلألأكبيرآ، صالون وأتباعي هو أنه ورعمئا اض، عل بالكلد_، واممئاه به، نومن ولر 
الصواب.



الملكسورة 

واتيعثاوأساط'ءنا، عقولنا أعهننا أنتا لو Jيتهمت خيإ فقالوا ومعاتبتها، أتص<هم طوم النار أهل يدأ ~ ١ ٠ 
النار.عذاب من ثتجونا وهدى، خر من إليه دعانا فيا الرسول 

مستحقونوهم مناصب، غير ومت، ق حصل فقد ينقعهم، لا النار أهل من الاعتراف هذا — ١ ١ 
مه.هم الذي الشدد والعداب للهلاك 

وخافواالدنيا، ق تعال اف عظموا الدين الومتض مصير الأية هده ت؛يرن الكافرين، مصير بيان بعد — ١ ٢ 

باق.إيإمم مقابل ل ■عقليا نوايا ينالوا ولأن ذنوبمم، ئعم لأن مستحقون فهم يروه، أن دون عذابه من 
منؤبملن بمر أن يمكن ما كل ذلك ؤيشمل والعلن• للسر تعال اف علم شمول، الأية ملء مهث — ١ ٣ 
الظاهرة.الأمور كايعلم القلوب، ق الخفية الأمور يٌلم تٌال قافه وعمل، وعلم، وهم، واعتقاد، نيات، 

رمذل١٠ومن ثيء؟ كل وحلى خلقها، الذي وهو والخفايا، الأسرار تعال افه يعلم لا وكتف — ١٤
.؟١١ محيطا يقينا عيا الأمور لدمائهم، علمه؛الخفايا البالغة فدرته 

والأساطاصالفوائد 

لهيبهاصوت تشجيه عل تحمل أن وإما ءلاُرْ، عل يكون أن إما جهنمت إل والشهتهم، الغيفد سة - ١ 
(.الهمر•م٦٠الضم ارازي، الزبانية.)اسر به القصود يكون أن وإما وحركته، الغضبان بصوت تبادرها وّرعة 

 ٢ — ،j•^ ممحوبايكون إليها لحولهم وأة متتابعة، أفواجا جهنم يدحلون الكافرين، أئ الكريمة الأية
إلقاء.فيها يلقون إذ والصغار، بالإهانة 

الناب.وفته غير ز حمل إذا الندم ينئع لا ٣- 

لوازممن وهذا الكون، هدا ي والخفايا الأسرار لخمح وشامل الدقاتق، بكل محيط تعال اطه يلم ~ ٤ 
سب٠حانم٠ألوهيته 



الملكسورة 

ثناأ©؟ءفيم نإي^أسؤنجيإمآكئور تقةآ'هبىدؤي*٠؛^، • ؤ
حاصاعقكم يرسل أن آلنتاء ؤ، ئن أيتم آم ئعؤو بجكن ثإدا آلأتض عثسصأن آلنم\ء ؤ، 

ئيإقآلهليرٍهممتم ممراوأرآزآذتنأ نلهم من ةف؛ن'كرؤىِ 
0أءظمحمحغثمحعتيمحمحئإثاسالأآصبجمحءمخ 

وشثيوأ'ملمأف بل ائثي> آسش ]ن يىغمرو'امماآكىثرع بجيلنآممح،للأ 
لآؤثجثل ِوأيثاؤ ١ؤى مو ئز تسشغأج^' صمط عق بمثىميغ آثن ؤيجوءأهدكن عق ٠^١ بمثى أش 

^<^محمحرأ-ن.'ه
■\ر الف

قأنحائها ق فروا فيها، ثر التنهل مدثلة وجعلها البشر، أيها لكم الأرض بحانه اف شفر — ١ ٠ 
مرجعكمأف واعلموا اف، رزقكم يا وانممعوا و'قلوا فيها، اف نعم من والتينوا والرزق، العاش طل—، 

بحانه.إليه ومالكم 

أبما~ آآمتتم ت موالهم خلال من منهم الكافرين إل البشر عموم من الأية هده ي الخطاب، انتقل " ١٦
فتضطرب،،باستقرارها ؤيدهب، ويزلزلها، الأرض محرك أن وقدرثه به، كمركم عل لكم افّ عقاب ~ الكمار 
نثنامها؟ومحتل 

يعذبكمالماء من حجارة عليكم بل ين بأن كفركم عل لكم اف عقاب — الكفار أبما — أمتتم أم — ١ ٧ 
افمن والتخؤيق، الإنذار أن ستوئتون ذللث، ترون حنن إثكم ايابقة؟ الأمم بعض •ع حمل كا بما، 

وعيده.إنفاذ عل قادر وأثه حق، 
ةللث٠عل عقاحم فكان رسلها، كوهن الأمه ^١٥ السابقة الأمم أف عف ؛المتم الأية هذه تبدأ — ١ ٨ 
عليهم.تعال اف ؤإنكارأمن لهم، عقابآ العذايه من أصاف حم نزلت فقد أليأ، 
والاعتبارفيها الفلر إل وتدعوهم قدرته، ودلائل افه نعم إحدى إل الخالق أنظار الأية هذه تالفث، — ١ ٩ 

أحوالق بما ونحفق وثممها أحوال، ق أجتحنها فيه عد تبالطيور، لحنل الهواء سئز اف فإن بما، 

بحانهومو برحته، تضل أن الهليور هن.ه لث، يمالذي فهو وقدرته، تعال افه برحمة مذا لكل أحرى• 
حلقه.ق البيع حال، بكل العليم ثيء، يكل اليصثر 

 -٢,



صورة

ومعلوميش^، حنن اش عداب عهم يمغ أن يستطع عثس وسألهم الثركين، الأية هده نحاطب " ٢٠
بمسهم،أن افه عياب من منأى ق أثبمم ؤيفلنون بالغرور، مصابون الكافرين ولكن ذلك،، لاأحديمكنه اثه 

•منه نحففلهم آلهتهم وأن 
عنوحجثا< الرزق، عنكم افُ نخ إذ يرزمكم أن أحد يملك، هل اكر'كينت الأية هذ.ه أل ت— ٢١

؛دلك،ليم اكيرفقون الكافرين ولكي ذلك،، يملك، أحد لا أن واضح وا-بمواب إليكم؟ الوصول 
الخق.مول عن وامتكارهم عنائهم ق وينالون 

علوقم ويتعثر مثره، ق ويتخثهد هدى، غير عل ثر يالذي الشرلث■ ؛؛ن مقارنة الأية هدْ ق ~ ٢ ٢ 
ؤلريقهيرى معتدلا هائأ يسير الذي الومن وبتن له، الميل تم وعدم ؤلريقه، وعورة ببم، وجهه 

وذاك؟هدا يستوي فهل غايته، إل ؤبمل معاله، ويعلم بوصؤح، 

السمعمن دي بان حلمهم، وأحن حلقهم، الذي هو تعال افه أف الخلق باعلأم أمر هذا - ٢٣
عددأولكن العظمى، النعم هدْ عل والشكر والهياعت للعبادة التحق فهو ولدا والإدراك؛ والإبصار 
إياها.منحه عل خالقه ويشكر عليها، ومحافخل النعم، هده قيمة يعلم من عياله قليلأمن 

بالحياة.الأرض لتعمز أنحائها، ق ^٥٠٠٠ الأرض، هن.0 عل الخلي بت، الذي هو تعال وافه - ٢٤
أعإلهم.عل ومحزبمم ومحاسبهم محشرهم إذ القيامة، يوم وحده إليه الخلق هؤلاء ومرجع 

والأساطات:الفوائد 

الإنسانحال من سبحانه يعلمه لما عي، باليأمر ولر للرزق، طلبا الأرضي ق بالثي نعال افه أمر — ١ 
منوالتقليل الأندفاع، من للتخفيف، ير الدون بالثي الأمر فكأن طلبه، ل والمبالغة الرزق عل لحرص اق 

الرزق.طيي، ق الاجتهاد١٣ 

الهواءلأام اصهلالتنشأمن الش المساءادة الهوائية التيارامحت، من يركب، الماقة المليور أن العلم 'كشص — ٢ 
وصمت،قائمة الأعمدة ظلت، منة الريح كانت، فإذا الماحن، الهواء من أعمدة ارتفاع من أو ما، بعائق 

بعيدةمستقيمة حaلوءل ق الطيور فتصم، أفقيا الأعمدة انقلبت، اشتديت، إذا أما حلرونية، أشكال ل الهليور 

يليهالذي للطائر أعل إل رفعة يعهلي بجناحيه يضرب عندما طائر كل أن إل العلم وتوصل المدى• 
وهذا)V(• الرقم شكل عل الطثران — تعال اطه بإلجام — المها'مّْ الْليور تتخذ ذللثه وعل مباشرة، 
يمكنالش ايافة عل زيادة  U٠٠•/ ١ الأقل؛٠٠ عل هدريئ، إضافية افاُت، مالهليران من الهلثر يمكن الشكل 

(.١٧٨- ١٧٧ص الكريم القرم ي )صور بمثردْ• طار لو محا يقهلعها أن 

 -٣،
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هدمنجلد عل دلالة ^ ؤويئمس اكايع بالفعل الهواء ق المليور أجنحة بض عن اكسر ٣— 
للطيور.الهليران عملية إتمام أجل من وصرورتها واستمرارها الحركة 

ْسكاوجهه 'مل مكثأ مشيه ق بالدابة الشرك لخال تشبيه وؤحهوءه وقئ ت تعال قوله ق — ٤ 
ومشيها.هيسها ق الدواب حال فهدا رأسه، 

الخهازقيل الإنسان عند يعمل معي الالخهاز لأة الكريمة؛ الأية ق الصر عل السمع ئدم ٠— 
بعضهاتمييز يستطيع لا الأصوات حوله 'قئزت إذا الإنسان لأل الأبصار؛ •م ح مع الوأقري البصري، 

محنهم•التمتتز يستطيع الناس عددأمرآس رأى إذا ولكن عص، يس 

^إةاأُأدئممح.'ظثاتآوثهؤنعساآود.إعم ثؤ 
^تنإنأعآممزش

ولآتلئونس0لهنتيسابآسم. 

الضر:

كلامكمكان إن لهم: هائلين، والخراء البعث يوم عن وااوم٠ج، قؤ الكريم الّص الكاذردن أل ي~ yه 
يكون؟متى فأعيموتا اليوم هدا محوت ق صحيحا 
وحده،افه عتل- والخزاء البعث يوم '؟لم لهم• يقول أن قق الكب بتوجيه سؤالهم عن اُبموات يأل " ٢٦

إليه.والدعوة الحق، وميح( وقوعه، وتأكيد بحصوله إعلامكم ق مهمتي وتنحصر 
٢٧ - ،j الكابةعليها ؤيفلهر الكاذرير،، وجوه سود قريب، آت وكل فيه، دس، لا وهوآمت، الحناء يوم
وتكن"يا،استهزاء حصوله وتتعجلون وهوعه، ئتكزون كتتم الذي اليوم هدا اللائكة: لهم وتقول والدلة، 

ى-حملوولح•

أحثرول١^٠٢؟!،^ من، ابعلث، من وموت موتلئ، يتمنون الدين لا٠شركين — الكريم أ؛بماالغي —قل— ٢٨
ينزلحتن، افه عداب من عئميكم من ثمة هل وفضله، افه برحمة حيا بقيت أو وأتباعي، أنا هلكت، إن 

وليسمحالة، لا حاصل س.ابرم أسلوب، وأبغ عبارة بأقوى المشرين عل الحجة رقامه هذا وق بكم؟ 
أوبمومم.وأتباعه، الغي يقاء مرمحطا 

٤-



اللكسورة 

قدرتهشنا وعلننا جازما، إي،انا الرخمن بإلهنا آمثا نحن ااسركنت ~ الكريم الخم، أبما ~ ئل " ٢٩
•صن— القيامة يوم وسيظهر به، كفرتم وأنتم منه، إلا العون أل، نولر عليه، إلا نتوؤل فلم وعظمته، 
والتيه.١رضلأل، ق الغرق الخاسر الفريؤر — الخلق اطه محام، 

فدم،الماء نعمة من حرمتم إن وئآئ، تمتكر بعد أحثدوف للمثرىز،ت - الكريم الخم، أتما ~ قل، " ٠٣ 
وتنتهيالاستخدام؟ مهل اكاول،، ترم، جار، عذب باء يغيثكم أن تْني يمذ الأرض؛_•'، أعاق ؤ، 

لأثهيالماء؛ والإتيان الإغاثة عل القادر هو وحد0 افه يكون أن إلا يمكن لا لأيه الجواب؛ ذكر لئن الأية 
إقامةوجوابه السؤال، هذا وق العفليم. الفعل هدا مثل عل لأحد قدرة ولا الكون، هن-ا ل الأمر محاحب 

صواه.ما دون وحده عيادته ووجوب وعفلمته، افه وحدانية عل الدليل 

والأس؛اءلات:الفوائد 

به.افه يعلمه أن إلا الغيس، من لأحدعلمثيء ولايمكن وحدهسبحانه، طه الغيس، علم أن تأكيد — ١ 
مذمثل: اطه، إلا أحد علميها يقدر لا أمور عن موالهم حلال، من المشركن عل الحجة إقامة ٢- 
مازهم؟غار إن مسن باء يأتيهم مذ القيامة؟ يوم العذاب من محثرهم 
الحياةعن التعيثر ووغ هلاك، الوين، لأل بالهلاك؛ الكريمة الأية ق الوُت، عن التعبير وقع ٣" 

حيرايتؤ.وفعل ءلاءا»ت، زيادة فيها ا'لؤمن؛ر، حياة لأل بالرحمة؛ 

وبيانعلميهم، الكفر لتسجيل ه ؤ تعاد: قوله ز المضمر موضع الفل١م وصخ - ٤ 
(.٣٥٢م/ القدير نع نجاتمم. عدم ق ائس، أنه 

بينتؤية فيه إذ ،؛ الإمانقمخ للكلام إحراج ^ يي هوف،»ننفي _، ئثثنلثون ؤ تعال: قوله ق ٠" 
منوهو به، الحق محاحجج ادتم، اليمنا حمول، ْع واحدة، ية بنللضلال، محتملين وجعلها الفريقين، 

الإكاع.أسالمج، 
ومنالحياة. تمل منفيدونه الإنسان، حياة ق الماء أمية إل المورة ق الأحيرة الكريمة الأية تغير — ٦ 

الأرض.ل ولايغور لايقي•' نحودائم عل بالماء إمدادهم بحلقه افه رحمة 
ى.كا الأرضية، والحرم، انمدؤع الأرضية؛تكو,ن القشرة صخور ز المخزون الماء يغور ئد ٧- 

أوالأرض صخور ق الماء محققي لا الحالتين وق البئر، إل الماء ثن-هق معا-ل، عل الزاني المفرحل بالصح يغور 

٤(.-٨٦ ٤ ءساه التجار، مموء>رزءاني,ل اام؛م القران ي الأرض الإءجاذاسي: )آيات، • العامح، غادإلارب إذا يعو,ضه 



القلمّودة 

الزول:ْكية.

القاصد:

قو.افه رسول قدر ييان ~ ١ 

الرقءلاتماuتالشرمحهمةؤ.٢- 
وبيانمحوءعابهم•المكيبين، مديد ٣" 

آتييأق ,بمي 

ؤإمحكعيرمعنؤبؤأئ^أا وإقلكلأما رظىسجونوآلثفيِومامثلثوثأئ^؟ثآ ؤُتث 
عنثل يتن ٣ ئث ثئش إن ه ُلؤؤأآممزن ه سيزوتحزوف ه عظيمِ ثتؤ، ثك 

الفسءبرٍ*

الأيتداءوحكمة القطعة، تيدأبالحروف الش سور الآحر دمي رنون( بحرف الكريمة تيدأالسورة ~ ١ 
وبئابالقلم، تعال اف أمم نم الحروف، هده جض من وأيه القرآن، إعجاز عل التسيه الحروف بمذْ 

يه.يكشب 

حتون،من المشركون به اممه ما قو الشي ء>، ~ المم جواب ومص، ~ الكريمة الأية هده نتفي ٢" 
الكريم.٠ذث< ما حهس تعال اش من عظمى نعمة النبوة أن وتي؛ن 

حقبحقها وقيامه الة الر،أعباء لتحمله لا دانا كبثرآ هوتوابا للمتثي أف الأية هن"ْ تؤكد ٣" 
القيام.

بالأحلاقؤيتمع وأطيبها، وأحنها الصقايت،، بآعفلم قويتحل الني أف ام.يمة الأية هدْ تؤكد ~ ٤ 
وتلحلق، حنن من تثر به يتهمه ما بأرقى واتصف، الأحلأ3،، هومحاسن جع وقد المثل، البميلمة العالية 

لوك.حم

الكريم،الشي أتبما ~ وسعلمم محنونا، يكون أن يمكن لا الأ-محلأقإ بمحاّس منمقا كان مى إف ٧- -٥ 
لهمتكشف ح؛ن للوصف؛الحنون تحؤ المن — فيه امتراء لا يقين، علم قوملث، من المشركون وسيعلم 



اكلمسورة 

يشعه،1؛ وقى سيله، اثح ثن يعلم فإنه سحانه، يعلمه ما الخلق ولخمح لهم تعال افه ويظهر الخقاثق، 
حئقه.من العقلاء هم وقى يالخنون، الوصف يستحق تى ؤيعلم 

الفوائدوالأّتتياطاتث

قودورها وفضلها، الكناية لأهمية ونشيه والعل،اء، العلم لشأن رفعه يكتي، وب،ا بالقلم م الشق ~ ١ 
وحفظه,العالم نشر 

حلقه،عفليم الأيامتؤ هده لتا وتثثئ، عنوْ، مقامه لعقليم وذلك ه؛ نييه عن الدفاع تعال افه ئول ~ ٢ 
به.تعال افة أكرمه الذي الأجر ومظم 
بالختون،نيثهم امام ق السائقة الأقوام مئركي من سمهم مى طريقة عل مكة مشركو سار ٣" 
الأمامحصول، وكثرة الأذهان، سايرهاإل رعة لالتهمة هذْ إل لخوءهم ولعل ذلك• تواصواعل وكأمم 

الناس•محن بما 

وقأحلاقه، وعظيم محاسه يييان ثم يالختون، للشي. المشركين ممة بنفي الكريمة الايات يدألت، ~ ٤ 
الحق.طيملاأنشلالاْلللس،

الخائوتقديم بالكاف، والخطاب، )إن(، _ التأكيد؛وهي: ( iT)الأيتثن ق الؤكالاُت، كثرة ينمظ ٥- 
للاصتعلأءالفيال،ة ه وعل واستعإل ْتقني، غير بأيه ووصفه ه، مديرا ؤ وتنكير ؤلق«يم، والمجرور 
والتمتكن.

ولرالفاصلة، والأحلاق الحستة، الصفايت، من الحسة القدوة س،امئ، ه الكريم الشي ل اجتمع ٦" 
رصيعائشة السيدة قالته ما الكريم حلقه به وصم، ما أحسن ومن الخان—،• هن-ا من بقيء أحديعيه يكن 

وصصح؛ح(.الرسالة. ١  ٤٨£/١ ٢،  ١٤٦«أحاديرقم )دوام القرآنء• حض راكان حقه: ق عنها افه 

هثارمشتبي أه٥ُ؟وددأأوة-محمد-ؤزى لا"يعآأقكي•بم٠ تؤ 
تتكؤبيحن.إدا مال يا أزكاف رفي. آلاث، بمد عتل ابمي. ٠^^ مشج بميم. 

0؟همحالآمح0سُلكآمح 
الم\ر.

أنطيهم وكان وبرسالته، كد.بٌابه الذين المشركين لعلي—، الاستجابة عن الني. الأية هن-ْ ئئهى ٨" 
مادة.افه ؤيعيدوا مدة، آلهتهم يعبد 

 -٧،
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منوهم إلك، يطيون فيا ويوافقهم لم، ثيتث وأن هذا، لطلبهم تجيي، تأن ق راغبون وهم ٩" 
ذلك.مقابل ل للتتازل مستمدون جانبهم 

الذكورة،المسه بالصفات النصف يطالبه لما الاستجابة عن ه الني الكريهة الأية هذه تنهى ~ ١ ٠ 

والرأي'النفس حقثر بالباطل، الخلف كثير أنه وهيت 
الافتراءي أو بعض، ق بعضهم كلام ؤينقل بيتهم، للوئعة ويسعى ؤيغتاببمم، الناس يعيب — ١ ١ 

عليهم•
الإثم.ق الوقؤع ممر للحد، متجاوز ظال؛، الإنفاق، س الاحرين ويمغ ماله، يمع بخيل — ١ ٢ 

وأولاد.مال س ه عني. بٍا مغر بالئر، محاهئ كله ذللت، وهوبعد النص، كيم الهلع، غليقل- ~ ١ "٤ ١ ٣ 
وخرافامم.السابقين أباطيل إما الكريم؛ القران اياُت، عن يقول أن قه والالغرور به و؛الح ~ ١ ْ 
مهين،بمفلهر الخلق بين دظهرْ إذ له، ٠^.^ بعقوبة القيامة يوم سعامت، الصفايت، بانّْ التصق، إة ~ ١ ٦ 
؟^٠ا امفمى كل ل عامة الايايت، وهذه سوئه. ليعرف وجهه؛ ق أو آنفه، عل ظاهرة علامة ومي 

وحديثأ.ئديأ موجودون وهم الصمالتا، 
والاسساطاصالفوائد 

صمنيتديج ممثا وهو حل.يئ، قديم الشركين تل من الحق بعمى عن واكازل المداهة طلن، — ١ 
ّحطوايت، تسعه ثم بخطوة، يبدأاكازل إذ الشيطان، حطوامحت، اتياع 
للمرءيبغي سيئة، ذميمة صفات، طاعته عن اش مى لمن الآياء.ت، هذه ق الذكورة الصفايث، جع ~ ٢ 

ونيها•الأحلاق بحن يتخلق( وأن عنها، يترغ أن السلم 
.-٦١، يتمفوص تضرمنها، فه الذميمة للمفايت، الآيا١ت، هده وردق الذي التفصيل ٣— 
والإمانةالإذلال لزيادة فيه، العلامة وهي السمة، واختيار لخرطوم، يا الأنف( عن اكبر ل ٤— 

الناس.عل بأنفه يشمخ الذي الخالق، عل التعال للمتكبر 
قاختلفوا ثم فريس، مشركي من سد شخص ن( نزلت، الأيايته هذه أل القرين بعض ذكر ٠— 
اكهي«ة.الصفامحت( -|ذْ اتصف من كل ذللث، ليشمل أول،؛ بالعموم والقول نحديده. 

«ا\- 
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ثرث\ن،ققكطعفتنرهُأو^؟ ولأمثئو0 تنسوءا؛0 ثنيتث، أثمأ إي أءْدبيئغ تنؤقثتدكتاتؤيآ ة إؤ 
و؟ممه؛ مك آعدمحأ أي و؟ ئدنأنم؛؛ن و؟ ومزهمح_ن 

ه٥ُ^ ^ ^٠١٥س ^^ةو'وممحأيءضن.' دئزبمثثوذ 
بمئثم

.؛تةآوة\'\ةمه-ى٠٣١^اكدت١رغمحقه''كثلأىءض،يتتومنو؟
محؤحممأمحن0يم

٠\ذضذر 

بتخريباف سامهم حمهم، الحتاحن ثئع أرادوا الذين ا-إكة، أصحاب نمة الكريمة الأيات ازْ هق 
بقصتهم.علم ؤلمى لهم، عبرة ذس وكان شأمم، وأصلحوا فندموا حننهم، 

تان،بلهم كان ملهم من قوما أصاب ك،ا مكن مشركي أصاب اليلأء أف الكريمة الأية نحبر — ١ —٨ ١ ٧ 
للمحتاجتنءشيثا فيه يتركوا ولا صباحا، يتامم ثيار يقطفوا أن الأيان وحلفوا بينهم، فيإ واتفقوا 

الوهم وأهلكها، ثياره أذه—، ما الليل ق نائمون وهم تامم بعل تعاد افه فأرمل ٢" "١ ١ ٩ 
بجاحصل.يعلمون 

سنانكمإل مبكرين وانطلقوا أنرعوا، أن بعضهم،عضا نائي تان البسأصحاب أصبح —٣٢—ونا ٢٢ 
ليلا.عاليه اتفقوا كإ ثءارْ، ^ ٥٥١

إلبالدحول المساكين من لأحد يسمحوا لن أقهم حامت، مومت، يتحدثون وهم فذهبوا ~٦٢~ ٢٤
لحوله.من يشازون من ومئح فيه، التصرف ز الخل ولهم البستان، أصحاب فهم تامم، ب

غبره،قدوصلواإل وظنواأمم وزالت،، و،ار0 هلكت وقد رأوْ حين البستان أصحاب هوجئ — ٢ —٧ ٢ ٦ 
نمدهمعل عامهم الذ أن وعزقوا بتامم، اثه تيقنوا تأملوا حين ولكنهم الهلريق، عن تاقوا وأمم 

حقهم•افاكن حرمان أرادوا لء بتامم نار من وحرمهم المش، 
تعالافه تنزهوا أن منكم أطلت، ألي حالات وأفضلهم رأيا، أعدلهم وهو أحدهم يال، —٩٢— ٢٨

واعترفوابنا، فعل فيا الفللم عن تعال افه ثننه مالوات مالكم، ل حقهم اكين المتمنعوا ولا وتدكروه، 
المال.من حمهم بمنعهم اكين المظلم بقصدهم 

افهودعوا علميه، عزموا فيا الخد ونحاوزهم ،_^؛، ؛iJواعترفوا بعضأ، بعضهم يلوم وبددوا -٢٣" ٣* 
الصادقة.التوبة ومول العفو، اف من راحون وهم ذللئح قالوا لجم، أهلكه حثرأمما يعوصهم أن تعال 

_-بمبآ'
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لأمرسنج-، ول؛ وكفر، تعدى من كل اض وعائ_، البتان أهل أصائب، الذي العقايب، هدا وبمثل —  ٣٣
علمواافه أمر عن والعرص؛ن الشركن أن ولو الأحرة، يعداب مقارنة يسير هى عداب وهو تعال، اش 

ب،اهديإب.عملوا U ذللث، 

والأستباطاته:الفوائد 

والحديث،.القديم ق والباطل الكفر أهل حال نشابة — ١ 
ه،نقتضعف مى كل ق هوالأصل افه، إل مريعة وإنابة توبة من البستان أصحاب من ماحصل — ٢ 
العصية.ل ؤيخ 

عاصيا،بمد إليها الودية بالأسباب وأحد العصية، فعل عل عرم مى أف ■عل الأيايتؤ هدم دئت، — ٣ 
الفعل.ذلاائا عن اض يزجره وقد 

فكانفعلها، عل عزموا التي العصية فعل من البنان لأصحاب مانعا البستان ثمر إهلاك كان — ٤ 
منعليه عزموا تحا أهون البنان وهلاك المح، فمل من لم؛متعهم الخير وياحلمه الئؤ ظاهره امرأ 

الصحوبة؛الصاعقةالثديية أوالرياح الصاعقة للأعاصر اليايت، يتعرض صدما الُلءاء: يقول ٥— 
الشديدةوالرياح والضحم، الإحراق إل تودي ارتقمت، فإذا ونحفف،، تميت، فالصاعقة الزمع، ؛،لكإ 
نارالمب. الميل ّاكتور الكريم القرآن ؤب التيات ءاّم الكريم القرآن ق الءد,ية )الإشارات ١ الصاعقة حققته ما وتكر نحهلم 

أداته،ق ورغبتهم ادفاعيم من يزيد أوثرآ، كان محرأ الأمر، فنل عل اكاس من محموعة اتفاق — ٦ 
علالإسلام ق العبادات، من كثير كان هنا ومن وترددأ، وحشة له يسب—، يه واحل نخصى وانفراد 

الدوافع•وتقؤية الهمم، لرغ نحوحماعي 

علالعازمغ، اباعة من واحل• ولوعند الخير، بدره وجود عف ه ؤ،اوآمتثلم ت٠الت قوله دل، ٧— 
ماولريمنعه أرادوا، فيإ وافقهم ذللث، ْع أنه إلا عليه عزموا ما ألايفعلوا باكصح إليهم توجهه وعف الشر، 

.نرلث١ من حير من فيه 

ولوالقس، عن الأمام إقصاء ومحاولة ين.م، ما حصول عني• بينهم فيا التلاوم الغاس طح من ٨— 
كذبه•من يمح، عف ذللث، فاعل ولوكان الأحرين، عف بالقائه 
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ظمحكونأو؟أم ما و؟ 
uظ آكستيإ0 ثوكّ ءثتابجثمحإث أبمتى أم'ذهن و؟ محتميث ٥ محي إنء و؟ محت شه كثب 
ثاخبعن يزم و؟ إزكامأصندبمن لتصهر هثآمأ قوئ كم ام أه رعم دلأى أبهر سيهر و؟ 

?ؤ؟مّتيثون ذلئ*وثتَةاهمأثمثإقالقمحي رسثلم أوأ'مثثهصثم هادنثتظيمجن ودءننإقآثنحد 
نيئوأُأمقثأهويكئبت،ثاهث _^،نمن 

ص0محسَةهصهملث
ئه>ينآصءتيم.'ةظ£ثتمح ض؛٥^^اع دادئوئنعظويم

^للأعمحفيق.ُه
؛؛رأالضأ

عيشتعياعقلياورغد ومعاصيه عذابه واتقى به آمن أعديمي تعاد افه أن الكريمة الأية ت؛يرثا " ٤٣ 
والخة.

آمنمى بين والخزاء الخاب ق اوي لانفهوسحانه لهم• مويخأ السرين عل تعال اش ينكر —  ٣٥
وبننثذكمربهدل(يوس•بهوأسلمله، 

يستحقالذي الهكم مذا عليه متكرآ الحكم، ذ والكافر الومن بض بمدى من تعال اف بماطب، " ٣٦
الزان.وص• حلل، عل يدل معؤج حكم فانه ممدأحكمه، عن ازل والنأمرْ، من التعجي—، 

A-W -منزلكتاب — الكافرون أبما - عيدكم هل كفرهم، ّسس< عن الكافرين تعال اش يسأل "؟
ولاعقاب.حاب دون وتثتهون، ماتريدون لفعل الإباحة فيه نحا-ون النص، من عليكم 
نحكمواأن فيها لكم يأذن القيامة، يوم إل مستمرة لكم ال؛نه من وعهود مؤكدة أي،ان عل أحملتم " ٣٩

ذلك؟ق الكذب اش عل تقترون أنكم أم الختر، من فيه ترغون با لأنفسكم 
منيزعمون الذي ذللث، ليضمن بيتهم، مى يكمل من ألمه ~ الكريم البي أنثا ~ امألهم - ٤ ١ ~ ٤ ٠ 
افه،عياب من محميهم دمن القول، هدا عل يوافقهم من يعرفون أم اش، عند جزاء وحن خثر 

موجودين.كانوا إن لهم والشمامة لتصرمحهم فليدعوهم 

أنالشركون ويومر مفرعة، وأحوال باكة، أهوال فيها القيامة يوم أحداث أن الأية نحبر ~ "٣٤ ٤ ٢ 
والطاعةيالمجود أمروا حنن الدنيا ق كانوا وقد والهاتة، الدلة وئثشاهم ذلك، يئكتهم فلا سجدوا 

القيامة.يوم السجود عل القدرة وبين ييتهم بمال ولدا فآتوا، ذلك عل قادؤين 
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ولكنهيشاء، ومت، أي إهلاكهم عل قادر أيه فيه تعال افه سنن بالقران مديدللمكذب؛ن هذا — ٤ ٥ — ٤ ٤ 
إكراماالإمهال ؤيظنون يدللث،، يقعرون لا وهم القيامة، يوم إل عذاحم وتآمحر إمهالهم، اختار بحانه 

صنيعهم.بمثل اف عامتهم وكيد مكر أهل ولأقبمم الومئ؛ن، عل يم وتفضيلا لهم 
لهم،الرسالة تبلغ مقابل أجرأ أسألهم والخحود؟ الكفر إل يدعوهؤلاء الذي جسم، الما ~ "٧٤ ٤ ٦ 

اللؤحل ما عل اطلعوا أمم أم الغرامة؟ هذه لغ عليهم يثقل مححم« الإي،ان؛ من لجم مانعا ذلك، فيكون 
بكالإبان عليهم وجب الأفتراصن هدين من أي محمل لر أثٌ وبإ واتيعوْ؟ فكتبو0 غيسم، من المحفوظ 

واساعلاح.

إمهالمن افه قضى ما عل يصم أن دربه، عل سار مى ولكل الكريم، للمشي دعوة هدم — ٠ ٠ —  ٤٨
اضض مع حصل كا يعجل وألا والأحسن، الأتم الوجه عل والسلخ الدعوة يواصل وأن الكافرين، 

تعال،افه بأمر وليس منه، اجتهادأ هذا فنله وكان إيامم، لعدم منهم عاصيا قومه غادر حين القه؛ يونس 
قومه،عل غيفلآ وهوممتلئ سمحانه، بربه فاسغاث، افه من له ابتلاء هدا أن فعلم الب1ءر، ق الخويت، فابتليه 

منحالية أرض ق لأنهل به اطه رحمة ولولا وحففله. ا-دومحت،، بعلن من وأنجاْ ورحمه، له اف فاسجايط 
فقبلوالاصعلفاء، والرضا بالقبول عليه قن افه ولكن منه، بدر ما عف اللوم وهومستحي والزيع اكامحت، 
هدهول الكامل• بالصلاح ، موصوفكريم ني ومو به، ومقعهم إليهم وأعاده قومه، ي وشمعه نونيه، 

بأمره.الله يأذن حتى ومحتمل الأذى عل يصم وأن افه، بأمر يلتزم أن لم ملكل عظيمة ءجمة الحادثة 
عنتزيلمونكج ليكادون وعداوة، بمحقي إليلئ، ونظرهم لك،، عداومم شدة ْبن الكافرين ؤإى - ه ٢ - ه ١ 

،وكيفباُبمتون، اماملث، ذللث، عف وزادوا اليينايتح، الايايتح من إليه تدعوهم ما سمعوا حقن مكانلئح، 
إبطالهدا وق أخممن؟ هاديآ معجزأ كلاما نسه عف افه أنزل وقد ُيقيل، الأمام هذا يستقيم 

دليل•وأعظم محارة، بأبلغ عليهم ولد لزعمهم، 
والاسباطاُت،:الفوائد 

أعظممن الكفر أف للمجرم، لم الممقابلة المتضمن محتقأصيرتةهملأه ؤ تعال: قوله ذل - ١ 
محرما.يلم، أن الكافر ويستحق الإنسان، من محمل التي الحرائم 

فيجدساقه، عن ربنا افه ®يكشف، يقول: ه النه رسول معتج ّقال: ه الخيري سعيد أي عن — ٢ 

طبقاظهرْ فيعود ليسجد فيدهم، وسمعة، رئاء الدنيا ق يجد كان مى وسقى ومؤمنة، مؤمن كل له 
محاقال اله عّهءا اض رصي محاس ابن وعن القلم،• سورّة باب الضتر، كتاب ل  ٤٩ ١٩٢٠٠برايخادك، )دواه واحا-أ،ا. 

-٧٢،
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حجر-ااين يتظرت حس، بند وغثرْ اسري )أحرجه القيامةءا. يوم ألهول من الشديد الأمر *اهو ١؟^ معنى 
.( ٠ ٢ ٤ / ٤ ياسثن حيت للدكتور السيور الصحيح ، ٤ ٢ ٨ / ١ ٣ الباري، قح 

للتقريعولكنه اليوم، ذلك ق تكليف لا إذ التكليف؛ باب من ليس القيامة يوم بالجود الأمر ٣" 
دالتخجيل•

ماالاستدراج ومن يشعر أن دون وخفاء يتمهل الخيالة ق الآحر ليقاع هو الأساJراج — ٤ 
•لهلاكهم سب الحقيقة وهوق ا،لؤمتين، عل تفضيلافم أعطوه أيبمم ياتال عليهم اكتم الكافرون يظنه 

ولكنك،ايرغب، الأ'سدراج له ليتم يه ولابحلم له، التينج؛ٍامحلط المستناورج ألايعلم العادة ~ ٥ 
وينجومنجدرْ، منهم اللست، القطي ليأخد إياهم باستدراجه أعلمهم بعباده ورحمة عدلامنه سبحانه اف 

والإملاء.الاستدراج 

ملته«.لر أخذه فإذا _li؛، ينل وجل عز افه *إة قدت اف رسول، قال ئال،ت ه موس أي، عن ٦- 
الظلم(.نحريم يامج، والملة، الم كتاب، ، ٢٥ ٨٣يرتم ْام وا.واْ هود، صورة باب، النقم، كتاب ٤  ٦٨٦برتم الخاري ردواْ 

ابنعن الحديث، ول بالعين، الإصابة حصول إمكان عف ه نمدرئكأفلم،ين ؤ تعال بقوله يستدل ٧" 
العين*.تبنته القدر سابي ثيء ولوكان حق، ُالع؛ن ^ ١٥ه الشي أى عنه،ا اف رصي عباس 
دالرم،دالرتي(•الطب باب الملام، كتاب ٢ ١  ٨٨برتم لم م)دوام 

البدءبين والتئام توافق ذللث، ول به، ختمتؤ المءبم. الم، ًر، ا"بمّون بنفي المورم بدأيته ك،ا ٨" 
والختام.

الدعوة،بدء ْع نزل ما أوائل س يعد التي الايايته، هده ل للعالين عامة الإسلام رسالة أى بيان ز — ٩ 
قادمالدين لهدا المر أف إل إسارائت، أصحابه، من به آمن ومن ةؤ للتبي ؤإيذاء تضييق س ذللث، رافق وما 

سيعموأنه الدين، هدا بنصر وبثاتر إثارايت، وفيه حولها، ؛ٍا ولا مكة بآهل خاصا ليس وأثه اش، بإذن 
١ل٠المكالهلأ

-٦٧٣ -
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الزول:مكية.

القاصد:

القيامة.يوم ئيات إ ١

٢شآؤتىآرمحميّ دن

مثنتجصQظثامحك

ثالمح سعحتماعانجم خيمؤصت—تبمر بميج عادمأتيصكؤأ إة القاغيوأئ^؟ فاملبمكؤأ 
تن،ف؛—ثملهم رئ ؛)، ٠٥حاؤيف؛٥؟ ^، ٥٤آعجار يثاصر'كامأثم ثررآلموم ثثوثا أياي ويعيمه 

أقرأثق'أو؟إةا ندآ رتيمهسم )، ٣٧فعتنأ ?٥؟ ئئت ومن فتهوف اأجأاوءا» 
محثكنةيَس04

التمر:

هذابذكر المورة وافتتحت وقوعها. لتعحمق بدلك همتش القيامة، يوم أماء من اسم الخاية؛ ٣— —١ 

يومقإن لأمره، وتفخسا لشأنه، تمويالآ ه ^٠، ٧٥١وماؤ وب ما^ ؤ عنه؛ الاستفهام ثم القيامة، ليوم الاسم 
والخلود.والخراء الحامح—، وهويوم الفلواهر، فيه وتتقلب، الوانين، فيه تتغير عثليم، حدث القيامة 

مصرعن للحديث، الأيات انتقلت، القيامة، يوم حصول، تحمق عن السابقة الايات أ-خرتر أن يعد — ٤ 
ئمنغلأما بالقارمة؛ هتا القيامة يوم وسمي وعاد. ثمود بذمكر وتبدأ ما، "قديؤءا الدين الأقوام بعض 

وفذلائعها٠؛أهوالها القالويث، 

أهلكهمأن ورسوله، بالله وجحودهم تكدسهم؛الأحرة، عل صالح— قوم وهم - حزاءثمود كان ~ ٠ 
أحدأ.منهم تبقر لر محلجلة، عفليمة بصيحة تعال افه 

بلغتاشديدة مدمرة ريح افه؛إرسال، أهلكهم أن تكذيبهم عل — هود قوم وهم — عاد حزاء وكان ~ ٦ 
ماح.ثورايبما من يمخ ولا قيء، ٍلريقها ق يقف، فلا وشيما، بزيها ق الغاية 

بلامتتابعة متواصلة أيام ويائية ليال، ّح عاد، عف الهالكة العظمة الرج هذه موب استمر — ٧—٨ 
أماكنها،من المقتلعة التخل أصول، هيئة عف الأرض ل ملقى أمواتا عاد قوم وتركت، امظع، ولا توقف، 

،V، .
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أنأرصهم ل راء أي يمكن دلا أحد، منهم ثئج فلم بالهلاك، الرج هده عمتهم ومحل الأجواف، الخالة 
حميعا*هلكوا فقد منهم، باقيا يرى 

تومقرى وأملك الأمم، من ملهم والبعث، باق كدمحب، وقى وجنوده، فرعون اف وأمللت، — ١ ٠ ٩— 
الدنياز الهلاك فاستحقوا رسولهم، ومعصية الكفر وهي السيئة، الفعلة اقترفوا جيعأ هؤلاء فإن لوحي، 

أليم.يعن.اابا الدنيا ز هلاكهم وكان الأحرة، ق والعاوايج 
اناءل جرمتا الش الميتة ق معه آمن وقى نوحا وأنجى يالهلوفان، نلح قوم افه وأهللث، — ١ ٢ — ١ ١ 
به•ييتتقع ط الجن، به تني سمع ذا كان لمن وذكرى عمْ ذلك ل اش وجعل وحمقك، اف بأمر 

والاسساطات:الفوائل 

هدهمن اسم ولكل وعفلمته. أهميته عل يدل، والقارعة، الحاقة ومنها القيامة، يوم أماء دعد.د ~ ١ 
العظيم.اليوم هدا أحداٌثه من حت.ٌث، عل دلالة الأماء 

التهؤيل.لزيادة ق الضمر موصع الظاهر الأصم وصع ٢" 
لحفلةق إهلاكهم امكان ْع أيام ويانية ليال، هود،ّح عادآقوم أهلكت، الش الريح اسمريتذ٣— 
أحد.منه ملته لا تاما قضاء عليهم ولتقضي اض، قدرة عفليم لييان واحدة؛ 

الشهد،لاستحضار هم، لا أجدادهم الحمول، أن مع ت قوله ق الدري؛ن اف، حاءلِ_، — ٤ 
يعد.منهم توالد إنجاءلتى الساشن إنجاء ولأن 
بأيهابعضها وق رجفة، بأهبما الأيامتح بعضي ل وصمت، رمة، عظيمة يميحة ثمود إهلاك كان ~ ْ 

(.y*a/t؛المان، )ريح أرها. وقوة عفلمتها عل للدلالة هذا وكل صاعقة، 

انتهىوأُه الهار، أول( كان عاد عداُثج ابتداء أن ^ أكي_ وئصة ت تعال قوله مى يمهم ~ ٦ 
،.بواح^.لياله عدح ، ٠٢زانيا أيامه عدد كان ولدا كديلش، النهار احر 

الخفافلثلروف التحدية الباسمة العملاقة القؤية الأشجار من التخيل النبات! علطء يقول ٧— 

ممرالشمخوحة وعند والثيخوحة، بالهرم تصاب فإنما ذلك دْع ذلك، شابه وما والرمال والرب؛ح 
ثخاعهاالخفاف ثفترق الرس س فترة وبعد العملاق، كالوتد الهواء ق واقفة وتبض فتها، ونحف أوراقها، 

اللب•حاوية الأرصن عل ساقين، الريح هبت« فإذا خاوية، فتصبح ا*بدع س الخارجية الأجراء قبل 
ضابسسراسيصا•؛(•

وثمود*•عاد ءل( يعود ه ؤذتلرئهمتن،ثز تعال: قوله من ه محا^؛+٠١ الضمثد ٨" 
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الخ^ثةمحورة 

لمامحناّّب عذاب وهم ّاص^ا، عاليها جعل يأل لأب ^لؤت٠كات؛ قوم قرى سميت ~ ٩ 
الخنق.وقعة للفطرة، قلب ب ذم،، من عليه أهدموا 

أرسلإذ رسولان، عنه التحدث أن ه،ع تنجم ثنيأرّول ؤ الكريمة الأية ي ه رمحول ؤؤ لفظ أفرد " ١٠
وهذاواحد، رسول، فكآما واحدة، كلهم الرمل دعوة لأة قومه؛ إق، لوط وأرسل فرعون، إل، موس 
[.١٦]الثعراء;ه يبت،آذاءقذونأ ؤذثدلإ,لقار؛وإا تُازا• كقوله 

الناس،من بمي مى قلة إل إشارة ه ئ٠الت قوله ل هوتتكثرْ ^٥؟ لفظ لم.اد ~وا ١ ١ 
يتتفعونولا يعون، لا الدين الناس من يالكثير مقارنه عددهم محل ؤإل كيثرة، مكانة اش عند لهم هؤلأء وأن 

٦(.٠ ٠ ؛/ رالكشاف سمعون. مما 

ذ؟'وأ'فيسوقاآزاصهثثث دالإحفيألئور ؤؤ 
و؟ثنيه ؤءبجند أتآبمأبجلمق،رتق، عك وأ'دادقثا ^١٥؛^ بجند مص و؟محأذثقتاآيتك 

كشت'و؟إذهزي' مآيم بوئ ممنهء اثوك<يخنث س ثأما أؤآ -٠١^ بظ' محق لا قمصوف يومي 
وآثزمأ?©؟محأ ?©؟هقوئثاس >تن ©اموفيثناثز©ف،ص 

ووأدر?©؟ ؤيما.إهءئتون ؤيآيخن* س لل،.يمح'ا@؟محأة آنشثتِ يتآ ينظ 
>©؟ ثدوثصنيْ ©؟تبيت ئؤ ثآآعق ©؟ ظتنأكثممصث تاح1ثلآت 

ةُآلمظيم اقه لأيفين إده>'كان هاصلمء_ه ذئاعا متمن  US،.^1سلسإاؤ ذ م ُأو^؟ صزْ ظيز 
ص.لأأمحلأآسمن0يم

■المر٠ء٠٠ر٠ 

قوالقصود ان؛إءه؛، إسرافيل وهو القيامة، يوم ببدء لخدانآ البوق ؤ، بالنفخ الوؤل الملك نفح فإذا "" ١٣
الأول.الضمحة الأية 

والأرصن،هي دتر؛ع آماكنهاه عن اّبمبال تزال أن منها عفليمة، أحداُثآ الصور ق النفح يرامحق " ١٤
مستوية.الأرؤس وتصح وتتفقث،، فتزول اّبمبال وتتكسر ثنيي حش 7أا ويصرب 

-محصولها.تآكيدآ واقعة القيامة وئمثث القيامة، يوم بتدء إيداف فهدا ذلك حصل إذا — ١ ٥ 
مجتاسكة.غثر ضعيفة هئه وتصيح الملائكة، لنزول أبوابها وتشح اليوم، ذلك ق المماء وئتشق — ١ ٦ 
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محملونصنف اللائكة ومن يه، للقام اه أمر يانتظار ونواحيها المإء جواب ق اللأتكة وتكون ~ ١ ٧ 
والقوة.الكثرة ز هاتلة صفوف أوثءان؛؛ن الخلق، العaلام اللأتكة من ثإنية ومم الخلق، ساتر فوؤ، العرش 

ئورمم،من سعثهم ام الثانية النفخة بعد وذللث، تعاق اش عل الخلق ينرض اليوم هذا ي ~ ١ ٨ 
لايغيث،ويأسرارهم، ثمم عالي تعال وافه ودهشة. مع ق ومم والسؤال، الحامي، صفوفا؛انتذلار فيقومون 

أمر.ولا مؤ عليه عنفى ولا أحد، علمه عن 

ييد.همأعإئم صعحيفة يتسلمون الذين دهتحم الأول الفريمح، عن الحديث، بدء الأية هدم ق — ٢ ٠ ~ ١ ٩ 
بدلالةؤيثزفث؛ سؤ فه ما لأف كتابه، يقرؤوا أن متهم »لاليا حوله من سادر؛مخاطة أحدهم فإئ اليمنى، 
به.أحير وبجا باطه مؤمنا والحاُتح، العث، حصول من متيقنا كان وفد اليمنى، باليد سلمه 

ونعيموصرور رصا كله فيها فمقامهم الختة، ق اليمين أصحاب، نعيم من جاسا الآياٌت، مذْ سين " ٢١
دلايزدل•لايتقهبع دائم 

ثامحة.عالية قصور ذاُت، القدر، عقليمة حنة ق ومكناهم — ٢ ٢ 
•حهد ولا عناء دون فيها الراغب، عليها محمل التناول، قرية فيها دالمار -  ٢٣

هذاوكل إليها• حاجة عن لا وثلد>ذآ، دث،كها والشراب،؛ الملعام تتاؤل، الحنة ل النعيم صور من " ٢٤
وعبادة.ءلاءة من الدنيا الحياة ق قدموا ما مقابل لهم جزاء العيم 
واحدكل فإو الشمال،  ٠٠٠أتمالهم؛^•صحيفة يثثئمون الذين وهم الثال، المم ذكر ثم ٥
سوءمن تيقن لئا نثور؛ ولا بعث، لرينقيه الويت، لوأة ويتمنى كتابه، دلريثتئم سعث،، م أنه ينمى منهم 

بشماله.كتابه سلمه لحقلة الصبر 

عنهيغني لن الوسائل، بشتى وجعه الدنيا، ق أحيه الذي ماله أف الوفقح ذللث، ز ويعلم "٩٢—  ٢٨
وقدشيئا، تنقعه لن الونيا ق له حصلت الش والكانة والسلطان الخام وأن اطه، عذابح عنه يمنع ولن شيئا، 

دلميبمح،لهاأئر•زاك 
٠yy~y ~ محمعواوأن جهنم، إل الكافر هذا يأخذوا أن النار أهل يعئ'بون الذين اللائكه تعال اطه يأمر
وإهانته.تعذيبه ق زيادة ؤلؤيلة بسلسلة حدْ وبحبملوا بالأغلال، عنقه إل يديه 

الخبزومنعه باطه، وهو'قمره به، يعيبه لتي ١لعنباب٠ هدا حصول ست، الآياٌتح هده سيئ 
الحتاجين.إطعام عن غيره وينهى المساكين، يملهم لا فكان غبره، دمن ه نقمن ادساكينإ عن 

أصدةاؤْبأحوالهم.فقدسغل ولامىتحرممنه، محميهمنالعذاب،، ش الكافر هدا محي لا " ٣٥
ودم.صيد من النار أهل أبدان من مانيل إلا طعاما ازر ق الكافر هذا محي ولا " ٣٦
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وعقابه.اممه تحط محق ما وقتل به، الإيٍان وعدم بافه، الكفر ثنمد ثن إلا الطعام ^ا يأكل لا " ٣٧
والأتياطات:^١^ ١١

الدكمنها لها، اكغيبمر من مراحل عدة سوت القيامة يوم ا-لحال حال سين اش الاياتر من يوحد ~ ١ 
كالعهنتصثر وأن مرايا، تصير وأن هباء، تصير وأن واكيير، ط الثم، ومنهات الورة، هده ق اطلدكور 

١(.٢ مآ/ ١ اليّ الممير_ ١لرازى■، )الفخر ا،لراحل. هده ترتيث، ز اجتهادات اكرين ولعذس الغفوص، 

كافبه وتنمل وها، هاء والقصر: الهمز فيه ومحوز حئ.وا، يمض أمر فعل اسم ه ^،؛٢٣ ٢" 
(.٤٣٢ا/الخهلاب->اكدالمد0• 

الوقف■حال، محي، التي الوقفخ ماء حنقتمه وؤ ^ مائه وؤ ه مثتين وؤ ه ؤخنن ق الهاء ٣— 
•رما وصلألثبوما هاؤها وتثست، اخرها، حركة كي؛ن الكال٠ة عل 

 ٤ - j ماواحمحاب اف، محارم عن للأكفث رادع أقوى ه ؤسيونلأضظثاة تمال: فوله
وحهرأ.رآ م سبحانه ينخطه 

هومما يرى نا له؛ كراهيته شدة ْع ه ظث؛تاكاتآكاث ؤ موله: الموت القيامة يوم الكافر ينمى — ٠ 
(.٣٩أ/ ٩ المان جامع يئ، يعّمحاءزتقكلاما تناد؛ ص اسري )أورد وأمر. الموت هن أشخ ءندْ 

آياتذ وورد الصفح، هدا j اكار أهل ٍلعام ذتي،ه ؤ;كئتاأإلأيذ الكريمة الأية محزن ٦- 
بضهمفبمدب الناي، أهل عداب تئؤع عل محتل إذ بينها، ولاتعارص الرقوم، ؤمى الصريع، من أنه أحز 
أحرى•زمراحل وبعضه مراحل، ل العذاب يعص حصّول أوعل بغيره، وبعصهم بمدا 
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ومائدبمول^^٠^مامحمحفلأقنمئونو؟ه,زسام>ئونو؟وت ىؤ 
أأ@؟محممثايثتو؟تيعظناسشآلأظط 

ضن.ه\محسصئاَه
'و؟ءعآمحرهأصي.أهنهُوإدقلخداآص،

ثرتالتف

لكممبلغ القرآن أة عل ئمرونه، لا وما ا،لرتثات من تمرونه بإ موكدأ، منا فآمم — ٤ ٠ — ٣٨
والفضائل.الأخلاق يحاسن ■جا0ع رجل بوساؤلة 

ولاالشعراء كلام بمب لا فائه والكهانة، الشعر ممة الكريم القران عن الأيأت هذه نتفي ب —٣٤ ٤ ١ 
يعمولر يه، يؤمن لر أيه إلا والعيرة، لالهاداية تييه عل أنزله بحاته، العفلم الخالق كلام لأيه الكهنة، 
وّمعو0.القرآن، عليهم يل ممن قليل عدد إلا فيه ط ويتعظ 

تنهي iLjj-Uذس؛عقوبة.عف بحانه تعانه شئآ اش عف ادعى الكريم الشي هدا أف ولو - -٧٤ ٤ ٤ 
عنه.العقوبة نالك، يمخ أن أحد ؛، JJLmولا حياته، 

التقوىلأصحاب وموعتله وعتره تدكره أثه مئة الكريم، القرآن عن لأيايته ١ هده تتهحدث — ٠ ٢ — ٤ ٨ 
القرآنوسيكون بالقرآن، يكث.ب من الناس من أن يعلم تعال وافه يه• أمروا يا ويعملون فيه، يا يتتفعون 

هوالقرآن وإق وعداب. عقاب من لهم أعد وما ا،لؤمن1ن، ثواب يروق حين به، كفر مى عل وندامة حسره 
نعمةعل إياه حامدآ العظيم، اسمه واذكر رثلث،، فتره رسا، ولا فته امتراء لا الذي الواضح ابين الحق 

العم.ساتر وعف القرآن، 
والأّتياطات:القوائد 

المروغثد فالمر ثيء، يكل المتم جمثونوُوتالأمحونه ؤ تعال: قوله صمى - ١ 
نعلم.لا وما الخلق من نعلم وما الفلاهرةوالياطة، والعم والأحرة، والدنيا والخلوق الخالق يشمل 

بوجودا"بمم.م ء.مجّد رديتها- الأسان يتهليع لا عوال؛ وجود إل لاتحر با المتم ق النص يشثد ٢- 
العوالرهده أمام حيلته وقلة الأسان، ضعف بمدى العلم س هائلة آقاقا للإنسان يفتح العوالر هده 

التأملإل دعوة وفيه الحدود. ضيق مرئي عام ق إدراثهم عصرون الذين عف بعلمه ويتعال العغليمة، 
والاجتهاد.والبحث، والفكر 
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للاس،ملقه بوصمه ه ؤإذم>لملهنات تعاد قوله ل كا ٌ الّي إف القرآذ بمب ٣" 
٢[• - ١ لاككوير:بم ه تكم ^ص.ذىمتطذىآله تعال:ؤلثمد كازقوله اس جميل إل يبخب 
هؤمععوفُكثماثم تعادت قوله ل كا تعال، اف محيخماإل دّوله، إل اف من يه الدمل بوصفه 
سحاته.قائله لأيه [ ٧٠]القرة; 

كانواالكهان أة منهات لأمور ~ احتلافها ح الأيات ل — والكهانة الئنر ين ا-بمنع وجه ٤" 
حولهم.متى كلامهم تآثم ليقوى اللفظة؛ والحنان بالجع كلامهم تحن ل بجتهدون 
عقابهفان كدبآ، افه عل وافترى الصواب، عن حاد لو أئ4 إلا اض، _، قو الغي مولة عشم ْع ْ- 
فيه.ولربمم منه، ي،كتم ولر إليه، أنذل ما بغ ه الّ؛ي أن يأكل الكلام وباذا سريعا. مقليا ميكون 
قطعهعل التمى كان ولذا فورآ؛ ان الإنمات ^ ٥٥١ؤإذا ؛١لد٠اغ، القلب يمحل عرى الوتيزت ٦" 
.s_Jbالوت حصول لمرعة 

ومثله:صمته، إل الموصوف إضافة من يكون أن أولهات وجهان، ه نصألتحم، ؤ تعالت قوله ل ٧- 
وهوأسلوبمغاير، بالقفل ه نفإل التيء إضافة من ويكون واحل، يكونا؛معي أن وثانيهاث اليقن، عغ، 

.( ٢٣٢•\االوراكون . ٧٦٩٣ا/ ٢ )افّاة اللغة. ق معروف شائع 



اياهمجّورة 

مكية.النرولت 

القاصد:

المشر.تقرير ~ ١ 

مايشاءعل تعال اف قدرة إبان ~ ٢ 

■٠ مءءً بَ 

اسالد'تيآمحيبمسي 

?0؟ترىآقوذىآلمعايجأ؛جأُهنيحواخِأ'هأ'قكغؤننسق؛دايع سداي ؤثآوساغل 
^^أنأقستئ^؟»اضرمحذش ءلإو يآلتيح آلملمهيكة 

^؟جتُبمثلنيةّنيماوءنآإcصلمهتي ه؟يرمءنآئلأمهم 
همي'أ©أ'بجةبآفيبجب'؛©؟وشبمتوء محي عئ١م، ثذ لوبمثدى آلثمّم ٧ او؟بخرومم 

صى0محأمحمحك0 ينجمام ؤ<آمحرني نش م٠مح  ئ'كلأإمابمي جبم 

التمسثر:

وثند لم ويجرهن الناس، ليخلخ العذاب؛ سزول، قومه وعل نفسه عف الثركن من دلع دعا — ٢ — ١ 
يمتعه.ما ثمة وليس الكافرين، عل سيع العياب أن حقا الخق، عف معه 

i-r - واللأمةالمحءء حمجيل إليه بمزج الذي سبحانه العئ اطه من الكافرين ٍّم، الذي المذاب

الدبما.مني من ستة ألف خمبن مقدارْ يخ الذي اليوم درائ٠ القيامة؛ يوم الكرام 
وأنالعذاب، تعجيل وطيهم به، واستهزائهم الشركين إيذاء عف المجر قوإل سه تعال يدعواش - ٥ 
لغيرافه.شكوى ولا فيه، لاج3غ جيلا صبره يكون 
حموله،ويستعجلون به، يستهزئون ولدس القيامة؛ يوم حمول، ينكرون هؤلاءادتهزت\ن إن ٧— —٦ 

ةري_،.آيت، كل فإف يالقرب، حصوله عن التعبير كان ولدا يقينا، ثابت، الحقيقة دمول 

وتصحكانمحاسااال.ائسم،.طسعتنها، وتنقيتج الطء، سنتغير قذللئ،اليوم ٨" 

التعدية.الحيال، يألوان المبؤغ التناثر كالصوف وتصح أماكها، من فتتهناير الحبال، حال، ؤيتقلس، — ٩ 

وأنلعياب، ا، 



محورة

الخميم،بصديقه الصديق فلايال والمنع، الهول شدة من بض امرئ كل يشغل اليوم ذللته وق ~ ١ ٠ 
كرب.من ف4 هو ما إل ولا إليه، يلتفت ولا 

أد4إلا ومعارفه، وإحوانه أساته من الدنيا ق يعرفهم كان من يرى القيامة يوم ا،لرء أى وْع - ١ ٤ - ١ ١ 
أنوهويعلم ~ اب للحمكاثه يقدم أن يرغ—، فائه الكافر أما ه، يتقواحد كل لانشغال معهم يتكلم لا 

الأرضق من وكل إليها، ينتم، كان التي عشثرته وأفراد وأحاْ وزوجه أبناء، - اله؛ن العذاب، مصثر، 
العقاب.من ه لينجوبنفالخلائق؛ من يعرف لا ءس 

فيهانارها تلتهن، التي جهنم وإ0 محمل، لن الكافر فيه يرهمجح الذي الافتداء هدا إئ ~ ١ "٨ ١ ْ 
الذينأصحابما وتطلي، أماكنها، من الإنسان أمحلراف أو الرأس، جندة ثيغ منها العياب، من صنوف 
النهص يودون ولا حفقله، ق ويٍاوعون الآل، محمعون ١^^١ ق وكانوا عنها، والنول منها، الفرار محاولون 

فيه.

Iوالأءسياهلات، الفوائد 

منهوالقصد هؤيتنه، أوت؛ي؛ن به، التعريمؤ ليي ا،لقصود أى لبيان ^ *ثبيل ؤ>-أت ت فوله ق التنكير ~ ١ 
الموال.هدا مثل عته يصدر مى كل عل الأية هدْ ق ما إذينهلبق العموم، 

أوهبمعك،عل، 3،ؤواللام دعا، هيمعس لأي عن؛ ^بمعش 3،ؤسا'لآ اياء ٢~ 
للكافرين.فيقالت الواح؟ العياب هدا يئى ت محاتل سؤال تقدير عل الكلام يكون 

(.٢٧١؛/الحط.• الم )ابدحان، 

أىمنه ومهم الصاعد، هي و١لعارج الآي؛ت، هدْ غثر ق يع لر العايج ذو بأنه تعال اّنه ؤصفح ٣" 
الم،اء.للصعودإل خاصة أووائل أوأبوابا، طزقا الكرام للملائكة 

الختةدخول مل ما إل القيامة يوم مدة تحديد ؤفيتزمغنثتارءءحمبنآث،عه ^١^ فوله ق ~ ٤ 
يينيحاوالخمع محنة. يألم، تحديده الجدة محورة وق — الأية ير نقق فول عل ~ ستة ألف والنار؛خمسين 

وعنفف،سنة، ألمه خمسون ومحموعها محنة، ألفه إل بعضها يصل مدد لجا م؛نتوعة مواقفج القيامة يوم ق أن 
مات القه رسول يا قيل هالا هع الخيري محميد أي عن الحديث، ق ورد لما المؤمنين؛ عل المدة هده تعال افه 

مكتتؤبةصلاه من علميه أحفه يكون حتى اطلومن عل ليحمفط إنه بيده ه نف٠لو١لدي فقال؛ اليوم! هدا أحلول 
<.٤  ٤٨/ ا ١ الفتح حجرل ابن وت ، ١  ١٧ ١٧برتم اس ل أحمد )روا، الاونيا«. يصليهاق 
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المعايجسورة 

بمدمنا©؟مأك؛ئ ثتلوآ.4تىدأصوم ص؛خم ا©؟وآقثف، لإعقظهرمح0 
يِإروجممنأمحن تأزن لإ دغم عد١ب إف مثغموف ريم ءثا»و، نن م ^؛٢^؛< 

يجء\وخ\ّو0
أوأ'إصمعثلآتيبماطةأع؟

أمحئفيمحمزد.يم
المميرت

شدةهي: الصمات وهذه باض. الإيٍان يدنه لر إذا الإنسان، صفات عن الآأو1ت هذه ثئحو ٢— ١ — ١ ٩ 
عنمتعه ررق وسهة مال من خير أصابه ؤإدا ثر، أصابه إذا والضجر اليأءس وكثرة الصبر، وقلة الحرصر، 

بلدانه.وتعلقه وذاته، ه لتفالإنسان حس، فرط من وهداكله غيره، 

لدعوته،واسجايه بافه آمن تى ان للأتالقييحة الصفات بردْ الاتصاف، من تنشى —٥٣— ٢٢

ماله،ق الفقراء ص وأ-يمج الصلوات، أداء عل وداوم القيامة، يوم حقا الواغ العياب، من للنجاة وعمل 
التجاوزات،من أشبهه وما الرتى، من قرحه وحفظ الوبقات، ق الوقؤع من نفثه وحفظ عليهم، وتحدق 

إلايشهد ولر الخلق، ومع اطه ُع العيد وحفظ الأمانة، وأدى _^،، دمللث، ذيج من، له الله أباحه با والتزم 
الأركان،كاملة وأقامها مواعيدها، ل الصلاة عل وحافقل. عليه، أو لأحد ميل دون والصواب، بالجق 

التكريم.عاية مكثما فيها والإقامة الخنه لحول يسحق الختة الصفات هذ-ه من إ0 الشروط' توقية م
والأسساٍلاُت،:الفوائد 

أصابهإذا فإئه الجرص، وشدة الخنع عل جبل الإنسان بأي متميآ إخا;. ٢( "١ ١ )٩ الأيات ق — ١ 
والإمساك.التع فهوممر الخثردالثر أصابه وإذا والأس، فهوكثثدابرع والسر الكروم 
عليها،الحافظة تبيئن ْع والثانية ديمومتها، تبيئن الأول،ع مرتغ،، الأيات ز الصلاة ذكر ورد ٢" 

الصلاة.إقامة ق الكال محصل وبكلأالأمرين 

منالأمة وطء حواز الأية وتفيد الملوكات، اء التوهى الإماء، ه: بؤتاتلتةت،ك.تلم القصود ٣— 
الفقه.كتب، ق طكورة أحكام للعبيد كيا وللاماء صيدها، 

سلتكون والطمع؛ والهلع ابلع من ه نفبمما دأن ؤياعه' مذيب إل عي بأن الإنسان عل ~ ٤ 
النعيم-حنات ق الكرمض 
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افلُالجسورة 

إذالصمات، بهذه الوصوف قلة عل دليل النا،س عموم من والأّتقامحة الإيمان أهل انثناء ق ه~ 
هته.التئض من أمحل الغالب ق التشى 

ا-إكة.يا.حالون الدين صفات لأبرز تفصيل ٦" 

رء ٠٠٥٠-ي م  يدحلثغ؛مأنا ْكلآت-؛ءي وءن'آلةافييتير<أو؟أفمع لممنوأعتيآك؛ن م ؤ
كد.دءوقهتتا ققثهم .كلأة ميم جثه 

مر,آمحيداثبجبموأوىيوعدوذو؟حمحانم^١مح؛سينينو؟ 
اؤأره^بم،الإمأكئاؤأوملأ إقُنّبمأبجثولا 

الممسثرت

هوالنيئ حول بجتمعوا أن الشركن من -لحياعة الداعي السبب عن بالاستفهام ١؛؟^ تبدأ ~٩٣~ ٣٦
أنهؤلاء بملمع هل ، ٢٢ ٤٧ْ/ أنواراكتريل اييضاوي، متهم القرين من عدد )ذكره شماله وعن يمينه عن خماعات 
عليتكمو١ أن لهم ولثس ابدأ، محصل لن ذلك إن كلأ موْستن؟ عتر حالهم عل وهم اّبمتة يدخلوا 

المستقدرة.النطفة وهي يعلمونما، الش المائة من خلوقون وهم الخلق، من عيرهم لعل المومتيث، 
٠ومغاريمبما والكواكب والقمر الشمهص بمشارق أو ومغاربها، الشمهس بمشارق لثم هدا ~ ٤ ١ ~ ٤ ٠ 

يستجيبونمنهم، أفضل بمم آخرين قوم واستبدال المشركن، إهلاك عف قادر تعال اف إف علميه: والمقسم 
ذلك.عن بعاجز ليس وهوسحاته يعصونه، ولا اف لأمر 

لالعذاب يأتيهم حتى وياطلهم لهوهم الشركنز هؤلاء - الكريم النٍث أبما - فاترك ٤- ٤ - ٤٢
كانواك،ا الحشر، أرض إل رعض منورهم من اليوم ذلك ي وبخرجون به، يكذبون الدين القيامة يوم 

متكونبوقويه، يوْتون دلا يه، يكدبون كانوا الذي القيامة يوم ز ولكنهم آلهتهم، إل يرعون لدنيا ال 
والدل.الج^ان بم ومحيط منكرة، ذليلة أبصارهم 

والامتنياطات:الفوائد 

يدعوهموما كلامه، وسمعوا قو، بالتمب أحاطوا الذين الشرك؛ن من تعجي_، الكريمة الايايتح ز — ١ 

آمنمى وحدثثا قيئا الناس من القابل وؤ، يبوْ، وم بمتددا لر ذلك ومع العجزائت،، ورأوا به، الإيان إل 
أوايايت،.آية س،إع بمجرد 
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العاؤجصورة 

الأحرالنوم حمل إن ا-بمة، بدحول اش سل كمروصدعن من عله ماهم ْع الكافرون بملمع ~ ٢ 
وعملوبذل إي،ان من عله ماهم هع يدركهم، أن عدابراش من الومنون عنس المال وق زعمهم، حسب 
صالح.

إلاكلر س وفه التمذر، الئ عن لطيفة مماية تعال: قوله ق ٣- 

القليل.الخقير الثيء من الإنسان حلق عل اف قدرة عفليم 
يتعددالواحد الهلول حط وعل الطول، حهلوط تعدد ْع الواحد العرض حط. عل الواقع يتعدد ~ ٤ 

أحرامبقية مع الخال وكدس طهلأ. تعددآ والغارب، الغارق تتعدد ذس كل ويتعدي العرض، محلوط 
ومغاربمامشارقها فإن أكبل، أجرام جول ولتبحها محاورها، حول ولدوراما لتكورها ونتيجه السماء، 
•>،(.-٢  iAVاتجار،.،_سدكور^3، ام؛م القرل ي الأرض اسي: الإساذ )آيات سدأكثرآ• سد 
ووردوزعاته، يوم كل حمولهإ مكان احتلاف، يحسس_، والغارب، المشارق جع الأية هذه ق ورد ~ ٠ 

عمومبحسمه إفرادهما ثالثة آية ق وورد ، ١٠٦ومغر-والشتاء الصيم، مشرق يحسس—، تثغيتهما أحرى ية آق 
والوقت.الخهة 

ثبمتممالدنيا ق آلهتهم إل بإّراعهم القيامة يوم الشور من الخروج جال الكافرين إمرلع تمحه ق ~ ٦ 
جهلاوضلالا.طاعته إل وصارعوا العبادة، لايستحق ما إذ■ما-وا عقولهم، بسخافة وتعريض بيم، 

لمنأحر انتظار ولا لها، مدق، فلا واللمي،، بالعيث، المشركن أفعال، الكريمة الايامته وصمته ٧— 
الأحروايتغاء جث. من فيها لما عليها؛ والحاففلة يالداومة الوتن أفعال وصم، كان القاز  ijjفعلها، 

العفليم.

أنإلا نورهم من بالعثه يوترون حنن، ~ الخلهم، ساتر حال، محو ما ~ الشركون يمللث، لا ٨- 
صه.ؤينرصون افه، أمر عن يتكوون الدنيا 3، كانوا وقد للأمر، يتجموا 
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تمحسورة 

مكية.اكزول: 

القاس:

قومه.ْع ومعاناته الئقو، نؤح افه ني نمة بيان — ١ 

والإنسان.والأرصى، موات، الحلق ق الإبديع حلال من تعال افه عئلمة بيان ~ ٢ 
ؤإيدائهم.الشركن، مواجهة ق وأصحابه الشي. لية ت٣- 

إييمومح- ءل  ٢٥عئابآلت يأِبمهن آن مؤ، بن ممائ، آذأنذر هممهء رثاإك أزّثثا ؤألآ 
yX  ثسسم إك ويح-مآم ين ءظ اه وأطعؤمح! وآئموء آثت ٥؛ ين

التصثر:

إلنوحآ نبيه بعث اثه يالخم، للاهت،ام الفيل. وبالتوكيد العظمة، بخمم ه نقعن تعال اش نحم — ١ 
•موجع مولر وهوعن.اب< يومتوا، ل؛ إن اش عذاب، من ولإوقهم تعال، اممه توحيد إل لياJءوهم قومه 

افّتوحيد إل ودعاهم إليهم تعال اض من مرمل أنه قومه وأعلم مهمته بأداء امحقيأ تؤح قام ٢—٣— 
الوجهعل تعال اش بمائة وأمرهم الرسالة، محتوى لهم ووصح سبحانه، به الكفر عاقبة من وحئفهم 

ريه■عن فهوابغ إليه، يدعوهم محا بطاعته أمرهم ك،ا يغضبه، ما وياجنناد_، يرصيه، الن.ى 
قيلوسيئات ذنوب من مضى ما لهم يغفر تعال اض فإن بافه وأمنوا أطاعوه إن أعم قومه نؤخ أعلم - ٤ 

حانإن دلكن بالكامّث>،، يئزل الذي العذ.اب عنهم ويرفع أمارهم، ل لهم ويبارك منهم، الإي،ان حصول 
وميالخلهم،، جيع عل ومقدر اش، يلم ق ميق هدا لأف تآحم، دون حممه سيلقى فائه أحدهم موعدموت 

يؤر.والنمل. الإيهان إل مايع هل.ا عيم 
والاسساطات،:القوائد 

الأستجابة.إل وأقرب لهم، آس ذلك ليكون غيدهم؛ لاإل قومه مرتلاإل الني يكون اختيارأن ~ ١ 
العمر-ل واليدكة الذنوب بمغفرة التبشم عليه وعهلف وللاهتيام، المقام يامبة الإن،وار تقديم - ٢ 

وذآكرهمه، نفإل فشجهم إليهم، والتودد التقثب أسلوب قومه مع اهمحخ نهمح اض نبؤثر ستك، ٣— 
منهم.واثه قومه، بأمم 



-همرْمح

دأطيمن•واتقوه، اف، اعدوا ت هي حل ثلاث ق الكريم الشي دعوة تلخيص يمكن ~ ٤ 
الذكرق وقدمهم رديهم، ليزيل ه دب؛رين ثتقت إؤ ؤ ت لقومه كلامه المحقو تهمح أثل ْ~ 

بأمرهم.بالاهتإم ليثعرهم 

الإيانبحصول، ئكمر التي ااذتوب٠ أن بياذ ه ؤ تمال: قوله و ^ ؤتن تفيد ٦- 
أدمي.بص له ئتئق لا وما ^٠^'.—،، ١١من سق ما هي 

العمر.ق الوكت حصول باق الإيعاز ؛واتي من ٧" 

يتقد.م.ولا لايتأخر,، تعالئات اض علم اكدرل الأجل ٨" 
إللسارعتم وهوت عليه، ماةٍاله لدلالة ه سدورك< ؤ ت تعال قوله ق الشرط جواب حيف — ٩ 

نيمحم.به لمايأمركم والاستجابة الإيمان، 

بمفرحقدادءودة-م ؤاق غتإيإهُ دءآ؛كا.إ.لأ قترتجدمحِ قلاوتادا٥؛ مهف دعزت دتيِإؤ ؟؛< ١٠ؤ
دعوتبممدث,إؤ، ُهُ آت-ثكارا رآم-ةكةدأ وأصم؛وأ ماجهم و١ثتئشنأ فآ أتحتعم له٠ّجثلو١ 

?و؟إدعأَكارنثاسماط ^٤٤؛^ آتتثفثوأ ثمنت إترإرإ''هُ خم يأنتث لم ممئث< اؤآ ثم ?Q؟ حهارا 
ماث>ؤلأأيل وبجعلل؛ق لؤ->شؤ، وبمبمرومحل وثمد-دؤيأمفيأ و؟ مدرارا ءصقّ آلتمآت ينسل 

أقانن١٥١?^؛سح •حأو<آهه أنموا'ي، لقؤايإ ثيقؤ ؤبمت. ؤهايآ م؟مداش 

تثا0سوأةا
اكفرت

.دةاك>ا.الس؛.ا والآ،الإيهان إل قومه دعوته عن المحلور نؤح اش نثي حديث تفصيل الايات هن.0 موصهمع 
سلكها:اكي اكوعة 

إلقومي دعوت لقد رب،، يا إياهم- دعوته من قومه موقف، إليه شاكيا ربه مناجيا نؤح قال، ٦" ْ~ 

ليولمحهم لأستجابمهم، الأنس، الوقت، عن بحثا النهار، أوقايت، وق الليل، أوقايت، ق والهتامة الإيهان 
إعراصأعني وأغزصوا مض، تفروا دعوتم كيا وكانوا الإيهان، إل إياهم ددعوي محي إل يتجيوا 

ُالغا.
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سور0نوٍح

 ~U ليالغون ذنوثم لغفرة سب الإي،ان أن فم وابين، والأستقامة، الإيٍان إل أدعوهم حيما وكانوا
روي—همليعطوا كلامي، كلأيسمعوا آذاتمم؛ ق أصابعهم يضعوا أن درجة إل كلامي ساع عن الإعراض 

واتياعي.طاعتي عن تكمين مالفعل هدا عل واستمروا يروي، كلأ يابمم وأحالهم 
زجهادا دعاهم فقد قومه، دعوة ز متتوعق أ،الس؛ا سلك أنه ميتا كلامه الققيأ نؤح واصل ~ ٨^٩ 

المدعؤين،لخال موافقه ذلك وق ومتفرقن، محتمعين إياهم دعوته عل يدل وهدا الخفاء، ق وبرأ العلن، 
والانفراد.ئ الق الدعوة يناسه ثى ومنهم والأحت،إع، العلن ق الدعوق يناسه من منهم فان 

علوالخئ الترغيسه باب من لقومه انهه؛ نؤح يقوله كان ما بعمى تفصيل الآيا'ت، هده ق ~ ١ ٢ — ١ • 
ممروهو الذنوب، فيغفر تجيس، يالذي العظيم باق الإيعاز بعد الاستغفار إل دعاهم فقد الإيمان، 
غزيرآ،متتابعا الغيث عليهم تعال النه يتزن، أن واستغفروا آْتوا إن ووعدهم بالتوية، عليه يقيل لن الغفرة 

ونحرىمثمرة، ائن بأرصهم ق فتصح العيشة، ق عليهم يوئغ وأن وأولادهم، أموالهم ق يزيد وأن 
مها.ويتمتعون منها، ينقون الأيار قم 

الذيبت، العن قومه اهه؛ نؤح سأل فقد التوبيخ، إل الترغبت، من انتقال، الأيتين ماتين ق — ١ ٤ — ١ ٣ 
وعفلمتهاش وجود دلائل يرون وهم عقابه، من والخوفح رخمته ورجاء وتعفليمه باق الإيعاز عن يصدهم 
وثعئثفمضغة، فعلقة تعلفة من الإنسان وهوحلى ذلك، فاعل أنه ادعاء محلوق أي يملك ولا يأبهم، 

عنصرفهم الذي ف،ا اش، عل دليل أعظم الخلق هدا ق إن فثابا. فصيا طفلا ولادته بعد ونموْ حاله 

به؟الإبان 

 ١ "٦ ١ ٠ - ،j ،كؤ.محاف؛ إل يدءو.مم وهو لقومه نهمخ بقه الله، عفلمة عل آخر دليل الأيتين هاتغ
حلالومن بعض، فوق بعصها الركة العفليمة الواسعة السع السموائت، حلق حلال من الخالق عفلمة 
منينفعون الأرض لأهل متثدأ القمر وجعل موامت،، المن الدنيا السماء ق والشص القمر حلق 
والحرارة■الضياء للأرض يمح مصباحا الشمس وجعل والأيام، الشهور مراحله من ويعلمون نوره، 
ترابمن آدم أباهم حلى الله بأل إياهم مدثرأ الخلق، سحمة قومه تذكر إل انقلا نؤح عاد ~ ١ —٨ ١ ٧ 

منهااممه تحرجه ثم جوفها، ق ويتلاشى فيها، فيدفن الأرض، إل الومت، بعد يعود الإنسان وبان الأرض، 
قدرةعل الأدلة أعفلم من منها، الإحراج م فيها، والإعادة الأرض، من الخلي الثلاثة: وهذه القيامة، يوم 

سبحانه.الخالق 

نحيااكمحب الأررض هدْ ومي افه، آيايت، من قريبة واضحة آية إل قومه ثظر الة&،؛ نُح لمثج ٢— • — ١ ٩ 
•معاشه وابتغاء مصالخه، لقضاء أرجائها ق فبسثر للإنسان مسحرة ممهدة ومي عليها، 
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نلحسورة 

المواتيوالأساطات:

كليذل وأن دعوته، ل له المتاحة والمجل الواتل، حح لك يأن تعال اض إل الداعي عل — ١ 
ثنلمنهم بماسه، الذي الفلرف وق يايلأتمه، إنان كل ومحاطة المدعؤين، هداية سيل ق جهدمكن 

مممردآ.حوطب إذا امتجابته يرجى ثن ومنهم جهارآ، دعي إذا استجابته يرجى 
عنواستكبارهم الكمر، عل ؤإصرارهم ورويت4، ماعه من التهث'—، ق نوح قوم مالغة تلحظ ٢- 
الزاثلمة.بالدنيا وسلمهم نفوسهم، الكفري تأصل __، هدا كل طاعته. 

استخدمحث ه ؤإثثَكارت>عثادا ةول4ت ق موثد من بآكثر تعال فه المغفرة صفة المحيأ نؤح أثد ٣" 
بربيم•رجاتهم التأكيدلتعتليم هدا فعال، المالية وصيغة الصفة، هده سو١ت، عل الدالة ه هاوؤكاذثث> ل إؤ 

الغريرالمهلر اممه إنرال هو والاستغفار التوبة جراء ؛آ0 متقبئ إخار ( ١ ""آ ١ ١ ) الابمغ، ق ٤— 

سقىالتي الأتمار وجعل وحالها، بمهارها ينعم التي الخداتق وجعل والأولاد، الأموال وإكثار المتاح، 
والمواثي-الردوع منها 

والأخروية،اuتيوية الإيعاز فوائد و؛ين والرم—،، الرغب—، بين لقومه دعوته ق الهم نؤح جع ~ ٥ 
قابهد او،ةوغاية بدله عل ذللث، ويدل الأرض، ق والدنيا الم،اء ق العلوية الآيادت٠ إل الظر لفت، وبين 

قومه.هداية سيل 

بيثئ،ك،ا والوك، المال وكثرة الرزق، ق والمعة العيس، رعد حصول الدنيا ق الإي،ان ثمرايت، من — ٦ 

وبركدتي<ينأقثاه لتتحئاعل؛آم ^لآقتة،»اصوأوأئعوأ ثوله ذ دكا الآيا'تائ هده 
واخجارآ•ابتلاء الأمة من لأفراد أو ف،رارتا، عل والضيق اليلأء حصول من هدا يمخ ولا [، ٩٦تالآءرافت 

 ~U -الملحق.ق ك،ا ا-بم؛ن، حلق أؤلوار صورة ينظر

فليسبمرية، ولمت، علمية ه جلباة ستون سح آئه ثلى - 'كم،  ١١٧^ؤ ت تعال قوله ق الرؤية ٨" 
الأول.الماء بعد ما رؤية الناس بامكان 

القمرووصف، الأرصى، إل عنها صادر ذالم، وتورما ملتية لأيبما بالرلج؛ الشص وصقت ٩— 
الشمس.لأشعة هوانعكاس لنٍا ذاق ليس نورها لأن بالنور؛ 

قحئ.ف—٠ وحوي عل ذلك ودل، نيايته، اللأزمت *انبته١١ ومصدر إنايت،، الأعديت *أنبت،١٠ مصدر — ١ ٠ 
فحدقنا-أ، إنباتا'فشتم الأرض من أنتكم وافه والتقدير: ه ا'محتاتا ؤنآقتآئقوتن الكريمة: الأية 

بئموالنباهمته.نموالإنسان تشبيه الأية هده وق البلاغة. أنولع من ومونؤع الأحرك،، ق أثبمه ما جلة ل كق 
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تمحصورة 

هوال؛كزوي الشكل لأي الأرض، مقرئة عل ه ^سجثقعآلأ»شتثا تعال: بقوله —ستدل، ١ ١ 
يالمسط.الأية عئه همثريت ما وهو انمطاع، هد احره أوك ويتصل و؛شسط، يمتد الذي الوحيد الشكل 

وذمحأكلإآ»=فناراأوأ'و1وإو07أبت\را ماذأ مده مزؤ مآمتمأ ديإمجمموذ< لمح ،ؤ 
نيئولا لثؤأ،همإ وقو اؤأ وثك ويئؤق ولا ،-^١٤١ ولأ ^؛١ يدره ولا ء١,لهقؤ ئدرأ لا وكاؤأ 

أؤآةص\و\ آش يؤن تن ئم ةزمح،ووأ ثارا 3محخوأ أ؛تهأ حطتنهم ينا أزج" 
،:؛/اولا بجزأبجادك لدرهم إن إلك دثايإأ©؟ هم،ةآتكغيبم 

ولا^٢^^٤ؤالثؤمثنم، ثؤيناو-قموبف لأندمحثاءتث< 
40الأتاة

المبر•

الإيعازمن به أمرهم في،ا يطيعوه لآ وأقم قومه، من شكواْ الققو؛ نؤح لسان عل الأية هذه نحم " ٢١
فأنفقواوولد، مال من افه رزقهم مما يتممعوا لآ الذين كراتهم اتبيع دلك عل هصلوا وأمم والاستغفار، 

سبأذلك، وكان الأتياع، تأييد عف حم واستماتوا بالكفر، أولادهم وأمروا اش، سيل عن ااJصد أموالهم 
حارتهم•لرمحادة 

وبذلواكثيرا، ذللث، ق واجتهدوا لنبيهم، الإصاءة ودثروا بحفاء، عملوا تهمح قوم ٌن الكزاء إف " ٢٢
تالتالية الأية به أحثرُت، ما الكر هدا من وكان وفكرمم، وئتهم له 

الهةوهي اف، دون من بمدويبما الش الألهة بمائة بالتمسك أتباعهم نيح قوم ٌن الكبراء أمر " ٢٣
ظاثوثوانوح• قوم من كانوا ءالخين< لرجال أصنام يمحي وسر، وتنوق، ؤيئوث وشولع ئد منهات متعددة 
عللهم أعون ذللث، ليكون بأمانهم؛ ؤبمئوها هم، محالز تمانل لهم يتموا أن قومهم الشيهنان أغرى 

الصالخين.صور رأوا الهياعانإذا 

عادةمن مإف كثثدمنهم، لإعلال سبا الأصنام بعبادة لأتباعهم الكيراع من النحرمس ط؛ وكان " ٢٤
نهمحيسرمن أن وأساعهم الكبراء من الفعل هذا استدعى وقد إليه• يوجهوتمم محا اميغ'قبرانهم الناس 

به•وشركهم كفرهم، عل ذلك بعد تهم مل• وأن ضلالهم، ق اه يريد بأن جيمات عيهم اقهردعاء 
وّتتث.بونبالهلوفان، أغرقوا أن الضلال عل ؤإصرارمم وعنادهم نمح قوم كفر نتيجة وكان " ٣٥

الأخرةل لجم يكون ولن افه، أغرقهم حن الدنيا ق لهم يكن ولر عملوا، ما جزاء النار يعذاب، القيامة يوم 
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نُحسوية 

عنهملغن ولر مده نفعهم فلم العذاب، عنهم يمع غترها ولا آلهتهم من متر اف يعذببمم حض 
شيئآ.

أنويعد إيإمم، من يس أن يعد والأ>سمال بالهلاك قومه عل دعا قد القهر نمحح وكان "٨٢" ٢٦

القوم،مولأء بملك أن رثه إل فطلب [، ٣٦]مود: »اسه ثن ت إله اف أوحى 
الكفرق ست،ادون فإبمم عليه هم ما عل بقوا إن بأبمم ذللئ، معللا الديار، ق يكن أحدآ منهم محقي وألا 

ولوالديه،لنفسه الغمرة يطال_، دعاءه خاتما يعدهم، من وأبتاثهم ذريتهم ل الضلال وستمر والإضلال، 
بالهلاكوالظالم الكفر أمل عل أخرى مرة دعا ثم والومنايت،، الومضن ولخمح مومتا داره دخل مى ولكل 

التام.والخسران 

والأساطاصالفوائد 

جهدآكثرأ•ذلك  ijمحيدلون الخن،، محاربة عل اياطل أهل بجتمع ~ ١ 
الدين،عل الحافظة أبواب من وامع وهوباب اليراع. ند باب من والتيانيل الصور حرمت، ٢" 
أوقرون.أجيال بعد اطه دون من لئلائعجد وذلك 

وسجيلهم.الأشخاص تعفليم ق اليالغة ذم ٣" 

)آلهتكم(.أنفهم إل أضافوها أن باقتهم التمك عف نوح قوم جزص يى بلغ ٤" 
الشيهئانحيل من الخدر غاية ق الرء فليكن الشن، ومالها الخثر ظاهرها حيلا الشيطان ياللث، " ٠ 

ومكايده.

اللأنه الآ-محرين، الاثتغ، من وخدمته الأصنام، أس،اء من ثلاثة مع »ذكتث،)لا( عاشور: ابن ئال، ٦- 
٢(.١ • \<Y/ )التحريردالترر: مرات،*. ثلايث، عف التوكيد ف بزاد 

اليض.ف ي الأصنام، مواقع خربملة بمظر: ٧" 
قومهعف ينغ ع ؤإيذاء، شدائد من دعوته ق لقي ما كثرة وْع ١^٥>، نوٍح دعوة مدة طول ْع ٨— 
للدعوق،محال الإعلام هدا بعد معه يق فلم قومه، من أحد يؤمن لن بأنه افه أعلمه ان بعد إلا بالهلاك 

والأجيال.التعيثر من اuل هدا ف لأتي وكان 

بمايتأثر والهومح، الضلال أهل بيثة ق تمض فمي وعمله، سلوكه ل بالرء الحيْلة البيثة أثر يلحفد ~ ٩ 
سر.بشكل ولو 



سدرأنمح

للتعليمذلك، بعد سدكرهم يتى الدعام لإتمام التمهيد؛ باب من بالغمرة محولتفه ~دعاءنيح ١ ٠ 
أهلقعموم فالعارف، فالوالدين بالفص بدءآ الطريقة .هذه الدعام ق يتاJئجوا أن ؛;^؛ ٠١١١١من بعده من 

الإبان•

آيهذلك لجعل نمحح، قوم أهللث، فقد عممْ، متزكهم وعثليم تعال، اف عل اكالخ؛ن كرامة -بيان ١ ١ 
عغلسمنزلة ذود اف ميزان ذ فهم العدد، ل ملة كانوا ؤإن وأتٍاعه، كي4 انتقاما الطوفان وهي كثري، 
كبرى.وعانة 



ابنسورة 

مكية.ث النزول 

الماصدت

لكلإنس.والهلاعت بالإيان مكلفون وأقم ابن وجود إثات ١- 

الغيب.من شيثآ لايعلمون ايس وأن بالغيب، تعال اش يلم ٌقرب بيان ٢" 

أقأ؛ؤتيآتيييج 

ستامءائايفآنيثاولاغ م  ؤ
يمد^^تةزلأنثاو؟وممعاك دمك محق 

تفيجاد ه؟وأة>كا0 وآ-إسيآشحملأ، ئا?ه"وأغقنآأنليصلآلإس 

■الشسار 

عددهم— الخن من حاعة أن أعالمك تعال اش أن بلاغك مله من كل — الكريم الني أبما ~ بلإ ~ ١ 
لقدت إليهم رحعوا حين لقومهم فقالوا فيهم، وأمحر فهالهم القران، إل استمعوا ~ والعشرة الثلاثة بين ما 

عادة.معه نمما المألوف عنالف كلام وهو بلاعتته، وعفليم لفصاحننه، العجي،؛ غاية ل كلاما سمنثا 
بأنهالإمحان إل ارغنا ،ولذابه؛ داكمف إله، والدعوة الحف إل الإرشاد الكلام هدا يتقئن ٢- 

فبل.من ئافيه الوي الغرك إل تعود ولن دائا، الإيمان هذاوسنستتمرعل الخالق، افه كلام 
إذقومهم، وبثغوه القرآن، استمعوا الذين الخن كلام مضمون عن بعدها وآيارِت، الإية هده نحم ٣" 

الزوجةعن وجلاله عثلمتته ؤ سره سحاته أنه القه كلام من إليه استثمحتا ما حلال من علمتا لقد لهم' قالوا 
الطلقة.المقلمة وهوصاحب قيء، كل عن فهومستغن الولد، وعن 

خطآتعال، افه كن الخى من الضلال وروماء إبليس، القيه اياهل لنا يقوله كان ما وأن ٥— — ٤ 
كلاماوبمتتلق اف، عل فيكذبه الخلق، من أحد يتتجرأ أن نأتوني نكن ولر والصواب،، الخق عن وبعيد وكفر، 
سحاته.عله باحللأ 
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الخنسورة 

منسماية طلمأ الخن، عظاء إل التجوء من الإنس من أفراد ضله ما خطأ كزلك ن ونهق ٦- 
واعتياداكبرأ فازدادوا تعظيم، من سه لهم محصل لما الخن؛ كبراء يعجس، اللمجوم هدا وكان صغارهم. 

يشأمح|م.ؤإعجايا بحالهم، 
كانوكذللشا بالعثح، ولا باق مومتئن غبر بعضهم عل بالخى المتجيرون الإنس هؤلاء وكان ٧— 

والضلال،.الكفر ز فتشاحوا الخى، عتاة 

والأسنباءلاتتالفوائد 

تعال،اف بكلام ومحاطبون كالإنص، مكلمون وهم وفهأ، إرادة يملكون غيبية، محلوة١ءت، ابن - ١ 
المؤمنوالكافر.منهم وأن 

انطلقواهاء، الحبر وب؛ن بينهم حيل لما وهوأعبمم للقرآن، الخن استهاع سست، بيان الحديث، ق ورح - ٢ 
وهويصلهؤ اف رسول، سمعوا تمامة نحو ئزجهوا الذين الفر وأن ذللثج، م، عن يبحثون لأرض ال 

الإيان،إلح، يثدعويم تنمو"»م، قومهم إل، واّج*وا فآمنوا، لتلأوته فاستمعوا الصبح، صلاة بأصحابه 
؛؛"٧١نم معه• ومحئ.ثوا قو، التي إل فيها استمعوا ذللئج، بعد أولقاءاُت، لقاء حصول عف روايايت، وثتبل، 

(.١٤٩برتم وصحيحسلم، ، ٧٧٣يرممالخاوي، صحح ي: 

عثرةايات«، من سمعوه ما قلة ْع إليه وميادرمم للأيهان، الخن من الفر هدا استجابة سرعة ق ٣- 

بما•سبع ولم الآيارت٠ سمع لمن وتوبيخ سبحانه، اف لأوامر الاستجابة سرعة إل ودعوة عفليمة 
حفظإذا الرجل( ®كان ت قال ه أنس عن الأثر ؤ، العك، ا من■ وورد والخلال، العفلمة ت اللغة ز الخد — ٤ 

الخد«.ْنلث، الخن. ذا يشع )اولأ الخديثج: ق ورد ما ومنه عظم، أي: ءيوتغا«، ق لخد عمران وآل، البقرة 
(.٩٧/ ١ حجر لابن ايادي، كح ييطرت ، ٢ • ٦ برتم لم وْ، ٨٤٤برتم دواءالخادتم، )الخديث 

إذالشر، إرادة إله سوا ولم إليه، والرشد الخير إرادة نبوا فقد افه، عن ■؛؛،*؟ Apؤب-الخن ئآدمب، — ٥ 
يتنؤ،'أ'أنيأ،ُآراد^^^١ه.^١٥:١
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صورةا-بمن

يستحقونوهؤلاء الكفر. عل مهرين الحق، عن وْائل؛ن الثواب، باساعه تحقون ؤيالعاواب، من 

وصلالهم.كمرهم حزاء القيامة يوم للتار وقودآ وصيكوتون دللث،، عل العياب 
تحال:اش إل الكلام وانتقل الكريمة، الآ؛اُت، كا خكئه الذي الخن كلام انتهى سا ؤإل 

مف~إحمنهجه عل واسقامتهم وا-بمى، الإنس من الكلفين استجابة أل الخلل تعال اض همّ ~  ١٧— ١ ٦ 
لتظهرلهم؛ دامحارأ لإ؛ءاغءم، جز,اء والأرض اء ايبركات من عليهم سحانه اش يفتح إذ ممر، لخثر 

مولآ.عيابا يستحق فانه وءلاءت4 باق الإي،ان عن أعرض مى أما مث.ءيه، من الإيمان صادي 
تيقىأن ويثبعي سبحانه، اسمه وذ'كر وتعفليمه لعيادته بيتهتؤ الساجد أن الخلق تعال ائئه يجبر — ١ ٨ 

ولاغبره، فيها يعبم. ولا اض، سوى أحد فيها وألابمئم الهدف،، ط؛ عن حا الناس بمحرف وألا كدرالث^، 
الظلمة.والأمراء والحكام والفجور، الباطل أهل فيها يمتخ 
شدةمن كادوا القرآن آياُت، . الني تلاوة إل استمعوا الذين الخى أف الخلق تعال اش يجمّ — ١٩

جاعاتيكونوا أن عليه وازدحامهم قو الشى من الدنؤ ل رغبتهم شدة ومن الأٌتماع، عف حرصهم 
يعص.فوق بعضها متراكبة 

ورلأسمامحنات:الفوائد 

ياءالل مايقضى بعضن يسمعون النتي. يعثة ئل كانوا أمم مع الاستراق من الخن مئع يدل، — ١ 
)ي؛ظرسثفيالإنس. من أولياءهم -با وتحرون وأقاويل، أكاذسث، عليه يزيدون وكانوا الأرض، أمور من 

جأموبالغيب، ا-بميىيعلمون أف و-  ٤٧•صححالخاوي،^١ 
وبمفلمونمم.

أخذمحاق ٩[، ]١^; نف؛زأصأصه ؤ تعال: فوله ق كيا هواص_ح؛العدل،، اكط ٢- 
بمطيأف والإمماط تعال;ؤؤآقأقسثلؤنقةا>وألجهثتحءلباه، فوله ق كٍا الخور، كان؛معنى غيره قنط 
)اكردامحت،٩[. ]ا-دجرات: ه الثقسطمض ؤوآمءئرأإ0محبجث، تعالت قوله ق ك،ا إنصاف، وذرلث، غيره، قنط 

(.٤٠٣مط مائة القرآن، ريب غق 

عليهمالثْلر وزاد الإسلام، قيل عليهم الشهته قدفر حهلورة مع الاستراق الخن محاولة ق كان ٣— 
عدلنزلتهم ونفع لهم تحفليم من صه يحتج ئا ذللث،، يفعلون أثيم إلا الاستحالة، درحة إل الإسلام بعد 

غفلةلحفلة 3، ذلك يفعلون وقد المنوع، فعل 3، ولصتهم النجاة، احتمالي ولقلتهم الإنس، من أوليائهم 
أدم.بش مع ك،امحصل ونسيان، 



ابنصررة 

ثمراتمن أة إءادْ ه سالت قوله ز — ٤ 
واخسارأ.ابتلاء يكون ما الرخاء من وأن وكثرته، الماء ثواهر الرخاء أساب من وأن الرخاء، الاستقامة 

ؤإخلاصىوالمعتؤية، المائية الأدران من وتْلهثرها ، ١٦٢الاعتناء تقتفي افه إل المساجد بة تْ~ 
فيها.-٠١ ثليق التي الأداب والتزام وحده، ض فيها والدعاء العيادة 

وتشريفاله،رسالمقامه، ه وأامةةمساشومح ؤ تعالت قوله ق بالعيودية ه الشي وصفح جاء — ٦ 
الشأن.عفليم شريفح مقام العبودية مقام فإة 

تحوعل كلامه إل الأست،ؤع ليحصل التحت.اث،؛ من والدئو التقارب، الخير محالص ز بمثحب ٧— 
اشرسول، أن اللميش واقي م عن الحديث ول المجالس. ت ل ممزل التي الرحمة عل وللحصول، أمحل، 

واحد،قووذم، افه رّول، إل اثنان فأمل نمر، ثلاثة أبل إذ معه، والناس المجد ق جالس هو ينا به 
وأماخلمشهم، فجلي الأخر وأما فيها، فجلي الخلقة ل فرجة قرأتم، أحدهما فأئا قو، اف رصول، عي، فوقفا 

اضإل فأوى، أحدمم أما الثلاثة، الفر عن أخيركم ارألأ ةال،ت ه اطه رمول فؤخ فلما ذاهبا، فأدبر الثالث، 
صه((,اض ذأعررس فأعرصى، الأحؤ وأما منه، افه فاّتحيا فامتحيا، الأخر وأما افه، فاوا0 

(.٥٨١٠برقم لم وم، ٦ ٦ برقم البخاري )رئاء 

IU -



الخنسورة 

مح'عةها0شلثدبمف
لدرنار٠ يرسوك أثء يشن ومن و_وأك\نبي1 ?ج؟إلأتكنامنأش *القمحي١ دؤيم•،■ ين من وأن أتمد أش من 

وأثلعددا?^^٢ناصرا لتعف تى مينشون ؤأؤأمايوعدون أبدا?و^؟-حئأإدا يا "هميبج، جهئر 
قهرملأ آكك، ئد, محني أتِ ؤنوو0 ما آهميب آديمحى ئزإق 

أبثمأآنثد وينتانمهءتبمدا'اوأ'ِثثؤ ثديي ،؛Jcنذئشيى ^^٥٠ رسوز ين آرثنئ ثمدا؛؛©؟إلاس 
محءعددا.'هلدقمؤءمئ؛و دما ولحاث يقيم رسنقت 

التفءسء\رت

إفت لدعوتك ستجييوا م الدين المشركون ومنهم اجعن، _،_ ~ الكريم الرسول أبما ~ قل " ٠٢ 
وعبادته.اممه توحيد إل وأدعوكم غيره، به أشرك أن يمكن ولا لني، وأرّحلض الذي ري إلا أصد لا 

عاداق،بمن الضرر إ-اءاق عل ل قارة لا البشر، من واحد فإن الخلق إل افه رمول، أل ومع — ٢١

اختيارْ.عن مؤول والإنس الخن من مكلفح إنسان وكل ايلاخ، عئ إنا بالإيإن• إلزامكم دلاعل 
منبه أمرت مجا ضليع قيامي إلا بير نزوله من محميتي ولا تعال، اف عذاب عتي بمخ ولا ~ "٣٢ ٢ ٢ 

الرسولحال هو هدا كان ؤإذا الخق، الدين من به أرسلت ما وتنفيذ باق، والإيإن التوحيد إل الدعوة 

محبمى١•^؛'!،، الحق إل الداعي ديرموله يه يؤمن لر لمن افه أعد ومد غيره؟ حال، يكوف قوفكيف، الكريم 
له.محبماية لا دائم وهوءداُب، النار، عدايآمولآؤ وأمررسوله أمره عههمي 

وقهالهم فيحمل به، وعدوا الذي العزاب، يعابموا محي وصادهم كفرهم ق الشركون سض -  ٢٤
إذالعياب،، من وبممثهم تئصزهم أن امحلق من لأحد مدرة لا وأثه ضلال، ز كانوا يامم الشن العلم 

الإيانأمل أعياد أمام ئردا مها عددهم ؤيتماءل وعفلمته، اف قوة أمام عظنتح، مها قومم تتلاشى 
الكرام.الؤثديزباللأتكة 

الذيالعياب، ميحصل مض أعلم فلا الغبب، أعلم لا إي — الكريم الرصول أبما — قل —٧٢— ٢٥
بهتعال افه احتمى الذي الغيجه ينم من لمد •بحانه، الق• أحبر كط كائن أنه أعلم دلكض بكم؛ ّيمز.ل 

معجزةليكو)، الكرام؛ رسله من الغيبا يعمل عل شاءإءللأءه إلامن حلمه، أحد.آمن عليه ولريطئ ه، نق
حقثلةاللأتكة من هثأله فقد الغيس، من قيء عل الرسل من تعال افه أطلعه ومن وتأكيداليدههم. فم، 

وأكمله.وجه أتم عل الرسالة بتبليغ ليقوم والإنس؛ الخن أذى من عئئونه 

-٦٩٨.



الخنصورة 

أحنعل الرسالة سلخ من يه أمروا بإ قاموا السايشن الرمل أن شتيا عيأ يعلم تعاد اف إل ~ ٢ ٨ 
أوعثليم،دقيق كل وعلم وأئوامهم، الرمل بتن حصل ما ينم ومته ميء، لكل شامل اض ويلم وجه، 

والشهادة.الغيب بعالم محيط افه فبلم أويتمي•، دائم أوحديث، قديم ظاعرأوباطن، 
والأستساطاتالفوامم. 

يشاء،كيف حك ق وموالتمزق هوالخالق، سيحانه قاف وحده، بيداف والتخ المز أن تآكيد — ١ 
ضرْ.عن ك ص ه الضي عن ونقيه 

محيربالواحسثه القيام كان ؤإذا جال، يأتم وجه، أحن عل به يتكلفن بإ القيام امرئ لكل يبني ٢" 
يستالر^ا.فه التقصثر فإل العموية، من 

ءيأاأبداهخ!إي.تي ^^آقصملم>ؤيىمفارحهثُ ل بعدالإفراد الخهع وروح يلحفل ٣— 

لعضمراعاة ه حتاد;بم« ؤ ز والخْع مفرد، وهو للقفل مراعاة ه لئ دؤ ه بمص، ؤ فيا فالإفراد 

ؤسهد'ٌوجع•
منكاملة حماية بعل« ذلالثا ويتم حاص، غي—، عل الرمل من يطلعه أن ارتضى من تعال اف يطئ ~ ٤ 

(.٥٦٩أ/ااتفاسَ )أيهر الغاس. به فيمتتوا أولياتهم، إل ينقلوه كيلا الش؟اءلين؛ 

الخواء،عليه يرتج، الذي العلم ه زيأ آبيئوأنجّّشءب ؤ.ثثلثأنق تع١لت قوله ق بالعلم القصود ْ~ 
(.٢ ٤ ٨ A/ ممر )تفرابن حصولها. مل كلها الأشياء الذيعلم فإف للمخلومح،، العلم أوظهور 

-٦٩٩
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نزل.ما أوائل من وهي مكية، النول: 

القاصد:

اش.إل القرب ل وأره الليل، قيام محل - ١ 

القيامة.يوم أهوال بعخس بذُكر العث، تقرير ٢" 

رجلادرئلآ'بيث عيه زذ أو ٥" ْللأ ؛ته آثص ر  ٢٥دلاه ه؟ؤآكو ؤقأ.أثاآأتيث 
>تيْا٠!^المائي. ؤ، بخأه؟إ0ه ؤأموم ننقأ ُاثثثآكإٍا^١^ ميلاأهأ,إن مثُ عكك أه؟إداسلق 

40صللأمهثيلآ
التشثر:

إللقم التلمم، ئع بثيابه، التلمق، أبما يا ه.' محمد الخبيسج رسوله العتليم العل اطه عذاط_، — ٤ — ١ 
قالقيام وءت،َالليل؛؛ن واقسم ومتطلياما، الدعوة أعياء لتحمل ومعدآنفثك اض، إل حا متقئ؛ا الصلاة 
للراحةوبائيه والعيادة، للقيام يلقه أو أونمقه الليل معثلم بجعل والنوم، الراحة و؛ين والعيادة، الهلاءة 
والفهمالقي، حضور عل للث، أعوذ ليكون وألفاظه؛ حروفه تسن ْع وممهل، القرآن.إلأ واقرأ والنوم، 
تقرأ.ما ممض ق واكأمل 

قويالمقام، جليل القدر عفليم كلام الآيامت٠ من عليه منزل ما بأن ٠ الشئ إعلام الأية هذه ل ٥- 
منمحيلاقيه لما تعد يأن له ميتة الإعلام هدا وق الساميه. والتوجيهاُت، العثليمة، المعاي محوي التآقر، 

عليه.الثقيل القول هذا إنزال سب والإيذاء؛ التكدس، ئتصمن حسام أحدايث، 
وأكثرالرياء، عن وأيعع. الخقؤع، لمول مناميه وأكثر والعيادة، االهل١ءة أنسب اللل أوقايت، إن ٦— 

منفيها ما مع اض، عل القلب وإقبال الصوارف، عن والبعد الهدوء من الليل أومامتج ق لما وثوابا، بركة 

الوم.وئزك الفراش، النفس:يجر عل ؤيثل صعوبة 
محصلأن هيمعسم، الدنيوية، الصالح وقضاء المهام، وإنجاز تمتلئ؛الأع،ال، قاما النهار أوقايت، أما — ٧ 

يشغله.مما ب، القالفولخ فيها 

-V. . .
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اJهارj الخاة أمال ولا والتهار، اللمل و لكلها، أوئاتالخ، j مال اش ذي عل وحافظ - ٨ 
الصوارف،عن الدي ومت، ق ملئ، واتهغ حوائالث،، يجمح عله ض ذمك ق وأمل اش، ذي عن 

افه.عل والإمال ليمحشؤع، هالك، وقئ 
بحق،العبود وحده وهو لكه، الخالق ؛، ٧٥ويشمل والمريح، الشرق بجن ما مالك، •بحانه ف• — ٩ 

الطلقة.المع.رة ًاحب فهو وحده، عليه ويوؤل أمورك، خمح ق عليه فاعتمد 
والاسساطاصالفوائد 

الخالةوتسجن عله، والتهؤين ندائه، ق التالهك_، بائح من النداء هدا ق بالرمل قؤ التيي وصم، ~ ١ 

يقول:وهو قوائم، يرحم، بيته إل فرم حراء، ق مرة أول القوو حمريل لقيه أن بعد عليها كان المح، 
ماأوائل من النمل سورة من الأول الأيايته أد عل دلالة هذا وق ٣(. برتم الخاوي، )دواه  ١٠رملوني(اررملوني 

الكريم.القرش من نزل 
الشقةمن ذلك، ق ئا لكه؛ اليل بقيام يأمر ولر الليل، من قدر بقيام ٠ نبيه بحانه افه أمر ~ ٢ 

وثالثه.الأيل ثلمح، القدر؛؛ن هذا ويتفاويت، والصعوبة، 

قوتف،كر ةاو_إ، وحضور وتهل، بتأن متمة، محودة مريلة تكون أن القرآن قراءة ق الأكمل ٣— 
بما.الأحر ؤيعظم منها، الأنت٠اع لهحمل الكلام؛ هذا قائل عثلمة واستشعار العاني، 

الغريرة،١لعاني من حواه ونا العظيم، الخالق اف كلام لأثه ثقيل؛ قول بائه الكريم القرآن وصف ~ ٤ 
معحر.بنقلم ذلأث، وكل السابقين، وقصصن الأخلاق، ومحاسن السليمة، والتشريعايت، 

الدنيابآمال القيام أثناء ق عته ينشغل فلا لكلها، الومن أوقات j( اممه ذي عل الحاففلة فضيلة ٥- 
والأوقامته.الأحوال خمح ق باينه موصولا القيي، ليبقى ومعاشها؛ 

الخقإل الدعوة وممز الرسالة، حمل الأمور أعظم ومن وإعداد، بميئة إل بحاجة العفلمة الأمور ٦- 
وترتيلالأيل، بقيام هوقادم ئا بالتهيثة الله لأمر أصحابه من قووالسابقون الرسول اسنجايح وقد والخثر، 

فقامالسورة، هذه أول ق الأيل قيام افترض افه إن ١٠عنهات اف رضي عائشة قالته الد'كر. ُإدامة الاياتء، 
برتممحان ُا؛ن ، ٢٤٢٦٩يّمم ايد  ijأحمد )رّء.اْ  ١٠١أقدامهم...انممحت، حتى حولا وأصحابه الله. رسول 
واّتحمواالأهوال، وركيوا الشاق، أعظم ومحملوا ذللئ،، بعد ءصس،ووا صحح(. إمتاد0 محمقاهما: وقال ، ٢٥٥١

}ذوكتضز\ش

لاخاحنر،أ"سم الليل ؤ، القيام أف أولهان الأيل، بقيام للأمر تعليلأت ثلاثة ذم الأيات هذه ثصمثث، ٧— 
أكثرفهو وبالتال الهار، ق الطاعة من الشن عل أثقل انه وثانيها: واللماز، ااقل_إ بين( مواحنآة وأكثر 

-.٧.(
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فليكنالمالح، وقضاء للنوم، كافية الومت، من قحة النهار ق أف وثالثها: لها، ومذيا للنفس، تقؤيا 
للقيام.الليل تفرغ 

والتوكلإله، والأمه؛اع اطه، وذر القرأن، وترتيل الليل، قيام و٠يت أموي بخمسة تعال افه أمر ٨" 
عليه.

هيلأا؛©؟دميهِ وآلمققلإُاأول،آلثمؤ ^١^، ?وأ •؛ثميلأ نمإ وأنهيخة مايمشة عق ؤأصر ؤؤ 
اثادقات ثالتاد ؤحشآمحس يزم ?3؟ زلثا ذاغثة إننمتآأءينصأ.زص 

سشؤ؟ ربمواثُ أدبملآإث<ءؤوف لجئ١ ري* ءلإؤ ثهتأدؤءيأ َكنمّا 
دوَكافمنمطث آنتثآث ?وا شث ملو\ف محني مما قكم_، وأر ويلا ا لثن. هثغدمع 

هسهلا رغي.، ظة"'آءئذإك فعن هنذ.ْعد^كرآ وعاوْرسمهج^؟إف 
التفرا

أغرضبل يمثلها، إماءامحم لقابل ولا هوملث،، من وجهالة إبداء من يمييلثا ما عل واصبر — ١ • 
دعوته.تبليغ سبيل وق افه، مسل ق ذللئ، واحتمل بمثله، إيخ١ئهم عل الرد واترك عنهم، 

محاجوص أئول ل داتركهم فعلوا، ما بمثل عليهم رد دلا وأدوك، ثدبوك الدين عن وأغرض - ١ ١ 
ستنتهيقليلة التنعم مد.ةهدا ولكن حيامم، ق والمتنعمين المترفين من المكن،يين هولأم ومعفلم يستحقون. 

الإسلام.أوبظهور بمومم، قريبا 
يمئوما،وتارآهاتلة ما، يوققون ثقيلة قيودأعفليمة يالخق الكديين لهولأم افهتعال أعئ. ~ ١٣" ١٢

تكذيبهمحزاء الهثن؛ المولر العياب من أحرى وأصنافا به، ويعصون حلوقهم، ق يعلق جهنم ق وءد٠اما 
عنه.والإعراض بالحق، 

رماليإل وتتحول الخبال، فيه ودت.ك الأرض، فيه ثزلزل، الذي اليوم ل العياب هدا وسيكون — ١ ٤ 

وعفآمن ماهدآلمى وليكون الحق، إل ويدبعوكم لثنذ.ركم إليكم؛ هؤ محمد رسوكا إرسال إن — ١ ٥ 
الل.ياصخ موس ومنهم أقوامهم، إل أحرين رتل إرسال سبقه فقد الأمر، من بدعا ليس كفر، من 

وقومه.فرعون إل أرسل 

فقدمدؤثة، عيرة هلاكه وكان ذللث،، عل الهلاك فاستحق اش، و؛ءاأرسل بموسى فرعون يومي دم " ١٦
الآيا'ت،.مدْ نجاثثه لتي عبرة ذلك وق البحر، ق وجضد0 افه أغرقه 

-U.Y.



النملسورة 

الذيالقامة يوم ق العقاب هذا وسيكون تؤمنوا، م إن لكم اف عقاب ~ الناس أبما — فاحذروا — ١ ٧ 
.الآحدا>ث، ورهيس، الأمور، فذلاغ من فيه يكون نا الصغار؛ هؤله من شيب 

ونجوم،كواك—، من فيها ما وتنار ومرقها السإء، ئشمى ادومت ذلك ق الرمة الأحداث من — ١ ٨ 
الاض ووعد بحصوله، ووعد عنه، أحم اض لأن يقينا؛ واغ اليوم مدا ؤإل محنحل. محيف مشهد ومو 

قنلم.

الإيهانإق ودعوة وموعثلة، عفليمة ع،بحة به والتوعد العياب ذكر من الايامته مده ق ورد ما إة ~ ١ ٩ 
انمرة،هده من وينتني اكذكم، مدا شاء ثن وابحود، الكفر عن وريع ورجر والطاعة، 

امح،•الخما يسل الهدمحا ليذب، الإي،ان طريثا لك فت

والامتنباطاتؤ:الفوائد 

 ١ ~ )j لهلكن لمي ىيرّ ورهيب لهم، عظيم يعيد اش 1ل دجزائهم الشركتن أمر قوبترك التي أمر
لقدره.ؤإحلأل، الكريمقو، الني كام ء.تعفلءم ويمح،، يتعقد قي، 

(،٢٧الدخازت)محورة وق هتا، إلا الكريم القرآن ل اكون شع اشمة ئرذ *لر ت عاشور ابن ءال، ٢~ 
اللداُت،،عل وأملوا عليهم، اممه أنعم ئ ينتفعوا لر حث بما، اثصقه لمن الدم محياق ي الوصعين، ؤ، ومي 

(.٢٧اكميوواضر٩٢/•)بملر: الهدى«. عن وأعرضوا 

فإنوالعصيان، والسوق الكفر عن كيم رائع اكار، ق الكافرين جزاء صور بعض ذكر ق ٣- 
داثم.عداب إل وتحؤيلها الحياة، كغيص كام، العذاب هدا أثنكال، من واحدا شكلا 

يصللر وءلالم، واستعلاء حمجودت٠ من عليه كان ما ْع — وبيل ؛عداُت، فرعون إهلاك ذم ل ~ ٤ 
أوأشد.ْمحرأكمممْ ستلقون ~ حائم عل بقوا إن ~ بأّيم ياعلأم لحم، نحؤيف ~ بعضه إل مكة حكاة 

يذكرمحلؤيل حديث ز قال افه. رسول أن عنههأ افه رغي العام، بن عمري بن افه عبد عن ْ~ 
وتعهمتة تغ ألف كل من فيقالت كم؟ مى فيقال• اكار، بعث أحرجوا يقال• "نم القيامة؛ يوم أحداث 

٢(.٩ ٤ ٠ يرقم لم، )رواءم• شيبا٠٠ الولدان بجعل يوم فداك قال؛ وسعير1،، 
يفاجوواولا ويئتعيو٠ا، لها، ليستعدوا وأهواله؛ القيامة يوم بأحداث لءلأمهم بعباده اض رحة من ٦~ 

أوبالإيان إلزامهم عدم بم بحانه لحمته ومن الصالح• والعمل، الإيان من عيثه اليوم لهذا ويعدوا حا، 
بدلك،المرء ؤيكون لاختياره، وتابعا ذاته حاصلامن المرء يعل ليكوف لهم؛ والاحتيار المشينة وترك بالكفر، 
•ولاإجبار إلزام دون إرادته، بملحقي احتار ما عل للجزاء متحقا 

-٧٠٣-



النملسورة 

قيتمهق وءاميئ سةفياينتؤثسئ ل ثم ؟^٠١^ لنحثو،ثابهتؤظس|وأأن عي 
^١٧آكآزْ ؤآممأ بثنيته ما صملآش ة ُشلول وءا-صؤف آمه قنز من يتمل آمحرءغو< 

قماوآ|1ثثفررا\ثتإفِذيرإوآعظن هن أش عت بدوء منمِ مدموأِلآمثؤ نيائن\وما وأمضؤأأش الجزء 

المهر.

وأثمالمورة، أول ق الليل بقيام للأمر وأصحابه ه النيئ باستحاة علمه عن تعال اف ر حم ٠
قالاستمرار كان ولما الكونء ق كمحصل ما بحمح العالي ءسحانه فهو وثلثه.، وتصمه ثلثه نحو قاموا فعلا 
قالندب إل الوجوب من حكمه نحفيف الأية هده ق حصل عفليمة، مشقة فيه نديا لا وحويا الليل قيام 
غيرالوجوب وجه عل الليل قيام أف افه يلم وهم،* التخفيمؤ، أسثاب الأية وبثتت جيعا، ااسالمين حق 

ثثؤإذ وا-بمهاد، والممر كالرض الليل قيام من تمتع التي العوارض بحصول تعال افه وعلم مطاع، 
لظروفهمومراعاة بعيادْ، تعال اش من رحمة الحكم ق التخفيثن وهدا الأحوال. هدم ق القيام التقوس عل 

علالصلاة بأداء والقربان، الط١ءادت^ فنل إل عياله من الومنين( ذللثج يعد سبحاته اطه ووجه وأحوالهم، 
الروجوم ل الختر لعمل انمدق، من والإكثار تحمؤا، مإل الزكاة وإحر|ج الأكمل، الأتم وجهها 

افعند مماعفا وأجرأ منه، أفضل جراء صالح وعمل طاعن من عمل نا امرئ كل وسجد التعدية، 
تعال،اف من المغفرة طنث، وهو الاستغفار، إل توجيههم حيعا بمائه اش رحمة ومن العظيم. الكريم 

بعياله.رحيم المغفرة، واسع سعحاته واض الخلق. من أحد الاستغفار عن يتعتي ولا 

والأساطاصالفوائد 

»إلصها; اف رصي عاتقة عن الرواية ل كٍا واحدة، سنه السورة أول، عن الأية مالْ نزول، ئآحر — ١ 
أقدامهم،انتفحث، حتى حولأ وأصحابه قو اف رسول، فقام السورة، هدْ أول، ز الليل قيام افترض افه 
الليلقيام قمار السورة، هل.ْ أحر ق التخفيف، أنزل، ثم ال،اء، ل سهرآ عشر اثني خاتمتها اممه لت، وأم

صمح(اإناد• محققها: وقال ، ٢ ٠ ٠ ١ يرمم حان وابن ، ٢٤ ٢٦٩٠٠٠برافد ل احد )روا. . ٠ الفريضة بعد تطوعا 

الدب،،إل الليل قيام وجوبإ ، نحفيفذللثح ومن انمادايث،، ز عنهم التخفيف، بعباده اض رحمة من - ٢ 
الراحةإل أجسامهم ولحاجة وءت١ر،، ومر مرض من لهم بعرض لما ليلة، كل القيام الناس عل تقس إذ 

مآنسرضبما/مء<،راسرمضمبم^ْهأ(.الهارقطاوِجالرزق والوم؛عادصاء 

-V.؛



النملسورة 

منكثير وق والعاصي، العلهاغ من مشروعة لص اكام، عالية القدر، عظيمة عيادة الاستغفار ٣— 
تقصير.من ت، ١۶١١٥١١ق يح أن عسى ما ستدرك وبها العباداتر، اعقابه وي ١لآحوال، 

إنه^ تعالتقوله من الليل ئام طي ق اكخفيفن عبم ~ ٤ 
هومتدوب،بل واجما، بمد دلر قل، مها قدر بأي القيام فيحمل أوثلثيه، أوثلثه الليل بتمض يحدمحددآ لي 

بتلاوةالقيام جواز إل إشارة وفيه الكل، عل اقض إؤللاق من وهو الصلاة، الأية ل بالقراءة وا،لراد 
والاستغفار.والتسح والدم، القرآن 
وثلثاْ،ونصفه الليل ئالشر فيها يكر فقد وتفاصيله، الوقت، بدقاتق الاعتناء الأية هده ل يلحظ ْ~ 

الدقيقة.وبأجزاته به والاهت،ام بالومته، للاصمماء دعوة هدا ول ّتها، هوأدنى وما 
اكحوالتال:عل اليوم ل للمهامحت، بدح تقسيم عل المزمل سوية احتويتا ~ ٦ 

القرآنوترتيل الليل، بقيام اليوم دء أ~ 
الهار.ز الخاد العمل ب— 

بالصبر.واكحلق افه، ذكر من الإكثار ج~ 
الاعتيار.امحتحضار د~ 



المدثرمحورة 

٠ئ^ية > النزول 

الحديثففي العلق، سورة من الأول الخص الأيات بعد نرل، ما ئاي هي أولها ق الخمس والأيات 
إذأمثي أنا »سا حديثه: ق فقال الوحي، زمن عن محدث ومو عنها اف رصي النه همد بن جابر عن 

السإءيئن كرمي عل جالس يحراء جاءني الذي الململثا فإذا بصري، فرفعت المماء، من صوتا سمعت 

توله•إل ••• كأ؛؛اآلثئإثيم ؤ اش فأنزل رملوق، رملوق ت فقلت فرجنت،، مته، فزعنت، والأرضي، 

(.١٦١برقم لم وم، ٤ برقم )رواءالخاوي لتتابع*. الوحي خجي فه 

القاصد:

هؤ.محمد سيدنا رسالة تقرير " ١ 

الثار،دخول أميابح اليمث، تقرير ~ ٢ 

آتييبمج

نهم0>بممح0نأمحمح0همحص
ءث.بم ٥٧٣محي محلك ه دءقءنأوهءئاإو'4م ُه 

•الما«مرو 

وتبشرهمالتاس، لتتدر مصجعلئ،؛ ص قم يثيايه، التثهلي، آتيا يا قوت التم، يتداء السورة تبدأ ٥— —١ 
سخطمما بتتميتها نفسك وخهس يالتكبير، وأرسلك خلقلث، الذي ربك وخمس به، أرسلت بإ وuتالمهم 

وعن،اف، دون مني وئعفلم نمد التي والأوثان الأصنام عن، وابتعد الجاسات، مت، بتهلهيرصها وثيايالث، اف، 
نمل.أو قول من ومج رجز كل 

قليلا.نقلوشك ز اجعله بل كثير، أنه عل ودعوة وعلم وجهد مال من ماتتققه إل ولاتنظر ~ ٦ 
وماترى، وما تسمع ْا عل واصبر صر، من يميك ما احتمل منه والقرب افه رصا أجل ومن ٧- 

والهدى.- التوحيل إل إياهم دءوتاثا بسبب قومك؛ إيداء من بك يئزل 

-٧.



الدرسور؟ 

قبورهم.من وحرجوا واضطربوا، الخلائق فنع والقيام، البعث نفخة الصور ق نقح فإذا "" ١ ٠ ٨" 

يرأييوما فيكون ا-لومتون أما الدنيا، ل اف لادءو0 يستجيبوا لر الذين الكافرين عل قاس شديد يوم لهو 
عليهم•

والأساطات:الفوائد 

الشعار،ويقابلهات ارذلاهرة، الثياب، هي والدثار الدال. ق التاء فادغمتح اكرئر، االث.ثرت أصل ١~ 
•الخد تل ام الثياب وهيت 

١له الداء حصول عند عليها كان ام للحالة ونيت الخطاب، ل ملاؤلمة بالث.ئر ؤؤ الض نداء ٢~ 
فلايكونللاحتماصى، ه؛ دشبم،ةلإ؟ت نحوؤ الاياُت، مدْ من عدد ق الفعل عف الفعول تقديم ٣~ 
اض.لغثر الكبير 

بمميبال ولا بالكفار، كترث ألا M البي كنمه بالإنذار؛ الأمر بمد تمال اف بتكبثر الأمر ورد ٤- 
ويديائه•تعاق عقلمته مقهورنحت، كثي كل فإد اف، إلا وألائوب وإداثهم، بتهديدهم ولا 

الئياب،لأن وذلك، والقس، القي؛، تطهير الثياب، يتهلهثر بالأمر الراد أن القرين من عدد يرى ْ~ 
ولأنإراره، ق والعفة ثوي4، ل الجن. ت يعصهم قول هذاا ومثل علمه، ثبا لكي للإنسان، الملازم كالثيء 
(.١ V • ٌا/ • )النسرامرلسرالرازي ءلاهر0. يهلهر فإنه باطنه بملهر من أن الغال—، 

ذللث،عف ليدوم بعيدآعنها، كان قلإ أنه ْع الأخلاق وتى والأصنام، الأوثان ججر قؤ الم أبر ٦" 
وصواب.حق بفهلرته فعله  ١٠أن وليعلم عليه، ومحافقل• البعد 

وعدمواستمراره، العمل دوام عف الخم، منهات كثيرة، جتقم والعمل العطاء تكثر بألاب الأمر ي ٧" 
وبالممس.به الاغترار 

إلالمخي المنع هو اللغةت ف والقر اكافور• ق يايقر الخور j، اكفح عن الكريمة الأية عتيُت، ٨" 
اثموٌت،هذا شدة إل إشارة العبير هذا وق (. ٥٠٣نقر، مائة ليراغب، )القردايتط الصور. واكاقورت القم،، 

ويلمه.

-٧٠٧





الدثرسورة 

وجههقطب الحقيقة قلب ق الطؤيل والممكير ه نفق الهائل الاضطراب ونتيجه والخحود. العتاد سب 
افراْ.ما إل ئوصل حش والتجهم، العبوس ذلك ق زاد ثم عاما، 

والأّتتياطات1الفوائد 

زادةإل الطالع من فلاممر والرضابالقدر، الشاعة فضيالة إل ١( -٦ ١ الكريمة)١ -ضرالآ؛ات - ١ 

كثثرإل والودي الذموم العتاد حلق من التضر إل شر كيا والخام، الصب إل عي الز ولا المال، 
المساوئ.من 

قهرأنه سس إذ وردد، حترة من المغثرة بن الوليد أصاب ما ( —٥٢ ١٨)الكريمة الايات بث ٢— 
رحةمن والطرد الئنى هذا — لفنله — تحق وهوممفترى، لذك< من القرآن عن يقول ماذا ه نفز ورم_، 

علعذابه أشد وما علميه، والأفراع الحق، تبديل عل أجرأه وما صنيعه، أغرب وما تقديزء، أعجب، قعا افه، 

ذس،!ا.

?ءلآءثهاسضلآض،ولأئرس'صمح 

٠^مادآ تتأ؛واعتكنئة ظومم ؤ، أس ولمل وألثقيم0 ومأآؤنب أك؛رن ولا_رثاب ءانتوأإبمنأ 
تآكنر?@؟اأ0؟َكلأ قم دوئ بمثجمدئيإلأميجِللأ جهف 

?0؟نزئإإقم.هسإذآأظن.للإالإممم 
ثرتالتف

مقر٠٠٠٠و جهنم، سيدخل إنه حبثح المكابر، المعاند هذا به بتدب ما ؛يال الاياُت، ^٠ ق —٩٢— ٢٦

أءامالث،فيا منها، التخويف، وزيادة والتفئلع، للمتهويل صقر عن والاستفهام دزكاما، إحدى أو أس،اتها من 
آملكته،إلا عتنأ ولا لحأ دخلها لمن مدر ولا دخولها، يستحق س أحدآ سقي لا إما سمر؟ حقيقه 

المرعبة.-بيتتها وئظهئ لهم، ثلؤح بعيدة ماقامتح من الناس يراها ولعفلمتها 
الملأتكة.من صنفا عثر عة أوتملكا، عشر عة تالعذاب ضروب من جهنم أهوال عل يشرف، — ٣٠

غحظقالملأتكة من الصنف، ،ا هاأق وجعل ملائكة، النار ق العياب أمور عل القائ٠ين افه جعل — ١٣ 

الكتابأهل ييمن إل أدى للخلق واحتبار ابتلاء بمددهم الإخبار وؤ، التعذيب،. عل كيثرة وقدرة وشّث.ة 
الوممح،إي،ان نبالة إل وأدى مل، من المنرلة الكتب، ق ما مع المعلمومه هذه كوافق، ه؛ الشي صد3، من 

تمديقذللن، وافق فإذا الغبب،، أمور من تعال اممه به محر ما كل مون يصن. فهم أكثر، الحق عل وتثبيتهم 
-U.؟



الدمسورة 

اممهإعلام اسكروا فقد الإيهان وصعاف والمماق الكفر أهل أما لممدض. أذر كان به، الثكتاب أهل 
افدايةيستحق ثن يعلم تعال اش أن عليهم يرد الياق فجاء ذلك، من وعجبوا العلومة، ءرال0 عيادْ تعال 

ثموال؛داهين• الخجج له ي؛يرثا أن يعد أراد وما فيتركه الضلال،، يستحق من ويعلم تتلها، له وييسر فتهديه، 
وئثؤعوقوة كئرة من وغيرهم، اللائكة من بجتودْ يتعلق ما كل تفاصيل يعلم وحده أنه سحانه 

منها.للتجاة ؤيعملوا ؤيعتبروا، ليتيكروا وأهوالها؛ وصماما المار عن حلمه تعال اممه أعلم وقد مهام، 
الريعيستحق الفريق وهدا للحق. تجيج، يولا الدكرى، من ينتفع لا الناس من فريقا أن إلا - ٣٢
بحانه.الخالق عل ااد.الة العئلمى الايات وهومن يالقمر، بحانه م أشثم هوفيه، لما والزجر 
لوالنور الضياء فينشر الليل، يتح الذي ويالصح وفته، ينتهي ح؛ز، بالليل بحانه وأمم ٣- ٤ - ٣٣
الأرض.أرجاء 

دإنذارنحمحيض الوصف هذا وز ثقيل. هاتل أمت وعذاب أهوال، س فيها وما جهنم هم-ا*'م-إن 
عذاثما٠من لينجوا جيعا؛ للشر 

ومنبالختان،، وفاز الخثرات،، إل وسق الهإاءا>ت،، بعمل افه إل ثقئب النذير هدا من انتفع فتن - ٣٧
المتر•سوء سيلش فهوض والضلال،، الشرك عل وأقام الاستجابة، عن وتأحر به، ينتفع لر 

والأسنباطاتتالقوائد 

نثلرأواحد؛ نحوثيء نهلرمم ونحتلف، انحاهامم، ومممد.د مواقمهم، مم؛ايرا أن الماس طيعة من — ١ 
الهوى•متهم مريمحا داتيع تقل-يرهم، وتفاندت٠ طاتعهم، لاحتلأف، 

آياتم، لكثثد مشاكله من فيه لما الأسماء؛ من غثرْ دون ١لآي١رت٠ زهده لخهتم )صقر( اختياراصم ٢— 
منها.الأخير ايرق، وق الوزن، ق السورة هذه 

يعلمولوم به، يأمر ولما بحانه افه عنبر لما والانقياد اكما.يق إل البائرة الحق الومن صفات من — ٣ 
•وأنزل، شمع  ١٥أعلم؛قافه الخكمة، 

وهوالأشد أبو فقال، عشر، تسعة وأمم اللائكة، س جهنم خزنة عدد الشركغ، بعض استقل — ٤ 
وبمنكبيعشرة، الأيمن بمتكي عنكم أدفع أنا عشر، التبخة ;بوقكم لا قريش معشر يا قريش: من رجل 

٢(. ٢٣- ٢ •  V-T• للحوطي القول وناب ،  Aْ٢٦/ ممر شر!بن )يطر: ١ جهل أبي( عن ْته قريب وورد الممة، الأيسر 

دتابملرؤ تعال: فوله نزل، ولذا كاليشر؛ أقبمم لثلنهم الكرام اللائكة بحق ، وإجحافسغرور، دليل كله وهذا 

جئددخث.إلأ
اسحق.ق ك،ا الليل، إدبار صورة يمملر: ٥- 
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ُوأ'هغآئلهبخثآ 'و؛ُوءكناعئوص مثرآيتكن فيسعرُو؟ظرأ 
سربمثثآذةصا1 من ثم ما ''و^؟ ( jrv__Jثضث؛ثسهثِ اأج^؟ث1 آنثاآتتى •مت تلإبإءوم_آلتين 

مشنة.شحي يؤن آن ٩؛^؛ آتيي مورم.بل ين ثرش ٠ حثرئتثفر؟ .^٢^ 
دفيونللأ1ممم

عسآمحنآبجص.ه
■المسطر 

القيامة؛يوم النعيم من وينشون ذنوثمم عل عقابمم ينالون جيعآ الناس أف سبحا^ افه *بحر ~٩٣~ ٣٨
الخنة•أمالهم سبب منها؛ يمتعون ولا اّبمتة، يدحلون ْإمم الومتون أما وصلالهم، كفرهم بسبب 

يروهمل؛ إذ الكافرين، مصثر عن اءلون فيتالخنة، أصحاب االؤمت؛ن اض دجل ي ٠
النار،دخولهم ب-، عن فيألومم معهم، يالخدسثح لهم ؤيمح اكار، ق أمم منلئون ا-لحة، ي معهم 

ابنة-ْن يجرمام 
الْللوبةالعيادات أداء عن غفلتهم وهى• النار لحولهم أسباب اُبواب ؤ، النار أمل ثل■كر ~  ٤٨~  ٤٣
القسمرانة عن وغمكهم الساكن، اؤلعام وعن المحناحنن، إل الإحسان وعن - الصلاة وأمقها - ئهم 

يومبحصول التصديق وعدم تعال باض والكفر حسنة، ولا لاثقة غثر وأ٠ءال، أهوال( من عنها يصدر وما 
النار،يحول، فاستحقوا الهدى، غير عل وماتوا الأجل، أتاهم حش ا-دال، هذه عل بئوا وأمم القيامة، 
شفاعةحصول افتراض وعل الصالخن. اش عيال من أحد لهم يثي فلمن الشفاعة، يستحقون لا ولأمم 

هم.الشفاعة هذه تقبل لن لهم، أحد 
ف؛،إليه يدعون كانوا وى- ومدائنه، القرآن عن ؤإعراصهم ابتعادهم يستغرب: محا وإن — ٠ ١ — ٤٩
أمدآرأت إدا قرعه وئفر الوحشية، الخمر تنفر كيل شديدآ، إعراصا عته يعرضون كانوا ولكنهم الدنيا، 
الشركت،من النفور وهدا والنجاة. الهرب سوى هدف بلا انحاه كل ق فتتفرق إهلاكها، يريد عليها مقيلا 

قارن.ى الوهم ولكن والضلال، الهلاك إل لا والرشاد، الهدى إل يدعون فهم حاآ، مستغرب الحق عن 
الإعراض.ذلك قثألهم ةلو7أم من الكفر وممثكر^ نفوسهم، 
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عناطيهاف من كتاب عل منهم واحد كل حصول طلب وسادهم، الشرين كفر من خ —٣٠— ٥٢
بمافونولا الآ-حر، واليوم بافه الإيان أهل من لموا فهم محصل، لن ذللث، إة كلأ الإي،ان. منه ويطف فيه، 

الطد_،.هذا مثل عل محؤؤوا ولاJللث، اليوم، ذللت، ق العقاب 
الواعظمن ممر وفيه الهداة، فهومماب غبمره، وعن ذللث، عن بمي ما القرآن ق إة حقا — ٥ ٦ — ٥ ٤ 

لأمراستجاب من إلا الايات بيده يضع ولا الصالح. العمل ؤال باش، الإبان إل تدعوالخلل التي والعم 
وهمبه، وإيإمم عليه إقيالهم جي، بئلوبم؛ وثور هدايتهم، اش شاء الدين وهم بمداه، واهتدى اض، 

ئرمى ملف، ما لهم يغفر هوالذي وأثه والتقوى، للعبادة التحق العظيم هو — سحانه — اثه يعلمون 
وذنوب.

والأسساطات،تالفوائد 

طلمثجذللثج ومن النحيل، طلسر إل يوصلهم عقليا مبلغا الناس يبعضن والغرور العتاد يبع ~ ١ 
ارهلل._إهدا عل الرد وكان به. الإيإن إل فيها يدعوهم وأسائهم، بآعيابمم بما اش محاطهم مما الشركن 

ةال؛ه.لايسحقون أمم والمرور بالعناد القرون 
الحساب.وإنكار الباطل، ق والخوض الزكاة، ومخ الصلاة، ئرك وهي،• اُبمرائم أكم بيان ٢— 

(.٥٨٥ابزاثري؛/ بكر لأي المماسر )آسر 

أيموإفلهار لهم، احنقاث فيه الهاربة، بالخمر والرسول الهدى من هروبمم ق الشرين هيئة تشبيه ٣- 
الباطل.عف محتمعون وأبمم عقولهم، لايستخدمون 
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مكية،الرولت 

القاصد؛

أحداثه.يعص وذكر القيامة يوم إثيات — ١ 

قلبه.ق القرآن قوبحفظ الّثي لية ت٢" 
ممال.اف قدرة صلمة ض الأدلة إقامة - ٣ 

١^^أق بمي 

آلإذسُأمئراشررأمانخه؟أءسث اه"ولآ بيك أمثرة الؤ 
هرثئشآٍ^١^^٥^^١^ ٤٢هتقةاوؤألإ'محكي ءإآأ0دثزىيخ. 

لأنقبجأكثر.بمدممح
ه^٤^٠^^^٥؟ ٢٥؛فيالأت0ءبءينة رونذبمامموو?ج' 

الشثر؛

صاحبهاتلوم التي المؤمنة يالنص م ويقوالخزاء، البعث وهويوم القيامة ييوم ممال افه يقم — ٢ — ١ 
ال.والإهمّالتقصر عل 

سلأن يعد عظامه جع بمال أن يمكن لا يأته وبمزم والخساب، اليعثح يافه الكافر الإنسان ينكر — ٤ ٣— 
حلقاكان، ك،ا يعيده أن عف ثائر سبحانه ؛انه عليه ممال الله ويرد للتويخ، الأية ل والأسفهام وثمني. 
الصغ.ويدع الدقة ق أشبهها وما الأصاح، كاطراف فيه ما أدى أزييت. عف وهوفائر ّوثا، 

أورائع يوف الشهوات، ق وانماس ضلال من فيه هو ما عف ليشمئ البعش؛ الكافئ ينكر ٥—٦— 
يه.وتكذيبا استهزاء، القيامة يوم حصول وقت عن الكافر هذا يسأل ولدا ناحر، 

أنذللمثا ومن يرى• ما مول من ويتبهر الإنسان، يصر يرخ أن القيامة يوم أحداثا تأثير من يغغ ٧^٩" 
واحيءآ.سيئا والقمر فتغدوالسمسس الشمسي، إل يضم وأن ^11^، فيصبح القمر، نور يدهي، 

الأهوالهده من ومهريا ملاذآ أحد أين يرى: ما مول من الفنغ الكافر الإنسان أل ي- ١ -٢ ١ ٠ 
مهريبا،أو ملجأ يألأ الفرار، با ٠للوعن الموال، عن والزجر يالربع ممحويا ا-بمواب، ويأتيه العظام؟ 
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^ىفيتاثث,.'يمإفظثاءوكثهُ دة.إة هء0^<^^ 
^؟ومح؟أنينج،ط

ثالنزول ميب 

شقته،محرك مما دكان شدة، اكنزيل من يعالج اض. رسول كان ^ ١٥عنها افّ رصي هماس ابن عن 

وتقرأْصدرك ق _، خمعه ٥؛^ :مح،هروتيائمُه ثئ يمحءأئ^أ'إق هجث، لأ•منكبجءياك ؤ تعال؛ الله فأنزل 
رسولفكان تقرأه، أن عليتا إن ثم ه عشناتاثه' ثر،؛ ؤ وأنيتج له فامنح ت قال ه ةذءادث> مأ مآثت ١ ^ؤ 

بدءوكاب الخاري )رواء قرأْ. كإ هو ائتي مرأْ جميل انْللمح، فإذا استمع، جبريل أتام إذا ذلك بعد ه افه 
الشدةْذْ مظاعر من آن شمب« محرك مما "وكان نوله؛ ومض لاماء؛ط الأمت،إع باب كتاب ل لم ومبدأالوحي، كم، باب الوحي 
يشي(.أن خشيت آ وصرعة يكثرة شفتيه تحريكه 

التمسثرا

عليه،حا m؛ ج؛ريل نزول أثناء ل الأيأت ترديد j العجالأت عن ه رسوله تعال اش س -  ١٧-١ ٦ 
هدمحيت، له يتعهد تعال قافه ذاكرته، ل نسيتها عل منه وحرصا •بقظها، قؤ منه تعجلا إياها، وتلقته 
مهللقا.فلايناها محفثنها وأن قلبه، ق الآياءت< 

منها،ينتهي حتى لتلأوته واستمع إليه، الكريم الني أبما فأنصت، الآيا'ت، المحءخ جميل قرأ فإذا -  ١٨
بدئك،.أمرين، كط يشليغها وقم فاقرأها، قليلث، ل ثبتتؤ قد وتكون 

هتها.الراد وتوصح معناها، سيان وئتهد نبيه.، قلم، ق الآيا'ت، بحمظ سبحانه ئتهد — ١ ٩ 
محملومحا حجحه، وكثرة دلائله، وصؤح مع المثط، إنكار عن والزجر بالريع ٢—تبدأالاياُت، —١ ٢* 

والخطابلها، العمل وعدم الاحرة، نسيان إل يؤدى مم، وشهواما، وملداتما باكني١ التعلق ذللث، عل الناس 
والآيت؛نللأكفار.

المادةأهل وجوم فقال؛ القيامة، يوم والأشقياء الد.اء حال من حانيا سبحانه نهق ئم —٣٢— ٢٢
^_،فتئثم والكمال، والخيال الخلال ذي ربما إل تئفلر دهم، والهاء، النضارة عليها تفلهر مشرقة والنعيم 

النعم.أعثلم الخنة ؤب تعال اطه ورؤية النعيم، غاية 
عثليأعيابا المار يحول قبل تأردث< فهي مكفهرة، عابسة، مفللمة الشقاء أهل ووجوم — —٥٢ ٤٢ 

الثلهر.فقار تقصم كبرى وداهية يصيبها، 
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والأسشاطات:الفواثد 

كلامثنايا ق -٠١ جيء معرضة جل فهي الأيات، ساق لها مباشرة صلة لا الأرح الايات هذه ~ ١ 
الخديث،من الانتهاء حش التآمحر محمل لا وأنه عنه، نتحدث الذي ا،لوصؤع أهميه إل للإشارة متصل 
٠(.٤—١ ٠ القران٧خطابي، )بانإعحاز ٠ وحطرْ الأمر بأهمية للإشعار الكلام ومط ق التنبيه فأدخل 
بتبلغهاليقوم هلبه؛ ق وتثبيتها الايات حمظ عل ه ائتي جرص عقلتم عل الأيات هذه تدل ٢" 

ابهدندو من باعفاته له تعال اف إكرام عف تدل كا نحريف■، ولا مص دوذ وأء وجه أحن عل 
منه:وجهد معا-إكة إل حاجة دون قليه ق له تثبيتها سبحانه فقدئول الأيات، جمظ ل والوقت 

وءأوئاج؟قو، جثريل ثزف عفليم عف دلالة وفيه قراءته الفمحخ جميل قراءة تعال اطه جعل ٣" 
ومقامه.منزلته 

الناسأن حه مريرة أي عن متهات عديدة، أحادث الختة ق تعال افه روية إئيات وردل ~ ٤ 
سحاب؟دونه ليس الجدر ليله القمر ق ثمارون هل قالت القيامة؟ يوم رثتا نرى هل افه رسول يا قالوا؛ 
ترونهفإثكم قال؛ لا، قالوات سحاب؟ دومحبما ليس الشمس ز تمارون فهل قال• افه، رسول يا لا قالوا؛ 

بحاته(.ربم الومتين رؤية باب الإيعاز كتاب ل لم ومالجود، فضل باب الأذان، كتاب ل البخاري )رواه ٠ كدللث، 

آت.ساد<يوت؟،ن■ ج^؛'ةلبآقايىاذافيألأ^أ'إكرلآ، 
ممكهك.يماوككآثة
ص.بملنثآؤومح

بمرادمحبمنجعآنمح،آمحمحاو؟يم
ؤرتالتتف

عثياميلغت إذا الرؤح بأن نحم ثم الاخرة، عف الدنيا ليثار عن والزجر بالربع الأيات ندأ "٩٢~ ٦٢ 
ألونيالحتفبمر حول من بدأ المدر، وأعف الرئة أسفل أي؛ النحر بثغرة الحيطة العظام دمي الترقوة، 

الأجلحمول مومن وتيمن أجله؛عي■، محضر لر وأنه ذللتا، بإمكان منهم ظنا ؤيئفيه؛ يعابه طبيب، عن 
الأحرى،عف والتفائها ساقيه إحدى التواء ومنها الوصت، علامات عليه وظهرت فيها، وما الدنيا ومفارقة 

فيها-دب الوت لأف تحريكه،ا؛ عل ئدرى" لعدم 
ؤيقميعمله، عل منهم مكلآ فيحاسب، القيامة، يوم تعال اف إل ونحئرون جيعا، الخلق تاق " ٣• 

بحكمه.بينهم 
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بأداءاض لأمر يستجب ولر بالقرأن، يصدق فالم تعال، باض كمر ثى دم الأيات هده ق —٣٣— ١٣ 
ذللث،عل وزاد الاستجابة، عن والنول صه والإعراض الخق تكاوس_إ ق واستمر الصلاة، ومنها الهل١ءات 

الآ-محرين.عل والتطاول والغرور التكم 

الزول؛محسب —٥٣— ٤٣ 

لاتستملحءآددزٍ(؟ ثيء بآي أبوجهل: فقال آزق،للث،ءآزكه رهتؤ ومال جهل ش بيد ٠ اش رسول أحد 
رسولله قال كإ اش فأنزل ذاهيا، ائثل ثم الوادي، هذا أهل وإل؛*عر شيقا، يٍ( تفعلا أن ربلئ، ولا أنت 

(.٥٦٩السور؛/ الصحج ؤيتظرت صحح، إصثاده ت محققه وتالي الضر، كتاب ي الشامي )رواْ الثه 

الضر:

وصاده.كفره جراء ؤيتضاعمي يتنامى أليم، وعقابي شديد بعذاب ا،لختال اجلتمرد الكافر لهدا وعيد 
ولااب حسولا ا.لورت،، نشور؛ع،ا. ولا بعث، لا وأنه عيئا، حلؤ، أنه الإنسان بني من الكافر يظن " ٣٦

التالية:الآ؛اءت، ؤ، ذكر ْا المث عل والدليل باطل، ظن وهذا الأعال، عل جزاء 
الرحلنهلفة التقاء من الخنيني تكؤين يبدأ حيثي الإنسان، حنث، أصل الآياُ-ت، هذه كعي —٩٣— ٣٧
سؤياؤيولد الإنسان، حنؤ، يتكامل ئم الرحم، جدار ؤ، علقه تصح فتتموحتى ونحميبها، الرأة، بيؤيضة 

وأنش.ذكر نومن، من البشر بجعل أن اش حكمة واهتصست، والآفادت،، العيوب من حاليا 

الوني،بعد حنقه إعادة عف ريبي بلا قادر الرحم j( يراق، قليل حقير ماء من الإنسان حلق، مى إئ ~ ٤ ٠ 
أول.باب من إعادته عف قادر أنشأالخنؤ، الإنشاء، من، أهون النام، عرف ؤ، الإعادة ءإ0 

والامتتياطات،:الفوائد 

 ١ ِ )j خروجهايتكامل، حتمح، بتددج الخد من، نحرج الرثخ أد عل دلل، تعا>ل،تؤاداصآمالآيم قوله
٢(.• ٤ •ا/ • لارازي، الضرالكبمّ )يفلر: حينئذالوفاة. وتحصل منه، 

الدنيامفارقة شدة احتاع عن كاية أنه ه ؤةكئي،الثاق،ألثاؤ< تعال: قوله i، القرين بعض ذكر ٢- 
(.١  ٩٥/ ٢٩لسري، اليان )جامع وكريه. الوت شدة مع 

أن'صنهما اض رمي صر بن الثه عجل عن الحديث ق دمها ورد وقد تكثرأ، الثي ل البتحتر التمْر■ ٣" 
القيامة®.يوم إل الأرض j فهويتجلجل به، حسمي الخيلاء من إزاره يجؤ رجل اا؛يتءا مال: M اض رسول 

صحح(.ت الأرنووط ثيمب محققه ومحال  ٥٣٤٠يرقم تي الي أحد )رواْ 
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الإنسانمحورة 

وتوامالسورة، موصؤع ويناسه الروايات، تعضدْ الذي وهو العل،اء، جهور هول، ز مكية اانرول،• 
مندالين، رالم بمح• لر وكلاهما مدلم،، اياما بعمى وقيل• مدنية، هي وقيلت فيها، ا،لكية الايات خصاممس 

(.٤٧٨- ٤٧٢والأتان المور 

تالسورة فضل 

هآلبمتكثف تتيث  ٢٥التت ؤ الفجر صلاة ق ا-بممعة ق يقرأ كان قو الم أف ه ءريرْ آيا عن 
يومالفجر صلاة ق يقرأ ما باب ا-بميمة كتاب ي اليخاري )رواه ^٠ ^فخم1آلإثياجنتيآدهر ا"'آ[ لااسجدةت 

الخمهة(.يوم ل يقرأ  ١٠ياب اجيممة كتاب ي لم وْالخمعة، 

القاصد:

تعال.توحٍادالريويي،نض تقرير — ١ 

والخاب،.البعث، تقرير — ٢ 

د_يأقآيجهم

متكممثة من الأمتن ليرإؤثقاتدؤواهإياعنتا ؤهلآنلكآلأضبمتن^لأنض 
ةكفني>كاوإماكموئاأوأإةآأتو.آ1 سميعاصيناح^'لقاسمنهآلتJايلإكا ئجعلثث ثنيه 

وسعمإ'أو^رهو١علنلأ سشسلأ 
التمثر:

حلققبل وذلك، الإنسان، جنس وجود من دموحال الأزمان، من متهياولة مأ؛د الكون عل مؤ قد — ١ 
للتقرير.-)هل( >فالاستفهام موجودا، ولا معلوما يكن فلم المخلوق، هدا 

إذاالمحتقر، القليل الماء ومي التْلفة، من تبدأ مراحل الخلق لذا وجعل اذ، محوالإناف حلق نم ~ ٢ 
تؤياءذلوةآ فثولد الإنسان، حلق يتكامل أن إل بما، واحتلعلته باليؤيضة والممت، الرحم، ز استقرت 

والاختبار.الابتلاء مي الخلق من والحكمة محيري، سمع ي

إلالموصلة الهداية سل لهم يثر بأيه أعلمهم الابتلاء، وهي الخلمح، من لحكمة با تعال أعلم أن بّل ٣" 
سبحانه.باق فيكفرون عنهاآخرون، ويمل وينكرونه، اممه فحمدون أناس، -٦١ يبتلي والهتاعق، التوحيد 
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الإنانسورة 

جزاءق بإبجاذ منهم، فريق كل جراء ذكر لكافر، مؤمن إل الناس انقسام تعال اض ذكر أن بعد - ٤ 
منهاالعذاب، من متعددة صورأ به للكاقرين سحانه اض هيأ فقاد الؤْتين، حزاء ق وئوثع الكافرين، 

الشازر حؤ ذلك مع ويقاسون ؤإهانتهم، تعذيبهم ق إمعانا رقا-ءم، إل أيدبمم وتشد السلاسل، ق القيد 
جابكل من بمم نحيط 

والأّت؛ياءلات:القوائد 

عقلياحالقا له أن يعلم أن منهات عديدة، فوائد الكون عل طارئ ءءاوق، أته الإنسان إعلام ل — ١ 
الغرور-عن ويتعد فيتواصح، ا،لخلوةارت،، سائر ي؛ن قدنه يعرف وأن العبادة، يستحق 
قأثره الإنسان تشعر ليالخلق؛ بدء عن الخديث، ئتايا ق حلقه من يالحكمة الإنسان إعلام ورد ٢— 
والنجاة.عادة الإل يقوده بجا فيعمل مولاه، صد ضزلته رفعة وليعلم الحياة، 

قطامرة وهي والهتاعت، التوحيد سبيل لهم وبهذ الهداية، دلائل فم أقام بعباده الله رحمة من ٣— 
وصائرالخلوقامت،.والأفاق، الأنفس 

أةمع الإنسان من الكفر حصول لكثرة إنكار^، البالية يصيغة ه الكريمة الأية ق ورد — ٤ 
ومتا.كل ق -٠١ محيشعر جهة، كل س به نح؛هل الهداية دلائل 
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الأتانسورة 

ُه؟ثثادثربمةامادأش.بممحيثبم؟ءكام>مابراجها يذآكآيكاُت دئربجءكث> ؤإ)اآلأبرإر 
ديثاوآييل'وأ'إىامحاأ©؟وبجمحاأهامء"ح؟يءبسكثا قرء' يرثآ؛ان يبجامف أأهُبجمثألخر 

^^إاه'همئهثاائصهآم
ثتثاويزننزي لا كمتمينم؛اءقآ*لآرآلآ وبمتيخ. ثنم صمحأ بما ثثزُتهم ونئا. ةث؛أ كلئثتت؛ 

مايبجأهئُئناثه".وظاقتياؤام طنلهاودلك محت؛ رنثة.ددايث 
ث-م،ا-ج4ا'ظ-ثود>جاجساكاث 

لقصسصمحءمحا0انص 

الضذرأ

مناسحقوا الذي الجب إل إثارة وفيه بالأبرار، بوصفهم الخنت أهل جراء عن ث الخد يدأ " "ْ~ا*
الشرابعل قممي بالكافور، المزوجة الخمر يشربون أقبمم الخنة: ق النعيم صور ومن النعيم• هذ*ا أجله 

ويتمتعونالشراب، -جدا يتلدذون وهم الماء، يتدفق كإ الخنة ق عين من ويندفق والرائحة، الشم محلببا 
إمتاعهم.ق زيادْ شادوا حيث إل انمن محرى نحويل ويمكنهم به، 

بالدر،الوفاء ا-بمة: يحول، بما وامتحقوا الدنيا j سلموبما الأبرار كان التي الصالحة الأع،ال، ْن ٧- 
وهوالقيامة، يوم العياب من والخوف عليه، افترض ما عل زيادة ءلاعة، من ه نفبه ان الأنيلزم ما دمك. 
الخلائق.جح وئعم أهواله تعفلم الذي اليوم 

والمحناجونالطعام، أنولع من يرضون وئ يأكلون ئ ج؛'ت المحنا إشام ت الصالحة أعإئم ومن ٨" 
عطفهمن يحرم أباه، فقد الذي واليتيم وعياله، ه نفعل يتققه ما بجد لا الن-ي المسكين فمنهم أصنافت 
أعيانه.أيدي ز ووغ حريته، لثن• النءي والأسمر وءهلائه، 
افرضا نيل وهو لالم٠ءت١جين، يقدم الذي الإضام من غايتهم الأبرار هؤلاء جعل فقل■ ~ ١ ٩"* 
فهوعملعليه، شكرهم متهم يطلبون ولا له، مدمونه س الخميل لهذا ردآ ذللث، من ستغون فلا بحانه، 
ففلحالأهوال، عفليم حديد وهويوم القيامة، يوم عقابه من وخوفا رضوانه ابتغاء تعال، افه لوحه خالص 

أهوال،.من ترى بإ وتآئرأ العقاب، من خوفآ اروجو0 فيه تعبس الأحداث، 
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وأمتهمالشامة، يوم شدائد من فحفتنهم الأبرار، هؤلاء من الصالح العمل تعال اض مثل — ١ ٢ — ١ ١ 
وأدخلهمقلوبمم، محا وسرودآ وسعادة وجوهم، ي وحنتا نضاره باسمنائهم عليهم وأنعم مه، المع من 

مترفين.متنعمين الخرير ساب| فيها ون يلجاكيم، النعيم دار الختة صرهم مقابل 

منلدلك الناصية الأماكن لم هيئت فقد الاتكاء، هيقة عل حلومهم الخنة أهل نعيم دّْن ~ ١ "٤  ١٣
^٥■٢١١أوشدة الجر ثلة إزعلج من فيها يعانون فلا الجوحولهم، اعتدال، النعيم نيادة ومن الرروالوسائد، 

الأشجارقلل إدناء الجنة أهل نيادةتكريم ومن نحودائم، عل لأهلها مضيثة فهي الجنة شمس غياب، ومع 
والعيم.الترف غاية ل وليكونوا تناولها، حهدآق لايبدلوا حتى إليهم ثارها وتقريب، متهم، 
نجمعالمر الشراب وأكواب الفضية، الهلعام بأواي أهلها عل بالمرور الخنة ق الخدم ويقوم — ١ —٦ ١ ٠ 

لحاجةمناب" الشراب، من الأكواب، هده ل كان وما ولمعاما، الفضة وبياصى وصفائه، الزجيج نقاء بين 
نيادةإل فيحتاجون حاجتهم، عن ولأتتقص بعدشربمم، ويمي يفضل لايزيدفيهاشء ؛حيث، الشاربين، 

لهو3،يريد ما كل يائه إذ إليه، الانتقال، إل أحدهم محاج فلا فم، تكريم الجنة أشل عل المرور ول عليها• 
مكانه.

للهم ويقدم ألذ، وطعمه أطس—، رائحته لتصبح بالزنجبيل؛ ممزوحآ خمرأ الجنة أهل وتنش - ١ -٨ ١ ٧ 
الماء،طو؛ة عل التسمية هدْ وثدل، سلسبيل. اسمها! فيها عم من الجنة أهل ويشرب ممتلثة، كؤوس 
الحلق.ق حريانه وسهولة 

دلا;*رمون فلا دائموالنضارة، العمر، مقتبل ل غئان بأمم الجنة أهل حدم وصم، الأية هذه ق - ١ ٩ 
دئتهواحالهم- وحن حالهم، روعة من المتناثر، كاللؤلؤ وحركتهم هيامهم ي هيئتهم حالهم، يتغير 

هذاكان ؤإذا وأريح، أحل فيكون بعض عف بعضه أشعة انعكست، هدئ اللؤاوإذا لأة المنثور؛ باللؤلؤ 
الخدومين؟حال يكون فكيف الخدم حال 

جمانمم من الختة ق ما رأيت ؤإذا لهم، ملك الختة أهل يه يتمتع وما دائم، نعيم الختة ق ما كل - ٢٠
أصعافعشرة عف يرحه أهلهم ملك، يزيد واسع، الجنة ل ١^٠>، ومللث، وتنوعه، وكثرته عظثته للث، 

العف؟الدرحايت، بأصحاب، ، فكيفالدنيا، مساحة 

الحريرمن أحرمح، طيقات، أو طبقة تئلوه اللون، أحضر الرفيق الحرير من ثيابا الجنة أشل يلبى -  ٢١
سبحانهافه وتقن حمالهم، ونيادة نيتيهم لتكميل قفة من بأساوز الجنة أهل ومحل والمزركثى، الثخين 

دءلو:*م•آجامهم يطهر الطهارة، بالغ عليهم؛شرايب، 
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ان*ورْالإن

وهمالدنا ق ومكابدمم والكره، النشط ق ف وءuءتهم إيإمم جزاء ابنة لأهل ايعتم هذا كل " ٢٢
شكر!!.من أروعه وما جراء، من أعظمه وما ونحملوا، وصحوا بذلوا ما عل الشكر تحقون يس

والامتشاطات:الفواير 

وهوشرط يلأ الأول التؤع وهونوعازت القرمة، عل ريادْ بطاعة القيام الرء الترام هو الثدر- ~ ١ 
أوكوب.( انفراج أو مريض، كشفاء أمر مقايل ق الصالح العمل فيه يكون الثال والنؤع متحب، 

ولذاصاني؛ بعمل القيام مقابل ل نعمة حصول اشتراط من فيه لها مكروه؛ النؤع وهذا مأمول. حصول 
بابالقدر، محاب ي الخاري )دوام البخيلءا. من به يتخرج وإن،ا شيثا، يزد لا ءإنه قووقالت اف رسول عته محي 
الغر(.ص الهي باب الذي، وكتاب رملم القدر، إل انما الطر إلقاء 

ثثأ.ؤَكاث تعادت قوله في، وذلك بالشر، السورة هدْ ل آيتتن ل القيامة يوم أحدامث، وصمته ٢- 
نحصلالش والأهوال الشدائد ف؛هءا بالشر والقصود مئثثاممصألآئ؛مه ؤ تعال: قوله وق ثنتطهمأه 

(.٣/٢٤٧ الرازي، الفخر العتر، )الضد النوّع. شرآمن؛اب، وتئثئ، فيه، 
منبأعبما الكهف، سوره ق ووصمته فضة، من بأما الأيايته هذه ق ابنة أهل أساور ومقتا ٣"" 
آحروبصم، ناره، ، منفئون بأمم بينها وبجمع ولؤلؤ، ذم، من بآما فاؤلر سورة ق ووصمته ذمه، 

أكثر.أو صنفهن بهز يجمعون ومد أحرى، تارة 

فننه شكورآ ولا جراء الخلق من الأبرار يملكه ؛~لم 
ه.ؤإ)انداك0 ذللثج وشكرآمقابل جراء عليهم اف 

حاج،،ولشدة به، يتلذذ ما أرؤغ لأثه به؛ وحتمثج الخئة أهل ثراي—، بذكر الآيا'ت، ُن،ْ بدّأمت، ْ~ 
الطعام.فقدان عل يصر ك،ا ههي.ه، عل يصهر لا فهو عليه، ثلهفه وكثرة إليه، الإنسان 
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?و؟وآدؤآرمتئمءاثثاآوكتؤيا ؤلايغ محكي *أصعتهمؤ عقلقاأثمآاث ؤإيا 
لرىمؤوتممحون"يئثمحلج0 تجه يى 

ندتلا؛©؟إنثدلآأتثلهم ثثنا وإدا 1_؛^l وسددآ غس يومامه؛©؟ وراءهم ودروث 
عيثاِءعاإقآثعَكا0 آثد ئثاء آن تيءص-لأ''©؟ومادثا٠وفإV" ٢•ءئثإئ ثن هتذءءدكره 

قصب؛ثمملإقا،ألأا©ه
■الشسهءرٍ 

حبمفرتأ الكريم القران ~ الرسول أييا ~ علييثج نرلتا ~ العظيمة القدرة من لنا لما — إثا — ٢ ٤ —  ٢٣
إليهيدعوك لما تستجب ولا أذاهم، واحتمل كفرهم، عل ~ الرصول أتما ~ فاصبر واللايامت،، الخوادث 

والعناد.الكفر ق أو الإثم، ق غارقآ منهم كان مذ الثوابت بعثى عن أواكازل، الدعوة ترك من 
منبمزيد الليل وحمى الصالخامت،، بالأع،ال إليه والتقرب تعال، اف بذكر وقتلث، واملأ "٦٢"  ٢٠
.الدعاء وإجابة والخشؤع القاو_، حضور ثظنة فاته والجود التسح من فيه فآكثن والتمرس،، الطاعة 

ولاميالين غيم الآحرة، عل الدنيا بتفضيل منغمون فامم وكفر؛لث،، كدتالث، بمث تآبه ولا ~ ٢ "٨  ٢٧
خالقهمعن غافلون وهم حسام، وأهوال، عفنام، أحداث، من فيه لما ثقيل وهويوم الأحر، باليوم مؤمنينا 

علسبحانه وهوالقادر مزاولة؛؟،،،\J،، من وم،كهم حلمهم، وأحثن بقدرته، العدم من أوجدهم الذي 
ولاينجلحلقه، يمهل أن اقتفستر حكمته أف إلا ذللثح، شاء إن يفونه آخرين بخلق وب-يلهم إهلاكهم 
بالعقوبة.

سلوكأراد فمذ أجع؛ز،، للخلق موعثلة فيها الكريم الرسول، عل النزلة الايات، هذه إن ٣" • —  ٣٩
أنيمكن لا المثيثة وهدم لأمره. واستنجاس، ربه، وأءلاع إليه، ١لوصالة بالأساسه أحد والهداية الخير حلريق 
منمجئيثة وكل الكون، هذا ز الأمور ومقدر الخالق فهوسبحانه ذللثح، اف يشاء أن إلا الإنسان من نمير 

وهوإليه' والتقرب حئاعته إل عباده ؛دعوة سبحانه افه مشيقة سيشت، وقد الهللقة، لثيثته تابعة الخلق 

وأمره.تقديره ق حكيم عياله بأحوال، عاليم سبحانه 
أعث.فقد الغنالون أما عباده، من الومنون وهم ذللث،، يستنحق مذ وحنتته رحتنه ز سبحانه يدحل — ١٣ 

فنلهم.عل جزاء يستحقونه أليءأ عيابا لهم 

٧٢٤



الإنسانسورة 

والأتاطات:الفوائد 

تعليمز واكدرج ه، الشي هلب نشت متهات عديدة جآكم منجا ٠<^^ الكريم القرآن لتزول ~ ١ 
الخوادثوالوماح.وموافقة وتربيةالصّأءاية، القرآن، 

عن،الومت، بميل، أن يبم، لا اف سل عن لصد إلهاء من، الدين، مذا أعداء ص بممل ما مقاومة - ٢ 
والعيادة.الذكر 

 "٣ ،i هوالاثم أن بينهيا والفرق، والكفور- الاثم يئن جع ^ ت نعال، قوله
كفورا.آثم كل وليس كفورآثم، فكل سمة، هوالخاحد والكفور كانت،، أيآ العاصي عل امحدم 

X-O^IX'الرازي النخر الير، )الضر 

هداؤ، العبادة فضيلة عل دليل بح، والتوالجود بالعبادة الليل وقت نحميص عل التص ~ ٤
تعال.اف من وارمند_، الخشؤع، وامؤتحضار وسموالرؤح، النفس صفاء من فيه لما الوقت،؛ 

يؤيرهامى بمحاقة تعريض ه آلعاجة بجون ،تكُ ؤ تعالت ثوله ؤ، بالعاجلة الدنيا وصف، ~ ْ 
(.٤ • ٨ T/ ٩ uثور لأبن والصر )التحرير التمر. أهل شيم من ذللمث، وليس عاجل، لأنه بالدون رصوا إذ 

العامفهوسبحانه القلومط، محقي وط القوس، لخفايا كشمه اش: كلام القرآن أن عل الأدلة من ٦- 
قيء.حلقه أحوال، من عليه ولاعئمى الصدور، ؛ن.ارت، 

تغأن يمكن ولا لها، تايع،ن حلقه مى لأحد مشيئة وأي سجانه، فه الكون هدا ق الهللقة المشيئة ٧— 
الشرعية.لا الكونية المشيئة سا والقصود فلكها. ق ولرئدز حالقتها إذا 

وصورةالأحر، اليوم حصول أكدت، القيامة فورة القيامة، لسورة مبينه الإنسان صورة تعد ٨" 
الطريقتذكر أنا كا والأبرار، اممفار الاس: لصمي فيه اطه أعئ. وما اليوم، هدا j يكون U الإنسانئقث، 

اك^امة.يوم لكحاة 
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المرسلاتسورة 

السإءوتنشق صوءها، ويدمب اكجوم تزول إذ اليوم، ذلك أحداث بعض سحاته قئ؛ ثم — ١ ٠ ٨— 
منمحدد وقت ي وأقوامهم الرثل بين ومصل أثر. ولا وحول لها يبض فلا ا-بمبال وتتطاير أبوابا، وثقثح 
فتهبجتْع الذي العظيم اليوم لأر القمل؛ ليوم وأممهم الرمل ينز القمل تأجيل وتم القيامة، يوم أوقات 

وأقوامهم،الرسل القمل.yu ومنه الخلق، ب؛ن فيه القمل فتاب العباد، فيه النه ومحاسب الخلائق، خمح 
والحشرالبعث يوم فإنه والتههميل، للتعقليم ؤثآآئهق،تايرم^مه وق والاستفهام 

ورسله.باض *قدلب، لمن مهين، مولر ثديا عازامث، وفيه الأعإل، عل والحناء حميعا الخلق ( jyوالقضاء 
ثيعتهمبعدهم أتت، أقواما وأهلك وعاد، نهمح كقوم اكابقة الأمم أهللث، امحه سبحانه يقرر — ١ —٩ ١ ٦ 

ركاب،ق ار ومحبه كفر ثى كل اض ؛يللث، الإهلاك هدا ومثل وشب• لومحد كقوم والتكدب بالكفر 
وعيدالإخار هذا وؤ، وإجرامهم• كفرهم جزاء القيامة يوم شديد عياب ولهم للحق، المعاندين الجرمان 
والهدى.الحق ولريتح به، كفر لتي الاحرق وق الدنيا ق اف عياب من ونحويف، 

الإنسانحلن، سبحانه فإنه وعفلمته، اض ،رة ةاوعل به للأستدلأل الخلق، بأصل تذكر هدا — ٢ ٤ — ٠٢ 

كلففيه الحمل، لحصول مهثأ اف جعله الذي الرحم، ز بالثؤيضة يلتقي إذ وهوالنطفة، متقدر ماء من 
الد،يسبحانه انعه علم ق الحث،ده الحمل ة مع.تتم أن إل وراحة، وعداء حماية من الحن١ن إليه بمّإج ما 

ليلتي سديد عداب الاحرة وؤ، ثيء• يعجزها لا الض بقدمح-ته الخلق( أمور وقدر حلقه، ثي كل أحن 
وتكهميته-حلقه ل قدرته أثار يرى وهو تعال بافه يؤمن 

فهيجوفها، ق ويدقون علميها، يعيثون للشر، مد.لالة مهيأة الأرض جعل سبحانه افه إن —٨٢— ٢٠
الخبالفيها اف وجعل لأمواتهم، وبامحلتها لأحيائهم، فناهرها الإنسان، بتي لخمح الكبرى الأم بمنزلة 
ليثرب<العيب الماء أوجد سيعيانه أنه ي لها، الأوتاد فهي أوتضطرب، ت؛رلهم، أن من نحميها التي العالية 

علالحياة ولأنتهت، الإنسان، لهلكا الماء ولولا مصالحه. عل به وبستعيرثا الأرمحى، ويمل الإنسان، منه 

قافه قدرة اثار ورويته النعم، محوافر ح رسله وكدب باش، كفر لئن سعويد عياب الأحرة ول الأرصن. 
حوله.U كل 

الفوائدوالأساطايت،:

جزاءوعن بتومع، الومتين، جزاء عني تحدثت الني الإنسان، لسورة مبيته المرسلات سورة تعد — ١ 
والكاو؛ين،،الكافرين جزاء عن الحا-يثا ق بالتوئع السورة هاوْ ل مفصلا الأمر فجاء بإمحازط الكافرين 
الدممح،•جز.اء عن، الحديثح ؤ، دالإبجاز 

الملحق.ق كها ١لرياحإ .ا ءصف.صورة ينظرت ٢— 
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الرمحلأتصورة 

ويلءنيذققكئبم|هؤ جلة فيها تذكر أن ناب - -يار واكهارالوعيد عل السورة مده مدار كان لما *اس 
بٍاأحبريه.وثيب ياض كفر العدلمى العظم بالعياب التخؤيف زيادة من ذلك لماق مرات، عشر 
النعملأن وتخيرها؛ الأرصى تدليل بنعمت التيكير ئل الخلق التدكيربأصل الأيات هده ق ورد ~ ٤ 
كانلما اللمة والأعضاء والمر والمع الحياة لولا فانه الأفاق، j التي لضم كالأمحل الأنقى ز اكي 

٢(.٤ ١ "ا/ ٠ الفخرالرازي )النسرالعند، ممكئنآ. ايمحلوق بثيءمن الانتفاع 
نعيهعل وئكره به، للإيإن دعوة الأيات، مده ل حلقه عل ؤإتعامه الله قدرة مفلاهر ذكر ق ٥— 
العفليمة.الكثيرة 

وهلاكاونقمة حال ق نعمة يكون الذي العجي—، الخلق هدا ق التأمل إل دعوة المتم؛الرياح ق ٦— 
وعظمته.افه، قدرة عل الأدلة أعثلم وهومن آحر، ال حق 

جحمن الخنين لاستقبال الكان هدا هيئ حيثه مك؛ن، قراد بأنه الرحم الكريمة الأية وصمت، ٧— 
الحيطةالحوصى عقيام منها عديدة حاية بوصائل محاحل وهو ولادته، لحفلة إل تكونه لحفلة ومن الخوام،، 

(.٢٥-؛ ١٢٤ Y/ جلي خالص للايازد. محراب )الق تماما. الخم ومعل ق وكونه به، 
اسحق.ل ك،ا الخيال، صورة يتفلرت — ٨ 

الدقيقةالحية الكائنات ®إن ت البيولوجي علم ق التخمصة العوصي حنان الدكتورة تقول ٩— 
حيةكائنات هي الخثث، يتأءالل يقوم الذي بأن يوصح ممثا تامة، ملازمة اليتة الخثث، يلازم البكميا وبخاصة 
كسابقةالخقيقة ُدْ جاءت وقد منها، للتخكى الخئث، محلل اف إليها أوكل اش عي لأما تلازمها؛ 

صامعها ~ تقم أي ~ وئكفت، الميتة الخثث، تلازم حية كائنات هناك بأن سبحانه فيها وصح علمية، 
الخاشاسغرلإبناصفيالأرآندس

(.ب؛ ،  ٢٢« ١ ١ م- ١  ٤٣٢تركا دولت 

أثناءق ملوثة ومواد فيرومات من به علق ئ الماء تنقية ق تنؤهم الخيال أن الحديثه العلم ؤ يكز — ١ ٠ 
المعادنببعض يمتنج الخبال ق الموجودة للمصخور والعابر الماء من اكازل الماء وأن الخو، من نزوله 

هماياه.ؤ بكلمة الإلهي البيان عنه عم وهداما ادتساغ. العلعم ب، ؤيكتالصخور، تلمك ل والأملاح 
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الرمحلأتمحورة 

تيىأللهّأا}-يجبن( 'ثسج^'لأشل ثلث طفيذى ?و^'آطلقوأإؤ( ةكن>واث بي.، م\ّققِ ؤآنطلقواإك 
^ةدة.سايرلملأظموف.

ؤآئنإؤأووكثمتا_ضتو0"وآوأ 
نتمحأدلأ\قؤص:سومحأ 

لأص©؟ثص:س0^صم0ثلآاِظمحأقوأ 
وأهيهتوث بمتء> ئآى-ءدث 
المميرت

بيومالكالبين تحال افه يوبخ إذ القيامة، يوم مشاهد بععض عن الحديث، إل الايامت، انتقلت ~١مأس ٢٩
ئمةهوسس، وعظمته، كقرنه من انحامايت، ثلاثة إل دحاما ظل يتشعب إذ جهنم، إل اذهبوا الديزت 

ببمم.التهكم باب من ظلا شميته وحرما، جهنم لهس، من به للاحت،اء يصلح ظلأ يعود لا 
منالقهني مذْ لهيبها. وعئليم اتقادها سدة بس_، النار من عفصة قطع جهنم من دبمطاير U"؟"،٣"" 

كانفإذا العظيمة، السفن حبال، يثبه وبعضها حجمها، ق العتليم وهوالساء القصر، يثبه بعضها النار، 
والهلاك،للؤيل مستحق النار ق يعدن، مى إف النار؟ حال يكون فكيف، النار من ١لتهلاير الشرر حاث، هدا 

العذاب؟وأشد 

rw-r-o  بذللث،،الإذن وقت، مض وقد بالاعتدار، فم تمح ولا اممفار، يتكلم لا القيامة يوم

كفرْجح بيالكلام؛ من ومخ العذر، ينفعه لر لمى الثديي والءن.اب الد.فاع، الفرصة امرئ كل دأء٠لي، 
والدنيا.

كانفإن والاحرين، الأولتن ويمح بنيله، بيتهم ويقخي انماد، بغ، افه يفصل القيامة يوم ٤- -٠ ٣٨
إذوالتوبخ، التعجيز باب من الأمر وهذا فليفنل• العذاب من والجاه للخلاص حيله أحد عند 

وكنا؛وا.كفروا، اس.اب؛،ا لأشد مستحقون وهم عليه، ولايقدرون ذللث، يمكنهم لا 
فهمالدنيا، ل أمر0 واكزموا اض، اتقوا الذين الحنة أهل حال وصم، إل الحديثح انتقل ثم — ٤ ٠ — ٤ ١ 

الفاكهةأصناف، من يشتهون ما بآكل يتلدذون اُبمارية، الماء عيويت، تيم نح؛هل الوارفة الأشجار لال ظق 
ةلائ٠؛تستحقون فأنتم هنيثا، شرابا واشربوا شئتم، ما ثلوا ت الكريم سبيل عل لهم ويقال الحنة، وثيار 
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الرّلأتسورة 

الكافرونأما الدنيا، ق عملكم حن مقابل لكم ابزاء ثهذا عذابه- من وحشيتكم ض، تقواكم يب 
العفليم.للعداب مستحقون فهم ا،لكدبون 

فإنهحياتم، ز بتهلٍعون ما ميز ويتمتعوا شاووا، ما يأكلوا أن لااكافرين، ووعيد تمديد —  ٤٧— ٤ ٦ 

جرمونفهم ذلك، من أكثر متعة يستحقون لا ومم منتهم، صهم فيمتع الأجل، يوافيهم إذ فليل زمن 
الأخرة.ي موحع عياب ولهم معتل-ون، 

i'K-iA - ذلك،يأبون له، ومم.للأ لشأنه تعظيإ له، والركوع اش ؛هل١عة أمرواإذا الدنيا ل وكانوا
والتكذيب،الإياء هذا مقابل شديد عذاب فلهم افه، لأمر الانقياد ؤيرفضون 

وإبانوقدرته، وعظمته افه وحول إبان من هيه وما بالقرآن، الكدبون هؤلاء يؤمن ل؛ إن " ٠٠ 
فأيالإعجاز، ووجوه العاق وغزارة الأسلوب وجال، البيان روعة من فيه وما والخزاء، والحساب العن، 

ودليلالبثثة، وظهور الحجة، وصهمح ْع وعتادهم، كفرهم شدة عل دليل وهذا ذلك؟ بعد يؤمنون قيء 
العجز.القرآن هدا عظمة عل 

والأسنباطات،تالفوائد 

يستحق.بٍا محني وكل التعدية، الخة؛الثللأل، أهل يتمع الثلل من النار أهل حرمان مقابل ق ١" 
وهمحرأ، يميع ولا شيئا يغتي لا ظليل غم ظل إل يالانطلاق، المار أهل أمر و المهكم يفلهر ٢- 

وأتباعهم.بالرسل واستهزاء وسخرية، ةآ،كم الدنيا ل متهم صدر فكم المهكم، لهدا مستحقون 
الكافرأن إل إثارة وفيه الأمن، موضع المضز لأف بالآتمافرين؛ ث؛تكم بالقصر الشرر تشبيه ي ٣- 
.١( ٣ ٩ / y ٩ للتياوري القرآن )غراتب - الأمن منه تنوي بإ يعدب 

أركانأهم من لأنه الصلاة؛الركوع، عن ه لأ_>ةمح نإتاذلئثت\جثوأ ؤ الكريمة الأية ءؤ>ت، - ٤ 
له.العبن. ينحتي ح؛ن للرب تعظيم فيه الركؤح ولأن الصلاة، 
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النيأصورة 

مكية.ت النزول 

القاصين

والخاب.البعث عقيدة تقرير — ١ 

سال.اف قدرة عل اليرامن إقامة — ٢ 

والترمب.الترغيب من يخuف يتحقق وما الكافرين، ومصير التقvن ممثر ،؛ن الفرق ييان " ٣"

بمب

سننيثو؟أزستمذهأ'ئلأ 

وثؤشائاهصااصQثا^محك0نظا صمحهدا0نابمد 
ينوأزلتا أتو^ا وماجا سرإج1 جثانا .و?ؤأر ندادا سعا مدم وشغا ?جآ و-ج،ئلناآنمارمعاثا 

ه^^ك.تثقتأكا٥١٠ ءثا-ثاولمغ آلثتم>م،مح 
يرتالتف

الذيالكريم القرآن وهو الشأن، العفليم الخثر عن يتساءلون المشركون؟ يأل، ثيء أي عن ٣— —١ 
وتجادلون-يشأكون ذلك ل وهم العث، دقؤع يوى 
يومدللث، ّّؤيتأكدون ثم تكاJيبهم، عاقية سيعلمون المضلون، هؤلاء ي،كدي، كط الأمر ليس — ه —٤ 

القيامة.

ثوايت،وا-لحال، للسكن، ومهيآة طة منبالأرمحى لكم جتنتا أتما ~ العباد ايا — يقروا ألي ~  ١٦"٦ 
لأبدانكم؟راحة نومكم وجعالما وأنش؟ ذكرآ أصنافا - انس أيا - وقدرناكم وأنثأناكم للأرض؟ 

لطلس،وقتا المز النهار وجعلنا متركم؟ الذي كاللباس لكم فيكون بظلامه، يغشاكم الليل وجعلتا 

وجعلتاحلل؟ فيها ليس البنيان، قؤية محكمة صموامتح صح فوقكم وبنيتا حياتكم؟ يه تقوم الذي المعاثن 
اصوالجوالث،ار الجوب به لمخ أن لأجل غزمآ؟ مطرآ السحاب من وأنزلتا مضصيثا؟ مراحا الشمس 

بعض.عل بعضها أعماما الملممة الأشجار ذاُت، 
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النيأسورة 

والأساطات:الفوائد 

الإلهية.والرحمة والحكمة القدرة مظاهر بيان ~ ١ 

ورنمهاالقارات، ساء إل وأدت وأمره تعال اممه بقدرة ثت الأرضية التغيرات أن علميا بت، ٢" 

شاهقة،جبلية وأحزمة وّلأل، مطومات من محموعات هيئة عل وايصيهنات البحار توى مفوقا 
جبليةالأمر بادئ ل كانت التي القارات مساحة من لتزيد وبهلء؛ بانتذل١م يعص إل بعضها يضاف ظلت، 
بالتدرجالشاهقة ا-بميال، تللث، من الأحذ ق التعرية عوامل بدأت ثم بعمراما، وعورما تسمح لا وعرة، 

الثابتةوالرواصخ الحقورة، والأودية المنخفضة، والنجود وائماب الوامعة، السهول، إل حولتها حتى 

الإنسان.بواسهلة للعمران الناسبة صورتما إل الأرض وصلت، حتى اليوم القارات أواسط اليثثتكل 
معاشهم•لطلب، ووئت، وراحتهم، لنومهم معين ونت، توهيت، ل بحلقه سبحاته رحته ٣— 

يرأشحنا تشحن الي والركامية الهلباقية السحّب، من محموعة مي العصران إل الخثراء يقول، — ٤ 
البحارنؤ الماء من شاسعة مساحات فوق، تتكون التيؤ الدارية الأعاصير نحدئها والتيؤ وقطراته، الماء ببخار 

حنى،ببطء اق أوتطباقية، سحب، هيئة عل اليابسة فوق تتكون الض، الهوائية أوالدوامات والأحيهلات، 

الشيعةكيلا، ( ١٠عف)يزيد ها إل ترتفع التي الركامية الحج، لككوف أعف إل رثم ثم وتتجمع، تتالف، 
دونأيام عدة القوط ق يستمر فد والذي الغزير)التجاج(، العلر لإسقاط مهيأة باتاء)العصران( 

ايثجاج،الماء هعلول صورة وينقلر: (. littp://\vwvv.ahrain^rg.eg/arcliive/2()02/7/H/C)PIN8.HانقaUع. 

كاوالدم،.
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النبأمحورة 

1فبأآلتثاء أيوثأو؟وفيخ> ثآنون ى محلكاثبمثقأو؟يرأينثح ؤءن 
د؛آأ-ثماثا.'تثاثاؤآسق ثداو؛محظغين جهثتوكاثت ^^،صدئاتع،هرإف 

ت،ء'هك0إمح(ظوأسن ننئولأءمم.ألأيأا بجا 
ئلأعئءُأ©؟هرج ^^ا.سومأظن ئكدج.ئو 

التمثر!

للخلقثمددأ وقتآ لكن الخلائق من وانللوم  ٣١بض ب مصل الذي الشامة يوم إن ٢- -• ١٧
وأبوايآ،طرتا فكانت الس،اء وئمقت ورمرأ، أمما فتجيثون بالبعث،، إيذانا المزن ل اللك يتمح يوم آجعتن، 
الرمل.كسان مثل سرابا فمارت الخيال وهلعت 

فيهاماكمحن الكفر، بلغوا حتى اٌيراتم اقترفوا الدين نرلأءها وتترمح—، تتتثلر، جهئم نار إن ~ ٢ ""٦ ٢ ١ 
الخرارة،قديد ماء إلا يروي شرابا ولا عنهم، الحر شدة يود ما يدلقون لا الأبد، إل دهورأ 

الخيبة.لأمالهم ءادلأموافقا جزاة بدلك نجارون الممن، النار أهل وصديد 
وكلعس،وأ، جمحودأ والغامدة الموعة بآياتنا وجحدوا الحساب،، يتوقعون لا لكنوا رمم ٣" • " ٢٧

عذابكم.فوق ءال.ابا إلا نزيا.كم فلن النار، عداب، من - الهلغاة اتيا - فدوقوا عليهم، وكتثناْ علمناه قيء 
والأساطاصالفوائد 

القيور.ق من لبمثج الصور؛ ق النفح ومفلاهره١ الشامة يوم أمارات من ١- 
الظالين.جراء وبيان التنديد؛الطغيان، ~ ٢ 

يه.والكذي،ن بالبعث التنديد؛التكن-يب ٣" 

الخواءفله أماء ومي الحسن، الحناء فله أحن فتى الأعهال، تقدير ق عائل الأحرة ق الحناء ~ ٤ 

الئش•

آثارها.>يكو والحناء العث، عقيدة تقريم. ~ ٠ 
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النازعاتسورة 

الرول:مكية.

القاصد:

والخساب.البعث عقيدة تقرير ~ ١ 

الإ؛ءانبآءنافاللأتكة.٢- 

ه.اش رمحول تبيتا لية ت٣"" 

أقأؤتفيآه-يِيي 

ومحا
رقائثعة'ه؟يةولو0 آبتثثه\ ?٠ يونذوا-أم_ة دعهاآؤدلأأج'محب  ٢٥ذ'

جءنماِهممحص0
ظداهمألثاهتا،?ج؟ه

التمسجرت

 ١~ ~U الشوياللأتكه يعشا، الكمار أرولح مع التي ماللأتكة عذليمةت أمام خمسة تعال اف يقيم
محالوةات٠iامن وغثرها والممن، والمحوم اللائكة، من ويانائحات وسهولة، بلطف الؤمتين أرواح تفيض 

عتدمن أمرت اش الدبرة وباللائكت مهئاما، ق غيرها ئنيى اش وباللأتكت والياه، الفضاء ز سبح التر 
أحرىنفخة تتيعها ثم الأول، بالضية الثرية فتمويت، الأرصى، تتزلزل يوم وكحاتبى لتبمس تعال، افّ 

أحياء.نورهم من الوني لعث 
ذلك،من ذليلة وأبصارهم القيور، من حرحت تمد دهم، حائقة النوم ذلك ل الناس قلوب ~ ١ * ٨— 

الوتمقح.

التراب؟نحت، وتدفن نموت، أن بعد الخياة إل أنرج^ قالوا: حيث، باليمثؤ ال،كد؛ون ينكر — ١ ٢ — ١ ١ 
فيها.حير لا الوضع اليعيدة الرجعة نالك، مفقة؟ عظاما محزنا وقد الحياة إل نر■؟ع هل 

الأرض.وجه عل أحياء فجآة مم فإذا واص؛، محيحة هي فإثط بعيده، الرجعة محتثوا لا — ١ ٤ — ١ ٣ 
والأسشاطات،:المواتي 

تحال.ربه بغير م يشأن له نبيذ لا المد بخلاف، نحلوقاته، من يشاء بإ الثه بمم ١" 
اف.بإذن الكون وتدبير اف، أوامر وتنفيذ الأرواح، بض منها: متعددة الملائكة وحياتمء — ٢ 
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النازعاتسورة 

الكافر.محده ما الألآ من محي لا سريعا، ترعا الوت عند مع الومن ريح أن بيان ٣" 
واعظا.با،لوت وكفى با1وت عباده قهر من فسبحانه للموت، الأست١ءطلاد إل الإشارة ّ ٤ 

•للبت إنكارهم ل وسفاهتهم الشرين جهل — ٥ 

طان.صقهللأثآقئيللإيى.آحإك ̂ ؤ
محوظبومح.يمأذتبج.

■الم>ر 

واديي صجحانه ربه كلمه حين ١ا٤إهخ موصى حم أتاك هل محمدآ.ت رسوله تعال افه يشوق — ١ —٩ ١ ٥ 
الطهر؟»طوى* 

تطهرأن ترغب هل له; فقل والتكم، الفساد ق ا-لحد نحاوز قد إيه ممر فرعون إل اذهب لوصى; فقال 
فتخثاه؟ربك طاعة إل وأرشدك الكفر، رجس من مالئ، 

فكث<برصاكه، صدق عل الدالة واليد بالعصا الكمى الخجة لفرعون الققؤأ موسى فأظهر — ٢ ه — ٢ ٠ 
وأتياعه،قومه فجمع ال، الفل عي بوممى الإبان، عن أعرض ثم تعال، افه أمر وخالفإ فرعون، 

ّبمدبالآحرْ وق بالغرق، الدنيا ق هته اف فانتقم الأعل. ربكم أنا قاتلات وكيد بغرور فيهم ينادى 
بالخرق.

افه.عقابح عناق، حمايتي لموعطة العظيم العياب، ذلك، ق إة — ٢ ٦ 
^،!u9L_،*^IUالفوايد 

•فرعون من ئيله عانى مد الهءي مٌّىر رسوله بائ ه محما« ررٌواه افه لية ت١— 
القلوب،.كآليف، العاملة؛ ق واللهلف، القول، ق اللين الدعوة ق افه مهج ٢— 
عليهم•لتصرْ افه حد.ده الن•ى الأجل محن حتى قومه معاناة عل الصم قوإل إرّوره افه دعوة ٣- 

الة؛ءأ.لوسي افه كلام إثبات ~ ٤ 
الربوبية•لادعائه وعذابا الألوهية، لادعائه عيابا فرعونعيابين: إنافهعدب، — ٠ 

يومن•دم واليد، كالما الأيات أعظم فرعون رأى فقد الإبان، يستلزم لا العجزايته وجود ٦- 
بعبادته.الاس فيأمر والألوهية، الربوبية يدعي الشديديثن والوعيد التنديد ٧- 
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الارعام0ّورة 

تؤولإصؤ.قداجهتأنثما.مم وثتع٠ثا.دآي؛اد _ مثا دثمآ'؛©؛'لمج ده 
تيَنى.آثاشتي.نثارآشث ورن أ0؟ تن C ثدوآلاتق ?0؟ج آؤاته(ومحئ 

همرآثة أو؟غ0 ودآن،آقسشآمح ردء ٠^٢ ^ ١٠-من ^أ'؛ةآشمهمآئوئأو'وأك 
^آ.لقآكضثش

■المسءرِ 

أصعبتقديركم ق — العباد أثبما — ^٠٠٢ ١١لهم- مويخآ تابث الكدبين عل تعال افه بمكر "٣٣"  ٢٧
،UJa،aليلها وجعل الأرجاء، معتدلة البناء، عالية جعلها ،إ-حكام: بناها إد4 أشد؟ ال،اء حلى أم إبجادآ، 

الكلأ،فيها وأنبت، ماءها، الأرض باطن من أحمج بعلها، الماء حلق يعد والأرض مضيئا، ومارها 
الزمن.من مدة ولأنعامكم لكم متفعة النعم هده وكل لئلاتتحرك. الجال، فيها وأنت 

حسثذبآهوالها، سواها قتغمر الأمور، من هائلة كل تتضمن الي الكم,ى القيامة جاءتر إذا ف ٤
العباد.لثراها ءأفلهردت< بجهنم، يجيء ليقري، فيتذآكرْ دشئ حم من عمله كل ان الأتعل ينرص 
الدنياالخياة منيع وقدم كفر، حتى فنكم الخد، نجاوز س قاما الفريقين،، بمصثد اف يدؤر — ٤١" ٣٧

هنفوكم، للحساب،، ربه يدي بين القيام حاف، مى وأما مستقؤه، هي الخحيم نار فال الأحرة، نعم عل 
متقنه.هي الخنة فان العاصي، من فيه ترغب، عئا 

ليسوقوعها؟ متى الساعة: قيام وقت، عن ساحرين — الرسول، أثبما — المشركون أللثح ي— ٤ —٦ ٤ ٢ 
كأممالقيامة، ه محاقمى إنذار إلا واجبمك ما وقوعبما، علم مر"؛ع ربم، أل لهم، يدؤرما حش إليك علمها 

مار.من إلاصّاعة الدنيا ؤ يلبتوا ل؛ القيامة يشاهدون يوم 

والأسن؛اطاُت،:الفوائد 

والراه؛ن.الأحكام من بثنه وما حيامم. ق والأسباب، المناع من هثألهم ب،ا عباده عل افه قفل — ١ 
محتلمفةأوثانا' ستغرق الش الحركاُت، عددآمن الأرض دوران لمحور أن الفلكية الدراّاُت، أنم، ٢- 

الكريمالقرأن ل الأرض العلمي الايجاز )ايات سيئا. من سنة  ١٨٠٦أطولها ويبني أيام، عشرة أقصرها يبلغ 
(.٢٣• ٢- ص٧١ وظودالنجاد، سىوو 
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التارعاتمحورة 

وتتمماايرّاكين، ثورات عثر الأرض داخل من ١^^٠ قد الأرصى عل كل أن ثت ٣— 
ك،ايل:رئسين نوعين إل الأرض سطح اتاءتحت خزاتات 
الأرصى،سطح من بعيدة أماق ق يكون عادة الماءالمالح وهدا أوشديداللوحة، ماءمايح خزانات أ— 

مكامنه.ق للقط المصاحب، الماء أمثلته ومن 

الياء.من النارل، المطر ماء من وهوماءمتجمع الملوحة: متوصؤط إل اللوحة قليل ماء خزانات ب~ 
(.٤  ٦٨- ٤ ٠ ١ الصفحات، الجاد، نغازل لاللكور الكريم والقران الأرض اسي: الإءجاذ )أياُت، 

رحم.أمر ونوا أنمهم، ثهوات اثروا الدين الطعام عامة سوء ٤— 
وشهواتما•أهوائها من أنمهم متعوا الن-ين المومتغ، عامة حن — ٥ 
المساعة.بعلم وحده القه اختصن ~ ٦ 
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همسسوئ؟ 

الرول:ْكية.

القاصد:

مال.اف قدرة عل الدالأ الدامض إقامت - ١ 

الشامة.يوم أموال من الترهيب ~ ٢ 
لقريش•؛دعوته M الني اهت،ام سان ٣- 

أقآؤءفيآق_ييتم 

قثثثآلآؤبمهآقسآعدلإ 
•جا»كمي,أه؟ألأ,'ه'ه؟د\ماس ث-ثئ?ه'وماممش لع> 

همحث,.يمإذاثات
مهأ'أج^أ'هتآ آذشره>ؤ^أءلأداستل 

النزول:سب 

هاش رسول أتى الأعمى، مكتوم أم ابن ل ؤءتر<دممحه أنزل: قالت: عنها  ٠٥١رصي عائشة عن 
قواش رسول فجعل الشركن عظماء من رجل ه اف رسول وعند أرشدبي(، افه رسول يا يقول: فجعل 

—تن١١ي التردي )ا-محرحي أنزل. هدا ففي لا، فمال بآّا، تقول بجا أترى ويقول: الأحر عل يبجل عته بمرض 
X^t — X^y/X)الإحسان الأرناووط وصححه حيان ابن واحرجه التردي، من صحح ي الأليام وصححه الضر، كتاب —  ٤٣٢ه/ 

(.٠ ١ ٤ T/ العورك ل الل-عم درايته وصححه الخاكم داحرجه ٢، ؛رممْ'اْ 

التفسير:

الأعمىالمحاي جاءْ حنن قو الني بمتايه بالضعفاء، العناية إل الومتقن تعال اف يرثي ٢— — ١ 

بعضبدعوْ قومتشيعد الرسول وكان أرشيف. اف، رسول يا يقول: إسلامه ئل ه مكتوم أم بن عجراف 
مكتوم.أم ابن عن وأعرض اش.، رسول نمس الإسلام، إل قريش زصام 

فتضهبقواالئ،، أويتعظ الإسلام، ببمرى يتطهر له بإرشادك لعله ~ الرسول أ|أا ~ مابملئك د~ 
ا،لوءذلة؟

 ٥~ ~U هذاينلم لر إذا ّيالحقاك، ثيء وأي له، نتعرض فأنت، بك الإبجان عن غنيا ه نفعد س أما
الكافر؟

-٧٣٩ -



ّردأمس

عظ،.تشغل فأتت اض، وهوتنشى يجدوعزيمة حاءك الذي الأعمى هدا وآما - ١ ٠ ٨- 
ياياتشظ أن اف، عياد من أراد فثن يتدؤر، أن أراد لتي موعظة الأيات هدْ إة حما - ١ -٦ ١ ١ 

محبودنى، تقص كل من مطهرة الخدر، رمعة شريفة صحمر ق مكتوب، وهذا ذلكؤ، ل، حصل القرآن 
ش.ائيعين الأخيار اللائكة من اف رز بأيدي 
منأيقث اف•، بنتم جحوده شدة عل اش رخمة من والطرد باللعن الكافر ان الأتعل دعاء — ٢٢—  ١٧

أمه،يملن من الخريج له اف سهل تم الخلق، أؤلوارآق ذلك بعد ققدره قم، من حلخ، اف؟ حلقه ثيء أي 
إذام اضر، ق بدفنه وأمر بالويت،، عليه حكم الحياة بعد تم والشر، الختل طريتا له بع، رشده بلهمغ بعد ثم 

للعصاب<.وبعثه أحياه شاء 

M.رسوله عل أنزلها اض اطه أوامر يوة ل( فإنه الكافر، هدا لثدتدغ -  ٢٣
الفواتدوالأساطات:

عقليا.الماس موانين j كان تن العفليم وليس عظنا، اف ميزان j مذكان العظم ١- 
دينوأن الناس، ي؛ن الساواة وجوبه ق لأمت4 تعليا لهليفا، عتابا قو محمد لشيه تعال افه عتاب ٢" 

العدل.دين الإسلام 

خاط،،فقد ل،، تعال اش عتاب، أسلوب ذلك عل ئل( وأّاْ، مقام أشرف قووأد4 الخم، مقام بياذ ٣" 
مص،.فتلهلمه فيوله، بالحيياب لايواجهه حتى غامح ثخمى سلوب أق 

أونقصان.زيادة دون عليه، نزل كا له ربه عتاب بى •من ه افه رسول أمانة ~ ٤ 

الإيإن.عل الماس إحار مهمته وليت، والبلح، الإنذار هي هق الرسول مهمة ~ ٥ 

ينجهثتآنيثأف تنير ١^< ١؛^، يمحه دْنيمحهء وا ليه دأمهء لخه يى آلمرء ير ءم .ا 
ئز١^٥٠ اؤأر هره رسها أؤآ عر؟ عثتا ءين أج'وؤمُْ متثبشز؟ شلأ أثوأ منفر؟ وم؟ 

المهر١

rx-n  الماء، س الغزير الطر أنرلظ إئا ويئرناه؟ ذثراه كيف، ٍلعامهم شأن المشز فليتمP
والخيل،والزيتون والأعلأف والأعناب الحبوب الأرصى مذ. ق فأنبتتا شما، الأرصى؛البامت، شققنا 
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مس—ئد؛ 

مدةوأنعامكم أنتم بها تتممعون وحمِاما، يثإرما كريمة وأوراقها، بظلالها ضخمة أشجار ذات وبساتين 

الرْ>،•ْ>،

إحوانهمن المرء 2؛اوب ثوم مك الش القيامة يوم الثديية الصيحة جاءت فإذا —٧٣— ٣٣

غثره.عن يشغله وغخ جما منهم واحد لكل لأة وأبئائه؛ وزوجته وأبؤيه 
سيلقاهيا فرحه من وصحك وجهه، أضاء ئد فريق فرشن: إل العيال يشم اليوم هذا ق - -٢٤ ٣٨

عناليعداء أولئك ابحيم. نار من تتلاه بإ والكابة الدلة وغشيته وجهه اسود ئد وفريق التعتم، من 
والسيئات.ا-لحراثم وارتكبوا والايات، النعم جحدوا الذين هم افه رحمة 

والأساطاُت،:المواتي 

النباتاتأهم الايات ذكرت فقد سبحانه، عاليه تدل عظيمة واية تعال افه من نعمة الإنان ؤلعام — ١ 
وأنعامه:الإنسان من لكل الرئيس الهلعام محقون التي 

النجيلية(،رالحائلة وتسمى الواحدة، الفلقة ذوات من ا-اءيود_، أنولع حمح تشمل ؤ-ثتاه فكلمة أ— 
كالأنمام.الأعشاب الأكلة والحيوانات الإنسان من لكل باكية نباتية ء\ئلة أهم وهي 

العناييات.رتبة هي الهمة المار نباتات من كاملة رتبة إل يثبر يبمثاه ؤ ب— 
منكل علمتها يعتما يدرية نباتية عائلة أكبمر ئاي وهي، اليقولية، العائلة إل إشارة رهماه ؤ ج— 
ءلعامه.ق وأنعامه الإنسان 

انممحيلية.والعائلة الزيتونية، العاظة هما اكباتية العائلات أهم من ء\ص إل يشر نز:ؤثا ؤ د- 

والزينة،الظل، نباتات وبخاصة الباتات، أنولع من الباقية الغالبية تشمل قاه: وثديي ؤ — ٥ 
(.٠٦٨ ص الجار، نغلول، الدممور )مهالامحت، والأحشاب. 

عليه.يدل، القيء أثر وأن الماغ، عل باكتعة الاستدلال ٢— 
عليه.اف نعم ؤ، والتأمل للتظر ودعوته الحياة- مبل ثر تنحلقه: عل اف يتم من ٣— 

القيامة.يوم افول شدة بيان 

والفجورالكفر وعانة ؤإضاءة، له وإشراقا الوجه عل نورأ الوقف ق تظهر والتقوى الإمحان نمرة ~ ٥ 
وعبارآ,الوجه عل وسوادآ ظالمة تظهر 
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النميرصورة 

مكية.ت النزول 

تالسورة فضل 

وإدافالمرأ: القيامة يوم إل ينفلر أن تره ااس أ اف يصول قال عتهما اف لصي صر ابن عن 
Y ؛،أخمد، الإمام )أحرجه ®٠ ه المتأءانثمته إدا وؤ ه وؤإدااكماءآشلتم£، ه ؛لحمسَمحإوش  juJراحرحه، /٦٣

aIالأئاف)الوصححه ( ٥٧٦/ ٤ >ادتدرك النمي ووافقه وصححه الخاكم  JL  ١(.• ٨ ١ برتم ٧ • ٣! انمحيحة

اكاصطد:

القيامة.يوم أهوال بيان ~ ١ 

والرسالة.الوحي تقرير - ٢ 

القيامة.يوم أهوال س وترمهم اكرين دعوة ٣— 

ِبمءمحآؤمح«هم

أتهدرق''وأ'وإداآيثادنيتقأأج'دإداآلعثارعطتش?٠'ه؟وإداآفمم ؤلد١آقدآؤرث 
روجغأهُوإداآلموء>دْ'-يثق٥؟أهأواداآلمحش آلحارشترث اه؟وإدا حتمق آلوي>وش نإدا 
لآاآص(شنت0طاآه^^ دمiئاjشهثإداآلصقزت٥^^1١١٥ى 

■الشسجر 

إقلستعدوا القيامة؛ يوم اوأظيمة اسلوقات عل مملرأ الي بالأهوال العباد تعال اف تعظ ٦" "١ 
ؤإذاصوءها، فقئت الشمس إذا التاليةت عشرة الأرح الأتان ل وذلك الثواب، أو العقاب لنيل الخاب 
بلضتاالتي الحوامل التوق ؤإذا متناثر، ماء إل ومحولت، سمثج الخيال ؤإدا ودعيرصت، تساتحلمثؤ النجوم 
أوكارهامن حرجت محي الإنسان من تتمر التي الرئة الحيوانات ؤإذا تركتآ، محي حملها من العاشر الشهر 

ماؤها,محيهب باكران أومحيت البحار ؤإذا كلها، وحمنئ، وجحورها 

t~U  المدمحونةالريئة البنت وإذا النافق، ْع والتامحق الومن، ْع الومن بأمثالهات محرئش النفوس وإذا ~ ١
لخاطرهاجبر ذللثح ول ~ أهاللث،؟ يدمحنك حتى محعلتها التي الحريمة ما سئد-ثجت الحياة قيد عل وهي 
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التكويرسوئ؟ 

مكاب،من محولته الهاء ؤإذا لتقرأ، فتحت العيال أعهال صحف ؤإدا ~، دفنها لليي وتقرع لها ؤإماف 
قدمتما نقص كل علمش الأهوال مدم ونمت إذا أملها، من فرت ا-إث وإذا أويدمتر، الخحيم نار وإذا 
شؤ.أو حم من 

والأسشاطات:الفوائد 

حيث،المحيط ومط صنيمرتفعات تتركز الصدؤع من هاتلمة ثبك،ن والبحار ا1حيهلات قيعان ل إن ~ ١ 
النيرانمن كتل كأما فتظهر مقوية درحة ألف إل تصل عالية حرارة درحات ق البازلتية اللأفا منها يندفع 
تبخرأن تهلح تشدتبا عل ولاالخرارة حذوتبا يهلفئ أن تهلح لايالماء إل حيث، الماء، سبح محت، الهاتلمة 

يامحلنق محي■ث، لما نتيجة لتكؤينها لخقلة أول منذ الأرصى لانفجرت الصدؤع هده ولولا لكثرته. الماء 
ملةالحار، علوم بال، ي الكريم: القرآن ق العلص الإعجاز )•،لاح ماتلمة. وكيمياتية نووية تفاعلأت من الأرصص 

(.٢٧اسدالإعجازاسي:

بابالخاري، )ص<حح القيامة؛،. يوم مكوران والقمر ءالشمى ^ ١٥ه ارّم، عن مريرة أبيا ًر، ~ ٢ 
(.٠٣٢ ٠ برقم دالقم■" الشمس صفة باب الخلق، بدء 

القيامة.ومع بداية صد سةاممحاو.محث، ٣" 

بالأجساد.الأرواح تقترن ك،ا يعمله ان إنكل يقترن ~ ٤ 
ا-فة.إل اضر بما إذ المالح، والعمل الإيان ز الترف ٠- 

ازر.إل الممير بما إذ والعاصي، الشرك من الترمب - ٦ 

ثّولُوأ'آلإارآئثر،ُو؟وآنخ،إداأنم لا هؤ 
دءاْالأنيآينَئنماوأذىمكعندذىآلمةد،ءا?هرّميمو؟وماصاجمؤ

رب،يثاءآظ لمنثاءتؤ؛إآد<ث—ثذيمأو؟وتادثآءوثإلأق 
الشثرت

والقمر،الثمي ْع فلكها ز نحري والتي النهار، j نحتفي التي بالتجوم موثدآ ما -٢٢- ١ ٠ 
جثريلسليغ حما القرآن هدا إل صوءْ. بزغ إذا وبالصح أوأدبر، أمل، إذا وبالليل غروبما، وقت وتستتر 

علومؤتمن عليها، أمر الش الملائكة ئهليعه تعال، افه صد عالية منزلة وذو عفليمة، ض؛ ًاح_ه ؛ ٥٤١١
بمجون.محمده وما عنون، لا الوحي 
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التكؤيرسورة 

الوحيذبلتغ هويخل وما الواصح، الم،اء أفق المحوق حمجيل محقي٠ رأى ص وقسا ٢- -٥ ٢٣
تعال.اش كلام ولكنه افص، رحمة من مطرود ملمحون شيطان محمول القرآن وليس عنكم، يكتمه فلا 

القهمن موعظة إلا القرآن هدا ما الييان؟ هذا بعد يالقرآن تكدسكم ق الكوته تؤلريق فأي "٩٢"  ٢٦
تثاوونوما الخؤ، اساع طريق عل يستقيم أن أراد لتي وذلك والخاى، الإنس من " ا،لكلفون أقبما " لتكم 

ذلك.العاين رب اس يثاء إلاأن الاستقامة " العباد نجا أ- 

والأ>سياطاتتالفوائد 

تفسيأمحد.وا ول؛ السينية، الأشعة من وابلا تصدر العادية النجوم يعقى أن الفلك عياء اكتشف — ١ 
جاذبيةومحالأت للعادة، حارمة كثافات ذات مرئية غير ّإؤية أحرام تأثير نحت، وقوعها إلا علميا 
ثمينوقد ذاتبما، من السينية الأشعة إصدار مقدورها ق ليس العادية الجوم لأن وذلك الشدة؛ عالية 
وقدمميت~ الكثس الخثس الأبلغ التعبير " ( 13l؛jck Holes)الود الثقوب باسم الخفية النجوم تلك< 

المائةصور محتلفج من جاذبيتها نهلاق ق يدحل أو به ممر ما كل ابتلاع عل الفائقة لقدرما يالثقوب؛ 
تمامامعتمة لأما بالواد ووصمت، المختلفة، السماوية والأجرام والغارات الكوي الغبار مثل من والهياقة 

حياةق الشبخوحة السودمرحلة الثقوب اعتبرت وقد جاذبيتها، محال من الإفلات عل الضوء ^رة لعدم 
توصحصورة ويمملر: (. rr-Y-Y؛١ اتجار، زظول سكور الم؛م القران ق الماء اسي: الإصجاز )اياُت، اكجوم. 

الملحق.ل ك،ا الأسود، الثمي، 

قوةولطها ماء، البأجرام علث، التي القوى من عدد عف التعرف، من المكتسبة العلوم تمتكثت، ٢- 
والنجوموأمارها، الكواكيج من ونحمعاما الأقل، عف الدنيا الماء أجرام بمختلف تمسك، وهي اباذبية، 

ابر،زغلول سوكتور الكريم القرآن ي الماء اسلمي: الإصجاز )آيات وتوابعها. 

الملحق.ل كيا الفجر، ويحول الليل انتهاء صورة يتظرت ٣" 

أنفاسهوأق حقيقيا، نتفا تتنمى كبيِة هوإلارئة ما أوالصح النهار أئ وهي علمية حقيقة ثبوت " ٤ 
مارآ،الهناقة منويان لأرتفاع نفلرأ وهبوطا؛ صعودآ دائمة بصورة الهواء جزيئات حركة إلا هي ما 

١(.واوة،صآ' القرآن ق أسي للإصجاز الثامن للمؤتمر مقدم المح،بمءث مص حقمت أنات ي اسي )الإمجاز ليلا• واتخماصها 

•الكرم الطاعة، الكاتة، علو القوة، الأمانة، ^١١٢^^ ١١جميل صفات ييان ~ ٠ 
المشركون.يه امحهمه مما الرسول يراءة ~ ٦ 

٠علميها افٌ حلقه التي هيئته عل ببريل قق الله رسول روية ~ ٧ 
يريد•ما إلا تعاق افه ملك ل يقع فلا العبد، لمشيثة سامة اف مشثة أن بيان - ٨ 
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الانفطارمحورة 

الرول;ْكة.

التكؤير.محورة خضل ق ذكره مدم ت السورة فضل 

القاصد:

القيامة.يوم أموال بيان ~ ١ 

سثاالكفرهوإنكاريومالحاب.٢" 

•٠  ٠٠٠ص؛• ابقييمحاو؛تي يم 

هسنت هظذاُث ^١^١^١'ءق أوؤؤث ١^^٥٧^١ الث1آث ؤلد١ 
3ثولكآلإمىماءث،قموهأتحكيمأجأ'الى-ثككمو>ك ومثئ^'ثأه ما مس ءلتن< 

هممثم١ثملونأو٢ 
الضر:

العبأدليومن القيامة، يوم ءءالوئاته من ومحيفة عجيبة يمشاهد قدرته عتلمة تعال اف يؤكد ه~ ~١ 
محمضهاادأحارينخ ؤإذا انطت،، حمالجوم ؤإذا امحتمش، ال،اء إذا والعقاب: للثواب الخاب وثوم بالمعاد 

حير،من عملته الذي نقص كل علمتج حسد أحياء، هتها الموتى فخمج أثيرت، الشور وإذا بعضى، عل 
موتما.بعد ؟٦١ يعمل أوثق ثوابه، يلحقها عمل من أحرئه وما 

أمنه؟وحالمث، عصيته، حش الكريم حدعك؛ربلث، ثيء أي البعث،: منكر عل تعال افه ينكر ٨" "٦ 
شاءهاحلقالث،.هيثة أي ل أعضائه، ي؛ن ومحناثيه بتقؤيمه حتآ حلقك فجعل العدم، من أوحدك الذي 
الخسماب،بيوم ثكدبون أنتم ل حق، عل لتم فأنتم ؛الشيه؛لان، — المخدوعون أبأا ~ ادتي"ءوا ~ ١ ٢ ■ "٩ 
يملممونفهم أمالكم، أهناءيكتبون شرفاء ومم ويكبوما، أعالكم مءمون اللاثكة من حفظة علميكم وإل 
والعلن.الز ز تفعلون ما كل 
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الانفطارصورة 

الفرائدوالأستساءلأت:

١قيام عند الكون نظام تغير بيان — ١  البحار.وتفجير هاء، الئثمق ذلك، ومن عة،  ١١
•العدم من حلق4 ق العيد عل اه، لعم والتنكر الغرور دم ٢~ 
شرآ.أو حيرأ عمله يجلون ملائكة، يلازمه ان إنكل ٣— 

والماد.الشر عوامل من عامل أكبر فائه وا-لحراء، باليعث، اككذيث، من اكأءادير — ٤ 

مئ،قأنبواسطة القيامة، يوم بمقتماها وا-يامحب، وسيقها ضها الأتمالى كتابة عقيدة تقرير ه~ 
(.٣٧٤/ أ التفاسير )أسر مكلفح. إنسان كل عل كريمين 

و؟وتاملإاثلأبمازنهايرمآلي؛ن زآلارات إؤ 
وألآتربج-شمنيصد،سى ثس أؤآبجملُثتلك ماث؛آمحنذ مايمآلإتي'وأ'يمحأدرش \ونذإن( 

الممثرت

حما.ابنة نعتم لفي اقّ بطاعة العاملين الومتين إى —  ١٣

فحترقونيدحلوما قطعا، ابحيم نار لفي والكمر، بالكفر دوا أف الدين الجرمين وإ0 - ١ -٦ ١ ٤ 
أبدأ.فيها ويمكثون ا-لحايؤ، يوم بلهييها 
يومأهوال ما أءلملثإ ما ثم الحاب؟ يوم شدائد  ١٠— الإنسان اثبما — أعلمك وما — ١٩—١٧

وحلم•تعال، فّ كثه والأمر قيء، بأي غيره يتبع أن أحد يستهني لا والجراء الحاي، يوم ا-داد_،؟ 
والأستاطايتذ:الفوائد 

جحيم•فهول، كافر وفاجر نعيم، فهوj صاد3، بار بين ما مم إذ الوهم،، أهل ز افه غكم بيان - ١ 
العيال.وحسابإ الأعٍإل، نشر من فيه لما الوين يوم تعفليم وجوُب، ~ ٢ 

والجزاء•الخابر يوم بثيء أوينفعه شنئا لأحد أحد يمالك، فلا فردية، والسعة المسزوليه "١- 
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سورة

الرول:ئكية.

القاصين

الوءياوسمفيسم.١- 

الكافرين.ومصثر مصير الفروق؛؛ن بيان ٢" 

أئثاؤمح،آهيبمي 

٥^١٤^١^^^ؤ^' ظن 
^شصمح0ثتاعثجلأ
^أبج؛؛وف.سلإمش

أكىمممميرن.أه
الترول!ّبب 

اففأنزل كيلا اكاس أخبث من كانوا الدية قو الضي هدم لما هال: عنها؛ اممه رصي عاس ابن عن 
الكيلق التوقي باب النجاران، — السنن ي ماجه ابن )أحرجه ذلك. بعد الكيل فأحسنوا ه سبحانه; 

ابنوأحرجه (، ١ ٩ U/ ماجه ابن )صحيح الأياي وحسنه (، y١٨١/ الرجاجة اليوصري)مصباح وحسنه  ٢٢٢٣٣٠^~ والورن 
ووافقهمحرجاه ول؛ صحح حديث الخاكمت قال ( ٢٣٣/ ق)ايتدرك والخاكم (. ٤٨٩٨برقم  U٢٠٨/رالإحان صحيحه ز حيان 

(.٢٢٨ص القول باب الموطئ، وكدا)الخافظ (، ٦٩٦—A٦٩٠/اياري حجر)نح ابن الخافظ إسعاده وصحح • الذمي 

الضر:

يخونالذين والهلاك بالعقاب، ويتوعد والكيل، الوزن حق ق الخيانة من تعادالناس الله محدد مآ~ ~١ 

أوللماس، كالوا ؤإذا ناقص، غم تاما حمهم أخذوا الناس ص أووزمم كيلهم أخذوا إذا الناس، حمح، 
حابمن حمهم عل زيادْ هم لأنفوالوزن الكيل يزيدون أو الناس، حؤ ينقمون فإعبمم لهم، وزنوا 

الناس.

تحرجهماف أن الظمفون هذلاع يعلم ألا عليهم: منكرآ والحساب البعث منكري تعال اف يد.م ٦- -٤ 
للحاب.الخلائق رب أمام الماد يقوم يوم بآمواله؟ عظم الذي القيامة يوم أحياء القبور من 
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سورة

محبما إة يل حانتهم، عل تجاسوا ق وأمم البعث، وقؤع عدم من يعتقدون كا الأمر ٧-^-يس 
مكتوبهوكتاب سجين؟ ما أعلمك وما ينغم، لا الفل الأرض دركات ضيق ق الجرمين كياتر من 

هؤلاء.اقترفه ما حيع فيه مجت 

 ١ ٠ U~ إلاالتكذيب هذا ز يتتكى وما والعقاب، بالهلاك الخاب، ؛يوم ا،لكذبين تعال افه بجدد ~ ١
إماةال،ت القرآن آيات عليه قرئت، إذا ابرايم، ق الوقؤع ق مبالغ العباد، وحى افه، حى عل معتد كل 

منيرذتحون كانوا ما قلوبمم عل عض ولكن يزعمون، ك،ا الأمر ليس السابقغ(، كدب من أماصيص 
النارسيدحلون إمم ثم ه القيامة يوم تعال افه رحمة من قطعا ممنوعون الكديين هؤلاء إن حما الخطايا، 
يه>تصدقون لا كنتم الذي العذاب هدا بالعدابت الوّكلة اللائكة توبخهم م لهيبها، يدوقون 

والاسساطات:الفوائد 

الوزن.ق العدل، أهمية " ١ 

بعضهم.مع الماص يه يتمحامل عمل كل أوو أوالوزن، الكيل و الطفيف تحريم ٢- 
البعث.بيوم تقدب لتق والهلاك الؤيل ٣" 

الحق،٠قيول عن القلوب نحجب والخطايا الذنوب — ٤ 

باق.والعياذ الشماوة أهل منها ويمرم الأبرار، اُبتة لأهل القيامة يوم جفك افه رزية تقرير ~ ٥ 
والخزاء.البعث عقيدة تقرير ٦— 

نجؤبثن مثوف و؟ آقييِ دثرء ثمههءِ ف< أوآيد ^هاظثيذ 
بمادقميث< يمح، وؤ< .lL^ وختنهء ئحتح،نج 

.ه^^ ٤٠١٢
التفرا

،؟^٠٧ء مي وأي ياءالسابحة، الق عالية مرتبة ق افه بهناعق العامالان الومين كتاب إن حمآ — ٢ ١ — ١ ٨ 
منالقربون وبمقتله بمخرم الصالخة، الأع،او فيه مشتة فهوكتاب الواقية؟ المكانة هذه ما - الرسول، بجا أ- 

سماء.كل ملائكة 

عفمقيم، ونعيم كريم مقام ؤ، فإيم الخق، ق لهم أعد بيا الأبرار هولاع تعال افه يبمر —٨٢— ٢٢
بالنعيم،والفرحة البهاء وجوههم ف؛، ترى تعال، اف رؤية وأعلام العيم، أنولع إل يتثلرون المزيتة الأصئْ 

-٧٤٨-



الطْفنسورة 

الكريمالعال المقام ذلك وق رائحته. هتها تفهمح يمك غطاؤها محتوم ملية خمر من ا-بمةت خدم يميهم 
منبالقربين خاصة نيم(، رتاسمها عين من يايك المطثم الشراب وهذا ليله، ايقون؛ المتابق ين

العالية.الدرجات أصحاب 

والأسشاطات:الفوائد 

والإحلاص.والصدق الطاعة أهل وهم للأبرار، افه أعئ. ما تقريئ ١- 
والحاب.واُبمزاء العث، تآكيدحقيقة ٢— 

العمل؟وصالح الآحرة، عل يكون أن يبني، التناقص ٣" 
الحنة.ق مقامهم وبيان الأبرار، عل الثناء ~ ٤ 

انثلمثرأو؟ثإدا غ؛جتر ءامزأمأمأ ؤإةآللخ<لمموأ 
حنغظ؛نأو؟لثآفيا'و؟وثآألبجوأخه' ^٤ ٠١٠رأوهم ُأ©؟ولدا ٠^٠-؛؛-< إق 

بمزوضارون0يم
اكفر1

oj  ؤيضحكونالمؤمنين من سخرون الدنيا ق كانوا والمماق الكفر جرائم اقترفوا الدين
باتمحقافهممثلد.ذين عادوا أهلهم إل عادوا ؤإذا السخرية، بحركات إليهم أشاروا بمم منوا ؤإذا متهم، 

علليحكموا المجرمين تعال اف أرسل وما الحي، ايع عن بالضلال رموئم المومنئن رأوا ؤإذا بالومت؛ن، 
الدنيا.ق متهم صحكوا ما حزاء الكئار، من المؤمنون يضحك ا-بمزاء فيوم أع،الهم، ويتابعوا المؤمنين 
منبه اطه أكرمهم ما إل يتفلرون الفاحرة والفرش الأمء عل •محلون المؤمنون هؤلاء —٦٣— ٣٠
نعم.الخراتم؟ من يرتكبون كانوا بإ ااعن.اب •مذا التكفار جوزي هل الكريم، والمقام العيم 

والأستياحياتح:الفوائد 

والمجرمين.يالإجرام اكنديد — ١ 

صوفالدنيا ق المؤمنين من يضحكون الدين فالمجرمون العمل، حض من الحناء أف تقرير ٢" 
الأحرة.ق المنمون ضنهم يضحك 

عنه.عئجثون الدين للكافرين حلافا ريم، إل القيامة يوم المؤمنون يتفلر ٣" 
لأعدائه.اضلأوبئه،ولىصسال إكرام بيان ٤- 

-٧٤٩



الانشقاقسورة 

الرول:مكية.

التكوير.محورة فضل ل ذكره ثمدم ت السورة فضل 

القاصد:

الشامة.يوم أموال بيان ~ ١ 

ممال.اف قدرة عظمة عل تدل اكي الرامين إقامة - ٢ 

الكريم.القرآن ممظيم وجوب ٣— 

*؛؛pI(آتييأق إنسي 

يخه>محدءهموئإكتغJككدثا 
دزأقويامسوش ودآءمح_محءاو؟ وئؤتت ^ءسرهاه؟ؤكس جسابا بماسب 

•المسبر 

العظيمة،الحلويات حدْ العباد ليعم له؛ والأرض الماء طاعة ق قدرته عظمة تعال اطه — ٠ — ١ 

الأرضوإذا تهلع، أن لها وحؤ ريا، أمر وأطاعت ميعت، الهاء إذا والحساب: القيامة ليوم فتعد.وا 
وقعتفإذا مملح، أن لها وحؤ ريا، أمت وأطاعت، عنهم، ونحلت، الموتى من فيها ما وأحرجت، بسطت،، 

أوشئ.حم من قدم ما الإنسان رأى الأمور هذه 
ثرآ.أم حترأكان به، اف عملاتلقى نممل إيلث، ان الإناتها يا — ٦ 

يعديتصرف، محم سهلا، حسابا محاسب، ، فسوفبيمينه أعهاله صحيفة أعهلي الذي المؤمن فأما " ٩٠٧
فرحا.الحنة ز اهاك إل الحساب هدا 

بالهلاكينادي ، فوفطهره، وراء من بشياله أع،اله صحيفة أععلي الذي باق الكدب وأما — ١ ٥ — ١ ٠ 
يعث،لا أثه يعتقد وكان بمعاصيه، فرحا الدنيا ق أهله ق كان إنه الموقدة، جهنم نار ويدخل ه، نقعل 

علميها.شا اف كان الي أماله كل عف ومحاشن، ّيّث، بق ولابمام،، 

.٧٠



الانشقاقسورة 

والأ>ساطاتالفوائد 

الكون.انقلاب ل مقدماته سيان والخراء الٍعثه عقيدة م1و ١" 

•بالاعبمدام القيامة يوم يأمرْ هوالدي الكون يأمر الذي اف ٢~ 
اف.يلش حش ومعاناة مكابدة ق العمر رحلة هتخ الإنان ٣" 
فيه.نقاش لا يرِأ يحابا الومن بماتب ٤— 

٧٥'



الانشقاقسورة 

عن'آمثق.ألركءاي وس.'وآثمرإداوما لأأممآهؤا.وأم< ءؤ 
مممح?©؟صصة..:لسوأ 

هممحعنم.هألصدنمكلم ثثايبيوألأآفتيءامحأوعملوأ قثتثم سانؤعوى. 
التمسيرت

وماوما؛الليل ~، الشمس غروب عند تثلهر التي الحمرة وهو ~ يالشفق مدؤدأ ها — ١ —٩ ١ ٦ 
الدنيال طور بعد طودأ حما ~ الماد اتبما — لتلاهن بدرآ، ومحار استدار إذا والقمر الحلي، من يه فض 

والآ"حرْ•

وإذابالمث،؟ ولا ياممه يصدقون لا لهم فإ لهم؛ موبخا باق اققدبار^ عل تعال افه كر مب •
عنجاء ْا تكذيب سجيتهم من باق جحدوا الذين ولكي حضوعاش؟ يجدون لا القرآن قراءة سمعوا 

بجا~ الرسول أبما -  ٣٥٢١٥الإسلام، وعداوة الكفر من صدورهم ق يصمرون بإ أعلم واف تعال، اف 
نواهيه،واجتاب افه، أوامر بفعل صالحا وعمل وآمن، منهم تاب مى لكن ا،لو-؛ع، العذاب من سيلقونه 

دائاكاملا.اف من ثوابا لهم فاة 
والأستتياءلات،تالفوائد 

قدرته.بياع إل ليلفتتا الكون؛ ق يأسياء اش م يق— ١ 
عقهمآكنء١نلأثصدونؤإذاهمئ ؤ ت وهي الأية هده تلاوة عند الجود مشروعية ٢— 
بالقرآن-بمأثرون فلا اف• وكلام اف، عل متكبدون الكافرون ٣— 

للارمحىاُبمومح، الغلاف، عل الشمس أسعة تمهل عندما ت الشفق ظاهرة ضر عن العبياء يقول — ٤ 

إلحلاله من الضوء يتحلل زجاجي منثور وكاثه الغلاف، هدا ق المغيرة الثلج يلورايت، محرق، فإقبما 
السبعة.الموش العليق، ألوان 

(http://\v\vw.k.iheel7.com/ar/ind،\>،^hp/2010-0

منمتياينةث وأحوالأ متعددة، أطوارأ سركبون الناس أن مستقبئ إحيار ( ١ —٩  ١٦)الآيارّت، ق — ٠
والثور.البعث، إل الويت،، إل الرؤح، نقح إل المضغة، إل العلقة، إل الهلفة 

التكذيبوالتقبل والحاصر الماصي ق كفروا الذين سجية أف متقلأ إخار ( ٢٢)الأية ل ٦— 
الحق.ومحالفة 

٧٥٢ -



ّور0الموج

مكية.ت النزول 

اكاصد:

الإيان.عل الثبات مجة بجان - ١ 

الطواغيت.من الانتقام ق تعال اف قدرة عظمت — ٢ 

أةتأؤفيأأمحيينم 

قلمم4^هودهأمدك
لأشتومزأ أف ثءوأن؛تلمللأ ثآود لألثومحثن سون -وما ودم ٢٥قول١^٥"^من؛؛؛t؛ 

قوأآفيث محروشإءقه؟لث يملاَؤو، يأك وآلأ؛بجا ممشآلثتو؛ت ثم• ١قى لليدو؟ مأمح 
^^^«دٍش،ملجملأ^مئببجآولإظابآدسوره

•الشم^ 

سحانه،رحمتم من بملردهم - الجوية البعثة قبل اليمن ق - الأخدود أصحاب تعال يلسافه ١"٧" 
حولقعود وهمم باش، الؤُسين كحريق ا،لوقدة؛ النيران فيه كبثرأوأصرموا الأرصسشما ز حفروا الذين 
أممإذ ت أمام يأريعة اللعن هدا •سبحانه ؤيومكد ونحرمهم، الومتvن تعديب، يشاهدون وهم النار، 

شاهدبكل وأمم فيه، محمعهم أن الخلق اف وعد الذي القيامة وبيوم ومنازلها، الجوم صاحبة ؛الهاء 
عليه.مشهود أو مشاهد وبكل أحد، عل يشهد أو يرى 

زالعزيز باق تصديقهم سج، إلا فعالو0؛ لدب ١^٣^، من الجرمون هؤلاء انتقم وما — ٩ ٨— 
كلعف بحانه وهو السح، والأدصحن السع موات الملك له الذي حال، كل عل الحموي انتقامه، 

مطاغ.الأشياء من ثيء 
•١٢:بمرقهم جهئم باد سبمدبم اش فإة تحال، اف إل يتوبوا م ئم الإي،ان، أهل، ءئ'بوا الذين، إف ~ ١ ٠ 

والأستساءلات:الفوائد 

اللحق.ق كيا الأخدود، أصحاب موقع محيل ينظر؛ ١" 
سبحانه.وقدرته ل؛داءه إل أنظارنا ليلمته خلقه؛ عجاتسط يعص اض يقم — ٢ 

والخزاء.البعث عقيدة تقرير ٣" 

-٧٥٣



الديج—درة 

•اكالخين، والومتتن الكافرين جراء ذكر ق والترغيب الترهيب — ٤ 

ييةا'ع'ءلأممآمحبثأو'مالتا وأومآءريطأوأ'ذوالإفي 

■المسذر 

العذبة.الأمار ونمورها أشجارها نحت من نحرى جنات لهم اش بطاعة عملوا الدين ا،لومت؛ن إن — ١ ١ 
العظيم.هوالفلاح اكدر العال المقام ذلك 

علالمذاب يبل.ئ هو سبحانه إد4 حما. لشد.يل. أعدائه من — الرسول أئيا — ربك انتقام إن — ١ —٦ ١ ٢ 
لمائهالغمود بحانه وهو قْلعا، ويعيده الخلي، ويدئ الأحرة، ق عليهم ويعيل.ْ الدنيا، ق الكمار 

الخلوقات،أعفلم هو الذي الكريم العرش صاح—٠ وهو له، الحين لأوليائه الأصث، الودود التائ؛ان، 
يريد.ما لكل دانا فعال 

فرعونودءوممت اف رمل لحرب مثأت التي الخمؤع حثي ~ الرسول ابما — أتاك هل —٢٢—  ١٧
جحدواالدين ولكي حثرهم، أنالا ئد نعم صالحا؟ 'كد.؛وا الذين ثمود وميلمة موسى، كذبوا الذين وقومه 

منلايفلتون مكرهم وعل عليهم مشع تعال وافه سمهم. من تكذيج، من أشت. للث، تكذيبهم ز رساكك 
نقص،كل من تصوف وهو شريف، كريم قرأن هو بل تقد.؛ون، كا وسحر بشعر اكرآن وليس عذابه، 
ال«حموءل.اللؤح ق مقت 

والاصتساطات،:الهوائي 

والخراء.والحاب اليعثه تقرير ١— 

أعدائهم.من يلاقونه ما أمام لجم وتسلية للمنتن، عبرة ١لاصان نمص ق — ٢ 
افهانتقام خإف أعدائه، من وعلا جل الرب، وعواب لأنتقام ووصف، تقيئ مإحثار ( ١٣الأية)ق - ١٠

عفليمسن،يل..فم وعذابه أعدائه صن 
:*مل،•دلا يمهل لكنه الكافرين، من الأنتمار عل قادر اطه ٤- 

لطاته.سوتحت قمته ق وأمم بعباده تعال اطه إحامحلة بيان ٥— 
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<ورةالروج

•الش؛اطين تقربه ولا تمسه فلا الحفوظ، اللوٍح ق ءندْ أودعه قد اف وأن الكريم، القران عظمة — ٦ 
الماصيق كان سواء يريده لما مثال فإثه الطلمة، الإرادة جك فه )؛ ١٠مشئ إخيار ( ١٦)الأية ز ٧— 

٠يريده ميء عليه لايمتغ المستقيل، أو الخاصر أو 
نلهم،س كدأب متواصل، تكديب ي كفروا الدين بأة نشئ مامحاد ٢( • - ١ )٩ الأيتتن ي - ٨ 
ثيء.أعإيم ومن منهم علميه لاعض وقدرة، علمأ :بمم أحاط ما افه وأل 
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الطارقسورة 

الرول:ْكية.

القاصد:

البعث.إمكان ق تعال اش قدرة عقلمة بيان — ١ 

تعال.اف قورة بيان عل امني؛ن إيامة ٢- 

الكريم.الوحي؛القرآن صدق تمرير ٣" 

محيليثي فغ 
ِ,إي 

^تلآقثآبموه'ىالأ.
ىئوآوفيوأ'إممممتون

الشر.

منحافظ وعليها إلا نص من ما أنه الدنيا، ق أمالهم عن الغفلة من عباده تعال اض محير - ٤ - ١ 
العظيمة،موات( م؛الأقإذ ذلليسحاته؛قتم.؛ن، وأكد عليها، للحساب، ويكتبها الأمال، محمي الملائكة 

البشر.حقيقتها يدرك لا الش الماء رحاب ل المضيثة ليلا، ئطرق ال؛ي دبايجوم 
الرحم،ز يقذف ثى من حلل منها؟ حيق التي المائة ما اثكدب؛البعث،: الإنسان فليتأمل — ١ • — ه 
بعدحثا الإنسان يرد أن عل قادر صبحانه إثه للمرأت. المدر وأضلاع للرحل، الفقري العمود من تمج 
ولاأحل-مننقه، عن تبما يد.ذع قوة من للإنسان قعا عئفونه، وما النامحى ض،ائر نحتبمر يوم كائن وذللث-( موته، 
١يعينه الخلمق 

مداالقرآنإف النثات(؟ منها فيخمج تتثمق، ال؛ني وبالأرضى التكئر، المْلر ذات( ئسعأبالعاء — ١ —٤ ١ ١ 
القول،.لههمآمن ولا لعبا وليس والباطل، الخؤ يفرق؛؛ن اقول( 

يدمرهم،أعفلم كيدآ تم يكيد وافه الكايل-، يدبرون وبرسالتلث( باطه الكدب؛ن هؤلاء إى —  ١٧—ه١ 
العذباب.يأتيهم حتى قليلا وأدظنهم عليهم قاصر 

■٧٥ -



الهلارقصورة 

والأسن^طاتتالفواياد 

الكونية.الآيات هذه عظمة عل ليثنا والنجم؛ يايإء اش يمم ١— 
اتادة.تلك ومصدرتكؤين ان، الإنتكؤين مائة بيان ٢— 

الدحق.ق كإ الم،اء، ر"أع توصح صولة ؤينظرت ٣" 
صورمحلف من إليه الأرض من »وي ئ كثثرآ أة الغازي الغلاف دراسة ق ١لفااالثا علوم أثدت — ٤ 
للأرضالغازي الغلاف عل يمط ئ ممرأ فإن كيلك إليها. راجا الأرض إل ءاتية يرتد والطاقة، ال1دة 
زغلولحللا-محور الكريم القرآن ي الماء العلمي؛ )آيات عتها. راحا يرتد و١لaلاةة المائة صور نخلفه من 

•"[)(.A-YUالمجار، 

أوالعملاقة الصا.وع من الهاثلة الشكة س0 لأة صلع؛ ذايت، يآما الأرض تعال اش وصم، ٠— 
١٠٠يين يتراؤح يعمق للأرصى الصخري الغلاف تمرق التي الخسيفة الأودية  عشراتوتمتد كيلا،  ١٦٠
وكآمايبعض بعضها يتمل الانحاهات كل ق كاملة رحاؤلة بالأرض كحييل. الكيلومراُته من الألأف 

يزالانولا للأرض، والغازي الامحٍ، الغلأفين من كل "محمج العملاقة المدؤع هذه فعثر واحد. صلع 
القاراُت،فتكونت، للأرهمر الأول الصخري الغلاف ألولح نحركت، لها اللازم النشاط وعبر يتجددان. 

اليابسةوتيادلثا القاراُته، وتزحزحت، الحيطاتر، قيعان ونحددُتإ البركانية، وا-لحزر الخبلية، والسلاسل 

يالعلمي )١لإءجاذ الأرصى. داحل ؤ، الحبيسة الأرضية الحرارة من قدرآ لتخمج البداين وثارت والحيْنات 
(.٢٠٥—٢٠٤صن ا،كاوعت العزير عيد بن اش عبد I والسة القرآن 

قستتيم.ترا>ت، بمعة أو ماليم.؛رارت، بضعة يتعدى لا .آ ؛عالثلاثة; أبعادا الأرضر صدؤع ق إل ٦— 
عثراتمن متؤياتها عبر الأرضية الحركامحث، كد التي اليابسة صدؤع اآق و؛عالالتيامت،، عن التربة انمدلع 

الحيْناتقيعان ق أساسا تتتشر الش العملاقة الصرؤع ق ثالئا وبعدا الأمتار، مئات إل السنتيمترات 
صلعتوضح صورة ويتفلرت (■  ١٧٢-١  ٦٧ص الجار، ^j، سكضر الكريم القرآن و الأرض العلمي، الأعجاز )أيان 

الملحق.كال الأرض، 

اف.صد من منزل حق الخرأن بأي الحكم ٧— 
 ~A عليهم.مط،لح وموبحانه تدبثر.هم، يدُر دالئه الكائد، يل.برون الكافرون
يكيل.ونوالدين وللقرآن، قو لالرسٌل، الكدبين عامه أق تقبلمآ مإجمار (  ١٧— ١٠)الأيات ي ٩— 

والهلاك.والنحال، العذاب بروز ويد 
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الأملسوية 

مكية((.البمابيريشهدلكوثها من عليه اشتميغ راوما عاثورت ابن وقال الخمهور. قول ؤ مكية I النزول 
(.٢٧٢/ ١٢واكور )التحرير 

اكاصل:

تعال.فه والربوبية العبودية مريرتوحيد 

الوحي•الضقوعلئلش تمحت ٢" 
ذالفرو2ين.والحاب البعث تقرير ٣" 

ومضمونها.الرّل، دعوة وحدة 

ت_يآشآلآنيآرنجي

الشسؤ%ر٠

وصفاتهذاته ق به يليق لا ما كل عن بحاته أن وأمته ويأمره ق، تييه سبحانه اف محاطب "٣" "١ 

ولرحلقها، فأتقن ا،لخالوةادت،، خلق الذي ثيء، فوقه ليس الذي الأعل فهو وأحكامه، وأم،ائه وأفعاله 
تأليفل تحومنتفلم عل مقاديره وأبيع وظيفته، يضيهل ما الخالوق ق ووصغ غرمالتثمة، متفاوته •ها يألت، 

منمالكايت،.فيه وأويع له، قثءر ما كلمقدّر فألهم أحزاتهودقائقه، 
مشياحفزنه الكلأبعد هذا اممه جعل ثم الأرضي، من الأخضر ج، العثأنيت، هوالذي واف — ٥ — ٤ 
يانعا.كان أن بعد السواد، إل يميل يابسا 

ماتنسى فلا ااةء؛ء؛؛، جبريل بمعلتم القران قراءة نلهئلئ بأن قارنا، ~ اف رسول يا ~ نجعلك موفج — ٦ 
متكئللأله يثريه؛ ما يان نمن وعصمته إليه، يوحيه ما حقظ عل بعونه لث اف من وطد ومدا تقرؤه. 
الوحي.هدا بحمظ 
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الأملسورة 

 —٧ sفلاأنزل، ما يعمس اض ينخ فقد اه، تنأن للث، اش ثاء الذي نشى سوف ~ الني أبما ~ واكنك
ماابهر ق وثدحل وأفعالهم، أهوالهم من نحفونه وما العباد، به يجهر ما يعلم قك واش به. يجكم ولا يتل، 

به.يتهلق يعد ل؛ لأنه منه؛ ام ينما الخفي ق ؤيدحل القرآن، من هء الرسول يقروه 
يؤمنمن عل وسرها بالشريعة، للنهوض M الغي ميئة نأي وصيانته، القرآن حئظ تقرير بعد ٨- 

وهيوأسهل، ر أيهي الي بالشريعة للوفاء نمه يوفق هذ واش والاخرة، الدنيا ق خيرها وسر ببا، 
الخاكم،)احرجه أيسرهما. اختار إلا أمرين خز؛؛ن ما ه اش رسول أف ت الحديث، ق ورد م السهلة. الحنيفين 
(.٦٧•،Y/  ٤٢٢•برقم \ض\رخ كتاب التدرك الذمي، وراض وصححه 

مناش يعلمه وما كافة. الناس بموير فيخاطه ذلك،، عل والدوام الرسالة، بسلخ قو نسه اش يأمر ~ ٩ 
تنفحهلا من القوم ق يكون وسوف يعلمه، استأثر أمر عنه و١لإءراصر١ الهدى قيول ق الناسمه أحوال 

ؤيتتفعتمع ي ض أرض أي ى جيل يجلن ولن الكافر، عف وحجه للمزمن، مغ التذكر هدا ففي الدكرى، 
الملويا.وقست ا ألناسس همسي مهإ يالدكرى، 

الوقوفحاب ك ومحسب ريه، جلأف الدي إئه يالدكرى. ويتتم^ الندكثر، من يفيد لمس بنان " ١٠
الومثون.يتفاصل الخوف درجات وق مراتب، عل الخوف وهدا يديه- بان 

الاحرةق ّسشمون الدين الكفرة وهم الشماء، أهل الدعوة، تئتئرمه ما ئدكر عن ويتباعد " ١ ٢ ~ ١ ١ 
قالمفلس بالنار سيصهللون ولكنهم بدنياهم، فرحين هواهم، ق سادرين كانوا إقبمم النار، ق لخلودهم 
الخحيم.ذركات 

ثمةوليص بموت، عداحا مى راحة لا ائه وهى حقائقها، من حقيقة يدكر النار هده هول ويتأكد " ١٣
الاحتراقلأي ؛ ١٢.الإحساس عنه يرل، ل؛ النار -؛ذه اصعلف فمن بما؟ ينتفع بحياة العن.اب، ُن.ا من محلص 

الهلاك.مياخ سلخر لا 

والأستشاطات:الفوائد 

علمإل يالإصافة تعريفه دون ه ؤنغث> إل الإضافة بْلريقة ه وحت وتحريف،  ٠٠عاشور: ابن قال — ١ 
ضمثرإل )رب( إضافة وأما المدبر. الخالق اثه من وصف،)رب( به يشعر لما اش، اسم سح نحوت الخلألة 

(.TV؛T؛/ واكنؤير )التحرير . ٠٠يالتسمح التكليف، عف زائد حظ له يكون وأن الإضافة، حذْ فلمتئريفه قو، الرسول 

يكان سواء منهكا، يجفي وما والخمل، القول من الخهر يعلم اش ياف تقلأ مإُتحاد )٧، الأية ي ٢" 
المستقبل.أو الحاض أو اuصى 

باليكرى.سيتعفل. فائه اش —، ٠٤ثى ؛أف تقبئ م إخار ( ١٠)الأية ق مآس 
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الأيلصرر؛ 

الذيوهووجود ا-يالن، أشرف عل ا>لاكيه ه: ^ij،ست١١^^،، ^ ^١٠ل الرازي قال ٤" 
،إن[ ١٠١]اكاء: ه فم ^عأينآكأو؛إق ت تعال كقوله الذكرى، ئرعت، لأجحه 
الأنمميععل اليعث ومنها مدم، ما منها فوائد، فيه الشرؤل فهذا وعدمه، الخوف عند جاتز القصر 

 ،cالنقد . فعام* الأول، الدعاء فأما الدعوْ، تكرير ل مذا أويكون بالذمك( ١ النفر /T" ١ ٤ ٤.)
الذكرى.عن سممي فانه رثه تفشى لا الذي الأشقى يأة متقلأ إخار ١( الأية)١ ز - ٥ 

دآقوّمحآمحر.ْكر آلحتوء ؤثدأثحسه.روورأترهءظاوأ?ز،يديرون 
محفإؤمومش.'هشآشحف، إفهندا 

التمسثرت

طهزلأئه إليه؛ يطمح بإ الفوز فهو وياحلته، ءلاهرْ وطهر بالذكرمح،، ثى جراء أما ~ ١ ْ ~ ١ ٤ 
تهلهرتإذا الشص وهدم مسه. تزكية ل والخهد الؤءنغ ل، وثل رسوله، عل افه أنزل، ئ وأفاد مه، 

فه،تعظيأ ان ياليا}ذكت يشمل الذ'كر وط؛ رثيا. امم وذكريت، ينفعها، ما عل فأملت، اهتد.دته، وتزكت، 
.وثناء وامتثال، حقؤع هي الش بالصلاة النه إل التقرب وبممحل النفس• النءآثري ور حف يشمل كا 

التناقصعن بعيدون فهم الدنيا، الحياة عل وحرصوا الفوز، بذلك يآبموا م الكفار ولكن -  ١٧- ١ ٦ 
إقعنها. صفحا أصربوا الأحرة بالحياة دثروا وإذا الأبقى، الثانية الحياة إل يتهللعون ولا الفلاح، لت، طق 

بقاء.وأطول، عئاهوحير، أعرصوا هؤلاء 

والبقاءالخير وأي الدنيا، للحياة الكافرين ؤليثار تزثى، نص فلاح بيان ز مد.م الذي ط؛ إى — ١ ٩ — ١ ٨ 
إبراهيمعل ثزلث، الش الكتب، وهي القرآن، عن التقدمة الكتب، ز الثابتة الييغة الواعثل هومن للاحرة، 
فثزى.حلق الذي هلذ افه من واحل أصل إل يرجع حى هذا لأف السلام؛ عليها لموص 

والأساطات،:الفوائد 

افهمحلف.توجيه وفق والعمل دالعاصمح،، الأثام من هوالتطهر الحمح، النجاح ~ ١ 
افه،وذكر الميتة، الأحلأي، من ه نفطهر تى عامة عن مستمئ إخار ٢ ١ ~ْ  ١٤)الأيتتن ل ٢" 
سيكونفإثه لشرعه، وامتثالا افه رصوان ابتغاء أوقاما؛ ق الصلاة وأقام يرخيه، بط وعمل ودعاْ، فوحده 

سالفاتزين•

الأحرة،نعيم عف الدنيا الحياة زينة مصلون الناس بأل تقبئ م إخار ( ١٧" ١٦)الأيتتين ق ٣" 
فيها.وما الدنيا من حير القيم النعيم من فيها وما الأحرة والدار 
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الغاشإمحورة 

موقعايعطيها العلوالذي ابنة ونحتص والبهجة. الكرامة بألوان محفوفة ثوايب، دار ل إمحبمم — ١ ١ — ١ ٠ 
منالدسا الخيام ق الناس محامع ي فاشيا كان ئ حلوها الجنة مدم سئماء ويزيد الرائق. مطرها س يزيد 

أهلهابمطق ولا والخلقي، العقل السمو إلا الجنة ي فلص الباطل، صروف س ب قاس لا الدي الكلام 
وتزكية.علوأ التقوس يزيد بإ إلا 

كانفإذا وصوما، حركتها ل ومامعها لتاظرها متعة نجب جارية، متدفقة ماء •صن الجنة هده وق - ١ ٢ 

صمنالتعيم س اللون هن-ا يكون ا فكيفالدنيا، الخياة ق الجاري الماء حجة مم.وةوا قد المنعمون هولاع 

؟الأجرة الحياة ق الأوق الجزاء 

نعيمها،ق زيادْ الأرصى عن بارتفاعها تتميز عليها، استلقى من تتوهمج، ثرر الجنة هذه ق ~ ١ .٦ ١ ٣ 
وقدالشراب، لذة نتقطع فلا أيدبمم، بين س رقع لا للغراب، مهيأْ أكؤءاب من الجنة خمر يغربون وهم 
أوثنتلمواوا محلأن ذووالحقد أراد فأيت،ا يحص، س قريا بعضها وجعل عليها، يتكئون وائد لهم هيئ 

للزينة،الأرض عل يفرش الذي الناعم اللون الصوف س متوجة ثثط لهم هيئ ك،ا حا، فلفروا 
الأرضي.عف منتشرة وهي الحمل، ورقة الصغ بدقة الثتهل هذه وتتمم، 

والأسشاطات:الفوائد 

القيامة.يوم  ٠٣٠والحابالجزاء البعث، واقعة تقرير — ١ 

الناس؛أهوالها.لأماتغشى الغاشية القيامة أسماء س — ٢ 
صفايتط:فموثغ الجنة، أهل وجوه بصفامت، النار أهل وجوه صفامتح »ئو؛لت، عاشور: ابن قال ٣— 

صكثاراؤ قوله: وهوبل ه، هأدمهادائ ؤُا:ءم ؛صماٌت،; ه، أمته ؤ ه، عائلا ؤ ؤ-كشثتيم، 
شقاءوموبل ه، ؤيناءيرن.ثاربت بقوله؛ ؤقشتيمءام.ه، وموبل؛ ه، عانة جمة ؤ، ؤ بقوله؛ ه، ثابمه 
أهل؛مقاعد ه، مج ثن لإثاأيلأصضجهي_محويهم فوله: أفاده الوي افار أهل عيش 
٣(.• ٣ / N ٢ واكهمير اكحرير ) ومأاع«. ثراب، س بالترف الشعرة الجنة 

أعهياهمبٍا وينصرن القيامة، يوم هم أنفعن يزصون الصالحة ؛1لأءءال، الونياق شتوا الا،ين - ٤ 
القيم.النعيم س رحم 

-٧٦٢



الغاشيةمورة 

تمبشرإتقج^وإقآغتالآكش وإقآلع'ئدا ؤ١^يمثيذإدألإييصكتش-ثك£،
UUO ^هقىئأثس0كيجمهإبش،؛

*\ذفر 

لككاممحلوقاته: بمص و اض صغ دقائق ق الظر إهمال الشركن عل بحانه يئكث ٢- ٠ -  ١٧
ورواحلهمأموائم الإبل فقي اء، ومصباحا القوم مولأء معها يتعايش التي الإبل حنق مئة إل دالنظر 

عجيبةمالكات فيها وأولع متقنا، تركا ورؤيها عجيبا، حلقا افه حلقها وقد بيوتمم، وثنج وئامهم 
كئثقولر عنلقوها لر الإبل هذه إ0 الثقيل• للحمل تليئ ميما وْع تقعلعها، التي اكاوز ْع تتناسب نحعلها 
بنمها.رغ ولر يرفعوها لر إمحبمم فيها، الرق ولنع الهلر أنواء ويرمون يردما اش ء  ١٢١١وهذه نفسها• 
تميت.لئلا ورشوها؛ ئموحها مع رفعها الان>ي مى العرب، مائل لبعض منازل هي التي الخبال وهل-ْ 

ما.لينتفع مبسوطة ممهدة اطة حلقها وقد ومفترمهم، مرعاهم الأرض هي وها ؟ بأهلها الأرض 
منتيأس أن ~ الرسول أبما — لك ينبغي ما القوم، ندكثي يددام دّوله افّ ويأمر — ٢٢— ٢١

وليسصلالهم، من تتحئج ولا الهداية، عل لتج؟تهم لم بمكره ولمستا لهم، واعثل- أنت، وإنيا إعراصهم، 
عليكوإنٍا عليه، ويكرههم ئلوحم ل الإيحان نحلق ولمستا الكفر، عف استمرارهم ثب بتبة عليلثا 

البلاغ.

الخدبمجاوز •^• JL>؛؛بمداب نحانيه اش فان كفره، عل ودأب التن-ؤر، عن أعرض س لكن ٢- ٤ -  ٢١٠
غفلته.عف الواح،وة من أمتا أصح اثه ثوهم مى إ؛علال هن-ا وق العتاد. 
رحوعهمعقب نحامبهم فوفه التن.كر، عف باحبارهم مكلف غير ه الغي كان وإذا — ٢٦— ٢٥
بحاحم.افه وقدئتقمل العقاب، من إمهالأأوانفلاتا هلبا فليس عقاحم، يتأخر وشل- الأحرة، الد.ار إليناق 

والأرسياطات:القوائد 

بميئهءوما بمرقه ما حلال المدعومن ذهن إل الأمر تقريبا الا-ءوْ وسائل من — ١ 
والأرض.والخبال والماء الإبل منهات البمث، عل افه -رة ءاعف دالة آيات الكون ق ٢— 
الإيعاز.عف الأكفار إحيار ولمت، ؛^.كثر، ١١الرمول.؛ مهمة ٣— 
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القجرسورة 

(٢٠  ٩٢/ ١ ٦ الوجيز )ايحرر ٠ مدنية أثبما عمروالدال أي عن عطنة ابن حكي ما إلا مكية، ت الترول 

القاصد:

والخساب.البعث تقرير ~ ١ 

الأيتلأء.صد الاس أصناف بيان - ٢ 

آسيآطىآوم-محدنّي 

ص0ومحئآقنءغأأص
رسعثهتِ فصب د ٠ ٢^١\ ة\َكموأذر آنكي ق ٠لمأ آمحؤع\د'!و^\'ائتي ذى وؤءو0 لألوادأئ^؟ 

تؤ>1مف.ه
الم\ر«

قافه قدرة مظامر من مظهر وهو الضياء، ابتد«اء لومت، اسم وهو يالفجر، سيمحانه يقسم ٤— — ١ 
وفاةبعد الخياة ، لاسئتافاالومت^ن؛ ييقظة يبدأ مارك وقت، والفجر دقيق. يحبان وجريانه الكون إحكام 
ماركةأيام وهي الخج، منامك وقت الأول الحجة ذي عشر فهي العشر الليافي أما صلاة. يعشها موقنة 

وهوزوجا، يكون ما فهو الئغ أما والهلاءة. للعبادة الومتون فيها يتوجه صحيحن آثائ قصيها ل وزد 
حشفللامه، ز ويلم ينري، مض إذا باللمل محشم عرفة. وهويوم فردآ يكون ما والوتر النحر، يوم 

وبدعافه ق.ره مظاهر من وهومثلهر افه، من له الرتبة القادير عل فهويسير النهار، ل بالضياء ينقضي 
الليل.تمكنؤللمة وهوونت، صنعه، 

صادق،المم بمدا الميم أف فيعلم المكابرة، عن يصرفه مقع متسلم وإدراك عقل لماح—، كان قد ٥— 
بأنحقين، فهو وقدرته، اطه صغ عل دلائل فيه به افه أقم ما أن علم لت، ذا كان وش عليه، م أقفيإ 

ط؛رْ.عل لدلالته به يمسم 
علصي، كإ العياب، محمد يا مجد<؛لثج عل ربلن، ليرمنن والتقديرت الشم، جواب دليل هدا ٨" ٦" 

الأممبءدْ افه فعله فيإ فإن ويعئصرر؛المعاندين، لسته، الرسول،. سبحانه وكفاطن، وفرعون. وثمود عاد 
ولرالمتإسكة، الأبنية ذاُت، ررم قبيلة عاد بقوم ريلث، فعله وما الأمم هدء أحبار تعلم أم لهم• ولنال'ارأ موعظة 

وسعةتدبيرهم.وتسطها، أحسامهم قوة ؤ أفرادها مثل القه ثفلمق 
_lV؛_



الفجرسورة 

الضخمالصخر قهلعوا الذين فهم ثمود أما الساشزت ا-لحارين من نائج مصالع ذكر ديأما — ٩ 
العظيمةوئددتمم ممفتهم عل دليل هدا دق القرى- وادي ق اِبمل بغ، بيوتا ؤيتخدوامنه ليتحتوه، ونموه؛ 

العمل.ط؛ عل 

متتشرونجنود له وكان القؤية، المالكة صاحب فرعون إل — الرسول أيها يا — وانظر ~  ١٣—١ ٠ 

والخرؤجممالكهم، ز المعاصي ق الخد نحاوزوا الهلغاة هؤلاء ولكن له، أوتاد بمترلة فكانوا ملكه، يشتون 
وكانالاخرين، حقوق عل والتعدي والمومتغر، افه أساء عف ومهدوا ال، الفق فأولغوا افه، هدى عن 
السوطلأن العذاب،؛ شدة عاليهم وأفرغ الأقوام، بهولأم افه عاو.اب، حل لقد علميهم. اش عمس، ق مييا هذا 
يه٠يعد.ب ما مائة العرب عند 

والأسشاطاُتج:الفواثد 

ياف.إلا يمموا أن للعياد وليس يشاء، كيف،ا يمخلوقاته يمم أن ف — ١ 
العشر،الخجة ذي وأيام الفجر منها الأوقات، أعظم من هي الزمن، من مصوصة أوقات هناك — ٢ 

هينهاالإفادة فعلنا 

موصعق فاصلة لأما الراء؛ بكر اكتفاء الياء، يحذف تره إدا وأض ؤ )٤( الأية ق جاء ٣— 
للزحاجاكران )اتظر:معابي والحذف. والنوم والإسكان بالتضعيف ارصاءي«حة الخروف يثيث الوقف وق وقف، 

(.٤٩٦/ rrللواحدي وايط ، ١٣٢ ؛</ 

وجوابه-الشم بض معترض اسفهام الأية ؤ، ٤" 
المتقدمة.العشر اللميال سملتهط أن ح،ا؛عي. للامت،ام بالذكر اريوم؛ز، لهدين نحصيص والوتر الئفع — ٠ 

ووتر.شمع بكل القسم أويكون وآثار، فضائل فيهما ٧ ماركان، يومان والوتر والشفع 
لاشعارو١لفلاهر محتملة، الوجوه هذه كل ١٠والوتر' الشفع ق وجوهاكثيرة يكر بعدأن الرارى هال، ~ ٦ 

أهلمن إجاع أو الرسول. عن حبر منها ثيء ق ست، فان التعي؛ن، عف الأشياء هذه من بئيء له 
إيولقاتل: القطع. لاعف الخوان طريقة عف الكلام يكون أن وجي، يشت، ل( ؤإن الراد، بأنه حكم الخأويل، 

١(. r٤٩/ ١ الرازي الممر ضر )اتفير: العموم®. يفيد والوتر الشفع ق واللام الألف لأي الكل؛ عف الكلام أحمل 
ومرماه.مراده ويعلم اف، كلام يمهم العقل ءا■ح-ي٠ ٧— 
منعدد إل الودية القديمة للطرق مد.ثات آثار وجود اتضح مستفيضة: علمية دراسات يعد ٨— 

والبحيراتالقديمة الأمار أودية من وعدد الخال، الرح مملاحوض الي السافية الرمال نحتح ما-فونة أبنية 
عادملك عاصمة آثار هي أما عف الياحثون أجع الأنار، تلك حقيقة لمعرفة ممميضة دراسة وبعد الحافة، 
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الفجرسورة 

عقاب-٦١ نزل أن إل ق.م ٣( ٠ * • ) من بالمرة عمرها وقدر )إرم(، إصمها أن الكريم القرآن ذكر اض 
قيدانيها يكن لم بأغبما الأول عاد حفارة الباحثون وصف وقد عادية، ير رملية عاصفة فطمر-اا ر-؛ا 

اسلم:الإعجاز )آيات وقوما. محراما، ووفرة ثرائها، ق وذلك الأرض، وجه عل أحرى حفارة زماما 

اللص.ق ك،ا عاد، قوم موم محيل وينظرت (. ٦١٦—٦٠٣ص اكجار، زغلول سكتواّ الم.بم القرآن ي الأرض 

مننؤع لكل المّب تقولها كلمة *هدْ عداب محول ؤ ،  ١٣)الأية ز قوله ز الفراء قال ٩— 
فيهكان إذ عداب، لكل فجرى به، يندبون الذي عداحم من وعد الونرى وعد، الفيه يدخل العياب 

(.٢٦١•ا/سرا، القرآن )معان العذاب<ا. غاية صدهم 

آ'كتتن'و؟وآةاد١دثه•تقودتك لإح) رتح.ظ يالمنصاداو؟ءأماآلإسسإداماآ.ثلنه ربك 0 لؤ 
حلمايمك محقوث ولا آؤت-ر'و؟ قُ*و0 لا دل اوآكلأ رنآآهم، تقود يئس عقي ثمدر آتئثنه ثا 

سثا0نسممتءيقص'لئامح
ئءيرن-نجبمثثتبجنمبمُطرألإثنآمحيصخفج^آوثأءرهو١لتلشصعاصماج^ 

،ر.الف

محمد،يا هور؛لث، حم العياب ومنرل اكيءين، الهلغاة هؤلاء أتمال من ميء يفوته لا القه إ0 " ١٤
عدوانه.عل ليجانيه يعمله؛ مفسد طاغ كل يرصد أن عل وقادر كدبولث.، الدين يعد.ب أن عل وهوقادر 

منفيه هم ما نحالف هدا لأن صادق؛ غير لهم؛اساب ه الرسول إنذار أن اكركون ئوهم —  ١٥
أءسوياآساقدهمؤ قوله؛ ل مقولتهم افه رد وقد لهم• اممه منحها التي والكرامة النعمة 
افهفآعلم لذلك، واتحقاقهم حالهم دوام ثوهموا فهم ْْ-٦ْ[ ]الزمتون: ه ق لم مائ 

علا-بمزاء تقمحيم ل ما لابنتي الدنيا أصال أف وأعلمهم ا-بماهلن، اعتقاد حطأ عل وب بالحقيقة، رموله 
العمل.

هدابآن حازما فيريد عليه، وتضييقه رزقه، يتقتثر ربه ابتلاه الدى الإنسان ترى القابل العلرف وق — ١ ٦ 
ماعل اض يشكر فلم والحاجة، الضيق من ثد.مئ هدا وق والفقر. واكل بالهوان ربه تل من معاملته دليل 

وقلته.الدنيا ق الحفل بكثرة عنده والهوان الكرامة لأي العافية؛ من له وهب 
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الفجرسورة 

إلالساق ؤيشر والضراء، الثراء ق وأهواله أحواله ق اعتقاداته عن الإنسان زجر ويأق ~ ١ "٨ ١ ٧ 
—صغمّأ أبوه مات مى وهو ~ اليتم معاملة نحستون لا فهم الصماء، نحام الخاهلية أهل موقف، 

العلعاممن اا٠ءتاج بحرمان يكتفون لا وهم الصغار، لأبنائهم الأباء يآركها التي الأموال، عل ويستولون 
الفثة.حدْ يكترثون لا لأق،م ذس،؛ عل الأيتام أولياء ثقئون ؤاب أموالهم، س والذل 

مثراثمن والمساكن اليتامى هؤلاء حقوق عف الاستيلاء عف المشركين طغاة دأب، وقد — ٢ • — ١ ٩ 

نحوعف المال اكساب، ق يهيمون الطغاة هؤلاء إن والاحتلامن. يالعصس، يونه فيكتثديدآ، دأبا ابائهم 
واسع.

نحطمالومت، ^، ٧٥ففي القيامة، يوم عليها ميحاسون المح، المابقة اُبمرائم عن، وريع زجر ~ ٢ ٢ ~ ٢ ١ 
أجراؤهاويتفؤق الرهيم،، الدك عليها ويتكثر جيالها، وئدي، بعضا، بعضها ؤيكسر حقيقيا، حطا الأرض 

ثيء.ظهرها عف ولايبقى نتوء، أي فيها لايتى تهمية مالأرض فتغدوهذْ زلازل، من فيها اف عئدثه با 
 ،j صفوفا.صفوفا ملائكته ومعه عياله، بين القضاء لقصل سبحانه ربك محيء اليوم هذا

يتذكرالهسي، الوقف، هدا ق أيواثما، وتقنع بجهنم، اللأتكة محيء ارعصسيإ اليوم هذا وق ٢" "؛ ٢٣
قينفعه لا التي"كر وهذا ذااائخ؟ له أين فمن التوبة، يعلن أن يريد إله معاصيه، الطاغي الخاحل الإنسان 

لأجلالصالخة؛ الأءإJ، الموت قيل الأول حياق ق قدمت، ليش يا تحئرأوتندمات ان ياللميردد وتراْ اثى<ء• 
فيها.موت لا الي العدابه، من السالمة الكاملة الحياة ق أحيا أن 

يعدّب،أن أحد يتهلح لن صفحته، ق ماسجل الإنسان فيه يتذكر الرهيب الوقف هدا ومح، ~ ٢ "٦ ٢ ٥ 
المار.إل ليسوقهم قيوده؛ تقييد مثل يميد أن أحد يستهلح ولن أمره، حالفج الذي للكافر النص تعديج، مثل 

المقوسهذه ولقائه. افه وعد إل بالإيان نفوسهم اطمأئئ، الدين الومنغ، تعال الله ييئر ٣" ^٠ ٢٧
مننالمه بط راضية، وأنت، ربلئإ إل ارجعي لهات فيقال بقضائه، ورتييتق رثبما، الثه يأل أية.ستإ المخيتة المنيبة 

العطايامن ريا يزيدها ئ عنها، مرغي كذللئج دهي إليه، تْلْح ٌا كل، أعج—، إذ وثواب، وتكريم كرامة 
عتلافه جنة ق والحل المطم؛ن، الصالحين عيالي زمرة ق المفس أيتها والحل به، دتييثه ما فء.ءا 

المقتدر.المليك 

والأستاءلاده:الفوائد 

يمهلهبالمرصاد، له قدرته جئت، افه فاق النص، يعمي مى عاقية بأل تقيئ مإحيار ( ١٤)الأية ق ~ ١ 
مقتدر.عزيز أحد يأحلْ ئم فليلا، 
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الفعمّورة 

رزئه،له ويط بنعمة، ربه امحيرْ إذا  ١٢٠٠رب4 ْع ان الأتحال عن ممبلمآ إحيار ( ١٥)الأية ق — ٢ 
أكرمن.ربي( ؤ؛قوذ(.' ربه، عند لكرامته ذلك أن يقلن فإئه عيس، امحليب ي وجعله 
تنرم_J، عل لخرصه الإنسان إن حتى وحثه، به والخل المال عل الحرص الإنسان طع من ٣- 

والفقير.اليتم 

فيظنرزقه، عليه فصثق اختبره، إذا ف،ا ربه ْع الإنسان حال عن مستقبئ إخبار ( ١٦)الأية ق - ٤ 
أهانن.ربي< فيقولت افه، عل لهوانه نلالث، أى 

.وغيره ميراث من اليتاص أموال أكل نحرم ٥- 
الحقوق.وبخص الظلم ق سببا يكون عندما وبخاصة المال، حس، عل ١^١^، دم — ٦ 

اففإف اطه عمى مى وأن يكرمه، ،اطه قاف اف يلميأ ثن أن تقبئ م إخبار ( ٢ ٠ — ١ )٧ الايات ق ٧— 
٠

بعددؤا الأرض يؤت تقديرت عل يقعان أنه ه د؛ ودي j( التكرير معش أن المفسرين بعض ذكر ٨- 
(.٠١٦)البط٣٢; زلزلة. بعد زلزلة أو واحدة، دسن كون أن لاشب مكرر غم ولوكان ذك، 
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اللدمحورة 

الزول:ْكية.

القاصد:

فيها.الض. لمقام مكة، الحرام اللي عظمة بيان ١— 

ان.الإنحلق ل تعال اف إبدلع بيان 
الشامة.وأصحاب الميمنة، أصحاب إل الناءس منيف، ق للمحاب اليعث تقرير ٣' 

بم__يأقأؤتيآتيي

0^^^ح0كنسآلإمحفيم 
ثيكهأمحآنم'يآث0آصممح

وسثنيأ^وسيمثآتيتتيج^يم
الم\ر.

—الرسول أبما — فيه مقيم أتت الذي العفليم البلد •بمذا م فثفالمكرمة، مكة تعال اف يتفلمم ~  ١
لقدالقسم: وجواب والذرية. الأبناء من منه محامل والذي بادم، اف يقم كيا لقدرك، وتعفليا للمثح تشريفا 
الثناء،عل الشكر يكابد أن إما ءةلوت لا فهو الاحرة، وشطوائد الدنيا ممائس، يكابد الإنسان جض حلفنا 

ّله ملأزقين وشدة فهولثضب، الضراء، عل الصبر أويكابد 

منهينتقم ولا أحد، علميه يقدر لن أن ومدة، قوة من واستجمع مال من خمعه آدم؛،ا ابن أيفلى ٧— —ْ 
زالعريقة الوافرة أمواله إتلاف فيلم.كر بذاته، وتفاحرآ ندحا الإنسان هدا ويريد علميه. فائر اش إن أحد؟ 

ماعف تحاسبه ولا أحد، يراه لا اده وفرعوسه ل انه أيفلى له. متقبة هدا ؤيعد والماد، الرف ميادين 
لسانه؟ويلوك يداه، تقريه 

النفئرآلامحت، له اض حلق قد بالكايات، المحيهل علمه وعن اف، قدرة عن الغافل الإنسان هذا إن — ٨—٩ 

؟عليهم قادر غثي الناس عف بمذا أنّم س يكون فكيف والشفتان، اللسان وهي والإبانة العينان، دمي 
والتاع.الضار به يدرك ما وألهمه بينهط، يميز والشر، الخبر ؤلريمي له رثه أوضح وقاد ~ ١ * 
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ابكصورة 

والأساطات:الفوائد 

هق1أجد ألا تنعش تا قال ؤ دعالت كقوله م، الشلهذا مؤكدة رلا، فتكون م، بالشالسورة تبدأ ١" 
تجد.أن أي: [ ١ ٢ ]١^٤،: 

تعال:نحوقوله التفخيم لإرادة غالبا تستعمل الش )من( دون د)ما( جيء — ٢ 

)ما(ق الإحام قوة *دلأئ عاشور: ابن قالء الشأن. عجيجه مولودآ أي: [، ٣٦صران: ]آل< ه دصش بتا 
(.٣٠• / ١ ٢ واكؤير ّ)اكحرير ممإن« واحد دون ا-اءءاءة بإرادة ج، أن

جعمن عل سيقدر قدريه جلته افه فاق ااهلالقة، القدرة هك فه بآل متقبلمآ إحيار )٠( الأية ق ٣— 
وعلغثدْمنالبقر.الأموالالئانلة، 

متباهيا:يقول الذي صمتهم: ومن ءيادْ، أفعال كل يرى هق اطه >\)؛ متقبئ إخبار )٧( الأية ق — ٤ 
ققافه أف والصحيح نحاسه، لا ، صوفواثه يراه، لا هق اطه أل هنّا فعله ل ويظى كئبمرأ، مالأ انقمت، قد 

والكبثر.الصغثر عل وسحاب يراه، 

جك،اش يرصي فيط استخدامها عليه فالواجب الوات وروده الإنسان، افه حلق ~ ٥ 

يجيلاابمل، دون ارتفاعا الرتفعة الأرض النجد: ؤوس.ظآشدنيه ( ١٠)الأية ق قوله ٦- 
عواهبه.ي صعوبته الشر وطريق سلوكه، ق صعوبته الخثر طريق لأل تجدين؛ 

:^،ماآهسة؛/^^٢٤^٠يبموأو^؟أولءلمنمفييومهمك،صيهم'و^'ييا٧٥١لأآهثءءمآسبمثج^؟ومامؤ 
آلثهر^١^١إمتمحاو؟ءكبىآل;رنءامنوأوزاصؤأ نثكأ0 مهمبمو

،ر.الف

إليها،الإنسان ئقدم فهلا الر، أع،ال تحقيق سيل ز والهوى التقى لجاهدة مثل مدا ~ ١ "٢ ١ ١ 
وأطلقالنار. من الجاة يكون.جا هث؛ارِت، إل الوصول ق وصعى دوما، تعترضه ام الثما>ت< وتحاوز 

ماأعلملئح: ثيء وأي فيه، موضع أعل ق تكون المرتفع النجد عقبة لأن للخير؛ الوصل العمل عل العقب،ن 
الصالحةالأمال كقلمه سثه به. تنلمك من إل نحتاج عزيز أمر إيه طلوكها؟ وئكلفث الءقبة، اقتحام 

ومشقته.التمس عل شدته ق العقية داةتح^م 
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اليلدسورة 

الريإسار من ونحلمها مؤمنة، رمة وعناق ومنها التعدية، الخير أوجه ق عي الإثه —  ١٧— ١١٠
بالعطاءالناس شح يثلهر الوئت، هذا وق القوت،. وندرة المجاعق، يوم ل الهلعام إمحلمام ومنها والعبودية، 

مصاعدالعقبة ودون العقبة، اجتياز من وهو محله، له الزمن هذا ي الإؤلعام فيكون الاحتياج، حشية 
•الأرض عل شأرثه ما لديه وليي لديه، ثيء لا أومسكين قرابة ذي لسم وصوله ثر تيثم متفاوتة، 

المبدبفضيلة بعضأ بعضهم أوصى وص طه، ديتهم أحلموا الذين من الخير باغي فقدكان إلذلك إصافة 
بعضأ.بعضهم يرحم بان تواصوا الذين ومن معاصيه، عن والصبر اف، ءلاءة عل 

إلويقدمون بآيا"ءم، كتابمم يثثئمون الذين الإيان أهل أفعال، من التقدمة الأفعال، ُنْ إل —  ١٨
مكرمة.جهة الي٠ين فجهة الختان، 

جهةوهي النار، إل الش،ال، جهة تحو القيامة يوم -م الذين فهم كفروا الذين أما ٢— • — ١ ٩ 
أبواهعليهم وينيل، وجوههم، عل إليها ويسمون النار، ق ي،ك؟كبون إء»م والذم، الإهانة 

والأتاءلاد،تالفوائد 

عفوبكل اطه أعتق لمة مرئة أعتمح، "مؤ، ه• افه رسول لقول الرهيمح،؛ أو المأسور '؛تمح، نخل ~ ١ 
هؤأنم>ئرتو تعال: اف تول باب الأيان، كفارات كاب البخاري، )صحح ١  ١٠بفرجه فرجه حتى النار من عضوأ منه 
٦(.• ٧■ / ١ ١ الباري نح .  ١٦٧ ٥ برقم أزكى؟ الرتاب واي 

قوتاممه رسول قول وفيه والمحناجين، اك؛ز، والوالفقراء للأيتام الحاجة زمن ق الإؤلعام نخل ٢— 
كتابي الر،دي )أحرجا> بلام*. الخنة تدحلوا نيام، والناس وصلوا؛الاليل الطعام، وأؤلعموا اللام، ٠'أفشوا 

١٣٣٤برتم امميل، جاءونيام U باب الإتاُة، كاب ي ماجه وابن ،(. ١٦٢أ/ ارترمن؟ي >سن ٢  ٤٨٠يرقم ، ٤٢ياب الشاطن، صفة 

(.٤٢٣/١ابن.ا.بم)ضن 

عمل.ممل محط به الكفر لأن باق، الإيان والقربان الطاعاتج هيول، شرط ٣- 
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مكه.الترولت 

القاصد:

الكون.تعادل اش قدرة ييان ~ ١ 

القس.تزكية أهمة ٢- 

الشمسيصورة 

سمغتاهقمحسهاهو^محأهويؤتاعهاه  ١٥
نانةآض ؤبمول ثم فمال آقشثهاأألآ^أُ إذاشعث لوديطعوي،ا دمسهاُأو^أاكدبمنه من وقئحاب 

ولابماف'أءأُ مو»نها دشهم رثهر ثثهنِ مدتثم 3عمروها ذكيبوم أ@؟ وثمنها آش 
عمنها.ه
الم\ر.

والشموالترهيب. الترغيب هن يعميها الدي الخم لتأكيد الستة التالية ام يالأئالسورة تيدأ — ٨ —١ 
\ذنر\ت,(أعثلم وهي الشمسي، ااخلوةامتi هدْ ومن دقيق• حنيان ولى افه أبدعها كونية يمخلوقاته 

مرتيْدوهو والأفول، الطلؤع ق الشمس يتلو عندما بالقمر مم ثم الشص. ارماع ومت هو والضحى 
بالهارالشم وأعقب ءلهورُا، وت الشص جل إذا بالنهار م يقثم نورها• من مستمد نوره لأة ؟٦١؛ 

بالسإء،شم نم ، ٣٥٥عليها ما فيكون الأرض، فبمش اش، أيان من أحرى آية هو الذي بالليل م الش
عليهاما وتخير وبنطها، بالأرض افه مم ثم سائها. بمنزلة زيتها فكأن الحكم، الممن وبنائها 

تقليم■أحن اف قومها فقي• الخلق، متفاوتة غير سويه، وحلقها انية الأنبالنفس م يقثم للإنسان، 
التؤيةعن ناشئ الإلهام وهإ-ا الءارين. ل ينفعها ما لها ؤجما ، ١٢٢؟وعئفها والشر، الخير طريمي ^٤٠١ 
أويعوئل• ١اهلريقين، لأحد الإنسان واختيار الإلهام، هذا الإ؛اداع هذا ومن الخالق، إ؛دإع فيها يفلهر التي 

الرسل.دعوة تقهم محعلها ما الإدرالث. من النفوس ق اش 
للأستزادةووحهها وطهرها، نمته زش ثن فاز فقد الزكي. القسم ذلك عل الخواب حاء ثم - ١ • - ٩ 

وفعلنقمه ؛؛ن وحال والقاسي، العاصي يلج أن احتار من حمر ومد الرذائل، عئها ولغ الفضائل، من 
الهالك.ق قارئاها الخيرات، 
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الثميصورة 

تعالاش فدمرما صالخا، رصولها كدت التي ثمود كقبيلة الخاحدين من ن،اذج ذكر نم ~ ١ "٢ ١ ١ 
لعقر— سالف بن قدار وهو ~ القييلة أفراد أشقى توجه إذ والعصيان، التجو ق الغاية بلوغها بسيب 
.٠٥١عل جرأتمم متتهى عل وهو٧ قومه، من إغراء عن هذا وكان الناقة، 
لهاالتعرصى من وحث.رمم الناقة، لية عاليهم فحرض صالح، برسولهم ثمود ئيلة ثدتش — ١ ٤ —  ١٣
موعد،للتاقة يكون أن وقومه نييهم بخن الاتفاق لأل وذللت، سقيها؛ موعد ز شزثها منيها ومن سوء، 
عفيترب وما منه صدئ الذي التحذير عن وتغافلوا سهم، حالفوا القوم بيدأل موعدآحر، القوم للإبل 

رثمم،عليهم عضي، لقد حدمحث،؟ الذي قط الناقة، عقر عف وغاثووا والامتمحالى، العذاب، من ذللته 
الشاملالاؤلياق عف وئثئع الأرض. عليهم فأؤليق -بما، أهلكوا الش والرجفة العياب، صيحة فآخذنمم 

أحد.متهم يفلت، فلم الأستتصال،، ببمذا الأفراح حميع تهمية 
ء|ولأءالعذابج لتزال< عقيه حمل وما حكته، يتعمت، أن أحد يقدر لا الذي  ٠٣١هوالغاافه إة ~ ١ ْ 

١يرام في،ا لأحد حسابا محي، وهولا منهم، عليه بعة ولا فيهم، لخكمه معمي، لا 
والأمشاطاتذ:الفوائد 

١بافه إلا يمموا أن للعباد وليس ك؛قءايشاء، بمخلوقاته م يقأن ف، — ١ 
صانعها.عن غافلن محعلهم الأيايته لهذه الناس إنس ولكي الكون، ق أياته افه تث، — ٢ 
ملئ،يللشمس الواجهة الأرض نمقح تعتري التي النهار فترة أن العلمية الدرامالت، تؤكد - ٣ 

الغازايته،وكثافة والرءلو؛ة، الغيار، هباءايث، س فيها ب،ا البحر سطح توى م فوق كيلا ممر يتعدك، لا 
المبهج،الأبيض النور بمذا لنا فيفلهر وتشتته، الشمس أشعة س المتقلور الضوء موجايت، تعكس التي هي 

(.٤٨٢—٤  ٦٧الجار، للدكتورزغلول الكريم الماءزالقرآن الخلص؛ الإءجاذ )آيات الشمس. لنا ويبل 

للفلاحءوسيله المؤمن هاحى الرذائل من وتطبمرها الشل تني ٤" 
الفوز.له فإل بالخجر وتماما ه نفطهر ثى متقلأبأف إُتحار لأية)٩( ١ 3، ٥" 
١الأية)ل ٦"  اذرانها-له فاى العاصي ق نمه أحفى مى بآف تقبئ مإخار ( ٠
 ~Uب.ه،و>ادللم،امكررئئمللمسالغةا
صالح.لقوم ك،احدمحث، والعدابه الهلالث عاقبته لأف زالأرض؛ ال والفالعلغيان نحريم ٨" 
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اللملسورة 

 Iالفا1حمحمد الدكتور دبج وقد ٣(. ١ ْ /  ١٦عطة لأبن الحريارو-حءز )انظر: مدنية. إما وئلت مكية. النزول
>اهمُاكبصدأْ-بمله(.مكية. أما 

القاصد:

ارثاتية.اكدرة عل الكونية الراصن إقامة ١" 

٠للمشرين والوعيد لالم.ومتين يالبغرى البعث تقرير ~ ٢ 

آمجي١^^٠ آض يتسميّ 

''©؟دئمحطىمدارمحأوأ'ه
■المسّرٍ 

وهمايضياد4. أسفر إذا باكهار وةسءأ عليها، ما فأحقي بظلامه، المسطة عهر إذا باللمل قسا ٣" "١ 
وهوقدرته، مظاهر من بمظهر يمم ثم المدبر، الصاغ عل يدلان الكون، ق المبثوثة اض ايامت، من آيتان 
الكاتتات•تنار من يبهمها وما الأرصر،ا عل يدب فيا الزوجية اية حلق 
 ٤~ ~U الأسانأعال أل يفيد ما لبيان الشسم جواب يأل مرات، ثلاث المؤكد المم هدا ويعد

ينزالخثر فيقدم الاحرْ، عف وحربمس بزحارفها، مقتخ إليها، منصرفا للدنيا، عار بين، محتلمة وتصرفاته 
تفريشن عمل ووصف، الأسالالث،، هده أوجه بعئض تهن ثم شتى، والسالالث، مجتخالمة، فالأءإلإ كنبه، يدي 
للقاءحسايآ وحٍسث، عوضن، يدون ماله حر يدل فريق فالأول للعرى، ميثر وفريهم، ْيثرلليسرى، فريهم، 
الميثرة،والشريعة الخثر لعمل توفقه الفريق فهدا التوحيد. شهادة بموجيات وامن عدايه، فاتقي ريه، 

ااكتة.لحول ل سريعة محعيدة عاقبته تكون وسوف 

عنالدنيا بشهوات ملتبسا واستغش الشح، وأظهر مجاله، بحر صس فقد الثال الفريهم، وأما ~ ١ ٨^١ 
نوفقهفوف رسوله، ومقدب التوحيد، بشهادة وكدب ريه، رحمة عن غش ل اله ورأى وجرائه، اش لقاء 

وصىحمعه، الذي العرمى ماله الشمل هدا يتح وهل المار، لحوله سرعة إل يؤول الدي للشقاء ياته حؤ 

ا-بمحيم؟دركات ق والكيكية السقوط تفادي ؤ، به 
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الليلسورة 

والأستساطات:الفوايد 

أهمية.من مالها إل ليلفتتا كونية يايات اف م يق~ ١ 
باش.إلا يمموا أن للعباد وليس يئاء، كمإ م؛مخلوقاته يقأن ض ٢' 
والثواببالخاب وصدق ذلك، ق اش واثقى ماله بذل مى بأئ ْستقبئ إمحامحّ ~U( الايات)ْ ز ٣" 

أموره.له وسيئر والصلاح، الخم أساب إل اف سبحصد0 أع،اله، عل 
بالحسابوكثاب ربه، جراء عن واسغض باله، يخل س بأئ ممملأ إحار ، ١ * )٨" الآيا'ت' ل ٤" 

به.يخل الاJى ماله ولايممعه الشقاء، يعيشرز فوالثواب، 

صآإلأآلآي.آكىء ٠٠٤٠٠٠٠ِء مك َ ءٌ 
عثممينشمؤ؛^إلأكدب 

المسؤ\ر.

الماسإرشاد فتول وحكمته، فضله س وذللثج ولوازمه، الهدى طريق بجان بحانه اف يتكفل — ١ ٢ 

والفال.الصلاح بين المميز إل الإنسان وهدى كنبهم، فاد عل يواحذهم أن ئل الخثر إل 
الدنيا،الخياة ق الأول الدار وكيلك ف، ْالك هي الخلائق فيها اش سحمع التي الأخرة الدار إف -  ١٣

اف.عف لازما حقا له أى أحد يظير فلا يشاء، كيف فيها المصرفح فله 

اليائسالقس إلا يخئها يصطل، لا وتكهث،، نتوهج الش جهنم نار عياده بحانه اف حير ~ ١ "٦ ١ ٤ 
عادة.الله لرئكتي، الأشض وهدا ربه، هدى عن وإعراضه هو، للرسول تكدييه نتيجة فيها يثد الذي 
وبدلالعرفة، حؤ ربه عزفن الذي النقي التقي ذلك الوفية افه نار عن بعيدأ يكون دّوق - ٢ ١ - ١ ٧ 

إلهأمدى لمن مكافأة يكن لر لماله المؤمن بدل، إف التح- من ه نفلتطهتر زكاته؛ ويبع ماله، اف بيل في، 
برصيجزيل بثواُت، ه اف من أكيد وزعي الكريم- وجهه ابتغاء الأعف هك ف حالص  ٠٢٠يإيط معروفا، 
وجور-سرر.ر محا بجّله يا صاحه، 
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الليلصورة 

والأستياطات:القوائد 

ان.للإنالهدى L اف نص ولذلك الهدى، بمعرفة تنتقل أن البشري للعقل لايمكن ١" 

الحسوسالنمم إل بالإصافة انمن، وقرة التقى راحة حاز ائ بمتي عته مرمة الومن كون ٢" 
ادءاطأه.

والهوى.الشقاء طريق فلاعنتار ريه، يإنذاد شظ تى العائل ٣" 
جراءه-يلاش موف عته وأعرض ا"مح عن ئدل مى ٤- 

ابتغاءماله ييذل الذي شديدالتقوى بملي سوف اش.ث أق تقبئ إحيارم٢( ١ ~ ١ )٩ الآيات ق ~ ٠ 
رنهوجه بدلك يتغي ولكنه معروفا، إليه أمدى لمى مكافأة ليس ماله يتفق والذي الخير، مى الزيد 

مايرصىبه.الخغة افصوفبحليهق فإل الأعلورصاه، 
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الضحىمحورة 

الزول:ْكية.

القاصد:

عاليه.وفضله ريه، عند الرسول. منزلة عفلمة ييان 

أقآؤمحأتي-ي_بمح 

وأُووبمكعايخظمحصالأيدئ ق بميلك 
^"وأملجؤرهعفوره

•النزول ّبب 

تفقالت امرأة، فجاءت أوثلاثا، ليالت؛ن يقم فلم اشتكى ه افه ومحول أل البخاري صحيح ز ثبت، ما 

س:افه فأنزل أوثلاثآ، ليكن منذ محرثك أرْ لر قدتركلئ،، يكون لأرجوأن إل محمد يا 
(.A٥٨٠/ تاندءث،نةثث؛1وايم ؤ ؛اب  ٠٤٩٠٠برتم ال-خاري )صمح ثئئ^'ثاودى،غىطاهمه. 

الضير:

قابللأمحه كله؛ النهار يه والهمود الثمن، ارم١ع لوقت اسم وهو الضحى، بوئت، مأ ٢— "١ 
وامتدادمحكونه، وئتج يالليل المتم المتم ^ا يؤكد ثم ه، ؤآلفيرإدامحء؛ئ ؤ قوله: ق ياللمل الضحى 
فللامه.

علييثه،الأيات إنرال يوقف ول؛ الرسول، أبما عنلثج لر الوحي بآن المم جواب جاء ثم ٣" 
عتك.أيهنأالوحي حض أيغضلث، ما وربلئح 

يتضاءلالد-ي الشوة مرق، الدنيا ق أعطاه افه أن مع الدنيا، من للف -محر الآ-خرة الحياة ق الحنة إف ~ ٤ 
الأجرةإل بالقياس تكن لر عابر وؤلريق زاثل كظل الدنيا كانت، يلما الدنيا، ز ومكرمة شرف كل عندْ 
مذكورا.شيثا 

وايزلةالدنيا، ق والتمك؛ن الضع يسليه ، محوفمحدود، غير بعمناء نبثه يكر.م بأن ه اممه ئعهد ٨— -٥ 
اشأفاضه ما ئنداد ل همع ثم ولأمته، ه لتفحير من الواسع، ءهل١ته بجزيل نيتيءيٌ الاحرة، ق الرفيعة 

يتيعإربك ألفاك فقال التقريري، الاستفهام حلريقة عل الشدائد، ؤ ولعلمه نشأته مبدأ من النعم من عليه 
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الضحىمحورة 

ثشأتئد تكون وبذلك ناسك، رعاية لك وقثأ إله، نأيي مأوى لاث تجّل ~ جتئن لهو أبوه وق ت~ 
والشريعة،الوحي عن شيئا تدري تكن فلم النبوة، أمر من يلث، يراد عئا غافلا وكنت، لأحواللث،، ئنهد عل 

بفضلهفأغناك مال،، لديلث، ليس شرآ ووحدك تعلم، لرتكن ما فتلملث، الخمح،، من عثائئح حيرة ق وكنت، 
الرذقإ•من منحلئ، با وأرضاه وكرمه، 

تقهرهفلا الضعيم،، اليتيم ْع التعامل إل ولأمته، ه الكريم لرسوله ١^^١^ التوجيه يأق ثم ٩" 
والإذلال،.والغلظة بالشدة 

برفقرده أو أعطه، بل بالقول،، تزجره ولا نهره، فلا والصدقات العون الناس أل، يمى وأما — ١ • 
وعطف,

منهاكثيرة، نبثه عل اف ؤنتم ؟٦١، وعنبر االناس، عليه اف نعم يفلهر أن نبيه سبحانه افه يأمر ~ ١ ١ 
ؤؤللنبي الريانية التوجيهاُت، وهده التعم. سدى شكر وواجس، عته، حك نحي، رّول وهو الموة، شرف، 

وأمته.

والأسنياءلات،تالفوائد 

إلابافه.يمموا أن للعباد وليس يشاء، كيفيا م؛مخلوقاته يقأن لفه 
١الوقت، وقيهة الزمن، أهمية ~ ٢ 

آمحَةبميرآوألدْكءئنكي ؤ تعال: قال، كيا عليه، ؤندعلئ،يم لدلالة مفعول، حيف، ٣- 
ى،يهدئ ؤ ى، قوله:ذئثاوئ ومثله الحدوف، لظهور لقفر وهوإمحاز [ ٣٥]الأحزاب: ي ثألدء=كندت، 

رصابه محمل بحيث النثع، عاجل انمناء كون لإفادة ه ^٥^٠۶، قوله: ق التعس، بفاء جيء ~ ٤ 
(.٣٩٨/ ا التحريروالصر٢ )انفلر: بعدئزبص. معه محمل أن فلايرقيه انمتاء، عظو العهلي 

•ولأمته لنمه حير من يرجوه ما كل ليعم ^ د اكاي الفعول، ، حذف— ٥ 
محيا.واكحدث وشكرها، اش يتم معرفة ٦' 
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الشمحسورة 

مكية.النرولت 

القاصد:

ربه.ة،وعند الشي منزلة بيان 

تِآقآلآنيهم

هصس<أه؟دوكرهجةبأى' 
الش،..|\ر.

والإدراكات؛العلوم من القس أحوال محل لأث4 الصدر وحص الرسول. آبما صدرك لك اث.زحنا ئد — ١ 
تطمحما بكل عليه إنعام وهدا لالم.ومنين، أسوة محر ليكون النبوة، أعباء وتحمل ارل.ءوة، بشأن لينهض 

نفسه.إليه 

الذيسموفهلرتلثج، يلائم لا محا ا-بماهالية أهل عادايتج من هنه ئثحئج كشّت، ما صلن، وأزال ٣— —١ 
وأزالالحق، إل ومدالث. ناحر، وما ذنبك من تقدم ما للث، فغفر ءليلث.ا، ذ؛ايل.آ وكان كاهللث،، أثقل 

حثرتلشا.

كبثارةمتع.د.دة، جواب ١^١*^ رئ ؤيتتاول الكيال، ؛ممات، والأجرة الدنيا ق ذؤزك اش ورغ — ٤ 
عليه.والثناء ^، tvJLpأعل ز وذكره به، الأساء 

لن.ة اكو وهع همج، الكرب وْع سعة، الضيق ح يكول بأف مؤكد القه من وعد — ٦ — ٠ 
قوجد حاجتك، افه من واطل—، الدعاء، ق فاجتهد والمبادة التبلغ أع،ال من عملا أميت فاذا ٧— 
النافعة.معمورة؛الأع،ال أوةاتك« فتكون آحر، عمل عل عملافأقبل أتممت، إذا أي• العيادة، 
عليه.إلا الأمور حمح ق فلايمول، ربم،، إل دانا وثوجة ٨" 
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الثمِحصورة 

المواتيوالامتشاطأت:

اكمج.قرب عل علامة كانت الشدة إذاوقعت — ١ 

موتأكيدمثله ق القصود أل القرر ومن ه. ؤ0ءعآلثتمتئا ؤ لخملة تأكيد ه جلة ~ ٢ 
عندبالمر الير التحاق سوت مو الخملة هذه من المنقاد الخكم آل شك ولا ا-اقءر، ئصمنه الدي الخكم 

العسر.أثر ق اليسر أثر التآكيدمميال.ألترجح فكان حصوله، 
الاختصاصأفاد المعمول!١ تقديم لأل للفعل؛ رايهلة ةوله;ؤةزثبه ق *رالهاء عاشور: ابن قال ٣— 
)اكميرواكشم؛؛/ب؛؛(.]ا.لط؛مين:ا-؛[«. بجذبم،يئأشآءثونه المجرور تقديم نحو الاشتراط نشأ،حه 

غيره.ق شمع أمر، إنجاز من ميغ فإذا بالإنجازات، معمور الداعية وقت ~ ٤ 
أةأراد قلت،ت والمر؟ اليسر اصطحاب معض ما للصحية، )ْع( إن هالت، »فان اررءنثرى: فال - 0 

كالمقارنجعله حتى الترب اليسر فقرب قربيح، بزمان فيه كانوا ارن-ي المر يعد ببمر يصيبهم تعال اش 
للقلوب((.وتقوية التالية ق زيادة للسر، 

الضيق.شدة ْع يأي اف من المتخ بأف وتأكيد متقيئ إخار )٥—٦( الآيت؛ن ز - ٦ 
العبادة.ق والاجتهاد الشكر عل الزكية التقوس يبعث، النعم مل.ه ئنداد ٧— 
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اكنمحورة 

(.٣٦٣/ YYالقرطي )ضر مدنية. أما وقتادة: هماس ابن عن وروي مكية، اكرء.لت 

القاصد:

هيئة.أحن عل حلقه ق الإنسان كرامة بيان — ١ 

والحساب.البعث تقرير ٢— 

-م مءءج م؛*  ه*لتنيامحيي—؛- 

قصيهفيوه؛ثئؤ، ^^ ١٥٧^
يالإ.تيبمد هء ءيث.محمحِن ^^^٠ ّّييبم ردذقل-عل 

0محآشُمحس04
الضير:

نافعانطعامان وهما الزيت، منه يعصرون الذي واريتون الناس، يأكله الذي باكن ما ؛~ ~١ 
هقافه ومم القيمة، الأرض وهوق اصخ، موسى عليه اش كلم الذي ايارك بالخل بميم ثم ليدن، 

وتعديل،تسوية أحن ق ان الإئحلق لقد القسم: جواب يألما ثم وحرمته، دلقه مكة الأمي بالبلد 
يدععل حلمته اشتمثت وقد لأحله. حلى ما ْع متناسثا تكوينا وكونه السليمة، الفهلرة عف وحلقه 
المع.وعجيب الخلق، 

^تملثن وقالءؤ الهدى، -ج إذالرينهج السقف، الخحيم دركالت، يصترإل سوف، لإنسان ١ بتيأف — ٥—٦ 
بائيةواعتقدوا فهلرمم، عإوا قد الضلالة باعتقادهم وهم الخمع، معي ق الإنسان لأف الخمع؛ عل 

أحرفلهم المالحة، ١لأءء١ل، وعملوا آمنوا الذين إلا السابق، الخمع س امتئى ثم الدهر، أو الحجارة 
ولكنهالسليمة، فهلرته ق النه حلقه ما عف يبقى فالإنسان طاعتهم، عف دائم دئوابمم مقهلؤع، غم واسع 

أصلإل رجعوا لأنهم ذللثح؛ من مستثنون فهم العاملون الومتون أما بضلاله. س١فلين أسفل إل ارتد 
السليمة.الفهلرة 

 ~U يزدكوأيه فعدلك، وسواك تقؤيم، أحسن ق حلقك افه أى — الكافر الإنسان أبما — عرفتؤ فإذا
واصحةالأدلة أن ع العالين، رب< ولقاء والحناء، تكدب؛البعث، أن عف بممللث، الذي فها سافلين، أسفل 
نرة؟
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اكنسورة 

شأن.كل ق وتدبيرا قضاء الحاكمين هوأئمن اف.ث إل — ٨ 
والامتشاطات:اكوائد 

٠باض إلا شيموا أن للعياد وليص يشاء، كيفإ بم٠محالوقامم م يقأن ض — ١ 
لمكة•بئن يطور طع، ؛لومٍ، لها، تعظيا الوحي مهبمد هي بآماكن ئم ورة الل ٢" 
(.٢٠الأية)الؤمتون محورة ير فوائدنفينظرت ٣— 

•الدم، ل كا الزيتون، وصورة امح، صورة يتظرت ٤" 

•اليع الأالؤ، عظمة عل Lطع دليل واءتدال( تؤية أحن ؤ، ان الإنحلقة ٥— 

.ان الإنسعليها خلق هيئة أجمنر مي اك-يز، فطرة ا"~ 
•كنود خصيم جاحد إل نحول إذا ال~افااين دركات إل الإنسان هذا يرتد ٧- 
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العلقمورة 

الكريم.القرآن من نزلت سورة أدل وص مكية، النرولت 

القاصد:

الخالدة.الة الر،تمرير — ١ 

الهلغاة.مصير سان البعث تقرير ~ ٢ 

بمآضِآلثنيص

ربجمح<''ج'أوبمنرأفأكتئ'و؟هألبمتثء١فكئب ءلممق'و؟أوأمآوكا'و؟ ١رءسإة١ث ع؛داإداصق'وأ' 
ؤآنئولأنيند سعآؤايدُو؟ه ١٥٠ئادثث,هكنغ ?ع؛ -غاطثت نزيينثيلثْعاالثامنأو؟،سزكذن 

دأمب..ه
التفسير:

الغيهدا ليذان»ال الأية ول حراء. غار ل ومحويتعبد الض. عل نزل الذي الوحي أدل هذا ~ ٢ "١ 

همزكثب ث-إامء ين ثثاؤأ وثاَثت ؤ تعال: قال كيلك، يكن ل؛ أن بعد افه لكتاب تاليا سيكون الأمي 
سلمهما ؤيقرأ عليه، سمل يئلوما أن القراءة ءلاو_ح من والقمود القران. نرول ميل أي•  ١٤٨]انمك؛هم'تا؛ 

ولماباطل. إقبال بخالق ليس ئ ضرْ ذكر عل والإقيال الخالق، اف بام تعيأ ممبتدئا القرآن من إليه 
ئوله:ؤمنءأفيهوق وحدانيته. عل الأوصاف أدل لدؤر مقتضيا كان التوحيد دعوة ايتا.اء مقام القام كان 

فقدالخامد، الغاليظ الدم من صغيرة قهلعة والعلق أطواره. بدح محإل الإنسان، خلق ابتداء إل إشارة 
حالقه.تقدير وفق هداالإنسان أٍلوارثقون وبدأت يطثتاالذكروالأنش، اختلطث، 
والتفضلالإحسان الكثير محمد يا وربلث، القراءة، بفعل للاهت،ام توكيادللأول؛ الثانية أزأه ؤ — ٣—ه 

ولايعلمها لا لأنه القراءة؛ تندر من قو الشي ببال خطر U بدسه وأزال القراءة، الكاتجن علم بالعم، 
^اوق الكتابة. لاتعلم وأنت، القراءة ي٠ال٠اائذ أن عل هادر بالقلم الكتابة اكاس علم فالذي الكتابة، يعلم 

يعلم.مالريكن الإنسان علم افه لأن قراءته؛ دون لابمول الكتابه معرفته عدم بأن ٠ الّءث لّمس، تْلمغ، 
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العلقصورة 

 —U~"، أيهه نفمن أحس إذا تكبرآ، م ؤيتعاظم اض، حدود يتجاوز أن الإنسان هذا طح مى إل حقا
أحد،إق محتاج غيّ بائه صاحبها تحدث الضعيفة النفوس لأل وذلك دينه؛ عصمه مى إلا الغنى، واصع 

ولايالبثيء•فطم،دجمو، 
لهوإؤ، مرجعه قاف جهل، أب الهناغي هذا طغان محزنك فلا أي: ه، للشي وشيت، موعظة ٨- 

العوام،.من إليه يصير ما لايدري 

الكعبةفير يصل رآه ح؛ن ه التحي هدئ الذي التكبر، الألم هدا ج؛ووت من أءج_إ أعلئته — ١ ٤ — ٩ 
علأينهاه افه، بتقوى أوآمرأ الهدى، من متمكنا الصلاة عن سهاه الذي العبد مدا كان إن أعلئث، نمنعه؟ 

مطلعغير افه أق أنقلي عنه؟ وأعرض إليه، دعي الذي الختر المتكبر هدا جحد إذ أعينث، الخال؟ ُد0 
ءلأفال4؟

رأسهشعر تقدم عل دتمصن عثه، عن يرتدع لر ولثن جرائمه، عن الطاغية هدا ليرتدع - ١ -٦ ١ ٠ 
العاصي،الائم لهذا تابعة الناصية وهذه قمتنا. من يفلت، فلمن النار، إل عنيفا جديا ولتجدثته شديدآ، قبضأ 
وحهلئه.صاحبها ل،قدد_، يالإذلأل؛ جديرة فهي 

اللهدلكي عليه، ليسهلوا ودعاهم ه، الخم، لإيذاء النائي j، المجتممن أغرى الأم وهدا ~  ١٨— ١٧
جهنم.حزنة من الغلاقل الشداد ااعاJاد-C ملائكة دعا 

سجودك،وتابع يصوك، لا فانه منه، نحش ولا الحرام، المجد ي صلاتك، - محمد يا - تترك لا - ١ ٩ 
بالصلاة.افه مرضاة من القرمحب، ق واجتهد 

والامتشاطات:القوائد 

اهمأه•ؤ منه• نزل—، كلمة أول أن خلاث، عل يدل علم، الدين هدا — ١ 
إياه.تعليمه ان بالإنورخمته افه كرم من ٢— 
حياةالإسانية.أهمإبدغق القلم ٣— 

اكواضع.إل هلءا يد.ءوْ أن وينبغي حلقته، أصل يتذكردائا أن الإنسان عل — ٤ 
وتزكيتها•ه نفتعلهثر من حلا إذا والهلغيان للتجير اّتعداد الإنان لدى ه- 

افه.حدود ّيتجاوز فانه الغنى أبهلرْ إذا الإنسان بأن تقبئ ماخار الأية)٦( ى ٦- 
الخاهلينأذى من نبثه افه عصمة بيان ٧— 

الملحق.ق الناصية صورة ينهلرت — ٨ 

السورة.هذه قراءة محهاية بحي. الجدة مشروعية — ٩ 
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اكورّورة 

القرحلم)تفيمّ ء اكرين أكثر إل القرطبي به ونمدنية، أما والضحاك عياس ابن وعن مكية، الرولء 
YY / »الهجرة.بعل. ئرض ورمضان القدر، ليلة ق الترغست، ئصشها مدا ويرمح (. ٣٩

القاصد:

العظيم.القرإن فضل بيان 

آنحعآلذتريآرمحا،ّي جن

أدثبم
التشNVرت

القدرليلة ز العفليم القرآن هدا أتننا - \وو\طة والقدرة الكالهلة العثلمة من كا ئا - إى ٣- -١ 
ميالقدر: وليلة الحفوظ. اللؤح من الونيا ّ،اء إل الليلة هده ق واحدة حاله تعال افه أنزله وقد العظيمة، 

رمضان،ق وهي الّركة، من عليه تشتمل والفضل؛ٍا الشرف ولها القران، نزول فيها ابتدئ الي الليلة 

إماارقل.ر؟ ليلة ما u^؛^، ثيء فأي [. ١٨٥]اJقرةت ه آلمنءان ١كئ١مدفه ثبمزرمصان ؤ تعال: لموله 
ومضاعفهالصالخة، الأع،ال من فيها وما الكريم، القرآن تنزيل من احتشث، ؛يا شهر ألف، من حير 

الحناٌت،.

أياميعظموا أن المسالمين تعليم هذا وق فيها، اللام عليهم وجميل الملائكة نزول تكرر ~ ٤ 
ونزوللموافقتها، مثإ كثيرة ليال ق عيادمم لمون المليكرر نعيتها أحفى لمد بالقرآن، تكريمهم 

منهالإذن وهدا النزول• ق لهم ريبمم إذن بجذ بهذا وكان بركات، من تثمهم ما لأجل الأرض إل الملائكة 
السة.تلل؛، ق تعال اممه يقضيه أمر ل كق 

واكواب،١لغفرانى اللام ويشمل لالمسالمين، الخير لنشر القدر ليله الملائكة ئثزل بأي تعال يبشر ~ ْ 
ولاوالسلامة، المعمورة؛الملائكة القدر وليلة الليلة. هده أهل عل الملائكة وثناء الدعاء ؤإحابة 

الفجر.ومت، إل حثرها 



القدرسورة 

والأساٍلات:الفوص 

رمضان.من اكدر يدءآبليلة ستة، وعشرين ثلاث ق الكريم الارش نزول اكتمل ~ ١ 
بالفضل•وشهوره وعباده بلائه بعض ك،احص بالفضل، الليال بعض سحاته اش حص — ٢ 

علقو اش رسول حث وقد فيها• الدعوة قبول ابتغاء فيها؛ والدعاء الليلة تلك قيام يندب ٣— 
منرمضان.الآوا-محر العشر التاصهاز 

الزسمنعل وتثلم والأرض، الياء وتملأ  Jysاللائكة فإن الارش فيها نزل ام ليله تعثئ - ٤ 
الفجر.حص الأاتمين 

للدنوب.مغفرة اكدر ليلة قيام ~ ْ 
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الستةمحورة 

مالكثرة الأظهر هو مدنية *وكوما عاشورت ابن قال مدنية. أو مكية، كوما ي؛ن حلاف، ثئة الترولت 

(.٧٩ا/ والإتقان ٤، • ٠ / YYضرالقرطي رام: ، Y٤٦٧\/ )اكحريروس الكتاب،((. أهل نحطئة فيهامن 

ا.لقاصاو:

التيؤية.الرسالة تقرير — ١ 

الكتاب،.أهل كفرة وعقاب، \.إو»بن بثواب، ابث، تقرير ٢' 

بم؛.آقآؤتيمح

ئ0محتةآشتهمأ
محشتاآثي(^ه0ثحممقمحة0ح 

?©■إن١'^ دمن نذَ;ش آلزتجأ ^١ آلقاوة نمثوأ ثثفآآ أئن لا نمن أق إثدو٢ 
يت،لإسهميتأ©ُإثآكن

ألأمزثنيا من قوى عتءن ر؛أ؛ا-بمقت بمد أ©جرآؤهم -كرآلمثن ر أولإش آلصنيضت، وحملوأ ^١ ٠١٠
هرلإ''أو^' حثي لص د'لش ومحبموأ-ته عمم ِقييتيي؛آأبمايذآقث 

ثرتالتف

منعاليه هم ما تاركين الأوثان، وب.ة — والنصارى اليهود وهم ~ الكتاب، أهل من الكفار كان ما ~ ١ 
كلق الخؤ به يهم، ما يآتثهم حتى عنها، ومتتهين، الخالص، اش لتوحيد والناقفة ال٠مفة الاعتقادايت، 

يبمثحتم، لينتا نترك لا M؛■' الض بث نل ؤيقولون الكريم، التم، هذا بعثة يتتظردن فكانوا شء، 
الوعود.الم 

ورذائلالباطل عن هنزهة منماة صحفا يقرأ الذتحر ه، اف رسول، بعثة هي الئة هذه إئ ٢"٣" 
والأحلا3،.التوحيد عل وتشتمل هث، اف أنزلها قثمة أحكام المهحف، هده وؤر الأحلا3،. 

حاءمم،تمد الييتة هي فها الييتة، تأتيهم حتى عقائدهم ألايركوا قرروا الكفار هؤلاء كان فإذا ٤~ 
محيءإلا الحؤ، عن لإٌم وما كفره. عل بقي مهم، دمنهم آمهم،، مهم، فمنهم دمرقوا، اختلفوا ولكنهم 
ببيانجتايامم وتغاليظ حاصة، الكتاب، أهل عل التشنح لغاية مسوقة *الأية أبوالسعود: قال، ه. الرسول، 

(.٢٧٧ْ/ عود الاي )تفسير بالكلية((. الأءال.ار وانقهياع الحال،، وجم، الحث،، وصؤح يعد إلا يكهم، ل( مرهمهم أف 
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السةسورة 

الإسلام،إل كلها الأديان عن مائاين وجهه، بعبادمم قاصدين يعيدوه، أن رثبمم أمرمم هؤلاء إل ٥- 
والإحلاصالتوحيد شريعة عليه اشتمك بها مكرمينر محة، الالحتمية دين إبراهيم دين عل مستقيمين 

•الزخ والثنيعن التميمة اللة دين الإسلام، هودين وذللئ، الزكاة، ؤليتاء الصلاة إقامة ن مش 
ممايتتفئرونه كانوا ما نحقق من الرغم عل هواهم، عل ؤإصرارهم الشركن، هؤلاء موقف، ؤيخ؛ ٦— 
نارجهنموقوذ مصيرهم سيكون الوقف، بمدا إقبمم عقائدهم. اد فمن عليه كانوا وما كتبهم، عليه صت، 

كانواوإن،ا وأذى؛ااؤمين، ثر كل إلا مهم يكون ولن اف، عند الخلائق ثؤ وهم دزكابما، ز خالدين 
قلكبهم أصل عن فلئدولهم الكتاب أهل فأما الهدى، بأسباب ئليسهم بعد صلوا لأبمم كيلك!، 

فيها.الأصنام وأدخلوا الحنفية، عن صلوا فلابمم المشركون وأما تحريفها، 
A~U ~ اديالصالحامت، وعملته الواصحة، البينة بمدْ امتتا أخرى فئة الصالة، الفئة هن.ْ مقابل وق

وهوجناتالعثليم افة ثواب استحموا إبمم ه. اش خلق خم هم الفئة فهذ.ْ العزيز، اش كتاب ق بما حاء 
ْذْمحور نحت من الأبار، تحتهم من نحرى وسوف يرضيهم، متجدد بنعيم فيها بمحمون دائمة، إقامة 

قدوم اف، رضوان عليهم فيحل تعب، ولا مب يتثهم لا اكعيم هدا ق وهم وأشجارها، ا.بمايت، 
به•ثليمح، با وعفلمه اف، خاف مى يستحقه الحناء وذلك ء والكرمايت، الحارارت< من أعطاهم بإ صه نصوا 

والأسشياءلأُت،:الفوائد 

واتبعواعليها، تعاقبوا الذين من والب.ل للتحريفخ توصت، الإسلام قبل كانت اش الال.ياناُت، - ١ 
للبشرية.الخاتم الدين ليكون الإسلام؛ نحتار أن وقدره افه قفاء من فكان فيها، أهواءُم 

الفاعل؟باسم ه وؤث^لثتكن الفعل، بلفقل ه ؤهميأ يَذكر ت قيل ؛افإف ااراذيتالفخر قال، ٢- 
بالتوراةمقدقغ، ماتوا لأمم الأمر؛ أول، من كافرين كانوا ما الكتاب أهل أى عف سبيها فالخواب 

فإقبممالمشركغ،، بخلاف ص، متثه بعد بذللئج كفروا إمحبمم ئم محمد.، بمبعثه وققزين والإنجيل، 
مازي؛م/ا،؛(.ؤإنكارالحشر«ه)الشتدالض الأوىن عيادة ؤلدواعف 

ثرثعته•بمقت، اليتم، امحالح والعمل هوالإ؛ء\ن، الإسلام منفلور ق الخيروالشر معيار ٣- 
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الزلزلةسورة 

الزول:شة.

القاصد:

القيامة.يوم محدث ما حول بيان ~ ١ 
 ~Y قيه.الخاب ودقة البعث تقرير

النجياقوآليتي بمتصي 

يونذمالدا٥؟ 'ه'وهاوآلإمثرا آدما٠ آلأرص زلرادا'ه'دأمحت رلتك ^إدا 
0؟ص تا0ثنذ محئائ؟1ن 

دررقرايثمتاد يمثل ومن 0؟ ئرك> •مح؛ درة مثمثاد ثثزيعثو 
التمثر!

الذيالص الكوز الاضطراب من جزء وذلك البعث، وقت نحركأثديدآ الأرض إذا - ١ 
للحساب.افد يدي يينف للوقوف التوجه يعقبه 

الهاتلةالأنفجارات كرار من وذللث، ومعادن؛ ودفائن »؛1^1^، من بطنها ماق الأرض ؤإذاأحرجت، — ٢ 

أموامت،.من بهلنها ق ما محؤج وكاوإا1ئ، بما، اف أذن التي 
عهد،به له ليس ما يرى لأثه الدهول؛ ومسه فيمنع شيثات أمره من يملك لا الإنسان هذا وترى ٣" 

الأمر؟ق ماذا ذتساءل، 

ظ؟U الماس: وقال أثقالها، وأ.؛مِنثه الأرض، إذ الرم،، العصس، الوقح هدا ز ٤-ه- 

أثقالها؟أحرجت، ولماذا أحبارها، بأهوال، الماص نحدُثح يومئذ 

يحبجهة إل صنفه كل متفرقين، أصنافا الحشر إل الاءص يمج كله هدا محديث، إذ يوم " ٦ 
ويروهاليتلمواحناءأتمالهم، يقدرون إبمم الورد. الماءبعد عن الماص تشبيهابامراف ومنازلهم، أعالهم 

العغ،•رأي 
A~U — جانيحل وهدا يلقاْ، فوف — حجمه أو وزنه ق صغيرآ كان مها — عمل أي يعمل متى

والشر.الخير 
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العادياتسورة 

الزول:مكية.

القاصدت

والفروسة.الخيل ضل ١- 

عليها.والخاب ان، الإنأعإل إحصاء ٢— 

أمحيي ين

ُخمءسا؛ه'ضعنمءتاثو.ثااهاظاشنيت صيثاهأ'فامرس ؤو\لاثد.ثت 
١^ه يثديده ^دهثإقئ>بمي،آم ^كوده'ىةدُ 

بمؤرتإدا بمثم 
ااتمسثرث

التيفالخيل الجري، شدة من بصوما نحمحم وهي أقرعة بالخيل ت أقسام يثلاثه تعال اف يقيم — ه ~١ 
شدةمن الغار قتثثر صياحا العدو عل نمر الي فالخيل الحجارة، عل حافرها بوح النار شرر مج 

ميدانوّهل ئصسحوا الأعداء، ءغ يفرّاب ةتتوّهل العدو، مواح ؤ سرعتها 
 —A~.\ ذلك،عل واثه تحصى، لا الض ربه بنتم جحود الإنسان أن عف بدلك تعال سبحاته يقم

جدأ.لخريهس الال، لحيه ؤإثه الحساب، يوم ل بازنوبه تفه أمام معرف الجحود 
للحساب،الوني منها فأحيخ القبور، ق ما أثير إذا الإنسان هذا يدري فلا أمره عاقية أجهل ~ ١ ١ ٩~ 

كانواما يجمح عليم افه أن الإنسان هذا يطم أفلا ييروته، كانوا ئ الخلائق صدور ؤ ْا وأحعى 
الجراء؟أوفر علته جارتهم وهو يصنعونه، 

والأستياطاصالفوائد 

للجهاد.كانت إذا ولأسيا لشأما، وعلأة العادية بالخيل اف شم ١- 
باش.إلا يشموا أن للعباد وليس يشاء، كيفما يمخلوئاته يقسم أن ف ٢' 
الدماءتميد عف يعمل الجمجمة، ئا٠ع ق عادي عير تثرمحي يتذلام تتمتع الخيول إن الخبراء" قال ٣" 

أربمضمن أقل رددّها حرارة درجة تظل أن بجب لكلخيول الرياضة فالحيوانات المح. إل صل التي 
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العادياتصورة 

التظامهذا لولا أته العنإء ويؤكد الخ، ق ئالم، إل تعرصت، ؤالأ العتيقة، ١كلرسارت، حلال مئؤية درحة 
 •Xالعدوالريع لما الخيول، روومحى ق للتبمري•

-^222^201002/http://www^aheel7.com/ar/!ndex.php)

الكريمة.الايامحت، هذه بين العثليم العالمي اكام، ينجل سا ومن 

والتحصيلسواه. ما وذم، وست،، بقى ما قيء كل من الحاصل الاغةت أهل قال ( ١٠)الأية ق — ٤ 

مالالشاعر:والأمالحصيلة. محصل، ما تمييز 

الحصائلالإله عند حصئث، إذا شب ميعلم يوما امرئ وكل 
•والشح الهوى حأْ ق ادتكس الإيان قيم من ان الإنلخ اتإذا ْ- 
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القارعةمورة 

بالاتفاق.مكية ت النزول 

:juالقا9،

الخساب.ثم الكون ق أموال من يصاحبه وما البعث، وئؤع إثبات 

حقالمتاآلتاس يثءى ق" ماآلثايعث?نأ' وتتذدف  ٢٥??ج؟ماالمادعم ولمايعق 
?٥"ملأزينث» مك ئاماشذ ?٠ محنكالمهنآلموش، آلج؛ثتاد ?ه؟وذحؤ_ك آلمأوب 

ومآأدر>؛ك?٥؟ ذأئهُدثثاوثة  ٢٥?مو؛ؤب_>نث> حمت، وآمأمى ?٥ __ثات رإو،ّعيكثت يهوؤ، 
مار.ح1مثهأو؟يممامت?ه؟ 
التمسثرت

شداتدها؟؛حقيقة الرّول أيأا أعلمك قيء وأي بأهوالها' القلوب تقؤع القامة ٣" "١ 
وجهعل التفرق التتشر كالقراش فهم مهيب، موقف ق الناس يكون العصيم، اليوم هدا ق ~ ْ ~٤ 

وتزمموحيرتم صعقهم ق وذس ومغارحا، الأرض مشارق ز البعثرة قبورهم من محرجون الأرض، 
العثركالصوف تكون فوف الراسية العظيمة ا-لحي1ل أما واحد، وقت ق وخروجهم هدى، غير عل 

أجزاوها-فتتفرق ونحوها، بالزلازل تندك الحال لأئ وذلك يتطاير؛ الذي الأجزاء التفرق 
رجحتالذي هو والثال سيئاته، عف حسناته رجحت الدي هو الأول ت صنفين الناس ويكون ٧" ٦" 
ككدفيها ليس ؤليية حياة ؤ يكون سوف الأول فالفريق كالكافر، حسنة له ليس أو حناته، عف سيثاته 

وتعب.

هيعادة والأم ازر، إلا ومآل مأوى له فلبس الخال، اليئ الشم فهو الأحر الفريق وى - ١ 
الحامي،الإيقاد دائمة نار إما عظم، لثيء هدا إن يتتفلره؟ الذي الصير ما أندري وممزص، الولد مأوى 

الدنيا.نار عن نحتلف يدلك فهي 
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القارعةسورة 

والأسشاطات:الفوائد 

عله.الوقف صد نحمف لأجل محثب كت، الهاء ١( الأية)• ي ه ومت ق الهاء — ١ 
كلمن ءهئ.م> أن وهو الاحتياك، يسمى اليديمة الحنان من لون عن الخدث ل ٢" 

الأيةمن وحذف ه، أثة 5إتيّمها وذكر ا-إكة(، )نامه الأول من حدقن الأحر، ق أس4 ما نظثر 
الأحر.ز أسته ما نقلر كل من ءحال.ف ه، ذآمهو،قثاودة وذكرؤ شقية، عيشة فهوق ت الثانية 

من ٠٠ه ^١^٠١^ صاست ابن عن طلحة أي بن عل عن الحن نده باسلي أحرج ٣" 
(٦٦٤٠،اكضرانمححة/ ٥٩٢/ y٤الطبري )تضر . وحدار٥ءياد،ه٠٠القه، عثلمه القيامة، يوم أماء 

-٧٩٤



التلكممحورة 

هذانرى كتأ ،؛ ١١٥أته كعب بن ش عن ئت ئا مدنية؛ أما والواحح مكية• إما ومل؛ مدنية. النرولت 

٨(.٠ / ١ الإتقان ا السيوطي ورجحه ، ٤٤٢القرآن،/أحكام صحح نمى الوهذا ابن قال (. ٢٧٥/ ١ ١ الياري )قح 

\ظ\صد:

وكثرةكثربم، عل وعقاثمم الكفار لمصير و١نيهمبم التنهد^ من والوعظة العبرة ~ ١ 
أموالهم.

هيفت تنسح 
-غ>صَََ.>.>ط

0
0ئنلتثيءتقمح00لثثقأامحت 

؛؛©؟همح-تيمحءي<'ألجمءِ 
الصرء

الخاضوهو به، الاشتغال عليكم محب عا شغلكم ئد المشركين: ائة ممال اض \-y-محاطب 
وسغيالشرلث.، أهل حمال من والتاهي اكافس فهن.ا اياصب. وكثرة والقبيلة، وا-بماه بالمال والتباهي 

القابر،زرتم أن إل التكاثر هذا عل مضيتم وقد اش، عند مل.موم الخلق حدا التلبس أن السلمون يعلم أن 
يمهم>ته.أن إل التكاثر عل محبول فالإنسان متم، أن إل أي: 

هداوأة الآحرْ، إل رجنثم إذا أمركم تعلمون وسوف، علميه، هم عثا والريع الزجر يأف "آ"؛" 
وعيد.إثر فهووعيد والتهديد، الزجر ق نيادة الثانية والخملة ينفعكم، لا التكاثر 

لأنكم،،؛ joiطاعة التكاثربالدنياعن وئاألهاكم خلال، ق اثكم نتزيتم اليهين علم حقالوتعلمون ~ ٥ 
غافلون.

 "٦ ~U بهأؤت مضمر م قجواب، ^١ ١١الألومي: قال عيانا. الخحيم متشاهدون انكم موكدآ قمآ
(.٢٢٠•"T/ الألوّي )ضر تفخيإ<ا. إمامه بعد انذروْ ما به وأدصح التهديد■، به وشيد الوعيد، 
مزاليسأل فالكافر والكافر، المؤمن يشمل وهذا اكعيم، عن لثألن واض العفليم الوقف ذللث، ول ٨- 

لأممتوبيخا عليهم أنعم حا يسألوا أن واستحقوا باض، أشركوا فقد العمة، ص يود فلم وتقريع، توبيخ 
عليه.عنت، فلا ينكره قام قد كان ؤإذا عليه، للمق إظهارأ يأل والمؤمن العمة. صيئوا 

-٧٩٥



التكاثرصورة 

والأ>سماظصالمواتي 

بيتلحلوا ثم صها، اش رصي وعمر بكر أبا أ-محؤج الذي ابلع حديث ل '،ق؛، هريرة آنجا عن ١" 
يصولقال ورووا شعوا فليا وشربوا• العد.ق، ذلك ومن الشاة، من فأكلوا شاة، لهم ذح وقد الأنصاري 

ترجعوالر نم ا-بموع، بيوتكم من أحرجكم القيامة، يوم انميم هذا عن لتسألن بدم مي ءوالذي قو: اش 
١(٦ • ٩ -ا/ ٢، •  ٣٨برتم الأثرين كتاب ملم، )صحح اكسم«. هداأصاكم حش 

الوصحشتلاقوا سهم ف،ا واكاض الانشغال هدا عل الاس حال بملل ٢- 
الشن.من أعلاها مراتسم،، العالم ٣— 

الشرعية.الضوابهل• وهى الحياة ُدْ ق ئنعمه يكون أن لم ياي■٠؛،.^ — ٤ 
للاحرق.العمل عن بالدنيا التتاذرروالأنشغال ذم ٥— 
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العصرسورة 

ألمراده وليس ذلك. عل والصبر اف إل والدعوة الصالح، والعمل بالإيإن المسك، عل وحثا موعثله، 
حرل أئه عرف إذا عائل ان إنفكل موعثله، 'قمتهم لكن الشريعة، حح ق للخالق كافية السورة هذه 

الأربع،الصفامحت، بأده يتصف أن يتهليع ما مدر محاول موف فاو4 الأرع، الصمات، سيده اتصف، إذا إلا 
(.٣١٧ص )ضرجزءصم .  ٠٠الحران من ه نفنحليمس ؤإل 
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الهمزةمحورة 

مكية.النول: 

القاصد:

الإنسان.كرامة من ينتقص لئى الوعيد 

١^١^^بمي 

سمصمحمءيتظئت0بمانتامحأظث^•َ»،م:
?وؤأيعوؤ ثليع أهآآلإ، آلنوئدي ثارآش ممته؛٥؟ ٠؛^ أدرمك أه؟ومآ آثثمق ؤ، شدة 

علإآمث3ع؟هأفي'هم-محدددمهأهإثبما 
التمثر:

منهميخر بأن وذلك وقوله، يفعاله اللم؛ن بايداء يقوم لئى بالهلاك سٍحانه اف4 يتوعد — ١ 
وانمن.بالخاحِج الآحرين بمال هوالذي والؤاز هوالغتاب، الهئاز إل ت وقيل بلسانه. ويؤذي،م ويميهم، 

منه،موارده يعدد وممى الخمع، هدا من وأكثر المال، يجمع قام الأذى ^ا عل دأب الذي وهذا ٢" 
نياء.ق محيأمواله أن فصارأكبيهمه 

عمره.ويطيل الدنيا، هده ق حالدأباقيا سيجعله ماله أئ الإنسان هذا ويقلن ٣— 
وتوجيهالان.ل من عليه اش أوجس، بما يشم لر إيه واعتقاده. عمله عن يرئع أن بدير الإنسان هذا إل ~ ٤ 

ومحرم.فيها، يقع قن تمتت التي جهم طزحاو لثطزخن إنه نحوالخثر، 
فيها؟وى ئى كل تحلم اض العليمة النار هده حقيقة عن أعلمك قيء وأي ~ ٠ 

عذايهيعدب ولا ، ١٠٢-يعيب لأد4 شمحه؛ إل سي«حامح وأصافها أبدأ، نحمد لا الكب الشثرة اش نار إما ٦" 
مطابقاا-لحزاء ليكون حطمة؛ دمي لمزه، محرم فهم فعيهم، يزف عل عذايم لكال عدل، وهوعداب أحد، 

اللفظ.ق حش للعمل 

الصدورق مكنونة القلوب أن تع حرارما، ثا.ة من القلوب إل ؤإحرائها أثرها يصل النار وهده ٧— 
طبقات.ا-بملد عن يفصلها 
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اهمزةمحورة 

إلهملايدخل مطبقة، الأبواب مغلقة وهي للخثر، الغاع ليإل، ا-لخمإغ الؤاز، هذا ببما ويصهلل — ٨—٩ 
وقدمطولة؛ وأغلال سلاسل ل موثوئون وهم فها، يركون لأمم فرج؛ لهم ولارمحان،ولايرجى ريح 

باب.علبهم فلابمع بأوتاد، ئدت نم الأبواب عكم أطيقت، 
والامتتياطاتذالفوائد 

ذللث،.حم يليق فلا الومنون أما واللمز، الهمز الكافرين أحلاق من — ١ 

أوإيذائهم-متهم والتنمهس الناس، واغتياب واللمز الهمز نجريم ٢" 
اف-سيل ق ولاينمقها الثروة، يجثع يشتغل مى دم ٣" 
وكثرتما•الأموال، بجمع لا الإيان بقيم الناس بغ، المماصل ٤— 
ولكنهفيه، اممه حق يود ولر اش، سبيل ز يشقه و1؛ عدده، أحمى >رأى; )٢(: الأية ق العلمي قال ٠— 

(.١٨٩'T/ )ضرالطري وحفظه٠٠. فأوعاْ خمعه، 

افه.طاعة عن فتميم يئر؛ياله، لمى والوعيد التهديد ٦" 

 ٨.-



القيلصورت 

الزول:ْكة.

القاصد:

لها.تعال اف وحماية وقدسنها، الكعبة عقلمة بيان ~ ١ 

قريس.كيد عنه يدح اش يأل النبي. تثبيت ٢' 

أقأاؤنيآ؛جمبمي 

اءفيمحيي0صمح 
أهأهثاًْنيلم •يمثهمممْنيا ييمي؛؛٥" تن ئربمهم;بمجاراز ُهأُ آباِبمل 

التفسير:

العززوجيشه الخبئى أبرهة بقيادة الشهورة الفيل أصحاب بقصة قووأمته رسوله تعال افه يدآكر ~ ١ 
علمالآم؛ن الرسول أيبا ~ علمت قد الشرفة: الكعبة لهدم الكرمة مكة إل اليمن من توجه حينإ ؛الفيلة، 
الخيش.ذللتج تعال اف به عاقب الدي اليمان ذلك - المن 

وخسران.ؤإبطال تضييع ق ومكر شر من دبروه ما اممه يمز م ٢- 
متتايعة.بعضى إثر حماعايت، ز طيرآ أبرهه جيش عل وأرل ٣" 

رعتهاالش اليابسة الشجر كأوراق، فأصبحوا صالج،، متحجر محلين من بحجارة الشر نقيقهم — ٤ 

هوه ماًًكدنيز ؤكمصء5، قتادة: عن الطري دأحؤج فأهلكتهم• ثقتتت،، حتى بأقدامها ووطنته البهائم، 
T اسدي )ضر النتن.  i / المحح الضر ٦، ٤ ٤ /i •٦٧.)

والأستتحاطاُت،:الفوائد 

ذلك،.عن لاتعجز اممه أسباب فان اش دين نمرة عن البشر أسباب عجرمتج إذا — ١ 

تحرْ•ل كيده محعل تعال اف فإف وء بافه شعاثر أراد مى كل ~ ٢ 
جيشولضخامة ناحية، من لتفؤقهم الحرام؛ البيت، لنمرة سيقا يفعلوا أن العرب لر ٣— 

أحرى.ناحية من معهم الفيلة ولوجود الأحباش، 
أحدبولايعجرْ أمره، عل تط غالتعال اض ٤" 

إلاموسبحانه.حقيقتهم يعلم أحد دلا أراح، حيث، جنو.دأبمحرمم ش إف ْ~ 

٨.



قريسسوية 

الزول:مكية.

المقاصد:

تعال.ف والربويية العبودية تقريرتوحيد 

د:__يآسآؤمحص

>>أجمعَ'مم. َ'ت,ت* 'آت"أ.آ7َ ء - مئ؟آلتت ٥^١ قعتدوآرب محآلمس؛ي، آلقتا.؛ ياثلأ إءكغهم مردثرر ؤِلإيلنما 

اليمنإل عليها اعتادوا التي والتجارة الأمن من به حقها وما قريثى، ميلة عل تعال اض ينثن ٢- -١ 
قربشلعادة اعجبوا عليها• تعاق افه يشكروا أن يبغي الش والشتاء الصيف يخيرات فتحقلون والشام، 

والإكرام.العم من فيهإ وما الشام، إل الصيف ورحلة اليمن إل الشتاء رحلة ل اعتادوها الي 
منوآمنهم الأنعام، و٠ايمة الخيرات من رزقهم الذي الحرام، الجد لرن العيادة فليحلصوا — ٤ —٣ 

ممتلكامم-عل والئندى الخوف 
:vالفوائدوالأمتشاءلات

أيأهمتته،افي، دليل قريش:*يا، عل وامتنانه الفكري، والأمن الغذاثي الأمن تعمش هق اختياراطه — ١ 
محهع.

لهيبمر أو كالخيثا مباشر تحو عل له يها أن إما لأيه افّ؛ هو الأسان عل النتم مندي إف — ٢ 
يده.مءuول، لتغدوق الأساب، 

افء.وطهره الإسلام، بعد تعثليم،، وزاد الإسلام، قيل معظم الحرام البيت، ٣— 
وطاعته.وعبادته الئئعم، بحمي. إلا الثكز هدا يكون ولا نعمه، عل افه سكر وجوب — ٤ 

-٨٠٢



عون 111سورة 

ةوله:وإل أولها من الإتقان ول مدنية. وقيل: الأكثرين، قول ل مكية النزول: 
(.١ ٠ ٥ )ا/ مدنية. والباش مكية، 

القاصد:

والحساب.العث تقرير — ١ 

وحائه.تعال ض العبودية تقرير ~ ٢ 

بم_يآقمآي

ولأمحسؤتابأئ^؟ نئآهى ^؟ ٥١الديت يثآئى

٢٥براءدنك ئم ل؛بم، ١  ٢٥ثاهوف صلاخم ئترص أه'آلإ-ن 
ه ٢٥

•الفسم^ 

وأمته:»_ Sllرسوله فيخاحلب انحتاجين، عباده وحؤ اف حؤ ق يقرطون الدين تعال اش يدم ٣— — ١ 
حقكل عن سد اليعيهو القيامة يوم بالحساب الكدب فدللشر الاحرة؟ ق بالحساب بجحي الذي أءرنث، 

إطعامعل ضر0 ئ ولا صيفا، زجرآ - الرشد بس سلخ دلر أبوه مات الذي ~ التيم يثرجر يظلم الذي 
الحاجة.أسكتهم الدين المحاجض 

والكر،الفحشاء عن تنهى الصلاة لأل القيمة الاقات ئعالج الصلاة عل المحافظة أق وبٍا ٧— —٤ 
روطها،ويثا زوقتهالملأة أداء عن يتشاغلون الل.ين الم1لين، والعقاب، بالهلاك تعال اف ثوعد فقد 

الذينبالعماي، أيضا وثوعد التافق،ن. حمال من وهذا الناءس، لثراهم وصلاتهم يتظاهرون؛١^١^٢ الذين 
بثيء.نمنها لائصؤ التي الأشياء لءارة ويمنعون منتحميها، الزكاة لانملون 

والأسشاطات،:الفوائد 

التمضن.عل القي، ئوء بالدين يكدب الذي علامامحت، من ١— 
وقتها،عن يوحرها فلا عتها، سهو لا ولكثه هو، الفيحبمر صلأت4، ي المصل هو يقد  ٠٢

أركانها.إقامة ز ولايتساهل 

بد.ل،.ز ئخا ؤيفلهر الناص، عن الخثر يمع مى تمال اف دم ٣" 

-A.r.



الماعونصورة 

والحتاحن.كالأيتام الضعيفة المئات رعاية عل الإمحلأم حرص — ٤ 
الصلاة.عل الحافظة أهمة -اكيد ٥- 

الرثاء•من اكحذير ~ ٦ 

•ورة الق الذكورين الكفار حمال ق الوقؤع من التحذير — ٧ 

-A.؛



الكوثرسورة 

٥أ١ ٩ ٢آ/ القرطم )ضر مدنية. أب وآخرين الخن دعن الخمهور، عند مكية النزول 

القاصد:

والآخرْ•الدنيا ق العميم الخم أعطي أنه قووبشارته لرسوله تعال اف رعاية 

آتييآذ إتسي 

^ةش؟تن0هقابمح0ه
■الم\ر 

الممرالخم - الرسول أبما - س أعيسا - الشاملة والقدرة الكاملة المقلمة من لتا يا - إنا - ٣ -١ 
علفواظث السك، من المطر حافتيه وعل اللؤلؤ خيام بممثز الخئة ل ومرا لداتين، ال 

وحده•وشكرآله وحد-ْ، سحاته باض متقيا اليهيمة واذح شكرآله، تعال، ض الميادة وأحيهس صلاتك،، 
خثر.كل عن موالتقني ييغضك الذي ءا-وك إن 

والأ>ستياءلات،:الفوائد 

وتقرييه.الخم،. تشريف لقمار• الخاط؛، صمير إل  ٠٠رمت،  ٠٠إضافة ١— 

ءطاءافاديئهلأخدله.٢- 

بالصلاة.تتمه عل اش ثكز ٣" 
ورحالها.للدعوة الئاوتة الأوصاف يثيرون زمان كل ق الدعوة أعداء انفك، ما — ٤ 

وعت'ذيه-هر فإثه قال: أعلم. ورسول اف ملتا: الكوثر؟ ما *أتدرون لم: مرواه الذي الحديث، ل ه— 
•٣(.•ا/ ••٤، برثم الصلاة، كتاصت، يم، )صحح خثركثير،<. فيه ه.، ري 

-A.O-





الئصرصورة 

بالاتفاق.مدنية ت النزول 

القاصد:

الإسلام.ق التامحى بدحول والبشارة اف، عند من الكامل بالنصر الوعد 

أةيأاؤءفيآهيتم 

آوث"©"دينآس ذ دمحث الثاش O تيذاأكاتمحآشلآ^ 

الش|سار.

وعد.كوقد مكة، فع عل افّ وأعانلث، م؛ين، عرير العدوبتمر عل الغالبة ~ محمد يا — حمالث إذا ~ ١ 
ؤيثويعوته.يرجونه، لمون الوكان مرة، غير ياو.ااك افه 

حماعامت،،إثر حاعامت، الإسلام دين ق دخولهم الناسي هن كثير ينلن موف افن القح هذ.ا وعقب ~ ٢ 

ءسالث،.بأم ^ا ترى وسوف 
عنافم فتره اش، دين ز الناس ودخول افن، والقح التمر وحمل البشرى، هدم حماك فإذا ٣— 

تقصير؛كل عل اه واستغفر الفضل، هدا عل الأمتان بمدا إترار حد محمد يا وامح.،، به، لايليق ما كل 
ريهأل يأن إلا يبق فلم الدرجايت،، رع س تزيد افي والقربان الطاعاُت، أعيال وانتهاء افه، للقاء لتتهيأ 

لعباده.والغفران التوب كثير كان افه إق له. يعرض عج التجاور 

والامساطاُتج:الفواثد 

الأمة.الدينولأْ لجذا افه وعد التمر ا~ 

بغيبالإخبار من هذا لأي ه؛ سونه يدق عل فثاهر دليل وقوءه قبل مكة بقح الإجمار ٢" 
ايصتميل.

-٣

أجله.وقن'ن، ه، التتي تني يمئثش بآما ورم الهدم ْن المحابة بعض اسبط ٤— 

A.V



السدسورة 

مكيةالنزول: 

القاصد:

وزجرهما.وامرأته، فا ش هوبوعيد لرسوله تعال افه تسلية 

شاسيصإآ،دارادا>تت،  ١٥٠مالمح,وماْكث< تاهوتإتتث ?٥؛ لهّ؛اوسب نداي، ؤ3ث1< 
^دماجثتنثمه'ه

النزول:صجسج 

درمطك؛! ٢١٤]الشعراء: ^ يأنذرضتيلئ،آلآنير؛ق ؤ نزلتر: لما قال: عنه،ا افه رصي عباس ابن عن 
فاجتمعواهذا؟ من فقالوا: صباحاه. يا فهتف: الصفا صعد حش وؤ افه رسول حمج الخالصين متهم 
علميكجربما ما قالوا: ممدتحر؟ أكنتم الخبل هذا سفح من ثمٍج حيلا أن أمحرتكم إن أرأيتم فقال: إليه، 

فنزلت:قام• ثم إلالهذا؟ جعتنا ما للث،، ثثا أبولهب: قال شديد. عياب يدي بين لكم تدير فإف ئال: كذبا. 
سلموصحح ، ٤  ١٩٧ برثم الد الضر-ّور؛ كتاب \،/بم*ا"-'اا'— الخاوي )صحح ه. لهبروكب ي، ندا ؤ3ئ1أ 

يمر(.الأينت ؤتأنذنتعال: قوله ي باب الإي،ان، كتاب - ٢ ٠ ٨ يرقم ١ ٩ -٤ ١  ٩٣/ ١ 
الش«أار.

المطلب،،عبد بن الثرى له؛،)عبد ش يلءا هلكت، ه: افه رسول آذى الذي المضل تعال النه يدم ~ ١ 
ه.افه رسول أبوفبؤمعهيا؛إين>ائه ومللث، 

أولادْ.ولا جاهه نفعه وما اش، ^اب عنه دم وما ماله أفاده ما — ٢ 
تمغيكانت، التي سفيان( أي أحت، جيل هووامرأته)أم المحرقة، التو1د. ذات جهنم نار سيحل - ّ؟-؛ 

لإيدائه.M الشذ >يق ز قتنثرْ الشوك، تحمل وكانت، للإفساد، اكاس بالنبة؛؛ن 

النار•ق به ويعيب به، ربط الملمه ، والليفغلميفل حبل المرأة هذه عتق ل ~ ٠ 

-٨٠٨-



المدسورة 

المواتيوالأساطات:

m.ورسوله لاياته للفللمة اف إهلاك تقرير ١- 

الصثرق حنة أسوة اش رسول ي وله الكيير، القدر الأذى وصروب الا>وةات من الداعية يلش ~ ٢ 
ومواحهتها.عليها 

إعجازمن ومذا الكفر، عل وزوجته ف< أبو مات فقد تقبل، البغي_، الإحيار من السورة مد6 ٣— 

القرآن•

يهمفعول ه ■حنالذ وؤ ه، سيمق ؤ ل المتر الضمير عل معهلوف ه وآنرأت-م. ؤ قوله• ~ ٤ 
حالة.بالذم أخمن ت أي الذم، عل 

.القيامة يوم سيئا العيد عن لايعنيان والولد المال إن ه— 

العياب.أسد ق صيكون وغدأ الأعداء، أعدى كان فقد ، له عمومته هو الني عم يّني م ٦" 
بيانمحلئنمرهمةو.٧- 

٨٠٩-



الإ-خلاصنسورة 

اش.ابن عسى ئالوا: الدين واعل اه، بنات ا،للائكة أن اعتقددا الدين الثرين اعل السورة ل ٣- 

قالواالمشركين( أل( ه كعب بن أبي، عن ثت ما وانراحح مدنية. ت وقيل مكية، النزول; 
)اخر-بمامضفيه. اهأ^سآلءثثثد اش;ؤهلهمأسآرثد فأنزل ربالث،، لتا انسب ه; اش لرسول 

والحاكم)ال—تلدك(، ٤ —ه ١ ؛رُما  ٩٠/ ١ حنيمت)التوحد وابن الإحلاص، صورة ومن ياب الضر، —كتاب ٤٣٣٦ يرقم ٤ ٥ —٢ ٤ ٥ ١ ْ/ تن الم
■٢(  ٠٦٨ يرمم المرمذتم، صن صحتح ل الأيان وحشه ٣(. ْ ٦ / ١ ٣ ١لاري، حجر)فح ابن الحافظ وحته المغمي وواض وصححع ( ٠٤•٨ 

السورة;فضل 

ليلة؟j( القرآن يقرأثلث أن أحدكم ااأيعجر لأصحابه: الشي. قال قال: ه الخيري سعيد ]ي عن 
)صححالقرآنءا. ثلث الصمد الواحد افه قال: افه؟ رمول يا ذللث، يطيق محا وقالوا: ذلك، عليهم مس 

٥(.• ١ ٠ برقم قو، النم عن ءات؛-ت ين صرة مه ^ أحثي اقئ ئزهن ؤ فضل باب القران، فضائل محاب الخاوي، 

القاصد;

تعاق.ض والربوبية المودية توحيد إثيات ا~ 

والمات.الولد تهال اش إل، ئب قن كل عل الرذ ٢- 

بميأساؤ؛فيآض

0•ؤمئنأش'آتتئ0آئث؛لثثثت0مجمنمتحثن 
ْقثتاأ.تثت0ه

الكي.نزولها ق تقدم النزول; بي، 

،ر.الف

لناانب قالوا: الدين للمشركين( حاسأ قولأجازما يقول بأن محمدآه رسوله تعال افه يأمر — ٤ — ١ 
لهوأحل•، مادته j( يشاركه لا تعبد، أن وحل0 التحق اش هو رق إن عليهم: يرد أن فتلته ربك، 

محادلا ذاته' j( لا صاليا ولا مثيلا له يكن ور ولرآ يتخد ولر يلل.، لر وشرفه، سؤدده ق كمل الذي بحانه 
أفعاله.ل ولا صفاته، 

والأسماطات،;الفوائد 

قيء.كمثله لبى وأفعاله صفاته واحدق افه — ١ 
ّواه.ما كل عن اكئ الكيال، لصفات فهوجامع هق، اطه ممزيه تآكيئ. ٢- 

 ..٨١ -



الفطشسورة 

(.٠٦٧/ TT)!نظر:القرطي مدنية. وقيل: مكية، الأكثرين قول ق هي النزول: 

ورم•الفضل 

فيها،نفث ثمم ض، جغ  UJكل فراشه إل أوى إذا لكن m الض أن ٠٠فاك: صها اف رضي عائشة عن 
يمحثم ه، أزد ش وؤ ه أزد؛؛٢^٢^، ش وؤ ه، حكأ T_ ز ش ؤ فيهط فقرأ 

مراتا٠ا.ئلاث، ذللي يفعل جده، من أقبل وما ووجهه، رأسه عل ببما يبدأ جسده، من ا<سطاع ما -بما 
'٠(. ١٧برقم العودان، فمل باب القران، فماتل كتاب ايخادمح،، )صحح 

القاصد:

تعال.فه والربويية العبودية توحيد تقرير 

•م ؛ ٠٠٠٠؛•بَ  محاونيارنج.ميثسج 

ويزمراه؟ ويب إدا يخ، شرعا وثن أ©؟ ينثرما"ءند، و؟ أعود ل هؤ 
^^نمثاسدلأاصدهه

النفر.

الليل،شرور من منجاة المح؛ فالق أ-بمألل ُهت بالاسعانة لك.اائ،، وأمته نبثه، هث اممه قفاطب، — ٢ —١ 
الليل.كشف، الذي المسح حلق هوالذي فاش 

هوةوله-ؤوذب العموم، به يراد ه ؤعا>ّق وتنكير ظلمته. \>ثتئون> إذا الليل شر من اطه أُبمأإل ّآ~ 
الذيالمكروه لتحصيل والغدر الشر أصحاب، يثحثه وهوومت، قيء، كل ق ظلامه وتغلغل غمر، أي^ 

ءنشدونم.

إذاالحرة ُيفعله امّان، نحريلث، ْع الئيء ق ينفخى اللواق شوالساحرايتح من اطه إل ألتجئ — ٤ 
دامت،ما يتمث الحر أف الحرة ويزعم عليها. نفثوا ثم عقدأ، عليه وعقدوا ئيء، ق سحرهم وضعوا 

١إليه لابجندي مكان فيدفتوماق حثها، مى قنافون واللائج معقودة؛ العقئ. تللث، 
الغثرة،لأجل الأحرين ق نعمه الخامحدروال، يتمر وهوأن حد، إذا شرالخامد من اطه إل ألتجئ ~ ٥ 

•مثلقىتروقهمحاله الخثر من أنيكوفله المرء ينمى إذ المهلة؛ وهوحلاف 



سورأالفلق

والاحاطات:الفواتد 

الشروروأصاحا>>اا.من ليحقتله ؛ ٠۵١يكمءإل أن باللم عنتن — ١ 
هوعمد من ^؛ JJajuف،ا يممخن اللابير الئاحرات تفعله ما نتيجة بأة منشئ إحار )٤( الأية ل ٢" 
•الحر 

مونعم من اش وهبهم ما عل ليتاص البغض الخامد حد نتيجة يآة مسشلآ إحار )٠( الأية ي ٣" 
•عنهم النعم زوال 

عثليمة.ف ومعصبه حشر، مرض الحد — ٤ 

الذنوب.كياتر من وكبيرة الكفر، مداخل من مدخل التخز — ٥ 
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التاسىمحورة 

(.٠٦٦/ ttالقرطم )انظر: الفلق. محورة ق الخلاف حب عل مدنية ت وقيل مكية، النرول1 

الفلق.محورة فضل ق ذكرْ تميم ت السورة فضل 

القاصد:

تعال.ض والربوسة العيودية توحد تقرير 

ء.آقآؤثفيأمحيث

ثرآثومواصثن ه إكوآلثاًن ه تهئ>آلكامج ه آعودبميآقاي0 ز ثؤ 
بيىمحرآىصصاّثآص04

التمثرت

غلوبق , jl_lيلقه ئ ثؤ من به والاعتصام ائذ إل للالتجاء قووأقته الض افث محاق ٣- -١ 
بحقمعبود لا الذي للعبادة النص الخنق، عن الغني الخن، اللك مو وافه ؤيضلون، فملون الناص، 
سواه.

وماالغفلة، عند الخفي بالكلام يتاءدءش< الذي الشيهنان أذى من حاصل اش إل الالتجاء وهذا — ٤ 
التامن،من حفيا كلاما يتكلم ما كل الوموامحن ويشمل والتومة، الشريرة الخواؤلر من الرء بتفن ؛نطر 
الذيالشيهنان وطا ^_<، الناص ويقرون بالاحرين، الأذى إلحاق يردون الذين المكايد أصحاب ومم 

اف.ذكر عد ؤيتوارى محقي منه 

الرامحة.عمانيهم عن لثتهم الناص؛ صدور ق والشلث، الأذى يبت، وموالذي - ه 
اسس.وشل الخن، شؤ ص باض أعتصم ا*-وأا 
والأتاطامحتط:الفوائد 

الختامب.همت كاب يبمم وحتمت، مراهمته، خمس ذكرهم ورة الكررمحت الثامن، فمل ليان ~ ١ 
تعال.اف إلا له ولين دانا، إليها يلجأ وللعزة للقوة مصدر عن ان الإنتغتي يلا ~ ٢ 

رُث،فهو والإلهية، والللث،، الربوبية، الرب.ذ: صفات من صفات ثلاث ®هن.ْ ممر؛ ابن ، ٣١١٠— 
٠٠٨٢٠يالتصف، يتتعوذ أن ايتعين. فأمر له، عبيد ومملوكه، له محلوقة الأشياء فجمع ؤإلهه، ومليكه ميء كل 

(.٧٤٩)ضرالمرآنالعشمi/ الءف١تاا. 

ييوسوسون الذين والإنس ا-بمرر شءاءل؛ن أذى نتيجة بأف متقلأ إمحاد )ْساُ( الأيتتت ق ٤" 
والشكوك.الثؤ ييثون أيم الغفلة عند الناص صدور 
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إعجازبيان 

م. ١٤٢٠بثروت، ااتاراخ، مؤسسة طيعة عاشور، ابن بتمسثر المعروف والتتوير التحرير 

بثردت-دالالفكر، جزيء، لابن اكزيل، سوم التسهيل 
القرى،أم جامعة ق ودكتوراه ماجستير رمحاتل عشرة  ٠٠٣٣٧ت الرازي حاتم اي لأبن العفليم، القرآن تسر 

المنورة.المدينة — الدار مكتبة — محليان منها وحلع الكاتبة، الألة عل مكتوبة 
يثرون.الفكر، دار الأندلسي، حيان لأي الخبمل، الحر نمير 
بيروت.دارالمعرفة، البغوي، تفسير 

اّبوزي•ابن دار الصي، إياد علميه• وهملق خممحه تيمية، ابن الإسلام شخ تمستر 
ابندار ياّين، يثير بن حكمت أ,ح. إعداد يالمأثور، التفسير من السيور التفسير موسرعق الصعمح، التفسير 

ا-بموذي•
مةالثانية، الطيعة ييروت، المكر، دار حليعة القامحمي، الدين يحمدخمال، التأؤيل محامحن السمي ضرالقامحمي، 

م ١٣٩٨

اليمام.■ "الخوزي ابن دار ياسين، يشتر بن حكمت تحقيق كثير، ابن للحاففل العثليم، القران تفسير 

القاهرة.للكتاب، اانجاح دار عقمن، ابن الشيخ لفضيلة الكريم القرآن تفسير 
بيروت.الفكر، دار الرازي، الفخر المجير، النفر 

.٢٢٠٠٤الأؤير، ط النهل، دار القرين، من محمومة التهجي، اكسثر 
بيروت.الفكر، دار النحيل، مصعلفى بن وهبة ح. والمنهج، والشريعة العقيدة ق المنير التفسير 

متصور.بن سبي محتن من التفسير 

حلالشارقة، جامعة مسالم، مصظض ح. إشراف المقرين من نخبة إعداد الكريم، القرآن سور الموضوعي، التفسير 
م. ١٤٣١الأول، 

بيروت.الحري، الرامحثط إحياء النحيل، وهبة ئ• العزيز، القرآن معال ومعجم الوجيز المسير 
طنطاوي.سيد محمد الوسيهل، التفسير 

الشؤونوزارة طع العيي، ناصر ين بن عبدالرحمن للشيخ القرآن تفسير حلاصة ق المنان اللطيف تيسثر 
الرياضن.الإسلامية، 

الرياضي.حليعة السعدي، ناصر بن لعبدالرحمن المنان، كلام ير نفق الرحمن الكريم تيسير 
تيمية.اين الإسلام لشخ الصحج، ا-بمواب 

ونسخةوأولاده، الخلم الابيا ممطفى مطعة الطبري، جرير بن محمد جعفر لأي القرآن تاديل من اليان جاعع 
معالس،حشق ونسخة — يمصر المارق دار — الثانية الهييعة ثاكر أحدمحمد ومراجعة محمودمحمدشاكر ؛تأحميق 
التركي.صداه الدكتور الأستاذ 

تيمية.لأبن الرسائل جامع 

يثرون.المري، التراث، إحاء دار طعة ، ٠٦٧١ُت، للقرطى، القرآن لأحكام اباْع 
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٣١٩٩٣صة الفاض دار ط صر، السد الفاضل تآليف التنايت، دالأمواض الإيدذ داء 
الرياض.الإسلأب، صعود محمدبن الإمام جامعت طعة والفل، العقل درءتعارض 

بيروت.الملم، دار ا-لقراحل، أخمل محمل د. نحقيق؛ الخيي، مثن الالموز، الدر 
بيروت.ا١٠ربي، التراث إحياء دار الألومي، شكري لحمود الثابي|، تع والالعفليم القرآن ير نفي العاي ريح 

م. ١٣٩٨ّة لمان العلمية، المحج، دار ، ٤٠٢ ١ ت الغساني حبل لأمدبن النعي، 

الشربتيسف، النيئ راح الم
١٣٩٩اكاتيت اسة دمشق، الإسلام، المحب الآدام،، سخ الصحيحة، المقلة 

الرياندال تغر اسم،، المح لخالد زمرد أحمد فدان يفهرسن دنحرج نجمتنا الدارس، للإمام الدرام، سنن 
م١ّ ٤ • ٧ الأؤل اليعة القاعر؛، للتراث 

الفكر.دار فة صنا، القادر - ب محقيث، الارديتي،، للعلامة القي، ابوْر ومعه اييهمير للإمام الكيدمحا، المنن 
٠م ١  ٩٣٦حوا، والشر، والترخمة التآليفه -بمنة مهلعة الغمراوي، اككتٌرمحمداخمد الكونية: اف صتن 

الأزهرية.الكليات مكية صعد، حله نحقيق هش.ام، لأبن النيؤية ثرة ال
الإسلاماليج، الأول، الهليعة الأرناؤوط، وسميي، الشاؤيس رهثر تحقيق: البعوي، للإمام المنة، ثممح 

•١٣٩.^،

العارف.دائرة الهتدة، الطيعة عن صورة للييهقي، الإيهان شعب 

بيروت.العالمية، الكتصبا دار تيمية، ابن الإسلام لشيخ الرسول، شاتم عل اللول الصارم 

الآرناؤوط،شعيب تحقيق الفارمى، بيان بن عل الدين علاء الأمير تألتف يان، ابن برتتب حيان ابن صحيح 
ى.~ط٤^٤^،٢ بثروت ~ الرسالة مؤسسة 

حومآ.— بيروت — ممر ابن دار اليغا، مصطفى تحقيق البخاري، صعحح 

م. ١٤٠٢الثالثة الطبعة — دمشق — الإسلامي الكتي، الألباهمؤر، للشخ الصغثر، الخاهع صحح 
الثالثةالطيعة الخلج، لدول ١^٠^ التربية مكتب نشر الألباق، للشيخ السند، باختصار ماجه ابن سنن صحح 
م. ١٤٠٨

الأيلالطيعة الخلج، لدول التربية مكتب نشر ~ الألباف للشح التي، باختصار داود ر سنن صحح 
م. ١٤٠٩

الأؤلالطيعة ا-اقالج، لدول ايعربير التربية مكتب نشر ~ الأيال للشجح ~ الند باختصار الترمذي، سنن مجحح 
م. ١٤٠٨

الأولالطيعة الخلج، لدول العري التربية مكتب نشر ~ الأليال للشيخ السند، محاختمار اتئ النسنن مجحح 
م. ١٤٠٦

م. ١٤٢٠الأول، ط الآثر، دار ياصتن، بشثر حكمت بالآتور، التفبر من الجور الصحح 
دار~ اياقي عبد فواد محمد الدكتور تحقيق ~ التيايوري القشري الحجاج بن ملم للأمام ملم، صحح 

لبنان.— بيروت — العرف التراث إحياء 
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م.١  ٠٤٣ الرائعة، ط بيروت، الكريم، القرآن دار المحايويؤ، عل لحمد التفاصير صموة 
والتوزيع.للتشر الفا الزكي، محمد حمال، الدكتور الكريم؛ القرآن ل إعجازية صور 

جليي.خالعس د. للايإن محراب اليج، 

م. ١٤١٦الأول، ط العالمية، الكتب دار عمثرات، زكريا نحميق للتيسابوري، القرنان ورعاثب القرآن عراتب 
نخة— بيروت — الفكر دار طيعة ى،  ٨٥٢ت — العسقلاق حجر لأبن اليخاري، صحح بشمِح اياري نع 

الصرية.اللمية الفة عن مصررة 

ه. ١٤١٢صيدا، العصرية، الكتية خان، حن لصديق القرآن، مقاصد ي البيان فع 
م. ١٤٢٦الثالثة، ط الوفاء، دار عميرة، عيدالرحمن ئ- نحقيق الشوكاي، للإمام القدير فتح 

م.١  ٤٣• الرياض ، ط؛ المربمري، حز؟ بن حمدي تألف ومأجمج، ديأجيج القرس ذي أمرار فك 
ببمروت.ايرية، دار للرءنثرى، اكزيل، ضامضى حمائق من الكشاف 

ببروت.الفكر، دار الغوي، بحاشة الخازن محمد بن عل لأبوالخن الممزيل، معاق ؤؤ التأييل لتاب 
ءادل<.لابن الكتابؤ ءالوم ي اليامحت، 

سةالثانة، الفة بيروت، انملمة، الكتب، دار آم، ١ ١ ت السوحلي للإمام النزول، أساب ي التقول ياب 
٢١٩٧٩.

.٠٢٢ • ٨ دمغق،.دئ، القلم، دار لم، مممعلض القرأن: إمجاذ ماحناي 
الكريمالقرأن >ءجان العالة إصدارافة (، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٣، ٢٧، ٢٢٠، )١ الأعداد العلص: ا>ءجاذ محلة 

الكرمة.مكن — الإسلامي المالي ابطة ر~ 

المرائيالخائلن بتحرير —< ٠٨• ٧ ت ايثص يان بت، يكر أ؛-، مح( ٢؛، الدين، لغدي الموانئ، دمغح الزوائد مجع 
م.١  ٩٦٧ط٢ يثروت، الكتاب، دار ميعة حجر، وابن 

الرياض.مaل١ع تتمة، ابن الإسلام لشخ الفتاوى، جميع 
م. ١٣٩٥بماس، الملمي الجض تحقيق مهلية، لأبن العزيز، كتاب تر تفj، الوجتز الحرر 

النكرمة.مكة اوه0ة، مكية لميس، بن اف بر بن الليث، مد د. تحقيمح،: القدمى، للضياء الختار؟، 

تمة•اين الإسلام لشخ المرية الفتاوى صر 
بيروت،الفكر، دار للشمي، التنزيل مدارك 

افدية.الطبعة عن محورة الدعبي لادح١فذل. التلخيص، وبديله الحاكم، للحافظ الصحيحان، عل التدرك 
التركي.مداف ئ. معال إسراف الخلياء، من نمة تحقيمح، حجل، بن أمد الإمام د ت م

افد.اJئلا٠ية، المارق دائرة محض الطيالمي، أبوداود الغد، 
—افد — لفية الالدار معلبوعات الندوي، أحد محتار تحقيق ثية، أبي( ابن للإمام والأثار، الأحاديث، ي الصتفؤ 

الدعةالأولا'ل\م.

بيروت.— المرنة دار — المقلاق حجر لأبن اك،انية، السانيا بزوائد المالية الهنال—، 

اليمام.- الحوزي ابن دار - للزجاج القران معان 
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م. ١٤١٠الأول الطيعة الرياصن، العارف، مكنية الطحان، محمود د. تحقيق؛ الطبمراق، للحافظ الأوصعل، المعجم 
القاهرة.تيمية، ابن مكنية الطمي، عيدالجيد حمدي تحقيق؛ الطبراق، للحافظ الكيثر، العجم 

بيروت.المعرفة، دار القرآن، غربمج، ق المقرئات 

الأول،حل دمشق، القلم، دار الصايول، عل محمد تحقيق التصوري، الحصن لمصطض التفاسر عيون س المقتطف 
٠٠١٤١٦.

٢٢٠عان، ~ السيرة دار ، ١ حل العبيدي، فائق خالد القرآن؛ ي الهثدمي لتذلار ا ~ ٠٩,

بثردت•المكر، دار الدال، ءث،ا0 بن سمد بن أبوعمريعتان للإمام دالإبمداء الوقف 3 الكض 
الطعتوءالوعه، الكريم ااJقرTن عودين الالعلمية الخمعية ارمالح، محي د. والايات، ور المن والدق الم 

..٠١٤٣٣الأول، 

٠لسان، وثرودت4 العرفت، دار النجار، نغلولي الكريم؛ القرآن ي الحيوان العلمي؛ الإعجاز آيات ن م ~ ٢٢ ٠٧.
١م٤ّ  ١٧بيروت، الكنس،، ؛ iipط٢، جالرالدينالفندي، الدكتور القرآزت ؤ، الإمجاز دواع من 

جالمةالثيوية،كخ،الإألأماينبأيةا̂ ~
الوصرعي.الشثر ومحوعة م ~

ب،روت.— اللميت ااكغ_، دار طعة — يوٍلي للالحواللث، تتؤير يرحه ُع مالك موؤلآ 
الكتي،العلمية،يثرون.قلمالدرر،لليقاعي،دار ن ~
بممر.الإمحلامية الكنية محلتاحي، ومحمود الراوي، ءلاهر نحميق الأثير، لأبن والأثر، الحديث، غرب ق لنهاية ا ~

الأول،ٍو ارئة، الغ جامعة الباحشن، من محموعة نحقيق المن—ي، محنال—٠ أيٍر بن مكي، الهابة، بلؤخ إل ايداية 
٠٠١٤٢٩

الالكترونية؛الموانع 

.http://w\vw.elnaggarzr.com/الجار زغلول، الدكتور موقع 
.http;//nabulsi.com/ايابيي راتج، محمد الدكتور موقع 
.http://www.naznic.net/ar/Pp-honicأبوانمنا -محاليل نثلمي الدكتور موقع 
.http://Jcaheel7.com/اصمحيل الدائم عجل الهدس موتع 
.http://cjuran-ni.coni/ظن والالكتاب ل العلمي الإعجاز موصوعة موقع 
.http://www.eajaz.org/والظن الأكتاب ير العلمي للإصحاز الحالية الهيئة موقع 
.http://www.youtubc.coniاليوتيوب ,وتع 
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الموضوعاتفهرس 

انمغحة الوضع
١ الفانحةسورة تفسر 

٦ القرةسورة تمر 

١٣٩ عمرانآل سورة تقمر 

١٩٩ النساءسورة تمسر 

٢٧٨ المائدةصورة تفر 

٣٣٥ الأنعامصورة تفر 
٣٩١ الأعرافسورة تفر 

٤٦١ الأنفالسورة تمر 

٤٩٧ النوةصورة تقر 

٥٥١ يونسسورة تمتر 

٥٨• هودسورة تمر 

٦١٧ رسفسورة تفر 

٦٤٩ الرعدسورة تقمر 

٦٦٥ إيراهمصورة تفسر 

٦٧٩ الحجرسورة تفر 

٦٩٤ النحلصررة تفر 

٧٢٥ الإسراءسورة تصر 

٣ الكهفسررة تفر 

٢٩ مريمسورة تفر 

٤٨ طهسورة تفر 

٧٠ الأناءمحررة تقر 

٩١ الحممحررة تقر 

١١٢ المؤمنونصورة تفر 

١٣٤ النورمحررة تفر 

١٦• الفرقانصورة تقر 

١٧٤ الشعراءمحررة تفسر 

١٩٤ النملمحررة تقر 

٢١٥ القحمرمحررة تضر 

٢٤• العنكوتصورة تفر 

٣٦• الرومسورة ثر تغ
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٢٧٦ لقإنسورة ضر 

٢٨٧ الجدةسورة ضر 

٢٩٥ الأ-حرامءاسورة تصر 

٣٢١ مأسورة تفسر 

٣٣٨ فاطرسورة ضر 

٣٥٢ يسسورة ضسر 

٣٦٩ الصافاتسورة ضر 

٣٩٢ صسورة تمتر 

i-y الزمرسورة فر 

٤٢٦ غافرسورة ضر 

٤٤٤ فصلتسورة ضر 

٤٥٦ الشورك،سورة فر 

٤٧١ الزخرفسورة تفر 

٤٨٥ الدخانسورة تفر 

٤٩٢ الخانةسررة تفر 

٥• • الاحقافصورة تفسر 

٥١٢ محمدسورة تقر 

٥٢٣ الفتمسورة تقر 

٥٣٣ الحجراتصررة تفر 

٥٤٢ قسررة تفسر 

٤٤٩ ت^١ ١٠٧١سورة تفر 

٥٥٨ الطورسورة ضر 

٥٦٤ النجمسررة تقر 

٥٧١ القمرسورة تفسر 

٥٧٩ الرحمنسررة تقم 

٥٨٧ الراقعةسررة ضر 

٥٩٥ الحديدسررة تقر 

المجادلةسورة تفر 

٦١٣ الحشرسورة تفسر 

٦٢٣ المتحتةسورة تفر 

٦٣• الصفمررة تفر 

٦٣٤ الخمعةسورة تفسار 
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٦٣٨ النائمونمحورة تصر 

٦٤٢ التغابنمحورة شر 

٦٤٧ الطلاقمحورة ضر 

٦٥٣ التحريممحورة تمر 

٦٥٨ الملكمحورة مسر 

٦٦٦ محررةتمر 

٦٧٤ الحاقةمحورة تمر 

٦٨١ العارممحورة تمر 

٦٨٦ نوحمورم تقبر 
٦٩٣ الخنسورة ضر 

v. . المزملسورة ضر 

٧٠٦ المدثرمحورة تمر 

٧١٣ الشامةمحررة تمر 

٧١٩ الإنسانمحررة تمر 

٧٢٦ المرسلاتمحورة تمر 

٧٣١ المأصررة تفر 

٧٣٥ النازعاتسرره تمر 

٧٣٩ عمِامحورة تصر 

٧٤٢ التكويرمحورة تمر 

٧٤٥ الأمطارمحررة تفر 

٧٤٧ المطفشنمحررة تمر 

Uo • الانشقاقصررة ضمر 

٧٥٣ الروجسودة ثي نف
٧٥٦ الطارقمحررة ضر 

٧٥٨ الأعلمحررة ضر 

٧٦١ الخامحةمحررة تمسر 

٧٦٤ المجرمحورة مر 

٧٦٩ الليمررة مر 

٧٧٢ الشمسمحررة تمر 

٧٧٤ الليلمحررة تمر 

٧٧٧ رالضهم محورة تمر 

٧٧٩ الشرممحورة تمر 
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