








حقثمحة

امحفالنأس

ناأنفشرور من باينه ونعوذ ومتغمرء، تعينه وفنحمده ينه الخمد إل 
له،هادى فلا يضلل ومن له، مضل فلا اننه يهده من أعمالما، سبيثات ومن 

وؤسوله،عبده محمدأ أن ؤأشهد له، شريك لا ؤحده النه إلا إله لا أن وأشهد 
بعدثأمجا ؤسّلم، ؤصحجه آله ؤش عليه القه صل 

مجوسوجعله رسله، زأفضل اتله أنزله كتاب أفضل العظيم القرآن فإل 

[.٠٧زيوض: 

نزولري ز، جدانباربع وتدارسه لتلأوته اجتنمع من رثنا وحص 
لموذ'ثزادوه بهم، الملائعكة ؤحمؤ فم، الزمة وغشيان عليهم، الثكينة 

بيوتمن بيت ذ نوم اجتمع لاوما قال. كا الملأالأر، عندءق فيمن 
وعينتهمالنكسة، عليهم نزك إلا بينهم ويتدارسونه النه كاب يتلون اتله 

ملم.رواْ عندْ'ا■ فيمن الله وذكرهم الملأنمكة، ؤحمتهم الرحمة، 
بمواعفلهويتعقل باياته، تيصر ننمستلم 3ؤ منجاة العظيم فالقرآن 

وقصصه؛أخباره من العترة ثجل وننوحرامه، حلاله عند ويقعا وأمثاله، 
ويزيلالقه، حشية فيه ويعرس قلبه، ق التوحيد وياشتا ه، نفبدلك يرل مما 

الواحد.كالصف طه ايبمع وبجعل والعصيان، والسوق الخكفر أسباب 
معرفة،وأوسعها وأعظمهابركة، وأجلها، العلوم أشرف الشيرمن وعلم 

العلمابش فمن 'ثيء؛ القرآنلك ي الله فمل وقد مائة، إليه الأمة ؤحاجة 
وهنوامعانيه، ومعرفة وفهمه بتدبرالقرآن فعليه وأحمتها أبوابه أفضل مل 

المافعتالعلوم أنواع مجن فيه يجد فإنه القرآن؛ بتفسثر اشتغل لن أمرمعلوم 



والأحكامالإبمان، كأصول ١لافعة العلوم لأنواع فهوجاْع ثيثاممراماخ؛ 
الكريمة،والأخلاق والأداب ونحؤها، والمعاملات، العبادات مائل ق الفقهية 

كثيرة.وطوائف أمم فيها أمورصلت بيان وفيه الخبدة، والخصال 
العنايةوالآ*رثّاد والدعوة الإسلامية ؤون الشوزارة به قامجت مما وك١ن 

فهدالملك محمع به ما خلال من وعلوى، الكريم بالقرآن المتمثزة 
النعينةوقشرعلوى الكريم، القرآن طباعة من الشريف المصحف لطباعة 

بجتاجما أهم عل تفسيرمختمريشتمل ؤتثع أهميه فرأت وفهمه، تلاوته  ١٠٣
منهجوئق وافية؛ محملمة بصورة ومعانيه، القمآن ألفاظ فهم من المسلم إليه 

القؤآنمجعافي ترحمان من المجع يطبعه لما أساسا ويعكون الصالح، السلف 
العالية.اللغات إل الكريم 

قالزاكية م جهودهِش اللأي أمرهدء ولاة بجري أن اض فال 
ؤسنةتعال اش بعكتاب المتتابعة وعنايتهم والمس_لمين، الإسلام خدمة 
عجدالعزيزبن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم رأسهم ؤسوله 

بنسلمان بن الأمارمح^د الموايلؤ، صاحبمب الأين ^^٠ ٣٠وول ^^^، ال 
حميعا.النه حفظهما عبدالعزيز، 
أوامرهوامتثال وتدبرآياته، كتابه، تلاوة حسن يرزقنا أن سبحانه وفاله 

وأحكاب.
ؤصحجههمآله محمد نبينا عل الله وصل ويرصا0، بجه لما الجميع الله وقق 

ؤصلم.

^دممحزامحجية
النحي،اقاملكإص



فقثلأة

والمؤصينالأنبياء وأشؤف لام والوالصلاة العالتن، رب لله الحمد 
بعد:أما الدين، يوم إل باحسان لهم و١ك١بعين ؤصحبه آلم ؤمل محمد، نبينا 

السعوديةالعربية الملكة الغالية بلادنا عل ال تعاض امأق د فق
الملمتن،وقبلة الحرام بيته فيها وجعل أراصتها، فا الكريم القرآن بزول 

العالينرإل واللام الإسلام رسالة منها فاذعللقت اض.، يسول ومسجد 
أحمعثن•

الحكيعةقيادتها اصطنمتا الطيبة البلاد لهذه الكربمة المزلم ونفلرألجدء 
التؤحيهاتفجاءت الحوانب، كافة من ؤخدمته تعال الله بعكتاب ة بالعناي

وانطلقتالشريف، الصحف لطباعة فهد الملك محع اء بالتالكريمة 
قرتفؤكان وانمؤى، المادي بال-عم ئم تعال، القه بتوفيق الحافلة مس—ثرته 

سعياالشريف؛ المصحف لعلباعة ائدة المأصداراته اليسرواحدأمن القرآن 
محومحرآض؛يراالهيابة: ك؛ي-يرمربق 

لالإسراء:آ[.ممحكانمحاجمإكتج؛يم 
هويصدراليومؤها السابقة، حلباعته حلال تصويبات عليه احريبمتا وقد 

ؤفقاإحراجه خم، حرص\ الحديدة؛ التصويبات إتمام بعد السادسة، بعته طق 
واضحة.ؤعبارة سهل وباس،لؤب العلمية، التفسير لأصول 

لقيادتناالدعاء وافرالثكروحاض أرفع أن يرف بة الناّوبهذْ 
عبدالعريز،بن سلمان الملك الشريفين الحرمثن حائم ها رأسؤش الحكيمة، 

عبدالعزيزبن سلمان بن الأميرمحمد الموالملٌ صاحب الأمين العهد وول 
واليينالإسلام خدمة ق حليلة مزأعمال به يقومون مجا عل الله، حففلهما 

قضاياهم.ونصرة 



بنعبداللطيف ور الدكتالسح العال لصاحب ميمحول والشكر 
والإؤثادالشرفوالدعوة الأملاميي الشؤون وزبر الشخ عجدالعريرآل 

ورفعته.رقه حاهدأإل وبمل هذاالمرح، يرش الذي المجمع، عل العام 
المحقدلطاعي فهالملك محع \لأو\ضذق كاأثسكرالزط"، 

اللهكاب لخدمه حثيثة وأعال جهودطسة، مايبذلدنءمن عل الشربمم، 
تعال.

احميين.وأصحابه ؤآله محي نبينا عل ؤلمم الثه ؤصل 

الامزالنام

أد
أا/ا-/،اااه





خماناحبميبمر عنه أ-محس ومن فاز؛ التثن بجبله استمسك فن أ، اخرينءر 
•معينا 

طماشفيكالأطواستدلألآ،
وانتفتودنياء، دينه ق فازبالفضيلة منه علم بما والصل للقول الله ه وومحق
الحكمةاار؟آ.قلبه ق وئوؤت الريب؛ عنه 

شمنثاامحطرو؛لأتعالت فقال بجففله سبحانه ؤقدتعكمل 
١لمطورؤلأشامحلئيمحفوظاق يزل فلم ٩[، ]الحجر: 

[٤٢]نملت: يدِيومحب،يدبمنمجيىه 
للفهمومعانيه والحفظ، للتلاوة ألفاظه ال وتعتبارك يثرالفه وفد 

[.١٧]السر: ٌنلإإووومحمك فقال: والتدبر، 
شخقال ألفاظه، لهم بثن كما معانثه لأصحابه ئؤ الني وب_ين 
معاللأصحابه بض ابيول. أن يعلم أن لابجب تيمية; ابن الإسلام 

ىتالإلايلحي]اسل:1ا[،
أ.وهداءار هذا يتناول 

مادث-؛لفهم ف ه الني ال يرجعون عليهم اف يبموان الصحابة وظل 
الأيات.محعال من عليهم 

اكابعتنأعلام مجن عدد زن نالكرام، الصحب عهع. انقغى أن وبعد 
اّتشهلوءمجا عليه وزادوا اتنه، تمقركتاب عنهم إخذوا عليهم، تتلمذوا 
عصريهم'ق الئاسن  ٠٠٣غامضا مماكان بانمهم؛ وفهعؤه 

تتضحو>بمأت الثيءان^شر، منه هبح ثؤش^ التفسارفي علم ومازال 
للعلوم.اكدوين لمؤخملة بروزهدامواكبه وبئا الختلفة، بانحاهاتها مد.ارّه معالم 

)\(رو\>طمبرب)س(.
الرالة:رآا(.)٢( 
)٩(.التفسير: أصول ق مقدمة )٣( 





قالقصور تم والبدع، لادهواع أوإحضاعها الآد1ت، مدلولأت فهم ق الوقة 
كشقر•الادزهة الشرؤط تطبق 

منداحله الضقرونحريرما بتنقية الإسلام عياء من حماعة قام وقد 
مدنسةصوء عل السليم والفهم الصحيح الؤضع إل وندء وزيادات، تحريف 

زهقالكريمات الآي\ت فهم ِش الله لكتاب التال يعتن مما يرباالاثور؛ النف
التفسير.من الأساس القصد إل والؤصول الصحيح، معناها 

فيهتفسحرمحتصرراق وضع العصرإل هذا ق ة ءاّالحاجة 
الممثرتزبيان يعكمل الصالح، السلف منهج عل التفسهموموارده أصول 

تتضحسهلة ؤحثزة النفيرمارة ويقدم به، وتثق القلؤب، له تط>مآن ؤجه 
يغيبمما وتراكيبها؛ الألفاظ مجدلولأت وتثلهربه ومقاصده، القرآن معاق به 

وإدراكهم.الناس عامة أذهان عن 
ليتشمبمجالنورة بالدينة الشريف الصحف لطباعة فهد الملك محع إذ 

ؤهثمويعرفها، ولا بالعريية لا لمن الكريم القران معاق تبليغ ة بامان
•شوالدس الافهراء بقصد المعرض ؤدحله له، ليس من لحله اب ب

اض.كتاب 

القرانلعاف صحيحة توافرترحمات عدم غقجه الجح ولقداعيض 
سئحترحمة ؤأي صيد.ة، ما1حوحلات عليها المتوافرة الهرحمات إذ م؛ الكري
أمينةلحان عدة من وتدقيؤ، ة مراحعبمراحل نمر المجح ف ا لطبعه

المحمةتظل ذلك ومع يظهرفيها، الذي القص استدراك لأجل ومجتخصصة؛ 
الجح.إليه يطمح ما دون 

الكريمميشرأللقرآن يصدرتفسيرا أن المجمع رأى متأنية دراسة وبعد 
أساسألمايطبعهأا=كون الأصيلة، التفسيرومجواردء أصول وهق العربية، باللغة 

ؤغيرها.الإسلامية الشعؤب لغات إل الكريم المرآن معاق ترحمات من الجح 





الإس—لاميةالشؤون وزارة ذ لجتتتن قبل من نم المنورة، بالمدينة الشريف 
الغرضالتسيرمحمأ يمحقون أن عل حرصا بالرياض؛ والإؤث—اد وال-عوق 

ومبنا0.معناه ي سليما ؤضعه، من 

امتازبهلآ ر الناس مححزص محلفة، باحجام أول طبعة طع ئم 
الراد.العي تائية j مروسهولة من 

والجمعالوزارة قبل مجن الأول التجرسة اكسرفيفته إهداء وتم 
الخامعات،من عدد وإل القرآنية، ات الدراسز والخصثن العلم، أهل إل 

العلص.ومراكزالحث 

لامال،١iJلخلطولأيرمن لمم ي
الملحوظانمن عددا المجح وكيلك الوزارة تلمت خمد لستدرك، محال وفيه 

منميحوطات من ورد ما حمح دراسة فنمت ااالضراف%ر*• عل المتباينة 
الالحوظات؛من بالجيد فاحدت الجثع، ق الغرض لهدا الفت ة لجنقيل 

قبها الماحوذ والضوابعد التفسيرومجراردم، أصول ي لف الثمنهج مراعية 
يراليرُءالتف

لفظ:نحو ير، النفق المتكررة الألفاظ من محموعة كيلك وراجعت 
بالتمعيرويعقيدةالمصطلحات هدء لصلة واا١ليقينا١؛ وُاالجحداا ار١لتصديقا٠ 

الصالح.لمف ال
قايممقة و١لفلانر١للغفلية وصفاتع، تعال اض أساء معال وراجعت 

هبالثيءنف^^قك،بتجثتمنرهد0الألفاظ 
ثر•النj ورودها أْاًقن ذكو 

إلهقأ لسما نداء الأيات بمض تر تفق الوائد محي١١ "يا لمقل وغمت 
مجاأوبيان أومحاجتهم، المشركين دعوة ق الأية ساق ك١ن إن الرسول*' "أيها 
العام.التبليغ مقام اوز الكتاب، أهل عليه 



حطاإشؤجمنا،١لآية سياق كان إن ^٠٠ ٣١١ارأيها إل الذكور اسظ وغمت 
الداءءالصيرءأبش من عثزمحوضعأ 'حد ق إلا شرش، لخعكم ا' أوبيان

هقو•اليسول بنبوة يقر لا همن قول حكيه لكونه هو؛ ك محمدا يا ءب 

اليرلأثر رااكس_ق الذكور آخرعل همعى بإضافة اللجنة أخدن وقد 
القرآنلأن اكيين؛ أحد زجحان دون ذلك بجتمل اللفظ كان إن 

القللةذرببالأكاظ الكريم 

ونبهالربط، هذا عل مجتوقفا الفهم كان إذا ئبنها بما الأية همعى ربط وتم 
أنهاعل ه للني فتها ١لخهلاب وجه الق الأيات من عديد تفسير تام خق 

هللتي خاصأ فيها الخطاب كان وإن عامجة، للأمة 
بها،أخذت الق التعديلات ق وؤصؤحها العبارة سهولة اللجنة وراعت 

حميعواعتبارتبيين ١لإمك١ن، قدر تفسيرالأية سياق ز اللفظ ورؤد ومناسة 
أوغموض.إبهام الئياق ق يعكون لا القارئ؛^ ر غرابة فيها' الق الألفاظ 
التفسيربمكون أن بها أخذت الق انعريلأت حمح ز اللجف راعت وقد 

والإعراب.العق حيث من عاصم عن حفمٍي لرواية موافقا به المآحوذ 
الممسيرأومراجعته،هذا إعداد ق شارك مجن أن تعال اش شال 

بذلوهما عل الأحروالمثوبة لم يعظم وأن القشيبة، الصورة بهذه خرج حق 
ماجهدد•

الدعام.سمح إنه ومحقي بجب لما الخمح يوقق وأن 
عبدهعل وباؤك ؤسلم النه يصل الصالحات، تتم بنعمته الذي لفه والحمد 

احممحمن.وصه^بمه ال ؤعل محي نيبما وسول 



الانقادآ

(الرجيم الشيطان من باش عؤذ أ) 

الشيطانمن باش ستعيد أن العظيم، للقرآن قارئ لكل تعال اض مع 
ذلكسبحانه: قال الرجيم، 

سبوالو_يهلان الصدور، ق لما وشفاء للناس هداية الكريم ١كر١ن لأن 
بهيتحفن أن للقرآن قارئ كل بحانه فامحراض الشرورواكلألأت، 

لجربه*وومابه، المحيم، الشيدلان من سحانه 

لمولهدا الكريم؛ القرآن من ت ليالأتمحاذة أن عل الياء واحمح 
ا،لصاحف.ي لكتب 

وحدء.باض وأنحصن امتجير، ءاعوذبالنه®؛ ومحعنى 

صبمرقي والإنس، ابن س ترد عات كل من أي؛ الشيطان" •امن 
كتابه.وتلاوة رق، طاعن 

اش.رحمة من الطرود أي• راالرجتم'ا 





ههءةعسص

«ئاصبم'محظذسبخة

محئلمث>ه

[القرة ورة سل 

قالمقعة الحروف من وغيرها الحروف هذ، ي ءزاتن أ ]١ 
بهوتع فقد إعج،ازالمرآنا إل إثارة فيها الور، ل أران 

منوهوممكب معارضته، عن نعجزوا الثمكن، تحدي 
عجزندو العرب. لغة منها تتكون الي الحروف هد3 

أنِز الماص' أفصح أتهم -مع بمثله الإتيان عن العرب 

هم١لكتاباس١كيلأففيى٠نل؟[دلك 
بهينتفع لؤضوحه، أحد فيه يرتاب أن يصح فلا اش، عند 

بجافرنالدين وهم الصالح، والعسل النافع بالعلم الممون 
احك١مه.ويتبعون الله، 
حوانهم3ووى لا الذي بالغيب يصيفون الذين وهم ]٣[ 
إلاد برم إلا بمرق لا لأنه وحدها؛ عقولهم ولا 

اللأس،والحة،واكر،وءثرذكالإبمان مثل رسله، 
ممةوالإبمان: - ر—ولم.٠ به أواخبر به الله أخبر مما 

والومويسله، ؤكتبه، وملأنمقته، للأتراربادئه، جامعة 
الإقراربالقولوتصديق وثرء، خيرء والعير الأخر، 

صحيحاأداء مواقيتها ق الصلاة أداء ر بج،افظون بالغيب تصديقهم •ع وهم رالخوايح- از واللمبالقلب وانمل 
نحة.والمالواجبة أموالهم ميتة بمرجون المال من أعطيناءّ ومما محي.٠ لنبيه الئه شرع ما وُق 

ماوب،ءعل المسنة، وم الخكة، من إلملث، وبماأنزل القرآن، مجن أيهاالر——ول إليلث، بماانزل بمدنون إاأوالذين 
مجنفيها وما الموت بعد بدارالحياة وميتون وعترما، والإمحل كاك-ورات كتب، من الر-—ل عل نلك من انزل 

منبه الإيمان لأن بالدكرآ الأخرة يوم وخص وجوارحهم• افص! طهرعل بمابقلوبهم والجزاء• الحساب 
النفس.ومحاسة المحرمات، واجتناب الهواعات، فعل عل الواعث، اعفنم 

حللموا،مجا أدركوا الذين الفائزون وهم وهاديهم، خالقهم من وبتوفيق ربهم نورمن عل ات الصفهذ3 أصحاب ]٥[ 
هربوا.منه ما شل محن ونحوا 



نوزءاتنزة٠^

ربكمن إلك جحدواماانزل الذين ك !٦[ 
سواءالإيمان، منهم يقع لن اسكيارأوطغيانا، 

افه،عذاب من الرسول- -أيها وحيرتهم أحوئتهم 
باطلهم.عل لإصرارهم ذلك؛ مكت أم 

وجعلسمعهم، وعل هؤلاء قلوب عل افه طبمع ]٧[ 
بنؤعنادهم ضفرم بب يغطاء؛ ابصارهم عل 

ولهمللهدى، يوفقهم فلم الحق، لهم تش ما بعد 
بهم.فا ثديي عداب 

الزمتثنتمرأض بريي نرض اس النومن ]٨، 
خم؛التدلون الذين الناممون وهم و١لكاهمبن، 

كاذبونباطنهم ق الآح_راوهم وباليوم باش ا صدئن
لميوُخما■

آمنواوالذين اش بجادعون اتهم بجهلهم يعتقدون ]٩[ 
يخدعونوما الخكمر، واضارهم ان الإببإظهارهم 

ومنعليهم. تعؤد خداعهم عائبة لأن هم؛ أتفإلا 
قلوبهم.اد كبذلك؛ بجئون لا جهلهم نرط 

الوجبةبالعامي فابملوا وماد؛ ثك ذنلوبهم ]•١٢ 

ٌيلأنهمؤؤبيز،وز

^محسجءظ<الهؤصآقاص

محنضش,الأاشم؛َ
تتبما^عئونهفيضههميلثزادصِآق 

^ظابيبملطانيًعمحثققمحق>
^هتاوإقاممحدمذج(ألآلج

اجوأذابءلمح>هماكدوذُكنلآ.ضزوث 
لإا0سفازاملىآمائها،
ا*لآاتيزهئالئعهاءوةًثنلأبمثتماداي'
حاقصJقاو١نا
صز؛ونجاكسزنييؤئي

آؤينآقررأآلصث؛ث^يتو]تنتبمونهابيغ. 
محفيروتاطاماتحي.ثى

ونفاقهم.كذبهم تسب مؤحعت؛ عقويق ولهم شه، اش فزادهم لعقوبتهم، 
الكافرين،وموالاة أّ-رارالوءنين، وافتاء بالظفروالمعامي، الأرض ق اد الإفعن ليكفوا ئصحوا وإذا [ ١١!!

الإصلاح.أهل نحن إنما وحدالأ-: -كذبا قالوا 
بجنون،لا وعتادهم جهلهم لمب لكنهم الفساد، -من حو إصلاح أنه ويزعمون يفعلونه الذي هذا إن ]٢١[ 

وقالوا:جادلوا والجوارح- والل—ان بالقلب وهوالإيمان الصحابة، إيمان ~مثل آمنوا للنافقتن؛ قيل وإذا [ ١٣]
مقصورالنمة بأن عليهم افه فرد —واء؟ الثمي ق وهم تحن فتكون راناي، العقل ضعاف تصديق مثل اصدق 
والخوان.هوالضلال قيه هم ما أل يعلون لا وهم عليهم، 

الءكفر9زعماتهم وإذاانصرفواوذهبواإل مثلخقم، صدفنابالإسلام قالوا: إذاقابلوا١لومن٩٠ن هؤلاءالنافعون ]آا[ 
منهم.وسخرون ب١لؤمنين. مشحمون كانوا وإنما يركوها، لم اكفر ملة عل أنهم لهم اثدوا اش عل المتعردش 

بالومنتن.اّتهزائهم ض وبجانبهم وترددا، وحيرْ تتلألأ لثزث-ادوا وسهلهم؛ بهم يتهزئ اش [ ١٠]
بلغيثا، كسبوا فما الإيمان، وتركوا الخقفر، فاخذوا خاسرة، صفقة ق هم أنفباعوا المنافقون أولئك [ ١٦]

افن.الخوان هو وهذا الهداية. حسروا 



ثوو؛اشز»هن؛الآظ

\مقئتاظآصتانيف
صره لأيبجمؤذ فيًلنني ؛قب 

بجنبنثأثت\ءيى
ضعهزفي"ءلآتي>ئوتبمد هلنث 

نيلإءيتي.كادآسا
^سىادآكزءات^ا

،.^٧٥١إن وابمشيخ ءاموأوؤقآ،اق 
^^ا١ةشقئإرئنأمحى
نحقوتيه١كىجملمح

تأ،'ةحج^^ئةآآولهسآثثآة آلأيص 

نيتن\زكاوتيةلألأ
لأئتيهآآلجنىثنيأم\ن
ينقنتؤ\قآمأآقاز

اهثإنئتفبعثج^وآيجاج آلثاس ومدها آؤ 

امحء!مح
باطنآ--ظاهرالا آمنوا الذين النافةسين حال [ ١٧]

نماروايتخبطونمحكمروا، ئم محل.، برسالة 
لهمولاأمل لاتثعروزط ؤهم ضلالهم لمات ظق 
مظلة،ليلة ق حماعة حال ئئجه منها، لخروج اق 

فلماوالإضاءة، لدفء عثليمة ارا نوأرقدأحدهم 
وأعتت،انطقات ماحولم، الماروأنارت طعت 

يهتدونولا شينا، يرون لا ظلمات ق نماراصحابها 

إل>بقدلأمخرج■
بمقمندتر، اغ الخق ساع عن نب مم [ ١٨]

لذسابصارنورالهداة؛ عزعن بء، الطق عن 
تركوْ،الذي الإيمان إل الرح_وع تطيعون يلا 

Jالضلألاعنه واستعاضوا 

حاوميقآحرساكامحنبجرلم
خماعةحال أخرى، تارة فيه ويشكون تارة، الحق 

مطرثديد،عليهم فيتصِب الماه، ق سثون 
الرعد،نمق مع بعض، فوق بعضها ظلمات تصاحبه 
من-نجعلهم الق المحرئة، والصواعق الرق، ولمعان 

يعجزونه،ولا يقوتونه لا بالكافردن محيط تعال وافه الهلاك. من خوفا آذانهم؛ ق أصابعهم يضعون الهول شدء 
ذهبوإذا ضوئه، ق محشوا لهم أضاء ^١ ٤٥ذلك وْع أبصاؤهم، لب ننأن لمعانه- ثدء -محن الرق يقارب ]*٢[ 

يذلك وهوئادرعل ؤأيمارهم، سمعهم اوب ذملن_اش إمهال ولولا أماكنهم- ق فيقفون علميهم الطريق أظلم 
تدير.ثيء كل نش إنه وك، كل 

منأؤحدئم فمد دينه؛ نحالفوا ولا وخافوء بنصه، ربائم الذي الله اعبدوا أن للبشرحميعات الله من نداء ]١٢[ 
عنه.ورضوا عنهم افه رمحي الذين المتقين من لذكونوا مليم؛ من الذين وأرجي العدم، 

المطرمنؤأنرل المناء، محكمة ماء والعليها، حياتؤكم لتسهل اطا؛ يالأرض لطم جعل الذي ربطم ]٢٢[ 
وأنتمالعيادة، ز نظراء دله تجعلوا فلا لخكم، رزنا المئات وأنواع الممرات ألوان من به لكم فاخرج الحاب 

انمؤدية.واّتحقاقه والرزق، بالخلق نفثي؛ تعلمون 
أنهوترعمون عبدنامحي.، ئرلماءعل الذي القرآن ثا1امن ق المعاندون- -أيها كنتم وان ]٣٢[ 

كتمإن أءوانم^م، محن عليه تقدرون بمن واستعينوا اكر١ن، من سورة تماثل سورة فهاتوا الثه، عند من ليس 
دعواحثم.ق صادفئن 

هدءتعال- النه ئووطاعة بالمي الماربالإيان فاتقوا محالة- لا تقجالآ مس_-وتيجزون الأن عجزتم فان ]ا؟[ 
دادلٌ*بالله أعيث والحجارة، الماس حقنها الق المار 



نودءاصءللخت؛امح

خع ٥
وأنملالإيمان اهل أليّول- وأحبو-أيها [ ٢٥ل

والآخرتلهم بأن سررل خيرأبملوهم ألصالح 
قصورهاالعالةالأنهارنحت تحرى عجيبة، حدائق 

نوعأسفيها اش رزقهم *ئسا الظللة. وأث_جارها 
سالتوع هذا اش ا رزئنئد قالوا: اللذيذة الفاكهة 

ولذته،ؤلسه حديدأق ثيثا ؤجدوه ذاقو: فاذأ تبل، 
قولجم والأم. والمنظر اللون ق سابقه مع ئشايه وإن 

الحيالدنس ألوان م من مطهرات زوجات الخنان 
يلوس،وضيصبوباني

فيهاولالايموتون و0 ونعتهاداذذالحنة رهم 
مجدن

يذكرثيئاأن الخق س تستحي لا تعال اهله إن [ ٢٦]
كألعؤضة، بأصغرثيء تشاs ولوكأن أوكتر' ئل ما، 

مالعأجزلك افه ضربه مما وتحوذلك، والذباب 
حكمةفيعلمون المؤمنون خاما اش. دون من يعبد 

بهذهالمثل صمب ص ألله مراد ما ويميلون- الكفارقيس—خرون وأما خلقه، وألك—ترمن بالصغير التمثيل ق اممد 
الحقيرة؟الحشرات 

الحقعن نا-اكث؛رس المثل بهذا اش يصرف لذلك ١^١^؛ س ومحنالموهن هوالاختيار، الراد بان افه وبجسهم 
عنتصرف لا لأنه أحدأ؛ يظلم لا تعال واش والهداية. الإيمان ص مزيد أل غيرهم به ويونق مجنه، خريتهم ل

طاعته.عن الخارجين إلا الحق 

الكتب،وإنزال الرسل، بإرسال أكدت وتد والطاعة، بالتؤحيد عليهم اخن.>ل الذي اش عهد ينكثون الذين [ ٢٧]
والأخرء.الدنيا ق الخاسرون هم أولك الأرض، ق الفساد وضر الأرحام كقظع اش دين ويخالفون 

عليهاالقاطع اليرهان مع العيادة ق غثرء به ويشركون تعال، اخ وحد.انية المشركون- ~أيها ينكرون كتف [ ٢٨]
القآجالكم انقضاء بعد يميتعطم تم الحياة، فضر ونفح فأوجدتكم محلوقين غير كنتم فلقد نمحقم؟ أق 

والجزاء،للحساب مجعون إله ثم العث، يوم أحياء يعيدمحكم ثم لضم، حددها 
وات،الخلق إل قصد ثم بها، تنشعون الق النعم مءن الأرض ق ما لأحدضمكل حلق الذي وحدت اش [ ٢٩]

خلق.ما يجمح محيط ّسحانه~ فعلمنه عليم. ثيء وهوب١ءقل سموات، سح فسواص 

^^لآدنئطماللأبمةامحمحء

ققي،قلأثامشآئريواق
وأمايبهج م,ض آلؤ قن ءاميإصمت أدمث 

ئوك>تادآأوادأقبمدامملأ
سسمءطبجأومامحذبم

١^^^محن 
^محئأيتفييجلتينرذمِققيءؤظلح 

طي^بم>ضأكزوثه 
ههفموذم

مح١بيضجوثهاصأقرقق
الشتاءآلأتيلينانخأ؛طئ\ل 

بتوؤدمبطلمحل؛ينمح



نوتج؛امحة

هاو

لتاءأش 

قلإقمحءأصثس
سوابيىتقاو

^^٠"^٤٥انتوفاهم1ءة-وية 

ازمحلفال ث*\يتبؤن كأهم ظثآ ي\نتاتي اثجثهم 
^^إيوأوىووظت\صوتإق لخقم 

ئذمحابمك=كينمنلأأدم
ةذمحأتّثمحوقا

وًفلأينهانئتا'تياأينم زووجلئ يءادرانء؛،ك 
ظاصآض؛لج(ؤرفينا

٦امحبحزاكر 

ربكقال حنن للناس المس—ول- ا واذكر-أيه[ ]٠٣
بعصهمبجلف ثوما الأرض ي جاعل إل للملأية: 

ماوأرث_دنا علننا ربتا يا قالت: لصارتها. بعضسأ 
الإفسادشانهم س أق مع هولاه، خلق ز الحكمة 

وضطوعظلمأوسواا المم١ء راقه 
مجسوكوجلأس،اللائق أُرك.لإساضبه 

اشتال والحلال؟ الكمال صفات بعكل وتمجدك 
الراجحةالمصلحة من تعلمون لا ما اعلم إل لهم: 

وخلقهم.

أسماءاض علمه الملام عليه آدم وبيانالفضل [ ]١٢
تائاsاللأنمكة منياتهاعل همض تم كلها، الأشياء 

كنتمإن الوج-وداتا هؤلاء ماء باّأختروف لهم؛ 
الأرضي تخلأف بالأّأوف أنمشم ق صاديين 

منهم.

علملتا ليس ^١، يا ئهرهك ة؛ اللاتحق نالت ]٢٣[ 
تدبيرك،ق الحكيم خلقك، يشوون العليم وحار.ك أتت إنك إياد. علمتنا ما إلا 

اذتال بها• أخرهمآدم ثلما معرفتها. عن عجزوا الي الأشياء س باساء أخرهم اش:ياآدم نال ]٣٣[ 
محفونه.وما تغلهرونه ما وأعلم والأنض، الموات ق عمحقم حش ما أعلم أل اخرتعكم لقد لللالخقة: 

وإظهاراإكراماله لأدم اسجدوا للملأككة: سبحانه قال حآث لأدم اش محقريم للناس الرسول- واذكر-أدها ]ام[ 
aJUmJ ، لأمره•العاصثن باش، الحاحدين فصارس وحدأ، ممكرأ المجود عن امنع إبليس إلا حميما فاطاعوا

يثاءانُكأن أي هتيثاوامعاق بثمارهاتمتمما وتمتعا الحنة، حواء وزؤحك أنت اسطًكن ياآدم اش: وئال [ ]٠٣
أمراش.المتجاوزين من يتصرا العصية، ل تقعا لا حق الثجرت هده تقربا ولا فيها، 

الحنةمن إخراجهما ل فتجب الشجري، من أكلا حق لهما يسوس بان الخطيئة: ق اكسيتنان فأوقعهما [ ]٦٣
الأرضل ولخقم والشيطان- ؤحواء آدم ~أي بعضا بعضهثثم يعادي الأرض' إل اهبطوا لهم: اش وقال ونعيمها• 

احالخقم.انتهاء وقت بسافيهاإل وانتفاع استقرارواقامة، 
ويمنا^^ن١ق١نؤصقا شآدمباكيولكلمات،ادهاس 

بهم■الرحيم عباده، من تاب لن هوالتواب تعال انه ذنبه. له وغمر عليه• اش فتاب كءقري؛سأاثنينيم• 



نوز»اتمزثهز؛المح

المح؛رأمحمح
وسيايمحشآحمعآ، الخنة من اهبطوا لهم؛ ايئه قال ]٨٣[ 
الحق*أل هدايتْقم ماقيه النعامة وذرياتضم أنتم 
أمرمن ببوص نيا عليهم خوف فلا بها ل عض 

أمورالدس.من يتهم ما ِش بجزنون ولاهم الاخرت' 
ودلائلالتلوة باياتنأ وكذبوا جحدوا والذين ]٩٣[ 

فيهاحاليون،هم المار، يلازمون الذين اولمك محيينا، 
منها.بجرجون لا 

عليضم،الكتيرء نمي اذكردا يعقوب ذرية يا ل*ا[ 
بضتىتومحنوا بان كقم؛ وصيق واسوا ل* واشكروا 

انعمذلك فعلتم فان وتعملوايشرافي. حمتعآ، ورسل 
قوالمجاء الدنيا، ق الرحمة من به تضم وعمما لضم 

إنسق واحذروا فخافؤفا؛ "وحدي" ثمإياي الآخرً• 
فيِوكفرتم العهده نقضتم 

علأنزلته الذي بالقران إسرائيل- وآمنوا-يابي ]١![ 
صححمن موافقالماتعلمونه ورّوله، الله ني محمد 

يضفراماب اهل من فريق أول محقونوا ولا الموراة، 
ائتياالزائل،حهلام تمناقليلامن ولانتيدلواباياق به، 

وامكوامعميق■يطاعق ؤحديفاعملوا وأياي 

تابمتحف؛تيهتىفنض

ءطادت،ولأئثإظني
يًألإايلومحزإ
ب*آصوآوت\ماآتيءكوه

آةسبآلنتيخآوءضان0*قاموث 
١مكشأالأةدقارلهاشنءلأمحهمقئزن ؤقنسؤن 

لأمحيصهمسبىشثا

اشني صفة من اكريح الحق كتمان واحذروا افريتوء، الذي بالباطل لكم بينته الذي الحق ■تحيطوا ولا ]؟ا[ 
بايديضم.الي الكتب من تعلمون فيما عندضم، مكتوبة تحدونها وأنتم كتيضم، ق الق محي. ويبوله 

ونودوامحمد.، ووّولع اتغه ني بها جاء كما الصحح، الؤحه عل الصلاة تقيموا بان الإسلام؛ دين ق وادخلوا ل٣ا[ 
أمته..مجن اراكعتن مع ومحكدتوا الشروع، الوجه عل المقروصة ١^٤١؛ 
بالخيرتامجرونها فلا أنفضم، وتمكين الخترات، بصل اياس تأمرون حنن علماقضم وحال حالخقم ماأئح ]-؛اآ 

م—تسلونأفلا به؛؟ الإيمان ووجوب محمد.، صفات فيها الق التوراء، تقرؤون وأنتم وهوالإّلأم، العظيم، 
صحيحا؟اسنمالأ عقولخقم 

بجثونالذين الخاشعين، ض إلا لشاقة وإنها الصلاة، وكيلك أنواعه، بجميع بالصم أمؤيكم م واستعينواق ٦ا[ ]٠!، 
•والحزاء للحساب القيامة يوم راجعون إلهه وأنهم الموت، يعد وعلا جل محلأتوربهم ويوقنوزألهم عنده• مجا ويرجرن اش 

زمجانضموعالمي ثصلمتضم أل وتذكروا عليها، ل واشكروا عليضم• الكثيرة نمي تذكروا بمقوب ذرية قا ل'اإآ 
الؤلةلكلمراتوالإ.نجل.واص الأشياء، بضرة 

فدية،منهم يقبل ولا ١لك١فرين، ي شماعة اش يقبل ولا شيئا، أحد عن أحد يغي لا يوم القيامة، يوم يخافوا ]٨■؛[ 
العياب.من وإنقاذهم لممرنهم يتقدم أن الموم هذا ق أحد يملك ولا حميعا، الأرض أموال ولولكتت 



نرد»امحث٠^

شممئبمئهمعءآلأ١نإذمتحضرسءاوتيمل 
ظعJوديكملأ،
^محادز\محرائؤ

وأذ'ثءذئامتئرج زاغختآ؛الغنءزث 
يأمهنيألأئبميْءواممملأى

خيرسيدمم-فثتحئمضكثلأهئ>عمتئا 
كدزيثذوذ0ؤاذآائت\زشأصترآملاى 

يخم١ءئنيكؤإبمايؤ
ظرحئهمهأظأمح1ءدللخثرالمحل 

مآلمابضربموبايبأطترقابق؛ؤ؛ق, 
^َجائدمحبموشقنيثمحؤلهاق
^^قهومحموذ0محبمنقؤ
^وويىهؤئنت١ؤءقز
^ؤٌ;اثؤةخ\/سبم
ضاهمأكأمخظغتونؤ(

منأنقدناتكم ححن علهضر نمتنا واذكروا ل٩ا[ 
العذاب،أشد ئذمونهتكم وهم وأتباعه، فرعون بطش 

فاءْكمومثمون أبناتحكم، دح من فنكهرون 
ربعكم،من اخشارلكم ذممثا وق والامتهان- للخدمة 

شكراليهنؤحب ئعثلمة، تحة منه إ-نحاتاءىأ وق 
وأحيالضإ.عصونكم كل ق تعال 

فضننامبجضمحنن عليمحقم ضنتا واذكروا [ ]٠٠
ؤآمذنامحكمنمرتم، طرقايائه، فيه ؤجعلنا الحر، 

دخلفلما الماء. ق اللأك ومن رحنوده، فرعون من 
أمامالماء ق أهلكناهم طرقتضم وجنوده فرعون 

أعتكم.
موسىواعدنا حنن عليضم ا نمتنواذكروا [ ]١٥

فإذالكم، ونورا هداية التوراة لإنزال للة أربع_ين 
الشليلة،المدة هذه غيابه مصة تنتهرون يمحكم 

معبودابايديهطم منعتمود الذي العجل ونحعلون 
وأنتمالخكقرباش- أشع -وهدا اش دون من لطم 
الها.العجل بامحاذيكم حلااون 

اوقبلنالنكرة، الفعلة هده عن محاورنا نم ]٢٠[ 
والملغيان.المحكمر ق سادوا ولا ؤأفضاله، فه ش اش تشكروا أن ؤحا، مؤبى؛ عؤدء بعد توثكم 

وتهتدوامحن"وهوالتوراة-؛ والماطل الحق بتن الفارق الكتاب أعهلينايجوّى حنن عقكم نمتنا واذكروا [ ٠٣]
الضلالة.

 t[ ]الفتوبوا الها، العجل بامحاذمحقم أنفسهكم ?للمتم إنمقم لقومه؛ موثّيى قال حنن عيبضم تحتنا واذكروا ٠
ذلك،فامتثلتم النار، ق الأيدي الخلمؤد من خالشكم عند خيرلكم وهذا يعضا، بعضمحكم يئتل بان خالقمحكم: 

بهم.انحيم عياله، من تاب لن هوالتواب تعال انه تويمحقم. بقبول عفضر اش فمئ 
عيانا،اش ترى حق اش، هوكلأم منك ممه قالذي الكلام أن ق تصدتك لن ياموسى واذكرواإذنلتم; [ ٥٥]

تعال•اش عل ومأمحضأ ذدوب«طم، لسبب فقتككم رأيتموها الق النهلكه العقوبة فاخدتمحقم 
اشبعثهم ئم لهم، عقوبة الوت فهدا علهكم. اش تحة لتشكروا بالصاعقة؛ ^٠ ٥٩٢بعد من أحييناءكم ثم [ ٠٦]

آجالهم.لاستيفاء 
الشمس،حئ من عليمحكم السحاب جعلنا إذ الأرضء ق تتيهون كنتم حنن عقكم تحتنا واذكروا [ ٥٧]

وتلناالثال، وهوطيريشيه الشلوى، علبكم وأنزلتا ءنم،هكالعل، الصنغ قشبه وهوّثيء الق، عليعكم وأنرلا 
١٠۶؛لطم؛  ^^٠ولقن النعم، بعكفران قللهونا وما يمتثلوا. فلم دسكم، تحانفوا ولا رزكامحكم، ما طيات من ١ 
عليهم•ءائدئ الفللم عاتبة لأن يظلون؛ انفنهم 



ئؤثءامحةلقن؛الآؤث

ا؛شتأمح

ادخلوائلنسا؛ حثن علهتشم نعمتنا واذكروا لمْ[ 
مكانأي ق طئّاتها من فكلوا ااشدس،ا بيت ١١مدينة 
ش،حاصعين دحولحقم ق وكونوا هنيئا، أكد منها 

لخهمنتجب عثاذنوبنا، رثتامع وقولوا' لٌ، ذليلتن 
الحسنينوسنزيد عليعكم، ومرها عنضم وئنق 

ونوايا.خيرأ بأعمالهم 
قولإبرائيل بي من الضالون الخائرون قبيل ]٩٠[ 
يقطرندخلوا إذ حميعأ، والفعل القول وحرفوا اش، 
بدينواستهزؤوا شعرة، ذ حة وقالوا: اّتاههم عل 

مبعاء؛ المحن عدابآ عليهم افه فانزل اش. 
الئه.طاعة عن وحرؤجهم تمردهم 

قعقناش عليعشم-وأنتم نعمتنا واذكروا [ ]٠٦
قومه،نق أن -بصراعه- محؤسى دعانا حدن التيه" 
منهفانفممت فضرب، الحجر، بعماك اضرب فمالنا: 
قييلة١^٣۴٠١ القبائل،»ع بعدد عينا، عثرة ائشا 

،لوالهم: ويلنا يتنازعوا. لا حق بها الخاصة بالعتن 
ممدين•الأرض نعواذ ولا اش، رزق من واشربوا 

شنثرو\ذ 
^وئ\جظهصلخثنأثاب ^^١ ١٥^

نمنتتهولاقس

^^لؤ(*لاذآسنق
شعبيهمهءسلث١آضبيماك

اشي4زمُ
)ج٢فيألآرضشيين 

دائكادلهي،مممحمحو 

^^بئأئالكيكامحرم
^٢ولدلهرماتاقز

ننوتةوبجس، ووآكئتم نيراني وصبمف 
ؤبمتنؤفآق ئاماككنزوثإث\تي آس 

٢ينحالأبمنادلأجا

الضيقوأمايمحكم كعادتمحقم، انمة فطرتم والطرالشش، الحلو، الطعام عليعكم أنزلتا حنن واذكروا [ ]١٦
الأرضنيات، من ليا بجرج ربك يا فادع الأيام، يتغيرمع لا ثابت طعام نصرعل لن ُوّى يا فقلتم: واللل، 
-مسشكرأعليهم-:موسى ئال والصل. والعدس، تؤكل، الق والحبوب والقثاء، والخفر، القول من طعاما 

هدءمحن اهبطوا لخكم؟ اطه اختاره الذي النافح الرزق هدا وتركون ثنرأ، اقل ش الي الأطعمة هده أنطي—ون 
اختيارهميقدمحون أنهم فم هجهلوا ولما والأسواق- الحقول كيرأق اشتهيتم مجا جدوا مجدبمة، أتم، إل اليائية 
ونقرالموس،الأل صمه لزمحتهم لذلك لهم؛ اش اختارء ما ر شهواتهم ويوئرون اختيارض، عل موطن~ _، ~في؛!

البيينويقتلون الث4 بايات بميكفرون ك١ئو١ ولأنهم اش، دين عن لإعراضهم افه؛ مجن بغضب ورجعوا وانصرفوا 
ربهم.حدؤد وجاوزهم عصيانهم مبب وذللئ، ظلماوعدوانا، 



نف؛محث

ةلخن واد ه نحنبجن ءثهرولأنم ويهزولاحف 
يِققؤؤوةمامقءىرآموحئإنآآاسو

قينرئن جآ دتةءضرةنيت> لأذمحضإنافي 
ضاقظثبخثنُمحرس
^^رٌأمحتلأتؤفيآمح،

ق>ثلهاذبمءقلأإتارو1( نمتزؤأءدهشث\ن 
ظهاوتيظأهتت\ثهو\ذئال

ئوثمإبمع٥١^١^45ءإقئر؛ى 
محإذمحانمةصإلهإتذ0

إلهاتمل \j،؛J ^ ةفي'آذغلتاوبمشبجكتامح 
^مطومايىقثئإلقةصأنالاذايض تئزْ 

يئكت؟ةهكتاؤتيقوبم
ج(ؤذهاشز\يجيث ؛ ٤١٥تمتي\تي\قزهظيآت 

اقتيص

صدفواالذين الأمة، هذء من الزتق إن [ ]٢٦
بعثأكانوانل والذين مري، وعملوا ورّد، باش 

رالمارى،التهود، من الم—الغة الأمم من ه محمد 
صدين ولا فلونهم، عل باقون توم -وهم والماسن 

تصديقاباض صدقوا حميماإذا هولا.، ~ يسعونه ئم 
عادؤعملوا والحناء، البعث وبيوم خالصا، صحيحا 

ولاربهم، عند لهم ثابت يثوابهم اش، عند مرضيا 
همولا امرالاحرْ، من مامسشلونه علمهم خؤف 

ماذاسمسأموراكسا,وأمابمديمة
فلا، الناس؛١٥٠إل وادّاين خاسا . محمد 
الإسلام.وهو به، حاء ما غير دينا أحد من اش شل 
العهدأحدنا حين إسرائيل- بى -يا واذكروا ]٣٦[ 

ورفعنابالعبادة، وإفراده باش بالإيمان ميم الؤكد 
الكتاب"خذوا لعكم؛ وقلنا الملوريوقضم، حبل 
أطبقناوإلا واحففلوه، تمحيواجتهاد ١عءلمناءكم اللي 

وعملأ؛'ث،ئرلأ التوراء تنسوا ولا الحيل، علضم 
ونحافواتتقوق 

عليضماش مصل فلولا دائما. الحيلكشأدم وزئع ايثاق أحذ بعد ُرتأخرى، وعصيتم حالفتم نم لأأ[ 
والاحرْ.الدنيا ق الخاسرين مجن لصزتم خْلاياءكم، عن والتجاوز بالتوبة، ورهمته 

فيماأمراش، عصت الي القرية أمل من باّلافعكم الماس محن حل محا معشرالهود- -يا علمتم ولقد [ ]٠٦
اصطادوانم وحفرالبزك- الشباك بوضع جن اليوم و الثنك لاصطياد فاحتالوا الست، تعظيم مجن عليهم اخذء 

منبوذين.تردت اش مخهم ذلك، فعلوا فلما المحزم، إل حيلة الأحد؛ يوم الئنك 
خمبجا،ومْلنبملمدهائل[فجuناهنْ ]٦٦

عليه.فيثبتوا الحق، عل أتهم لعلموا للصالحين؛ تدكرة ؤحعلناها الدنوب، تلك 
قالحنن والسلام، الصلاة عليه لميسى ؤحدالهم تعنتهم وكرة أسلافعقم، جناية إسرائيل- بي يا وادكروا ]٧٦[ 

عليهمفرد والاستخفاف؟ حرية للموضعا أنحعلنا تكرين-; -مجفقالوا بقرة، تذبجوا أن ياممكم اش إن لهم: 
المستهزئين.من أكون أن باش أشجير بقوله: محوّى 
منةصفتهاألاتعكون لكم؛ تقول" اش إن فاحابهم: القرء، هذه لماصفة يوضح ربك لما ادع نالوا: ]٨٦[ 

•ربعقم أمر امجتثال إل قسارعوا بينهم،ا، متؤسطة ش ؤإنما ثتية، صغترة ولا قرمة، 
الصفرة،شديدة صفراء بمرة إنها يمول: إنه قال: لونها- لما يوصح ربك لنا ادع ئانلين: حيالهم ال فعادوا ]٩٦[ 

دزسيطرإلها.



نودءاشز؛اين؛المح

أ؛ىمح

يوضحربك لما ادع لوّى؛ بنوإّراتي—ل قال [ ]٠٧
البقر-بهذهلأن بق؛ غيرما،أحرى لماصفات 

-إنوإنا مختار؟ ماذا علنا كثيرفائي الصفات- 
١الاموردذ٢محها.القرة إل لمهتدون اش~ شاء 

غثرمذللةبقرة إنها الثد إن موس• لهم قال [ ]١٧
للسشوغيرمعدة للزراعة، الأرض حرائة ق للعمل 

فيهاوليس حميعها، انموب من وحالة المائية، محن 
الازسقالوا: ءلأىسلونغيرلونهط 

طولبعد ذبميا إل فاصطروا القرء* وصف مجقيقة 
وهكذالخادهم. ذلك يفعلوا ألا تاربوا وقد المراوغة، 

عليهم.اش فشوي شددوا 
قشانهاءونفسأضازسإ قتلتم إذ واذكروا [ ]٢٧

ماكنتممحرج واش القتل، تهمة ه نفعن يدفع 
القتيل•قتل بن محقون 

مبوااكلبجزءمجنهذٍالقرة]٣٧[فقلما: 
قاتله،عن وبجركم حتا، -يبعثه اش فان المذبوحة، 

محان؛سيىها

ظذجاتيمحظووئييده
^لأفيلآسص\رتث\بمهم

واق^٢^١^ 
^فيعثاسزلجا

منهزثيق ١نأقاو١ًئهمودذئان *اهقنممن 
ومنتاغئنيء 

٣ئاؤاء١ذائدائتوثىوإت١مإآؤثت 
ضئاؤااضتيمبماقغ\قحق".س4-ز 

معجزاتهإسراتيل- بق -يا ويرمكم القيامة، يوم الوق اش نجي كذلك وأحربقاتله. اش فاحياْ بعضها فضربوه 
معاصيه.عن فتمتنعوا بعقوكقم، تتفكروا لؤ تعال؛ قدرته كمال عل الداتق 

iU[ ] إلهاينمد فلم ؤغلقك، قلوبيكم اشتدت الخارقة المعجزات هده كل بعد إذ بذلك؛ تنتفعوا لم ولكتعكم
أشدم بل الصتاء، الحجارة مثل ئلوجكم صارت حق أريتكموها، الق ١لاهر٠ الايات أمام قلى ولم ححر، 
الحجارةومجن فتصيرانهارأجاريه، صجاؤ الياء منه تنصب حى وينفرج يتع ما الحجارة مجن لأن علفلة؛ مجتها 

تعالاض حشية من الحبال اعال مجن قط مجالالحجارة ومجن والتابع، انمون منه فتخرج فتنشق، يتميع ما 
نملون.عما بغافل اش ومجا وتعظيمه- 

علماؤهمكان وقد يديخكم؟ الهود يصدق أن نفؤحكم فطمعت إسرائيل، بق أفعال أنيتم الملمون أيها [ ]٠٧
أوبتحريفحقيقته، عقلوا ما بعد الصحح غيرمعناه إل شرفه مجرفونه ئم التوراة، مجن اش كلام تسمعون 

وكذبا.دأ ع العالمين رب كلام بجرفون أنهم يعلمون وهم ألفاؤله، 
حلاوإذا الموراة، ق به المبمثر ويسولظم بدينعكم امجنا بلس-انهمت قالوا امنوا الدين لقوا إذا الهود هؤلاء ]٦٧[ 
أمجرمجن التوراة ق ل=قم اش بى بما الومنتن اتحدتدن إفًكار؛ ق قالوا بعض إل الهود من اك١غقين هؤلاء بعض 
فتحدروا؟تفقهون أفلا القيامة؟ يوم ر؛هًضأ عند عليعثم الحجة لهم ككون محمد؛ 



نؤيءاتمزوايز؛الآؤت

^ثوما؛محشق
^^لأأمكثبإلآٌتئذم

قمنائيلأهنداينبمياشهن_ةءإبجمح لأيفإؤوت>• 
محفمحبهزظقئاء-لآ'ى
شسناأشانإلآمحاظبىةأمح
^تيجمتاشحقأقءه_تمأهم

سنتةمؤؤث
رهموا\ثاونح
م*صلحإآثشتي

لخآوآام\آيقوءئ
^^؛فزوانىنيصوثه

١٢امحزاسن

اشأن يعلمون ولا الخراتم، هذء أيفعلوزؤ ]٧٧[ 
Jاظهرويح؟رما' بجفونه ما *همح يعلم 
والمحابة،القراءة يجهلون •حماعة اليهود ومن ]٨٧[ 

اللهني صمات رمافيهامن التوراة يعلمون ولا 
أكاذيبإلا ذلك من عندهم وما .، ورّول4ص 

فاسدة,وظون 

اليهودس لأحبارالسوء مديد ورعيي فهلأك ]٩٧[ 
هذايمولوزت ئم بائديهم، الكتاب يمحمون سن الذي
ِزثاش لماأنزل لف وهوعق اش عند من 

هذامقابل ق لياخذيإ واللام؛ الصلاة عليه ُوسى 
كابتهمجب بمهلكة عقوبة فلهم الدنيا. عنض 
مابب يمهلكة عقوبة ولهم يايديهم، الباطل هذا 

وغ؛رها•كالئشوه الحرام، المال من المقابل ق ياحذوئه 
الآخرْالمارق تصيبنا لن بترإراتيل؛ ونال [ ]٠٨

محبطلأالرسول -أيها لهم م العدد. قلملمة 1ياما إلا 
الاش فان بهذا، اش من عهد أعندكم دعواهم-: 

الكذب.بافهرانمكم تعلمون لا ما اش عل تقولون انضم بل عهده؟ بجلف 
جوانبهمع ين ذنوبه علته واستولتا الخكفر، إل •مت٠ حق الأمام ارتاًتحب من أن ثابت؛ اش فحضم [ ]١٨

دالمهملازمة نارجهنم يلازمون و١لكفار١كين المشركون هم فاولمك بالله- أشرك فيمن إلا لايضرن -وهذا 
ال

المتفقةالأعمال ؤعملموا خالصا، تصديقا له ونسبالله صدقوا الدين أن هذا: مقابل ق اليابت افه ؤحضم [ ]٢٨
تنقطع.لا دالمة ملازمه الاخرْ ق الختة يلازمون هؤلاء ؤنله، إل أوحاها الق اتثه شريعة مع 

تحسنواوأن له، شريك لا ؤحدد الئه تعدوا بان عهدأمجوكدأ: عليضم أحدنا حقن إسرائيل بي يا واذكروا ]٢٨[ 
مالايملكون الذيءن وللمحتاحثن الحلم، بلمؤخ دون وهم آباؤهم م—ات الدين ولأي رلالآوللأئربين، للوالدين، 
ونقضتماعنصتم تم الرةاْ، وايتاء الصلاة آداء مع الكلام، أطيب للناس تقولوا إن ولدحاجتهم، يضفيهم 

اعراضضم.ق مستمرون إنتم عليه- ئت منضم  StJii-إلا العهد 



نوز.اشر؛يز؛الإئد

١٣

عليعقمأحدنا حنن إسرائيل" بي ~يا واذكروا لا٨ا 
دمبعضمحقم سنك يرم التوراة■ ق عهدامؤكدا 

ثمدياركم، بعضامن بعضضم وإحراج بعض، 
صحته.خمر تثهدون وأنتم بذلك، اعرفتم 

وبجرجبعضا. يقتل هؤلاء يا أنتم تم لْحا 
ذسمدطرهم'وبمقوكحمسممضم

أسارييأتوكم وإن وعدوانا• بغيا بالأعداء خوانه إر 
بدفعالأسر، س تحريرهم ق متم الأعداء د مل 

ديارهم-من إخراجهم علتضم محرم أنه مع الفدية، 
احكامببعض توعنون حنن تفعلون ما أنبح ما 

يفعلنن حرا، فليس ببعضها! ومحقفرون اكويا؛ 
القيامةوبوم والدنيا• ألادلأوفضيحة منهقم ذلك 

بغافلاثثه وما المار. ق العياب أفظع إل القه يردهم 
تءمألون>عما 

الآ>ة،ر الدنيا الحياة اثروا اكس هم أولك [ ]٦٨
الئه.عداب من يتصرمر ناصر لهم وليس العياب، عنهم بجفف فلا 

الواضحات،انمجزات مريم بن وأعطيناعيسى إسرائيل، بق من برسل واتعناه الموراة، ]٧٨[ولغيأعطيناموسى 
عليه.اّتعليتم أهواءمحكم. يوافق لا اف عند من برك ررل جاءءقم ١^١ اللام- عليه يجرمحل وتؤبنا• 

فريقا؟وتقتلون فريقأ فكدبتم 
كاادعوا،الأمر وليس تولك• إليها يئمد لا مغطاة، قلوبنا محمد.؛ ورسوله افه لي بتوإسرائيل وتال ]٨٨[ 

يؤئون١لأ١بمااقلياsفلا جحودهم، 
ينفعهم.لا 

ولأنيوتظؤلآسمكذدتاآطز 

مبماونيصث قنتطن متزن د>كرولآ، 
بنمحنوةضإلإنيJسزب

قنوبوهمفئزمسىنتامءفزاع قإن 

سذدهبمضاالأجمذفيأّز
لأح.ائمحذآكابوماآس
فتزواهوه
ئسابولأممحلأن0

بثوقنا 
محسنحايتيوثذنمروج
محتبمالأءوئأم،طإ
ئونج<وء\زاتيا



نذ؛محتلين؛الأظ

ثنينبمي١فشنقلuممفز

ظأظزإبمءكةأسو١كتجه
كهزانيذنيأسآلهآق
^سضِءءشقأتمحبمابم
سبمئأإقسآبنيتج(

ئ\ز]ف،ذون\\ؤذلأفيز،سأبمآانزلآق 
ءولآ;نرزصأظكةتيا

ضمإن لذ ص ^؛^ ٨٠؛ت،-ثئل 
بمهضُتين,إكتتئ
ئبمذيءءلأتيظلنوثج(وأذ

ونقتااحنذاثقاًفم 
^^وأهالأُسمنثاومحنثا

بىزأبمدهضJiميختاولق 
لأهضإنًضئهممحجثه

آا

لمامصدقا اش عند من القرآن حاءهم ؤحبن [ ]٩٨
٠محل سوة وأن>=هموا جحدر" اكدرائ من معهم 
العيب•ُشرفي مل به تمرون لبعثته نل ؤقانوا 

ونتعهالزمان، آخر ني معث ويقولون: 
عرفواالذي اليّسول جاءهم فلنا معه. ونقاتلخفم 

كلعل افه فلعنه وكن.بو». به ءكفرو١ وصدقه صفاته 
الذيوكتابه ئو، محي وؤسوله الثه بني حقفر من 

إلَه.افه أوحاْ 
إذهم؛ لأنممموإسرامل احتارء ما ثتغ [ ]٠٩

اثثهفللماوحدألإنزال بالإيان استدلواالصقفر 
ئوامحي وله ور-الله ني ل القرأن فتسله- -محن 

جحودهمتب عليهم افه من بغضب مجموا 
عليهمكذ.لك الثه غضب بمد .، محي بالي 
%محي نوت وللجاحدبن الورات تحريفهم تب 
وبجنبهم.يذلم عذاب 

أنبياسا،عل ض أنزل بما نصدق نحن نالوا: القرآن، من اش أنزل يا قوا صت لليهود: السفن بعض تال وإذا [ ]١٩
الذيبالقرآن لأمنوا حقا »^ت؛هم يؤمنون فلركاتوا معهم. لما مصذتا وهوالحق ذلك، بعد اش أنزل ما وبجحدون 

قبل؟ص اش أنبياء قتلتم فلماذا عبكم، اف أنزل بما مجومنتن كنتم إن الرسول-؛ -أيها لهم تل صدئها. 
والضفادع•والسل والخراد كالطوغان صدته• عل الدالة الواضحات بالمعجزات موسى اش ني حاءحقم ولقد ]٢٩[ 

ربه،ميعات ال موس بمدلهاب ممودأ، العجل ذللداتحدتم ومع العظيم، القرآن ق اش ذكرء مما وغيرذلك 
اش.حدود متجاوزون وأنتم 

فرفعناالعهد، فنقضتم الوراء، من موس به ماح1ءءقم عهدامؤكدابمبول عليهتكم احدنا ح؛ن واذكروا [ ٩٣]
عليضم،الخجل أ-قطنا ؤإلأ وأطيعوا، واسمعوا بجي.، آتينامحقم ما حدوا لكم؛ وقلنا رؤو-هضإ، الملورفوق جبل 

تلالهقفر- ز تماديضم جب ببقلوجكم امآزجت قد العجل عبادء لأن أمرك؛ وعصينا تولك سمعنا فقلتم: 
عليمحقم.اش أنزل بما مصينتن كتم إن الخكفروالضلال، مجن آيالضم به ياممكم مجا نتح الهول-: -أيها لجم 



نورءامحةاين؛الأظ

امحئاكن١٥

الخنةأن يدعون الذين لليهود الرسول" "أيها تل لا٩ا 
الناس،درن من الئه أولياء أنهم لزعمهم بهم؛ خاصة 
فادعواالأمركذلك كان إن اؤه أبنوأنهم 

كنتمإن بالون، فهكم تضرأومن الكاذ؛-تن مل 
هدء.دعواْقم ق صادقين 

صدقمن لمايعرفونه أبدأ؛ يفعلوادلك ولن [ ]٠٩
ومحاكذببروافراتيم، ومن ه محي المي 

إل،الودم وانمسان، الخقمر ماارمحضوءُن 
عليمتعال والله المار. ويحول الحتة من حرمانهم 

ذلك.تز وسيجازبهم ءّادْ، من بالتلالئن 
الهودأفواضوح>دهاارسول-ان 

ربنذدولالياةلامحسالخيائمناس
رغاتنش الخا؛ ذ^ وسمم ي بل والمهانة' 

ولانة، ألف يعيش أن الهودى يتق الثمكن، 
عذابمن حصل' -إن السرالتلويل هدا يبعده 

أعمالم،من شء عليه بجش لا تعال وافه اش■ 
العياب.من يتحقونه بما عليها ؤسيجازبهم 

بمد^^٥ 
^^'؛نًغمحتجمحرجوش
^محيلأصمهمئج(
ءجمُؤتمحأسمأ

يلثتييتذهوبممعا وهدى يدبج مصدقالماقن أقو 
مضه-ُززلهزخل

^بما١لأاكدبمح(تبمب 'ؤئي اقق 

اقسيدبمي ين 
أنكثتأومأ هت لتا٣^^ 

^شلأ_ضمثج(

نرلفانه عدزالحبريل منكن اللاتعفة: هوعدونامن جبريل إن نالوا: حنن لليهود "أيهاالرسول" نل ]٧٩[ 
بمًكلبه ومبشراللعصدقتن الخق، وهائياإل الثه، كتب من مصدقالناسمه تعال اش بإذن قلبك عل القرآن 
والاخرة.الدنيا حيرق 

اليهودلأن آ ومسةاو جبريل الننكأن وبجامة أوالبشر، الملأمحقة من ورسله ومجلانمكته، اش عادى من [ ٩٨]
افّرعادى الأحر، عادى فقد منهما واحدا عادى مد أنه اش فاعلمهم وليهم، عدوهم، ججربل أن زهمرا 
محمد..رس-وله عل أنزل ما عدوللجاحدين اممه فان أيضا، 
وماينكرصدئاوحقا، افه من رسول أنك عل تدل واضحات، بينان آيات ■*أيهاالمسول- ولقدانزلتاأليك ]٩٩[ 
افه.دين عن الخايجون إلا الأيات تلك 

ونقضوه،منهم، العهدفريق ذلك عهداطيح فكلماعاهدوا للعهودأ؛ نقضهم ق إبراتيل بي، حال ]"اأماأئ-ح 
ه.محمد ورسوله اش ني به جاء بما يصدقون لا أكرهم بل غدا، وينقصونه اليوم العهد يرمون فتراهم 

وجعلوهافه، محاب منهم فريق ؤلرح التوراة من مجعهم لما الموافق بالقران اش. رسول محي جاءهم ولما [ ١٠١]
حقيقته.يعلمون لا الذين الخيال ثان شانهم يلهورهم■ وراء 



•مر؟ابمن؛هن؛الآقد

^^؛نؤنتيط٠ئوتاطأز
طأشينظنج١بجثأةش

متكبمرلآإهم>فئثةق
بمنتاتاقءمح؛شبمبجاآم
بمتينسمإبيذناؤ

^^نءقُذآمحرأينحلإويستاءيإبم
رووؤاءز،امألآمأ
ّنةمحسمأمحخرفيقالإبمفوضى

ءات؛إلآمحنحأمحادزمحأأشياينأقاآمحث 
س؛يءإثسايايىنىتايرد
^^ينضأكض،دباكنيهإث
^قمتيمءنبجفمدأقسس

ذرأفذسفيآذتيّهج(زك نئا؛ ؛ينتتوءر 

١٦اص؛دنن

علالسحرة به الشاشن •هوث ما ل؟*ا[واتحالهود 
وماومايرسفان داود. بن ِدان ملك عهد 

يرواالين مم الشاين ولخقن الحر، ملم 
افادألليثهم*الحر؛ أوااكاس ءل*ميز باش 

اللكزمل أنزل الهيدالنحرالذي انح زكذلك 
امتحاناي ءبابل* بأئش وماروت؛ هاروت 

أحدمجن رمايمئتر١^٤١^ لمال•، اش مجن سلأء وابت
دبمدلأد؛الئحر، مملم ين وبجدرا• بمحا، حق 

سير

بثنالكرامة بمه ماإنديون سكذن من الماس 
يضرواأن الحرة ولابمتطيع يطرقا- حق ١^^٠ 

الص-حرةرمايتملم وقضائه* اهله آحدأرلأبإذن به 
إلاكاطين وتدنعلته ولايضهم* إلاشرأيضرهم 

ولغياش. كاب حق؛ضلوءعل ثيهم فشاع اليهود، 
مادصنامحار١ثحروتركاض أن 

بهباعوا مجا وليس الخض• ي ضيب من لآحر٠ اي 
يه•ؤعئلوا بما العل يثم علم لهم لوكان ار؛مل، وُتايعة الإبمان عن عؤضا السحرواككض من أثمهم 

يعلمونلوك١تو١ به، جؤ، اكتالنحروئ من حيرض اطه لأيمتواأدتواب افه الهولآمنوا ولوأن  ٤١٠٢١
حتيمآلامثوا*علمأ والخراء اليواب من مجابجملالإبمادوالمحقوى 

ذنم،ناثممحابى؛لأنامحود
بدلأمجنئ؛**أي4االومتون~ وقولوا ١^٩^؟، إل ونبمه تيه يتمدؤن بى، ألفتهم يلؤون كانوايقولونهاليني؛هو، 

ريمكاب من علميم واسموامابمل ه، نمالطلوب العق تودي وم اتظرالمثاوممهدتا- انفلرناءأي 
موجع>عذاب وللجاحديق والهوء- 

أومرأرآناأوعلما، ريم حقرمن أدل علييم نهرل أن والثمكهن الكتاب أهل الكفارمجن مجابجب [ ١٠٠]
الكمحرالواموالطاء ذوالإحسان وافه والرسالة* بالتيوة عيادء مجن يشاء مجن برحمته بجص واش أويقارأ- 



wمحبميم
والأذهانالقلوب من أريزلها أية من نبمدل ما [ ١٠٦]

التكليفبمثلهاق أونات منها، لخثم بأم نأت 
أتت~أيهاالمي- تعلم ألم حكمة. ولؤ والئواب، 

ثيء؟يعجزء لا نادر الله أن ؤأمتك 
تعالبجاالي-أتوأمتكأنالله 

مايفعل ؤألأرض؟ موات الق المتممف هوالمالك 
كيفاوينهاهم عيادء ويامر يريد* ما وبجًقم يشاء• 
أنعمى من ولعلم واشول• الطاعة وعليهم ثاء، 
ولانصررلأيتولاهم. بن اش دون لأحدمن ليي 

الله.عذاب ُن بمنعهم 

مملل-وامدأن -أي؛-االناس- بل لح'ا[ 
برء،٧^١ انماد محيثؤوأشياءيقصد ر—ولخكم 
نقممن واعلمواأن مرّى. من ذللث، مثل كماظلب 

اشمراط عن حرج فقد الإيمان الخممروبرك 
والضلال.اوالخبمل المتمم 

بعديرحم5م أن الكتاب أهل كمحرمن تى لآ"ا[ 
فمو؛ين ما بعد من مموسيم ب، امتلأ>:، الذي الخئد بسب الأصنام؛ تمدون نل مد كنتم كا كفارأ ابمامحم 

جهلهم،عن ،واصفحوا U_Jمنإماءة منهم عمالكن ذتج١وزو١ به، فيماحاء محمد. ويموله نياثله صدق 
يعجزءئديرلأ شء م -م اش إن - أفعالهم لو، وسيعامهم ووتح(' حاء روثي بمالهم فيهم بحكه اش ياق حق 

شء.

حقرم واعلموااف المقروصة. وآ-ممتاءالنكات المحيح. ؤحههأ  ٠٣الملأءبادا، واشتغلوا-أيهاالمؤمنون- [ ١١٠]
عليها.وسحازبعكم أعمالكم، ب*ًكلا بصثر تعال انه الأحرة. ف، اش. عنخ- نوابه جإون لأنفمحقم تقا-ءونه 

لهمقل الغادء. أوهامهم تلك غيرهم، يد.حلها لا بهنائفته حاصة الحنة أن والتماري اليهود محن ؤ ادش [ ١١١]
دعواضر.j صالتين كنتم إن ماتذعون صحة عل أحمروادلينمقم -أيهاالر-ول-ث 

الوح.دْ ش أحلص من، الجنة وأنابدحل غيرها؛ دون بطائفة محتم، الجنة الأمركانعواأن ليي [ ١١٢]
الاخرت.ى ربه عند عله ثواب فلع ذللئ، _؛، وأعاله-فن أقواله ذكل ه محل م—ول متع وهو له' ثربك 

الدنيا.حثلوظ مي، مافاتهم  ٠٣ولاهم؛محزنونا أمرالأحر؛، نشلونه"،ن فيماقبجافود لا وهم الجنة، وهودحول 

^يائاتحيييآ\بماه

^ثي،ومضؤظكهمنج،ئومم.
مزهذونانمحئرطكنأ
ياوسبجدلاكئإلإتي،

أيشبمءخم'ذماةمحنداش- ؤبرةوبفج.؛ن 
محةنبمابجتصالإ،ةخا'
اهآقلأم.ءمانآقعئز،حمئ

ومايثذهإر،اماآؤءءقوأ دي-يررجاواؤ-موأاقلحْ 
0ينتاساناسبماظيى
^ةفي'لثتغ.ظآذجقالأسئانسا
ذاتي'بجقفمإنضز
سنخبمهنُقوصمحسزاه
سمئ،مح>ولأيىربمزؤلى



■نررءاشنتايث؛الآؤث

محيش،وةكآقنإمح
آذءغتبكتهئ<ىؤوه-رتثاون تؤ 

تهمنحفم ئآف يلهن بجل 

وت،قفيمإةامسمتاضت^دئؤههاآثت 
قثوقلاحشؤنئ ^٨^٥^١ نهنأن ماحقان اؤكلق 

سابظمج(ينيآكؤآليياجثي 
ةؤ\ب؛ق؛ةئيوهقؤتا؛^١٥^^،، وآضويث 

لأأستلقتاِرص
0يخآئؤتوآلأوص

^5^يقسانحلمحذنثءث 
^١؛^اوئفييع ؤلأذاءًةقتااق؛ آق؛ثث*بمقوتي 

١كمنضرظوبمصهغ
ج<إئاائثققصيئهنسئاالآضهم؛1طث 

هولآظضاسبشآهه

١٨ممكن

منثيء ■ز الصارى ليت الهود؛ وقالت [ ١١٣]
زالهودالخصارى نالت وكذلك الصحيح، الدين 

الإبانديتهاوجدب دالإنجل' اكوراة يقرئون وهم 
منلايعنون الذين قال كذلك بالأنبياءحميعا. 

ذيص نالوا أي نولم، مثل ومرهم منر5االعرب 
القيامةيوم بينهم يفصل فائه _،، عل لت، دين: 
بعمله.كلأ ويجازي أمرالدين، ثن فيه اختلفوا فيما 

قدكزاش منعوا الذين من م أظلأحد لا [ ]-؛١١
ونحوالقرآن، وتلاوة الصلاة، إقام من _احد ااوس

أوبحأوالإغلاق، بالهدم، نحرييها ق ؤجدوا ذلك، 
أنقم كان ما الظالمون أولك، منها. االومنا'ن 

العقوبة.من ووجل خوف إلاخمب يدخلواالساحي. 
الاحرتق ولهم والدسا، وفضحة دل يدلك لهم 

شديد.عداب 

بينها،وما وغروبها الشس شروق جهتا ودله أ ١١٠]
يالها توجهتم جهة خاي ئها- الأيض فهومجالك 

عليممائه، الرحة واسح اش إن وطاعته. ملكه عن محرجوا لم ؤحهه، م-تمن فانضم لضم بامرافه الصلاة 
تيء.منها عته يغيب لا بافعالهم، 

بلالماطل، القول هدا عن -سحانه- اش نوء ولدأ، لفه اطه انحد والثمكون: والمارى الهود وقالت [ ١١٦]
تدبهمو.محت.، مسحرون له، خاضعون حميعا رهم وعييدْ، ملكه والأرض الموات ق ا مؤ 

،ريكن*له: يمول فانما كونه وأراد قدرأمرا وإذا سق• غثرمثالا عل والأرض الموات هوخالق تعال [وافه ١١٧]
فيكون.

مباشرةهلايضلمنااطه انماد: بيل ّض محمده ورسوله اطه لي وغثرهم الكتاب أهل من الخهلة وقال [ ١١٨]
عنادارسلها قبل من الأمم قاله القول هدا مثل صدقك،. ض تدل اطه من معجزة أوتاتينا رّوله، أنك لخرنا 

يصدقونللدين الأسان أؤضحنا ئد المحقفروالصلأل. ق واللاضن ال-ابقين قلوب تثابه دس، وْكابر"؛ 
لجم.شرعه ما تعال، بالله ُوُنءن لكونهم جازما؛ تصا-فآ 

محريالومجنتن تبشثر مع للناس فلغه والمعجزات، بالخبمج الويل الحق بالدين اليسول" ~أيها أرسلناك أنا [ ١١٩]
ضفرشعن مسوولأ البلاغ- -بعد ولمت اطه، عداب من ينتظرهم بما العانيين ونحوبم، والأخرة، الدنيا 

منها-بجرجون ولا القيامة يوم النار يدخلون فإنهم بك؛ طفر 



نددءاهرئينءاود

المحنكن١٩

ايمدولأ- -أيهاالرسولعنك ترض لن وص 
تلدينهم. وابث دينك إلاإذاتركت ارى المم
انعتولش الصحتح. هدالدين الإسلام دنن إن لم؛ 

عندلك م\ الوم من حاءك اهواءهؤلاءبعدالذي 
وهذا١لخ٠لابميريتصرك. ولا ولأينفعك، من اثثه 
الأمأ.عانة.إل عوحء تهو ه- خاصابالمح، ك١ن وأن 
والممارى،المهود من الكتاب، أءءل؛ناهم الذين [ ١٢١١

الاشاع،حؤ وشعونه اكحتحغ، المراءت يتروونه 
ومنهماش، برسل الإبمان س ب احا، بوبومنون 

ولايدنون ولا محي ولما ررّا محتم خانه
بالييوُنون الذين هؤلاءهم ٌاجاءفيه- يدلون 

محي.دباأ؛>لسراماالين
محياقئه فهؤلاءكفاربني وكنوايعمه، الكتاب 

أثدهم فأولمك به يعقم ومن عليه، أنزل بما ر٠ 
اش.حسراناعند الماس 

علجثم،الكثيرة نع،تي اذكروا بمقوب ذ>ّبم يا [ ١٢٢١

ولأآمحخ،عجبجرم
\^_j،،jهوآآنم؛إقهتىآشهوصىوفيامح> 

محاذنرماهط،محآقمحوفيولأضج(\لخمح
ؤتنوبمقاهاقِنيؤنم أل ،

؛محكتجمحدمحئزخمحج(س

بجزلأه»و\ذآهإصزبمكت

^^نج(و،ذجعقااي>تاآبماى

صبجنقمحادأهامح0
هدابهياءامتاوآذُفااهفأأجعل ني نرذ 

تجث,كازئل\قايؤيق\نيإزه

الكتب.من عليهم وماأنزل أنساتعقم، ب»=قرئ زىنًغم ءاش خم، نمديم وأف 
العذاب،نجيهامن منهافديأ اف، شل ولا شيئا، نفس عن نفس ممي لا إذ الخ—اب دوم ١م١ل، [ ١٢٢١

ينصرها.أحد ولا وساطة، تنفعها ولا 
اشتال بهاحيرقياء. فاداهاوقام محقالف،، دمن بماثمع إبراهيم احتراس حين المي" واذكر"أي،—١ [ ١٢!•؛
الأنه سحانم اش فاحابه فضلامنانمف، زأنة نبعض احعل رب، إبرامم؛ ذال< لكا-ى■ ذدوً جاعل-ل؛، إف ئ؛ 

الدين.ق الإمامه للذلالين نحمل 
رمحعاإلّم، يعودون تم أهليهم، إل يرجعون نم يأتونه، ِجعاللناس• جعلناالكمة حم واذكر"أيهاالمي" [ ١٢٠١
ُنةاناإبرام منام من انحذوا رفلنا؛ عددب، ءل؛،م يمح. لا لم' وأينا والملأً• ر١للد١ف ُالعرئ• الحح ف، ذم 

طيراأن اعل: وابنه؛,إبراهيم وأوحيناإل الكمة. بنانه عند إبراهيم عليه ومح، وهو١لخجراأنتم، ب' 
فيه.والملأ؛ الجد، j أو١لأممs١ذ٠ الكعمة، حول بالطواف، فيه تب-ين للودس؛ رجس م *ن بيءٍ، 
أئواعمن أهله وارزق الخوف، من بلدأآ.نا »ءكت« اجعل رب، داعيا؛ إبراهيم قال جأن المي- -أجا واذكر [ ١٢٦١

ذالدنيارامشهفارزته منهم مقفر ومن افه: فال الأحر، والبوم باش متهم آءن ض الرذ3، ؛^-١ M-Jاب' 
الممير.هذا والعام الرجع وبتس المار، عذاب مرقاإل أه تم محتن١ءأنل؛لأ' 



•ثؤوءاتمزتيز؛الآقت

لأثيدوقاقثذ
^^ناسمتني
تيم\ءاوفيعه

وآنحكةوبمينهرألخشثب ظؤإثهرءاضلش 
محأهم0وشمحشف

وكيأسملمتهفي\لأياإلأسسمةشاث- 
\ذهالفروبمنحربياز
ووشبها؛مضشه

إلأوأنترنميتؤن
ثمحئشىظفيْسن
^ّدئجثإلإا
كقظئهاةن؛ش
تءضتيُسزذجا

اى;أمح

واسماعيلحين واذم-أيهاالني- [ ١٢٧]
ربناحشوع؛ ق الثه يدعوان وهما انكعية، أءسسرإ 
السحأنت إنك ودعاءتا، اعمالنا صالح منا تقبل 
ع،ادك،اسلم1ملأيوال 

منقادينالإسلام، عل اواجعلناثابث-تن ربن[ ١٢٨]
لك،منقادة ذريتناأمة من واجعل لأحكامك، 
وغاوزعنلك، عادتثا وبقرناسطلم بالإيمان، 

الؤهمةراّح عبادك، عل كثثرالتوبة أنت ذنوبنا-إنك 
بهم*

ذريةمن رسولأ الأمة هذء ق وابعث ا ربن[ ١٢٩]
والمة،القرآن ^لعهم 

العزيزائت إنك الأحلاق. يسوء الشرك من وبملهرهم 
الأشياءمع الذي الحكيم تيء٠ عليه يمتع لا الذي 

واضعها.مق 

-وهوإبراهيم لبن عن بمرض أحد ولا [ ١٣؛؛•
فاحترناإبراهمم ولقد جاهل، ّميه إلا الإسلام- 

١لرجات.أخم؛ لهم الذين الصالحتن لن الأحرة ق وإنه وؤّولأ، نيئا الدنيا 
منقادالع.ش نفك أحلص ربع؛ لع نال حنن تردد، دون الإ-—لأم أل ارعته هذاالاختيارمؤسمب [ ١٣١]

وأنابت.رمحية وتؤحيدأ إحلاصأ العالمثن، لرب أسلمت وتال؛ إبراهيم فاستجاب 
الدينهذا احتارلخقم اثله أبناءناإن يا قائلثن؛ الإسلام عل الشبان تؤر أبناءهما ويعقوب ١براهيلم ؤحت [ ١٣٢]

عليه.وأنتم إلا الموت ياتعكم ولا حيامحقم، أيام تفارقوه فلا الإسلام- -وهودين 
موق؟بعد من تعبدون ما وسألهم: أبناءء حمع إذ يعقوب، الموت جاء حنن حاضرين اليهود- -أيها أكنتم [ ١٣٣]

حاصعون.منقادون له ونحن واحدأ، إلها ؤإ—حاق وإساعيل إبراهيم آياتك وإله إلهك نعبد قالوا؛ 
الوهم أعمالهم، عن مالون ولا أعماكقم، وكنكم أعمالهم، لهم مصت، ئد أ—لأنمقم من أمة تلك [ ١٣]ا

وتقواء.إيمائه إلا أحدأ يتمم ولا أحد، بدب أحد يواحذ لا فعله، بما سيجازي ظ أعمالخقم، عن مالون 



نوذءاضةين؛اءو

جهيإ ٢١
زيينادخلوا محي لأتة اليهود ل0ما[وتالت 

مثللهم النصارى وقالت الهداية، نجدوا اليهودية 
نتحأن الهداية بل ول-: اليّ-أيها لهم قل ذلك. 

باطلدين م عن مال الذي ملة؛^٠١^ -حميما- 
تعال.باق الشمكثن من ك١ن وما الحق، دين إل 

والنصارى:اليهود لهولا، قولوا-أيهاالوُتون- [ ١٣٦]
منإلينا أنزل وبما بجي، العبؤد الواحد اسالئه صدقن

ج|ؤ،محي ورسوله نبيه إل الله أوحاء الذي القرآن 
اساعيلوابنيه إبرامم إل الصحف—ا من انزل وما 

منالأنبيا، -وهم والأساط يعقوب، وال وإّحاقا 
الائنيزّراتيل بي نائل ق ^١ ١٤الذين"يعقوب، ولد 

الربهم، دم ُن حميعآ الأنبجاء آعطي وما الإنجل، 
شخاضعون رمحن الإبمان، ق منهم احد بتن نفرق 

والعبادة.بالطاعة 

ومحرم،والصارى اليهؤد الكفارمجن فإنآمن [ ١٣٧]
اهتدوافعد الرّصول، به حاء مما به، آمنتم الذي بمثل 

وهرعليهم، وينصرك ثرهم الرسول~ —أيها اذ يكفيك فشديد، خلاف ق هم فانا أعرضو١ وإن الحق* إل 
باحواكم.العليم لأتوالكم، السح 

فالزموها،عليها، فطراياس الق اش فهلرة من أحسن هناك فليس عليه، فهلكم الذي اش دين الزموا '[ ١٣٨]
إبراهيم.مله اتياعنا ق لربنا مجيليعون خاضعون له محن وقولوا؛ 

بقوملابجتص خميعا، العالتن وهورب له، والإخلاص أمجادلوننازمحيياش الكتاب: لأهل -أيهاالمسول- ثل [ ١٣٩]
غيرء؟أحدأ نعبد ولا شيئا، به نشرك لا ولقاعة محلصوالعيادة ممد ونحن أعمالكم، ولضم أعمالتا ولما ثوم، دون 

ولدمن الأنبياء -وهم والأساط ويعقوب وإّحاق ماءيل وإ،إبراهيم إن اممه: ق محادلين أتقولون بل ]٠ا١[ 
تعثوانقد كدب؛ وهدا أوالممارى؟ اليهود دين عل لكئوا عشرة- الأتني اسراتيل بي قبائل ق كانوا الذين يعقوب، 

القرآنق أحبر وقد تعال؟ اثثه آم بدينهم أعلم أأنتم اليّول-ت -أيها قم قل ■ والإنجل اكوراء نزول تجل وماتوا 
وتدعونتعال، انفه من عنديقم ثابتة شهادة محقون ح؛ن ْتكم ولاأحدأظلم ْيثن، حقاه كانوا بانهم 

عليها.ومح•ازبمقم لها محص هو بل أعمالكم، من ثيء عن بغافل الله وما اش• عل افتراء خلافها 
لائئالونرهم أعمالهم، عن ولاقنألون أعماليكم، ولضم أعمالهم لهم قدمجمش، أّلاقضم من امة ل١أ١اتلك 

باممهبالإبمان العبمرة وأن إليهم، الأغراربالأنتاب وعدم بالخلونتن، للتعلق قطع الأية وق أعالكم. عن 
الر-ل-اتر بلثمر ممد منهم بر—ول ضر من وأن وم دابماع وحدي وعبادته 

بجئتشدةن3وبممب

بجَوملأرفنوذجاربه_تِلأمقتيث 
مثم,بمشكتإو،ترو

اشضث_هؤشلأُ
يىموفوربم،اورنجك>

^جؤ؛اتيزئجقوسوب
^^^اش،اثركلرر

وتاه^نجقهتءبمدء.ِسآش الخ 

دصاكالأُسلونه



٠١٥^٠^.

إدمحمطتهيىشدثأة ظهأفيتآكرى 
^^نّمحوعأقؤتيًهدطثإق 

ظ-شفرضهوا

سددئاشصزالأيآقذ
Ajb _ ارئ,آمحمبخيمطإ ؤءامحكاذكتيبح \مق

ئلزآكتجي
و؛فقيمىءفمئغل هت)لأن'ؤذا 

تثته،روتآتث،يخإج ئاشمإقلثلقأ ^^زءك 
نيشانجغامآ،ضذ

C؟ا:شئكن

الهؤدمس العقول ؤضعاف الخهسال سقول ل؟اا[ 
صرفالذي ما واعتراض: سخرية ق وأمثالهم■، 

إلنصلون كانوا الق قبلتهم عن السسلمن هؤلاء 
قمقل اصسال( بيت  ١١)وش الإسلام؟ أول جهتها 

لله■،ملك بينهما رما والغرب، الشرق ارسول-؛ ~أيها 
يهدىملي، عن حارجة الههات س جهة ت فلي
هذاوق القويم• الهداية طريق عبادءإل من يما، من 

فحيشااوامرء، امتثال ق دئه ى الشأن بان إشعار 
زها.زها 
الهلريقإل اليون- ~أدها هدينائم ركّا ل'آااأ 

عدولأ؛حيارأ أمة جعلناعشم الدين، ق الصحيح 
بلغتهمر—لهم أن الاحرء ق الأمم عل لتش—هدوا 

-كذلك-الاحرت ق الرسول ويدكوذ ربهم• رسالات 
جعلتاوما ربه. رّالة تلغكم أيه عقكم شهيدأ 

عليها،كنت المقد'ساآالق ءيست نبلة ~أيهاالرسول~ 
لفلهرماإلا يءامك_ةاا، الكعبة إل عنها صرفناك تم 

والعقاب؛القواب به علمايتعلق الأزل، ق علناء 
دينهعن مرتدأ فيتقلب الإبمان هوضعيف ومن توجهت، حنث معك ومتقبل ويطيعك يتبعك لمزمن 

الكعبة،استقبال إل القدس* استقبال،ائت من ملأته ق الملم تحول ش الق الحال هده وإن ونفاقه• لثأقه 
واثباععكمبه أسانمكم لمح ادئه وما؛ان والتقوى. بالإيمان عليهم رمى الله هداهم الذين ض إلا شاقة، لثقيلة 

وآجلهم•عاجلهم ق واسعة رحمة الناس لهمحم وتعال سبحانه إنه السابقة، القبلة إل ملامحكم ويبطل لرّرله، 
القبلة،شأن ق إليك الوك، انتظارألترول بعدمرة؛ مرة الماء، جهة ق الرسول" "أيها وجهك تحول لأأ١ءئدنرى 

وقإليها• وجهلث، فول ^^A*، الحرام السجد ؤحهة وش ، ١٠١تحيها^؛؛^ملة إل المقدس" بيت ١١عن فلنصرفنك 
الكتابعلم القد أعدلاهم الدين وإن الحرام• تحوالمجد فتؤجهوا الصلاة وأردتم الملمون- ~أيها كنتم مك١ن أي 
هؤلاءيعل عما بغافل الله ومجا كتبهم- ق القابت هوالحق الكعبة إل تحويلك أن نعلمون والئصارى لتهود اس 

ذلك،ؤمجازيهم المشككون، المعترضون 
قالكعبة إل توجهك أن ر وبرهان حجة بمًثل والإنجل اكدراء أعهلوا الذين الرسول" "أيها جثث ولهن [ ١٤٠!

بعضهموما محرءأحرى، قبلتهم بتاح وماأنت تكبارأ، عنأدأواّقبلتك؛ ماتبعوا الله، عند من هوالحق الصلاة 
ضوهم الحق عل بائك العلم من ماجاءك وغيرهابعد القبلة شأن ق أهواءهم اتبعت، ولس بعفر• قبلة بتابع 

الخاكنأهواء ينع لن وؤعيد وهوتهديد الأمة، لحمع ضناب ؤهذا لأنفسهم. الثلال؛ى لن حينئذ إنك الباطل، 
الإسلام.لشريعة 



ن>زأاجذر؟إثن؛مح

محز'مح٢٢

لا'اا[اكيسسماضاتوصسسر
محمدا.أن يعرفون المارى ا، وعلماليهود 

معرفتهممثل وكتبهم، الذكور" بارصانم الثم رسرلؤ 
يعلمونوعم الخق ليكنمون ثربقامنهم وإن أبناءهم• 
أؤصانه،وسؤت صوته، 

]س[اكيأنزلبم-أيهااض-هواضس
ؤان؛انومدا فه. الشاكي تيقورمن فلا ربك• 

للأمة.موجه فهو ئو• للر—ول خهنابأ 
واحدؤ إليها يتؤجه هبلة الأُم من أمة رم ل٨ا١أ 
مساشنالومتون- ~أيها فيادروا صلاته، ق منها 

jلخقم ترعياافه الق الصالخة ال الأعميمل ال 
القيامةيوم حميعا الثه و-—يجنمسكم الإ-لأم، دين 
تدير.ثي، نز؛j افم إن نيم. كنم موضع أي >ن 

مافرأ،الي" "أيها حرجت ُكان أي ومن ل٩ا١[ 
الحرام.نحوايسجد ؤجهلثا فوجه اكسلأة، وأردت 

اللهوما ربك■ من الثابت لهوالحق إيه توجهك وان 
ذلك.و وبحازحقم نملونه، عما بغافل 

إلنوجه -أيهااش- حرجت مكان أي ل'ْاأومن 

أةآئم^^دم,كامغث اقة 

محبمثج(ؤبلوظ
روءكزا،قممانءإا'يات اية نوموإّهافانئموأآنح؛ت 

بمآقيئلميف.تىرسحمشتيث<
نبكبن محل ئظرآكجي-آمحتموه■• محذوجمق 

طيتهوستيجثوفي
تحإنويث،ماحكنموفي'
^صِمحثؤنبماصؤؤطإلأمح
محاومحمبمه،ظء
فانيؤرمحن١طنظا
هشوآذكفت،زئمث
^^تهةذضزوذأدلإةن

ثهاأق؛ثَاتءرأ^فزإفيويةثهمونى 
قموزكمححامحيرتت.جا

الحرام؛تحوالسجم وجوهحقم فولوا أقطارالأرض تطرمن بأي اليون"، ~أيها كنتم وحيثما الحرامُ الساجد 
آهلإلا إليه، التوجه هذا بعد والحادية، بالخاممة عيهكم احتجاح لخكم المحالفن للناس يعقون لا لي 

نمقأتم ولي نهي؛ واجتناب أُري؛ بامتثال ؤحافوف نحاخوهم فلا جدالهم، عل فسفللون منهم، والعناد الظلم 
والصواب.الحق إل تهتدون ونمكم لخم، الشرائح آكل باحيار عليعكم 

منللحق البينة الأيات يتلوعليعثم منعقم ر—ولأ بكم أرسينا الكمة باميال عليضم كاأضنا [ ١٠١]
ويعفكمالشريعة• وأحك١م والسنن الكتاب ويعلمهضر الأخلاق، وسوء الشرك دقي من ويطهرمحقم الهاحلل، 

نحهلوئه.كنتم ما السائمة الأُم ونصص أخبارالأنبياء، من 
-أيهاوحصول ذكرء، من عل الأر الملأ ي وهوالهناء الحزاء• أفضل عليه ورعد بنم، الومنتن أمرتعال ل؟ْاا 

علميعقم.نمي مححدوا ولا وعلا• ترلأ بالشكر الوُنون" 
تركوبالصرِم والمصانب، الواثب باكمرض فيمأمو;كمت اش من العون اطلبوا المؤمنون أيها يا [ ١٠٣]

انمحشاءعن وتنش الممس، بها تيتن الق وبالصلاة والقربان، الطاعات وبالصيرعل والذنوب، المعامي 
لماالمقتضية ؛j؛، L»^ljالخاصة اش معية إنات الأية وق وئديدء. وتوفيقه بعونه الصابرين *ع الاه إن والمنكر• 

الخلق.لخميع فش والإحاطة، للعلم المقتضية ١لخمت المعية أما ذكره؛ سلف 



نودءاتمزت

همحآ• 
وأنمعوكألدمبج؛ةمحف رج لائنغزُث 

لأإةقئذا\بيو"بمةجا
هدرحمهدانمم>أزنجلئ 

^ق؛محظمآقى هزآنمهقووث 
^^ثمحخيزefوذبما
ٌثاجرهئهاةائث
لأ3هتىمحبمذيعققة

عتهنرأمن إلأآقينذا.مأواطحإؤنؤأيآشش 
^ترإؤناتي'بجَ
^بققثامحام!قه
سابهميْلئدئق
س.محطلأ;ه.^لأمصصه

^^١U

يقتلونفيسن الومنون- -أيها تقولوا ولا 1ةْا[ 
أحياءهم بل أموات؛ هم اتاله: سبيل ق محاهدين 

اللهإلا كيفيتها يعلم لا قبورهم، ز بهم حاصة حياء 
علهذادليل وي بها. تحئرن لا ولكيم -ممال-، 

المر.نعيم 
وسبثي،.دهمسا-امف• ريخترمحم [ ١٠٥]

عليها،بتعسرالخصول الأموال عن وبنقص احئ• 
سبيلق أوالشهادة بالون الأنفس: ومن أويهابها، 

والحبوب،والأعناب الخيل تمرات من وبنقص اش، 
الصابرينالي- وتثر-أيها ادها. ناتحهاأوميقلن 
حنس وبمرم بمايغرم هداوأثاد، عل 

والآ>؛.الدنيا ذ العاب 
أصابهمإذا أنهم الصابرين هؤلاء صفة من [ ١٥٦]

مدثرونقله، مملوكون عبيد اقا نالوا؛ يعكرهونه ثيء 
راجعونإليه وإنا يثاء، مجا بنا يفعل وتصريفه، بامره 

والحناء.للحساب بالعث ثم بالون، 
ورخمةربهم من تناء لهم الصابرون أوليك [ ١٠٧]

١لريد.إل ون شموأولط!أى منه •ئلمق 
القالظاهرة الئه دين معالم من الشرق- جهة من الكعبة ترب صغتران جبلان ا -وهوالمروة الصفا إن [ ١٠٨]

بينهما،لم أن ق حرج ولا عليه إثم فلا حاجاأومعشرا، الكمة قصد فتن بينها. بالي عباده الله تعبد 
علثاكريثيب تعال ايئه فان تعال، ض بها محلصا ه، نفمن محلواعية الطاعات فعل ومن ذلك، عليه بجب بل 

ذرة.أحدامثقال ولايبخس يضيعها، فلا عيادء باصال عليم بالكير، القليل 
أحجاراليهودوهم به، جاء ئورما محي نبوة عل الدالة الواضحات الأيات مجن أنزيا مجا بجمون الدين إن [ ١٠٩]

يطردهمأولك والإنحيل، الرراة ق للناس أظهرناء ما بعد من افه أنزل ُا بمكتم ممن و-مرهم العاري وعلماء 
الخليمة.حمح باللعنة ويدعوعليهم رحمته، من اممه 

توبتهمأمل فارلمك كتموه، مجا وبينوا أنسدوء، ما وأصلحوا خطاياهم، من الثه تقعرين مرجعوا الذين إلا [ ١٦٠]
رملتهامنهم.للتوبة إلوقفتهم بهم؛ الرحيم عادى، مز تاب ص عل التواب وأنا بالغفرت، رأجازبهم 

منبالعلرد الئه لعنة عليهم أولك ماتوا، حق وذلك واثنزوا الحق، وكتموا الإبمان جحدوا الذين أن [ ١٦١]
أحمعتن.والناس الملاتعكة لعنه وعليهم رحمته، 

بها.يءتذارون سعن.رة يلمهلون هم ولا العياب، عنهم بجفف لا و١لار•' اللعنة ي داتم؛ن [ ١٦٢]
بحقمعبود لا له، حلقه وعبودية وأفعالع، ؤصماته وأّمائه ذاته ذ متفرد واحد اد الماس- -أيها وإلهعقم [ ١٦٣]

بالومنين!.المحيم الخلق، لحميع وأفعاله ذاته ق بالرحمة التصق الرحمي هو، إلا 
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امحتامحثن٢٥

اعها،وآنبارتفاعيا موات الخلق ق إن [ ١٦لا

اختلافوق وبمارها، ؤسهولها بجبالها والأرض 
وآلور،والظلمة والنضر، الثلول والتهارمن الليل 

المضوق ١لآخر، منهما م بجلف بان وتعاقبهما 
وماالماس، ينفع محا نحمل الي المحار، ق الحاوية 

الأيض.به فاحيا المطر. محاء من الماء محن اف أنزل 
اليائسة كانت بعدأن بهجة محضزءذات نمارت 

علمحادب م فيهامن اش ومانشرت فيها، ات نج
الرياحتقليب من به أنعم وما الأرض، وحه 

إنوالأرض، الماء بين السير والسحاب وتوجيهها، 
وجليلافه، وحدانية عل لأيأت قلكال،-لأئلاوابقة 

أدكهويفهمون الحمج، مواضع يعقلون لقوم ه، نع
للعبادء.وحدء واستحقاقه ؤحدانيته، عل بحانه 

منفريق يتخذ القاطعة اليراهتن هده رمح ء ١٦٠ت
يجعلونهموأولما، وأوئانا أصنامجا اش دون من الماس 
والعظيمالحجة من ويعتلونهم تعال، دو4 نظرا، 

أعفلموالومتون وحدت. باش إلا يليق لا ما والطاعة، 
ولوالمحبة. ق اثمكوا وأولمك ش،  ١٠١٤"الحية اخلصوا الومنين لأن ولألهتهم؛ الكفارش هؤلاء حب من حباش 

خميعا،بالقوة هوالمتفرد اش أن الأخرق، عداب تشاهدون حين الدنيا، الحياة ق بالشرك انمسهم حللموا الدين يعلم 
اله.بهم ويتقربون دونه، محن يعيدونهم ١شآفة دون مجن اتحدوا لنا العياب، ثديي اش وأن 

الصلاتم بينهم رتنقضر الثمك• عل اتبعهم ممن المتبؤعون الرؤءء يتما الأخرة عداب معاينتهم عند [ ١٦٦]
ذلك.وغير والدين، والائاع، القرابة، من الدنيا: ق بها ارتبطوا الي 

وكمامنا. براءتهم أعلنوا كما الرؤساء، هؤلاء مجن براءتنا فنعلن الدنيا، ال عودء لما لمت يا المابعون: وقال [ ١٦٧]
أبدأ.المار من بجاؤحين وليسوا علميهم، ندامات الماطلة أعسالهم يريهم القيامة يوم عذابه شيء اش أراهم 

غيرالضار،المافع المجس، غير وهوالaإاهر الأرض، ق لخكم أباحه الذي اش رزق من كلوا الماس أيها يا [ ١٦٨]
العداوة.قناهر عدولكم إنه والعاص• والمدع واكحريم، المحليل ق الشيطان طرق تتبعوا ولا 

الكذباش عل تفتروا ربان القح■" بالغه معصية وبعكل مرءعثم، ثبح ذنب بمًقل الشيطان يأمنكم إنما [ ١٦٩]
علم.بدون وغثرء الخلال تحريم مجن 

ىآلثتآ، 
اشدوزآق محيمجن قس 

ه>أ\ذصس
تاووآقش.ا.أكف0

ثآسوأولأإأئكراد 
^لأكثاىو١فيآل
ئدإقنيإ>ه
^مم؟تنمحآقار0
شاولأئنإ
ؤنينه١ساياتيقم
تيؤكتايعد٠وثج(
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سنوذهآولأهوءائا،أأزؤئا5 
^^أئتثل\ؤىجم
هرلأسملاجأ

تازرثبمكزوأئهاآؤ؛ث 

^^وآلخزموت\\طهءض
^ولآتؤلأ\تييهإثاق

بيث،نالأطؤدا
بجز

شفره١وكشمحيى
فيتئؤفثابأكزفّتإئمآ

^رل١فطثبإتيه اينهنزواثار 
^^ني،تحبماقبيده

٢٦امحدامحن

الضلال:أهل ناصح_ين الومنون فال وإذا [ ١٧٠]
علأصروا والهدى، القمآن من اش أنزل ما اتبعوا 
بلدينمحكم، نتع لا قانلثن: الثمكين أسلافهم تقليد 

ولوكانواآباءهم أيتبعون آباءنا، عليه وحدنا ئ نتح 
رشدأ؟يدركون ولا شيئا، أش عن يعملمون لا 
الهدىإل وداعيهم يكفروا الذين ومنة [ ١٧١]

^ىصحبالهاتمربزحرها،
وذويالنداء تسع وإنما كلامه، معاق تفهم لا وش 

عناس،اع^م ندوا صث الكفار هؤلاء فقيل. الصؤت 
الغز به، الطق عن ألسنتهم أحرسوا بمفم الحق، 
عقولهميعملون لا فهم ال٠١ّهرة، براهينه أعينهم مى 
ينفعهم.فا 

تلوةالالأؤنمة كلوامجن ياأيهاالمؤمنون [ ١٧٢]
^^ىذم.ولأانجقوذواكالكفاراكينالخلال 

واشكرواالخبائث، تجتون ويالهلييات، بجزمون 
وألو؛محشإدقلو>هطم علهطم العظيمة عه نش 

سامعينلأمره، منقادين حقا كنتم إن ؤجوارحيطم، 
له.شريك لا وحدْ تعبدونه له، مهليعتن 

الخنزير،ولحم فوح، ~؛االوالُشمعية* بطريقة ئدبح لم الق مايضركم'ة١لميتة عفمحكم اش حزم اف [ ١٧٣]
الضرورء.عند الحرمات هذء أكل لكم أباح أنه وتيسثرء عليؤًكم اش ئصل وبن لغثراش* ذبجت الق والذباح 

خلاله، أبيح فيما اش متجاوزحدؤد ولا حاجته* فوق أكله ق عيرفيالم منها، ثيء أكل إل الضرورء ألحانه فن 
بهم.رحيم لعباده، غفور اش إن ذلك• ق عليه ذنب 

عوضأحد سمٍر ويحرصون الحق، من وغترذلك محمد. صفة مجن كتبه ق اش أنزل ما بجف—ون ١^٠^^١ إن [ ١٧]*؟
تتابجنارجهنم إلا الحق كتمان مقابلة ق ياكلون ما هؤلاء الإخفاء، هدا مقابل الدنيا الحياة عرض من قليل 

ولهموكفرهم، ذنوبهم لقس بن يطهرهم ولا عليهم" وخطه لغضبه القيامة يوم اش يكلمهم ولا طونهم، بق 
مجؤجع.عداب 

رالنارجراءتهم فاأشد بمغقرته، اش وعداب بالهدى استبدلواالضلالة الصفات بهذه المتصفون أولك [ ١٧٠]
صبرهمومجن جراءتهم، من الاس- -أيها فاعجبوا ذلك، عل اقدامجهم من اض يعجب الار!أ أهل أعمال بعمالهم 

بامرهم>والاستخفاف بهم الاستهانة، ؤجه عل وهدا فيها■ ومكثهم النار عل 
فكفرواالحق ر مضلة رسله ض كمه نزل تعال اش مسبأن تحقوه اّالدى العذاب ذلك [ ١٧٦]

والصواب■اليشد عن بعيدء ومفارقة مجنازعت لق ببعضه، ؤكفروا يبعضه فآمنوا الكتاب ق احتلمفرا الذين وإن به• 
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CUمحخإمحم

قوالمحه -تعال- اش الحترعند لص [ ١٧٧]
عنيصن لم إن والغرب الشرق جمة إل انمّلأة 
منالخثرهوإبمان وإتماالحتركل وشرعه، أمرالله 

وآمنلص، شريك لا وحدء معبودأ به وصدق باش آمن 
وبالكتبحميعا، وباللأنمكة والحناء، البعث بيوم 

وأعضتفريق، عتر من البيض وبم-يع كافة• الزلة 
وآليتاىالمرق• ذوي حجهّ شدء تطوظ-مع المال 

اللؤخ،—ن دون وهم آباؤهم مات الذين المحتاجض 
ويديعقفيهم ما يلكرن لا الذين والماكتن 
عنبمدوا الذين المحتاحقن وال—اقربن حاجتهم، 

الموالإل اضطروا الذين والساتلين ومالهم، أهلهم 
والأسرى،نحربرالرتيق ذ وأنفق حاجتهم، لشدة 
يوفونوالذين المعروضة، ١لزك١ت وأدى الصلاة، وأقام 

شدئوق ومرضه، فعرء حال ق صر ومن بالعهود، 
الذينهم بهذءالصمات المتصفون أركلئ، القتال. 
عقاباتقوا الذين هم وأوليك ايانهم، ق مدتوا 

معاصنه.نتجنوا اش 
عدأبقتله،القاتل مجن تمتموا أن عليهضم اش فرض وعملوالقرعه ورسوله الله صدتوا الذين اياأيها  ١٧٨]

بمثلها.يرجل،وانمنبثله،والأض 
الحاليدفعص خمدد سرُال -وش الدية بأحد والأكتفا، منه الاقتصاص بالعفوعن المقتول ولأ سامحص سن 

حقهإلمه القاتل ويلغ عيرعنف• من بالدية الول فتطالب الخلق• بجس العلرفان فليلزم العفرعنه~ مقابل 
السهيلمحن فيه لما بعقم؛ ورحمت يبسم من تحقيق الدية أحذ العفوصع ذللئ، نمص■ ولا غيرتاحثر من بإحسان' 

سلهنصاصاقاسأوباكرفيالآ>ت.عذاب ^نقلالقاتلس١لعغوعهوكاريةفلص 
وحشيتهاش تقوى رجاء الملممة-؛ العقول أصحاب -يا آمنة حياء وتنفيدء القصاص تشريع ق ولخقم [ ١٧٩]

دانا.طاعتص 
مالصبجزءمن مالأ-الوصية ترك -إن ومقدمائه الموت علامات إذاحمراحن>كم عفضم اش نرض [ ١٨٠]

يعملتات حق وذلك يتجاوز ولا للغي، الفقيرويومحي يدع فلا العدل؛ ُراعات مم والأتربين للوالدين 
وارث.كل نصيب فيها اش حدد الي المواريث آيات نزول قبل هدا وة١ن اف. بجافون الذين التقوى أهل به 
لوصنيمسيع اش إن غروتدل، من عل فانا١لننب٠ موته، قبل ماسعهامنه بعد الميت عروصية فنن [ ١٨١]

ذلك.عل ؤسجازبيقم والخنف' أوالخور والعدل الحق إل الميل من صدوركم تحفته بما عليم وأتوالضم، 

خمروأكفة
^ثليبءذدمحؤٌوأبمح
^^صوذآفيثاب،وائاز

إتين اثوهو،اقاوغنآ 

^يها\ؤئء\نؤإهمنه ثJيو١وكفزأئور 
ك.إفدوألأؤ
^،ي؛اشزوفدادآآ
ممم،ينربخوظننمحى
بيىءقاكاصضهاول

رج(،يفبمفماذاجمزآلآك،،محط>ظمث 

ج<مسفءسناتجنض
لأٌانأقسخينج(وقآ\ضؤآدين 





مح؛محتمح؛امحز

سك:٢٩

حماغرمضان شهر ليال ق كم اف اح أب[ ١٨٧]
ؤحفظسث وأنتم لكم، وحفظ سر هن اتحكم، ف

بمخالفةأنسكم؛ محونون كنتم أنمكم  ٠٧٥١علم لهن. 
العشاءبس اء النمحامعة من علهتكم اش حزضه ما 
فتابالإسلام-، أول ق ذلك -ْكان الميام  JUق

جامعوهن،٠الآن الأمر، ق لضم وؤثثع علمحكم اش 
واشربواوما الأولاد' مجن لطم اض _jJ ما واحللبوا 
وادالليل:-مءن المماح اء ضيلطم شآن ح—ق 
اكبالإمجالصيام أنثوا تم الصادق. الفجر بظهور 

ولاالثس- بغروب اللل لحول القطرات؛و عن 
إذاحماعهن إل يقصي ما أويتعاطوا ماءعقم تحامعوا 

١لأعتك١فشد هذا لأن اياحد؛ ق معتك،؛اين كنتم 
إلاكقرب بنية معلومة مدة المسجد ق )وهوالإقامة 

ملخم اش شرعها الق ى، تلك تعال(. اش 
حقتقربوها فلا والحرام• الحلال د؛ن الفاصلة حدؤدء 

افيب؛ن الواضح البيان هدا بمثل الحرام، ق تقعوا لا 
■وبجفوه يتقوء للناس؛'ؤ وأحكامْ آياته 

بامحلللمب بعض مال بعضطم ياكل ولا [ ١٨٨]
والرباوالئثوة، والسرتة' والعصب، الكأتJة' 

^٧١باض رلأهواإلالحك١م 
عليعطم.ذلك تحريم تعلمون وأنتم بالباطل، الناس من طاتفة أموال التخاصم طريق عن لتاكلموا 

الماسبها يعرف علامات الأهلة ايثث جعل لهم؛ ئل وتمأحوالها، الأهلة عن المم -أيها أصحابك نالك [ ١٨٩]
وأولالحاهلية ق عليه تعودتم ا الخيرموليس ومعاملاتهم. والهج، الصيام مجثل بوتت المحددة عبأدأتهب ات أرن
هدالخثر ولءقن اش إل قربة ذلك أن ظاتتن أوانمرة- بالحج مموذ حنن ظهورها من التوت دخول من لأم الإّ

قتعال اش واخشوا آوانمرة، باي إحرامجضم عند أبوادها من المئون وادخلوا العاصي، واجتنب الله اتش مجن فعل 
الدناوالاخرأ.خمى من تحول ما بمقل لمموزوا ؛>(؛ ٢١كل 

منوفتل والنلمول، العثلمة، من المنام تريطبوا ولا يقاتلرنمطم، الدين اش دين لمصرة المؤمنون- -أيها وقاتلوا [ ١٩٠]
مافيستحلمون حدوده، بجاوزون الذين بجب لا ائه إن حكمهم، ق ومن والشيوخ، والصان التحاء ْن كله بجل لا 

ورسولاش حزم 

نيقابظ؛ؤومحاشلأةض
وآشبجإوًْكلوإ دلإ وآهووأ^ًكقتأمح تتنزوص 

محل؟لأمحينمحآلأنيدمح
آيىنهمحندسلأمح

^^زيميتج(ولأقاطاوأ
محدتحلأبمآائه=قابأنلائًكم 

سمصاتيفي١ةبىألإنيومممولى

^ت-سمحيتاومحنا'مح

وبأي"-يلآامحآمحبسه ئمحؤبت 



نور٠امحأا-إنزنمح

هظثآلخثؤ١نهةنأظيإ
0ؤ0ةئةفوووط 

سامحهاصآلإم
بماصمكتىظئؤأمحدإ
^لإ؛و\مح\'قوقذن\\ذ\شع

^س؛مإمءءذآجةيآلأقيرت0 
هإآلإؤمحده
^^نأتنئلآمح؛ةعخمخ

^تيمحؤلإلإآاممحإبي\قسم
بميمييتيارقتةانجفيّ

محوآنيالأاقشئأك\م0

حيثاكركتن من يقاتلونيكم ن اكي_واقتلوا [ ١٩١]
منهأخرجوكم الذي ١^١^، من وأحرجوهم ؤحدتعؤهم، 
عنوالصد الءكهررالشرك والفتنة"وش رهواامكةاا. 

بالقتالسدووهم ولا إياهم. قتلخقم من أثد الإيلام- 
ييدووكمحق حرماته تعظيا الخرام؛ جد العند 

تاكلوهمجدالحرام الق قاتلوكم خان قيه، بالقتال 
١لك١همين•جزاء ي،ءقون الرادع الخزاء ذلك مثل فته• 

عندوقتالكم الكفر محن فيه هم ما تركوا فاد [ ١٩٢]
غفورافه فان ان، الإيمق ويحلوا الحرام، جد ال

بهم.رحيم نمائه.، 
ا١لمؤضرمفيكأل١بنمحولأيه

ولادينهم عن للميتن نتنة محقون لا حق المعتدهن* 
عيرء.معه يعبد لا خالصا وحده دو4 الدين ويض بانيه، شمك 

الفالسوبة عنهم؛ فكموا والقتال الخقفر عن كموا فان 
وعدوانهم.كفرهم عل المترين عل إلا تكون 

الثهرو للشركتن المؤمنون" "ايها ئتالخكم [ ١٩٤]■
زلًكم لقتالهم هوجزاء فيه القتال اش حزم الدى 

١لمك١نمن افه حزم ما و يعتدي والذي الشهرالحرام. 
فنعماله. جض ومن ه، فعنبمثل يعاقب والزمان، 
مماتلةعقوبة به فانزلوا اوغترء بالقتال علبكم اعشوى 

واعلمواالعقوبة، ق المائلة تتجاوزوا فلا اش ؤخافوا بالعدوان، البادئون هم لأنهم ذلك؛ ق علميعكم حرج ولا ■بنايته، 
محارمه.وتحنب فرائضه باداء ويطيعونه يتقونه ١-^-^ مع اممه أن 

قأنسكم يوقعوا ولا سبيله• ي والحهاد افه دين لتصرء الأموال إنفاق ق المؤمنون" ■أيها تبزوا واّ[ ١٩٥]
خالصا'فه علمكم واجعلوا والطاعة. الإنفاق ق وأحسنوا فيه، الإنفاق وعدم اثنه■ سيل ق الجهاد بترك المهالك 

والإحسان.الإخلاص أهل بمب الثه إن تعال- الله لمجه 
محاغبهما الإحرام بعد لإسامحهما الدهاب عن محنعضر فان تعال. الئه لؤجه خالصذ'ن تامهن، والصرة ا-لج إدوا [ ١٩٦]

منوقئرجوا ت*ال؛ اش إل تقربا الإبلأوالقرأوالغنم من تيسركم ما دبغ عبكم فالواجب لكلعدووالمرض، 
الموضعق يتحرالمحصرهديه حق محفربن كنتم إذا روؤحقم محلمقوا ولا أوتقصهمء، الرأس شعر بجلق لحرامء^م 

إلاالهدي يتحر لا انحصر وغير رأسه، حلق تم رارالحدييية، ل . "نجرالتي كا احرامه، ْن بجل تم حصرفيه، الذي 
أذىأوبه مريضا، مهضم فن؛ان التشريق، أيام من بعدت ومجا العاشر- "اليوم العيد يوم ق هومحله الذي لحرم، اق 

لكلمساكين محنة عل أويتصدق أيام، ئلأتة يصوم بأن ت نديةوعليه حلق* ~وهو■محرم" الحلق أل معه بجتاج رأ-ه من 
وذلكإل،الحج بالعرء اّتمتم فن وصحة: أمن ق كنتم فإذا الحرم- لغقراء ثاء أويذبح طعام، من صاع نصف، مسكتن 

فعليهقديايدبجه يجد لم فن الهدي، ماتيرمجن ذبح فعليه عمرته■ انتهاء بعد الإحرام هبب علميه حرم ما باستياحة 
منبد لا عشرة'ةاملة تلك أهلمضم، إل ؤتجعتم ايح أعمال من فرغتم إذا جعة و-أثهرا-بيع، ق أيام ثلاثة صيام 

وحاففلواتعال اثنه ؤخافوا الحرم، رض اكي ْءن،أهله يلقن لم لن الصيام من عليه ترتب وما القدي ذلك صيامها■ 
نحر.عنه ما و١رتاضب أمره، خالف لن العقاب ثديي الئه أن واعلموا نواهيه، واجتناب أوامرْ امتثال عل 



عظخيينتآ 
وذوشوال، وش؛ أشهرسم-لومات، الحج وقت [ ١٩٧]

علايأ أؤجب فن الحجة• ذي من وعشر القملة، 
رمقدماتهالخماع عليه فيحرم بالإحرام، فيهن نفسه 

اشطاعة عن الخروج عليه وبجرم والفعلية، التولية 
يوديالذي الحج ق والخيال العاص■ بفعل تمال 

لعلنهحم من تفعلوا وما والكرامة. الغضب إل 
زادالأشهتكم ؤخذوا عمله، عل كلأ فيجازي الله، 
صالحوزادامن فرالحج، لوالشراب الطعام من 

حيرالزادتقوىاش،فان لفوارالآ.خرت، الأعمال 
اليمة.العقول أصحاب يا ؤخافوف 

رزقامجنتطلبوا أن مءق عليْكم ليس [ ١٩٨]
ينعتمفإذا الحج. أيام ق التجارة مجن بالربح ربعم 

-وشااعرءات« من راجعتن الشس غروب بعد 
ذيمن التاسع يوم الحجاج فيه يقف الذي الم-كان 
عندوالدعاء والتلسة بالنبع اش فاذكروا الحجة— 
الوجهعل اش واذكروا -ءالزدلغهء-، الحرام الشعر 

^انل من ولملكنتم إليه• هداتكم الذي الصحيح 
الحق.معه تعرفون لا ضلال ق الهدى 

بهايقف لا نن بذلك مخالفتن اللام، عليه إبراهيم مجنيا أفاض الق ااعرغات٠ مجن اندخاسكم ولحقن [ ١٩٩]
بهم.رحيم ١لتادبين، تغفرين الملعبادء غفور القد إن ذدوبًقم• لضم يغفر أن الله واسألوا الحاهلية، أهل من 

مجفاحرذكركم مثل عليه، والهناء ذكرافه من فاكروا الحج، أعمال من وفرغتم عبادتضم، فإذااتممتم [ ٢٠٠]
ومجالأ،صحة، الدنيا ق آتنا ربنا فيدعو؛[oS؛ فقط، الدنيا هه بجعل فريق الناس فن ذلك• مجن ؤأعظم آباتؤتكم 
الدنيا.عل وقصرهمهم عنها لرغبتهم تصبب؛ ولا حفل الأحر؛ ق لجم لص وهولا، وأولادأ، 

وغيرصالحا، ورزناوعلمانافعا، عافية الدنيا ربناآتتاق دعاته؛ ق يقول مؤمن فربق اس النومن [ ٢٠١]
ولهداانر.وشناانمعا،منسالأدءية، عذاب ^^١ 

الصحيحين،ق ثت كما المي.، أكردعاء لكن 
الحساب■سرع راقه الصالحت. الأعمال من كبموء ما مب عظم؛ ثواب لحآ الدعاء بهذا الما'من اولطف [ ٢٠٢]

بها.وجانيهم عباده، أعمال محمر 

ؤبمتالفيلإوت\ستيخ
ح؛زآؤدآقمتيوثرود'لأةث أق 

ليسهمحمحخه تتاولآلأ'كأ. ئأقمن 
رينُمحربمطئئإدآمحنئر 

بى"آقىآكوضآلمحتام
ئاهننطموأنًقنئمقتييمم

قبزاشاغث 
ى^^زإأمح؛كآسئورجمر 

^خترةدذزإآس،ئحز
ضىيذقص؟ئاسشبول
يىأتنماوتقلق؛لآمئسظفيمح
^^لرثتاءو١فيأئك١صثه

ه■ترخآلأاب مصنظا>ظثبوأوآق 



نروءاشرت

طوبملآٍمحقهني
ه^^أأهفم٠مدغئزون 

^إ\نؤهى\محو}\بي
انحصايَ)٥(مازف؛•رمألئ \_؛•،؛^ وبمهن 

لفنبقءزألأذضدست٢اقمنق 
ُ؛دامدمحآيأسرج والقّلقمحلآمح،أكائ 

وتثزجهفؤ ئتن1ن'_ اؤ_زهإآلإدته 
تينأثاصش.يسمسآآألمهاد. 

ثءتا\كمثمءتاتآؤلآمحرءوفإفياد. 
ؤإ؟سئإحإونآفيرحكاف أذ-خؤأف ءاتلجا 

ءذدفيت.ونركرصمحآشظيىإئئُتحفم 
لأآقنييةءءق؛ئه

ونيىآلأسلأدأقيحألآمزىؤأذتِضه 

٣٢اأش,؛زإسن

اتلاتل أيام ق ونحشثرأ تسبيحا اش واذكروا [ ٢٠٣]
عشراي عشروالشالخالي التشريق: أيام وش 

التعجلأراد فمن الحجة. ثهرذي من عشر والثالث 
عشراكاي اليوم ثس غروب ئل *بق* من وخرج 

باتناحربان ومن عليه، ذنب الحارفلأ ري بعد 
عشرفلأالئالث اليوم ارق الح-يري حق بارمنى؛اا 

والتاحرأفضل؛حجه. ق انه اتؤ لن عليه، ذنب 
غهو.الي بفعل واقتداء المائة ق تزود لأنه 

أعمالخقم،وراقبوءوكل اللون" ~أيها الثه ؤخافوا 
بعدمومحكموحدءمحشرون إليه واعلمواأنحشم 

والحناء.للحساب 
-أيهايعجساث النافقتن من الماس وبعض زا'؟[ 

منحقلآ به يريد الذي الفصيح كلامه الرسول" 
ضبالله تشهيا موبملف الآحر9، لا الدنيا حظؤظ 

الحراتغاية هذا رق الإسلام، محبة مجن قليه ق مجا 
للاصلأموالخصومة العداوة ثديي وهر القه، عل 
دمء٩ن٠و١لم

ونمليد الرسول، أيها عدك ين حرج ئذا [ ٢٠٠]
ال.الفبجب لا وافه ماشيتهم. ويقتل الماس، زرؤخ ويتلف فيها، ليمسي لأرض اق 
يقبللم الأرض، ق الفساد عن وكف واحدرعقابه، الله اتق له: وقيل د، القالنافق ذس ئصح وإذا [ ٢٠٦]

ش.الغراس ولبئى عذابا، فئته جهنم قحنته الأنام، ومزيدمن الحاهلية الكررحمثت محله بل الصيحة، 
يمحمبالماد، رووف والله طاعته. والآرام سبيله، ق بالحهاد عنه، اتله نصا طلبا نفه يبيع الماس وبعض [ ٢٠٧]

الحزاء.أحسن فيجازيهم واحلهم، عاجلهم ق واسعة رحمة الومنتن عباده 
ء١ملينالإسلام، شرائع *هميع ف ادخلوا دينا، وبالإسلام ورسولأ نبيا وبمحمد ربا بالله آمنوا الذين أيها يا [ ٢٠٨]

عدولخقم إنه العاص- محن إليه يدعوكم فيما الشيهيان طرق تتبعوا ولا شيئا، منها تركوا ولا أحلكمه، لجيع 
فاحذروء.العداوة ظاه.ر 

القهأن فاعلوا والمة، القرآن من الواضحة الحجج حاءمحقم ما بعد من الحق، طريق عن انحرفتم فإن [ ٢٠٩]
ل4ّالناسب موضعه ق ثيء كل يضع ونهيه، أمرء ق حكيم صء، يفوته لا ملكه ■ميزق 

بهاللائق الوجه عل عزوحل، افه ياتيهم أن إلا الميتة الأدلة قيام بعد الكافرون العاندرن ينتفلرهولأء ما [ ٢١٠]
يقضيؤحيتنذ اللاقعكة، نأي وأن العادل، بالقضاء بينهم ليفصل القيامة؛ يوم المحاب من ظلل ق سحائه 

حميعها.الخلائق أمور مجع وجُ وإليه قضاءه* فتهم تعال اثله 





^?١٧٢

^بمقيوءأنيىأتي1اوهمثز
طئؤقئزشنإ؛ئتلآ

محمقايبممهثمضتنسضص
محمد>محجس'بم
محسأمحدآمحثدمحمح؟كفيلأبئللآ
ءند.عيىتمغءإمح
ئونبمدزشسمءىزسثقلأزجم
مقأفيالآصأدابيأاج4

إنأف؛ث،اأن؛رانآقينح أقوغمغآ١حهريت 
نسمُجمنإفيجٌسس
صجمتى»ثئزمحنيأكروكت

^ققتادانمنيقفي(ظطه
ءنأه'ه£بأاضاحشقبقوطنوته

اممحذشنذ

كال؟[فئشاقلعيهضم-ايهاالومشون" ١٦!
لشمنهاليع، حية س لخفم مكرر، الكفار، 
حنيتتهوهوم شيثآ تأءهرمزا وتد ءذا»لر،، ركارأ 

أرراحة من طنافيه شيثآ تحرن وتد ح-؛رلخقم، 
م_ ١٠يطم ممال والئه شرلخقم• رام اللدأ١^١^٠، 

الخهادنيادرراإل ذلك> لامملون وأنتم حيرلخكم، 
في-يه•

^سأمح،ابون-أيهارمولءنابير
الشهرj التتال لهم؛ قل القتال؟ فيه بجل مل الخرام؛ 
فيه،الا-«ا* رّفاكا استحلال اش عئد عظيم الخرام 

بانمذسالإسلام دخول من الماص رتنمشم 
رمئعومسودوبدسه، باش ؤجحودمحكم راكخوف، 
الممحإخراع الجدالخدام' يخلل س ايلم 

أكنرذنأ،ذللئ، أأرالهإولٍاؤ0، ؤهم منه والهاحرين 
وأضإحراععالهساكالفيالش4رالحرام.

النهري القتل •ى أكنروأشد تيه أنتم الذي والمحرك 
يردوكمحق يقاتلونيم ولايزالون ■،ij،،، شرون م ٣٠بل حراسهم،  Jpيرتدعوارءولأ»الكفارلم الحرام■ 

يتدينه ص وتزئوذ السلمون- -أيها ميم تطنهم ومن ذللقه نحتيق استطاعوا الخقفرإن إل الإسلام عن 
متهاهمج لا جهتم لمار اللازم؛ن من ؤبمار والاخرْ، الدنيا ق عمله ذم، ئعد الضر، عل 

ييعونأولهك اش، سييل ق ؤحاهدوا ديارعم، بكوا والذين وعملوا ورآسود بالعه ضذي الذين إن ؛ ٢١٨١
■واسعة رحة بهم همحيم الؤُتءت* عادء ليتوب عنؤر وافه وثوابه. الئه ضل في 
خامرالسلمكر والخمركل وثراء، ويعأ ثربا الخم ممار حضم عن الي~ ~أدها الملمون ي—ألك [ ٢١٩]

العالمانوم يالقامرة اوإعطاوء المال احد 'وهم المار حهقم عن وبمالونك أوماكولأ، م٠٠روبأك١ن وعقاْ 
لئيماوالأموال■ والسول ثالا-نءا> ي أضرارومفاسدكمحر؛ ذللئ، ي لهم: قل ايلرمحن-■ من مهاعوض الي 

الملأ؛•وعن ذكرافه عن إذيصدان ا؛ نغعهيإسهاأكرمن رغرعأ' الأموال حية؛—< من للناس مغانع 
الذي١لمنر عن ؤيالونك كحربمهما■ سهي،وأ حذا وكان الال> ويتلفان الماص، بئن والغضاء العداوة ويوتعان 
ييهنالواضح اليان ذلك مثل حاجيم. ر يزيد القدرالذي أنفقوا لهم؛ قل وصدئة، يرأ أموالهم س طنقويح 

والأغرة.الدنيا ق يئغسءغم فا تتغكررا لٌ الشريعة، ^"^١٢ الايات ليم العه 



•ثرز»امحآ،يز؛افي

امحآاكن٣٠

ماتالذين اليتاى عن الني" "أيها ؤقألونك ل'؟؟ا 
معهميتصرفون كيف اللوخ سن دون وهم آباؤهم 

حير،لهم اصلامكم لهم: ئل وأمؤآلهم؟ عاشهم مق 
اترق نحالطوهم ؤإن دائما، لهم الأنفع فافعلوا 
الأخويمل الين• ذ إخوانًشم قهم العار شرون 

لأموالالضِح يعلم واش أخيه- مصلحة يرش أن 
اشولوثاء ا، إصلاحهعل الحريص من اليتاى 

عزيزاش إن الخالطة. بتحريم عليعكم وشق لضيق 
ودث-ريعبم.وتدبيرء حلمه ق حكيم لكه، مق 
ادمة١تاليون- -أيها تتزوجوا ولا [ ٢٢١]

الإّلأم.ل ّوخلن حق الأوثان، العابدات 
حب،ولا لها مال لا مملوكة امرأت أن واعلموا 

أعججمحقموإن مثمكة، امرأة حيرمن باش، مزمنة 
-؛U،بالحرة.ولألززحواسئمالإئات 

لم.م ونسباش يزمتوا حق ولثن^^ن أوحرائر— 
مشرك،حثرُن فمره، مع مؤمنا ■مدا أن واعلموا 

بالشركالمتصفون أولك الشرك. أءج؛ااءشر وان 

ماآوسشاصلإإم
هقؤاكنس

ضهغززلأص١آءن
محمموؤمحًئم
ئأةثلأئبمتياقآّّ

^وئءصءممق١ممظممءتيث.بادبق، 
^تيشئانيفيمح"،في

هبجفابي؛قمحقآكهؤ50
^فهمئتيًلإؤ\دسئزومما

وأثر^إاضوثوإمحفهمشوئ 
ظ\ن -ي

سوآسسميعظيهمه

المؤدىالحق ديته إل عبادء يدعو سحانه واش اكار، إل به يؤدي ما إل يعاشرهم من ؤب يدعون اء وفؤحالأ 
خيعتبروا.ويتدكروا، للناس: آياته ويبين باينه• ذنوبهم وْغفرت الجنة إل بهم 

-أيهالهم قل محمؤصه-، أوقات ق جيلة الناء ألجام من يل لالذي -وهوالدم الهيض عن ؤياتونك [ ٢٢٢]
الدم،١^٠^ فإذا الدم، يتقطع حق الحيض مدة الماء جماع فاجتنبوا مستمدريضرمجن هوأذى ادي~؛ 

منالمكرين عيادء اش؛بجب إن الدبر. لا يهوالفيل لكم، اش أحله الذي الموضع ق فجامعؤهن لن، واغت
والأقذار.الفواحش عن يبتعدون الذين الممملهرين عبادء وبجب الاستغفاروالتوبة، 

غجامعوهناش، يثيثة الأولاد منها نحرج أرحامهن' ذ الطفه تضعون لضم، ررج موضع اؤكم ف[ ٢٢٣]
ؤخافوااش، أوامر بمراعاء صالحة اعالأ لأنفكم وقدموا ثش، كيفية باي وهوالقبل فقْل•' الجماع محل ف، 

حسنمن وصمحمر يمرحهم بما الني- سأيها المؤمنين ولئر القيامة. يوم للمحاب ملاقوء أنمكم واعلموا اش، 
الجزاءفيالآ>ة-

ب؛انوالإصلاح والقوى الرحم الروضلت مجن لخشم مانعا باش حلفهتشم الميون- -أيها تحملوا ولا [ ٢٢].؛
عنيعدل أن الحالف عل بل ألاتفعلوه، باش متم أتبانمكم فتحتجوا منها، ثيء فعل مدعواإل بأن الماس: 

احوالضم.بممع عليم لأقوالكم، سميع واش ذلك. يعتاد ولا يعينه، عن ويضمر الم، أعمال ويفعل حلفه، 
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أسانحغمانيتحلفونها
ئلوبعقم.صدئه بما Jع١قاضإ ولخكن قصد، بغير 
لمحيث عصاء بمن حليم إليه، تاب لن غفور راش 

بالعتوبة.يعاجله 
هماء نبجامعوا لا أن باش بجلفون للذين [ ٢٢٦]

أشهر،أربعة ١ذتظار أشهر، أربعة من أوأكر أبدل 
غفوراش فان الأشهرالأربعة، فوات قبل رح1ووا ^ن 

بهم■رجم رجوعهم' محا الخلف س منهم ونع لما 
ياسمرارهمالطلاق، -ز عزمهم عقدوا وإن [ ٢٢٧]

لأتوالهم،سعيح اش فان الخم—اع، وترك لمتن، اق 
•ذلك عل وبجازهم بمقاصدهم، عليم 

ينتظرنأن يبب الخيض، ذوات والهللمات [ ٢٢٨]
أطهارأوثلاثثلاثة ُدء الطلاق بعد نهكاح دون 

الرحمفراغ من لتاكدن العدة؛ ّبيل عل حيضات 
هذْرجلآ-مفيأثنا، تزوج لن بجون ولا الحل• من 

افعا-غلق بجفن أن لن بجل ولا تقص. حق ١نمئ 
الطلقاتإن؛انت أوالخيض. الحل من ذأرحامهن 

بقصدذلك، يطون أن العدة• ق بمراحعتهن أحق الطلقات وأزواج الأحر- واليوم باش حما ات مومجن
عليهنالق مثل الأزواج، مل حقوق وللمناء العدة• بتطويل تءن*يوالهن الإصرار؛ بقصد وليس دالختر، الإصلاح 

اليت،عل والقوامة بالعروق،، والعشرة الصحبة، حسن من زائدة مازلة النساء عل وuرحال العروق، الوجه عل 
الناسب.موضعه ق 'ثي،؛؛ م يضع حكتم القاهرة، العزة عزيزله واش الطلاق. وملك 

الرأءهوامساك طلقة بعدكل اش فيكم الأحرى، بعد واحدة مرتان، الر>عة به نحعل الذي الطلاق [ ٢٢٩]
مطلقهايذكرها وألا حقوقها، بأداء معاملتها حض ؤع سبيلها أونحلية مراحعتها، بع،و العشرة وحض بالعروق، 

ألاالزوجان بجاف إلاأن الهرونحوء• من اعطيتموهن شيئامما تاحدوا أن الأزواج" ~أيها تحكم بجل ولا برء• 
اش،حدود الزؤجتن إقامة عدم الأولياء حاف فان الأولياء، عل أمرهما يعرضان قحيتئد الزوجية، بالحقوق يقوما 

الحلالبتن الماصلة اش حدؤد همؤ ١لأحك١م تلك طلاقها. مقابل للزوج الرأة تدفعه فيما الزوجتن عل حرج فلا 
اش،لعياب بتعرضها أنفتهم الظالون هم فاولئك تعال الله ح،وود يتجاوز ومن تتجاوزؤها، فلا والحرام، 

فيه،وجا'معها صحيحا زواجا غيرت رجلا تزوجت إذا إلا له نحل فلا المحاكة، الهللقة زؤجته المجل طلق فإن [ ٢٣٠]
وانقضتممها الاحراومات الزوج طلقها فإن الأول، لزوجها الرأة تحليل بغتة لا رغبة، عن الزواج ويعشون 

١^١٣يقتما ظنهاأن عل غلب إن ومهرجديد، جديد* بعقد يروجا أن الأول وزوجها الرأً عل أتم فلا عدتها، 
بها.المنتفعون لأنهم ؤحدؤدء؛ ١حك١مه يعلمون لقوم يبينها المحددة اش ١حك١م وتلك للمزؤحتن. شمعتيا الق اش 
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شلؤثتيز.^١^^١

٢٨

زوجاتوبحمكون مضم، بوتون رالذيس [ ٢٣٤]
أربعأسئ بانمهن الانطار عليهن بمب بعدهم، 

دلاالذدمحأ' منزل من همص لا أيام، أشهروعيرت 
فلاالذكورة المدة فإذاانتهت، ي،روحن، ولا يتزئن، 

هنأنفق فنايفعلن النساء ياأوليا، عليعكم انم 
القررالوجه  Jtوالزواج • رالأزبن الخروج• من 

ظاهرهاخبيرباعاكش، وتعال بحانه سوافه شرعا. 
عليها•وسيجازيذم وباطنها، 

ئاثحونفيما الرجال- أيها - عقكم إثم ولا [ ٢٣٥]
أزواجهن،عنهن التوي بالتاء الزواج طلب ين به 

ذنبولا عدتهن. ساء أتتق طلاقاباسا أوالطعات 
نيةمن أنفحقم ق أصرتوء فيما أيضا عنمقم 
1نءقماش م علعدتهن. انتهاء بعد بهن الزواج 

علتصبروا ولن السدات، النساء تذكرون 
أنلخقم أباح لذلك لضعفكم؛ عنهن، اوس_تكوت 
أنواحدروا القس، ق أوإضمارأ تقيحا تدكروس 

مثلهاأن منه تقولوانولايعهم إلاأن العدة، أثنا، ق الزواج ِش أوالأتفاق ّزابالزنى ١لمكاح عق تواعدوهن 
يما يعلم اش أن واعلموا مدتها. تنقحي حق العدة زمجان ي الكاح عمد ير تعزموا ولا الأزواج، فيها نرغب 

بالعقوبة.عليهم يعجل لا عبادء عل حليم ذنوبه، من تاب لن غفور اش أن واعلموا فخافوء، أشكم 
محهرأأوتحددوا تحامحعوهن، وضزآو عليهن، العمد يعد النسا، طلقتم ان الأزواج- أيها -علبكم اثم لا [ ٢٣٦]

حالبجب تحب التعة وهدء للاحقاد. وإزالة الطلاق. لوحنة ودس حرألن، به ينتفعن بثي، ومئعوهن لهن• 
وهوحقشرعا. المعروف الوجه متاعاعل ؤزالفقيرقدرمجايلكه، رزقه، نت سرت_الغي م الطلق: الرجل 

افه.بطاعة أنفسهم وإل الطلقات أل بجنون الذين -ش نابت 
فيجببمهرمحددلهن• أنسكم ألزمتم ولكنمحقم نحامعوهن. ولم عليهن، يعدالعقد اء النطثقتم ؤإن [ ٢٣٧]

أولهن• تحق الالمهر نصف فيركن الطلقات، نابح أئ إلا عليه، المتفق الهر تصف تعطوهءن أن عليعقم 
ولاوطاعته، اش خشية إل أقرب ا٠ والنالرجال أيها امحكم وئالمهر للمطلهة يرك بان الزوج مح ل

إنالخقوق، ق والتسامح عليعقم، بواجب لص ما وهوإعطاء بيعكم، والإحسان الفضل الاس- -أيها تنسوا 
الفضل.عل وبجثعقم المعروف، ق ئرعهكم بصير، تسلون بما انثه 
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امحبمامحز٣٩

الصلواتعل نون- ال-أيها حافظوا [ ٢٣٨]
أوقاتهاأداتهاق عل بالداومة المقروصة الخمس 

الصلاةؤحافظواعل تشررطه-اواركانه_اوواجياتها، 
قوقوموا العصر، ملأء وهم، بينها التؤسطة 

ذحاشعين ش، صلامحقم 
صلاثنملوا غدولضم من حفتم فإن [ ٢٣٩]

نممليعونياهينة أى عل أوراكبتن، ماث-ينظ الخوف 
زالفإذا القبلة، جهة غير ولوبالإيا،فأوال 

ولافيها، الله واذكروا الأمن، صلاة نملوا حومحكم 
ماسمط له واشكروا الأصلة، هشتها عس تنقصوها 
ككونوالم ما والأحكام المادات أمور مجن عيهقم 

زوجاتيبركون يوئون الذين والأزواج ل*ا؟ا 
تامةّتة ينتعن أن ئس: وصيه فنيؤصوا بعدهم، 

ضس ادزوح •ازل ي دال رم يس 
حيرألخاؤلرالزوجة،نة؛ ايمئة لهن ألورئة إخراج 

قلباختجارهن الزوجات حرجت فإن بالتلد• وبرأ 
قالورئة~ ~أيها عفيكم إتم فلا نة، الانقضاء 

ونهيه.أمرء ق حكيم ملكه، عزيزق وافه أمورمجباحة- من أنفهن ق فعلن فيما الزوجات ل حرج دلا ذلك، 
تعالبقوله سوحة الأية وهدت 
ويتقونهادئ4 بجافون الذين  ١٠٣حما شرعأط المستحسن المعرؤف الؤجه ِش ونمقة كوة من متاع وللمطلقات ]اة؟ا 

فيأُرْونهيه•
إليهتحتاجون ما كل ق واحكأمجه آياته لخقم الئه والنساء، الأولاد أحكام ق الواضح اليان ذلك مثل ل؟أ؟[ 

بها.ونمّلوا تعملوها دق ومعادنكم؛ اJاثاطم مق 
الطاعونمن الموت خشية كثثرً؛ ألوف وهم ومنازلهم، اؤضهم من فزوا الذين قصة -أيهااليول- تعلم ألم ]'؟ا؟[ 

بعدتعال ادئه أحياهم ثم سدرادله، قمن فرارهم ر عقوبة واحدة دفعة اتوا فموتوا، ادئه: لهم فمال أوالقشال، 
الناسأكثر ولكن الكثيرة، بنصّه الناص -و عظيم لذوفضل الله إن ويتوبوا؟ وليتعظوا آجالهم، لمتوفوا مدة؛ 

عليهم.اش فضل يشكرون لا 
م،علمأب،نثاتضموأصالضم.

الثوابمن تحصى لا اصعافاكئيرة له فيضاعفه للأجر، احتسابا حنا إنفاقا الئه سيل ذ ينفق الذي ذا مجن [ ٢٤٠]
الرزق،ق عبادء من قشا، من عل يضنق هوالرزاق، فاته نالوا؛ ولا فأنفقوا ويبستل، يقبض واش الجزاء؟ وحس 
أععالخكم.تش فيجازيهطم الموت، بعد ترجعون ؤحدء وأليه ذللثح، ق البالغة الحكمة له آخرين، عل ويوسعه 

وممجإبمهآفيتحش 
لأؤلآءكثائآداد١رنره لتثن 

ه^ءيإسذنويى 
ارئثاينآطهمئروث وآقثث.محقت 

^^مؤ،تامحبمافث

ءءقنإشه؛ئا^^ياحماؤ،اكققيث.( 
أزم٠ ه 

^زومحأزفظرآض،
في'وضلآقت موغ\دئكؤ؛ث لهزآق قال 

^^أقاطتيكزوذه
صvنمحيشرهئن

شههةتكماةداآقىمسمح 
ه^بمفظو\بينيجنوث قآق، >ءكثثته 
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سثلنآمحهث\سأخم

أسذ'ل\;ئ آلتال تتأنى يون ولنِ ينن يآلنفق 
تيًءفزوتادص.جظذذآذزثآ-ننهآمظنن 

ائ<هيئل زيغ ناس بما' ش وآسنرزثطنُ 
إن؛ىممجي؛أنبمنحفم
تطسنثسوبمطنرئئهنة

'اذمشو'اذنروذمحيلنأكثّوءقإئتق 
حض\نحغثرمبث 

الأشرافقمة الهول" 'أيها تعلم ألم ]٦^٢[ 
مس؟زمان سبيىإرايلسس وازجهاء 

بجتعون• ١٤٢عيهم يول أن نسهم بن طلبوا حثن 
تالض. سبيل ق أعداءهم ويقاتلون قيادته، محت 

عليهضمئرض إف أتوتعه الأمركا هل نبتهم- لهم 
أتوتع٢^١ تماتلون؟ لا أنمكم اش بيل -ق القتال 

تينعمكربن نالوا القتال' من وقرانكم بجم 
وتداش، بيل سق القتال ينعناعن ماغ وأي نيتهم؛ 

بالقتلأولادنا عن وأبعدنا دياونا! بن عدرنا احتجنا 
اهمضالهنماكتالمامه?ىل

الأيالخال. ^كيشلمشوارهمواءن 
الاك؛ونبالفلال؛ن عليم واش اش. بفضل ثبتوا عنهم 

عهؤدهم،

^ملهم:إناشسألألإلخكمئلوت
كاعدوكم كال وقود3ءقم لطلخكم، إحابة ملء 

طالوتيعقون كيف إراتيل: بي كرا، قال طلبتم. 
سطُن لسى لأنه ذلك؟ بتحق لا وهو علينا، نلج 

الأموالي كرة ينط ولم البون، يت من ولا اللوك، 
الالهإن نبيهم؛ لم تال البوم• بيت ومجن الملوك سنط من لأننا منه؛ بالملك أحق فتحن مالكه، ي عا بهتعتن ي

مجالكوالله و. انمو ليجاهد الخم ف، وقوة العلم ق سنة ونائم بامورعباد'ء، أعلم سبحانه وهو عليًكم احتارء 
ثيء.عليه بجر لا الأمور، بمقاتق عليم والعطاء• الفضل وا-ع واش عيادء، مجن تشاء مجن ملكه يعطى الملك 
انهزعوءند أعداؤهم -ؤءان التورات فيه ١لنق انمندوق يانمض أن ملكه علامة إن نبيهم: لهم ال وتعل٨ا٢[ 
هارون،وآل ُوّى آل تركها أشيا، بعض من يمتة وفيه المخلصتن• قلوب تثبت ربحكم مجن طمأنينة فيه منهم- 
ُلكأعقكمراختيارطالوت لكم برهان لأعقلم ذلك ق ان الملأنمقة. تحله الألواح انماونمات مثل 
ورسله.باش ممدتثن كنتم إن اش، بامر 



نُرًاونز؛.لإ؛ز؛اقِذ

ائتجاكم٤١

قالأنمالقة لقتال بمودْ طالإت حرج خف للأا؟ا 
المربنهرامامضمعل مم؛ةحتهءثم ألئه إن لهم: 

صقمدرب ض النافق، من لبم>محسم _؛،"؛ 
الهرضسسدني،ولأيمبدسما، 
لأمريمطيع لأنه مي؛ فائه اناء يذق لم ومن مي■ 

واحدءعزفة واغترف تحم تن إلا للجهاد، وصالح 
الهرانمشواإل وصلوا فلما عليه- لوم فلا ببدء 

عددأقليلاإلا منه، الشرب ي وأفرطوا اناء، عو 
واكتفواوالخرا العطش عل صروا منهم 
الهرحيالوت عر ولما العصاء. محلف وحينثد اليد، 

عشروبضعة ثلاثمائة -ؤهم معه الومنة هووالقله 
وعدتهم،عدوهم كهرة ويأوا انمو• للائات جالآ~ -ر

الأشداء،تاووا:لأئدرتلمااوومبجالوتومحودٍ 
إخوائهميد'قرون اش، بلقاء يوقنون الذين فأجاب 

مؤمنةقليلة حماعا من لكم قائلتزت وندرته بادئه 
كافرةكثثرة حماعة - وأمره الثه بإذن ~ غلت صابرة، 
وحنوئصرء، بتوفيقه الصابرين مم والئه باغية. 
مثوبته-

^زدةفياث١فبمك

سهموآقثحمح؟
مح>حازثس

فنو^^تيًآقذرنى ئالائ;ثبخث 
حءدثإزآيإدّذآقهواقن محنة 

^^إبمازقولجويبد\لأ
^١٥^١^١^١١وئنث صح عينا همإ وقتا 

النقيقومتزدازدحافيثوء'ائثئأثث 

^^تتالأرصولخكلآسذو
هصزيآكبيق 

ه

علأنزل ربنا ءائل؛نت والضراعة بالدعاء الثه إل فزعوا العتن، رأي الخطر ورأوا وجنودء' لخالوت ظهروا ونا ل*ْ؟أ 
بعونكوانصرنا الخرب، هول من مؤ لا اسو، قتال ق راّحة واجعلها أقدامنا، وئثت عظيعا، صرا قلوبنا 

آلك١ءربن•القدم يمل وتأييدك 
ذلكبعد - داود عزؤحل الله وأعطى الخبابرة، قاني جالوت اللام- -عليه داود وقتل اتثه، بإذن فهزموهم [ ٢٥١]

لهالعناعة أهل ~وهم الماس ببعهتر انثه يدغ آن ولولا اليلوم' من يشاء مما ؤعلمه إسرائيل* بي ق والمبوة لملك ا~ 
وأهلالطغيان• ونمنكن الخكفر، بغلة الأرض لمس_دت به، والشرك ف العصية أهل وهم بعضا، به- والإيمان 
حميعا.الخلوفتن ض ذوفضل اش ولخقن المعاصي، 

الصادقين.المرسلين لن وانك بالصدق، ادي~ ~أيها عليك نقصها وبراهب*ؤ الله حجج تلك [ ٢٠٢]



نذ؛امحللونئافِك

ضزهضنيهمشمآق
متتإكتووغ'.يىرد'مأ 

نأ\ئوأسةنزوؤقةآق ءاس همن4>ثمئ 
آ\منوإاهمإ^؛j؛ ج( بمتلت\تينم قولإآق 

يبمُنىممحظمحمسمفؤلآج 
ضمحئتيقلأهالأم

سىبمئغبم؛أإسمنءبمب
^همحمولأبجلآ.بج؛صبمترالأ

^^وإثفي\وىفبجئآزقذمم
ياتيهم\سمثق
^^قسمغظLرج(

؟ااقيلاكذ

عوبعضهم افه فصل الكرام الرسل هؤلاء [ ٢٥٣]
القهكه من فمنهم عليهم؛ يه الثه من ما بجّب بعص، 

إساتهذا وق واللام، الصلاد عليها ومحمد كموّّى 
يلاله،اللائق الؤجه ظح عزوجل ئثه الكلام صفة 
بعمومجو، كمحمد عاليه درجات اف رفعه نن ومنهم 

الأمم،حمح ِش أمته وتفضيل به. البوء ؤحتم رّالته' 
اللامعليه مريم بن عيي تعال الئه وآل ؤغثرذلك• 

بإذنأعص ولم من الاهرات،لكبراء العجزان الهات 
بإذنالمدق ويحنائه الله، بإذن برص به وتن تعال، النه 

يقتتلألا اش ولوثاء اللام. عليه بجربل ؤايدء اتثه، 
جاءتهمما بعد من الرسل، هولا، بعد من حاورا الذين 

ننهمبينهم؛ الاختلاف وقع ولخكن مااقتتلوا، البينان 
بمنه،ومننأصرءلذفرْ.ولوشاء

محاللاقتتال، الؤحب بينهم، الاختلاف وقع مجا بعد اش 
والإيمانلطاعته دث_اء من يوفق الله وكن اقتتلوا، 

مجايفعل فهو ويلقفربه• فعصيه قثا،٠ من وبجيل به، 
ر•وبجتايثاء 

نيلاش اعهلاًكم مما وتصدقوا المروضة، ١^١؛ اخرجوا بهديه وعطلتم رسول وصدقتم باض آمنتم من يا ]ئْ؟[ 
صديقصداقة ولا اممه، عذاب من أشحكم به تقتدرن مال ولا ربح، فيكون بيع لا حثن القيامة، يوم ممء 

الله.حدود المتجاوزون الظالمون هم والكافرون عيم. العياب مخفيف شافع ولا ثتقديكم، 
بجلاله،يليق كما الكاملة الحياة معاق حمح  ٠١الذي الؤ هو، إلا والعبودية الألوهية يمحق لا الذي اش [ ٢٥٠]

يتجاسرولا له' ملك الأرض ق وما الموات ق ما ؛ل نوم' ولا نعاس، أي: سثة تاخدت لا ثيء، كل عل القائم 
أيديبتن ما يعلم تقبلها• وموحاضرها ماضيها ١لكاسات بميح عله محيط بإذنه، إلا عتدء تثثع أن أحد 

إلاعلمه من ثيء عل الخلق من أحد يقغ ولا الأمورالماصية، من خلفهم وما الأمورالمميلة، من الخلائق 
ولاجلاله- -جل الرب قدي هوموضع والكرسي: والأرض، المرات كيسه وّع عليه، وأءلالعه الله اعلمه بما 

الحامعمحلوفاته، مع عل وصفاته بياته وهوالعل حفظهما، سبحانه يثقله ولا سبحانه، اش إلا كيفيته يعلم 
الكني(■رآية ومي؛ ١لعرآن، ق آية أعظم الأية وهدئ رالكرياء. العظمه صفات لميء 

والهدىاياطن' من بهاالحق يتضح بينة فالدلأتل عليه، الإكرات إل لابجتاج واتضاحآياته حذاالدين لكال [ ٢٥٦]
راسكالمثل* الطريقة عل واستقام ثت فقد باش، ويومن اش دون من نيل" ما يعظلربطل ثنن الضلال• من 
ذلك•عل ؤسيجازيهم وأفعالهم، بنياتهم عليم عباده، لأقوال سح واش له. انقهناع لا سب باتوى الدين من 
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