






ءص



ققثيئت

شرورأنفسنامن باش ونمذ وذستغض، ونتسه نحميه ض الحمد إل 
له،هادى فلا يضلل ومن له، مضل فلا اش يهده محن أعمالنا، ميئات ومن 

ونسوله،عبده محمدا هدأل ؤأثله، شريك لا وحدْ اض إلا لاإله أن وأشهد 
بعد:أما ؤسلم، ؤصحبه آله ؤكل عليه اض صؤر 

بلهرسله، خمرأفضل اش ١نمليمأفضلكابأنزله القرآن فال 
وبمآءداقآئول

[.٠٧نوض■■ شخآه 
نزولوهما؛ ز، جوائبأربع ه وتدارسلتلأوته اجتمع من ريا وحمل 

لهموذ'5زاش بهم، الملأتحكة ؤحمط لهم، الرحمة ؤغشيان عليهم، كيتة الث
بيؤتمن بيت ي قوم راومااجتمع كماقال الملأالأِخمر، ي ه ي. عنفيمن 

وعشتلهمالثكنة، عليهم نزلت إلا بينهم ويتدارسونه اش يتلون'تماب اش 
مسلم.رواه عندءا،. فيمن اش ؤذكرهم الملأنمكة، ؤحمتهم النحمة، 

بمواعظهويتعفل تمراياته، ننلم لوممنجاه العقليم فالقرآن 
وقصصه؛أحباره مجن العره ثجل وئنؤحرامه، حلاله عند ويقف وأمثاله، 
ويزيلاض، حشية فيه ويعرس قلبه، المحييق ويثبت ه، نفبد.لك ممايرؤ 
الواحد.كالصف طه المجتمع ويجعل والعصيان، والمسوق الخكفر أساب 

واؤسعهامعرفة،واعثلمهابركة، واحلمها، العلوم أمف التفسيرمحن ؤعلم 
العلمابش فمن شء؛ القرآنم ي اش فصل وقد ماسة، إليه الأمة ؤحاجة 

وهدامعانيه، ومعرفة وفهمه برالقرآن بتد فعليه نها وأحسأبوابه أفضل من 
المافعةالعلوم أنواع من فيه يجد فانه بتفسيرالقرآن؛ اشتغل لمن معلوم أمر 



:،٠٠

كاصولالإيمان،الافعة العلوم لأنواع شيئامرأباخ؛فهوجامع 
الكريمة،والأخلاق والإداب ونحؤها، والمعاملات، العبادات مسائل ق الفقهية 

كثيرة.وطوائف أمم فيها صلت أمور بيان وفيه الحميدة، والخصال 
العنايةوالإنشاد والدعوة الإسلامية الشؤون وزارة به قامت مجنا Jك١ن 

فهدالملك محع به يضطلع ما خلال من ؤعلمومه، الكريم رآن بالقالمتميزة 
المعينةعلومه ولشر الكريم، القران طباعة من الشريف الصحف لعلياعة 

بجتاجما أهلم خمر تفسيرمحتصريشتمل وضع أهمية فرأت وفهمه، لاوته تر 
منهجوقق وافية؛ ■محملة بصورة ومعانيه، القرآن ألفاظ. فهم من لم الإليه 

١لقرآنمعاق تنهمان من المجمع يعلبعه لما أساسا ويتتكون الصالح، اللف 
العالمية.اللغات إل الكريم 

قالزاكية جهودهم ض البلاد أمرهذه ولاة يجزي أن اش مال 
ؤنةتعال اش بعتكتاب المتتابعة ؤعنايتهم لمين، والالإسلام خدمحة 

عبدالعزيزبن سلمان الملك الشريفين الحرمتن خادم رأسهم وش رسوله.، 
بنسي،ان بن الأميرخمد الموالملمك صاحب الأمتن عهده وول سعؤ؛-، ال 

•جميعا.الله حفغلهما عبدالعزيز، 

اواْمهوامتثال وتدبراحانه، كابه، تلاوة حن )رزقنا ان سبحانه اله وي
وأحك١مه.
ؤصحبهؤآله محمد نبينا ر الله ؤصل ويرضاْ، بجه لما الخمح الله وقق 

وسلمّ

^ين١لإتئاهيملأهوآإلإث١د



ققتؤة

ؤاييلجنالأنبياء أشمف عل والسلام والصلاة العايق، رب ض الحمد 
بعد:أما الدين، يوم إل باحان لهم والتابعين ؤصحبه ورآله محمد، نبينا 

عوديةالالعربية الملكة الغالية بلادنا عل ال تعاض امهق د فق
لمين،الموقبلة الحرام بيته فيها ؤجحل أراضيها، ق الكريم القرآن برول 

العالمينإل والسلام الإسلام رّالة منها فاذطلقت، اثثه.، يمول ومجد 
أحمعئن•

قيادتهاالحكيمةاصعللعت القليبة البلاد لهذه الكريمة النزلة ونفلرألهده 
التؤجيهاتفجاءت الحوانب، كافة من ؤخدمته تعال الله بتتكتاب ة بالعناي
ؤانطلمثاالشريف، الصحف لعلباعة فهد الملك محع بانش—اء ة الكريم

يرنف^٤١)!، والمعنوي، المائي بالدعم ثم تعال، اش بتوفيق الحافلة مخرته 
سعياالشريف؛ المصحف لعلباعة المساندة إصداراته الميسرواحدأمن ١لمرآن 

الهداية:طريق لتيحرفهم 
]الإّراء:بم[.

وهاهويصرر١ليومالسابقة، طباعته حلال تصويبات عليه أجرت وقد 
وفقاإحراجه ِض حؤصا الحديدة؛ التصويبات إتمام بعد السادسة، بعته طق 

واصحه-ؤعياره سهل لودبا وداصالعلمه، بمر الفلأصول 

لقيادتنالدعاء ١ ؤحالستس لشكر وافر١ رغ ١ ن ١ يرق ئة لمام١ وبهيه 
عبدالعزيز،بن سلمان الملك الشريفين الحرمين حائم ها رأسؤعل الحكيمة، 

عيدالعزيزبن سلمان بن الأميرمحمد السموالملك صاحب الأْحن العهد وول 
والمسلمينالإسلام خدمة ق جليلة منأعمال به محايقومجون عل حفغلهمااش، 

قضاياهم.ونصرة 

ح



بنّا عبدالالةلمفءالذكتسسور الخ المعال لص-احبمءسا مؤصول والشكر 
المشؤفوالايثاد والدعوْ الإسلامية لثوون وزير١ الشيخ عبدالعزيرآل 

ورفعته.رقيه جاهدأإل وسل الصرح، هذا يرش الذي المجمع، -ر العام 
المصحفلطباعة د فهالملك محع ق الأفاضل اشكرالزملاء كما 

اللهكتاب لخدمة حثيثة وأعمال ة، محليبجهؤد من مجايبذلونه عق الشربف 
تعال.

أحممن.وأصحابه وآله محمد نبينا ض ؤسلمم الله ؤصل 

١لأمان١لعام
قرظلماعهاه1ىفايف

.محة(همس(أ-د■



رس_ولاعل لام والوالصلاة الكريم، شزفناب1لمرآن الذي الحمدش 
أحمض.ؤصحبه آله ؤكل الأمثن، اكهش الني 

تمللا عادة، والالعناء قيه انثه، كتاب الحديث أصدى فال بعد: ا أم
يدافكتابا تاربجها ق الإفانيه نمق ولم عجائبه، تنقضي ولا الموُس، منه 

اينهأنزله أوقارئيه، امعيه سذفوس ي تائيره ق أويقاربه، م الكريالة__رآن 
رهمةالبعؤث ه، اورسِولامحمد نبينوالمرسسالثن الأنبياء حاتم لب قض 

وإعجاوءوهدايته،ؤحففله استمراره ق قاهلعة ؤحجه ظاهرة، للمعاالين،آة 
اعتمادأبه: الإيمان وتعاهد هدايته، والأفتقارإل ؤسماعه، بتلاوته والتعبد 

ؤعملأ.وقولأ 
نورالمحيدإل والحهل' ئم من البشره به الله أخرج وف- 
ؤيه-يىدهوالعلم- 

[.١٦]المائا.ة: ل.صرطنمثفوك 
اهدتفكما الإسلامية، الأمة لحال الواصخ الميزان هو الكريم والقرآن 

عتهابتعدت ولكما ؤعرجانبها، سعدت شؤونها، جمح ي به ؤعملتا بهداْ 
قالعليها، الأمم وتداش والممزق، ة _بالملابتليت به اكها استمؤشعف 

]الزحرف:الااققرذي وتوق لنحقلإ_محهه ؤو؛قمحو تعال: 
أنله' الماس أفهم ئهم بلغتهم، أنزل إنه حيث من لهم فهوشرف 

أ،كثير ابن الحاففل ذلك بين كما بمقتضاه، ؤأعملمهم به، الاس أقوم ي١ءكونو١ 
انفهعمرر؟في فقدقال عنه، اعرحس من سان من يضع سعرؤجل كماأنه 

بهويضع أقواما الكتاب بهيا يرفع الله إن قال: قد نبيعكم. إن ُنا  عنه

)U/؟؟"ألعفلم: القرآن نمير 

ه



حسرخسراناعنه \عرهف ومن فاز، المتتن بجبله استسمسك فمن ، احريزلأ 
ء

■مب^نا 

نماضفيصش1وسلألآ،
وانتفتؤدنياء، دينه ق بالفضيلة فاز منه علم بما والعمل للقول اش ه ووئق
.٢٢١الحكمة((قلبه ق وئورت الزيب، عنه 

^لآطنقادالأوفظو0يتعال: فقال •بحففله سبحانه وقدتحتكمل 
١للورؤلأبمبي١صلئمحالصدورمكتواق محفوظاي يزل فلم ٩[، \ادجو■' 

[.٤٢نقصك: تيهءنيدص-مججموك 
للفهمومعاننه والحفظ، للتلاوة ألفاظه ال وتعتبارك مرالنه د وق

[.١٧]١^: ١مح١نلأوصلمنمك فقال؛ والتدبر، 
شخقال ألفاظه، لهم بين؛ كما معانته ه لأصحابالمي. ثن وب

معاللأصحابه بين، ه الؤسول أن يعلم أن يجب  ٠٠تيمية: ابن الأس—لأم 
^هسمالإلإلهزكلالمحل:ااا،

وهدا((لم'ا.هغ.ا يتناول 

مائئىفهم ي ئؤ الني إل يرجعون عليهم اش رضوان الصحابة وظل 
الأيات.محاق من عليهم 

١لتابعينأعلام مجن بزنعدد الكرام، الصحب عهي. انقضى أن وبعد 
استب؛لوءما عليه وزادوا اش، قركتاب تفعنهم ؤأحدوا عليهم' تتلمذوا 
عصءرهم.ي النامي عل غامضا كان مما بأنفهم؛ وفهمو0 

تتضحوبدأت الكثير، الشيء منه يجح حق للبي قرق التفعلم ومازال 
للعلوم.التدوين وبدابرونهامواكبه بايجاهاتهاالمختلفة، مدانسه مجحالم 

(.٨١٧) برقم: لم مرواْ )١( 
(.١٩)الرسالة: )٢( 



القرآني جاء ما وتشمل التفسيرباطئاور، ير: النفمدارس ^ ٥١ومجن 
يقلوما ه، المسول عن نقل وما آياته، لعض والتفصيل البيان من ه نف

ومحا١لتاويل، ؤممرفوا النزيل، قهدوا الذين عليهم الئه نضوان صحابته عن 
لقرين١ لصحابة ١ عن وة لني١ مجدنسه من ئهلوا ين لن ١ التادع\ن عن نقل 

النابغين.

المتوقالتلمى للأمام البيازرا ارجامع بالمأثور: التمير كتب ^ ٥١ومن 
النزيل؛اورامعالم قدرا، ؤأعفها ير التفاسأجل من وهو ر'١٣^، نة س

الأقوالمجن ذكر ما معفلم ي الصحة نحرى لأنه سة المتوق للبمى 
أهمؤهومن ه('  ٧٧)i نة كثيرالتوق ابن يرالخاقفل ونفوالروايات، 

نفعا.ؤأعقلمها التفاسير 
انيرالتفاسير مؤحلة وش جديدة، ثرمحلمة التضتدوين سؤد وقد 

العلوم،مجن محتلمة محالات ق ينعوا لعلماء الاجتهادي ١لهلابع عليها يعلب 
مثلفالفقيه عليه، يعلب الذي العلم -ز يره تميقتصرق من منهم فك١ن 

القصص،بإيراد يهتم والإحباري فرؤعاكثيرة، عليها ويفئع الفقهية السائل 
البلاشيهلهرالخانب البلاغة ؤصاحب الحوية، يبرزاكناعة والثحؤي 

تعلقلها علوم عدة تفسيره ق حمع من منهم ؤكان وهكدا. والإعجازالبيال، 
وبعضهموالخماعة، السنة أهل من القرين هؤلاء وبعض الكريم، بالقرآن 

المبتدعة.العتمدات ذوى من غيرهم من 

الكريمالقرآن مسر الصحابة- عصر التفير-بعد انحاهات تنؤع ومع 
ووغلصيرؤأصوله، ١ قواعيؤ أوئصادم يره، نفمجن صح مجا نحالف باراء 
القرآنهداية عن المعد إل أدى منا تعال؛ ائنه يركلأم تفق ا الخهن

وإعجانه.

عدةإل الصحيح الؤجه ض العفليم القرآن فهم عن الخلية أسباب وسح 
ؤعدمالصحيحة، ؤأصوله التفسيرالوتوقة مصائر عن العدول أهنها: أمور، 



قالقصور ثم والبدع، للأهواء أوإحضاعها ١لآيات، مدلولأت فهم ي الدقة 
ير.للنفاللازمة الشرْط تطبيق 

منداحلمه التضثروتحريرما بتنقية الإسلام علماء من حماعة قام وقد 
مدنسةصؤء ش ليم الوالمهم الصحيح الؤضع إل وردم وزيادات، تحريف 

وققالكريمات ١لآيات فهم عل اممه لكتاب التال يعين مما التميريالمايور؛ 
ير.النفمن اس الأسالمقصد إل والؤصول الصهحيح، معناها 

فيهثرمحتصررام تمؤصع العصرإل هذا ق ماة الحاجة ؤكات 
التفسيرشبيان يؤتتكمل الصالح، لف المنهج عل وموارده التفسير أصول 

تتضحسهلة ؤحثزة بعبارة ير النفويقدم به، وتثق الئلؤلب، له تعلمش ؤجه 
يغيبمما وتراكيبها؛ الألفاف؛. مدلولأت وتظهربه ومقاصده، القرآن معاق به 

وإدراكهم.الماس عامة أذهان عن 
لمتشرغ.االمنورة ينة بالمن* لشريف ١ ١لصاحف لهلباعة - فهل ١لللنi خ.،ع إل 

وهويحرفها، ولا بالعربية لا لمن وكريم ١ القرآن معاق سليغ ة بامان
َشوالدس الاقتراع بقصد المعرض ؤدحلمه له، أهلا ليس من لحله اب ب

اش.كاب 

القرآنلعاق صاحياحة توافرترحمات عدم عقبه المجمع اعتؤض ولشد 
ثنئحترحمة وأي عديدة، مالحوءلات عليها المتوافرة التنحمات إذ م؛ الكري
أمينةلحان عدة من وتا«قيق ة مراجعتمسزبمراحل المجثع ق ا لتليعه

الترحمةتفلل ذللئ، ومع يتلهرفيها، الذي القص اتورالئ. لأجل ومتخممة؛ 
المجنع.إله يهلمح ما دون 

الكريمتميرأمينرأللقرآن يصدر أن المجح نأى متانية دراسة وبعد 
أساسالمايهلبعهيمحكون الأصيلة، يروموارده لمف١ أصول وقق العربية، باللغة 

وغيرها•الإسلامية الشعؤب لغات إل الكريم القرآن معاق ترحمات من المجح 

ح



التميراك،هؤدلهمأاتذ0 من نحبة الأول صيغته احت؛رلؤصع وقد 
أهمها:من ضوابط صمن والكفاءة، بالعلم 
الاعتقاد.ق الصالح الشلف مذهب وقى الأيات تمثر ١• 
غيره.عل بالمائور التفسير من صح ما تقديم ٢• 
أوالأؤجح.الصحيح، القول عل المقل الاقتصاري ٣• 
التفسير.خلال من الشريعة ومقاصد القرآنية الهيابة إبراز ٤• 
أثناءق الغريبة الألفاظ معاق بيان مع سهلة، مختصره العبارة كون ٥• 

المفر.

قالوانية الزيادة و-محنب للأية، الماوي العي الفئرعل وقؤف  ٠٦
مجؤصعها.مثري أخر؛'ؤ آيات 

إلهدعت ما إلا الأخبار، إل الحاجة دون مّاشرة الأية معي إيراد ٧• 
الضرورة.

عاصم.عن حفمن رواية المفيروئق كون ٨• 
^صووامفوالإعراب،واللأغة٩ّ. 

نوبطأوأكرحال آيتين معي جع يتإ وقد حدة،  ٠٠٣تمثر'؛لآية '١• 
بدايةويذكري لضرورة، إلا القرآق المص ألفاظ اد ثعولا المعي، 

تفسذرؤآيةرضا.
الدينةلأمصحف حاثية له تنع الممثربالقدر١كي يعكون • ١١

اليوية(ل

وتحسبمحتلفة، لغات إل المذرسةرجم هذب١ المفسرأن مراعاة . ١٢
ترحمها.يتعدر الق ذكرالصعللحات 

الأكورة،المفيربالصوابهل■ إعداد إلهم الوكول اتذة الأساجتهد وقد 
الصحفلهلماعة فهد اللك جمع ق أول لحنة قبل من ماكتبوه مراجعة وتم 

ط



s

الإسلاميةالشؤون وزارة ف لحنتثن قبل من ثم المنورة، بالمدينة الشريض 
التميرمحممأالمؤسيمحكون أن بارياحس؛-مصأض والإنشاد والدعوة 

ومبناه.معناه ق سليما ؤضعه، من 

بهلماامتاز اقتنائه؛ خمر الماس فحزص •محتلمة، باحجام أول طبعة طبع ثم 
الراد.المعي تائية ق يرؤسهولة من 

والمجحارزارة قبل من الأول المجريبية طبعته المميري إهداء وتم 
الخامعات،من؛ عدد وإل نية، ات الدرامحق والمختصن العلم، أهل إل 

العلهمر.المحث ومراكز 

الكمال،إل يرق ولا منرالعشل لاملم أنه الحهدالبشرى طبيعة ؤكمام 
الملحوظانعإدآمنر المجح وكيلك الوزارة تلمن فقد تيؤك، لمعمحال وفيه 

منات ملحؤحلممن وند ما جح دراسة فتمعّثا لمي.راا، لمفّمير١ لا١  ١٠٣المتباينة 
الملحوظان؛منر بالحمد المجح، ق ١لغرض لهدا ألفت ة لحنقبل 

قبها الماخؤد والضوابط وموانئه، المفمير أصول ق لم المسمنهج مراعية 
»الفثراتمر«ّ

نحولففل:المسر، ق المتكررة الألفاظ منر محموعة كد.لك وراجعت 
بالمسروبعميدةالمصطلحات هده لصلة وررالقتزا؛؛ ورر١لجححاا يق،،  ٨۵٤١١١٠
الصالح.المسلف 

قالمتفقة والظايراللففلية وصفاته، تعال الله أسماء معاذ وراجعت 
باكيءذفسأه^لك،بحيثتفسؤرضْالألفاظ 

المضر•ي ورودها أماًكن ي ف 
إله للني فداء الايات تفسيربعمر ق الؤاؤد محمدا؛ اريا لفظ ؤغيرت 

ماأوبيان أومحاجتهم، المشركين دعوة ق الأية سياق كان إن ول؛٠ ليم١ ُاأيها 
العام.البليغ مقام أوق الكتاب، أهل عليه 



m
قوبن،حطابا الأية سياق رءأيهاالى<اإنكان المدكورإل اللفقل ؤغضت 

المداءأبش ااالتفمير<، عشزصشماس أحد ي إلا شرش، لحكم أوبيانا 
الؤسول:يفزبنبوة لا من محول حكاية لكونه هو؛ كما  ١١محمد ريا اب 

ايسرا،بر ءالتفسي المذكور أحرس معي باضافة اللجنة أحدت وقد 
القرآنلأن ١لمسبين؛ أحد زححان دون ذلك بجتمل القرآف اللففل ك١ن إن 

الكثيرة.١^١^؛، عل الدالة القليلة افل بالألففيه يعبر الكريم 
وئئهالربعل، هذا عل متوقفا الفهم كان محبلهاإذا بما ١لآدة معي ربط وتم 

أنهاعل ه للني فيها الخطاب ؤحه الق ١لآيات من يرعديد تفستام خق 
للنيخاصا قيها اشمناب كان وإن عامة، للأمة 

بها،ت أخاو الق التعديلات ي وؤضؤحها العبارة سهولة اللجنة وراعت 
حمحواعتبارتبيثن قدرالإمكان، تفسيرالأية سياق ق ورؤداللففل ومناسبة 
أوغمؤض.إبهام الئياق ق يعكون لا القارئ؛'ى ض غرابة فيها الق الألفاظ 

يمحكونالتفسيربهاأن أحدت الق *همحالتعديلات اللجنهي وقدراعت 
والإعراب.العق حيث من عاصم عن حفص لرواية موافقا به الماحؤذ 

هذ.االتفسيرأومراحعته،إعداد ق س١رك من ؤ يجزي أن تعال ائنه مال 
بدلوءما ض الأحروالمثوبة لهم يعظم ؤأن المشيبة، الصورة بهدء حمح حق 
جهود•من 

١مع١ء١سمح إنه ويرض بجب لما الخمح يومحق ؤأن 
عبدءعل وباؤك ؤسلم الله ؤبمل الصالحات، تتم بنعمته الذي دله والحمل- 

أحمعلن.ؤص،حيه آله ؤض محمد نبينا ونسوله 



وأم,

الأنؤن\دآ

(الرجيم ١^٥٧٥ من باش عوذ أ) 

الشيطانمن باش يستعيذ أن العظيم، للقرآن قارئ لم تعال اش شما 
ذلك^قينآكظنآفي؛مك؛ سب،حايح; قال اليجيم، 

يبميهئان والشالصدور، ق لما يشفاء للمنامس هداية الكريم القران لأن 
بهيتحصن أن رآن للققارئ م سحانه فامراش شروروالضلألأت، ال

ؤحزبهءوؤساؤمحه، انحيم، هنان المن سبحانه 

لمولهدا الكريم؛ القرآن محن ليت تعاذة الامأن عل العلماء وأجمع 
المصاحف.ق تحكب 

وءدْ.باش ؤأنحصن أستجير، باشاا؛ ارأعؤذ ومعنى 

عنيصرم والإنس، الخن من متمرد عات مزم أي؛ الشيطازاء "من 
كتابه.وتلاوة رف، طاعة 

اش.زحمة من المعلرؤد أي:  ١٠٣٢^١٠٠

m



اياكذ
[الفاتحة سورة 

العظيم،بهاالقرآن يفتتح لأنه بالفاتحة؛ السورة هذه سميت 
أحر.أسماء ولها ركعة، م ي تقرأ لأنها اكاق؛ ومص 

علمؤآئة،ي به، مسممنا اش باسم القران قراءة أبتدئ ]١[ 
أحصوهو سواه، دون بجي المعبؤد وتعال" ~تبارك خمرالؤب 

ذيؤآرنحمني سبحانه. غمه ولالصربه تعال، الله أسماء 
ؤآتيي_.يِيالخلق، جميع زحمته ؤعت الن.ى العامة الزحمة 

إثباتيتضمنان تعال، مانه منرأيؤهماامحمان بالمؤمنين، 
بجلاله.كمايليق تعال، نفه الزحمة صفة 

كمال،اف أوص'هما الق بصفاته اض ز اء الثن]٢[ 
ضمنهوق والدنيوية. الدينية والياؤلتة، ١لفلاهرة ه وبنعع-

سحانهوهو وحدْ، له تحق فهوالبجمدوه، أن أمزلعباده 
بنعمه،حلقه لخميع المرق بامورهم، القائم للخلؤر، المنشئ 

المالح.والعملر بالإيمان ولأوليائه 
حميعرحمته وسعى الذي العامة الرحمة ذي ]٣[ 

منرأسسماءااصمان ؤهمبالومنين، ؤار؛ويوِي الخلق، 
تعال.النه 
الأعمال.خمر الخراء وهويوم القيامة، يوم مالك ؤحده ؤهوسبحانه زا[ 
المالح،بالعمل تعداد الأّض له ؤث الأحر، باليوم له تذكير صلواته منر وكعة مر ق الأية لهذه لم المقراءة وق 

والسيئات.العامي م، والكف 
ذرة.مثقال أحد منه يملك لا بيدك، فالأمركاه أمورنا، حمح ق وحدك بك ومتعتن بالعبادة، ؤحدك إنانحصك لْ[ 
و١كبح،والأستغائة، ادة'ة١ك•ءاء، العبأنواع سيئامن، يصّرف أن يجوزله لا العبد رأن دليل الأية ه هن. وق 

والكبرياء.والعجب، الرياء، أمراض ومنر الله، بغير التعلؤر داء منر القليب شفاء وفيها وحدْ، دو4 إلا والهلواف 
الواضحهوالطريير الذي وهوالإسلام نلقاك، حؤر عليه ونبتنا تقيم، المسالقلربق إل ووفقنا وأرشدنا، يلما ]٦[ 

العبدعادة إل فلاسجيلر ئ^، محمد وأنبيائه رس_له حاتم عليه دل الن.ي حنته، وإل اينه نفوان إل المؤملر 
عليه.بالاستقامة إلا 

ولاوالاستقامة، اهلرالهداية فهم والصالحين، والشهداء والمديقتن البيتن من، عليهم، تا ء؛إربواالذينرأنعم]٧[ 
ولاخمرثساكلتهم، ك١ن ومن اليهؤ؛-، ؤهم به، يعملوا ولم الحق عرفوا الذين عليهم، الغض.ودثا حلريق سلمك ممن تحعلنا 
سنتهم.اتبع ومن المصارى، وهم القلريؤر، فضلوا منهم، جهل عنر يهتدوا لم الذين وهم الضالن، منر بجعلنا 

همرالإؤللاق ر نعمة أعظم رأن ودلالة والضلال، والحهلر الجحود مرض من الملم لقلب شفاء الدعاء هدا وق 
همالله. ؤول أصحاب أن ريب ولا تقيم، المبالمراط أول ك١ن له، ؤأتبع للحق أعرف فمن؛ان الإسلام، نعمة 
عهم.اثنه نفي مزلمهم، ؤعفليم فضلهم، ص الأية فدلمتط اللام، عليهم الأنبياء بعد بذللث، الماس أول 

سورةمنر وليستاآية تجيمب، اساللهم ومعناها؛ )آمثن(، الفاتحة؛ قراءة بعد الصلاة ق يقول أن للقارئ ويستحب 
المصاحف.ق كتابتها عدم ص أحمعوا ولهذا العلماء؛ باتفاق الفاتحة 

؛محأتر>

.ضفتب؛محثه أ أ
محدئثاقثشئ,حبمئا
خظ١ق•ذ١سث١

سنسنثه 

>حمتء



سم-محث

؛اثآوقبجمب
مهكتيس،يىسى 

لأإني'محنوةاجة
قمحمحح(ه.محدبمآاه
ايئثذآميمحصوض'قمحذق

اهقءسىمحئطمحق
نراكندضت>ه

الهضثإكز
[القرة سورة 

قالقثنمة الحرؤف ؤغيرهامن الحرؤف هذه ^١^^ ]١[ 
بهوغ فقد القرآن؛ إعجاز إل ارة إثفيها السور، أوائل 
منوهوهرك معارؤسه، عن فعجزوا المثمكبن، نحدى 

عجزفدل العؤب. منهالغة نتكون الق الحرؤف هد0 
أنعل الماس- أنمح أنهم -ْع بمثله الإتيان عن العمب 

منأنه صك لا الذي العقليم الكتاب م ١لمرآن دلك ]٢[ 
بهينتفع أحدلؤمؤحه، فيه يرتاب أن يصح فلا عندادئه، 

الذينوهم  dو١لسل١١٥^١^,شونبانملم١١٧^
أحكامه.ؤيتبعؤن ض، ٠^^٠ 

حواسهمندنكه لا الذي بالغيب يصدقون الذين ؤهم لّا[ 
إلاش بو"ي إلا يعرف لا لأنه وحدها؛ عقولهم ولا 

ؤغيرذلكوالمار، والحنة، بالملائيقة، الإيمان مثل رّّله، 
٠٠١٤"-والإيمان:ه، ؤسوله به أوأحير به أحيرايئه مما 

واليوموؤمله، وكتبه، وملأنمضته، للاقرارباض، جامعة 
بالقولالإقرار ونمديق وشرم، خيره والقدر الأخر، 

صحيحاأداء مواقيتها ق الصلاة أداء خمر :بجافثلون بالغيب تصديقهم هع وهم والجوارح- از واللمبالقلي، والعمل 
نتحبة.والملواحبة ١ أموالهم صدقة ؛مجون المال من أععليناهم ومما ج^، محمد لبيه الله مع ما وقق 
ماوبتهكل نة، الموش الحكمة، من إلك وبماأنزل القرآن، من أيهاالسؤل إلك بماأنزل يصدقون والذين ]أ[ 

منفيها وما المؤن بعد الحياة بدار ويصدقون وءيرهم-ا، والإنحيل كالموراة ب،، كتثمن الهمسل ، ٠٣قيللمثا من انزل 
منبه الإيمان لأن بالدَكر؛ الاحرة يوم ؤخص وجوارحهم. يفلهررألم—نتهم ثمديقابقلوبهم والحزاء، الحساب 

الممس.ومحاسبه الحرمات، واجتناب ١لهل١عات، فعل لواعث، ١ أعفلم 
طلبوا،ما أدنكوا الذين الفائزون وهم ؤغئاديهم، خالقهم من وبتوفيق ربهم من نور ز ات الصفهذه أصحاب ]ْ[ 

هربوا،منه شرما من ونحوا 



نويْاتمزئهثالآ3ث

الشثإكم٣

ربكمن إليك أنزل ما جحدوا الذين إن ]٦[ 
ؤاءمالإيمان، منهم يقع لن ا، وحلغيانتكئارا ام

اش،عذاب من -أيهاالؤمول- ؤحدرتهم أحوفتهم 
باطلهم.خم، لإصرارهم ذلك؛ تركت أم 

ؤحعلم—معهم، ؤعل هؤلاء ؤب قل ش الله طح ]٧[ 
منؤعنادهم طفرم بسب غطاء؛ أبصارهم عل 

ولهمللهدى، يوفقهم فلم الحق، لهم تبك ا مبعد 
نارحهتم.ق سديد عداتب 

المؤبنْ-تخمأبمن بريي فريق الناس ومن ]٨[ 
تبالمنتهم يقولون الع-ين المنافقون ؤهم فرين، وا^١ 

كاذبونبالههم ق وهم الأخر، وباليوم باش ا صدقن
يومنوللم 

والذيزأمتوااش بجادعون أنهم بجهلهم يعممدون ]٩[ 
بجدعونوما ١لءكفر، ؤإصمانهم الإيمان بافلهانهم 

ومنعلهم. تمد خداعهم عافية لأن انقمسهم؛ إلا 
قلوبهم.اد لفبذلك؛ بجثون لا جهلهم فرط 

المؤحيةبالمعاصي فابتلوا وفساد؛ شك قلوبهم ق [ ]٠١

رلحرءقهرءك؛نهزووبي ؛ان 

هظثعظيو.وصآثاير

\لأمحنامزءامؤأوتا وأوبي 4قدءوذأق 
^وثزادهئأهسدا
فيْعمحثهئداهلمح

دمأكّ،دلأولأًكنيئزت.و؛داقيللهلح
بمّ;اسئ
شتلأج(واداّ°

ييي؛وُّقؤأ؛ةلهآ 
مذؤ\ساجن

ونفاقهم.بهم كن. بب يمؤحعة؛ عقوبة ولحم سآ، اش فزادهم لعقوبتهم، 
فرين، ١٤١١وموالاة المؤمنين، أرار وإفثساء والمعاصي، باليكفر الاؤض ق اد الإفعن ليكثوا يصحوا وإذا ]١١[ 
الإصلاح.أهل نحن إنما وجدالا-: -كدبا قالوا 

يجنون.لا ؤعنادهم جهلهم بسيب لكنهم ال، الفهوعين إصلاح انه وينعمون يفعلونه الذ.ي هدا إل [ ١٢]
وقالوا؛جادلوا و١لحو١رح- از واللمبالقلب وهوالإيمان الصحابة، إيمان -مثل آمنوا للمنافقين: قيل وإذا [ ١٣]

مقصورالثمة بان علهم الك فمد سواء؟ السفه ق ؤهم تحن فنكون والراى، صعافاالعقل تصديق مجثل انصدق 
والحران.هوالضلال فيه هم محا أل يعلمون لا ؤهم عليهم، 

الخكفرةنعمائهم إل مشلخكم،وإذاانصرفواؤذهبوا صدقنابالإسلام قالوا: المؤمنين إذاقابلوا المنافقون هؤلاء ]!١[ 
منهم.وبسخرون بالمؤمنين، ئنشخمون كانوا وإنما يركؤها، التكفرلم ملة عل أنهم قم أكدوا اش عل ١لت٠ردين 

بالمؤمنين.استهزائهم خمر ويجازيهم وترددأ، ؤحيرة صلألأ ليزد.ادوا ويمهلمهم؛ بهم تهزئ ياش [ ١٠]
بلثيثا، فماكسوا الإيمان، وتركوا الخكفر، فاحد.وا خاسرة، صفقة ق أنفهم باعوا المنافقون أولئك [ ١٦]

المبين.الحران هو وهدا اداية. حسروا 



نورًاتمرئلكنأظ

صرلأينممؤف)ج بنوربجزوؤهم آقئ دم 
يلإتثآكآ؛يى^لأٌئؤل)هأ 

^^عه-همفيءادزهريىهلثتت 
تجيتج<كاد\كنىحذرآلتو0 ادثو؛تي 
رمأتيهئد\امحنيم:محطم 

عق\مح إن قين٩نموزؤأبممخ 3آسم\°وق2[؛ةئث 
^ىاةسكئإوئزآقىفير0 

ثلءمحكهممذةج(آكىجملشم
ئلحجماء واثزنامنأثع\ء ألأيص 

تداداؤأنئرقطر ^زة 
تنيبم\ئزةؤء،د\لأ
^^^°تيآآطرمنس\ش\ن
لخْزلسنيأةءأ\قار

هءكغي؛شهيأتياتأ وؤدهاألثاس آؤ 

الةذس؛ثإكر

باطنآ--ظاهرألا اكدن1منوا __ sLحال؛i؛[ ١٧]
ارؤايتخطونفمًثفروا، نم محمدئو، الة مم
لهمأمل ولا يثعرون، لا ؤهم ضلالهم لمات ظق 
مظلمة،ليلة ق حماعة حال يثبه منها، لحروج اق 

فلماوالإضاءة، لدفء لعظيمة ارا نأحدهم ؤأوفد 
وأعتمت،،أت انطفحوله، ما ارت الشاروأنّسطمت، 

ولايهدونسيئا، يرون لا ءلل٠ات١ فصماراصحابهاق 

محرج•ولا طربج، إل 
بعقمتدبر، محماغ الحق صماع عن صم هم [ ١٨]

لذللغ،ابصارنورالهداية؛ عن عز به، الظق عن 
تركوه،الذي ان الإيمإل اليجؤع تهليعون يلا 

بالضلال.عنه واسعاضوا 

يظهرلهمالمنافقين فربقأحرمن حال أويئبه [ ١٩]
حماعةحال أحرى، تارة فيه وتشكون تارة، الحق 

معلرمسديد،عيهم مب، فمالعراء، ق سون 
الرعد،قصم، مع بعض، بعضه.افوق ظلمات تصاحبه 
مننحعلهم الق المحرقة، والصواعق الرق، ولعان 

يعجزونه.ولا يفوتونه لا فرين بالك؛ محيط تعال واش الهلال؛.. من حوفأ آذانهم؛ ق أصابعهم يضعون الحول ة ثن. 
ذهب،وإذا ضوئه، ق مثوا لهم فطماأضاء ذللق، ومع نسل؟اأبصارهم، أن - لمعانه ثدة ~من الثر3إ يقارد-إ [ ]٠٢

قذللف، عل قادر وهو وأبصارهم، سمعهم لذ«ا لحم اش إمهال ولولا أماكنهم. ي فيقفون عليهم الطريق أظلم 
قدض.ثيء كل ز إنه وقت، كل 

منأؤجدًكم - فف دينه؛ نحالفوا ولا وحافوْ بنعمه، رثاًكم ١لى اش اعبدوا أن حمعا: للميشر اش من نداء [ ]١٢
عنه.ورضوا عنهم اش رض، الذين المتقتن، من لتكونوا قبيكم؛ من الذين وأوجد العدم، 

المهلرمنوأنزل الثناء، محكمة ماء والعليها، حياتعكم لنهل بساطا؛ الأرض لعكم جعل الذي ربعكم ]٢٢[ 
وأنتمالعبادة، ق نظراء ش نححلموا فلا لعكم، رزقا المؤات ؤأنواع الثمرات ألوان من به لعكم فأحرج حاب، ال

العبؤدية.واستحقاقه والرز3ا، بالخلق تمثله تعلمون 
أنهوتنعمون ه، محمد عبدنا -ز اْ ئزلشالذي القران من ئلأ، ق المعاندون- االكافرون -أيهكتم وإن [ ٢٣]

كتمإن أعوانعكم، من عليه تقدررن بمن تعينوا واسالقران، محن ورة متماثل سورة فهاتوا اش، عند محن لير 
دعواًقم.ق صادقتن 

هدبْتعال. اش وطامة . بالّهم، ١لاربالإبمان فايقوا محالة- لا تقيالآ م-ومتعجزون الإن عجزتم فان ]!٢[ 
ونسله.باض للكافرين اعديئ، والحجارة، الناس حقلتها الق النار 



٣تة١تئرة٠^

١^١ ٠^

والعملان الإيمأهل الئسول- وأحيرن-ايها ]٠٢[ 
الآ-محرةق لهم بان مبرورا، حبرايملؤهم الصالح 
العالةقصونها الأنهارتحت لجري عجيبة، حدائق 

فيهانؤعامنافيثه رزقهم ا قمالظليلة• وأس-جاره\ 
منالمع هذا —ااش قدرزقن قالوا: اليذيذة الفاكهة 

ولدته،حلعمه جديدأق شيئا وحا_وه ذاقوء فإذا قبل، 
قولجم ؤالمنظروالاسم• اللون ق سابقه يسابه وإن 

الحيالدض ألوان مزكل مْلهرات زؤجات الحثات 
•الخلق ؤسؤء كالكدب ؤي والعنوالهيتض، كالبول 

ولافيها يموتون لا دائمون، ونعيمها الحنة ي وهم 
•منها :محون 

يدكرشيثاأن الحق من لايستحي تعال النه إن [ ٢٦]
كالعؤصةباصغرشء، تمثيلا ولوكان أوكر، قل ما، 

مالعجزكل مثلا الله مماصربه ونحوذلك، اب والذب

حكمةفيعلمون المؤمنون قاما الثه• دون من يعبمد 
بهن•)،المثل صرب من ائنه مامراد ويقوزن؛ وأماالكفارقتنخرون حلقه، باكغثرواه_إرمن التمثيل ي الله 

الحقيرة؟الحشرات 

الحقعن ناساكثيرين المثل بهيا الله يصمف لذ»للثا الكافر؛ من وتميثزالمومجن هوالاحتيار، الراد بان الله ويجيبهم 
عنتصيف لا لأنه أحدا؛ يفللمم لا تعال والله والهداية• الإيمان من مزبد إل غثرهم به ويوفق منه، لخريتهم 

طاعته•عن الخارجين إلا الحق 

الكتب،وإنزال الهمسل، بانسال أ'يده وقد والهناعت، بالتؤحين• علهم احد0 الدي اللص عهد ينكثون ين اللم• [ ٢٧]
•والاحرْ الدنيا ي الخاسرون هم أوليك الأرض، ي اد وضرالفالأيحام كقطع الله دين ويخالفون 

عليها١لقاني البؤهان مع العيادة ق غيؤء به وتثمّكون تعال، الله ؤحدانية الشركون- ~أيها تنكرون كيف [ ٢٨]
القآجالخكم انقضاء بعد يميتسكم ثم الحياة، فحكم ونفخ فاؤحدحكم محلوقين غير كنتم فلقد نفسهكم؟ أي 

•والحزاء للحساب مجعون إليه ئم البعث، يوم أحياء يعيدًكم ئم لتكم، حددها 
الموات،حلق إل قصد ثم بها، تنتفعون الق النعم من الأؤض ق مجا م لأجلمحكم حلق الذي وحدْ الله [ ٢٩]

حلق•ما يجمح محيقل —سبحانه— فعلمه عليم. ثيء بعغل ؤهو سموات، مع فواهن 

أ0له>جّنينيلحأأنيدح-ت 
^^في°خامنخمزةِ
شْلأءئثقبغ

^لأثاِشتهئاهاواما
ثئأفيضمرِتربمهمومحا

أتإدطهموأمحدؤرب> 
عكث؛رألإاتيللإةوته-دىجء مءًءقثإرإ تحبمسل 

بمدمى ١^٠ آفيذ إالأآلكسق؛ث. 
هح2بيلهلوشدس^بمثلعؤث 

د=قبمنخآذقسووث0 
^^ِبي3اهيطملإسيتؤ
^^ورث>.ضآقومخ
^محؤيثاصم\وآئء
تث9وصطفييىغيه
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الش؛ثإمح٧

وسأسءكمحميعأ، الحنة من اهبطوا لهم: اش قال ]٨٣[ 
الحق.إل سايتا=كم فيه ما التعاقية وذريانمكم أنتم 
أمرمن يتقبلونه فيما عليهم حؤف فلا بها عمل فمن 

ال-نيا•أمور من فاتهم ما ز بجزنون ولاهم الآحرة، 
ودلائلاالمتلوة بآياتنجحدواوكذبوا والذين [ ]٩٣

فيها•خالّون،هم الثار، يلازمون الذين أرلثك محيينا، 
منها.بجرجون لا 

عليعقم،الكثيرة اذكروانمي يعقؤب ياذرية ]*ا[ 
بعكتىتؤمنوا بان لًقم• ثبميق وأتعؤإ ل، واشكروا 

أتممذلك فعلتم فإن بشّرائي* وتعملوا *حميعا، ونسل 
قوالجاه الدنيا، ق النهمة من به وعد.تدءكم ما لمكم 

إننقمي واحذروا فخافوف، ~وحدي~ وإياي الآ-ذ—رة• 
ي.وكفرتم العهد، نقضتم 

علأنزلته الذي بالقرآن إسرائيل" ابي وآمنوا~ي]اف[ 
صححمحن اتعلمونه ملموافقا ولأوله، النه ني محمد 

يمكفرالكتاب، أهل من فريق أول تمكونوا ولا التوراة، 
الدنياالزائل،حمتام من ثمنا باياق ئشدلوا ولا به، 

معصيق.واتركوا بطاعي فاعملوا ؤحدي وإياي 

ظمحةًفمإتيسىقنيع
بجرؤذ.هلاحون، هداى 

فمث،اكارصإهالإوله
وأمو٦ومصتة

^٥٥٥١تءاممأبما^؛، ءآدهأْتي. و؛بى ^4،؛؛^ اأوؤ< 
طانيةممولأئرإثاه

القحكود^١٧ ه( 
آلناسإاإز

صتآبي^تبةلأسلملهؤقنسؤن 
ظالأؤالءشع\بيج(

شنتادهسءنسل لأ-محني وأئةوألأ\ ه كؤ-تن اؤ 
ثوهمحرمحثو0.ؤأ؟بمثلمنهائثه 

اثنهني صفه من الصرح الحق واحذرواكتمان افريتموه، الذي لًىإبالباطل بينته الذي الحق نحلطوا ولا ]؟ا[ 
بايدبمًقم•الي الكتب من تعلمون فيما عندمقم، مكتوبة نحدونها وأنتم كتبعكم، ق الي . ■محم،- ورسوله 

[i٣ ] وتؤدوامحمد.، ورّحله الله بهاني جاء كما الصحيح، خمرالؤجه الصلاة تقيموا بأن الإسلام: دينر ق وادخلوا
ه.أمته منر الراكعين مع وتعكونوا المشروع، الوجه ز المفرؤصة ١لزك١ة 
بالخيرتامرونها فلا أنفمعكم، وتهركون الخيرائت،، بعمل الماس تامرون حلن علمايمكم ؤحال حاليكم أقبح ما ]-؛-؛[ 

تعملونأفلائبه!! الإيمان وؤجؤب ه، محمد فيهاصفايت، الي الموراة، تقرؤون وأنتم وهوالإسلام، العفليم، 
صحيحا؟استعمالا عقولخقم 

يخشونالذين ١لأشعذن، ر إلا لثاقة وإنها وكنللئاالصلاة، أنواعه، يجمح بالصر أموركم كل ق واستعينوا ا"ا[ ]ْا، 
والخزاء.للحمابح القيامة يوم راجعون إليه وأنهم بعدالوُت،، ؤعلأ جل ملاقوربهم أنهم ويوقنون ويvجونماعندء، النه 

زمجانمكمعالي ر ئصلممقم أق وتذكروا عليها، ل واشكروا عليعكم، الكثيرة نمي تذكروا يعقوب ذرية يا ]٧■؛[ 
والإنحيل•كالموراة الرلة ؤالكتي، الأنبياء، بعغرة 

فدية،متهم يقبل ولا ١لك١فربن، ي شفاعة النه يقبل ولا شيئا، أحد عن أحد يغي لا يوم القيامة، يوم ؤحافوا ]٨■؛[ 
العذاباّمن، وإنقاذهم لممرنهم يتقدم أن اليوم هذا ذ أحح- يمللن، ولا حميعا، الأيض أموال ولو؛١^' 



حوو\اؤثت1أ

آلاف^^^•همسءاولآود، 
تآءلإدتيطملآئُ

و؛دوبمدثاضبه ونونظئو0 
ئع>،وحنةهب0ه

(جكمكمممِكويى دؤّف بمني •عءهؤ؛ نرعمؤنا 
ئ؛ؤءنثدو00وآفثنمال مح(أوشث، 

إظمحئزاس؛ؤهئاؤؤ
صْمح1ؤدمحق>
^قزثابؤلإ،محلجٍاب

بمئ؛ؤؤه 
^^ا0لآلثئثاؤطرذزبمي 

ءكؤأمنىشي>فموصاظءٌلأدؤئ 
كميةيئوو(ج(

٨اصزكثن

 ]٩iمنحنن عليعشم ا نمتنواذكروا ل
العذاب،اشد يذيقونمكم وهم واساعه، معوز بطش 

ماءهكمونئثمون أبايعكم، ذج من فنكيرون 
ربعكم،من احتارلخكم ذلك وق والامتهان. للخدمة 

ادنهشكر تؤى نعظيمة، نمة منه انحائعكم وق 
وأجنالكم•عصوركم م ق تعاف 

بيعكملقملنا حين عليعكم ا تحتنواذكروا [ ]٠٠
ؤأنقذنايكمقعرتم، يابة، ؤلريا فيه ؤجعلنا اليحر، 

لحلفلما اء. المي الهلاك ومحن ودْ، وجنمعوز من 
أمامالماء ق أهلكناهم تلرقعكم وجنود0 معول 

أعينحتكم.
مؤسىا واعدنحين عليعكم ا نمتنواذكروا [ ]١٠

فإذاونورألعكم، هدايه التوراة لإنزال ليلة أربعين 
القليلة،المدة هذ0 غيابه فرصة تنتهزون بعشم 

معبؤدأبايديعشم صنعتموه الذي العجل ونحعلون 
وأنتمالعكفربايئه— أشع —ؤهذا الله دون من لعكم 
إلها.العجل بانحاذلتكم ظالمون 

اوقبلنالمكره، الفعلة هذه عن نحاوزنا ثم [ ]٢٠
والهلغيان.العكفر ق تتمادوا ولا ؤأفضاله، نمه نؤ الله يشكروا أن رحاء مؤبى؛ عؤدة بعد توبتيكم 

منتهتا■و١ لؤ -وهوالتوراة-؛ والباطل الحق بين الفارق الكتاب مئّى أعهلينا حين عليعكم ا تحتنواذكروا ]٣٠[ 
الضلالة.

إلفتوبوا إلها، العجل بانحاذًقم انفحكم ظلمتم إنمكم لقومه: موس قال حلن عليعشم ا تحتنواذكروا ]اه[ 
ذلك،فامتثلتم النار، ق الأبدي الخلود من عندحالقعقم وهداحيرلتكم بعضا، بعضنكم يفتل ان بحالفكم؛ 

بهم.المحيم عباده، من تاب لن التواب هو تعال إنه توبتعقم. بقبول عليعقم ادن4 قس 
عيانا،اطه نرى حق اممه، هوكلأم منك سمعه الذي الكلام أن ي نصدقك لن مؤبى يا قلتم: إذ واذكروا [ ]٠٠

تعال.الله ر ؤحنأتيقم ذنوبيغم، بب بفقئلثعكم باعينعكم، رأيتمؤها الي؛ المهلكة العقوبة فاخن.محكم 
اللهبعثهم ثم لهم، عقوبة المؤلت فهذا عليعكم. الئه نعمة لتشكروا بالصاعقة؛ مومحكم بعد من أحييناعكم ثم [ ٠٦]

آجالهم.لاستيفاء 
حزالشمس،من عليعكم مثلللأ حاب الجعلنا إذ الأرض؛ ق تتيهون كتم حين علبتكم نمتنا واذكروا [ ٠٧]

وقلناالثماق، وهوطيريثبه الشلوى، علميعكم وأنزلتا كالعسل، طعمه الصمغ شه وهوثيء الن، عليعكم و١ذزلا 
"لكنواولعكن النعم، وماظلمونابعقفران تمتثلوا. فلم دينعقم، ولا•تخالفوا رزقناعقم، ما طئبات كوامن لعغم: 
علمهم.عائدة الفللم عاقبة لأن يظلمون؛ انفههم 



نورْاتمتة

ادخلواا: قلنحين علهكم سا نمتتواذكروا [ ٠٨]
مك١نأي ق تلثياتها من فكلو١ ا،لشرساا بيت  ١٠مدينة 
فه،خاصعين دحولخغم ق وكونوا هنيئا، أكلأ منها 

لتكمفتجب عقاذنوبنا، ربناحقع وهولوا؛ ل، ذللتن 
الحنينوّزيد علبكم، هرها ونعنكم وثعف 

حيرأوثوابا•باعمالهم 
قولإسرائيل بي من الضالون الخائرون فج-دل [ ٥٩]

ينحفونلحلوا إذ حميعا، والفعل القول ؤحرفوا اطه، 
بدينتهرووا واّشعرة، ق حبة وقالوا؛ أنتاههم خمر 

يبماء؛ الامن عذابعليهم اطه فانزل اطه. 
افه.حئاعت عن ؤحرؤحهم سردهم 

ياس عثل-ؤأنتم علبكم ا نحتنواذكروا [ ]٠٦
قومه،لممى -بصراعة-أن موّى دعانا حلن التيه- 
منهفانفجرت فضرب، الحجر، بعصاك اضرب فقلنا؛ 

قبيلةْع المائل، بعدد عينا، اثنتاعشرة 
ك!و\وقلتالحم: يتنازعوا. لا حق بها الخاصة بالعين 

ممسيين.الأؤتش قمعواق ولا افه، رزق واشربوامن 

شنتز^٨دامتهىءكلواخاجف ؤ؛اذملثا 
^^داولأأطسهسزقكمل؛ثداوآذظأآياب 

ئتؤأوآك ثهزآركا 

لق٢حزةمجرثبعصاك صiتاآمف لأؤيه؛، مؤمحئ 

همحقآلأّم<محيين 
يويمحاهؤبيِئاغكا
شئبملهاؤؤابما
ق3ااشبيلآآكرني
يخنلةلنضرم١تاقث

ؤبمثؤذأؤ رثايأت ^ؤنئتازأةكمنوف آس 
صواؤطالأبم>ئلأه

الضيقوأمابضم كعادنعضم، العمة فبطرتم والهليرالثم، الحلو، الهلعام علبكم أنزلما حين واذكروا [ ]١١
الأرضنبات لمامن بجرج لماربلئ، فادع الأيام، يتغيرمع لا ثابت ؤلعام نصبرعل لن يامؤسى فقلتم: والملل، 

عليهم-:تتكرأ -م موّهم قال والمصل. والعدس، تؤم، الق والحبوب والقثاء، والحصر، المقول امن تلعام
ضْمن اهبطوا لطم؟ اطه احتاره الدّي المافع الرزق هدا وتتركون دد.رأ، أقل ش الق الأطعمة هدْ أتطلبون 

اختيارهميقدمون أنهم لهم تبين ولماهبطوا والأسواق. الحقول كثيرأق مااشتتهيتم نحا-وا مدينة، أي إل المائية 
وفقرالمقوس،الدل صمه لزمتهم لذلك لحم؛ افه مااختاره عل شهواتهم ويونرون اختياراطه، ض موطن~ كل -ق 

البنينويقتلون افه بايات ي>طفرون ^٠١ ١٤ولأنهم'اطه، دين عن لإعراضهم اطه؛ من بغضب وانصرفواوؤحعوا 
ربهم.حدؤد ونجاونجم عممجانهم يب يؤذلك ؤكدوانا؛ حللما 



نوزئاومزؤ٠^

ئمحدةؤاد جا نجزئ، محوبظ'ق^ِولآصأ 
ووثناؤةطزأظطح1إْآءاثئثؤط؛أ3كأ 

^ؤوجمئAرمJرينيمحق هنتز 
ٌمحتلأظفياك،

قطلاه^٠٧^^١ 
وأدئال0 ئَهتقتث دان 

قئوبمحوأبمز؟داوأؤؤيهةإ\ن مؤيئ 
ايهقئ،

محهبم/بجراءا
يمحقوؤيطئعأ!ؤث لأئادآس بئر؟ 

قاث:ةهك^ؤئماه
عئةخُمحاسزأمث®

محثص

صدقواالذين الأمة، هذه من االؤمن_ان إن [ ]٢٦
بعثةقبل كانوا والذين بشمعه، ؤعملوا له، ورّّباش 

والمارى،الهؤد، من المالفة الأمم من خمد. 
مقروليل ولا فهلرتهم' •تز باقون قوم والصابمح،"وهم 

تصديقاباش إذاصدقوا حميعأ يتبعون-هؤلاء لهم 
ؤعملواعملاؤالختناء، العث، وبوم هاححأاخالصسا، 

ولاربهم، عند لهم ثابت، فثوابهم عندالقه، محرصي_ا 
همولا أمرالأحرة، من فيمايستقبلون، عليهم خوف 

بحثةبعد وأما ا. أمورالدنيمن افاتهم معل بجزنون 
فلاكافة، الاس والرسلنإل خاتماسيين محمد. 

وهوالإسلام.بي،، جاء غقرما دينا أحد من اش يقبل 
أحدناالعهدحقن إسرائيل- -يابي واذكروا ]٣٦[ 

ورفعنابالعبادة، وإفرادء باش بالإيمان مخكم ا،لوكد 
الكتاب،حذوا لخكم: وقلنا الهلورفونمكم، حبل 
أطبقناوإلا واحففلوه، واجتهاد •بجد أعطينايقم الذي، 

وعملأ؛يقولأ التوراة تنسوا ولا الخبل، علمكم 
عقابي.ونحافوا تتقؤق 

علمكماش قصل فلولا دائما. كشأمكم الخيل ورح أحداليثاق بعد أحرتم،' مرة ؤعصيتم حالفتم ثم [ ]٤٦
والأخرة.الدنيا ق الخاسرين من لمزتم حطاياحكم، عن والتجاوز بالتوبة، ورمتا، 

فيماأمراش، عصت، الق القرية أهل من باّلأفئتكم البأس من ماحل - -يامعشراليهود علمتم ولقد [ ]٠٦
اصطادواثم ؤحمراليلك، الشباك بؤصع ب،ٍتا اليوم ي الثمك لاصقلياد فاحتالوا المسن،، تعفليم من عليهم أحده 

منبؤذين.قردة اش مسخهم ذللثا، فعلوا فلما الحزم، إل حيلة الأحد؛ يوم السنلئا 
بعدهامثليعمل لن ؤممبرة بها، حل حبرهاوما يبلغهم القرى، بجضرتهامن لن عيرة المرية ُدا0 ا فجعلن[ ]٦٦

عليه.فيثبتوا الهق، عل أنهم لعلموا للمالحين؛ تذكرة وجعلناها الدنوب،، تلك، 
قالحقن واللام، الصلاة عليم لوسي ؤح،رالهم تعنتهم وكرة أسلافنكم، جناية إسرائيل- بي يا واذكروا [ ]٧٦

عليهمفرد والاسستخفاف؟ للمخرية مؤصعا أنحعلنا تكرين-: -ممفقالوا بقرة، تذبجوا أن يامنكم اش إن لهم؛ 
الستهزئقن.من أكون أن باش أستجير بقوله: مؤسى 

نةمتيتقون صفتهاألا لتكم: يقول اش إن فاجابهم: القرة، هذه ياصفة يؤصح ربلث، لما ادع قالوا: [ ٦٨]
ربيثم.أمر امتثال إل فمابعوا بينهما، متؤسطة م وإنما قتية، صغيرة ولا هرمة، 

الصفرة،شريدة صفراء إنهابقرة يقول: إنه قال: يالونها• يؤبمح لماربك ادع ئن،؛ قائلجدالهم فعادواإل [ ]٩٦
ثنرمزسظرإلها•



نوزهاوق_ئبلآ!لألإ

١^١٨^١١

يوضحربك ا لنادع لو؛ّىت بنوإّرائيل قال [ ]٠٧
القر—بهذءلأن سق؛ غيرما أخرى صفات ا لت

-إنوإسا محار؟ عليناماذا كثثرفائي ات- الصف
١الاموربذبحها.القرة إل لمهتدون ثاءالله- 

غيرمذللةإنهابقرة يقول: النه إن ت منّي لهم قال [ ]١٧
للشؤغيرمعدة للزراعة، الأيض حرائة ز للعمل 

فيهاولص حمعها، العيوب من وحالية الساقية، من 
جئتالأن قالوا: •جل-ها. غيرلون لون من علامة 
حلولبعد ذبحها إل فاصهلروا القرة، ؤصما بحقيقة 

وهكذالعنادهم. ذلك يفعلوا وقدقاربواألا المراوغة، 
عليهم.اش فشدد شردوا 

بشأنها،ؤنفافتنازعتم قتلتم إذ واذكروا [ ]٢٧
مجاكنتممحرج واش القتل، ة تهه نفعن يدفع 
القتتل•قتل ثن نحفون 

القرةهذْ من بجزء اضربواالقتيل ا: فقلت]٣٧[ 
قاتله.عن وبجركم حيا، س—يبعثه اض فان الانبو>_ة، 

وأده ^^ائادإثعاؤن \قوجذ3إذلأ 
مجظقز3محئون0

وير؛1ؤأنموي آث، ئق ^^هاطدمحن 
بمشييتلقهزبإِةل وقثش ه ءادنمهءكقمحقترسؤن 

مأو١نيثتيارقثاشتي
لأن

^قلعثاسفي^اه
منهزدنيى *اصننعؤذ\ن؛لهلح]دنو3وخ\و 
ؤمنماعق_اوه تشممنءكلنمأثؤثمبمرةوبهدئبمني 

ءاشواْئاؤاءاذاوادائثوثهق١داءاآقبجث 
^اومحؤلأهمبم\ق؛آس
عثهكهمِيام^ِهءبمتربضكراكلأهنقنين.

معجزاتهإسرائيل- -يابي ويربيكم القيامة، يوم الوق اش نجي كذلك وأخيربقاتله. اش ببعضهافأحياه فضربوه 
معاصيه.عن فتمتنعوا بعقولخكم، تتفكروا لٌ تعال؛ قدرته كمال عل الداله 
إليهايئمن. فلم وعلمفلت، قلوجتكم اشتدت الخارقة المعجزات هدْ كل بعد إذ بن.لك؛ تنتفعوا لم ولكتهءكم ]ام١[ 

أشدم بل الصماء، الحجارة مثل قلوبيقم صارلت، حق أريتكموها، الق الباهرة الأيات أمام قلى ولم خير، 
الحجارةومن جاريه، فتصرأنهارا صبا، الياه منه تنصب حق وينفرج يتمع ما الحجارة من لأن ة؛ غلغلا منه—

تعالاش خشية من الحبال أعال من قعل مابالحجارة ومن والينابيع، العيون منه فتخرج فينشق، مايتصدع 
تعملون.عما بغافل اش رما وتعفليمه. 

علماؤهمكان وقد بدينمكم؟ اليهؤد يصدق أن نفؤسعكم قشعت إسرائيل، بق أفعال أنيتم لمون المأيها [ ]٠٧
أوبتحريفحقيقته، ماعقلوا بمد الصحيح غيرمعناه إل شنقه بحرفونه تم التوراة، من اش كلام يمعون 

نكذبا.عمدا العالت>ث رب كلام بجزفون أنهم يعلمون وهم ألفافله، 
خلاوإذا التوراة، ق به المبشر ورّولخقم بدينعكم آمنا انهم: بلمقالوا آمنوا الذين لقوا إذا اليهيد هؤلاء [ ]٦٧

أمجرمن التوراة ق لخقم اش بثن بما المومنتن أتحدئون إنيكار ق قالوا بعض إل اليهود من النافقين هؤلاء بعض 
فتحذروا؟تفقهون أفلا القيامة؟ يوم ربعكم عند علمكم الحجة لهم لتكون محمد؛ 



نؤرداؤرب

و،لمآّنبإلآاىؤ 

ئيلأبميآقِصثخمءقتح قدامن نزدمؤث 
مئاثؤإوذح<
\ثارالآكاتاقمئودءثمل
شحإئا\كنيتمأهم

سنثةتفر لأتنلمؤيى ما -^^0، دقوإورن> 
آلئارهر\كحتجثأ بؤء~>قؤينكثمإه\وك\ق ؤاحتقت 

لخآكألمجني
يامحققمأنجهاء-لأ.لاذأخن 

وملأوالمثًطص ؤأثثنش آقئنئ ؤذى احثاة 
ءًآلأاوآوءاماجٍءظ'لقايىحننا 

هوأث>سرصوث سلأمناطز ةيإلا ؤقئز 

١٢القنيثإكز

اللهأن يعلمون ولا الحرائم، هذْ م أيفعلون ]؛١^١[ 
يظهروض،؟وما بجفونه ما حمح يعلم 
والكتابة،القراءة يجهلون حماعة اليهود ومن ]٨^١[ 

اضنى ات صفافيهامن ومالتوراة يعلمون ولا 
إلاأكاذيبذللث، من وماعندهم محمد.، ورمحوك 
فاسدة•وظنون 

اليهؤدمن وء لأحبارالديد تسوؤعيد فهلأك ]٩^١[ 
هدايقولون: ثم بأيديهم، الكتاب ييكتبون الذين 

نبنهعل اش أنزل ا ملوهومحالف الله، عند من 
هذامقابل ق لياخذوا واللام؛ الصلاة عليه محوّى 

كتابتهمبسم، يمهلكة عقوبة فلهم الدنيا■ عرحس 
مالسبب مهلكة عقوبة ولهم بأيديهم، الباطل هدا 

ؤغيرها•ك١لئشوة الحرام، المال من القابل ق يأخذونه 
الأخرةالنارق ا تميعنلن بنواراييل: وقال ]•٨[ 

معللاالرسول -ايها نم قل العدد. أقليلة أيامإلا 
الالله فان بهيا، اممه عهدمن أعشدًضم دعواهم-: 

الكذب.بافأراييتكم تعلمون لا ما اش ِش تقولون إفًكم بل عهده؟ يخلف 
جوانبه"هميع ثن ذنوبه عليه واس—تولت الخكفر، إل جرته حق الأنام ارنهكب من أن نابت،: الله طط؟' [ ]١٨

دائمهملازمة نارجهنم يلازمون والكفارالذين المشمكون هم فأول؛ائ، بالله— أشرك فيعن إلا يمحقون لا -وهدا 
تنق3لح.لا 
المتفقةالأعمال ؤعملموا حالما، تصديقا اله ورّ.بالله صدقوا الدين ائ هدا: مقابل ق الثابت، الله ؤئتكم [ ]٢٨

تنقطع.لا داسه ملازمه الأحرة ق الحنة يلازمون هؤلاء يسله، إل أؤحاها الق الله شريعة مع 
تحسنواوأن لم، شريلئ، لا وحدْ الله تعبدوا بأن موكدأ: عهدأ علميعكم أحدنا حين إسرائيل بي يا وادكروا ]٣٨[ 

مايملكون لا الذين وللمحتاجين الخلمم، بلوغ دون وهم آباؤهم ات مالآرلأدالذين ولوللاقربثن، للوالبىبمن، 
ونقضتمأعنصتم ثم ١لزك١ة، وإيتاء الصلاة أداء مع الكلام، أطي_، للناس تقولوا وأن حاجتهم، ويد يا=قفيهم 

إعراضعقم.ق مستمرون ؤأنتم عليه- ئسثا منعكم قليلا -إلا العهد 



ايتاكز١٣

نورْاتئزئ^١^٠

عليؤضراحدنا إمائيل-حنن بي -يا واذكرؤا ]■؛٨[ 
دمدعضا=كم سفك يرم اكوراة؛ أق عهدأموكل 

ثمدياركم، بعضاس بعضًكم وإخراج بعض، 
صحته.؛ ٠٠٣يشهدون وأنتم بذلك، اعارفتم 

ونجرجبعضا، بعضتقم يقتل هؤلاء يا أنتم ثم [ ]٠٨
س'وبتمئىكهميقمم

أساريياتؤكم وإن بغياوعدوانا. بالأعداء إخوانه عل 
بدفعالأسر، من تحريرهم ي سعيتم الأعداء د يق 

ديارهم.من إحراجهم علييكم محرم أنه مع الفدية، 
أنهآمببعض تؤمنون حقان تفعلون ما أقبح ما 

يفعلض جراء فليس بيعض-ها؛ ومحكمرون التوراة 
القيامةويوم ذالدنيا. إلادلأوفضيحة منعكم ذلك 

بغافلالله وما المار. ق العذاب ^ ٥٥١إل الله يمدهم 
تعملون.عما 

الأجرة،؛ ١٠٣لمديا الحياة آثروا الذين هم أولئك [ ]٦٨

دماءطمولآنيمبم٠ؤ؛ذ 
بيربيواضضدون0
١٠٧
تجمحزونهمألإنيزاض.ثب
ؤ؛انباليكرمخاةن1دبمموهوممؤمتيظر
^^ي.،ؤمحةذبمني
^^^ا1لأخرىفياك؛ؤق
ثإاق١تمدآكدفوتامم

يي9وقدظتيج
قمنبمكمبثالأعؤئ غمحكقاجاءحغ>ربجول، اقدثف 

لأآظلج(لأالأمتتا
ج(^لملأئا>فيررث> 

الله.عداب من ينص-مهم ناصر لهم وليس العياب، عنهم بجففا فلا 
الواضحات،العجزان مريم بن وأعهليتاعيي إسرائيل، بي من بيل وأتبعناه الموراة، ولقدأعهلينامجئّى ]٧٨[ 

عليه،امممليتم أهواءمحقم، يوافق لا الله عند مجن بوئ رسول جاءيتكم ١^١ لام- العليه يجريل وقوبناه 
فربقا؟وتقتلون فربقا فكدبتم 

الأمركااذعزا،ولص إلهاقولك. طذ لا قلوبنامضناة، محي ورسوله الله لي بنوإسرائيل وقال ]٨٨[ 
S[J،iإلاإيمانافلايومتون جحودهم، لسبب الله رحمة من مهلرودون وهم عليها، مْلوع ملعونة، م قلوبهبل 

ينفعهم.لا 



نوزْاقنتئايئإالآ3د

محمحنيىبماتده،ر

آسؤآفيطفؤيى.
ظلأبمآلإو\ثثقنتا 
ء،ثادهءمن ثئآء ش محشيدءعق من أنة، يغل بمياق 

^^تيئابلهتيْ

ثاوئو\نحيىمحزق يتاويآهءد قتاوييظ،ّث 

شمضوليآك-ني 
يجويئهوأإ

ورهنناؤةصفمالظوز-ح_ذإئصدئايتشًكم 
بثاومحنثا

^ئره>محمحتاومجنحاك 
طسرخميرث.يقء،ابجنحطم؛ن 

ا\امحئ؛مح

مصدقالمااش عند من القرآن جاءهم ؤحين [ ]٩٨
محمد.،نبوة وأنمكروا جحدوه، التوراة من معهم 

المب،مثرك ُنيه به تنصرون ييعته قيل نوا وك١ 
ؤسنتبعهنيآح_رالزمان، مبعث لئن ويقولون: 

عرفواالذي الئسول جاءهم فلما معه. ونقانيتكم 
م٠٠٣الله فلعنه وكدبو0. ًكفروابه ؤصدمحه صفاته 

الذيؤكتابه ه، محمد وريّوله الله ًكمربني من 
إله.الله اوحا0 

إذلأنفسهم؛ مواسراييلر اختاره ا ميبغ [ ]٠٩
اللهؤحدألإنزال فللمما التقفربالإيمان اشا.لوا 

محمد.،ؤيموله الله ني  ١٠٠٣لقرآن فضله- "من 
جحؤدهمبسا عليهم الله ص مجعوابغضب 

عليهمكذلك الله غضب بحد ه، محمد بالي 
محمد.نبوة وللجاحدشر التوراة. تحريفهم دسب 
يمم.٠مح يذلهم عد١ئ 

انبياتنا، ٠٠٣انثه بماأنزل نصدق محن قالوا: القرآن، من الله بماأنزل صدقوا لليهود: السلمئن بعض قال وإذا [ ]١٩
الذيبالقرآن لأمنوا حقا بيقتبهم يؤمنون فلوكانوا لمامعهم• مصدقا وهوالحق ذلك، بعد الله ماأنزل ويجحدون 

قيل،؟منر الله انبياء قتلتم فلماذا علبتكم، الله أنزل بما ءؤمنين كنتم إن اليبول"• ~ايها لهم قل صدقها• 
والضفادع،والمثل والحراد صدقه،كالعلوفان  ١٣الدالة الواضحات بالعجزات مؤبى نيرالله جاءيقم وس [ ]٢٩

ربه،ميقات إل مؤسى لهاب بعد معيؤدا، العجن، اتحدتم ذلك ومع العظيم، القرآن ق الله مماذكره ؤغقرذلك 
الله.حدؤد متجاوزون وأنتم 
فرفعتاالعهد، فنقضتم التوراة، منر ءوّى به جاءحكم ما عهدأمؤكدأبقبول علييقم أحدنا حئن واذكروا ]٣٩[ 
عليهقم،وإلاأسقطناالحبل واسمعواوأتليعوا، يجد، حدواءا٢تيناءتقم وقلنال=؛كمت رزؤحكم، الطورفوق جبل 

قإِرالتكفر. ي تمادييكم بب لمسبقلموبيكم امهنحت قد العجل، عبادة لأن أمرك؛ ؤعصينا قولك سعنا فقلتم: 
علمييقم.الله أنزل بما مصدقين كنتم إن العشفروالضلال، من إلمانهتقم به يامركم ما قبح اليسول؛ "أيها لهم 
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الحنةأن يدعون الذين للتهؤي أيهااليّول قل [ ]٠٩
الماس،دون من اش أولياء أنهم لزعمهم بهم؛ خاصة 
فادعواالأمركذلك كان إن وأحباؤه: اؤه أبنوأنهم 

كنتمإن بالموت، غمكم أومن مسكم ١^^، عل 
هذه.دعوايكم ق صادقين 

صدقمن لمايعرفونه أبدأ؛ يفعلواذلك ولن [ ٩٥]
ومسبواقترانهم، كذبهم ومن ه محمد المي 

إلالموديئن ان، والعصيالتتكفر من ارتعكبوه ما 

عليمتعال واش المار. ويحول الحنة من حرمانهم 
ذلك.-ش ؤسجازيهم عباده، من بالذلالمدن 

الماسأثّد الهود أن ~أيهاالرّول- ولمعلمتى [ ٩٦]
١كلةمن بمفيدول١لحاةأناكانمهذْالحياة 

ؤغباتعل الحياة طول ق رغبتهم تزيد بل والهانة، 
ولانة، ألف يعيش أن المهؤدي يتمى الثبمركين. 

عذابمن حمل- -إن العمراليلويل هن.ا يلمعده 
أعمالهم،ثيءمن عليه بجض لا تعال واف اش. 

العذ.اب.من يستحقونه بما عليها ؤميجازيهم 

منحامحسه بمدأق انَكانش قل 
جاوأنحكنئرءقل قمنواآنيث،إان آلقاين دثيب 

ءثكوماهوبمزخزءٍه سنة لؤيممزأف هم يؤداحي؟ 
ينثنلأفاو الئداي، 

ئلتز^هرؤيشاذب
مصذثا,لتاتيناقه 

^^هءوربوممورني.ل
^^ف.هن.وف.اركا

فتيءاينت، ؛اكق 

مموليلميمداضسيق
ّْأّتش

هءكابتِلأينلأورث> فهورهم ورآء أقو ح^.تنث، 

نزلفانه عدوالحبريل كان من الملاسة؛ عدونامن هو حريل إن قالوا: حنن لليهود ول- -أيهاالر-قل [ ٩٧]
بعكلبه ومبشرأللمصدقثن الحق، إل وهاديا اش، كتب من سبقه لنا مصدقا تعال اش بإذن قلبك ر القران 

والاحرْ.الدنيا ق حير 
المهؤدلأن وميكال؛ جريل النلمكان وبجاصة أوالبشر، الملائيكة من ونمله وملائعكته، اش عادى من [ ٩٨]

اشؤعادى الأحر، عادى فمد منهما واحدا عادى من أنه اش فاعلمهم وليهم، وميك١ل عدؤهم، جبريل أن زعموا 
ئؤ.محمد ؤسوله خمر ماأنزل للجاحدين عدو اذ فان أيضا، 
ومحاينكرؤحمأ، صدقا اش منر لأّول أنك خمر تاد.ل واضحات، بينان آيات —أيهااليممول— إليك انزلما ولقد ]٩٩[ 
اض.دين عن الخارجون إلا الأيات تلك 
ونقضوه،متهم، فريق العهد ذلك طرح عهدا عاهدوا فكلما للعهود!أ نفضهم ي إسرائيل بي حال أقبح ا م]••١[ 

محمد..ورسوله اش ني به حاء بما يصدقون لا أكرهم بل غدأ، وينقصونه اليوم العهد يبرمون فتراهم 
ؤجعلوهاش، كتاب منهم فريق طرح الموراة من معهم لما الموافق بالقرآن اش. ؤول محمد حاءهم ولما [ ١٠١]

حقيقته.يعلمون لا الذين الحهال سان شانهم ظهورهم، وراء 





نورْاتمرقامحثالآ3ث

اقنبجإكم١٧

والأذهانالقلوب أوئزلهامن مزآية نبدل ا م]٦•١[ 
١^!؛^ق بمثلها ات أونمنها، لخكم بانفع نأت 

أنت~أيهاالي~ م تعلألم حكمة• ولكل والتواب، 
ثيء؟يعجز0 لا قادر اثنه أن وأمتك 

س،-ايهاص-كوأمحكأناضمال
مايفعل والأئض؟ السموات ق المتصرف هوالمالك 

كيفماوينهاهم عباده وبامر يربد، ما وبمًكم يشاء، 
أنعمى من وليعلم والقبول• الطاعة وعليهم ثاء، 
نصئرولا يتولاهم، وئ بن اش دول، من لأحد لص 

اش.عداب من يمنعهم 
مجنتطلبوا الناس-أن أدربا-ون-أيها بل [ ١٠٨]

والمكابرة،اد العنبقصد أشياء محمد. رسولًكم 
بجرمن أن واعلموا موس• من ذلك مثل ئللب كما 

اضصراط عن خرج فقد الإيمان الخثفروبرك 
والصلأل.الحهل إل تمتم الم
بعديرحعنكم أن الكتاب أهل كثيرمن نمى [ ١٠٩]

لهمما بعد من نفؤسهم به امتالآ>تا الذي الخقد بمب الأصنام؛ تعبدون قبل من كفاراكماكنتم إيماذءكم 
جهلهم،عن واصفحوا إساءة من متهم عما؛ان فتجاوزوا به' جاء فيما ئم محمد ورسول الله ني صدق 
يعجزهقديرلا ثيء كل س اش إن أفعالهم. لسوء وسيعاقبهم ووقع(، جاء )وقد بقتالهم فيهم بجكمه اش ياق حق 

حيركل أف واعل٠و١ المقروصة. الزكاْ وإ-ممتاء الصمحح، ؤجهها نؤ الصلاة باداء المؤمنون- ~ايها واشتغلوا [ ١١٠]
علميها.وسجازيوءثم أعمالخكم، بصيربتتكل تعال إنه الأحرة. ق الله عند ثوابه محد-ون لأذماًكم تقيمونه 

لهمقل القادة. أوهامهم تلك غيرهم، يدخلها لا بهيائفته خاصة الحنة أد والنصارى اليهؤد من ؤ؛ ادش [ ١١١]
دعواًكم.ق صادقئن كنتم إن تدعون ما صحة عل يلدنكم احمروا الرّول"ت ~ايها 

الوحده ئنه أخلص من الحنة وإنمايدخل غيرها، دون بهلادمة مختص الحنة ازعمواأل الأمركملص [ ١١٢]
الأخرة،ق ربه عند عمله ثواب فله ذلك فعل فمن وأعماله. أقواله ^٠ ي ه محمد للرسول وهومتثع ل؛ 

الدنيا.حفلوفل من مافاتهم ر بجزنون هم ولا أمرالأخرة، من فيمايستقبلونه يخافون لا وهم الحنة، دءول ومِ 

دأُي،اوئنه، ءابة من انمح م* 
ؤطلسءفي-ص.أذةنمحِك
لإ،والأزضومالطهمتىدلأي
طإرظضر
ظل،الخمحآلإش
^^؛رمحام،الهثني،

*طمارامحلياطن 
ضمابجلسآفحيىآطاْ

ّى؛حقل عل آس 
آؤصقودوماثثدمؤإومحعو١آكلمزدوءام١ يدثرج( 

أؤانآسبما^ف
ههمداًكان أدج-نةالأش أمجارهوهالألتد-ع 

طمانصق>نؤ
بجصدسومتجمنه

ءولأءمئإغهزولأه-نبجريونماجردربمدتيه 



نؤتداتئربامحثالأ3ت

تيءوقاك\نحننئ
ثىوومحيمأو0الإئؤدؤ قست 

ظّ-رهبجكرتهز
محإمويث.وسممبج

ق.مإبهاؤسئ و أسمه دئمحكرؤٍها أن أقه مسنجث مخ 
^حتي^رثمفيلهم1ا ماحقان ؤكلق 

^^قئابظم.قفأكي

هأصُتلمحهمص
والأرض^ثج(يخأتوت 

طنقؤثج(ودال
^^األأّ'آاتأ

^^^همتحمحهاقاص
محاآتيييِق

١٨

همنُئيء خم؛ ١لصالأا ليس—^c اليهؤدت وقالت [ ١١٣]
اليهودق الصارى قالت وكذلك الصحيح، المد_زر 

الإيمانوفيهماؤجوب والإنجيل' التوراة يقرؤون وهم 
منلايعلمون الذين قال كذلك حميعا. اء بالأنبي

ذيلكل قالوا أي قولهم، مثل ؤغيرهم العرب ٌثرفي 
القيامةيوم بيتهم يفصل فاثأئه ُثيء، عل ك دين' 
بعمله.كلأ ويجازي ين، الم أمر من فيه اختلفوا فيما 

تواذم١لiهفيالين من م [لأأصأظل
ونحوالقرآن، وتلاوة الصلاة، إقام من المساجد 

أوبمنعأوالإغلاق، بالهدم، نحريبها ق ؤجدوا ذلك، 
أنلهم ماكان الظالمون أوليك منها. المؤمت_ين 

العقوبة.من وؤجل ا خوفعل إلا اجد الميدخلوا 
الاخرةق ولهم الدنيا، ي وفضيحة دل بدلك لهم 

شديد.عذاب 

بينهما،وما ؤغروبها الشمس شروق جهتا ولله [ ١١٠]

إليهاقتؤحهتم جهة فاي الأرض"هها• فهومالك 
عليمبعباده، الرحمة واسع النه إن و٠لاءته. ملكه عن نحرجوا لم وجهه، مبتغون فانمكم لخكم بامرالله الصلاة 

شيء.منها عنه يغيب لا بافعالهم، 
بلالياهلل، القول ^١ عن -سحانه- الله تارْ ولدأ، لنفسه ايئص انحد والمشركون; والنصارى اليهو؛ن وقالت، [ ١١٦]

تدبيره.تحت، مسحرون له، خاضعون حميعا وهم ؤبميده، ملكه والأرض الموات ؤ، ا مم 
ارهتكزا،له: يقول فانما كونه قدرأمرأوأراد وإذا بق. يمثال غير عل والأؤض الموات هوخالق تعال والله [ ١١٠٧]

•فيكون 
مباشرةهلاييتكلمناالله العناد: سبيل خز خمد. ورسوله الله لي وغيرهم الكتاب، أهل من الخهلة وقال [ ١١٨]

عنادألنسلها قيل من الأمم قالته القول هدا مثل صدقلث،. ض تدل الله من معجزة أوتأتينا رسوله، أنلث، لخبرنا 
يصدقونللغ.ين قدأؤضحناالأيات الخكفروالصلأل. ق واللاحقين السابقين قلوب، ابه مياقثبرة؛ ومجك؛ 

قم.شرءه ما متبعثن تعال، بالله مؤمنين لكونهم جازما؛ تصديقا 
بجيريتبشيرالومنثن ْع للناس فيئغه والمحجزات، بالحجج الوبد الحق بالدين الريول~ ~ايها أيسلناك إنا [ ١١٩]

يكفرمنعن وولأ م- البلاغ -بعد ولمست، الله، عدابا من بماينتظرهم العانيين ، وتحويفالدنياوالاخره، 
منها.بجرجون ولا القيامة يوم المار يدخلون فإنهم ءكفربكا؛ 



ئوزْاشزتايزإ١لآؤت

\يختو'١٩

ولااليهود -أيهاالرسول- عنك ترض ولن ت'؟اا 
قلدينهم. وابث ديتك تركت إذا إلا النص—ارى 

اتبعت،ولش الصحيح. هوالدين الإسلام دين إن لهم• 
عفرمالك الوُي ْن حاءك الذي بعد هؤلاء أهواء 

وهذاالخطاب،ينصرك. ولانصير ينفعك،، وئ من اش 
عامة.الأمة إل فهوموجه ه، بالني خاصا كان وإن 

اليهودوالمّارى،من الكتاب أعطيناهم الذين [ ١٢١]
الأتباع،حى ويتبعونه الصحيحة، القراءة يقرؤونه 
ومنهماش، برسل الإيمان من فيه يماحاء ويؤمنون 
ولامجرفون ولا ه' محمد ورسولنا ا نبينخاتمهم 
باليومنون الذين هم هؤلأء فته• جاء ما يميلون 

محدهوباأنزلعليه،وأماُسثلواص
خمداض كفاربني فهؤلاء بعضه، وكتموا الكتاب 

أشدهم قاولك به ييتكفر ومن عليه، أنزل وبما فؤ 
١لؤuء.عند حبرانا الاس 

علييكم،الكثيرة نمي اذكروا يعقوب ذريه يا [ ١٢٢]

آقىقست محؤآءهم آقمث، ومح، هوالهدئ أثه هدى ءاة 
كثناقمنوقولأفر0آكين
^^رايخت،ظئةدخمغئمحءاوكلقِقزنحءؤتى

كؤان.لأماِوآ
يولأمليجاعدJاولأقمثه١

قمته

^ئلهارافجاكلآايرا\ماأ
^تلثاآكتث\فِئاى

محئاؤّينؤهأمحثم0
اهلأوءامناؤأره، هنئا؛^١ اجتل و؛دقلإبرءُكهملت 

ضإثقمحامحهاث،وشء
ئفآقاروةقاني\زج(

الكتب.من عليهم وماأنزل أنييانمكم، بمًكرة زمانمكم عالي يمل دصك=قم وآف، 
العياب،تنجيهاهن منهافدية ائنه ولايقبل شيئا، نفس عن نفس لاتغي إذ الحساب يوم أُوال [ ١٢٣]

أحدولا و-اطة، تنفعها ولا 
اشقال بهاخيرقيام. فاداهاوقام لأا، ت١ءقاليفمجن له بماشرع إبراهيم ح-تزااختراقه ؛،" واذكر~أيها١١٢[ ١٢١]■

الأنه سبحانه اش فاجابه قضالأمنك، أئمة مل بعض اجعل رب إبراهيم؛ قال اس• للنذدوة جاعلك إل ل؛ 
الدين.ق الإمامه نحصل 

ومحمعاإله، يعودون نم أهليهم، إل يرجعون نم ياتونه، مرجعاللناس، جعلناالكعبة حمح، واذكر~أيهاالي" [ ١٢٠]
مكاناإبراهيم مقام من انحذوا وقلنا: فته- عدؤ عليهم يغير لا لهم' وأمنا والصلاة، والطواف،، و١لعمرة، ا-إج ق ذم 

ٍلئراأن إساعيل: وابنه إبراهيم وأوحيناإل الكعبة• عندبنائه إبراهيم عليه وقف وهو١لخجر١لذي فيه، للصلأة 
فيه.والصلاة المج،ر، ق أو١لأعتكاز، الكعبة، حول بالطواف-، فيه للمتعبدين ودمى؛ ^٧ ٣؛، 

أنواعمن أهله وارزق الخوف، بلدآآمنأمن »مكة« اجعل رب داعيا؛ إبراهيم قال ح؛ن الي" "أيها د١ذكر لا'؟اآ 
وأمتعهالدنيا ق فارزقه ءقفرمنهم ومن الله؛ قال الأخر- والنوم بادله منهم آمن من( ارزق ^•١ ١^٠^١'-،' 

الصثر.هدا والمقام الؤجع وبئم ١لار• عداب مرعماإل ألحئه نم قليلا، متاءا 





نؤرءاقرئلذ'

الةني؛نإمح٢١

دينادخلواق محي لأمة اليهود وقالت [ ١٣٠]
مثللهم ارى الصسوقالت الهداية، محلوااليهؤدية 

نتعأن الهداية بل انمول-: -أيها لحم فل ذلك. 
باطلليف عنم؛ مال الذي إبراهيم' ملة "■هميعا■ 

تعال.باش الشركتن من وماكان الحق' دين إل 
والنصارى:اليهود لهزلأ، قولوا-أيهاالمؤْذون- [ ١٣٦]

إلينامنوبماأنزل المعمول■بحق، الواحي. اباش صدقن
محي.،وؤسوله نبيه إل اش أوحاْ الذي الق—ؤآن 

إمحماعيلوابنيه إبراهيم إل الصحف من أنزل وما 
منالأنبياء ~وهم والأساحل يعقؤب، وإل حاق، وإّ

الاننيإسرائيل بق قيائل ق ^١ ١٤'يعقوب، ول- 
منوعيسى التوراة، من ٌوّى وماأعطى عشرة- 
الربهم، وك من حميعا الأنبياء وماأعطي الإنجل، 

شخاضعون ومحن الإبان، ق منهم - أح، بئن نفرق 
والعيادة.بالهلاءة 

فإنآمنالكفارمناليهؤدوالنصارىؤغيرهم،[ ١٣٧]
اهتدوافقد الئمول، به جاء مما به، امنتم اللي بمثل 

محىدإشبجة\مبجثت-
٠ىزوآاقاياستتآ
^^ِواش.لواعوبمهوب

^مجاومآرة١محنبن
^لإمحملمئو00محتل رؤهزلادثنف 

^^^مآقلآوأشح١مممه

^ئافيمحوهورباورشىر
^^ث١ودطرمحئ٩طزولإ

مخةومئوت
ؤصنرئشءك٠ركثرر

طؤلإتتهبمتهدينآشوماآسآئ 
ثكءاماءطس؛تقئ 

م■ءماكازاْغملون تتءِولأكاون 

ؤهوعليهم، وينمرخ شثهم المسول- —أيها اش فيكفيك شديد، خلاف ق هم فإنما أعمصوا وإن الحق، إل 
باحوالخكم.العليم لأقوالخكم، المح 

فالزموها،عليها، فطرالاس الق اش فهلرة من أحن هناك فليس عليه، فعلزكم الدى اش دين الزموا [ ١٣٨]
إبراهيم.مجلة اتباعنا ق لربنا محهليعون خاضعون له محن وقولوا• 

بقوميختص لا حميعا، العالين ؤهونب له، والإخلاص اش تؤحيد أمحادلونناق الكتاب،: لأهل -أيهاالمسول- قل [ ١٣٩]
أحدأغيره؟نعبد ولا شيئا، به نشرك لا والظاعق محلصوالعبادة ش ومحن أعماله=كم، أعمالناولعكم ولنا قوم، دون 

وكمن الأنبياء -وهم والأسامحل ويعقؤي، حاق وإّوإسماعيل إبراهيم إن اش: ز محادلين أتقولون بل ]•ا١[ 
بعثوافقي. ؤهداكدب،؛ الهؤدأوالتمّارى؟ دين عل كانو١ عشرة— الأينق إسرائل بق قثائل ق ك١نو١ الذين يعقوب، 

القرانأخيرق وقد تعال؟ اش أم برينهم أعلم أأنتم المسول-: -أيها لهم قل والإمحثل. التوراة نزول مل وماتوا 
وتدعونتحال، اش من عندًكم ثابتة شهادة محقون حلن منعكم أظلم أحد ولا لمين، محنفاء نوا ك؛ بانهم 

عليها.ومحازيعكم لها هوخص بل أعمالعكم، من ثيء عن بغافل اش وما اش. خمر افراء خلافها 
لونما لا وهم أعالهم، عن ينالون ولا أعمالعكم، ولعكم أعمالهم لهم مصت،، قد أّلافعكم من أمة تللئ، ]١ا١[ 
باشبالإيمان العيرة وأن إليهم، اب بالأنسسالأغرار ؤممدم بالخلومح،، للتعلق قْلح الإية وق أعالخقم. عن 

المسل.بمائر ًًكفر فقد منهم برمول لتكفر من وأن ؤسله، واتباع وحدْ، وعبادته 



نهمزًامحإ^١٤^،

مُينمىشثآء\قئو
^^قطنخ'تعإذقكلأ°قٍضإيمة مشننعِ. 

عثاءكز'قهيدانماويكزآفيؤل شهتآءعلأقاس 
٧مهامحشتإتأوزد

تةيراالأؤٌحقاك يئنثقيث،محمحءمحان 
^يعإجهءفمإ>لمح
^^ات؟ؤاثفيآدك

سمنزآكجدجملف 
لأل

ينJؤهلآاممكءآيؤ ثغآمؤن آنكثب نغأ 
ًّالهتب
كيمإجبمته-و

لخ1ك؛اذالمثآصم\بث.

٢٢ائةنية؛مح

اليهودمن العقول ؤضعاف الخيال يقول س[ Nt]؟
صرقالذي ا مواعتراحش؛ سخرية ق ؤأمثالهم، 

إلنصلون كانوا الق قبلتهم عن لمين ايمهؤلاء 
لهمقل المقدساا( ءابيت )وهم، الأس—لأم؟ جهتهاأول 

ض،بينها٠،^، وما والمغرد_، المشرق الئسول-: ~ايها 
يهديملكه، عن ح١رحة الخهالت، من جهة فلمت 

هذاوؤ، القويم■ الهداية ؤلريق إل عباده من يشاء من 
فحيثما١و١مر٠، امتثال ق نفه كله الشان إشعاربان 

وبجاتوجهنا•
الطريقإل لمون- ~أيهاالمهديناًكم وكما ت'ااا[ 

حيارأعدولا؛أمة جعلناضم الدين، ق الصحيح 
بلغتهمنسلهم أن الاحرة ق م الأم ٠٠٣لتثهدوا 

-كذللث،-الأحرة ق الئسول ويئكوذ ربهم، رسالأدتا 
جعلناوما ربه• ؤسالة بلغضم أيه علهكم شهيدا 

عليها،كنت، الؤؤ،  ٠٠١٠٣القدااستا قبلة -أيهاالؤسول- 
لغلهرمجاإلا ، ٠٠مكة الكعية؛١١ عنهاإل اك صرفنئم 
ؤالعقاب،؛الثواب، به ايتعلق، علمالأزل، ق اه نعل

دينهفينقلبامجرتيأعن، الإيمان ، هوصعيفومن، معلئاحيثاتؤجهتط، تقبل يتبعلثاويهليعلئاويلممئزمن، 
الكعبة،استقبال إل  ٠٠١٢٠١الممدبيت،  ١١استقبال من، صلاته ق لم النحول ش الق الحال هن-ْ وإن ونفاقه. لشكه 

واتياعبميكمبه إيماذ^ءكم ليضع الله وماكان والتقوى. بالإيمان عليهم ومي، القه هداهم الذين  ١٠٣إلا لثقيلةشاقة، 
وأجلهم.عاجلهم ق واسعة نهمة الناس لثؤحم وتعال بحانه إنه،السابقة. القبلة إل صلاتعكم ويبطل، ليوله، 

القبلة،ثان ق إليلث، الوُي ١نتثلارألتزول مرة؛ بعد مرة الماء، جهة ؤ، ~أيهاالؤمول- وجهك ■نجول، قدنرى ].؛•؛١[ 
وقإليها. ؤجهلثا فول، بر١مكةاا، الحرام الجد ؤجهة وهما ومضاها' تحبها قبلة إل المقدساا بيتا  ٠١عن، فلنصرفلثا 

الكتاب،علم القه أعهناهم الدين، وإن الحرام. تحوالسجد فتؤجهوا الصلاة لمون- الم~أيها كنتم ^j، أتم، 
هؤلاءيعمل، عما بغافل الله وما كتبهم. ؤ، الثابمت، هوالحق الكعبة إل تحويللث، أن ليعلمون والنصارى اليهود من، 

ذللث،.٣، الشككون،ؤيجازيهم المعيضون 
ؤ،الكعبة إل تؤجهلث، أن ، ٠٣وبرهان حجة بًثل والإُنجيل التوراة أععلوا الذينؤ الرسول" ~أيها جئت ولم، تْإا[ 

بعضهموما أحرى، مرة قبلتهم بتاع أنت، وما عنادأواستكبارأ، قيلتلث،؛ تبعوا ما الله، عند من، هوالحق( الصلاة 
خمروهم الحق بانلثاخمر العلم من، جاءك ؤضهابعدما القبلة شأن ؤب أهواءهم اتيعت، ولش بعم،. قبلة بتابع 

الخالقينأهواء ينع لمن وثبمد وهوتهديد الأمة' لحمح حهنابا وهذا لأنفسهم. ذلالمدن i١لن، حينئذ إنلئا الباطلر، 
الإسلام.لشريعة 



ايزئالثاِيى

الشنحأكن٢٣

أحبارمن والإنحيل التوراة أعطيتام الذين ]ا"اا[ 
محمداأل يعرفون ارى النصاء ؤعلمماليهؤد 

معرفتهممحثل كتبهم، ق المدكورة بأؤصافه الثه نسول 
يعلمونوهم الحق ليكتمون فربقامنهم وإن أبناءهم• 
أؤصافه.وسؤت صدقه، 

الي-هوالحقس-أيها ل7أا[النىأنزلإواك 
لكنوإن ا وهن• فيه• الثاكتن من تيكوس فلا ربك، 
للأمة.مؤحه فهو للمؤسول.، حطابا 
واحدإليها'م يتوجه قبلة الأمم من أمة ولم ت٨ا١[ 

محتس—ابقئنفبادروا-أيهاا،لومتون- صلاته، —اق منه 
قلخكم شرعهااش الق الصالحة ال الأعمفعل إل 

القيامةيوم حميعا القه ؤس—يجمسكم الإسلام• دين 
قدير.ثيء كل ر الله إن فيه. كنتم موصع أي من 

مافرأ،-أيهاالتي- حزجث مك١ن أي ومن ل٩أ١[ 
الحرام.جد نحوالموجهك فؤحه الصلاة، وأنلت 

ومااللهربك. من الثابت لهوالحق إلمه تؤجهك وإل 
ذلك.خمر ؤسجازحكم تعملونه، عما بغافل 

إلفتوحه - الني -أيها حرجت  ٥١٤٠أي رمن [ ١٠]•

لثآءهأزأفيل 
يخإبخوله(أبج
ي0وبزوجمه

ماظإأJ١تدطمآقهوموَّ 

^^يآمحثلهممح١كدقؤمحربميجملق، ؤيا 

وإ؛يرذنمقظك^^^نهرلأمحشومولخشول 

^ؤآفيطق،لأزكذه
هجدء؛كثوذاآدلإئن
هثآبماأسآاظ،آ

ههتبايإت تع آذه بآإلأزؤشلح|ال 

الحرام؛المسجد تحو وحوهاءكم فولوا الأنتش أقهنار قطرمن باي لمون—، الم—أيها كنتم ؤحيثما الحرام، السجد 
أهنرإلا إليه، التوجه هدا بعد والمجادلة، بالمحاصمة علمحقم احتجاج لخكم ١لخالفين للناس يعكون لا لؤ 

نعميأتم ولٌ نهي؛ واجتناب أمري، بامتثال ؤحافوف تحافؤهم فلا جدالهم، ِخمر يظلمون فمتهم، والعتاد الفللمم 
والصواب.الحق إل تهتدون ولعلمتتكم لخقم، الشرائع أكمل باختيار علبتتكم 

منرللحق المبينة الأيات يتلوعفتكم متعكم نممولأ فيعكم أنسلنا الكعبة باستقبال عليعقم أنعمنا كما [ ١٠١]
ويعلممعغمالشريعة، وأحك١م والستة الكتاب ويحلمحكم الأخلاق، ؤؤء الشرك يئس من ويطهزًقم الباطل، 

نحهلونه.كنتم ما السائقة الأمم وقص۵ل الأنبياء، أخبار من 
-أيهاؤحصوق ذكره، من ر الأز الملأ ق الثناء وهو الحزاء، أفضل عليه ووعد بذكره، المومنئن أمرتعال [ ١٠٢]

عليعقم.نعلإر نححدوا ولا دعطغ قولأ بالمكر المؤمنون- 
وبالصيررمكّوالمصائب، الوائب ض أموركم: فيكل الله من العون اطلبوا ياأيهاالمؤمنون [ ١٠٣]

الفحشاءعن وتنش بهاالفسرا، تيلمش الق وبالصلاة والقربان، الطاعات وبالصبرض والن.ذ_وب، المحاءي 
لماالمقتضية بالمومن؛ن، الخاصة اننه معية إثبات الأية وق وذديد0. وتوفيقه بعونه الصابرين مع الله إن والمنكر• 

الخلق.لحمح فش والإحاطة، للعلم المقتضية العامة المعية أما ذكر0؛ سلف 



نورئاو_زئايزإالقاِيى

زانمغه لاقنمؤث 
^ئؤدقرإٌنج

لأنيقهزنجمته اولخلق 
لأكنؤضسمفي\سه_همألمهثدلأش. 

^تيهئا
ىجئعلئِ.إاومحث
^بمو\لأتتىئبمنيت\ثثئ
^^آسهث4ؤآشون.

قهر^^وأئأق\ثsنيي 
هموأؤت1قْومحأرقْسز0إنآقيل ألوث وك 

^رآلألبلأُمتظئوئج(-ةبإيئجالآخ1ف 
ئثلآؤ>محطممح\لأمحآصبي®

ا؟اأةفتإمح

يقتلونفيمن المؤمنون- -أيها تقولوا ولا ]اْا[ 
أحياءهم بل أموات؛ هم افه: سبيل ق محاهدين 

اللهإلا كيفيتها يعلم لا قبورهم، ق بهم خاصة حياة 
ضدليل هذا وي بها- محئون لا ولكنهكم -تعال-، 

القير.نعتم 
ومنالخوف، يرمن مبلشيء ولمختبرنمكم [ ١٥٠]

عليها،الحصول بتعر الأموال من وبنقص الخؤع، 
سبيلق أوالشهادة بالموت الأنفس: ومن أوذهابها، 

والحبوب،والأعناب الخيل نمران من وبنقص اض، 
الصابرينوبئر-أيهاالني- ائها. أوفنانحها بقلة 
حسمن وتثرم بمايفرحهم هذاوأمثاك، عل 

والأخرة.الدنيا ي العاقة 
أصابهمإذا أنهم الصابرين هؤلاء صفة من [ ١٥٦]

مدبرونلئه، مملوكون عبيد إنا قالوا: يصقرهونه ثيء 
راجعونإليه وإنا يشاء، مجا بنا يفعل وتصريفه، بامره 

والحناء.للمحاب بالبعث ثم بالموت، 
ورحمةربهم من ثناء لهم الصابرون أوك-كا [ ١٥١]/

الؤشاد.إل المهتدون هم وأولك سبحانه، منه عفليمة 
القالظاهرة اش دين معالم من - الشرق جهة من الكمة قرب صغيران احبلان -وهماوالمروة الصفإن [ ١٥٨]

بينهما،يسى أن ق حرج ولا عليه إثم فلا أومعتمرأ، حاجا ال؛كعبة قصد فنن بينهما• بالي عبادء اش تع4- 
رشاكريثيب تعال الله فان تعال، بهاممه محلمصا ه، نفمن حلمواعية الطاعات فعل ومن ذلك، عليه بجب بل 

ذرة.مثقال أحدا يبخس ولا يضيعها، فلا عباده باعمال عليم بالكثثر' القليل 
أحباراليهؤدؤهم به، جاء وما محمد. نبوة ض الدالة الواضحات الأيات من ماأنزفا بجف—ون الدين إن [ ١٥٩]

يهلردهمأولك والإجيل، التوراة ق للناس أحلهرناه مجا بعد من الله أنزل مجا يجنم م، وءئرُم الصارى وعلماء 
الخليقة.حمع باللعنة علتهم ويدعو رحمنه' من الله 

توبتهمأفتل فاوثمك ماكتموه، وبيتوا أفسدوه، ما وأصلحوا حظاياهم، من الله مستغفرين يحعوا الغ'ين إلا [ ١٦٠]
منهم.وقبلتها للتوبة وقفتهم إل بهم؛ الرحيم عادي' من تاب من عل التواب وأنا بالمغفرة' واجازيهم 

هنبالمرد اش لعنة عليهم أولك ماتوا، حق ذلك عل واّ؛نزوا الحق، بموا الإيمان جحدوا الذين إن [ ١٦١]
أحمحثن.والاس الملأنمكة لحنه ؤعليهم رحمته، 

بهاءيعت،ذ.رون بمعن.رة يمهلون هم ولا العياب، عنهم بجفف لا و١لار' اللعنة ق دائمين [ ١٦٢]
بجقمعبود لا له، حلقه وعبودية وأفعاله، وصفاته وأسمائه ذاته ق متفرد واحد إله الاس- -أيها وإلههطم [ ١٦٣]

بالمؤمنين.الؤحيم الخلق، لحميع ؤأفعاله ذاته ق بالرحمة المتصف الرهمى هو' إلا 



اتمهمةسورة ايزئالثاِق

امحبممحاكر0؟

واتساعها،بارتفاعها السموات خلق ق إن [ ١٦لا

اختلافوف وبحارها، ؤسهولها بحبالها 
والنور،والفللمة والقصر، العلول من والنهار الليل 

فنالوق منهما؛!؛؛-p_، م بجلف ان ابوتعاقبهم
وماالناس، ماينفع بحمل الق الحار، ق الخاربة 

الأرض،به فاحيا ا.لهلر، ماء من ماء المن اش أنزل 
اليائسة كانت أن بعد بهجة ذات محضزة نمارت 

زمادب م فيهامن الله انشره ومفيها، ات نب
الرياحتقليب من علييكم به أنعم وما الأرض، وجه 

إناوالأنجش، الماء اطلسيربن والمحابا ويؤجّهها، 
ؤحليلاض، ؤصرانية عل لأيات لمابمة 

أدلتهويفهمون الحجج، مواضع يعقلون لقوم نعمه، 
للعبادة.ؤحده واستحقاقه ؤحدانيته، ض سبحانه 

مءنفريق يتخذ القاؤنمة الراهين هلذ0 ومع [ ١٦٠]
يجعلونهموأولياء ؤأوئانا أصناما الله دون من الناس 
والتعفليمالحية من ويعطونهم تعال، ئنه نفلراء 

أعثلموالمؤمنون وحدْ• باش إلا يليق لا ما و١لهل١عة، 

رمحؤمحلمفيآم،لآء-ار
آثهوتآ قأفيزبماثائغآقاش 

يقتتٍهاوطافةا
لأئافأكءرثينطلدصوميم،الإج 

ؤيزآلقاسطبجاهميشث>. آلثتآء 
اذووؤئآذه دون يقخدمن من 

صآئثهناْادتتزث
يدآهيوف)™(شي أناُدؤحمياتاوألآس 

ثآصواولألأآلأابإذ 
سنمآئوأؤألوقال ^^عغدهئآلآساب. 

ًطئةابيهوأئ
م؟لآامحآقار0^^زصزت 

بملخكزمؤفينجا،اساياميقم
هءمالأشنتؤت ؤأيثحشآءؤق يالثؤغ 

ولوالحبة. ق أشركوا وأولئك ض،  ١٠الحبة؛!أحلصوا المؤمنين لأن ولألهتهم؛ ١لتكفارش هؤلاء حب مجن حتاض 
حميعا،بالقوة هوالمتممرد اش أن الأحرة، عذاب يشاهدون حين الدنيا، الحياة ق بالشرك أنفسهم فللموا الدين يعلم 
إليه.بهم ويتقربون دونه، من يعيدونهم آلهة اش دون من اءثد.وا لما العذاب، سديد اش وأن 

الصلاتكل بينهم وتنقّهلح الشمك، عل اتبعهم ممن المتبؤعون الرؤساء يتبرأ الأحرة عداب معاينتهم عند [ ١٦٦]
ؤغيرذلك.القرابة،والاباع،والدين، من بهاقالدنيا؛ ارتبملوا الق 

وكمامنا. براءتهم أعلنوا كما الرؤساء، هؤلاء من براءتنا فنحلمن الدنيا، إل عودة لتا ليت؛ يا التابعون؛ وقال [ ١٦١]^
أبدأ.النار من يخارجدن وليسوا عليهم، ندامات الباطلة أعمالهم يريهم القيامة يوم عدابه شدة اش أراهم 

الضار،غير النافع وهوالهئاهرغيرالنجي، الأرض، ق لعشم أباحه الذي اش رزق من ي الناس أيها يا [ ١٦٨]
العداوة.ظاهر عدولهكم إنه والعامي. والبدع والتحريم، التحليل ق الشيهنان تلرى تتبعوا ولا 

بالكن. اش ز نفروا وبان القح، بالغة معصية وبعكل دسوءًغم، قبيح با ذنبعكل الشيطان إنمايامركم [ ١٦٩]
علم.بدون وغيره الحلال تحريم من 



نوئداتق-رئ

يألآمحلأقثق\سم؛ه

وق'ومحهلأثقزنى
ْتاروئطر^اؤ\ينلإ1ت تت\دها\ؤق 

ههثئدلأق.إسامر
^لخآلهيبوت\سىنحءُءفيطراكه 

عاؤُ\تيشهاث\س
ظوثم\صهس

م\ياصىؤنؤتفرمحبى أفيًكثي، 
ُتجيآثاتيمحسمحؤ;ك
سجؤيئ\ؤن

^^١^أتئمتإيمآدللاألإّنئ 
ه١قئزلآفيكثبآلإف؛و؛ئزؤقإو. 

ضت،فيبجاقشيق

٢٦اياكن

الضلال:أهل ناصحبتن االومنون قال وإذا [ ١٧٠]
خمرأصروا والهدى، الْ-رآن من الله أنزل ما اتبعوا 
بلدينيكم، نتح لا قائلين(: الشركتن أسلافهم تقليد 

ولوكانواآباءهم أيتبعون آباءنا. عليه ؤحدنا ما نتع 
نشدا؟يدؤكون ولا شيئا، انفه عن يعقلون لا 
الهدىإل ؤداعيهم ًكفروا الذين ؤصفة [ ١٧١]

ونيمها،بالهائم بمح لأي 
ودويالداء يسمع وإنما كلامه، معائ تفهم لا وهم؛ 

عنأسه؛اعهم سدوا الكفارصم هؤلاء فمط. الصؤلت 
العزا به، المطق عن ألنتهم أحرسأوا بهكم الحق، 

عقولهميعملون لا فهم ١لياهرة، براهينه أعيتهم تؤى 

 \^^Uتلهيةالالأهلعمة مجن كلّوا الومنون أيها ]؟
كال؛كفارالد.يزامحكونوا ولا رزقنايضم، الي الحلال 

وامكرواالخياينا، ودسسمآحلون العليالت،، بجرمون 
نتمحكموألبقلوب،ءكم عليعضم ة العظيمنعمه لنه 

سامعينلأمره، منقادينر حقا كنتم إن وجوالأحد=ىم، 
له.شربك لا ؤحده تحبدونه له، معليعين 

الحرير،ولهم فوح، الموالدم شرعية، بطريقة ئدبح لم الق لكليتة مايضركم علعكم الله حزم ا إنم[ ١٧٣]
الضرورة.عشر الحرمات هن.ْ أكل لخكم أباح أنه وتبحره عليمحشم الله قفل ومجن لغيرالله• ذبحتا الق والذبائح 

فلاله، أبيح فيما الله حدود متجاوز ولا حاجته، فوق أكله ق عيرءلالم منها، ّئيء أكل إل الضرورة ألحاته فمن 
بهم.ؤحيم لعباده، غفور الله إن ذلك. ي عليه ذنسا 

عوضرأحن. وبجنصون الحق، من ؤغثرذلك ئؤ محمد صفة من كتبه ق الله ماأنزل بجفون الذين إن [ ١٧]•؛
تتاحجإلانارجهنم الحق كتمان مقابلة ي ماياكلون هؤلاء هداالإحفاء، الدنيامقابل الحياة عؤض من قليل 

ولهمؤكفرهم، ذنوبهم لقم من يعلهرهم ولا عليهم، ؤخعله لغضبه القيامة يوم الله يا=كلمهم ولا علونهم، بق 
مؤحع.عذ.اب 

المارز جراءتهم فماأشد بمغفرته، ايثه ؤعذاب بالهدى الضلالة استبدلوا الصفات بهده التصفون أولمك [ ١٧٠]
صبرهمومنر جراءتهم، من الماس- -أيها فاعجبوا ذلك، ش إقد؟اءهم من الله يعجب المارأ! أهل أعمال بعملهم 

بامرهم.والاستخفاف بهم الاستهانة، ؤجه ش وهذا فيها• ومكثهم لمار ار 
نمكفرواالمبين، الحق ض مشتملة رس_له ر كتبه ئرل تعال الله دساأن استحقوه الذي العذ.اب ذللق، [ ١٧٦]

والص.وادبا.المسد عن ومفارقة؛صدئ منانعة لق يبعضه، ؤكفروا بيعقثه فامحنؤا الكالتا ق اخلفوا الذين وإن به• 



نوتْاهرئايز4الثاِق

القبج؛مح٢٧

قالتؤحه ق -تعال- الله الحيرعند ليي [ ١٧٧]
عنيعكن لم إن والمغؤب المشرق جهة إل الملام 
منالخثرهوإبمان وإنماالحيرؤ وشرعه، امرالنه 

ؤآمنله، شريك لا وحد0 معبؤدأ به ؤصدق بالله آمن 
وبالكتبحميعا، ويالملأنمقة والحناء، العث بيوم 

وأعطىتفريق، غير من البيئن ولجح لكفة، النزلة 
واليتاىالمرق، ذوي حبه- شدة تهلؤعا-ح ال-ال 

البلمؤغ،محن دول وهم ماتآباؤهم الذين المحتاجئن 
ولدايمحكفيهم ميملكون لا الذين والمساكين 
عنبعدوا الذين المحتاجين والمسافرين حاجتهم، 

السؤالإل اصعلروا الذين —ائلمين والس ومالهم، أهلهم 
والأسرى،نحريرالرقيق ق وأنفق حاجتهم، لشدة 
يوفونوالذين المفرؤضة، ؛ ١٤٢١وأدى الصلاة، وأقام 

ثدةوق ومؤصه، فقره حال صبري ومجن بالعهؤد، 
الذينهم الصمات بهذه المتصفون أولشك القتال. 
عقابانموا الذين هم وأوليك إيانهم، ي صدفوا 

كرقلأمب
ؤآمح١لآنيو١فشطخمياش وللهلآتحسءاس 

ؤآنقئوءالألتالءقمحءفياٌ ؤأدكثنيؤ 
لأئامهملو١ئلحلوفى١بجاب 

لأ>تهيهمادالإدإ
عوجآثاسٌ،آئين

ستيآتياكوالأك

^جمةصآممق
هؤإJفيآكاصغةقاول

اداحثزعيمحقم ثنفيتكذيؤث)ئأؤتؤ تنس، أل١ 
ختإآؤطهمحنبي

قإدْآامحؤ،اؤن
معاصثه.فتجتوا الله 

عدأبقتله،القاتل تمتموامجن أن علبضم الله فرض وعلوابشرعه وله ور-صدقواالله ياأيهاالذين [ ١٧٨]
بمثلها.والأنى بمثله، والعين. بالمحل، أوالرأه بالمرأة سواءاليجل الحزبمثله يفتل و١لمانلةت المساواة يشرتلء 

الحاقيدفعه محدد ال فيرم-وش الدية باخن. والاكتفاء منه الاقتصاص عن بالعفو المقتول وئ امحه فمن 
حقهإليه القاتل وب،و.غ غيرعنف، من بالدية الول فيهنالب الخلق، مجن العلرفان فلميلهزم العفوعنه- مقابل 

التسهيلمن فيه لما بحكم؛ ورحمة ربحكم من قففيما الدية أحد العفومع ذلك نقص. غيرتاحيرولا من بإحسان، 
الاحرة.أوبالنارق الدنيا، قصاصاي بقتله أليم عد.اب فلمه الدية وأحد العفوعنه بعد القاتل قتل فمن والانتفاع. 

ؤحثيتهالله تقوى نجاء لمتمة-؛ الالعقول أصحاب —يا آمنة حياة وتنفيد.0 القصاص تشريع ي ولعكم [ ١٧٩]
دائما.بحناعته 

مالهيجرءمن الؤصية مالأ- ترك -إن ومقرمائه الموت علامات حضرأحدحكم إذا علميعقم الله فرض [ ١٨]•
يعملثابت حق وذلك يتجاوزاثملث، ولا للغي، الفقيرويوصي فلايدع العدل؛ مراعاة مع والأقربين للو١مين 

وارث.كل نصيب فيها اللص حدد الق المواريث آيات نزول قبل هذا ؤذان الله. يخافون الذين التقوى أهل به 
لؤصيتعكمسمح الله إن غروبدل. تقرمن فإنماالذنب موته، قبل ماسمعهامنه الميتابعد عيروم.ية فمن [ ١٨١]

ذلك.عل وسيجازيعقم أوالحزروالخم،، والعدل الحق إل الميل من صدوركم يخفيه بما عليم وأقوالًكم، 



نؤرواشتإ

ثائهنمء١ءأمحب. ئاثمحمرجم> 
يوآكثمنٌط>

^تختوةيعط\ت0 ققعكزظؤن 
ملآْمحمحا4محوؤ

قسئئتيإمنهطؤ ظعام بيافث3نموؤذى اؤين 
^مإنثتزقلأئ0

هدى\دغليى\ٌال سهزيخال\ؤى 
ئتزشمدمهمحفروأيننماف يرتآل4دئ ولإس 

\وءيىنرقعثة^a3«\ ل صكا وْن آئقهرمحصئه 

تا

اثأإلئ>ؤاد\ ط>همشكروربمتا. 
لم4دلإّلآ\1رال

هثأههممحئنوث ؤفؤيلجأى هكقبمإوإلي 

٢٨ا؛هشثإمحر

M وصيتهي الق عن ميلا موكن بن علم ض ل؟اراأ
الؤصيةوس الؤمي فنصح أوالعمد، الخطأ سبيل رج 
بينرفاصلمح ذلك له بجصل لم قان اهوالأعدل، مبق 

الأصمان،بتضبرالؤصممه•لتوافقالثبمريعه،فلالقب
ؤحيملعباده، غفور اننه إن - الإصلاح هدا ق عليه 

وعملواورسوك اض صدقوا الذين ياأيها [ ١٨٣]ة 
علكمامضه ام الصيعلهكم الله فؤض يثمنعه، ه، 
فتجملونربيكم، تتقون لعلكم قبلهتقم؛ لأمم ا ه
وحد0.ؤعجادته بطاعته وقايه المعامحي وبئن ينأًكم به 
العددمعلومة أيام صيام عيحكم الله همض [ ١٨]■؛سُ 
رممان.ضكانمدممطدثقض .
صياموعليه يفهلر' أن امحرأفله أومالصوم، ليه عو 
 Wالذينوعل أفهلرفيها. أحربقدرالق أيام من دد ع

غرمحتملةمشقة علهم ويثق الصيام يتكإفون 
فريةشفاؤ0، يرش لا الذي والمريض الكبير، الشيخ كه 
مالايملك محتاج طعام وش يفطره، يوم م عن َا 

الفدية،١عهلاء من خيريكم وصياماضم فهوخيرله، تمعأمنه المرية قدر ق زاد فن حاجته، ولذ ييكفيه 
تعال.اننه عند للصوم العقليم الفضل تعلمون كنتم إن 

علالدلائل أؤضح فيه الحق، إل للناس هداية القدر؛ ليلة ق القرآن إنزال فيه ابتدأالله الذي شهررمضان [ ١٨٥]
وترخصنهاره. فليصم مقيما- صحيحا الشهر-وكان حضّرمنضم فمن والباطل. الحق بلن الفارق ؤعل النه، هدى 

ولاشرائعه، ي هولة اليروالبضم تعال اثنه يريد الأيام. تلك عدد يقضيان ثم الفهلر، ق افر والمللمريض 
ولتعفلمؤهالفهلر، عد ي بتكبيرالؤه الصيام ولتختموا سهرا، كميام ١ عدة ولتكملوا والمشقة، العر يمحكم يربن. 

والمسير.والتوفيق الهداية من عليضم به أنعم ما خمر له تشكروا ودل لخقم، دايته هص 
فليطيعوقيعاق، إذا الداُي دعوة أجيب منهم، قريب إق لحم* فقل عي عبادي الّبي~ ~أيها سالك ؤإذا [ ١٨٦]

ودنياهم.ديتهم مصالح إل يهتدون لعلهم ي، وليؤمنوا عنه، ونهيتهم به أمرتهم فيما 
بجلاله.اللائق القرب عباده، من قربه عن سبحانه منه إخبار الأية هذه وق 



نورْاشتئايزإاةِيى

اهمثاكذ٢٩

حماغشهررمضان ليال ق لخكم اش اح أب[ ١٨٧]
ؤحفظستر ؤأنتم لخكم، ؤحفظ تر سهى ^١^^٢، 

سخالفةأنفسيكم؛ محونون كنتم أنيكم انثه علم لهن• 
العشاءبعد النساء محامعة من علبتكم اننه حزمه ما 
فتابالإسلام-، أول ذ ذلك ~رك0 الصيام يال لذ 

جامعوهن،فالأن الأمر، ق لعنكم ووثح عليهتكم الله 
واشربواوي الأولان.، محن لخقم الله قثرْ مجا واطلبوا 
الليل؛ّواد من المباح اء ضيلخكم شين حق 
اكبالإمالصيام أتنوا نم الفجرالصادق، بظهور 

ولاالشص. بغروب الليل دخول إل المفعلرات عن 
إذاحماعهى إل يفضي ما أوتتعاؤلوا ماءًكم نحامجعوا 

الاعتكافد يفهذا لأن اجد؛ المق معتكف؛ن كتم 
إلالتقرب بغثة معلومة مدة المجد ق )وهوالإقامة 

ملجقم اش شرعها الق اذأم الأ-متلك تعال(. الله 
حقتقربوها فلا والحرام، الحلال بئن الفاصلة حدؤده 

اللهيبتن الواضح هذاالبيان بمثل لاتقع—واذالحرام• 
ويففوه.يتقوه للناس؛"ي وأحك١مه آياته 

باطلبب ببعض مال بعضعتكم أكل نولا [ ١٨٨]
والرباوالئشوة، والرقة، والعم،، ١لك١ذبة، ك١لمين 

الباطلمة؛بالحجج ١لحكام إل تلموا ولا وقي—وذللئا، 

^^اوئ،التابمطرص
فيإثيمحاةؤحر

ؤ؛ؤومحامحطئةضأذشطزمحاب^ محامن 
دلإؤطؤألأصؤا^ثمأما٠كقتاآق بنشئوم 

يمحمحآمحالأمحِس

اث4لأة3نبجئكة
رج(ولإئاءقؤامح>قةويش تثئ 

وئدفيْبماإلآلءكاب\؛ؤاتءقم 
^^هنلئؤزه
قمبم،لأابجاوألإ

هي،

صيراةأشَمحكينه

علبتكم.ذلك نحربم تعلمون، وأنتم بالبا٠لزا، الناس من، طائفة أموال التخاصم طريق عن، لتأكلوا 
بهاالماسيعرف علامجايت، الأهلة اط جعل، لهم: قل وتغيرأحو١ذا، الأهلة عن ~أيهاالو،~ت أصحابلف، بالك [ ١٨٩]

وأولالخاهلية ل عليم الخيرماتعؤدتم وليس ومعاملاتهم. وا.ني، الصيام مثل بوقت الحيدة م عباداتهاي—، آوق
هوالخير ولعضن الله، إل قربة ذللث، أن ظانينر أوانمرة، بالحج •محرمون ظهورهاحلن، من، البيوت دخول من، الإسلام 

قتعال الله واخشوا با-بيإأوانمرة، احرامهتغم عند أبوابها مجن اليؤبم، وادخلوا واجتسساالعاصي، الله اش من بمل 
والأخرة.الدنيا خ؛رىا من، نحبون ما بيقل لتفوزوا أموركم؛ كل 

منولئن، والنلول، المئلة، من، النامح، ترتيكبوا ولا يقاتلونهتقم، الذين، الله دين، لمصرة "أيهاالمؤمنون" وقاتلوا [ ١٩٠]
محاتحلون فيحدوده، :يجاوزون الذين، بجب لا الله إن حكمهم. ق ^j؛، والشيوخ، والصبيان النساء من، قتله مجن، لا 

ورسولهالله حزم 



ندرْاهوئ

شأتهؤتي\ظأ
ؤ0آسعمرجمهمها

ص
ؤ؛ؤهنو\

تعولأذث\°لأق' 

ؤؤما\-فحخكنهلآ^^ن\ن. 

نخمنص\طتحدلإؤىق 

٣٠امحج؛مح

حيث\دثرين من يقاتلوuضإ الذين واقتلوا [ ١٩١]
منهأمحوكم الذي الك١ن من وأمحوهم ؤحدسوهم، 
عنوالصر ١لءكفرو١لثمائ -وش والفتنة وهواامكةاا. 

بالقتالولاتسدؤوهم إياهم• قتلهكم أشدمن - الإسلام 
سدوركمحق لحرماته تعظما الحرام؛ المجد عند 

فاقتلوهمالحرام المجد ق قاتلوكم فان فيه، بالقتال 
جزاءيْكون الرائع الحذاء ذلك مثل فيه• 

عندوقتالخقم الخكفر من فيه هم ما تزكوا فان [ ١٩٢]
غفورانثه فان ان، الإيمق ؤدخلوا الحرام، جد الم

ون-فيقالامحناالمؤمئ^ئوا-لُه—
ولادينهم عن للمد.ين ئتنة تعكون لا حق ١لعتتدين، 

غيره.شركباينه،ويضالد-ينللهوحدْخالصالايثنيمعه 
الفالعقوبة عنهم؛ فكموا الخكفروالقتتال عن كموا فان 

ؤعدوانهم.>=كفرهم عل المستمرين عل إلا تعكون 
هرالشي للمشيمن المؤمنون- -أيها قتالخفم [ ١٩]-؛

قلًءكم ه—وجزاءلشتالهم فيه القتال الئه حرم الذي 
المآكانمن افه مم ما نز يعتدي و١١ذى الشهرالحرام• 

فمنعمله. جنس ومن ه، فعلبمثل يعاقب والزمان، 
مماثلةعقوبة به فانزلوا أوغيرْ بالقتال عليعكم اعتدى 

واعلمواالعقوبة، ق المائلة فلاتتجاوزوا اينه ؤخافوا بالعدوان، المالئون هم لأنهم ذللث،؛ ق علييكم ولاَح لحنايته، 
محارمه.وقبب فرائضه باداء ويعليعونه يتقونه الذين مع الئه أن 

يأنفصحكم توقعوا ولا سبيله، ق والحياد تعال، اش دين لممرة الأموال إنفاق ق ~أدهاالمؤمنون- وامحتبروا [ ١٩٠]
خالصامم، عميكم واجعلوا والعناعة، الإنفاق ق ؤأحسمنوا فيه، الإنفاق ؤعدم الله، بيل حمق الحهاد بمك• الهاللئ، 

والإحسان.الإخلاص أهل بجب، انثه إن تعال. الثه لوجه 
مانعبهما ١لإتمام بعد لإتمامهما الدهاب عن متعضم فان تعال اينه لؤجه خالصئن تام؛ن، والعمرة الحج ثأدوا تا'؟اآ 

محن٤^۶١ دل تعال؛ اثنه تقرباإل أوالمقرأوالغنم الإبل من ماتيرلخكم ذبح علمكم فالواجج، كالٌدووالمرض، 
المؤضعي ينحرالملحصرهدلأ حق محقرين إذاكنتم ربيبكم نحلقوا ولا أوتقصارْ، شعرالرأس بحلق إماءاًطم 

إلاينحرالهدى ؤغيرالنحصرلأ رأسه، حلق نم رر١لهديبيةاا ي ه كماتحرالمي إرامه، من يجل ئم حصرفيه، الن-ى 
أذىأوبه مريضا، مفطم فمزكان التشريق. منأيام ومابعده العاشر- -اليوم العيد يوم ي ه—ومحله الذي الحرم، قا 

لمرمساكين متة عل أويتيسرق أيام، ثلاثة يصوم بان فدية؛ ؤعليه حلق، -ؤهومحرم- الحلق إل معه بجتاج يأه من 
وذلكالحج إل بالعمرة استمتع فمن ؤصحة: أمن ق فإذاكنتم لفقراءالحرم. شاة أؤيدبح ؤلعام، محن صاع نمق مكين 

فعليههدياين.بحه ي لم فمن الري، ماتيرمن ذبح فعليه عمرته، انتهاء بعد سباالإحرام علميه ماحرم باشاحة 
منبد لا كاملة عشرة تلك أهلبكم، إل ووجم الحج أعمال من مغتم إذا ؤسعة أشهرالحج، ق أيام ثلاثة صيام 

ؤحاففلواتعال الله ؤخافوا الحرم، أيض ماكي من أهله يً—ن لم لن الصيام من عليه ترب وما الهدي ذللث، صيامها• 
نحر.عنه ما وارتكب أمؤء، خالف لن شديدالعقاب ايثه واعلمواأن نواهيه، واجتناب أوامره ام؛ثثال عل 



الةنيئ!مح٣١

امحإاةِذ

ؤذرشؤال، وهم،• معلومات، أشهر ايح وقت [ ١٩١]^
رالحج أمحجب فمن الحجة• ذي ؤعشرمن القعدة، 

ومقدماته١لحماع عاليه فتحزم بالإحرام، فيهن نفسه 
اللهطاعة عن الخروج علميه وبجرم والفعلية، القولية 
يوديالذي الحج ق والخيال العامي، بفعل تعال 

حيريعلمنهمن وماتفعلوا والكراهية. الغضب إل 
زادالأنسءىإ ؤخذوا عمله. •ش فيجازي'كلأ الله، 
صالحوزادامن فرالحج، لوالشراب الطعام من 

اممه،تقوى حيرالزاد فان سارالآحر0، ال الأعم
السليمة.العقول ياأصحاب ؤخافوق 

رزقامنتطلبوا أن ق حرج عيهضم ذص [ ١٩٨]
دفعتمفإذا الحج. أيام ق التجارة من بالرج ربكم 

-وشمن)اعرفات(( راحعئن الثمس غروب بعد 
ذيمن الناسج يوم الحجاج فيه يقض الذي ١دك١ن 
عحدوالوعاء والتلبية بح بالتالله فاذكروا الحجة- 
الؤجهس النه وادكروا ((—، —ا|المزدلفة الحرام المشعر 

هذ.اقبل من ولقدكنتم إليه، هدايكم الي-ي الصحيح 
الحق.معه تعرفون لا ضلال ق الهدى 

ضمحشهّئ>ألإلأ
سوتاقنمنيإ 

اقئحزبمية 
فيزتيطزمحيحه تت\ولالآك، 

قهمئادآأصئمضن̂ ر
كشمأفيمثإيع_نقتا 

ظمتحتاتاشه قذألاهن 
ظؤوجملره

صفحنؤد\ 
يملش ءات-آءطزأوكدذطرإضأقامم 

0محبم>آمحر|صظفي ء١تثافي١لأمحثاؤتا وثنا 
واؤذألأتياتسثه
ظيجائابامج(ٌ

ج(وتيإلمظت\ب حيثثؤأه 

بهايقف لا من مخالفتن اللام، عليه إبراهيم منها أفاض الق ارعرفات(( من اندفاعينكم ولبتكن [ ١٩٩]
بهم.ؤحيم التائبتن' المستغفرين لعبادء غفور الله إن ذنوبكم. يغفرلطم أن الله واسألوا الحاهلية، أهل من 

مفاخريكركم مثل عليه، اء والثندكرالله مجن فاكهروا الحج، أعمال من ؛^^؛ ٠٢٧عيادتنحكم، فإذاأتممتم [ ٢٠٠]
ومالأ،الدنياصحة، ربناأساق فيدعوقائلا: الدنيافقط.، همه بجعل فريق الناس فن ذللث،. من وأعظم آياتحتكم 
١لدني١٠ض وقصرهمهم عنها ليغبتهم نصيب؛ ولا حفل الأخرة ق لحم ليس وهؤلاء وأولادأ، 

وغيرؤعملأصالحا، ورزقاؤعلمانافعا، الدنياعافية ربناآتناق دعائه: ق يقول مؤمن فريق ال—اس ومن [ ٢٠١]
ودذ؟االأدعية، أجع من ال-عاء وهلذا١ النار. عداب عنا واصمف الحنة، الأحرة وق والدنيا، أمورالدين من ذلك 

الصحيحين.ق ئبت كما الي.، أكردعاء ك١ن 
اب،الحريع والله الصالحة. الأعمال من كسبوه ما يسبب عفليم؛ ثواب لهم ال.عاء بهد.ا ١ي١عون أولئك [ ٢٠٢]

بها.ومحازيهم عياله، أعمال محمر 



نوتءاتمنَللثزئالئ1في

ثمنئ؛آتيهد قاجو1 
.أهئمإبيينئثو0 

.آنحصامِ هفيؤءوهوأه آقهؤم\يى ويقهسئ 

محنسئمحرحهلخولإتلالزةُألإنئ ئئديه 
ثاوقئة'المهاد. 

تأبماآكمث>مناتأؤلآمحلآلأأقتاد. 
ولاسئؤأمن^^°آذرؤازآكزءظآق 

سإظوفيلجاؤنوهئس
لأآهي-ةءكم.
ذ-ذمحجمحتاسقمحمص
^تيلأدآقسجحالأبور.

٣٢اقثاكز

قلائل،أيام ق ومحكبيرا بيحا قافه واذكروا [ ٢٠٣]
عشرعشرؤاكان( الحائي التشريق: ام أيوش 

التعجلأراد فن الحجة. شهرذي من عشر والثالثا 
عشرالثان، اليوم شمس غروب قل ارمق٠٠ من وخرج 

باتتاحربان ومن عليه، الحم—ارفلاذنب بعدري 
عشرفلأالثالث، اليوم الحارق يري حق باامنى« 

والناخرأفضل؛حجه. ق القه اتى لن عليه، ذنب 
ه.التي بفعل واقتا-اء العبادة ق ترؤد لأنه 

فيمأعمالكم،وراقبو0 لمون- ~أدهاالميخافواالله 
موتؤضمبعد محئرون وحدْ إليه واعلمواأقضم 

والحناء.للحساب 
-أيهايعجبك( الناففن من اس النوبعض ]t•؟[ 

منحقلآ به يريد الذي الفصيح المسول-كلامه 
نزتشهيأباثنه موبجلم، الأحرة، لا الدنيا حفلوقل 

الحرأةغاية هدا وق الإملأم، محبة من قلبه اق م
لأمللأيوالخصومة العداوة وهوث_اديد اش، عل 

والمعّ.لمان.

ودشaلخد ١لرسول، أيها عندك من خرج و١ذ١ تْ*؟ء 
اد.الفبحب لا والنه ماشيتهم- ويقتل الناس، زرؤع ويتلف، فيها، ي- ليفالأنجس ف، 

يقبللم الأؤض، ق المسساد عن و5م، واحذرعقابه، ايثه اتق له: وقيل د، القالمنافق ذلك( يصح وإذا ]٦*؟[ 
ش.المراس وليئس عذابا، وك١فيته جهنم فحننه الأنام، من مزبد تؤ الخاهلمية الكروخمثة بجمله ل الصيحة، 

بمحمبالعباد، روؤف واش هناعته. والخزام سبيله، ؤ( بالخهاد عنه، اش لؤضا طلبا ه نفيبح الماس وبععض [ ٢٠٧]
الحناء.أحسن فيجازيهم وأحلهم، عاجلهم ق واسعة رحمة المؤمنين عباده 

عاملينالإسلام، شرائع حمح ق ادخلوا دينا، وبالإسلام ونمولأ نبيا وبمحمن. رنا باش أمنوا الذين أيها يا [ ٢٠٨]
عدولًثم إنه المحامي(- من إليه يدعوكم فيما الشيطان طرق تتبعوا ولا شيئا، منها تركوا ولا أذs١مه، يجمح 

فاحد.روْ.ظاهرالعداوة 
اشأن فاعلموا ستة، والسالقران من الواضحة الحجج جاءتيتكم ما بعاِ من الحق، طريق عن انحرفتم فان( [ ٢٠٩]

له-الناس—( مؤضعه ق ثيء كل يضع ونهيه، أمره ؤ( حكيم ثيء، يفوته لا ملكه ؤ( عزيز 
بهاللائق الؤحه عل ؤجل، عز اش يائيهم أنا إلا البينة الأدلة قيام بعد المعاندون هؤلاء ينتقلر مجا [ ٢١٠]

يقضيؤحينئن. الملأئبمضة، تاق ؤأن العادل، بالقضاء بينهم ليفصل القيامة؛ يوم حاب المن محلل ق سبحانه 
■حميعها.أمورالخلائق مح وحدْ وإليه قضاءه. فيهم تعال اش 



سورئاتمرقاإثزإالثاِفى

الةني؛ن؛تجر٣٣

العانيينإسرايل بي -أيهاالرسول- ل [ ٢١١]
كتبهمق واضحات آيات من أعطيناهم ًكم لك؛ 

عنها،وأعرضوا بها'ما، يًكفروا الحق، إل تهديهم 
-وماض نمة سدل ومن مواضعها. عن ثزفوها -و

الحجةوقيام معرفتها، بحد من وئبتكفربها دينه- 
لم.العقاب شديد تعال اض فان بها، عليه 

الدنياالحياة الله ؤحدانية جحدوا للذين حسن [ ٢١٢]
تهزئونمسوهم والملذات، الشهوات فيهامن وما 

حميعفوق ربهم بجشون الذين وهؤلاء بالمومنتن. 
أخمردنجاتاننه يدحلمهم حيث القيامة؛ الكفاريوم 

يرزقواش ايار. دؤكات أسفل الكافرين ويزل الحنة، 
حساب.بغير حلقه من يشاء من 

الإيمانر متفقين واحدة، حماعة الناس ك١ن [ ٢١٣]
دعاةالشبيتن اش فبعث دينهم، ق احتلموا نم باض 
ومحذربنبالحنة، اش أطاع من مبشرين اش، لدبن 
الكتبمعهم وأنزل المار، ا0 وعمبه لتكفر من 

ريس)ئ( شديدآفيماب ئه ئبمدماج\ء \؛^ 
^^ونسآؤىءاظاخؤتي
^ءبمزجثابج(
^قرسعيى

اومح؟ئمحيكلث،يىالأآك 
^>ء-تيىأشأمحشءاظإ
طذيؤسضىشبماأ

^^ه.زآيأتاءلألأإلإ
^محلهن;امأمحتئض

أمرمحمدق وماائتلف فيه، فيمااحتلموا الماس بمافيهابين ليحكموا اشتملتاعليه؛ الذي بالحق السماوية 
الومتثناض فوقى والأحكام، الحجج من فيها ما وعرفوا التوراة، اش أعهلاهم الذين دأإلا وحمظلما كتابه وه 

مستقيم.حلريق إل عباده من بثاء من يوقق واش فيه. اختلفوا ما ومعرفة الباطل، من الهق تمييز إل بفضله 
ممزاالن.ين الومنين أصا'ب  ١٠الابتلاءمثل من ولمايصجكم تدخلواالحنة، أن -أيهاالومنون- أظننتم بل [ ٢١٠]

معهوالومنون لبولهم قال حق المخاوف، بانواع وزلزلوا والرعب، والخوف والأمراض الفقر من قبكًق—م■ من 
الومنين.من قريب اش نمر إن ألا اش؟ ثمر مجق تعال-ت اش للنصرمن الاستعجال سبيل 

ينمقون؟من ؤش تعال، اش إل تقربا أموالهم أصناف من ينفقون ّيء أي للّي" ~أيها أصحابلم، ياللث، [ ٢١٠]
منوالأقربين للوالدين، مقتلكم واجعلوا الهليب، الحلال المال أصناف من يتيسركم خير أي أنفقوا ت لهم قل 

مجايملكون لا الذين والمحتاحئن البلوغ، سس دون وهم آباؤهم مات الذين والتاى أرحامهضم، وذوي أهلخكم 
عليم.به تعال اش خيرفان وماتفعلوامن وماله. أهله عن تند الذي الحتاج والمسافر وبدحاجتهم، يدكميهم 



٣^١٥^٥للمحُالةِذ

مقا0ئةمحأ
سأساآزهمشز

^^ئلآئ؛ون

يهءمئهثإحئ لإ؛ىمحءؤكجيألإام 
دًفمحصأكفيهبراك
صدعان\صمأزش
^ىشٍىاتيلأبيق
^^ءإبيةكب

ظ0يمتع
^^ةقني\لخنيؤكئ
لأايلتاس4تآامحئ

ؤقث{الأٍقهةةناياتنغقؤث لإمت\هي1رؤك ين 
.شفمثشءكزويث^ 

n

قشال—أيهاالومغون~ علهكم اش فر؟ش [ ٢١٦]
لمشقتهالطع؛ جهة من لًكم مكروْ والقتال الكفار، 
حميقتهشيئاؤهوق ت١ءكرهون وقد ءتاهر0، ؤكسرة 

أوالراحة من شيئالمافيه تحيون وقر ح-يرلخكم، 
ماهويعلم تعال واللص لمحكم. ؤهوشر الع١جالة، اللذة 

الحهادإل مادروا ذلك• مملمون لا ؤأنتم حثرلًكم، 
•ل^ بيق 

الشهرعن -أيهاالرسول- المشمكون بمالك [ ٢١٧]
الشهرق القتال لم: قل القتال؟ فيه يجل هل الحرام؛ 
قه،الرمجاء ؤسفك اسا0ئلآله النص عند *ئلم الج^ام 

بالتعذيبالإسلام دخول من الماس ومنسمحكم 
ونعوبدينه، ومبوله بالنص ؤجحؤدْكم والتخويف، 

التيؤإخؤاج المجدالحرام' دخول من لمقن الم
أكيرذنيا،ذلك ؤأولياؤه، أهله ؤهم مجته والمهاجرين 

الشهرالخرام.ق القتال من جرماعشراللص واعفلم 
V ٠ م ٧ ٧ ٠ ٧ "  ٧ -V- vr  الشهرق القتل مجن أيرإشد فيه ^•يأشإ ق

يردوكمحق يقاتلونطم يزالون ولا عليها، مسمرون هم بل جرائمهم، عن يرتدعوا لم الكفار ؤهولأء الحرام 
فيمتادينه عن ويرئدد — المسلمون —أيها مجنعكم يطنهم ومجن ذلك• تحقيق امتهلاعوا الًكفرإن إل الإسلام عن 
•أبدأ مجنها بجرج لا جهنم لنار الملازمحثن ثبمارمن والآخرة، الدنيا ي عمله ذهب فقد الخكفر، عل 

يهلمعونأولغك النص، سبيل ق ؤحاهدوا دياؤهم، تمكوا ؤالدين لمعه ؤعلوا وؤسوله بالنص صدقوا الذأين إن [ ٢١٨]
ؤاسعة.وهمة بهم لجيم اظلؤيمهن' عباده لضب غفور والثه ودوابهّ النه ضل في 
ءسكرخامرالمقلوا-لقمركل وهماء، وبيعا دبا الخمر تعار حعكم عن التي- ~أيها لمون اليسألك [ ٢١٩]

العالمانوش بالمقامرة أوإعهتاؤه ؤهواحدالمال — القمار حاٍكم عن لونك أ وبأومجاكولأ، مجشرواكأن وعقا0 
وفيهماوالأموال، والعقول والدنيا، الدين ق كثقرة أسمارومقاصد ذلك ق لم: قل الهلرف\ن-، من فيهاعؤض الق 

الصلاة،ؤعن ذكرالثه عن يمدان إذ نفعهما؛ وإئمهماأكيرمن لغيرها، الأموال كب جهة من للناس منافع 
العيرالذيعن ويالونك تأّهيدألتحريمهما• هدا وك١ن المال• ويتلمفان الغاس، بين والغضاء العداوة ويوقعان 
يبينرالواضح البيان ذلك مثل حاحتمممحكم• عل ينبمد القدرالذي أنفقوا لهم؛ قل ؤصدقة، تمعا أموالهم من ينفقونه 

•الدنياوالاحرة ق فيمايتفستقم تتفكروا ص الشريعة؛ وأحك١م الأيات لخقم الئص 



الةنية؛مح٣٥

ماتالذين اليتاى عن - الني -أيها وسألونك [ ٢٢٠]
معهميتصرفون كيفا ال؛لوغ سن دون وهم آباؤهم 

حير،لهم اصلاحتتكم لهم: قل وأموالهم؟ عاشهم مق 
ائرق،نحالتلوهم وإن دائما، لهم الأنفع فافعلوا 
الأخوعل الدين• ق اخوانمضم فهم المعاش شؤون 

لأموالالمضح يعلم واش أحيه. يرزمملحة أن 
اشولوثاء ا. إصلاحه■ش الحربحن مجن التاى 

عزيزاش إن المخالطة. بتحريم علميبمكم وشى لضيق 
وثشريعه.وتدبيره حلقه ق حكم لكه، مق 
المثمكاتلمون- الم-أيها تأزوجوا ولا [ ٢٢١]

الإسلام.ق يخ.حلن حق الأوئان، العابئات 
و١علو١أنرأةمملنكةلأمجالذاولأب،

أعجتطموإن مشنكة، اماة خثرمن باض، مؤمنة 
-إماءالمؤمنات اءيقم نئزؤجوا ولا الحرم. الشركة 

ونسوم.باش يؤمنوا حق للمش/كبتن حرائر" أو 
شثرخ•(حيرمن فقره، عبدأمومناع أن واعلموا 

بالشركالمتصفون أولئك المشرك. أعجبعكم وإن 

وجاوزآمِف 

ح؛رو؛ن

مؤبمته^^ت,،حقيثخثته 

كته/تنمحالأمحلآّ
ىثهمتثدطئوث.بإذهء 

مإواأمحساءققرهؤأدى ^^ئلتمذعزألحتهى 
^لأٌسظ؛ايح4رف

ثبمر^هناًكظرظموأ 
بنحأالئؤبمنيذه 

مو\سشيمي0

المؤديالحق دينه إل عباده يدعو سحانه واش المار، إل به يؤدى ما إل يعاش/ضإ من س يدعون وناء يجالأ 
فيعتروا.يتنكروا، دؤ للناس؛ ؤأحكامه آياته ويبين بإذنه، ذنوبهم ومغفرة الحنة إل بهم 

-أيهالهم قل -محمؤصة-، أوقات ق حبلمة اء النأتحام من ميل الذي الحيض"وهوال-م عن الونك وبم[ ٢٢٢]
الدم،انقطع فإذا الدم، حق الحيض مدة السماء حماع فاجتجول يقربه' ستقذريضرمن هوأذى لدبي~• 

منالمكرين عباده بجب اش إن الدبر. لا وهوالمل لكم، اش أحلمه الذي المؤصح ي فجامحوهن واغتسلمن، 
والأىذ.ار.الفواحش عن يبتعد.ون الذين ١لتهلهردن عباده وبجب والموبة، الاستغفار 

فجامعوهناش، بمشيثة منهاالأولاد قلمحرج اؤحامهن، ق المهلفة تضعون لضم، زؤع مؤبمع ماؤكم [ ٢٢٣]
ؤحافواأوامراش، بمراعاة صالحة أعمالأ لأشضم وقدموا شئتم، كيفية باى ؤهوالمتل فقعل، لحماع ١ ل حمق 

حنمن وينهم يمؤجهم يا - المي -أيها ويئرالوتتن القيامة. يوم للحساب تخقوْ أنضم واعلموا اش، 
الأحرة.ق الحناء 

بلنوالإصلاح والمقوي الؤحم الروصلة من مانعالضم باش -أيهاالمسلمون-حلمفضم نحعلوا ولا [ ٢٢]■؛
عنيعدل أن الحالف ز بل تفعلوه، ألا باش أقسمتم بانضم فتحتجوا منها، شء فعل عواإل للم• بان الماس؛ 

أحوالضم.يجمح عليم لأقوالضم، سمع واش ذلك. يعتاد ولا يمينه، عن ويضمر الثر، أعمال ويفعل حلفه، 



نيوءاورَايزئالثاِفى

قالعزمو\آءوج0\سموثمي. أوثؤ 
^^فحبمسةني؛ق

يةوضؤ.\محمؤن
^ضحا^هظوالةخدإ

بجاء\ألأسائلأأسمناءائيتئؤم 
حخهاما\مث
^دظصبمئمحلأأقه\،لق
لأفلمحئبمئؤممْا
^^آيىحابمآانءلنآا0
ه\ضظو0.

٣٦الةني؛نإمح

نحلمولهااش بمافضم 
قلولبكم.نمدثه بما يعاقبعكم ولخكن قصد، بغير 
لمحيث عصاه بمن حليم إليه، تاب غفورلمن واينه 

بالعموبة■يعاجله 

اءهمفبجامعوا لا أن اض ببجلفون للزين [ ٢٢٦]
أشهر،١نتذلارأربعة أشهر، أربعة أوأكثرمن أبدأ، 

غفوراش فان الأربعة، الأشهر فوات قبل وج1ًو\ فان 
بهم•رحيم رجوعهم' لب الخلف من منهم وقع لما 
تمرارهمب\والعللاق، ٣، عزمهم عقدوا وان [ ٢٢٧]

لأقوالهم،سمح القه فان الخماع، وترك ليمين، اق 
•ذللثا عل ؤمحيجاريهم بمقاصدهم، علم 

ينتفلرنأن بمب الحيض، ذوات والمهللقات [ ٢٢٨]
أطهارأوثلاثثلاثة مدة الطلاق بعد نمكاح دون 

انحمفراغ من ليتاكدن العدة؛ سسبيل ّض حيضات 
هدهأثناء ق آخر رجل تزوج لحن بجون ولا الحمل. من 

اللهحلق ما بجفتن أن لهن مجل ولا تنتهم،• حق العدة 
المطلقاتت ١٤"إن أوالحيض، الحمل من رحامهن أي 

بنميذلك يتتكون أن ويبي الحدة. ق بمراجعتهن أحق الطلقات ؤأزواج الأخر. واليوم الله حمابات مؤمن
عليهنالق مثل الأزواج' 'قل حقوق اء وللمنالعدة. بتعلويل تعذيبالهن بنميالإصرار؛ وليس والخير، الإصلاح 

البيت،عل والقوامة بالعرؤف، والعشرة الصحبة، حسن من زائدة منزلة النساء عل وللرجال المعرؤف، لؤحه اض 
الناب.مؤصعه ق ّثيء م يضع حكيم القاهرة، العزة له عزيز والله الهللاق. وملك 

المرأةإماك هو طلقة بعدكل الله فحؤتكم الأخرى، بحد واحدة مرتان، اليجعة به نحصل الذي الطلاق [ ٢٢٩]
يذكرهامطلقهاوألا حقوقها، باداء معاملتها حن سبيلهامع أوتحلية مراجعتها، بعد العشرة وحن بالعرؤف، 

ألاالزؤجان بجاف أن إلا ونحوم، الهر من أعطيتمئمن مما شيئا تأحدوا أن الأزواج" ~أيها لًًكم بجل ولا بسؤر• 
الله،حدود الزؤحين إقامة عدم الأولياء خاف فان الأولياء، ض أمرهما يمضان فحيغئد الزؤجية، بالحقوق يقوما 

الحلالبئن الفاصلة الله حدود ش الأ.ئةام تلك طلاقها. مقابل للزوج الرأة تدفعه فيما الزوجتن خمر حرج فلا 
الله.لعياب بتعريضها أنقشهم الظالون هم فاولئك تعال الله يتجاوزحدود ومن تتجاوزوها، فلا والحرام، 

فيه،ؤحامعها زواجاصحيحا غيره يحلا تزؤحت إذا إلا له تحل فلا الثالثة، الهللقة زؤحته اليجل طلق فان [ ٢٣٠]
عنهاوانقضتالأخرأومات الزوج طلقها فان لزؤحهاالأول، الرأة تحليل بنية لا رغبة، عن الزواج وببكون 

أحك١ميقيما ظنهماأن عل غلب إن جديد، ومهر جديد، بعقد يتزؤحا أن الأول وزؤجها الرأة ض إثم فلا عدتها، 
بها.المتفعون لأنهم ؤحدوده؛ أحكامه يعلمون لقوم يبينها الحيدة الله ١^١م وتلك للزؤحتن. ثمعها الق الله 



ّيثةاوث-مِاخنئ*لقِق

محتاكن٣٧

عدتهن،انتهاء فقاربن اء النظلقتم وإذا [ ٢٣١]
الوجهؤ •بحقوقهن القيام ونيممكم فراجعوهن، 
تنقصيحق اتركؤهن أو ؤعرفا، شمعا ايت،حسن 

بقصدمراجعتهن محقون أن واحدروا عدتهن- 
ومنحقوقهن. ر الاعتداء لأجل الإضراربهن 

ولاالعقوبة، باستحقاقه نمه فقدظلم ذللئ، يفعل 
نعمةواذكروا ولهوأ* لمأ وأحك١مه اش تتخدواآيات 

واذكرواالأحكام. وتفصيل بالإسلام عليكم اش 
واشكرواوالمنة، القران من عليعقم اش ماأنزل 

اشينمكم الخليلة، العم هدم ر سبحانه له 
وراقبوْ،اش فخافوا المخالفة، من وبجوفعكم بهيا، 

عليهبجش لا ّثيء، بعقل عليم الله واعلمواأن 
لمستحق.بما كلأ ؤميجاني ُثيء، 

وانتهتالثلاث دون ماءًكم طلقتم وإذا [ ٢٣٢]
-أيهاتقسموا فلا لهن، غيرمراجعة من عدتهن 

إلالمؤن.، من بمنعهن الطلقات س الأولياء- 

مح>تلرأقنثدواوتن

نكحنان ^ممهنلأمح>ؤهن 
دإلقّمحءكمحممهذ\دا^وإْسهمأّف ايهجمة 

هرهكم 

^^\ؤيخؤاخنيلوان
قترمآ^^م١اةندؤلأؤاح ائدم 

الإيمانصادق منعكم كان من به يوعفل ذلك شؤعأوعرفا. الراءئي وحدث ذلك، إذاأردن بعقدجديد أزواجهن 
وأعظملأعراضعكم، وطهارة أكرنماء زؤحاتهم نعكاح من الأزواج وتمكتن العضل ئرلئ إة الأخر- واليوم باش 

ذلك.تعلمون لا وأنتم صلاحعكم فيه محا يعلم واش لخكم- وثوابا منفعة 
يعكملواأن الأباء س ويجب الؤضاعق، إتمام أراد لن ك١مجلتئن سنتين مدة أولادهن إمحبماع الوالدات وخم؛ [ ٢٣٣]

قدرإلا نفا يعكلف لا اش لأن شرعأوعرفا؛ المستحسن الوجه ز وكسوتهن، طعامهن الطلقات للمرصعات 
مامثن؛ الوالد خمر١لو١رثاعندموت< ويجب بينهما، للمضارة ؤسيلة المولؤي بجعلواأن للوالدين بجل ولا طاقتها' 

عليهمافلاحرج انتهاءالسنتين؛ قبل؛ الولود فْلام أرادالوالدان فان والكوة. الفقة من، موته الوالديل خمريجب 
مرقعةمن المولؤد إنضاع خمر الوالدان اتفؤ؛ وإن الولودنّ مصلحة فيه ما إل ليصلا ذلك؛ ق اورا وتشتراضيا إذا 

ؤحافوا١لماسرا٠ أجرهابمايتعارفه ليمؤؤئعة ؤسلم حقها، للأم الوالد إذاّلم عليهما، حرج فلا غيروالي-ته أحرى 
ذلك.ض ؤسيجازيعكم بصير، تعملون بما اش أن واعلموا أحوالعكم، ي"هميع اش 



نوزةاهزة^١^

سمؤذمر.
^^هءينظثة\ك1ع
^^ئلخؤآش1لإيرألأا0ؤئدطئويهن

3عوؤأهنحئوؤ^^زلأواذومزمإالأك 
حىيخألخط؛ثاجلأر

وتءأْوأماتيُآءقهمؤئرإ 
لأ\سئوئحدمِ.

^^امايجتر؛لآمحبمإوذ

^بم\شنيثتير0

٣٨الشلأص

زيجاتويركون من،ًشم' يموتون والذين [ ٢٣]-؛
أربعةمدة الأنتظارباشهن عليهن بجب بعدهم، 

ولاالزؤجية، مرل من مجن لا أيام' أشهروعشرْ 
فلاالذكورة المدة انتهنى فإذا يآزؤحن، ولا يتزين، 

أنفسهنق يفعلن فيما النساء ياأولياء عفتكم ائم 
المقررالوجه ض والزواج وامين' الخروج' من 

ظاهمهاخبيرباعمالخكم وتعال سحانه واش ،معا. 
عليها.ؤسيجازحكم وباطنها، 

يلمحونفيما المحال- -أيها علمتكم إثم ولا [ ٢٣٠]
أزواجهن'عنهل المتوق اء بالنالزواج حللمب ثن به 

ولاذنبعدتهن، اء أثنطلاقابائناق أوالميللممات 
نيةمن انفمحكم ق أصمرتمؤه فيما ايتمما عل*اءقم 
أنبمتقماض علم عدتهن. انتهاء بمد بهن الزواج 

علتصيروا ولن المعتدات، اء النسمتدكرون 
أنلًقم اح أبلذلك لمستكم؛ عنهن، السكؤت 
أنوا'ٌنروا الّْس' أوإصمارأف ^١ ٠١٧تذكرؤبمن 

مثلهاأن منه تقولواقولايمهم إلاأن أثناءاكّة، ق نزالزواج أوالأتفاق سزأبالزق المكاح عل تواعدوهن 
قما يحلم اش أن واعلموا ما-تها. تنقضي حق العدة زمان ق النكاح عقد عل تعزموا ولا الأزواج' فيها يرغب 

بالعقوبة•عليهم يعجل لا عباده ص حليم ذنوبه، من تاب غفورلن اش أن واعلموا فخافؤه، أنفتقم 
مهراأوتحددوا تحامعوهن، أن وقبل عليهن، العقد بحد النساء طلقتم إن الأزواج" ~أيها علميكم إثم لا [ ٢٣٦]

حالبجب تحب التعة وهدْ للأحقاد. ؤإزالة الهللاق، لؤحشة ؤدفعا لهن، حيرا به ينتفعن يقيء ومقمغلن لهن' 
ؤهوحقشمعا، العرؤف الؤحه س متاعا ايملكه، الفقيرقدرمنل رزقه، قدرسعة تزالغي المهللق: المحل 

الله.بهلاعة أنفسهم وإل الطلقات إل مجنون الذين عل ثابت 
فيجبلهن، بمهرمحدد أنفعتكم ألزمتم ولكننكم تحامعوهن، ولم عليهن، العقد بعد النساء طلقتم وان [ ٢٣٧]

أولهن' تحق المسالمهر ا نصففيركن الهللقات، لمامح أل إلا عليه، المتفق المهر نصم، تعهلؤهن أن عليعكم 
ولاوطاعته، اش خشية إل أقرب اء والنأيهاالمحال امحيكم وت١لهركإه، للمطلقة يمك بان الزوج مح ل

إنالحقوق. ق امح والتعلهكم، بؤاحب، ليس ما وهوإعهناء بينهتقم، والإحسان الفضل الماس— —أيها تنوا 
الفضل.عل ومجنمكم العرون،، ق يرعا=كم بصير، تعملون بما اش 



نموْامحق

القمم٣٩

الصلوات؛ ٠٣لمون- الم-أيها حافقلوا [ ٢٣٨]
أوقاتهاأدائهاق ؛ ٠٣بالمداومة اكرؤؤسة الخمسس؛ 

الصلاةؤحافظوا٣؛ وواجباتها، ا بشيلهاوأرلكنه
قوقوموا العمر، صلاة وهم، بينها المتؤسملة 

ذحاشعين ش، سف-ص! صلاتيكم 
صلاةفصلوا •عدولتتكم من؛ حفتم فان [ ٢٣٩]

يسمهلعونهاهثه اى ؛ ٠٣اوراكبين، ماسين، الخؤهم، 
زالفإذا القبلة، جهة غير أوإؤ، ولوبالإيماء، 

ولافيها، الله واذكروا الأمن، صلاة فصلوا حوقلتكم 
ما؛ ٠٣له واشكروا الأصلية، هيئتها عن؛ تنقصوها 
تحتكونوالم ما والأحكام العبادات أمور من؛ علميتكم 

خم،علمبه.
زؤجاتويركون يموتون الذين والأزواج ]*ا؟[ 

تامةسنة يمتعن؛ أن لس؛ ؤصيه فلميؤصوا بعدهم، 
غيرمن؛ الزوج منزل ي كي بالاة، الوفيوم من 

جبرألخاطرارؤجة،السنة؛ مدة لهن؛ الورثة إخراج 
قبلباختيارهن الزوجات خرجت فإل، بالمتوق،■ وبزا 

قالورثة— -أيها علهكم إثم فلا نة، السمانقضاء 

وقومواْقآونش واينتؤؤ آلصأزت 
يكتاة١دإدآرئنرئيمحف. 

أزوجاوآقث 
ؤ0أؤاأمحوليمح^ج 

ئللإاكير؟ن
قبممظكنت،ئ؛لأمحعزيز-ىطم. 

ًٍءكدللشلإثه جمايكتمثرت> 
ظءءقزسقت.هأؤٍ

إدومحزأس ؛١>^ مطإ لهز\ذه هقال 
غ^^ثآثاصلأِثطزوف 

^^ا١محتنيثهةوكناة١
.طنجمحجشش' وتيقظ نمهم؛ ؤأثة ءءكث^ره 

ونهيه.أمره ق حكّم ملكه، عزيزق واش مباحة. أمور من؛ أنفسهن؛ ق فعلن فيما الزؤجات ٣؛ حرج ولا ذللئ،، 
آقسأشومح؛ي.تعال: بقوله منسوخة الأية وهذه 
ويتقونهاض بجافون الذين حقار االمستحسن'معا، المعرومحِالؤحه ٣؛ ونفقة منركسوة متاع وللمهللقات ]ال؟[ 

ونهيه.مره أي 
إليهتحتاجون ما i،'؛!؛ وأحكامه لًكمآياته اش يم والنساء، الأولاد أحك١م ي الواضح البيان ذلك مثل [ ٢٧]

بها.وتعملوا تعملوها ذؤ ومعادًقم؛ عاشكم مق 
العناعونالو؛-تامن؛ حشية ألوفساكثيرة؛ ؤهم ومنازلهم، أنصهم محن؛ فروا الذين قصة ~أيهاالرسولّ تعلم ألم ]٣'؟؟[ 

بعدتعال اش أحياهم ثم فدراش، من؛ فرارهم ، ٠٣عقوبة واحدة فماتوادفعة موتوا، اش: لهم فقال أوالقتال، 
أكرالناسولً—ن الكثيرة، بنعمه الناس ٣؛ عقليم لذوفضل اش إن ويتوبوا؟ وليتعفلوا توفواآجالهم، ليمءاّة؛ 

عليهم.اش فضّؤا يشكرون لا 
وأعمالكم.بنيامحكم عليم لأقوالكم، سمح اش واعلمواأن الكفارلتصرةدمااش، لمون- وقاتلوا~أيهاالم]tt؟[ 
الثوابمنط ■تحص لا أصحافاكثيرة له فيضاعفه اباللأجر، إنفاقاحسنااحتاش سبيل ي الذتماينفق ذا من ]ْإ؟[ 

الرزق،ق عباده ْزا يشاء من؛ ؛ ٠٣يضئق الرزاق، هو فانه نالوا؛ ولا فانفقوا ويبمستل، يقبض واش الحناء؟ ؤحن 
أعماليعم. ١٠٣فيجازحيم الموت، بمد مجعون ؤحده وإليه ذللئ،، ق البالغة الحكمة له آخرين، ٣؛ وبؤسعه 



نوتْامح|ايز،ُاةِيى

موّوثحادبمني ثئ ض؛قآبجمحتي\خءط 
^^^اكتلقشملُ
^طمآكالأبصنيأ

قواميناق ئاؤازتاكآألاصل 
^ثني>افالوؤ

ؤهارفيزيإأمملم؛ث. 
لخطرظالخ>محط
محلأآسهاسمح

أقندال؛ارق المال س تنه وثنِأوت ينه يالمفك 
^^ادْربظةفيالألألحهأضثلفه 

ءدتِ.زيع قأقث نئآء وأققِؤزمحطهرش 
يلإهطزئلمحكوءل ءابة او وهاللهمسهم 

مجوبصكنرومثث آلثامث
أكلنط1هنزوفمحمله وءال ءالنيؤل د-وق 

^ذهمني؛اث.اوقدمحشلآ؛ية 

اقني؛نامح

الأشرافنمة الرسول- -أيها نملم ألم ت\"اأا 
موس؟زمان بعد من إسرائيل بي من والوجهاء 

يجتمعون'، ١٤٢عليهم يول أن نبيهم ثن ؤللبوا حنن 
قالادو4. بل مسذ أعداءهم ويقاتلون قيادته، محت 

عليدقميرض إن الأمركاأتوقعه هل نبيهم؛ لهم 
أتوغفاق تقاتلون؟ لا أنمكم ائنه سبيل ق القتال 

توقعتنكربن مقالوا القتال، من وفراركم جنسكم 
وقراتثه، سبيل ق القتال يمنعناعن مانع ؤأي نبيهم؛ 

بالقتلأولادنا عن وأبعدنا ديارنا، من عدونا أحنجثا 
القتالمعسعليهم ؟دامض١ش 

الاص'الخال، لإنو١وهمو١عن لهم هىثه 
التاكثينبالذلالين عليم واممه اش. بفضل ثبتوا منهم 

عهودهم.

ينالونالبتقم قدأيل ادئه إن نبيهم؛ لهم وقال ]٧•؛؟[ 
كماعدوكم لقتال يقودمحكم لهللحقم، إجابة مل—٤١ 

حئالؤتيعكون كيف ت إسرائيل بي كثراء قال ؤللبتم. 
سطمن ليس لأنه ذلك؟ يستحق لا وهو علينا،  ١٤٢

١لأمو١لق كرة يعط ولم الموة، بيت من ولا لملوك، ا. 
اللهإن نبيهم: لحم قال النبوة. بيت ومن الملوك ي—بط لأننامن منه؛ بالملك أحق فنحن ملكه، بهاق يس—تعين 

مالكوالله العدو. ليجاهد الخمم ق وقوة العلم ق سنة وزاق.ه بامورعياله، أعلم وهوس—بحانه علييقم احتاره 
ثيء.عليه بجي لا الأمور' بحقائق عليم والعطاء، الفضل واسع والله عباده، محن يشاء من ملكه يعطي الملك 
انةزءوْقد أعداؤهم -ؤكان التوراة فيه الذي —عّوق الصن ياتيعقم أن ملكه علامة إن نبيهم؛ لهم وقال ]٨"؛؟[ 
هارون،وآل موس تركهاآل أشياء بعض من بقية وفيه المخلصين، قلوب تثبتا ربًقم من طمأنينة فيه متهم- 
عليمحقم ١٤١٧٠اختيارطالوت ج لعكم برهان م لأعفلذلك ق إن الملاثمكة. محمله انماوهتاُتاالألواح مثل 

وؤسله.بالله مصدقين كنتم إن بامرالله، 



طووإظت}ايزأاقِيى

الةسثإمح

قالالعمالقة لقتال ■يجنودْ ؤنالؤت فلماخرج ]٩أ٢[ 
الصيرسهرأماْحءممم؛احتهضإش اش إن لهم: 

ذسسبضضاالنافق، من لنمثزالإسم تعرونه؛ 
سمأهلدش،ولأبماحضاد

لأمريمطيع لأنه مي؛ فانه الماء يذق لم ومن مي، 
واحدةعزفة واغمف محص من إلا للجهاد، ؤصالح 

التهرانحشواإل ؤصلوا فلما عليه. لوم فلا بيده 
عددأإلا منه، الشرب ق وافرطوا الماء، تل 

بعزقةواكتموا والحر، العطس عل صيروا منهم 
الهرعرطالؤت ولما اة. العصسنحلف ؤحينثذ اليد، 

عشروبضعة يلائماية ~وهم معه المؤمنة هووالقلمه 
ؤعدتهم،عدوهم ورأواكهرة العدو، لملاقاة ؤحلأ— 

الأشداء،وحتودْ بجالؤت النوم لما قدرة لا قالوا: 
إخوانهميدهمون اش، بلقاء يوقنون الذين فاجاب 

مؤمنةقليلة حماية من يضر قايين: وقدرته بالنه 
كافرةكثيرة حماعة — وأمره الله بإذن ~ غلبت صابرة، 
ؤحضونمره، بتوفيقه الصابرين مع واش باغية. 
■مثؤيهه 

هوواثيث>ءاميإيثهاظاحاوره/ إلا 
كحارشظنيِليص تتةوئالأ 

مرظا٢شضرينفثة

وظدِِْءمالأ
^سمغقاتاوأصنثا

إذبمحمب ه
آافيئجازثوصآقآس
نئلأؤلأدتيآقاثاس
^ةتآلأرضخجلآسذو

.ودكعثاشإانمسئ 

الأنزل ربتا قاJلين: والضراعة بالدعاء الله إل قنعوا العتن، رأي الخْلر ورأوا وجنويْ، لحالوت ظهروا ولما  ٤٢٠٠]
وانمرنابعونكالخمب، هول لاثمرؤن العدو، قتال ق واجعلهاراسخة أقدامنا، وثبت اصيؤأعثليما، قلوبن

الكافرين•القوم عل وتاييدك 
ذلكبعد — داود ؤجل عز الله وأععلى الحبابرة، قائد جالؤث اللام- عليه — داؤد وقتل اتثه، بإذن فهزمؤهم [ ٢٠١]

لهالهناعق أهل —ؤهم الماس ببعض الله يد.غ ولولاأن اليلموم• ثمايشاءمن ؤعلممه إسرائيل، بي ي والمبوة لملك ا— 
وأهلالهلغيان، ونمنكن الخكفر، بغلبة الأرض دت لف به، والشمك لنه العصية أهل ؤهم بعضا، به~ والإيمان 
حميعا.المخلوقين عل ذوفضل الله وللتكن المعامي، 

الصادقين.المؤسلين لمن وإنك بالصدق، الهم،" ~أيها عليك نقصها وبراهينه، الله حجج تلك [ ٢٠٢]



نورواكئ^١^

٣^،تآ\قنا,بمنى\ن 
ئآلأما\صل\رين 

^لخغن\ظمأبم-يهمةئ 
ؤقآءآق^\محتني\ُ

ء\منؤامحمأ؟١^١^ ه  ٧٧يفعل أق ول؛كن 
زلا

\ثثلآادت\لأم. ءثولحآممو0 
طزلأؤؤلأرظق\دؤت
تخبمتهو\لإادغء؛وؤل
^بملوذه،؛تيضمالأ
^صؤلأبجدهرطإهم1

^ق\لخيهوظت\تيدينوهوآلإ؛(آقظم 
لتق
مح;ئنآقضخيى

؟ا

علم بعضياش فصل الكرام الممل هؤلاء [ ٢٠٣]
افمن؛Ja فنهم علميهم؛ به الله مامى بجب بعض، 

هذاإساتوق والسلام، ومحمدعليهماالصلاة كمؤسى 
بجلاله،اللائق الوجه عل عزوجل ينه الكلام صفة 
بعمومكمحمد.، درحاتاعاليه اينه رفعه من ومنهم 

الأمم،"همح  ٠٠٣أمته وتفضيل به، البوة ؤئم )عالته' 
السلامعليه مريم بن عيسى تعال اثلمص واق ؤعيرذللئا• 

بإذناعص ولد الباهران،كإبراءمن المعجزات البينان 
بإذنالموق وكاحيائه الثه، بإذن برص يه ومن تعال، اش 

يقتتلألا افه ولوشاء السلام. علميه يجثربن، وأيدْ الله، 
بعدماجاءتهممن الرسل، هؤلاء بعد من جاروا الذين 

فنهمبينهم؛ الاختلاف وقع ولتكن مااقتتلوا، البينان 
شاءولو أصرعلءكفرْ• من ومنهم أيمانه،  ٠٠٣ثنتا من 
ماللاقتتال، المؤحب بينهم، الاختلاف وقع ما بعد اينه 

والإيمانيشاءلءأاعته من يوفق ولًكزاالنص اقتتلوا، 
مايفعلؤ فهو به، وبعقفر فيعميه يشاء، من وبجد.ل به، 

ويختار.يشاء 
قبلاننه مماأعطاءكم وتصدقوا المفرؤضة، المكآة أخمحوا بهديه ؤعملمتم ؤوله ؤصدقتم بالله آمنتم يامن تاْ؟[ 

صديقصداقة ولا الله، عداب من أنفتكم به تقتدون ولامال رح، فيكون بيع لا حئن القيامة، بوم محأيء 
اثنه.حدؤد المتجاوزون ١لذلالون هم و١لكافرون عنهتقم. العد.اب محفيفا لملثا يشاخ ولا دنةّد.ءكم، 

بجلاله،يليق كما الكاملة الحياة معاق حميع له الذي الي هو، إلا والعبودية الألوهية تحق يلا الذي الله [ ٢٥٠]
يتجاسرولا له، ملك الأرض،؛ ق وما موات الق ما ؛ل نوم، ولا ،  ٠٠٢نعاأي؛ سنة تاخدْ لا ّثيء، عإ_ام القائم 
أيديبين ما يعلم تقبلها، ومسماصيهاؤحاضّمها الك١دنات بجميع علمه محيط بإذنه، إلا عنده لشفع أن أحن. 

إلاعلمه من شيء عل الخلق من أحد يئلبع ولا الماضية، الأمور مزٍ؛ خلفهم وما تقبلة، المالأمور من؛ الخلائق 
ولاحلاله- -جل الرب قدي هومؤصع والكرٌي؛ والأيض' السموات كرميه ؤح عليه، وأطلعه الله بماأعلمّه 

الحامعمحلوقاته، حمح  ٠٠٣ؤصفاته بدّاته وهوالعل؛ حفغلهما، بحانه يثقله ولا بحانه، الله إلا كيفيته يعلم 
الكؤسي(.ونى؛)آية القرأن، ق أعفلمآية الأية وهدْ والكبرياء. العفلمة صفات لحمح 

والهدىالباطل، من بهاالحق يتضح بينة فالدلائل عليه، الإكراه إل لابجتاج واتضاحآياته الدين هذ-ا لكمال [ ٢٠٦]
واستمسكالمثل، الهلريقة عل واستقام ثبت فقد بالله، ويومحن الله دون ماع؟دمن بمتقفربمنكل فمن الضلال. من 
ذلك. ٠٠٣ؤيجازيهم ؤاقعالهم، بناتهم علم عياله، لأقوال سمع والله له. انقيناع لا بب حمباقؤي الدين من 



نورءاهنئ

اقثإكن٤٣

ؤحفظه،وتوفيقه بنصرْ يتول الله [ ٢٠٧]
والذيننورالإيمان. إل الخكفر، ظلمات من :بجؤجمم 

الذينوالأوثان الأنداد ؤاولياؤهم أنمانهم ًكفروا 
نورالإبمانمن اش، دون من يمدونهم 

النارالملازمونأصحاب أولئك الخكفر، ظلمات إل 
منها.بجؤجون لا أبديا بقاء باقون قيها هم لها' 

حالمن أعجب ~أيهاالؤمول- ؤأبت هل [ ٢٥٨]
توحيدق اللام عليه إبراهيم حائل الذي هدا 

فتجبراءالملك أعهنالله لأن وربوبيته؛ تعال افه 
اللام:عليه —ال فق ربك؟ من إبرا>ينإ: ال يس

الحياةويسلبها فتحيا، الخلائق بجي الذي رق 
أناقال: والأمانة، بالإحياء فهوالمتفرد فتموت، 

وأستبيمحتله، أنين من أمحتنر أي وأميت، أحي 
الذياش إن إبراهيم: له فقال اسشقاءء، أردت من 

تغييرقتعلع فهل الشرق، من بالشمس ياق اعيد0 

محنةمح؛بسمحصقآلزت
ءميوده_رميى
أئثارهمفيها

قآمحاذئالصرةائىِش
ه١لأنرهشمذانىآسيايىمحأا"نيءمحخ قال وبمبت، 

^ت،بماساضممحث،آؤى
.ا\وةؤىلأعيلأس 

تلكناقت\اتيشؤٌئال ^3 هالء=قهملفق 

وأٌمحالءايهِبمقايف وإثج،تللئ حماة وآذْلر1ق 
محا^زذاجثئنئالخمأ 

كمحعقطلهم؛شبو.

القنالينشان شانه حجته، الكافروانقعنعت فتحيرهدا الممب؟ من ■نجعلهاتاق ان بالإلهية الثثة هذه 
والصواب.الحق إل الله يهديهم لا 
كيففقال: ها، عريم٣؛ وحو>ثا دورها، تهدمت قد قرية مزخمر الد-ي بئل اليسول— ~أيها نأيت أوهل [ ٢٠٩]

لبئثالذ-ي قدرالزمان طم له: وقال روحه، ردإليه ثم عام، مائة الله قاماته بمدموتها؟ القربة هذه اش بجي 
نكيفوشرابه، طعامه ينفلرإل أن وأمره عام، ميتامائة بى بأنه فاحبره يوم، يوْد-أأوب*—ض بقيت قال؛ ميتا؟ 

متفرقة،عفناما كان أن بعد الله أحياه كيف خماره ينفلرإل أن وأمره العلوبلة، المدة هده التغير من الله حفقلهما 
العفنامينهثرإل أن ؤأمره الميت، بعد المث، ص الله خمرقدرة ظاهرة دلالة أي: اس، للنآية ولنجعلك له: وقال 
فلماالحياة، فيها يعيد ثم لحما، الالتئام بعي. ييقوها ئم ببعمر، بعضها ويصل بعضهازبعض، الله يرغ كيف 
للناس.يصارآية قدير، ثيء كل ر وأنه الله، بعغلمة اعمف عيانا ذلك له اتضح 



نورْاتئرئا-محأص

لإهالةحناوئَينميخ<و 
ظؤء،جملبثةيىلإا

عئزؤئ.أق، تءت1زءأل دز\ذء؟طثلق 

ؤأثةحثي 
حيؤ.أمحمحنيثبماء كن 

ممءوثمآّوأةلأ
ئضهملأخمبممح>هم
^^نناخزتزصت^

ءامؤإوآققني؛ج-ر0 لأي تثتنهآ 
سقىمحه/
سإبمكقو
^ةئدُصلأألأبميرمح

خمىآفومال،يذ.ؤتي؛مناءكنوأؤلأ 

ttاص؛مح

أنربه من إبراهيم طلب الؤسول- واذكر-أيها [ ٢٦]•
بل،قال: نومن؟ أولم له: الله فقال العث، كيفية يريه 

فخذقال: يقيئ، يقيناض لأزداد ذللئ، أطلب ولعنكن 
وقطعهن،واذبجهن إليك الطرفاصممهن من أربعة 

نالهننم جرءا، منهن جبل ركل اجعل نم 
اللام،عليه إبراهيم ائي فنمء_ماّرعات• سك أتيت

مرعة.بهاتاق وإذا مؤصعه، إل يعود جزء فإذاكل 

أقوالهي حكم قيء، يغلبه عربزلا اش أن واعلم 
وقدرْ.وشنممه ؤأفحاله 

قالإنفاى المؤمنون به مايتغ أعظم ومن [ ٢٦١]
قأموالهم ينفقون الذين المؤمنين ومثل اش. محبيل 
بهافإذا طيبة، أر؟نى ق زيعت حية كمثل الله سبيل 

واحدةلكل شعب، سبع منها نشعب ساقا اضجت قد 
الأجريضاعف واقيه حبة. مائة سنبلة قبمل سنبلة، 

الإيمانمن النفق بقلب يقوم ما تا جبيشاء، لمن 
عياله.ذيالس، عل ٠^)^ لتحقه، بمن عليم ؤهوسبحانه واسع، الله وفضل التام. والإخلاص 

ولاأعثلؤه من خمر منا الخيرات منر أنفقوا ما يتبعون لا ثم الخير، ؤأنواع الحهاد ق أموالهم بجؤجون الذين [ ٢٦٢]
أمرمن يتتقيلونه فيما عليهم خؤمحا ولا ربهم، عنة العفليم ثوابهم لهم عليه، بالثفضل يشعن أوفعل بقول أذى 

١كذيا٠هذه ق فاتهم ّئيء ر مجزنون هم ولا الأحرة، 
التصدقمن، يتبعها صدقة حئرمن المؤإل، ق إلحاج من، بدرمنه وعفوعما المائل، به يزد طسآا كلام [ ٢٦٣]

بالعقوبة.يعاجلهم لا حليم العيال، صدقات عنر غي والله وإساءة. أذى 
مالهيخرج بالذي سبيه فهن-ا والأذى، بالمؤ، به تتصدقون ما ثواب لدهبوا لا الأحر والنوم بالله آمنتم من يا [ ٢٦]!

ترابعليه حجرأماسرا مثلر ذلك فمثل الأحر، باليوم يوقن ولا بائنه يؤمن وهولا عليه، فيثنوا —اسي،، الت ليراه 
أعمالهمتضمحل المراوون هؤلاء فكذللث، عليه، سيء لا أملس فتؤكه الخراب، عنه فازاح مطرغزير عليه هطل 
ؤغيرها.نفقاتهم ق الحق لإصابة ١لك١فردزإ يوفق لا واننه أنفقوه. ما ر الثواب من، شيئا يجدون ولا الله، عند 



انورةاتمرقا.لأزءُمح

\يجو'ءا

اللهلؤضأ حللبا أموالهم ينفقون الذين ومثل [ ٢٦٥]
عظمشتان كمثل ؤعده، بصدق رامحخا واعتقادا 

أمطارغزيرة،عليه هطلت طيبة عالية بأرض 
الأمطارعليه نقط لم وإن يمراته، فتلناعشتا 

المضاعفة،الشمره رذاذالمهلرليعهلى فيكفيه الغزيرة 
ويضاعف،الله عند ئمبل ١لخلصين نفقات وكذلك 
الصقرالسرائر، ج المثللع قائله كرت، أم قلت 

إخلاصه.بجسب َؤلأ يثيب بالفلواهروالواْلن، 
يمتانله ييكون أن منيكم الوا>د أيرغب [ ٢٦٦]

المياهأثجاره تحت من تحري والأعناب، المخيل فيه 
الكبر،بغ وقد الثمرات، ألوان مزكل فيه وله العدبة، 

أولادوله الغيّر، هدا مثل يغئس أن ولايس—تطيع 
الخالةهده وق البستان، هدا إل حاجة صغاري 

فاحرقته؟محرقة نار فيها مديدة، ربح عليه هت 
يومياتون نفقاتهم، ي غقرالمخلصقن حال —ذا ؤهك 

آثهملحنات اء 
زتشبماس

أذو^1، قدا-ئدحفهميى آصيره و؛قءبماةنمؤل 
^^ايننحهاآلآتيرقد
^^ّاتدادطآرولأودوظ

صءغزصئو0.ظهاق=فهمآؤ؛ثي، أذة تئ 

عيآقه سقواِفه 
^طتي=كمأقمثث

ؤّخعلئِ.وآقه وصلا تيهَبمد 
لمدلله^كمة يؤت ومن آء تش من لفه^كمة يؤق 

لله.نفقامحكم فتخلصوا نتأملوا، ينفعا=كم؛ي ما لتقم الله _؛j( البيان هذا بمثل قم■ حسنة ولا القيامة 
ولاالأرض، من لًثم أحؤجنا ومما كسبتموه الد-ي الطيب الحلال من أنفقوا يبل واتبعتم ي دامنىآمسنما [ ٢٦٧]

فكيفونقص. رداءة من فيه عما تغاصيتم إذا إلا تاخذوه لم ولواعطيتموه الفقراء، لتعطوه منه الؤديء تقصد.وا 
للثناء،متحق صدقاتيكم، عن غي رزقًقم الذي اش أن واعلموا يتكم؟ لأنفستؤضونه الا ملله مصون 

حال•م ي محمؤد 
ويأمركمبالمحل، ويغربمتكم الفقر، بجويكم الذي الثيهنان من للصدقة واحتيار١لردىء المخل هذا [ ٢٦٨]

واللهواسعا. ورزقا كنو)اءقم غفرانا انفاسكم ض يعدءكم وتعال سحانه والله تعال، الله ومحالفة بالمعاصي 
والأعمال.بالئات عليم الفضل، واسع 

حثرأكثيرأ.أعهناه فقد بذلك عليه ايله أنعم ومن عباده، من يشاء من والفعل القول ق الإصابة الله يوق [ ٢٦٩]
وهدايته.الله بنور المستنيرة العقول أصحاب إلا به وينتفع هذا يتذكر ومجا 



حون\\صت;١^١٤^

آسسمؤ\زئ؛رخمس 
يدؤأإن سم\ثينمحِاي. 

^بمْؤاوؤؤذا
طنزبمناًءًىرمحاق_مرلء 

قسساسئويني\ر.؛١٠ 
وما^سنممنمىشدقآء عثلف 

إلانمشئ 
^^وإؤو,ؤئ\ؤطنآؤ يخه أنعآء 

^قزئ4تيئإأوأننخلأظلمنين 
^ظي٧صزتافيألأتح

0ترمحهرآقعمف محنئآءئ 
وماثشم،امذ^نيلأكرناثاشإنحاؤ 

ثلأبجملد،يم
بمهق4هممحمحبمتداق-لي 

سخولآضتيخ5ؤت.ربهرزلامر 

ا-اامحث!مح

أوكثيرقليل غرم أو ال ممن أعطيتم وما [ ٢٧]•
خمرأوأؤحبتم الله، ابتغاءمحرو،ات به تتصدقون 
ؤهويعلمه، اش فان أوغيرْ، مال منر شيئا أنفكم 

وضذلك• ص ببيًىم ؤسؤف نيايضم، ر ^ ٥٠١١
أنمارلهم ليس والفلالمون فهوظالم، الله حق منح 

اش.عذاب منر يمنعونهم 
مافنعم نفه به تتصدقون ما تظهروا إن [ ٢٧١]

فهداوتعهلوهاالفقراء بها، سروا وإن به، قتم نمد 
الصدقةوق الرياء، عن أبعد لأنه لضم؛ أفضل 

يعلمالغ-ى واش •مح_ولدنوداضم. الإخلاص- -مع 
أحوالكم،من ئيء عليه بجي لا الأمور، دقائق 

بعمله•وسمحارىكلأ 

توفيقعن موولأ المسول— —أيها ك [ ٢٧٢]
يشاءمدورمن يشرح اش ولهكن للهداية، الكافرين 

علمكميند مال من، وماتبذلوا له. ويوفقهم لدينه، 
تنقصؤاولا توئواثوابه، ض- —محلصقن مال منر وماتتفقوا اش، طلبالممضاة إلا يتفقون لا والمؤمنون اش، منر ثمعه 
سبحانه.به يليق ما ر تعال ش الؤجه صفة إنبات الأية وق ذلك. منر شيئا 

محبيلق بالحهاد لاشتغالهم للرزق طلبا المر؛ تهليعون يلا الذين الملمين لفقراء مدقاتضم اجعلوا [ ٢٧٣]
فيهم،ؤانارالخاحة بعلاماتهم تعرفهم الموال، عن لتعقفهم الصدقة؛ إل محتاجين غير يعرفهم لا من، يقلنهم اض، 

ريخهمر فلا اض سبيل ق مال من تنفقوا وما الموال. ق يلحوا لم اضتلرارا سالوا وإن بالكلية، الناس يالون لا 
القيامة.يوم ؤأتثه أوفرالحناء عليه ؤميجزي منه، ثيء اش 

عليهمخوف ولا ربهم، عند أجؤهم فلهم ومعلنين، ونهارأمزينر ليلا ش مرضاة أموالهم بجمجون الذين [ ٢٧]■؛
هوالحكيم الإلهي التشريع ذلك الدنيا. حظوظ من فاتهم ما ز مجزنون هم ولا الاحرة، أمر من، فيمايستقبلونه 

التعاونوتحقيق الأغنياء، وتطهيرمال وعرْ، كرامة ق الفقراء حاجة ئ منر فيه لما الإنفاق ق الإسلام منهاج 
قهرأوإكرا0.دون اش ؤجه ابتغاء والتقوى؛ لير ار 



'ئورْاتمرئاةزإالثاِمح

iVالشص

رأسر بالربا-ؤهوالزيادة يتعاملون الذين [ ٢٧٠]
إلاكمايقومقبوؤهم من الاخرْ ق يقومون لا المال" 

قالوا:لأنهم ذلك ا-لجنون؛ من الش_يهلان يتخبطه الذي 
ويؤديكلأمنهماحلال، أن ق اريا' مثل إنماالبيع 

ؤحرمالبج أحل أنه وبهز الله' فاكذبهم المال، زيادة إل 
والجماعات،للأفراد نفع ص والثراء البح ق U الربا؛ 

بلغهفن ؤهلأك• ؤضياع استغلال الربامن ولماي 
يبلغهأن قبل ماممى فلمه فارتدع، الربا عن الله نش 

فيمايستقبلالله إل وأمره فيه، عليه إثم لا التحريم 
أحريضح لا فالله توبته تمرعل اّفان زمانه، من 

اللهنش بعدبلؤغه الرباففعله عادإل ومن الحنين، 
ولهداالحجة، عليه وقامت الحقوبة، استؤحب فقد عنه، 

^^ث،آق\يفإفيهاحلأولهسبحانه: قال 
مالهيكة صاحبه أوبجرم الرباكه، الله يذهب [ ٢٧٦]

ويضاعفويبمتكهرها، الصدقات ويني به، ينتفع فلا 
الواقله أموالهم. ق لهم ويبارك الأمرللمتصدفن، 

متمادالربا، أكل مستحل يتكفره، ونمزخمي بجب 
الله.ومعامي والحرام لإثم اق 

١^^١يخرآوىبخمهمث 
مج\ث\\ي؛

وٌثلؤ وبمرْوإل ءإهُتا'تلف وبق؛* موعظه,من 
فها

^^ت،ؤأئابآلصلوْ\ؤن ،او 
يوصسَولأ>فمح

ثيِ,؛آ.

قبمقآو١انهمبيل 
ثنتزهلءئضو\ن ورب،ولهمم أش مى ٥^١^^ 

قازحقاذر. ووسؤبن امؤتيطرلأظلئول 
صقفيْجمركفزوئا تيمسنإ 

^^لمحمذنخ'؛ال
بملقؤئ.

ركا0ؤاحؤجوا ومبوله' الله أمر كما الصلاة وأدوا الهليبة، الأعمال بعملوا وؤبوله، الد4 صدقوا الذين إن [ ٢٧٧]
فاتهمما تخم؛ حزن ولا آخرتهم، ق خوف يلحقهم ولا ورازقهم، م ربهعند بهم خاص عفليم نواب لهم أموالهم، 

دنياهم.حقلؤفل من 
القأموالخكم رؤوس ض زيادة من لًًكم مابش طلب واتركوا الله، خافوا يبوله واتبعتم بالله آمنتم يامن [ ٢٧٨]

ؤعملأ.قولأ إيمانيكم محققين كنتم إن الربا، تحريم قبل لخكم كانت 
وتؤكتمرجكم إل رحعتم ؤإن ونسوله، الله من بجنب فاستيقنوا عنه الله عمانهاحكم ترتدعوا لم فان [ ٢٧٩]

ولاأموالكم، رووس أحدأباخذمازادعل لاقهللمون زيادة، دون ديون، من الطم مألحد الربافلخكم أكل 
امصتم.ما بنقص أحد يغللمهطم 

تركواوإن مالكم، إلكم فيرفع رزقا له الله ييسر أن إل فامهلوه المسداد غيرقادرعل الدين لكن وإن [ ٢٨]*
قلطم خير وأيه ذلك، فصل تعلمون كنتم إن لطم، فهوأفضل الدين عن وتضع—وه أوبعضه *ئه المال رأس 
والأخرة.١كنيا 

لمحاسعتكم،الله -ش تمضون حيث القيامة، يوم وهو الله' إل فيه يومأمحعون الناس" ■أيها واحذروا [ ٢٨١]
ماحرماجتناب أن إل إشارة الأية وق ظلم• يناله أن خيرأوئردون من عمل ا بممخكم واحد فيجازىم 

الصالحات.ؤعمل الزكاة وإيتاء الصلاة إقام من ؤحقوقه للأيمان تكميل الربوية، ١دs١ب من الله 



نورْاكزئا-ائزأص

بحممح،اةاممح
تأبولا ويكب.مم؛طهمكبج ءأحقئؤأ 

^يؤإ\ستذئرهذزطسغ

كهنإشتتي
وآهصل 

محئا\ذهن\صخمْثنيزلينآنينتو 

^را\قمحبمدمحئزاىل
ألأؤئام\إلآأنءو

هطزحثاحتيمحته-ث\صزة 

محنؤد؟طرواثمأولإقهيدؤأن 
وآمحذلأطلقفعير.آا؛دهوقشطاره 

القِاثإمح

إذامحدأئؤ وله رّواسعتم باش آمنتم يامن [ ٢٨٢]
حققناللمالفاكسوه؛ معلوم وقت إل بدين تعاملتم 

ولاضابط، أمتن نحل بالكتابة وليقم للزاع• ؤدفعا 
المدينوليقم ذلك، عن الكتابة اض علمه من يمتنع 
ينقصولا ربه، ولتراقب الدين، من علمه ما باملأء 

ق١^۵>^< بجسسن لا الدين لكن فإن شيئا- دينه من 
النهلقتهليع يأولا صغثرأأومحنونا، أولكن ماله، 

فليتولالكلام، ر لكملمة قدرة أوعدم به لحئى 
واطلبواشهادةبامره، القائم الدين عن الإملاء 
العدالة،أهل من عاقلمتن بالغتن لممتن جمرحل_دن 

وامرأتينرجل شهادة فاطلبوا رجلان، يوجد لم فان 
إحداهماذكرتهامت إذا حق شهادتهم؛ مصون 

إلدعاهم يجيبوامن الشهداءأن ؤكل الأحرى' 
تنلواولا إليها، ذعرا ما إذا أدارها وعليهم الشهادة، 

العلوم.وقته أوكث-ثرأإل قليلا الدين كتابة مجن 
عونا,زوأعظم وهديه، اش شرع ق أعدل ذلكم 

جنسق الشك نى إل وأقرب وأدائها، الشهادة إقامة 
الةمالمسالة لكنت إن لضن وأجله، وقدره الدين 

للزاعمنعا ذلك؛ ِش الإشهاد ومستحب الكتابة، إل حاجة فلا الحال، ي لمنها ودفع سلعة بأحد وشراء، بيع 
يجوزلماحبولا كماأمراض، والكتابة ؤحهها ٣، الشهادة أداء و١لك١تب الشاهد -ش الواجب ومن والشقاق، 

إلاحتاج بمن يضاروا أن والشهود يجوزللكتاب لا وكذلك والشهود، الإضراربالكتاب الهق عليه ومن الحق 
اضؤحافوا بضم• حالة ذلك ؤعاقبة اش، طاعة عن حروج فانه عنه ئهيتم ما تفعلوا وإن أوشهادتهم، كتابتهم 

عليم،ثيء بضل واش وأحراضم. دنياضم مايصلح "همح اش وبعلمهضم عنه، وذهاًكم به، أمركم ما يع محذ 
ذلك.ز وّيجازبضم أموركم، من شء عليه بجي فلا 



نووءاهنئلمحزإص

المحاكئن٩ا

يعكتبمن تحدوا ولم افرين مكنتم وإن [ ٢٨٣]
عفرءثيثابمون الحق صاحب إل فادفعوا لخكم 
فاندين، من عليه ما الديذ يرد أن إل لمه ضمانا 

الكتابةترك ق حرج فلا ببعض بعضعكم ونق 
الدين،ذمة ق أمانة الدين وسق والرهن، والإشهاد 

صاحبه.بجون فلا اش يراقب أن ؤعليه أداؤ0، عليه 
ننهناك ؤكان دين، من عليه ما المدين أنمكر فان 

أحقومن يفلهرشهادته، أن فعليه وشهد، حضر 
واللهغادرفاجر. قلب فهوصاحب الشهادة هدْ 

أمونكم،بيكل علمه المحيط الرائر، عل المقلع 
ذلك.خمر ؤسيحابضر 

املكأافيهوموالأرض الموات ملك ض [ ٢٨]■؛
مماتظهروه وما ثيء• عليه بجي لا وتدبثرأوإحاطة، 

وسحاساءكميعلمه، الله فان مخفوه أو نفسعكم أق 
قادروالله يشاء. من ويواحد يشاء، عمن فيعفو به، 

خمم'محء•

ئتاننزممبؤصة

تصفتنهاقاهوش آا؛لة 

زيءكزأوص

ساوضنلآامممح
ربهءوالمفيونْفلمحن 

ممآنياوج<لأبلإف

ثمظاثارئثاولآضل
^^هدشآثلآ>ينىنأرتا
^^انالأسقابملآشمحالآتيزه

0^لإاوُيجآل،برر 

كماأوعمل، بجعهاكلام مالم القلب، ؤحهلرات النفس حديث عن فعفا ذلك بعد السلمين الله أكرم وفد 
جو.الله يسول عن ذلك يبت، 

صدقواوعملواكد.لك والمؤمنون يوقن، أن له وحى ربه، من إليه بماأوي محمده اش رسول وأيقن صدق [ ٢٨٠]
وأنهكراما، ملاتحتكة ننه وأن والكمال، الخلال بصفات منمقا وإلها رنا باش صدق العذليم،ؤئهم بالقرآن 

وقال-حميعا. بهم نومن بل بعضهم، ونتكر سعضهم المومنتن- -محن نومن لا رملا، خلقه إل، وأرمل كتبا' أنزل 
الذيفأنت، ذنوبنا، -بفضلك- تغفر أن نرجو ذلك، كل ي وأطعنا به، أوحيتا ما ربنا يا ممعنا والمؤمنون: الهول 

ومصيرنا.مؤجعنا — —ؤحدك وإليك عليتا، به أنعمت، بما ربيتنا 
فعلومن حيرأ، حيرأنال فعل فمن يْليقونه، لا محا عياله من اش يملسا فلا فيه، قة مثلا بممر اش دين [ ٢٨٦]

ولاربنا فعله، عنر نهيتنا ميء فعل ق أوأحهإانا علينا، افهؤضته مما ميناثيئأ إن تعاقبنا لا ربنا مرأ• مرأنال 
التكاليفمن سممليعه لا ما محئلمنا ولا ربنا لهم، عقوبة العصاة مجن قبلنا من ما'همته الشاقة الأعمال من تدكلفنا 

دينكجحدوا منر ر فانصرنا ومدبره، أمرنا مجالك أنت، إلينا، وأحن وامارعيوبنا، ذنوبنا، وامح والصابا، 
والأحره.الدنيا ق عليهم لنا العاقبة واجعل محمرأ.، نبيلث، وكدبوا ؤحدانيتلث،، وأنمكرو١ 



ن^قئآJءمحإتاقزإالقِك

مءِآسأوئص
^^^^ّيمحهؤلءلغآمح

ٌغأليصأبمانيآس
ئمماْرمانأسلأبج
Jلأفيآكقهمأرىبمزدؤ
^^^بجو\مرصقم

أفزمئ ءزد منة صت \ؤى 
قئمفوع هؤيهر ق ألكي 

ئا'رؤية،تبملم وما ^^٥، وياء سؤ 
يهءمو٥ ء ^^ذؤ(آلخيموئل 

ظإلآصهمهتومحمتا؛نت
جمإ،هكاؤلأب0رقآثامن آدثديهاؤئب 

^يطان\سصش\بياد0

اهمحاكئن
عمرانآل ورة س] 

الثرة.محورة أول ق عليها الكلام سق ^١]^^ ]١[ 
بالحياةالمتضف هو، إلا بجق معبؤد لا هوالنه، ]٢[ 
ثيء-م نز القائم بملاله، يليق كما ، ١^١٠٧٧
الذيبالحق ١لقرآث الرّول~ ~أدها عليك ئرل ا[ ]٣، 

ونسل،كتب من قله  ١٠٠صدق عل يثهد فيه، ريب لا 
علوالإنحيل السلام، عليه موسى عل التوراة وأنزل 

ادلإرثالقرآن؛ نزول قبل من لام العليه عيسى 
ماؤأنزل نياهم، ؤب دينهم ؤصلاح الإيمان، إل المتقين 
اللهبايات ًكفروا والذين والباطل. الحق بين يفرق 

ذويغالب، لا عزيز والله عفليم. عذاب لهم المهزلة، 
بالألوهية.ونفثيْ وأدلته، حججه جحد ممن انتقام 

ثيءعليه عش لا بالخلائق، علمه -محيهل الله إن ]٥[ 
فيالأرضولأفيالمماء،ئلأوم.

أرحامأمهاتيكمكمال :؛فلقعكم الذي هوؤحدء ]٦[ 
الوسعيد، وشق وفح، وحن ذكروأنى، من يشاء، 

وتلج.بثره.^٥ ٥١ق الحكيم يغالب، لا الذي العزيز محواه، بجق معبؤد 
عندإليه يرجع الذي الكتاب أصل هن الدلالة، واضحات _هآيات منّالقرآن: عليك أنزل الذ-ى هووحده ت7[ 

منهاإلابضمهاالمراد يتمي لا المعاق، بعض نحتمل متشابهات اخر آيات ومنه إليه، احالفه وبزيمالاشتباه، 
ؤحدها؛المتشابهات الايات هده يتبعون نمدهم وء لالزائغة، المريضة القلمؤلب فاصحاب ا،لخءك_م، إل 

الاياتهده حقيقة م يعلولا الِاطلة. مذاهبهم ر لها ولتاويلهم الاس،'قيضإوهم، عند الشبهات ليثيروا 
ربناعند من جاءنا قد طه القرآن، بهيا آمنا يقولون؛ العلم ق والمتمكون الله. إلا إليه تزول وما التشابهات 

الصححوجهها عل ويتدثرالمعاق ويعقل يفهم وإنما محكمه، إل متثابهه ويردون ه، محمد رسوله لسان عل 
•لميمة الأولوالعقول 

فضلكمن وامتحنا لدينك، بالهداية علينا مننت أن بعد بك الإيمان عن قلوبنا تصيف لا ربنا يا ويقولون: ]٨[ 
حاب.بغير نشاء من نملي وانملهاء، كثيرالفضل الؤهاب: أنت إنك واسعة، رحمة 

محلفلا إئك القيامة، وهويوم فيه، لأشك يوم ق اس النتجمع ببائك نفزونشهد ا اإننربنيا ]٩[ 
•عبادك به وعد.ت ما 



نورْآوءننال

اهمناكم

لنوأنمكروه، الحي جحدواالدبس الذين إن ]•١[ 
ثيئآالله عذاب من أولادهم ولا أموالهم تنفعهم 

الآحر0،ق عنهم تدفعه ولن الدنيا، ي بهم وقع إن 
القيامة.يوم النار حطب هم ؤهولأء 

شانبهم، يرل وما تدٍكد.سهم ي الكافرين شان [ ]١١
أنمكرواالكافرين، من قبلهم من والذين فرعون آل 

بببالعقوبة م قعاحلمهالواضحة، انفه آيات 
ًقفرلمن العقاب فديد والله وعنادهم. نمكذ.يبه.م 

رّلهلأوكدب به 

التهودمن ًكمروا للذين "أيهاالر—ول" قل ؛! ١٢]
إنمكمسدرار: رابق بنصرك اّتهانوا والذين وغيرهم 

ومحمعونالخكفر، عل الدنياؤتموتون ق تهرمون 
وبئسلعكسم، دائما فراشا لتكون جهنم؛ ار نإل 

الفراش.

المعاندون--أيهااليهودالمنكرون لخقم قد؛ان [ ١٣]

ءالحكدل محِومدالثاره شألأشلف نرآثم 
^يئاثتناآقنيآس
ضبج(شنؤينءكثئوا

هدمحيتإمحخسؤيسآزهاد 
ئتيآكجطصلفي
محوشظهمَمح

يهفق تفاءاث انشرهِءهءن وآاق،إؤندؤ آقتإل 
0رتنصحم4ايت

دممقوآلأدشِوءت و١ذمحنلي وآذصّؤ 
بمدءرخلآكابج(*ش
^مقِنائ3امحربجهم

ثمحلأقث.مبرأكادج(مظهتإ 

وأصحابه،•محسنئؤ وهم الئه، دين أجل من تقاتل حماعة ُرب—درٌ- معركة تقابلتاق ■حماعتئن ق عظيعة ة دلال
ذلكالله جعل وقد العتن، رأي مثليهم العدد ق ترى الباطل، أجل مجن تقاتل بالله، كافرة أحرى وحماعة 

لأصحابعثليمة لعفلة حدث هداالذي ق إن عياد0. من يشاء من بنصره يؤيد والله علميهم. لتصرالميئن سبيا 
وأفعاله.الله ح،ءكم إل يهتدون الذين الصائر 

ان،الحوالخيل والفضة، من الكثيرة والأموال والنتن، الناء من الشهوات حب للناس حنن [ ١٤]-
هزهرة١داة١لمنياوزيمها١كانية؛

وهوالخنة.والثواب، الر-جع حن عنده والله 
حنانعقابه ؤخاف الله راقب لن الدنيا، الحياة هن.ه ق للناس •بجيرممازين أأحيركم -أيهاالرّول-ت قل [ ١٠]

وسوءوالنفاس، الحيض من مطهرات فيهاأزواج ولهم فيها، حاليين الأنهار، قصورهاوأشجارها نحت من نحرى 
ذلك.عل ؤسيجازيهم باحوالهم، عالم سرائرحلقه، ز مظل والله الله. من رضوان ذلك؛ من أعفلم ولهم الحلق، 



نووئآفيء-مإواؤزأص

دمبنثاوبم\أةَآءاقا3آءفزك\ مؤمحث آقث 
قآكثذوأفبميؤ0 آمحمتذ 0 ألثا,و وقتائ١ب 
آينةشهد . ^نعفيغثألأسث\و وأكقش؛ن 

آلمجثباقيى لإطرو^\ظف 
ي.يههموشثكؤ

ؤنحا-مقه بؤغ\ينايى بئ\قتي\س 
سمآسمانشقضزفيْ

آهتدؤأ\سامو\قي ء\سامئئؤن ؤآلمحقن ١قءكقب 
ؤآئه.دصارإك\دج(آثخ ؤؤ\ْؤئتاهدئ> ن ؤ؛ 

١إئنثر^أددوويئفنيرث> ؛الآؤ؛أث 

حنثكاييجأؤ\فافيين يىقنهومسل آلهبى 
0ئ4رفيآقتاوامح-رء 

٠٢الشثإلنتئر

اآمنابك،إننيقولون: المتقون اد العبهؤلاء [ ١٦]
مناقرفناء عناما فامح أهؤ، محمد ؤمولك واتبعنا 
المار.عذاب من ونحنا ذنوب، 

ؤعنالطاعات، اتصفوابالصبرعل ١^^ هم [ ١٧]
المؤلمة،أقداراقثه من ايصيبهم مؤعل العاصي، 

الخامة،وبالهل\عة والأفعال، الأقوال ق وبالصدق 
الليل؛آخر وبالأستغفاري ؤعلأنية، سرا وبالإنفاق 

١كعاء.وإجابة الميول مظنة لأنه 
شهادتهوقزل التفردبالإلهية، أنه افه شهد [ ١٨]

مشهودأجل ِش العلم، وأهل الملائيشة لشهادة 
إلاإله لا بالعدل، وقيامه تعال وهوتوحيد0 عليه، 

الحكيمأراده، قيء عليه يمتع لا ه_والعزدزاكى 
وأفعاله.قواله أي 
بهوأنمل لحلمه انله ارتضماه الذي الدين إن [ ١٩]

ثلهوهوالانقياد لأم، هوالإّغيره يميل ولا رس.اه، 
.،بمحمد حتموا حق حئن كل ق به الله بعثهم فيما انسل واتثاع بالعبؤدية، له لام والاستبالaلاعة ؤحده 
منالكتاب أهل بين الخلاف وغ وما به. انسل الذي لام الإيسمي دينا بعثته بعد أحد من افه يقبل لا الذي 

بغياالكتب؛ وإنزال الرّل باؤمال عليهم الحجة قامت، ما بعد من إلا وأحزابا شيحا فتفرقوا والمحارى، الهؤد 
الهماب،يرح ايثه فان وألؤهيته، ربوبيته  ١٠٠٣لم١لة ؤآياته المنزلة انثه بجحدآيات ومن ؤحمسدأطلبالل.نياّ 

يعملون.^١ ١٤٠يما ييجزيهم 
أحلصتإني لهم: فقل عليهم الحجة أقمت، أن بعي. الخؤحيد ق الكتاب أهل المسول- -أيها جادلك فان ]•؟[ 

١لعرياولمشرل لهم وقل له. وانقادوا لله أحلصوا الومنين، من اتبعي من وكذالك أحدا، به أشمك فلا ؤحده دل4 
إلا ٧٣ولمس الله، عل ابمحكم فحنولتم وإن والحق، والهدى تقيم الالطّريق *تؤ فانتم أمحلمتم إن وعةرغءم• 
ثيء.أمرهم من عليه بجش لا بالعيال، بصير والله الحجة. عليعكم وأقمت أبلغمحكم وقد البلاغ، 

ويقتلونطلمابغيرحق، الله أنبياء ويقتلون المسلون، به وماحاء الواضحة بالدلائل يجحدون الذين إن [ ]١٢
مؤجع.بعاJ١ب فبشرهم الأنبياء، طريق واتياع بالعدل يامرون الذين 
افه.عذ.اب من ناصرينممهم من ومالهم عمل، لهم فلايقبل والأحرة، الدنيا ق أعمالهم بطلت، الذين أولك ]٢٢[ 



نرتْآوبمتإ5اةزثاةِك

امحناكز٠٣

هؤلاءحال من أعجب -أيهااليس—ول- أرأيت [ ٢٣]
أنفعلموا الكتاب من حقنا اش الذينآتاهم الهود 

كتابق جاء ما إل يدعون هوالحق، به جثت ا م
فيه،فيمااحتلموا بينهم ليفصل -ؤهوالقرآن- النه 

الله؛حيكم كثيرمجنهم ناب أهواءهم يوافق لم فان 
الحق؟عن الإعراض عادتهم من لأف 
فاسراعتقاد سببه الحق عن الانصراف ذلك ]ا؟ا 
قليلة،أياما إلا يعدبوا لن بانهم الكتاب؛ أهل لدى 
تهانتهمواسالنه عل جرأتهم إل أدى الاعتقاد ؤهدا 

حدعواالذي لياحلل ١ دينهم تمراؤهم وائبدينه، 
أنفسهم.به 
ليحانبوااش حمعهم إذا حالهم يؤتكون فكيف [ ٢٠]

وأحدالقيامة-، -وهويوم وقوعه ق شك لا وم يق 
شيئا؟يظلمون لا وهم اكتسب، ما جزاء واحد كل 

يامنبالدعاء-: ربك إل متؤجها الي "أيها قل [ ٢٦]
١UكوJلوامحنساكىضحاد

ممنالملك وسلب حلقك، من اء نشمن لأرض اق 

فيكثني،ثدءلالكلم؛اآبين اؤ5ت؛ل 
نييىِصزفيوثى
آقالالأمحشئوت٠ؤ
^شادامحث؛م
صشثاضتشوم

قثآءوئزش ^لقطنق.اء 

^ّآمحارقآلأهغأمحلأأك،
^رنيجثاف0

دوزآلهت؛نين ئء محشاآلخكمحس 
محهفيضإ\لأالظإطز

قلآذ4المصاره و\ل و قه ؤبمحذرءءىرآف نتنة 
وبملإأق، نعلمة اوئندوه صدويتظم عنمؤأماق إن 

ثيءكل ض -ؤحدك- إنك الخير، بيدك نشاء، من عل الن-لة ونحعل تشاء، من الدنياوالاحرْ ق العزة ونهب نشاء، 
سحانه.به يليق ما ض تعال لله اليد لصفة إثبات الأية وق قدير• 

ونحرجويقصرذاك، هدا فيطول الليل، الهارق وتدخل ذالهار، الليل حل ئد أنك ف-رئك دلائل ومن [ ٢٧]
كإخراجالي من الميت ونحرج الكافر، من والمؤمن الحب، من الزرع كإخراج فته، حياة لا الذي الميت من الي 

حساب.بغير خلقك من نشاء من وترزق الدجاج، من اليض 
منبرئ ففر يتولهم ومن المؤمنين، دون من والصرة بالحبة أولياء الكافربن يتخذوا أن المؤمنين الله ينش [ ٢٨]

تقوىحق لشرهم، اتقاء مهادنتهم ق لخكم الله تحص فقد ضعافاخائفين محقونوا أن إلا منه، بريء والله الله، 
والحزاء.للمحاب الخلائق رجوع ؤحده الله وإل ؤخافوه. فاتقوْ نفه، الله ومحذركم ثوكمحقم. 

ذلكأوتظهروا ونصرتهم ١تة١فرين موالاة من قلوجشم استقرق مجا محكتموا إن للمؤمنين: "أيهاالبي~ قل [ ٢٩]
ثيء.كل عل الخامة القال.رة ولم الأرض، ق وما السموات ق مجا بمنكل محيهل علمه فال ّثيء' منه الله عل بجما لا 



مح-ْآفيبمئئ

ئراوم\ساك
مح؛بأوبمدرؤأس^كتنه\ؤثتهد 

،ع-همهمحنامح
ويأنفهظا1>وذلإهوظو4ميؤأذة قآقعؤق 
ؤنئأؤ0أمحلأتجقهل١نمإآسؤوول جمره 

تيءادرظثاوءد\ؤضاألخفمميخن 

إكنينهاثدرت بمتن آميق ؟؛؛-، ١٥سييحي.؛اد 
قهكأشح\مم>.

محلآئ\ءتحايخنفئوضثه\هاكوتيق 
صمسومحلممة
^مماوبماصول

اهاقثإكن

مانفس نحدم الحناء يوم القيامة يوم وق [ ]٠٣
وماعملتبه، حاردنتفلرهلاموفرألئجرئ من عملتي 

لوانفتتمي أيضا، ا0تظارها ق نحد0 سستحء عمل من 
فاستعدوالهدازمنابعيدأ. العمل هدا اوبتن بينه

عقابهشدة ومع الحار. الإلة بطش ؤخافوا اليوم، 
بالعباد.الرحمة بعكمال ادصف سبحانه فانه 

حقااممه تحبون كتم إن قل-أيهاالرسول-: [ ]١٣
اتله،ءنحساءشم ظاهرأوباطنا، ي وآمنوا فاتبعوق 

الؤْت؛ن،عباده غفورلدنؤب فانه ذنوجفم، ويمح 
بهم•رحيم 

-محبةادم من م عل حاكمة الكريمة الأية وهده 
حقئؤ محميّ متبعالنبيه وليي —تعال- الله 

دعواءق كاذب فانه ونهيه، أمرْ ق معليعاله الأتباع، 
الأتباع.حق الئسول. يتابع حق 

كتابه،باتباع الله أتليعوا الئسول-: -أيها قل [ ]٢٣
مماته،وبعد حياته ق سشته باتباع المسول وأؤليعوا 

منعليه هم ما ٣^ وأصروا عنلثا، أعمضوا هم فإن 
الكافرين.بجب لا ادله فان افه؛ لحية أهلا فليسوا وضلال، ًكفر 

زمانهم.أهل أفضل ؤجعلهم عمران، وآل إبراهيم وآل ونؤحا احتارآدم افه إن ]٣٣[ 
لأقوالسميع وادثه بؤحيه. والعمل وتؤحيده فه الإخلاص ق ئلهرمتواصلة لة ّلوالنسل الأنبياء هؤلاء ]ام[ 

ذلك.٣؛ ييجازيهم بافعاقم، عليم عيادء، 
الؤهيةادعوا محن خمر بدلك مد اللام؛ عليه عيي وأمهاوابنها أمرمريم من ما؛ان الؤسول- ادكر-أيها [ ]٠٣

خالصالك،بعلق ماق لك جعلت إق يارب حملت: حنن عمران امرأة قالت، إذ سبحانه، طه أوبنوته عيي 
بنيي.العليم لد؟عافي، السميع وحدك أنت إنك مي، فتقثل القدساا، بيت ٠١دمة 

القد.ساا-وافهبيت  ١١ق للخدمة تصلح لا ؤضعتهاأنى إق رب مولؤدهاقالت،: حملهاوؤضعت اتم فلم]٦٣[ 
الن؟كرلأن ذلك؛ ق كالأنى للخدمة أؤدت الذكرالغ.ي وليس وقالت؛ لهاشأنا- افه يجعل وسوق بماؤضعئ،، أعلم 
رحمتك.من المطرود الشيطان من وذريتها ش بك حفنتها وإق مريم، سنيتها وإل بها، وأقوم ١لحمة عل أقوى 

ويسرحسنا، فأنبتهانباتا بالنمماية مريم ابتنها وتول قبول، أحسن ^^١ منها وقيل دعاءها اطه فاستجاب [ ]/١٣
رزقاممدها ؤحد الكان ^١ عليها دخل 'ئما وكان عيادته، م؛ةان ق فاسكيا اللام؛١^؟، عليه ركريا لها اش 

يرزق-بفضله- افص إن عدافه. من هورزق قالت: الطيب؟ الرزق ^١ ٧٥لك أين من يامريم هنيئامعدأقال: 
اب.حمبغير خلقه من يشاء من 



نورْآفيطإلاؤزإاةِك

الةني؛رإكّثر ٥٥

رزقهمن مريم به الله ركوباماأكرم عندمارأى ]٨٣[ 
عندكمن أعطى رب يا قائلا; ربه إل تؤحه وفضله 

دعاك.لمن الدعاء عيع س إنك ولدأصالحاميانكأ، 
قالله يدي ب؛ن واقف وهو الملأنمشة فناديه [ ]٩٣

وهو■بجبمريمك، بجمك اينه أن يدعوه; صلاته هسكان 
الثهمن بمكلمة يصدق بجي، اسمه بولد سئرزق أنك 

مجيوجتكون اللام-، عليه مريم بن -وهوعيي 
ؤحصورأالعالة، والمرلة الكانة له قومه، سداق 

مننبنا ويمحقون الضارة، والشهوات ١^^؛-، يأق لا 
ذروته.الصلاح ق بلغوا الذين الصالحين 

ليمحقون أل رب ؤكربافرحاتعجما: قال ]•■؛[ 
ْسلغها،مي بلغت قد الشيخوحة أن مع غلام 

يثاءما انثه يفعل كن.لك قال; تلد؟ لا عقيم وامرأق 
للعادة.المخالفة العجية الأفعال من 

ِشبها أتيل علامه ل اجعل رب ;كربات قال ]١•؛[ 

^^داة٤رهالرتملمنةهدبم
نيًقنوهوءآة ٢٤١ظثه،هسمخآلأظ 

ئادي
إئيأآلبمكجروآمتأقئا,ثؤدالائ0ؤ_لليءوق 

ضاءج(هالربآجمللءاة

وادياثت،ه ؤتخياننثيحقئها ربلق 

^نز١نيؤكو١كتى

^نولج(اذه\كآكقءكهتماحضت 
^بمهآض١فحصنى

الماسإل المحدث تطح ألانطلبته.ا; الق علامتك قال; الروروالأتبثار، ل لحمل مي؛ المولد ؤجؤد 
أواحرالمهاروأوانله.له ؤصل ربك، ذكر أكيرمن الد.ة هن•، وق صحيح، سوي أنك مع المهم، بإشارة إلا أيام ئلائة 
الرذيلة،الأخلاق من وؤلهرك لطاعته اختارك ادن4 إن مريم يا اللانؤتكة; قالت حين السؤل- واذكر-أيها ]؟ا[ 

زمانك.ق ١لعال^ن ناء ر واختارك 

نزثاكرألنه الراكعين؛ هع وانكي واسجدي وتواضع، خشؤع ق وقوي لربك' الطاعة  ٠٠٣داوي مريم يا ]٣-؛[ 
سه.من أولاك ما' 

حينمعهم لا=كن لم إذ إلك، الله أؤحاها الق منرأخبارالغسط الرّول- -أيها عليلث، قصمناه الذي ذلك ]•؛أ[ 
ر5ريافأصابت أقلامهم، بالماء القرعة فاخزوا الخصام، بينهم ووقع وأول' بها أحق أيهم مريم كفالة ق اختلفوا 

ففازبعكمالمها.اللام، عليه 
منبأءكلمة وجودْ يعكون بولد يبئرلئ. اثنه إن مريم يا الملائعكة; قالت حين هناك - الله ني -يا كنتا وما ]ْا[ 
المقربينومن والأخرة، الدنيا ق العفليم الحاه له مريم، بن عيسى المسيح اسمه فيكون' "ًكن'ا' له■ يقول أي النه' 
القيامة.يوم النه عند 



نورًآوهءئاخزإص

ظوصآك4حيرثأج

صءمحنتحُلكؤؤئق(
ثألانجل.قألورنه ونفيطمه ألًكتت وقيمة 

ئنيخكأ%ِثممح
\إةإرمأفخمأمم؛ن،ئؤ يهقز ه ريأًقم 

وازث؛صز؛أثآحفمة آالثهو\برغ؛ ظيرآباد0 وؤل فيه 
ومائد-مؤذااولأئ؛فياقأعؤن ألتؤؤ؛ِدادن وض 

0ئكم،انهممحض في.لإوقتلإاةفي 

وجؤبمابمِمحبمص\قى 

-نحن\دحوابيؤدت هال آس محتاوىإل س أدءفمزه\ل 
هبئئامس-لئودش زافهن ءامناباس محارأقه 

٥٦

الكلام،أوان قبل رضيع وهو الناس وبمتكفم تاأ[ 
ؤكملقوته اجتمعت ؤهوكبيرقد الله إل ويدعؤهم 

والدعوةالنبوة ؤهذاتًقليم - إليه الله بماأؤحاه شبابه 
قوالفضل الصلاح أهل من وهومعدود والايثاد، 

وعمله.قوله 

[tv ] يعكونأق الأمر: ط؛ من متعجية مريم قاك
الملك:لها قال بغل؟ ولا زوج بذات لمت ؤأنا لد ول 

القادر،الإلته -خمي بمستيعد ليس لك بحيث الذي هدا
شيءإيجاد أراد فإذا العدم، من يشاء ما . يؤجلالذي 
فيكون.؛الكزا؛ له: يقول قانعا 

[tA ] والفعل،القول ق والمواد الكتابة، ويعلمه
لام،العليه موٌّى إل أؤحاهاالنه الق والتوراة 
عليه.اش أنزل الذي والإيجيل 

إفنم؛ ويقول إّرائتل' بي إل رسولا وبجعله ل؟'؛ا 
مرسلأف خم, تدل رجكم من بعلامة جئتلتكم قد 

ولدمن واشي افه، بإذن طرأحميما فيكون فيه فانفح القلير، شكل مثل العلتن من لخكم أصخ أق وش اش، من 
ؤلعامعكم.من بيوتعقم ي وتدحرون تاكلون بما وأخركم الله، بإذن ميتا كان من وأحي برص' به ومن أعي، 

حججمصيقين كنتم إن وؤموله، ائله ني اق عل لغ-ليلا البشّر قدرة ق ليست الق الأمورالعظيمة هذه ق إن 
بتؤحيدء.مقرين ؤآياته، الله 

اقنهنحفيفامن علميعقم الله ماحزمه بعض النه من بؤي لًكم ولأحل التوراة، اي مصسرقابمؤحئتمحكم ]•٠[ 
فيهاأبلخكمو\طث»وفي أمره، تحالفوا ولا انثه فاتقوا لعكم، ماأقول خمرصدق ربعقم من بحجة ؤحئتعقم ونهمة، 

اش.عن به 
وهذاله، والخضؤع العبؤدية ق مواء فاناوأنتم فاعبدوه، ورجكم رف هوؤحده إلمه أدعوكم الذي اش إن [ ]١٠

فيه.اعؤحاج لا الذي هوالهلريق 
ديننمرة ق مي يعقون من ا-لئلمر: أصحابه ق ادى العقفرنر التصميم فلمااستثعرعيؤرمنهم ]٢٠[ 
باناعيسى يا واشهدأنت واتبعناك، صدقنابالله إليه، والداعون الله أثماردين نحن همر: عيأصغياء نال الله؟ 
ؤالعناعه.بالتثؤحد لس لمون م،؛



نورْآوطإذ

امحائإمحس٥٧

ؤاسعناالإنحيل، من رساصدقابماأنزك [ ٠٣]
لكسهدرا ممن فاجعلنا اللام، عليه عسى ؤمولك 

.محمد أمة ومم باليس—الة، رلأنبيائك بالؤحدانية 
أممهم.بلغوا بأنهم مل يشهدون الذين 
بعييإّ/ائل بق من ًكفروا ومكرالين لأْا 

اشفالش غيلة، يقتله من به نيوا بان اللام، علميه 
وقلؤهبه، كوا فامعله دلهم نحل عل عيي سه 

حيروائل الس»ادم، علمه عيي أنه منهم ظثا وأممهدو0 
ز-تعال- المكرفه صفة إثبات هدا وق الماكرين. 

مكرمقابلة وق بجق، مكر لأنه وكماله؛ بجلاله يليق ما 

قابضكإق لعيسى: النه قال حتن بهم اللمه ومكر لْْا 
إلأببدنكورافعك سوء، ينالك غيرأن من الأرض من 

وجاعلبك، ًكفروا الذين من ومحلصك وروحك، 
ادنهعن به وماجفت دينك ■ض —أي: اتبعوك الدين 

ه،بمحمد وآمنوا . بمحمد والبشارة الدين من 
الذينعل فناهرين ثريعته— والتزموا بعثته، بعد 

حميعامصيركم إئ ثم القيامة، يوم إل نبوتك جحدوا 
■تختلفونفيه فيماكنتم بينعكم فافمل —اب، الحس يوم 
اللام.عليه عيي أمجر من 

ؤيلمببالئل الم-ذيا• عداباشديدأق قاعدبهم المارى، من فيه أوعنوا اليهؤد من بالمسيح صكفروا قاماالذين [ ٠٦]
انغه.عذ.اب عنهم ويلغ ينمهم ناصر من ومالهم بالمار، ١لآحرة وق الملك، وإزالة الأموال 

والنهغيرمنفوص. ك١ملأ أعمالهم ثواب الله فيععليهم الصالحة، الأعمال وعملموا ونينله بايئه الذيزآمنوا وأما [ ٠٧]
والخقفر.بالشرك ١لثلالين نجب لا 
الذيالحكيم القرآن ؤصحة ؤسالتك، صحة عل الواضحة الدلائل من عيسى، شان ق عليك نقصه الذي ذلك [ ٠٨]

امتراء.ولا فيه شك فلا والباطل، الحق بئن يفصل 
[٠٩ ]oi  ثمالأرض، تراب من حلقه إذ أم؛ ولا أب غير من لأدم اننه خلق كمثل متله غيرأب من لعيسى ادنه حلى

منخلق اللام عليه قائم باطلة؛ دعوى غيرأب من خلق لكونه عيي الهية فدعوى فك١ن. يثرا١١ راحكن له؛ قال 
الله.عباد من عبد أنه ل الحميع واتفق أم، ولا أب غير 

ماأنتؤكل يقينك، عل قدم ربك، محن —أيهاالمسول— جاءك همالغ'ي عيي أمر ق فيه ثك لا ١^■^؟، الهق [ ]٠٦
ه.اش لؤسول وطمانة تثبيت هدا وق الشامين. من محنكن ولا الافتراء، ترك من عليه 

اللام،عليه أمرعيي ق العلم من جاءك ما بعد من مريم، بن عيي السح ق المسول- -أيها جادللئا فنن [ ]١٦
ينزلأن بالدعاء الله إل نتجه ثم وأنفكم، نا وأنفوذساءدقم، وفساءنا وأبناءًءكم، محضرأبناءنا تعالوا لهم: فقل 

عنادهم.عل المرين قولهم، ق ١لك١ذبين ل ولعنته عقوبته 

ه\>=كئنث.اْغؤأقتنثاآلزنول زبثاءامثايحاأؤث، 
حبمئأككؤن.

ومظغمكوراسدئ-ال مؤهلق آص،نمخب؛انى إدمان 
بمق.ؤقاكمح

منيلطزدلخمح)؛أة ظًإكيرمّآكمو 
شأفيثآكث،أ

ومحاآؤمَت.رج قزدصمتى 

مثلإث ألانت من عنك 
Jزءادمقئرمنوفمه١لة^^^

ينافدرشلعاؤاماجاآق بمم ئتنلحخقِصئ 
زيثاءثاوفثأوولأثسناؤثاءياولتث1ءطهم ئنغ 

كعقاء.ها.



نور؛آليءتإإن^١^ 

سؤآءسثثاثأؤأإرهظلنؤ ؤ؛ةقذقضي\ 
ولاتقحذ^لأ\سولأمقخءئآ 

^وًمؤاً\ئضرإدون بجنابجا 

ء_تيوإنقيضرلأت حججزضما ذ،ؤلنحذلإ 
ةنلإِوأئز_ Vj^cيهء تحتكم ؤز ءتاجوبمبم\ 

طصدثاولألإ3ؤا
^^آوماطا0ينآككل.

ءلبئهمحماوسودت . ١^٢^^٠ وة ءامؤأقأئ 

ض،آشوتحتذي_ئبيْ

٥٨اقثاص

أمرمن الؤمول- -أيها بص أنباتك الذي هذا إف [ ]٢٦
معبؤدمن رما فيه، شك لا الأي الحق لهوالنجا عهى 

ذو١لعزيزفيائنه وإل وحدْ، الله إلا العبادة متحق 
وفعله.تدبيرْ ق الحكيم ملكه، 

فهمواتياعك تصديقك عن أعؤضوا فإن ]٣٦[ 
ذلك،.عل ؤمجازيهم بهم، علم والله المعدون، 

اليهودمن الكتاب لأهل الرسول- -أيها قل ]ا٦[ 
حميعا:بها نلهزم ؤحق عدل كأ إل تعالو١ والصارى،: 

شريلث،أي نتخذ ولا بالعبادة، ثحد0 الله محص أن وش 
غيرأو أوطاغوت أوصلسب، أوصنم وثن من معه، 
الله.دون من بالطاعة بعضنالبعض ولايدين ذللا،، 

—ايهالهم فقولوا ية الهلالدعوة هده عن اعمصوا فإن 
لربنامتمادون علينابانامسلمون اسهدوا ومنون—ت ل١ 

كماسواء، كلمه إل والد.عوة والإخسلأصر؛. بالعبؤدية 
محراهم.جرك، من إل لوجه والماركا، اليهود إل ئوجه 

والممارى،اليهود من الزلة، الكتعب، أصحاب يا [ ]٠٦
لامالعليه إبراهيم أن ق متهكم كل :يجعادل كيف، 

منإلا والإمحيل التوراة ا ومملته، س لكن 
إبراهيمإن قولكم: حطا تفقهون أفلا بعدء؟ 

مجيز؟وفاته بعي. حدئعت، والنصرانية ١ليهودنية آن علمتم وقد نصراننا، آو يهودتا 
قصحته تعتقدون مما لينهكم، أمر من علم به لضم فيما ه محّدأ الله رّول جادلتم هؤلاء يا أنتم ها [ ٦٦]

تعلمون.لا ؤأنتم حفائها، عل الأمور يعلم والله إبراهيم؟ أمر من علم به لخكم ليس فيما محادلون فلم كمهكم، 
ادلهلأمر متبعا لكن ولكن بع،وه، من إلا الصرانية ولا اليهودية محكن فلم نصراننا، يهودياولا إبراهيم مالكن [ ٦٧]

الشزكن.من لكن وما لربه، م*ستسم؛ام؛ا وحناعته، 
همحمد الغي وهدا دينه' عل واتبعوه مسالته وصا-قوا به آمنوا ١^^ به، وأحصهم بإبراهيم الناس أحق إل ]٨٦[ 

ثوعه.التبعين به الومنثن ول واليه به. آمنوا والذين 
همأنفإلا ومايضلون لأم، الإّعن — لمؤن ل—أيها١ لويتمملونهضم و١لتصارى اليهؤد محن حماعة تمنعئح [ ]٩٦

يعلمونه.ولا ذللئ، يدرون وما وأتباعهم، 
هواليمولمحمدأ وفيهاأن كتبعكم، ق يسله خمر أنزلها الق الله آيات مححدون لم والإمحيل التوراة أهل يا [ ]٠٧

تنكرونه.ولكن،طم بدللئ،؟ يشهدون وأنتم الحق، هو به جاءكم ما ؤأن النتظر، 



'نررْآلطاوايزأاةِك

الشثإمحن

قالحق نحلطون لم والإنجيل التوراة أهل با [ ]١٧
بائديمحكم،اياطل محن وك،بموه بماحرفمو0 كتبعكم 
مدينه وأن ه، محمد صفة محن فيهما ا مونحنون 

ذلك؟تعلمون وأنتم الحق، 
صدقوااليهود؛ من الكتاب أهل من حماعة وقاك [ ]٢٧

النهاروايكفرواآحر0؛أول الذينآمنوا عق أنزل بالذي 
عنه.ويرجعون دينهم، ي يتشكإكون لعلهم 
تبحلمن إلا نمديماصحيحا نمدقوا ولا ]٣٧[ 

إن-أيهاالرسول-: فم قل يهودتا، فكان لينهكم 
الصحح.للأيمان وتوفيقه الله هدى والتوفيق الهدى 

لفلمئنالعلم محن ماعندؤتكم تظهروا لا وقالوا: 
لهموتمحكون به، الحلم ق اوؤكم فيمخكم فيتعلممؤه 

ربعكمعند حجة يتخذوْ أوأن عليعقم، الأفضلية 
الفضلإن الرسول-: -أيها لهم قل بها. يغلبوفظم 

ا،نلآذء^شءاءاميأهلمنءؤن ؤقاك ؤبيبمنؤل. 

متلمااّ-راوبجآمؤ
وآقةتثة من آق„ؤلآت-و آد،.صلسي أن قز وبتك بمد 

ض_،سإنئاضشظاب

بخإمهالأقلمح>ثافيعثه ألامادمت 
بيئمهئ<له

^ممتهرسافلأ

في>ه<^لأتيقيوٌومحقلب، 
يؤتيهانمرفه، وتحت اقو4 بيد و١لأموركلها و١لعطاء 

ونعمه.فضله تحق لض مخلوقاته، جمح وءهلائه بعلمه ناح عليم، واسع والله ومسوله• به آمن كن يشاء من 
الكثيرالوامع.والسناء ان ذوالإحواليه الشراع. أكمل إل والهداية بالنبوة يشاء من حلمه من بجتص الله إن [ ]٤٧
تامنهإث من ومنهم غثرحتانة، من إليك يولم المال كثثرمن عل إذتامنه من اليهود من الكتاب أهل ومن [ ]٠٧

ينحلوننحعلهم فاسدة عقيدة ذلك وسب مهنالبته. ق الحهد غاية بدلت إذا إلا إليك، يؤدْ لا دينارواحد عل 
خمروهداكذب أحئهالنا. الله لأن ولاحرج؛ إثم أموالهم أكل اق علينليس ويقولون؛ بايايلل، العرب أموال 

كاذبون.أنهم يعلمون وهم بألسنتهم، يقولونه الله، 
الأمانةمجنرأداء عليه الله بماعاهد أوق حقاهومن الش فان اواذبون، هؤلاء الأمركازعم ليي [ ]٦٧

بجبوالله عنه. عمانش وانتش أمرْ فامتثل عزؤحل الله ؤخاف وشرعه، هديه والرم وبيله به والإيمان 
والمعاصي.الشرلئ. يتقون الذين ١لتقين 

عؤضاوبدلأأنزلهارأنبيائهم، الق الكتب بهاق أومى الق ووصيته بعهدالله تبدلون يالذين إن ]٧٧[ 
بماننزهم،الله ولا الآ-ذرة، ق الثواب من لهم نميب لا أولئك الدنياؤحطامها، عرض حيامن 

موجع.عذاب ولهم والمحكفر، الذنوب دمى من يطهرهم ولا الرحمة، بعتن القيامة يوم إليهم ينفلر ولا 



نونًآوهتءئا-كنئص

^^الإآحسوْيمحقدذ قإ0ْئهمشما 
هزمن^^ِاوبمورث 

\دءىذبوالني أقوويقؤين بمي محوؤمامَن يمي 
آلكثبآق، ؤملاِؤئ بملاؤذه قيم 

هة1طفيْبماداليمن
بحاء^ىتهمنحذومث>نخه دون 

ثلأي1مدكزيى. ويت\ٍشئنقوشمو ايكتب 
بآميبمتمحامحفم ؤبماة ذجذو3؛ءلجك<' 

مصؤىِلماحفزلائؤل جآء و-ةكمؤذهم حقي من 
^^هوةالء\ىئروكؤ

لإلملأْه\ذتئِءقدهءقم؛اباهاومحنيغ 
0شفيكبمتدبملأومجمح

وقتانئسمذه
^كوينحمث.

امحبمعإكر

عنالكلام بجرفون لخماعة اليهؤد من وإن ]٨٧[ 
هذاأن غيرهم ليؤهموا الله؛ كلام ويسيلون مواضعه، 

ثيء،وماهومهاق وهوالتوراة، الهزل، الكلام من 
مؤسى،نبيه إل الله أوحاْ الله عند من هدا ويقولون؛ 

عليقولون دنياهم لأجل وهم اش' عند هومن وما 
كاذبونأنهم يعلمون وهم الكذب، الله 

عليهكابهافه يرل اكرأن لأحدمن 
للناسأيقول ثم نبيا، وبجتارْ خلقه بين حكما ويجعله 

حكماءكونوا يقول؛ ولعكن النه، دون من اعبدوق 
اللهو"ي من غثركم تعلمونه بماكنتم علماء فقهاء 
وفقها.حففلآؤعلما منه تاّرمونه وبما تعال، 

الملائعكةبانحاذ يأمنكم أن منهم لأحد كان وما [ ]٠٨
-أيهاأينقل اش• دون من امدونهم أربابوالسن 
انقياديتكمبمد بالعكفربالله يامنكم أن الماس- 

لأمرْ؟
ؤحكمة،كتاب من آتيتيكم لئ الأنبياء: "همح ّز المؤكد العهد سبحانه الله أحد المسول-إذ واذكر-أيها [ ]١٨

وأحدتمبدللق، واعرفتم أقررتم فهل ولمنصرقه. به لمؤمن مععكم لما مصدق عندي، من نمول جاءًكم ثم 
وأنابدللث،، أنمكم عل وامهدوا بعض، عل بعضعكم فليشهد قال: بدللئ،، أقررنا قالوا: الموقى؟ عهدي ذللث، عل 

وأحدبحمده، يؤمن أن ني كل ش الميثاق أحد الله أن هذا وق وعلميهم• علميعنكم الشاهين من مععكم 
بدللئ،.الأنبياء أمم خمر الميثاق 

الخامحونهم فاوللق، أنبيائه، ٣^ الله أحدأه العهدالذي ؤهدا الميان هد.ا يعد الإسلام دعوة عؤر أعمتش فن [ ]٢٨
ربهم-وطاعة القه دن عن 

أنْع —، أمحمد به الله بعث الذي الإسلام -وهو الله دن غير الكتاب أهل من العاقون هؤلاء أيرب ]٣٨[ 
حينيائي، العند عنهم وؤغما -كالومنين— طؤاعة لله ؤختثع واشاد اّمسسلم والأمحش موالت ل١ ق محن كل 

وهداكلأبعمله. فيجازي المعاد، يوم يمحعون وإلمه ائرالكائنات، له كماحضع الكفار، وهم لئ، ذلينفعهم لا 
الإسلام.ملة غير ر منهم أحد إليه يرجع أن لخلقه تعال الله من خذير 



نورiاليءونص'.

امحيامحت٦١

tA[ ] وأطعنا،باش صدقنا -أيهاالؤسول-: لهم فل
بالوىوامئا واو، حملنا ؤد مّعثولا شره، ا لنرب فلا 
خليلإبراهيم نؤ أنزك والذي علينا، اش أنرك الذي 
بنيعقؤب ابنه وابن وإسحاق، إسماعيل وابنيه الله، 

منالأنبياء ~وهم الأسباط ص أنزله والذي إسحاق، 
الائنيإسرائيل بي مائل ق ^١ ١٤الذين'يعفوب، ول 

والإنحيل،التوراة من وعيي موسى أوق وما - عشرة 
نفرقولا ى، بدلك نومن أنبيائه، ر اش وماأنزله 

بالطاعة،منقادون ؤحدء لئه ونحن منهم، أحد بين 
والعبادة.والألؤهية بالربوبية له مقرون 

هواكي الإسلام غيريين ا دينيهلل1ا ومن [ ]٠٨
والعبؤدية،بالطاعة، والانقيادله بالتؤحيد ف الاستسلام 

وبمتابعتهبه بالإيمان محمد. الخاتم المي وليوله 
الأخرةوهوي ذلك، منه يقبل فلن ظاهرأوباطنا، ومحبته 

حظوظها.بجواأنفسهم الأين الخاسرين من 
قوماجحدواوضموله به للأيمان اش يوفق كيف [ ]٦٨

همحمدأ أن ؤشهدوا به، إيمانهم بعد محمد. نبوة 
منالحجج ؤحاءهم هوالهق، به ماحاء وأل حق 

عقإوهبهمعنسناومآايزل وتآبيل هرءامقاداش 

س،بجثاتحِص
^شتيغقت١لإطردتاةنشإأئول. 

ضنج(دكث،
شهةِوقهئوأامحقآقه تهدى 

مآكشقومحلأجسدرآيج
آفعقهملاه ئة جزآؤتم لأمك ألظلم٠يرث. 

ئورجمرهان\كينةود.دلله 

^كئئوأوافيْؤمإ
رشسل،تيأتحيمظءايوص،دماوؤ
فيومامينصبيى0

يوثقلا و\ض ذلك؟ بصحة و١كلأJل ادو4 عند 
الإيمان.الخكفرض فاختاروا الباطل، إل الحق عن ء1لوا الأين والصواب 

الله.رحمة من مطرؤدون فهم أحمعثن، والناص والملائيكة الئه لعنة عليهم أن جزاؤهم الظا،لون أولئك [ ]^١٨
بها.يعتدرون لعدرة عنهم يؤخر ولا هربجوا، ليقليلا العد؟اب عنهم يرفع لا النار، ق ماكثين ]٨٨[ 

اللهفإن بتوبتهم أفسدو0 ما وأصلحوا وظلمهم، طفوم بعد من النصوح بالتوبة ربهم إل ؤحعوا اكين إلا [ ]٩٨
بهم.نحيم عياله، لائؤب غفور فهو يقبلها، 

وأولئكحضورالمؤبت، عند توبة لهم ئقبل لن الممات الخكفرإل ض واستمروا إيمانهم بع.،- يكفروا ١كين إن ]•٩[ 
منهجه.فاخثلووا السبيل، صلوا الأين هم 

الأرضملء القيامة يوم أسهم من يقبل فلن ويسوله، بالله ليكفر ١ ض وماتوا ه، محمد نبوة جحدوا ١كين إن [ ]١٩
أحدينقذهممن ومالجم مؤح، عذاب لهم أولئك فعلا. ه نفبه افتدى ولو الله، عدا١ب مجن نفه به ليفتدى ذهبا؛ 

الله.عداب من 



ّ-وأأآفيطإئاينءاوئ

^ذةامحمحإةنمحة

^^انطثنِضصة.آلؤرلنه 
ئاوكلقدلئلف افي=كذبئض وأش آفهنمئ ءمن 

^تية
^ابان5نآكغبم.إ0أؤزشبيغلآايرؤى
مقام
بنءمح٤مح۶لأفامحج١مح،
^^ا0\هضضاكناوأ.

قهيئؤأقة بقاتمتاأس يًكشاتي0قهمون ا ش
^^ضألخكش،يصاثلأضءقتاسشت%. 

ضجايئرظدقةنا\س
ييعؤإيماءاتأوإ؛ا0 ه؟أ؛ةااك ثفإ،محاسرئ 

^^كتيقذْ

ُ,ي 
٦٢الشمح؛مح

إيتحبون، مما تتصدقوا حق الحنة تدؤكوا لن [ ]٢٩
بهاض اوكثثرأفان قليلا مهماكان به تتصدقوا ثيء 

عمله.*بحب منفق كل ؤسجانى علم، 
يعقوبلأبناء حلألأ ت ك! الطئة الأطعمة بمل [ ٩٣]

حرعفنمه ض يعقؤب حزم ما إلأ اللام عليه 
ئرلتفلما اكوراة. ئرل أن قبل من وذلك بء، نزل 

القالأطعمة بعض إسرائيل ش عل الله حزم انموراة 
-أيهالهم قل وبغجم. لظلمهم ؤذلك لجم؛ حلألأ  cji؛

■محقثنكنتم مافيهاإن واقرنوا النوراة' هاتوا المسول—؛ 
يعقوبماحزمه تحريم فيها أنرل الله ذدءواًشأأن 

منالقرآن ق جاء ما مدق تعلموا حق نمه' خمر 
نزوللبل من شيئأ رايثل إٌبي ( Jpمحرم لم الله أف 

نفسه.ر يعقؤب حزمه ما إلا التوراة، 
وئضوحالتوراة قراءة بعد منر الله ض كدب فنن ]■؛٩[ 

بالباطل.اش ص القائلون الظالمون هم فاولئك الحقيقة، 
فيماأحبراش صدق -أيهاالئول- قلرلهم [ ]٠٩

محبتيكمق صادقثن كنتم فان معه. وفما به 
فاتبعواالملام، عليه إبراهيم الله لخليلر وانتسابيكم 

الحقفإنها محمد.، لسان ر الله شرعها الق ملته 
أحدا.ؤعبادته تؤحيده ق باض الشركثن منر اللام عليه إبراهيم وماك١ن فيه. شك لا الن-ى 

فيهتضاعف ميارلث. البيت وهدا ، ١١ررمكة ق الغ-ى الحرام اش فوبيت الأؤض ق اش ادة بؤرلعببيت أول إن [ ٩٦]
أحمعثن.للناسؤر ؤهداية صلاح والعمرة، ا"ني لأداء وقصد0 الصلاة، ي استقباله وق الرحمات، فيه وننزل الحنان، 

اللام،عليه إبراهيم مقام منها: ومزقه، عهلمه اش وأن إبراهيم، بناء منر أنه ظاهرات دلالات البيت هدا ق ]٧٩[ 
أمؤرالبيت هدا لحل ومن إسماعيل، هووابنه البيت من القواعد يرفع ك١ن حثن عليه يقف كان الذي ؤهوالحجر 

مناساكلأداء البيت هدا قصد ^١٥ أي ق الناس من تملح الر اش أؤجب وقد رء. بأحد يناله فلا ه فنر 
حلقه.سائر ؤعن ؤعمله، حجه ؤممن عنه غي واش ًكفر، فمد الحج فريضة جحد ومن الحج• 

هوالإسلام،اش دينر ّرأن دلت الق اش حجج تحآحاّون لم ؤالتماني؛ اليهؤد منر الكتاب لأهل ~أيهاالرسّول— قل [ ٩٨]
لجم.ووعيد تهديد ذلك وق زصنيعيتكم. شهيد واض ؟ تعلمون إنتم ذلك، ز وبراهئن دلائل من كتبعشم ماق وتنكرون 

عنزيغاوميلا له تْللبون فيه الدحول يريد منر الإسلام من تمنعون لم والتماري؛ لليهؤد الؤسول— ~أيها قل ]٩٩[ 
ذلك.■سمر يجازببسكم ؤمف تعم.لون، عما يغافلر اش وما الحق؟ هو به حثت ما أن تعلمون وانتم والاستقامة، القصد 

التوراةاش ١تاهم كنر والتصسارى الهؤد محنر "حماعة تهليعوا إن بثمكه، ؤعملوا وؤوله اش صدقوا الذ.يزر أيها يا [ ١٠٠]
تامنوهمفلا به، مومنثن كنتم أن بعد للحق جاحدين لمجعوا دبمًثم؛ ي السبه إلتيًكم وبلقوا يملؤكم، والإنجيل، 

مشورة.أو رأيا لجم تقبلوا ولا ينيتكم، در 



اقنيتن؛مح٦٣
وآياتالومنون- -أيها باض محكمرون وكسف [ ١٠١]

ئؤمحمد اش ;سول وفيؤتكم ءليا=ضإ، نتل القرآن 
بالقرآنتمك وياش ِش يتوش ومن لتكم؟ سلغها 

تمم.مومنهاج واضح، لطريق وقى فقد والستة 
يشرعه،وعلموا ورسوله اف صدقوا الذين أيها يا [ ١٠٢]

يعمى،فلا يطاع بان ؤذللمئا خوفه: حق اش خافوا 
علوداوموا يني، وبدكرفلأ يؤتكفر، وئثكرفلأ 

لتلمقواآخرحيامحثم؛ إل باسلامعكم كؤكم ت
عليه.وأنتم اض 

ؤهديربحكم اب بعكتحميما وتمسكوا [ ١٠٣]
واذكروافرقتيكم. إل يودي ا متفعلوا ولا نبيعشم، 

-أيهاكنتم إذ علميعكم: بها اش أنعم جليلة نعمة 
قلو>بتكماش فصع أعدا١ء، الإسلام قبل المؤمنون- 

محةقلموبعكم ق والى ;سؤله، ومحبة محبته  ١٠٣
متحابين،إخوانا بفضله فاهبحتم لعض، بعضنكم 

بالإسلاماض فهراًتكم نارجهنم، حاقة ض وكنتم 

ويؤثرآئم وإنئزئلنيًظإءابث هكهموف وتمئث 
شصد.سىإاقصظسمضج(
^قؤلأئاصءلإمئن؛الأفئر

ولاقئؤأوآدمأه نمشت 
ست

ؤئالحزؤِذرئ
فيطزءصءظ^ؤ

ئتد.ءومالآنيوشلق مبمثدوف 
ههمآلمظءو0 نيالم1تلأويث ويتمن بآثموف 

شتاج\ءنيآكقق
وينويومبجسوحمه أه 

^ظززتدأبمي١ؤاسودت قاماقآ ؤجوه 
.قمحا

ءايثصأبماعدوذهنإك أق جمؤ 
٠ءللتابمفين نين وتاأقه يانؤ تنيثاعثلئ اقه 

لتهتدواصلاحيكم؛ مافيه ل؛=كمم يقي فكذلك الصحيح الإيمان معالم للشم اش وكمابض النار• من ومحاًًكم 
عنها.تضلوا فلا وقلمكوها، المساد، سبيل إل 
وعقلا،شرعا حسنه عرف ما وهو بالمعروف، وتامر الخير تدعوإل حماعة المؤمنون- -أيها مخكم ولخكن [ ١٠]-؛

النعيم.بجنات الفائزون هم وأولئك ؤعقلأ، شمعا قبحه -مف مجا وهو المنكر، عن وتنهم؛ 
ؤأحزابا،شيعا فتفرقوا والبغضاء العا-او0 بينهم وقعت الذين الكتاب كاهل المؤمنون- ~أيها تعكونوا ولا [ ١٠٠]

ْححع.عفليم لُذاُ—، تحقون موأولئك الحق، لهم اتضح أن بعد من دينهم أصول ق واختلفوا 
الشقاوةأهل وجوْ ومود وامتثلمواأمر0، ورسولي، باض آمنوا الذين عادة الأهل وجوه ثبيص القيامة يوم [ ١٠٦]

فاخرتمانعكم، إيبُل- أكفرتم توبيخا: لهم فيقال ؤجوههم، امؤدت قاماالغ-ين وعصواأمره• ;سؤله، كذ-بوا ممن 
ً=كفركمّمبب العياب فذوقوا الإيمان؟ الًثفر'لإا 

باقونوهم ونعيمها، اض جنة ق فهم الخير، من به يمروا وما النعيم، بتضرة ؤجوههم ابيصث الذين وأما [ ١٠٧]
أبدا.منها محرجون لا فيها، 

بظالماش وما واليقتن- بالصدق المسول- -أيها عليك ونقصها نتلوها الس_اءلءة، وبراهينه اض آيات ط0 [ ١٠٨]
بجور.لا الذي العدل الهاحكم لأنه أعمالهم؛ محن شيئا بمنقص ولا خلقه، من أحدا 



^صئقاقمح\لآززه
يآلتعزوفئأمزون للثاين احيجغ حئ>ؤختابى 

أنلزؤءاس افًمحوؤطوفأس عي وئنبموت 
0خءمصمحنمحئلم

يقتنيطنِو؛ن زيضتحءغمإلآلآَى ه ادتسمورت> 

يمحقءقهر\كتكنه وءئرتثأ وياءوبمثسمين\ق 
لآشتاء\ وبمثنيث أس ^^١لأهكمزوندثابي 

Ajo ^^ لتسؤإه بما■عص<واوحىالأةنتدلأه لمحك
آثوءاينت تنشى ممه امه عءَينئنفيآلخىثب 

محمحت>إؤوآمح
^^هوثضآلم
ج(وما

لإم^ئفثثه

t،"ايإكئز

مللكالأرض، ق وما الموات ق ا موش [ ١٠٩]
إليهالخلائق حميع ومصير وتدبيرأ، حلقا ؤحده له 

استحقاقه.قدر عل 'قلا فيجازي ؤحده، 
وأنفعم خقرالأمه- محمد أنتم-ياأمة [ ١١٠]

غرف ١٠وهو بالمعرؤف، تامرون للماس، اس الن
ماوهو المنكر، عن وتنهون سلأ، ؤعقشرعا نه ح

يماتصد باض قرن وتصد وعقلا، شرعا قبحه غرف 
اليهودمن الكتاب أهل ولوآمن العمل. حازمايوبدْ 
اشعند من به حاءهم وما ه بمحمد والمارى 

منهموالأحرة، الدنيا ق حيرألهم لك|ن اآمنتم، كم
بها،العاملون محمد. برسالة المصدقون الموهنون 

وطاعته.اض دين عن الخايحون وأكثرهم قليل، وهم 
الكتابأهل من الفاسقون هؤلاء يضركم لن [ ١١١]

والخكفرالشرك ألفاظ من أسمامحكم يؤذي ما إلا 
مولتنوبهربثا يهرموا، يقاتلؤكم وغيرذللى،وإن 

حال.باي علبتكم ينصرون لا نم الأدبار، 
وعهداش من بعهد إلا ؤحدوا' ا أينمحقرون أذلاء فهم اليهؤب، يفارق لا أمرألازما والدل الهوان اش جعل [ ١١٢]

منبغضب ويجعوا الإسلام، م أحك؛ وإلزامهم لهم الذمة هوعقد وذللثا وأموالهم، هم أنفعل به يامنون الناس من 
الإيمان؛أهل من والؤعب الخؤف ؤكلميه إلا اليهؤدي ترى فلا والمكنة، الذلة عليهم وصربت له، مستحقين اش 

جرأهموما واعتد.اء، ظلما الأنبياء وقتلهم حدودْ، ونحاوزُم باش، طفوهم بسبب عليهم اش جعله الذي ذلك 
اش.حرؤد ؤنجاوزهم للمعامى، ارتبمتكابهم إلا ذا هر 

الليليقومون هو، محمد مسوله مؤمنة اش أمر عل مستقيمة حماعة نهم فمتساوين: الكتاب أهل ليس [ ١١٣]
صلواتهم.ق اش مناجاة ض مقبلين الكريم، القرآن آيات مرتلين 

الخيرات،فعل إل ادرون ويبالشرممه، عن وينهون بالخيركله، ويامرون الأحر، واليوم باش يؤمنون [ ]ا١١
الصالحين.اش عباد من وأولئك 

اش،بلضكرذم،عند يضيع فلن المؤمنة الهلاوذ__ة هدْ الخيرتعمله ال دلأو'ئرمنأعمعمل وأي [ ١١٥]
لثوابه.وطلبا اش، رضوان ابتغاء الحرمات؛ عن وابتعدوا الحيران فعلوا ١^^٠ بالتقين عليم واش علميه. وبجازون 



نورًآوءتعو

^١^١

لننمله، وكذبؤا الئه، بآيات طفروا الذين إن [ ١١٦]
قافد عذاب شيئامن أولأتهم ولا عنهرأموالهم تينع 
الماراللازمونأصحاب واولمك الاحرة، ز ولا الدنيا 

منها.:؛فرحون لا لها، 
هذْالخيري وجوْ ي ١لك١فرون ينفق ما مثل [ ١١٧]

فيهامدرح كمثل ثواب، من ومايومجلونه الدنيا الحياة 
وماحهم0، يرجون لكنوا قوم وزرع هبت شديد 

الكافرونوهؤلاء شبئا. منه الريح سق لم م ذنوبه
بذلك،اتله م وماظلمها، ثوابالأحرة ي بجدون لا 

وعصيانهم.بهكفرهم أنفسهم ظلموا ولكنهم 
ثشّرعهوعلوا وؤسوله اض صدقوا أيهاالن.ين يا [ ١١٨]

يقلعونهمالومنين، دون أولياءمن لاتتخذوا١لك١فرين 
حالخقم،اد افعن يمرون لا فهؤلاء أراركم، عل 

وقدصررومجكروْ، من يصيحكم بما يفرحون وهم 
صدورهمغش وما كلامهم، ي المغص شدة ظهرت 

البراهينلًكم بيثا قد اكرواعظم. لخكم العداوة من 
اللهعن تعملون كنتم إن ؤتمذروا، لمتعفلوا والحجج؛ 

ونهيه.وأمرْ مواعظه 
فأنتممحبتهم، و حقككم عل الدليل هودا ها [ ١١٩]

^^صإةيهالإد.وبت>ه
فيضهلأيوؤآلأثا^كمثليجيىا

ؤمامحسهرآمحكئل ؤيِهللمناً حنت صزوتا.ت 
ج(ه\آوبن^ئؤث 

ؤرلأخؤشك>حالأ
\ماهؤلحوتامحتيامن ودؤأتاعندقندت\لعصاء 

مث\كترسقته
أصي،ظِونينووا 

^^لإأل\قعليمثك
ذصب^ثن ؤ؛ تسؤهم نح^محنه دنمأن ور ألصد 

بمؤؤنئل.همجهمحءو١ب٩ق١ن 
له،ين محت عد ؤإذ قجحل. بمممفية ا سك 

الزلةبالكب تؤمنون وأنتم والغض—اء، العداوة لًكم وبجلون بجونمتكم لا وهم إليهم، وتحسنون بجونهم 
بعضهمخلا وإذا آمناوصدئا، -نفاقا-: قالوا لقوكم وإذا ■تحونهم؟ فكيف ب»=كتابعتكم، يؤمنون لا وهم ومنهاكتابهم، 

واجتماعلمين الألفة محن لمايرون ب،؛ الغضسدة ثمن أصابعهم أطراف، فعصوا والحزن، الغم عليهم دد.ا بعض إل، 
ماغشر مثلبع الله إن غضعتشم. موتوابشدة ~أيهاالممول-؛ لهم قل به. وإذلالهم وإعزازالإس—لأم، —م، 
أوشر.خير من قدم ما عل كلأ وسيجازي الصدور، 

الكآبةعليهم ظهرت نمروغنيمة من أمزحن بًًكم نزل إن ~أيهاالومنون" هؤلاءأنمكم عداوة ومن [ ١٢٠]
ماعل تمروا وإن بذلك، فرحوا والمرات والأنفس الأموال ي أونقص هزبة س مكروه بمنكم وقع وإن والحزن، 

الكفارمنهؤلاء مايعمل يجمح واش مآكرهم. أذى يضنكم لا عنه، ونهامحكم به م فيماأمركوتتقوااش أمحاحكم، 
ذلك.وسذجازدهم محيط، الفساد 

لواحد م وئأزلا أصحابك، صفوف تنظم الخرب، *^٥ لاما بيتك من حرجث حتن اليسول" واذكر~أيها [ ١٢١]
يافعالخقم.عليم سمح والله رر١حداا. غزوة ق الشركتن للقاء مرله 



ايزأ\ويخ

ثه\ذسولمحتييتث
همبجمِس\ي
ظأJبأؤطرضؤيج

مسوهين.سآلمقبمىة ءالي بنددمركُخمة هند١ 
،^)؛،٤٧آثءالاشتئ جمله وما 

لألخكيِهدمظ؛ظخأوتاآلصز\لآيربمدأذو 

ظلاؤذ
ظوجماو.تتأبجانقاءزاقئ س نتآء 

^ارآ\وواأسدامصنتئةاؤمت> 
وأقمأ\لثازآفيلأثه'قدقانهو0ه 

٦٦الةنية؛مح

وبيننمة أمربي من كان ما الني- اذكر-أيها [ ١٢٢]
زعيمهممع بالرجوع أنفهم حيلتهم حنن حارئة 
ولعكنالعدو، لقاء من حوفا أو؛ بن عسدافه النافق 

اش.ر ءتوةال^ن معك اروا غؤحففلهم، عصمهم الله 
المؤمنون-وحد0 ايئه ؤكل 

علالؤْنون- -أيها اض نمكم ولمد [ ١٢٣]
وغددًكم،غذدتعكم قلة مع الثمكن أعدائهعشم 

لعلعكمنواهيه؛ اب واجتنأوامره بفعل اينه فخافوا 
نمه.له تشكرون 

قأمرأصحابك من ساكان مالني" اتكر-أيها [ ١٢]■؛
فأوحيناللممشركثن، مدد ياق أن عليهم شؤ حنن رربدر® 
بانربهتقم معونة تعقفيعقم ألن لهم: تقول أن إليك 

ماءالمن منزلتن الملأئعكة من بئلأئةآلأف يمدًقم 
مععكم؟ويقاتلون يثبتونمكم، ١لممكة، أؤض إل 

لعكم:أحرى وبشارة المدد- هدا يعغفيعقم بل [ ١٢٠]
ماأممكمبفعل الله العدووتتقوا لقاء عل تصروا إن 

علكفاراامكةاا ويات عنه، نهاعكم ما واجتناب به 
تاملمونهعكم،يأنهم يفلون لقتالا=كم، الفورصمن 

ومئنمالملأئعكة من ة1لأيى جبيمليكم ادئه فان 
واضحات.بعلامات ؤخيولهم أنفسهم أعلموا قد أي: 

لعكم.ادو4 بوعد وتطيب ثلوبعقم، بهاولتطمهن يبشركم لتكم إلاتشرى بالملأئعقة الإمداد هذ.ا الله جعل وما [ ١٢٦]
وفعله.تدبيره ز الحكيم يغالب، لا الن-ي العزيز الله عند من إلا الصر وما 

قدضاقت،حزينأ ؤجع القتل من ■نجامنهم ومن الكفاربالقتل، فريقامن لغ، ليهلل=قم نمراش ركان [ ١٢٧]
والعار.الخزي عليه يتلهر ه، نفعليه 

قاتلوكهؤلاءالذ.ين بعض ولعل له' لاشربك وحدْ تعال ش ١لأمركله بل أمحرالعبادثيء، محن -أيهاالئول- لك ليس [ ١٢٨]
وبغيه.فللممه د؛_، الد.نياوالاحرة؛ ق اش يعن.به رًكفره بش ومن عليهم- اش فيئؤب فيسيرا، للإسلام صدورهم تنشرح 

غفورواش بعدله. يشاء من ويعذب برهمته، عياله من يشاء يغفرلمن الأنض، ي وما موات الق ما ؤحده وش [ ١٢٩]
بهم■لأحم عباده، لدنؤيؤ 

علزيادة القرض ق تاحدوا ولا أنواعه، بجمع اربا احن-روا بمثرعه وعملوا وؤبوله اش صدقوا الين أيها يا [ ١٣]■
بالآراماش واتقوا ال-ين؟ سداد موعد حان ممعا تتضاعف ارياده هاوْ كانت، إذا فكيف قلمت، وإن أموالعقم رووس 
والاحرْ-الدنيا ق كفوزوا شرعه؛ 

فرين. ١٤٧هيئت، الخارالي وبين بيخكم وقاية لأنفساءقم واجعلوا [ ١٣١]
الأشياء،من وءثرْ اربا أكل من عنه نهاًثم وفيما الطاعات من به أمتكم فيما المؤمنون- -أيها اش وأطتعوا [ ١٣٢]

تعدبوا-فلا لهرهموا، اشول؛ وأطيعوا 



نوت؛آليهءو

انةتي؛نإمح٦٧

مغفرةلاغتنام ونسوله لله بطاعمحكم وبادرؤا [ ١٣٣]
مؤات■مضهاالوامحعة، ؤحنة ربعكم س عظيمة 

^.uJJالله أعدها والأرض، 
والمسر،اليسر ق أموايم ينفقون الذين [ ١٣١]■

بالصبر،الغيظ من أنمهم ماق يمس—كون والذين 
هوالإحسانوهدا ظلمهم. عمن عفوا دت'روا وإذا 

أصحابه.الله بجب الذي 
ذش\ىر\\وم\ارتضوا إذا والذين [ ١٣٠]

ووعيدهالله وعد ذكروا ق.ونه، ما بارمحكاب أنفسهم 
لهميغفر أن منه يهللبون تائبتن، ربهم فلجوواإل 

الله،إلا الذنوب يغفر لا أنه موقنون وهم ذنوبهم، 
أنهميعلمون وهم معصية، عل يقيمون لا لن-لك فهم 

عليهم.الله تاب تابوا إن 
العفليمةالصمات بتلك الؤصوفون أولئك [ ١٣٦]

منبجري جنات ولحم ذنوبهم، الله لتر أن جزاؤهم 

محنهاوع وبم 
نمموآفيث . وآلأيضآلنتزت 

وآلخافثثأئثظ والصثإء ؤ، 
وأك؛ثأداظإه بجث،آكسنيرة ■يألثا.بى 

هأنتعايإ\اوهللمعؤأايمسهرذصقزإآذة قحثه 
زفيله_زإيتا

ضبمأؤهرس،نه - وكلق ا. 

ىإئفرو\
من.آدكؤ عنمة لأطيمكا0 

هومءظهلأنشتث وهدى هندا.تانفثش 
ظدِمحئ0
آصزضحظهُوه

ءامؤأامحث أكا.؛ىهنثزائ الاكارئداونحامحش 
لأئلأنجبم،أمحمإثه

فيهاحامين العذبة، المياه وقصورها اث—جانها بجتا 

والجة.المغفرة أحر١لعامحلين ونعم أبأ٠ منها بجرجون لا 
منهمالمؤمنون ابثل أمم، قبااًكم من مضت قي• بانه لهم تعرية اراحن•" يوم امسوا لما ^، ٠٠٢١الله يخاطب [ ١٣٧]

ورمله.بالله ١لكدبين أمرأولثلئ، إليه بماآل معتبرين الأرض ق تروا فلهم، العاقة ^>، ١١٤لك١فردن؛بقتال 
وحصراالله، يخشون الذ-ين وهم المتقن، قلوب له وتذكثرنحشع الحق، ءرّب3، إل وإثمث—اد بنان القرآن هذا [ ١٣٨]

ع^fرهم.دون به المنتفعون هم لأنهم بدلك؛؛ 
والعامةالغالون وأنتم ااأحد«، ق أصابمٍثم لما تحزنوا ولا عدوكم، قتال عن المؤمنون- -أيها تصغفوا ولا [ ١٣٩]

ؤثرعه.متبعين ولأوله، بالله مصدقئن كنتم إن لعكم، 
جراحالمثككتن أصاب فقد لذلك، غزوة»احداافحزنتم ي أوقتل -جراح االمؤمنون -أيهامابسكم إن ت*أا[ 

منذلك لماز أحرى؛ وهزيمة نصرمرة الماس، بين يصرفهاالله ام الأيوتلك رربدررا• غزوة ق ذلك مثل وقتل 
بالشهادة.مخكم أقواما ويتفرم غرْ، من الصادق المؤمن اش ليميز الأزل؛ ق اش علمه ما يفلهر حق الحكمة، 

سبيله.ق القتال عن وقعدوا أنفسهم، ظلموا الذين بجب لا والله 



نورْآوعنثإئامح؛اوئ

صآدطهؤت>هام
ولأا0ونر\قآقينجمدإ

ظئزءينآص،ص)ه 
محمدوما )ج( وأنتهمظلرون غتمؤع هن ئنهؤء ق ثر 

لإ-لأجنلكثأؤفيل
مم،ءمحيخشمح
^كيرتا.وتاطاث

بؤؤيووس اقوًًًجثبآ زئموث\لأدإدمحب شى 
يثا'لآمئلهءمه(

سل\فوماصثهوا

ع2اتييوبتإاشتاتا
وابمحثائنههمآiدئ ه ^ظتمؤل وأنينا 

٦٨الةني؛ث!مح

ااأح_داا'لكنتق ونمت الق الهزيمة وهذء 
منونحليضالهم للموتى، وتصفية اختيارا 

الحنة،تدخلوا أن ئوأظنغتم محمد ياأصحاب ]٢ا١[ 
دخولهالهتكم بجمل لا والشدائد؟ بالقتال سلوا ولم 

لمجاهدين١ علماظاهراللخلق لله ١ وبعلم تجلوا، حق 
الأعداء.مقاومة ِش والصابرين سبيله، ق منهكم 
ارأحد"غزوة قل المؤمنون" "أيها كنتم ولقد ت'ااا[ 

تشهادوالاسالحهاد شمف لتنالوا العدو؛ لقاء تتمنون 

غزوةي إحوانمكم به لحظي الذي الله بيل سق 
تنيتموهالذي لتضم قدحمل فهاهوذا ا)بدر<ا، 

ؤصابروا.فقاتلوا فدونمكم وطلبتموه، 
الذينالرمل حنس من يمول إلا ه محمد وما لأا١[ 
أوأجله، بانقتناء مات أفإن ربه. ؤسالة بتلغ قبله 
دينيتكم،عن رجعتم الأعداء" أشاعه -كما قتل 

صقميرجع ومن نبيضأ؟ به جاءًكم ما وتنكتم 
الإسلام،نعمة عل ربه ؤشكر الإيمان عل ئت من أما عظيما. صررا نفسه يضر إنما سيئا، انفه يضر فلن دينه عن 
الحزاء.أحسن يجزيه اقو4 فان 

الكتابامؤقتا، ذلك الله كتب، له، قدرهاالله الق المدة توق يؤحق وقدره الله بإذن إلا أحد يمؤب، لن لْاا[ 
الأحرة،ق لص حظ ولا رزق،، من له مناه نما نمله الدنيا، غزض بعمله يطلث، ومن يتاخر. ولا أحله -ر يتقا-م 
وم،مقرزق الدنيامن ق ماله واقرأمع حزاء، ونوته طله، ما نمنحه الاخرة ق الله من الحزاء بعمله يطلما ومن 
خيرا.الشاكرين ؤسنجزى ؤحهاده، بهناعتته قكزنا فر فهذ.ا 

أوجروح من بهم نزل لما صعقوا فما أصحابهم، من كثترة حموع معهم قاتل ابقتن الس— الأنماء كثيرمن تأا\[ 
الصابرين•بجب واش أصابهم. ما عل صبروا إنما لعدوهم، خضعوا ولا غجزوا، وما ربهم، سبيل ق ذلك لأن قتل، 

وثبتأمرديننا، نحاوزق من منا وقع وما ذنوبنا، اغفرلنا ربنا قالوا: أن إلا الصابرين هؤلاء قول وماكان ل7ال[ 
أتجائك•وبوة وحدانجك جحد من ض وانصرنا عدونا، قتال نفزمن لا حق أقدامنا 

وبالحزاءالأرض، ق لهم وبالتمكع، أعدائهم، بالممرعل الدنيا ق جزاءهم الصابرين أولئك، الله فاعقلي 
لخلقه.ومعاملته لربه عبادته أحن من ؤ يجب، واش العيم. جنات وهو الاخرْ، ق العثلم الحسن 



b_نور؛آليءءن

الشثإكئن

 ١tؤعملؤاوارسولخ الله صدقؤا الذين امحها يا ت٩ا

برسليؤمنوا ولم ألوهيي، جحدوا الدين تهلعوا إن 
فيماوالشركن والناففتن والخارى اليهؤد من 

طريقعن يضلؤكم عنه، وينهزنمقم به يأمرونكم 
المبئنبالخسران فتعودوا دينكم، عن وترتدوا الحق، 

المحقق.والهلاك 
وهوحيرناصنكم، الثه بل ينصريمر، لن إنهم [ ١٥٠]

احد.نصرة إل معه يحتاج فلا ناصر، 
الفزعأتي ضفروا الذين قلوب ق نقدف [ ١٠١]

لييمنعومة، لهة ١ باناثه إشراكهم نسيب والخؤف؛ 
الله،مع استحقاقهاللعبادة خمر أوبرهان دليل لهم 

أمجاالومنين، من وهلع رعب الدنيا: ق فحالتهم 
وذلكفهوالتار؛ إليه ياوون الذي الآحرة ق ^١^—م 
لهم.مقاما المقام هدا اء ؤعؤعدوانهم، ظلمهم لب 

نصر،من به ماوعا-ضم لضم اش حمق ولقد [ ١٠٢]
تعال،بإذنه اراحا-اا غزوة الكفارق تقتتلون كنتم حنن 

حقمزإذإآوث.> 
 ^LJ^=؛y؛واحسؤئ.تزد^^

تنلق)ج( 

ئئ؛ح=كوأداشوب قق 

وقنيصتدأءط>زمحتتإمحساصماث. 

مآأرنطربمني 
تيدالآتاوبط.همش

ِكثل؛اءطثآوحطأ فت 
ضاؤآلهت\ن.محا 

احسدعق ولأثلإومِب زصعدءلأَئ> ءإذ 
نين؛طزشاىطزؤتح تت.نيءءقم ؤالثبمؤئ 

^^بجاوت\ئاةئزؤلأ

يجمعها؟من مع الغنائم لحمع أوتركونها مواقعكم ي تبقون هل واحتلمفتم؛ القتثال عن ؤصعفتم جبنتم إذا حق 
ماأراكمبعد من الهزيمة بضم حلمت حال، باي أماكنضم تفارقوا ألا أمنكم حئن أمرؤمولطم ؤعصيتم 

ممحاالنهثم وثوابها، الاحرة يطلب من منضم ؤأن الغنائم، يريد من منضم أن وتبين النصر، من مامحبون 
■رعظيم ذوفعل واينه عنكم، قحفا وتوبتضم ندمكم الله علم وقد ليختينكم، عدوكم؛ عن ؤحوهضم 

المؤمنين.

أص١دضم،من هاربين الخبل تصعدون أحدتم حين أمركم من ماكان محمد -ياأصحاب اذكروا [ ١٥٣]
منيناديكم اليدان ي ثابت اش. ويسول والنمم—،، والخؤف الدهشة من اعراضم لما أحد إل تلتفتثون ولا 

ألماوصيماؤغما؛بضم اش أنزل أن جزاؤكم فكان ولاتنظرون، معون لاقس وأنتم عبادافه، إل قائلأت حلفكم 
أعمالكم،حبثريجميع والله ؤهزيمة. حؤمحا من بضم حل ما ولا نصروغنيمة، من فانضم ما عل يحزنوا لا لي 

ثيء.منها عليه يخش لا 



^' نووْآوهمائ٠

^4هماضيمحؤثأشيرمحي ملإوظآبمه 
شهمح١همصمحء

^ز\قئلإقمحاج
محش1لإماؤ، وِوغ!آ\ئ 

1نآقمح،ؤؤبمطهم

^كسا0\محصقلآقا
صإ\ذا

ماماؤأؤًءقااوابمتة ماعزي أوغ الأرض صتبجإق 
ءنييخ-هموآسمحءمحدمحصزهَفي 

هىئزقنيل
ني_همابجمامر،.

٧٠

أنالخلصقن اننه رحمة من كان نم ]اْا[ 
وغم-هم من بها نزل ما بعد -من قلوبهم ق ألش 

عشىنعاس أثره من وك١ن الله، ؤعد ي وثقة ١طمئناأ 
وطائفةوالقين، الإخلاص أهل وهم منهم، طائفة 
ُ

ؤصعفتخامة، أنفهم خلاص أهنهم أخرى 
بربهمالظن اووا ؤأيهم، بانفؤثغلوا عزيمتهم 

ؤأنأمرنسسوله، يم لا الله أن وظنوا وبنسه، وبدينه 
علنائمين تراهم ولذلك قائمة، له تقوم لن الإسلام 

منلما لكن هل ت لعض بعضهم يمول حروجهم' 
إنالرسول-: -أيها لهم قل للقتال؟ الخروج اختياري 

حدثوما قئرخروج»ءكم فهوالذي لله، الأمر'ئه 
منلك يظهرونه لا ما هم أنفي بجفون وهم لتقم' 

لناأدقلوكان يقولون: للقتال، خرؤحهم ض الحسرة 
ولوانثه، بيد الاجال إن نم: قل هاهنا. قتلمنا اختيارها 

لخرجتموتون، أنمكم وقدرالؤه بيونمكم، ق كنتم 
ومايفتلون، حيث إل المؤن عليهم انفه كتب الذين 

منالمؤمن أمر ويظهر الطيب، محن ولميزالجيث والمماق، القك من صووركم ي لختبرما إلا ذلك اتله جعل 
أمؤنهم-من ثيء عليه بجش لا صدورخلقه، ي بما عليم والنه والأفعال. الأقوال ي للناس المنافق 

اءاحدار،غزوة ق والشزكون المؤمنون النش يوم القتال محمد.-عن -ياأصحاب مخكم صرا الذين إن [ ١٠٠]
غفورالله إن يعاقبهم. فلم عنهم نجاوزالله ولقد الذنؤب، من عملمؤإ ما ببعتض الذنب هدا ي السعتان اوقعهم إنما 

بالعقوبة-عصاه من يعاجل لا حليم النائبين، نبئن للمن. 
يقولونفهم بربهم، يؤمنون لا الذين الكافرين لنابهوا لا تشرعه ؤعملوا وله ورما-انق صدقوا الذين ايها يا [ ١٠٦]

أوفماتوا القاتلين الغزاة مع أوك١نو١ معاشهم عن الله أيض ق ضجوايبحثون الخكفرإذا أهل من لإخوانهم 
تتمرؤحسرة ؤحزنا ألما يزيدهم القول وهذ.ا هتلوا. وما ماتوا معناما ؤأقاموا يقاتلوا ولم هؤلاء بجرح لولم ميلوا• 

بجيوالنه المصيبة، عنهم وبجفف قلوبهم، النه فيهدي انئه بقدر ذلك أن يعلمون فإنهم المؤمنون أما لوبهم، قي 
ماتعملونهجتكل والله مقيما- وان؛ان أحله انتش من ويميتا _افرأأوغازيا- مسلكن -وإن الحياة قدرله من 

به.فيجازحقم بصير، 
لخكمالله ليغفرن القتال، أثناء ق أومتم الله سبيل ي مجاهدون وأنتم االمؤمنون- -أيهقتلتم هن ول[ ١٥٧]

أهلها.يجمعه وما الدنيا من حقر ؤذللثا المعيم، بجنات فتفوزون عنده، من رحمة وليرحمتهتكم ذنوبكم، 



نووْآلئثالايزإويع

٧١

ال-ذي1،الحياة هذه ق آجالخكم انقضت ولش [ ١٠٨]
لإلالقتال، ساحة ق أوقتلتم مشحقم، نش فتم 

باعماال=كم.فيجازبمكم محشرون، وحدْ اض 
الميأيها - ولأصحاسك للغ، اش من فرحمة [ ١٠٩]
سئولوكنت رفيقابهم، فكنت، علميك اش س - 

حولك،من أصحابك لانصنق القلب، قامي اقلق 
واسالااأحداا، غزوة ق منهم ن ك؛ بما 3إو\خوهوم فلا 
الأمورق ؤثاورهم لهم، يغفر أن الني- -أيها الله 

منأمر ■تر عزمت فإذا مشورة، إل تحتاج الق 
اللهمعتمدأر فامضه ارة- الاستثالأمور-بعد 

علميه.١لتوةاين بجب الله إن وحدْ، 
أحدفلا ومعونته بنصره الله يمدد>=قم إن [ ١٦٠]

الذيشذ\ فن يخذلنكم وإن يغلمحكم، أن تطح يسم 
اللهور لعكم؟ حدلأنه بعد من ينصركم أن يستتلح 

المؤمنون.فليتو^ل ؤحزه 
شيئايأخذ بأن أصحابه بجوي، أن لني وماكان [ ١٦١]

ذكيقحل ومن به، الله اختصه ا غيرمالغنيمة من 
لنفصحالقيامة؛ يوم له أخذه بما يأت منا=قم 

بمامحلأ. 

^قاث-محفيا'محؤداجح

أقنصؤبمابمم،روله 
تيلآِساهمبمر

تثنياعثهزءاتتهء
محمحمحممح.اوثا

قنياقئزأئ بيشرههآ محو ^^؛ؤِنيتة 

ظلم.دون منقوءس غير وافيا كبت، ما جزاء نفس ؤ لطي ثم المشهؤد، الموقف ق به 
معكنبذللف فامتحق لربه، مهخط العامحى، عل هومكب ومن الله نصوان قصره كان من تؤى يلا [ ١٦٢]

المصير•وبئس جهنم' 
اللهلمايسخط المارالمتبعون ؤأصحاب الدؤحات، ي متفاوتون الله  ٠٠۶٠٣؛لما المتبعون الحنة أصحاب [ ١٦٣]

شيء.منها علميه يخش لا بأعمالهم بصير والله يستوون. لا الدرلكت، ي متفاوتون 
وييلهرهمالقرآن، يتلوعليهمآيات أنفسهم، من رسولا فيهم بعث إذ العرب؛ من المؤمنين ر اش انعم لقد [ ١٦٤]■

ظاهر.ؤحهل ؤأ لش السؤل هدا قبل من كانوا وإن والسنة، القيان ويعلمهم الفاسدة، والأخلاق الشرك من 
الشر$دنمءن مثليها أصبتم قد يوم مخكم اصيب ما وهم، مصيبة، المؤمنون- -أيها أولماأمابسقم [ ١٦٠]

لحمقل مثمكون؟ وهؤلاء فتنا ه الله ويسول لمون مونحن هذ-ا يًُكون كيف ت متعجبين قلتم ُ'بن-راا' وم يي 
حعر وإقيالخغم ؤسولعكم أمز محالفخكم دي_، عندأنفتكم؛ هومن أصابعكم الذي هذا -أيهاالمي-; 

لحكمه.معمب لا يريد، ما ويخعقم يشاء ما يقحل الله إن الغنائم. 



نووْآفيءنتإد

ظم،أقعان
تيل١شمتاؤ١طإفي ثأ؛نزأؤن 

يرزناميئ\يرفييز
يجمسوسإ

بيءئِ\تيقأنهآنرءوا-ص م ^^^٥١٧^١١ 
ؤ؛0ظ\وشمل\ؤ

^نيئو0إؤتؤتدحمو١دهر\قه_^al,؛4، 

ورأنآخيلج؛غرت
ؤءلأؤثوفييرلءة[لبخئ
وأئماًتحوظّأِه
دمحاةز\ةآةسقءأصمحم

ؤبمرأفيضل.إبتناؤقاؤإحنسثناآقئ 

٧٢اقني؛ئإمح

غزوةذ أوقتل جراح من بضم وماوقع لإ"ا'اا 
الشمكتنوحمع حمغ النش يوم اااحد« 

فذلكثانيا، ليثيمن ثم أولأ الصرللموتن فك١ن 
الأزل؛افق ولتئلهرماعيه وقدره، قضاءاف بى 

منهيكم.الصادقين ا،لوضثن ليميز 
قما اش كشف الذين المنافقين م وليعل[ ١٦٧]

معناققاتلوا تعالوا ت لهم المؤمنون قال حدن قلوبهم 
عونالتابتكشركمسوادنا،فقالوا:سبيلاش،أوكونوا 

عليهم،مععكم لكنا أحدأ تقاتلون أنمكم نعلم لو 
لأنهمللأيمان؛ منهم أقرب النوم هدا للهتغفرق هم 

بماأعلم واش قلوبهم. ق ماليس بأفواههم يقولون 
صدورهم.ق محقون 

وقالواقعدوا الذين هم المافقون هؤلاء [ ١٦٨]
حربهمق لمين الممجع الذبزرأصيبمول لإخوانهم 
قتلوا.ما لوأءلاعناهؤلاء أحد٠٠: ا؛ يوم المشركين 

الموتأنسيكم عن فادفعوا الرسول-: ~أيها لهم قل 
مجالوأءل١عوكم أنهم دعواًكم ي صادقين كنتم إن 

القتال.عن بقعودمحكم منه نحوتم قد وأنمكم قتلوا، 
قبرزخية حياة أحياء هم بل شيئا، تجنون لا أموات اش ذبيل قتلوا الذين أن التي- -أيها تفلس ولا [ ١٦٩]

وينعمون.الحنة، ق رزقهم عليهم بجري سبيله، ي وماتوا أجله، من جاهدوا الذي ربهم جوار 
والؤضاماالتعيم من كرمه وواسع حوله عظيم من فاعطاهم عليهم، اش مى حين العادة عثتهم لقد [ ١٧٠]

أنهملعلمهم لتفوزواكمافازوا، أحياء؛ وهم فارقوهم الذين المجاهدين بإخوانهم يفرحون وهم أعينهم، ثمربه 
منفيمامتقبلون عليهم حومحا لا وأن له، مخلصين اش سبيل ق استشهدوا إذا نالوه الخيرالذي من بنالون 

الدنيا.حفلوخل من فاتهم ما ر بجرنون هم ولا أمورالأخرة، 
ينئيهبل به، المؤمنين أجر يضع لا اش وأن عطائه، ؤحزيل اش نعم من أعطوا بما غامرة فرحة ق وإنهم [ ١٧١]

فضله.من ويزيده 

معغزوة ق هزيمتهم بعد الأسد٠٠ حمراء ١١إل التمكين أعقاب ؤمحواق وؤوله اش نداء لثوا الذين [ ١٧٢]
عظيم.ثواب والتقين منهم للمحسنين نبيهم، بهدي والارموا جهدهم، غاية وبدلو_ا وجراح' آلام من بهم ما'؛ان 

إلحكمالرح_وع عل أمؤهم احمعوا قد معه ومن أباقيان إن المشركين: بعض يم قال الذين وهم [ ١٧٣]
بوعدوتصديقا يقينا التخويف ذلك فزادهم يهم، لخثم طاقة لا فانه لقاءهم، واتقوا فاحذروهم لأستثصالًكم، 

الوكيلونعم كافينا، أي: حسبنااش وقالوا: اءاض، ثحيث ارواإل فعزمهم، عن ذلك شهم ولم قم، اش 
عباده.تدبير إليه الفؤض 



نوتًآليبمرإناينءاويع

اقنيثاكم٧٣

بعمةارسينة« إل الأسدار راخمراء س فرجعوا [ ١٧]-؛
العالية،بالمنزلة منه وبفضل الخريل، بالثواب ادثه من 

وفازوااممه، أعداء وأذلوا ا، وبقينإيمانا ازدادوا وقد 
اضرضوان واتبعوا والقتال، القتل من لأمة بال

كثيرؤعهياء ذوإحان والنه ولؤسوله. له 
غ؛رهأ•وعل ■ءض واسع 

حاءطمهواكيهمحان يرذذك خلظ 
ضعافلأنهم نحافواالمشركين؛ فلا أنصاره، بجوسكم 

كنتمإن طاعق عل بالإقال وحافوف ناصرلهم، لا 
لأول•ومتبعتن نجا؛ مصدقين 

بمحلالخزنإلفه-أيهاالثولمحلأء
بدكإنهم والضلال، الخحود ق ارعتهم الكفاربم

بجرمانهاهم أنفإنمايضرون ثيثا، الله يضروا لن 
يجعلألا الله يريد الثواب، وعفليم ان الإيمحلاوة 

الحق،دعوة عن انصرفوا لأنهم الأحرة؛ ق ئوابا لهم 
شديد.عداب ولهم 

ؤأقعؤإأؤةننهمسمء ؤءصل آنده نر قملم!وأكمة 
ماها،اسادعآشظنن

مخمنأعّتهمٌفيفثف.أولآءْد بمؤف 

مطافي١لآذعومحئاب
ظرإلإنيدضروإًآف
^^ألاقيىًظثؤإأئ

وماايئرالهي؛رأ ه مهمح، عداب 
شإ»لأناطالاكغةللةؤ
صءشئُقاطإإش

تيظ؛ئهولآمحينو\ن وونلمهء 
هو-قتإلأهمش4هماق آؤِن 

ؤبمه^ابمؤ-نيالأء؛وماك—مؤ —تهلؤمحن 
صذئ.ييلؤئبماساوين٠^ 

الأجرةق ولهم أنفسهم، عل يعود فعلمهم صرر بل شيئا، اش يضروا لن بالإيمان الخكفر استبدلوا الذين إن [ ١٧٧]
مؤجع.^اب 

أنهموذنوبهم، ب١ءكفرهم نواحيهم ولم ال-نيا، بمع ومتعناهم أعمارهم، أهللنا إذا أقنا الحاحدون يقلن ولا [ ١٧٨]
ويدلهم.يهيتهم عد.اب ولهم وطنيانا، طلما ليزدادوا وآجالهم؛ عد.ابهم نؤحر إنما هم، لأنفحيرا بدك نالوا قد 

المؤمنالتباس محن عليه نزماأنتم يشرعه العاملون ورسوله بالله أيهاالمصدقون لندغتقم الله ما؛ان [ ١٧٩]
أنالله حكمة من وماكان الصادق. المؤمن من النافق فيعرف العليب، من يميزالخبيث حق بالمنافق مممتكم 

يمييمحمولكنه النافق، من متهم المومحن فتعرفوا عياله، من يعلمهه الد«ى الغيب عل يهيلعيضآ~أيهاالمؤمنون" 
فآمنوامنه، بوئ الغيب علم بعض خمر ليهللعه يشاء؛ من لأسله من يصهلهمر تعال الله أ0 غير والابتلاء، بالحز 

الله.عند عظيم أجر فلخكم بهلاعته، ربكم وتتقوا صادقا إيمانا تؤمنوا وإن ولأوله، بالله 
لأنهوشزلهم؛ بل حيرلهم، البخل هذا أف ه تفضلأمنعليهم به الله أنعم ا بميبخلون الذين يقلن ولا [ ١٨٠]

الملك،هوماك وتعال سبحانه والله القيامة. يوم أعناقهم ق يؤضع نار منر ؤلوقا سيكون حمعوه الذي المال هذا 
اسحقاقه.قدر ش ملأ ييجازي حميعها، باعع-الضم خبير وهو حلقه، "همتع فتاء بمد ال؛اق وهو 



ا.إثزإاويخ

ونمل
يخدم\قسممدئاره ددمأقو\بظج، 

آققاواث مح؛و آه 
كئسناتيه

ه^همإن^ىثرينيقن و>أفيى 
شنطيبوظقٌشجلأو
شافره»طلشا

طريزاكثةث؛دتاكقث آلتؤت دآثه 
يقنثئجص١ثارإدظآمحة 

 JوJك؛لإثلأ٠ ه لألإآالأتج١ك
اومحإوىرث>صامحت 

^^ااد'ىئغغ
ثدبخمحي>الأزره

Ut

اضإن قاليا: الذين اليهود قول اش لقدسع [ ١٨١]
أغنياء،ونحن أموالأ، مؤضه مناأن هم^رإلينايطلب 

مأنهينكب تالؤه، الذي هذاالقول سسثكتب 
خللمأاش لأنبياء آبائهم قتل من اكان براضون 
ونقول١لآ■خرة، ق بذلك نؤاخذهم وّوف ؤعدوانا، 

التار١الحر^ة-عذاب ذوقوا التاريعذبون؛ ق ؤهم لهم 
ئدمتمؤهما مسب الشديد العذاب ذلك [ ١٨٢]

والفعليةالمولية المامحي مجن الدبا يامحكم حق 
للسر.بفللأم ليس اش وأن والاعتقادية، 

إنقالوا: الإسلام دعواإل حتن اليهود هزلاع [ ١٨١]*
إنهيقول: حاءنا مجن نصدق ألا التوراة ق أؤصانا افه 

اش،بهاإل يتقؤب يأتينابصدقة حق اش، من ؤسول 
-أيهااليمول:لهم قل الماءفتحرقها. نارمن فتزل 

ئلآباءًكم حاء ند لأنه قولكم؛ ق كاذبون أنتم 
وبالذيصدئهم، عل والدلائل بالعجزات قبل مجن 

النى-اكلهالمار،نماثلبالقربان ^^^^ان 
دعوامحكم؟ق صادقتن كنتم إن الأنبياء هؤلاء آباؤكم 

الئسلءنكثئرأمن البهللون كدب فقد الخكفر، أهل من هؤلاءاليهودؤغيرهم ~أيهاالؤسول- فانكدبك [ ١٨]ا
يءشث—فنور ش الق الماوية والكتب الواضحات، والحمج الباهران باالعجرات أقوامهم حاورا قبلك، من 

الواضح.الض والكتاب الفللمات، 
علأجوركم وإنماتوهون ليجاسهم. ربهم؛ إل الخلق حيع وبهذايرجع الموت، تذوق لابدأن نمس ]ْلأ[كل 

مايهللب.غاية نال فقع. الخنة ؤأدحلمه المار مجن رئؤاء ربه أكرمه فمن القيامة، يوم غيرمنقؤصة راقية أعمالكم 
بها.تغتروا فلا زائلة، متعة إلا الدنيا الحياة ومجا 

وقتصيبها، الي وبالخوائح والمتحثة، الواجبة المفقات بإحراج أموالكم ق -أيهااالوْنون- لئحثيزل [ ١٨٦]
يتميزحى وذلك للاحباب؛ وثمل أوقتل جراح مجن بء؛كم بجل وما الطاعات، من علبكم يجب يا أنمكم 

الشركألفاظ محن أسماعكم مايؤذي والمثمكتن والمصارى اليهود من منن ولثغيره• محن الصادق الومجن 
فانمعصيته، واجتناب طاعته بلزوم الله وتمموا كه، ذلك مل ا.لومنون- -أيها تصبروا وإن لينضم. ق والشن 

فيها.وبنافس عليها، يعزم الأمورالي من ذلك 



نررهافيبمثإ5ايزآاوئ

اهمهإكم٧٠

الوئقالعهد اش أخذ إذ المسول- واذكر-أيها [ ١٨٧]
و١لتصارى،اليهؤد من الكتاب اش تاهم ١ الذين ؛ ٠٣

يهما،لعملوا الإنحيل؛ وللمنصارى التوراة فلليهؤد 

:؛فقوم،ولا ذلك يعكتموا ولا فيهما، ما للناس وببينوا 

ثمنابجسامقابلؤأخذوا به، يلهزموا ولم مكواالعهد 
الشراءييئسسى الكتاب، وتحريفهم الحق كتمانهم 
■الكتاب يلهم وتين■ الميثاق، تضييعهم ي يشترون، 

أفعالمن ائوا بما يفمحون الذين تقلن ولا [ ١٨٨]
يعيأن وبجبون ؤغيؤهم' و١لنافقين كاليهؤد قبيحة 
منناجين تفلننهم فلا يفعلوا، م بمالالماس عليهم 
مؤح■عد.اب الاخرْ ق ولهم ا، الدنيق اش عذ.اب 

معجبالمؤء لفعل آت لكل شديد ؤعيذ الأية وق 
الماسعليه لتع—ي يعمل؛ لم مفتخربما ولكل به، 

■وبجمدوْ 

فيهما،وما والأنض موات الملك ؤحده ولله [ ١٨٩]
قدير•عل واش 

وقصرا،حلولأ واختلافهما والنهار، الليل تعاقب وق سابق، عيرمثال عل والأؤؤش موات الخلق ق إن [ ١٩٠]
السليمة■العقول لأصحاب النه ؤحدانية  ٠٠٣عقليمة وبراهين ل-لأدل 

والأنض،موات الخلق ق يتدبرون ؤهم جنوبهم، وقعؤدأؤؤؤ قياما أحوالهم• حمح ي اش يذكرون الن"ين [ ١٩١]
المار■عذ.اب عنا فاصرف ذلك، عنر متره فأنت عبثا، الخلق هد.ا أؤجدت ربناما يا قانلين: 

القناليننبين وماللمن. ؤأهنته، فضحته فقد الخاربن.نوبه ئدجله من —ياألله- فانك المار، امني ا-محنياربت[ ١٩٢]
القيامة■يوم اش عقاب عنهم يدخ أحي■ من هم لأنف

و١لعمإلأربوجد.انيتك، والإقرار بك، للتصر.يؤإ الماس ينادي - •محمي. -هونبيك مناديا سمعنا إننا ربنا يا [ ١٩٣]
■بالصالحين ؤألحقتا عيوبنا، وامتر ذنوبنا، فاغفرلما ؤسالمه، ؤصدينا دعوته فاجينا يشمعك، 

ولاتفضحنابذ.نوبنايوموهداية، وتوفيق نمروتمكين مجنؤ ؤسلك نة اأعهلناماؤعدتناخمرألياربن]ا؟ا[ 
عيادلث■■به ت وعدأوعي. ■محلف لا كريم فانك القيامة، 

شسثةئرئقاص
محبم>لآئقشءساولأذمحموثا،دتجذ.لآ 

ٌةمحوي،ساصيق 
ءسةم

آلاف

صٌوالإهاأ'ض
^زونآستيثاويىُلأا

محنابمنلئ رثناما-ةلمت 
مم-ضأةوص■

تائياقادىلإث،ق.انصاي 
^^نادصايطذجقا
قرجزبماوءايماماؤدقناخمر



نورْآليبمثإل

مترقننحهملإvلآ١صعتلشز ةنثث\ب 
ستجتةقينفحثوأ

ؤظ\ذقؤ\دهرواودش 
لأ4>محتبي
وصجم\غز\قئبمتئد
طأوتو\لإ
^^\وهء_ؤوص\ره_اد.

مزمنك1يىلأًدناكث 
^ءيث٧الآمحجم

و1لمنص0 محتيزغبت\ر 
بيوأنطزؤمآ\ه
بماِنم\شسثا

آامو\اُصإزإيثأها\لخنجث ه سمغ 
ْامحصطزشل؛>ون 

٧٦القنسيرإكن

منجهد يضح لا بأنه دعاءهم اش فاجاب [ ١٩٠]
قوهم أوأنى' كان ذكرأ صالحا، عملا منهم عمل 
فالذينسواء، الأعمال وقبول ١لهلاعة وق الدين احوة 

ديارهم،وأخرجوامن تعال، يمااش ق هاجروارغثة 
ويتلواوقاتلوا إياه، وعبادتهم ربهم طاعة ق وأؤذوا 

محاعليهم انثه لسرن كلمته، لإعلاء اثنه بيل حمق 
الدنيا،ق عليهم مرها كما المعامي، من ارتعكبوه 

مننحرى جنات وليدخلمنهم عليها، بجا'مهم فلا 
الله،عند من جراء الأنهار وأشجارها قصورها نحتا 
الثواب.حن عنده والله 

الخكفراهل عليه بما النول- تغر-أيها لا [ ١٩٦]
وانتقالهمالرزق، ق ونعة العيس، ق بمهلة من بالنص 
الأرباحوطو_، للتجارات مك١ن إل مكان مجن 

ويصحونعنهم، "ممه هذايزول فعناقليل والأموال، 
السيئة.باعمّالهم مرته١نين 

الفراش.وبئس المار، إل القيامة يوم مصثرهم يمحقون تم زائل، قليل متاع [ ١٩٧]
قصورهاغت من نحري جنات لهم الله أعد قد نواهيه، واجتنبوا أوامره، وامتئلوا ربهم، خافوا الذين لعكن [ ١٩٨]

فيهممايتقي-، العناعة لأهل وأفضل أعفلم الله عند وما منه- يخرجون لا الدائم منزلهم م وأشجارهاالأنهار، 
الدنيا.نعيم من محكفروا الذين 

وبماالقران، هوا من إلا=كم أنزل وبما معبودأ، وإلهأ واحدا ربا بالنه لصدق ١لاكتاب أهل من بعضا وإن [ ١٩٩]
ولاالدنيا، حعنام من قليلا تمنا اثنه بايات يشرون لا له' خاصعئن متدمح،لنه، والإنجيل الموراة من أنزلاإلهم 
يلقونه،يوم ربهم عند عظيم نواب لهم أولك الكتاب. أهل من كغيرهم يخرفونه ولا الله، ماأنزل ييغتمون 

عليها.ومحاسبتهم أعمالهم، إحصاء يعجزء لا الحساب، رح الله إل غيرمنقوص. إياه فيوفيهم 
ضروبلاء،من بًثم مايرل ؤعل ربيكم، طاعة عل اصبروا بمثرعه ؤعملوا ونوله اثنه صدقوا ياأيهاالذين ]"؟[ 

اللهؤخافوا وعدوكم، عدوي جهاد ، ٠٣وأقيموا صرأمنمحكم، أشد لا؛بًكونوا حى الصر ق أعداءء=كم وغالموا 
والأحرة.١لانيا ؤ، برضاه تفوزوا أن يجاء أحوالًكم؛ ح محق 



٣^٠١^١؛امحُاويع

امحاكن٧٧
[النساء سورة 

واحتجواأوامره، والهزموا الله خافوا التاس ياأيها ]١[ 
آدمش واحدة نص من خلفتكم فهوالذي نواهيه؛ 
وقشرحواء، منهازؤجهاوهم؛ ؤخلق السلام، عليه 
كثيرايت؛،ويماء نحالأكثيرا الأرحني أنحاء ق منهما 

واحذروابعضا، بعض>ءىإ به تسال الذتما اش وراقبوا 
لخميعمراقب، اش إن ارحاموٍشم. تقطعوا أن 

أحوالهتكم.
-وكنتمالبلوغ دون وهم مايت،آباؤهم من وأعهلوا ]٢[ 

وؤأيتماليلؤغ، إذاؤصلواسن أمؤالم أؤصياء— عليهم 
منالخي،■ تاخذوا ولا أموالهم، حفظ عل قدرة متهم 

ولاأمواليكم، من ١لرديء ونحعلوامك١نه أموالهم، 
أكلخمر ؛، Ujuلتحتالوا باموالحتكم؛ أموالهم نحلطوا 

إنماارتاٍشبا فقئ ذللث، ر نحزأ منر إث؛ أموالهم. 
عظما.

اللاقاء النيتاى تعدلواق ألا خفتم وإن ]٣[ 
كغثرهن،مهورهن تطوهن لا بأن أيدييكم نحتا 

ألاتعدلواخشيتم فان أوئلائاأوأربعا، اثنتين غيرهن؛ من الساء من لًكم ماطابا وانعقحوا فاتركوهن 
إلة واحي. منر والزواج اليتيماتا ق لًكم همعته الذتم، ذللئا الإماء. من عتدًكم أوبما بواحدة، فاكتفوا بينهن 
والتعدي.الخور عدم إل أمبما اليمين(' أومللث، واحدة ر أوالاقتصار أربح' 

طابت،فان منيتكم. طسبانمى عن، لازمة وفريضة واجبة ععلية مهورهن' اء النوأعطوا~أيهاالأزواج" ل.؛[ 
طسا.فهوحلال فيه، وتمزقوا فخذوه، لتكم الهرفوهنه من 'ثياء عن لًءكم أنمهن 

غيرفيضعوهاق يعنكم أيد تحت، الير أموالهم والصبيان اء والنالؤحال منريثدرمنر -أيهاالأولياء- نونوا ولا لْ[ 
قولأمحروقاقم وقولوا منهاواكؤهم' عليهم ؤأنفقوا الناس، حياة عليهاقيام الق ش الأموال فهده ؤجهها، 

الحس.والخلق اليب، الكلام من 
سنؤصلواإل إذا حق أموالهم، التممفاق حسن س قدرتهم لعرفة اليتاى من أيديعتكم نحتا من واختيروا ]٦[ 

غيربانفاقهاق عليها تعتإ.وا ولا فسلمّوهالحم، أمؤإلهم، حفظ عل وقدرة دينهم، صلاحاي متهم ؤعلمتم البلؤغ، 
فليستعفم،مخكم صاحبامال كان ومن خذوهامخكم. فيا يعكبروا قبلرأن لأكلها ومبادرة إسرافا مؤصعها 

قادرونأنهم علمتم فإذا الضرورة. عند بقدرحاحته فلياخذ فقيرا ك١ن ومن شيئا، اليتيم مال من ياخذ ولا بغناه، 
ولئلاإليهم؛ كاملا حقهم لؤصول ضمانا عليهم؛ فائهدوا إليهم، وسّلمتموها الحلم بلؤغهم بعل- أموالهم حففل خمر 

فعلتم.ما ض لتكم ومحاب، عليعتكم، شاه،- النه أن وبمتقفيعتكم ذالش،. ينكروا 

دِهآسآوهمج
ظؤمنصيئؤْقةا
لأمأمحهى؛ساءئاس

هكالي5؛مآه

أزطئ

^ثلقاُثلآكيؤا
إقؤهأشتي؛اه
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سنهثاءص
صيتاوطر 

زاكثناورأ\يبم و؛داحئزآكنه مهموضاه 
^^ئوؤؤ\هؤوتحووص

ظؤلجدربهَيس1ذمنزهذ 
هءامق"ْاماقهزمحقموااق 

 ،J؛j\ ؤ،ئئ\إسااطنييث امو؛ل يشفشت
^ارإهشبءطهمآقئق

مناءيطن ^بملحظو\لأشآن
قانءك\تخمن؟ئها
بمهتاأممسطاصإن
هُوهرواْقماهؤن
^دسئمحمحثؤكهآ

دوا؛هزادني صJلجJلتآملأشJون 
^اذعيماذكماه
^^ةةألآ:س

٧٨اقنيثاكئز

 ]V[ -اللهشرعه نصسب للذكور-صغارأأوكارأ
أوكان قليلا اس، س والأقربون الوالدان تركه نما 

عرؤحلاش مضها واضحة محددة انصية ق كثيرا، 
كذلك.لهؤلأء،وللناء 

حشلا ممن الميت أقارب المثراث حضرقسمه وإذا ]٨[ 
صغاروهم آباؤهم مات أوحضرهامن المكة، ق لهم 

يؤتكفيهمa[ يملكون لا أومن اللؤغ، سن دون 
ؤجه■_ المال من شيئا فاعهلؤهم حاجتهم، ويد 

وقولوااصحابها، الآر^ة تصم قبل تجيابا الأٌ
قبيح.ولا فاحش غير حنا قولأ لهم 

حلمهموتركوامن لوماتوا الذين ولحف  t٩ت
والضياع،الظلم عليهم صغارأضعافاخافوا اء أبن

وغيرهم،التاى من أيديهم محت فيمن اض فليراقبوا 
الأذىويقع تربيتهم، وحمسن أموالهم، محفظ وذلك 
والمعرؤف.للعدل موافقا قولأ لهم ولتمولوا عنهم' 

فيأحدونهااليتاى' أموال عل يعثدون الذين إن *اا تء 
يومذبطونهم تتاجج نارا إنماياكلون حق' بغثر 

حئها.يقاسون نارا ؤّميدحلون القيامة، 
لهم:كله فميراثه ذكورأوإناثا، أولادأت وملئ منعكم أحد مات إذا أولأدءكم؛ شان ق وبامجركم الله يؤصيعكم [ ١١]

فاكثرثلثامجاترك،فللسنتين فقط ات بنفوخ فان غمهم. وانث هناك يع—ن لم إذا الأنبئن' نصيب مثل للذكر 
أوأنى،كان ذكرا ولد: له كان إن الدس منهما واحد لكل الست، ولوالدي النصف. فلها واحدة، ابنة ك١نتا وإن 

فاكر،اثنان إخوة للمسن، كان فان ١ل٣افي• ولأبيه الهلث، فلأمه والدا، وورثه ولد له يعكن لم فإن واحدأأوأك-أر• 
إخراجبعي. يعكون إنما للهركة التقسيم وهذ.ا للأخوة. سيء ولا ال-افى وللأب الدس' فلأمه أوإناثا، ذكورأكانوا 

أيهمتعرفون لا الإرث لهم مرض الذين وأياوكم آباؤكم دين• من عليه ما أوإحراج الثلث' حدود ق المسنا وصية 
مفروضبه أوصيسشم الذي هذا الأخر. عل واحدأمهم تفضلوا فلا وأخرامحغم، دنيامحكم ز نفعا لعكم اقرب 

لهم.شرعه فيما حكيما بجلقه، عليما ك١ن النه إن اش. مجن علهكم 



ّثزرتالتثا؛لمحنآاؤيخ

محنكن

تركما نصف الرحال- -أيها ولخشم ]٢١[ 
ولد،لق يمكن لم إن وفاتهن بمد أزواجْكم 

الربعفلخكم ولد لهن كان فان أوأنى، دكرأكان 
الخائرة،بعدإنفاذؤبميتهن من ترئونه مماتركن، 

محديندذيه-ولأزواجضأ
ابنلمكم يمكن لم إن مماتركم، الربع "أيهاالرجال■ 

ابزأوابنةلهًكم فإنكان غئرص، منهنأومن اوابنة 
بينهن،أوالشن الربع يشم مماتركم، الين فلهن 

بعدمن هذامقرانالها، كان واحدة زوجة ^j-C فإن 
أوقضاءالؤصاياالخائرة، من به أؤصيتم إنفاذماكنتم 

امرأةأو رجل مات وإن دين• من عليْقم مايعكون 
أوأختأولهاأخ ولم والد، ولا أولهاولد له وليس 

الإخوةكان فان دس• منهماالعواحد فلعل أم من 
اكلثثمكاءق فهم أكرميذلك لأم أوالأخوات 

ؤهداالذكروالأنى، ب؛ن لافرق بالسوية بيتهم م يق
ياخدونهلأم والأخوات للأخوة الله مضه الذي 

^قئآصمنا
محقمحضبم؛ااددس
^ئوأنؤذنّهموق

^خممحمحبمااوظنانئاث
^^أ1وقتخأوكاظ1لإبجرت 

دثللفحقاوأكؤون لإن وبجبةن4تنا\ئس 

وامحقاثه ىروئهضن> بهآأودني> 

تغيهاين جننؤا.مي يذج—خث وميّاوذمحد 
كآئور١مميLزج(فيها ^رحنإي-ث• 

حسئردْدوبمتث ود!نوثةو أمحه هلهذ ذإك 
بماوقوقاب>نمثم

بهياالورتة. عل لاصررفبمه الس،، ديون دثيء،أوةضاء قدأوص كان إن بعدإنفاذوصيته من مرانالهم، 
بالعقوبة•لايعاجلهم حليم خلقه، بمايصلح عليم وادئه لخكم• نافعة ؤصية رمكم أؤماْقم 

اشعضو أنهامن عل الدالة شرائعه والنساءوالواربث، اليتاى ق شرعهااش الق الإلهية ١^٤١٣ تلك ]٣١[ 
الأشجاركثيرة جنات يدخله ^؛^٠١، هدءالأحكام مجن لعباده فبماشرع وؤبوله اش يطع وس الحكيم" العليم 

هوالقواب ؤذلك محنه، لا؛؛محون هذاالنعيم، ق باقون وهم تحتهاالأنهاربمياههاالعذبة، من تحري والقصور، 
الطيم.الفلاح 

بها،انمل أوتعهليل بتغييرها، لعباده اش ماهمكه وتحاوزه اش، لأحكام بامحكارء ويبمود، اش ينص ومن ]"؛١[ 
ويهيته.بجريه عذاب وله ماكثافيها، نارا يدخله 



^١^

ستهوإنيل
أفنيتق قهدإهساؤهن ؤب*تةيحط)بحآ 

بجملأئمحتجلأ0
^نهابطرقادهادانئادازلئلتا

هتحيما وتا ^^ك،ثأتبؤاي 

شمي>آمحنيئ
حكثاج(ويتاوتهؤتي
بمآآإدامحأومحئإآنيب

اعئنثالهرعداباوفتاهؤكلق 
^^\يو'يغويشوري؛ءامفألامحل 

دما>شؤألاأن ماءاستمؤهن لتيهمحاسنمى 
قتتئؤنيخئو؛و؛ إكنثوئ 

يهرإرإعخثإ؛رله

٨٠اقشمح؛مح

-أيهافاستشهدوا مسامحكم، من يزعن واللاق [ ١٠]
منعدول يحال أربعة عليهن اة— والقضالولاة 

قفاحبسوهن بدلك عليهن شهدوا فان لمين، الم

لهناش أويجعل بالون، حياتهن تنتش حق البيوت 
ذلك.من للخلاص طريقأ 

فادؤهمابالضرُ—،الزق، فاحشة ق يقعان واللدان [ ١٦]

منهماؤاصلمحابماتاباغماوخ فان والهجروالتؤييخ، 
أذاهما.عن فاصفحوا الصالحة الأعمال من يقدمان 

إذافعلواالرجال ملهاأن والي ١^٠^ هذه ويتمادمن 
فالحسويؤدش، اءبجبس والنيؤدون' الفاحشة 

والصلاح.التوبة إل نهايتها والأذية الموت، غايته 
اشمع بما نح ثم صدرالإسلأم، ق هفوا ؤكان 

ؤهماالحرانوالمحصنة، للممحصن وهوانجم وؤسوله، 
صحيح،نمكاح ق جامعا ١س١ن العائلان، البالغان 

ك١ناش إن لغيرهما. عام وتغريب جدة، مائة والحلن. 
بهم.ؤحيما التائبين، عباده نز توابا 

منهموبغفلمة اش، وإيجابه.الخط لعاقبتها، منهم يجهل والذنؤب العامي يرنمقبون الذين من التوبة اش إئايقبل [ ١٧]
إليرحعون نم بالتحريم- عالآ كان وإن الاعتبار، بهيا جاهل فهو أومتعمدأ، محلئا لله، عاص -فؤ يقلن أوضعف 

وتقن.يره.تدبيرْ حكيماق بخلقه، عليما افه ؤكان توبتهم. الله يقبل فاولئك الوُت.ا، معاينة قبل واليئاعق بالإنابة ربهم 
سكراتتاتيهم أن إل ربهم إل يرجعون ولا العامي، ارنمكاب م يمرون للذين التوبة مول وليي [ ١٨]

اللهلوحا-انية منكرون جاحدون، وهم يعوتون الذين توبة لقبل كمالا الأن' تت إق أحا-هم؛ فيقول المؤن، 
أعتدناكفار، وهم يموتون الذين والحاحدون ماتوا، أن إل المعاصي نز الممنون أولئك محمد.. يسوله ولأالة 

مححعا.عدابا لهم 
أومنهن' بالزواج فيهن تنصرفون ثركتهم' حملة من آبايعكم ماء يجعلوا أن بجوزلعكم لا الذيزآمنوا أيها يا ؛؛ ١٩]

لهن،وأنتمك١رهون أزواجهتكم تماروا أن يجوزلتكم ولا كه، لذلك ك١رهات وهن للاحرين، أوتزويجهن لهن، المع 
حقإمساكهن حينئد قلعكم فاحشاكالزق، أمرا يرمحكن أن إلا مهرونحوه، من ماآتيتموهن بعض عن ليتنازلن 

حقوق.من لهن ما وأداء والحبة، التكريم عل مبنية انمقم ملمصاحبسكم ولصكن أعطيتموهن. ما تاحاJو١ 
حيركثيرءفيه الأمورويئقون أمرامن نمقرهوا أن فعم فاصيروا؛ ادنيوبة ثاب الأّمن لسبب كرهتموهن فان 



الشناكن٨١

وكنتمأحرى، مكان زؤحة اشدال أؤدتم وإن [ ]٠٢
طلاقهامالأكثيرأمهرألها،تربيون من أعطيتم قد 
كذباأتاخذونه شيئا، منه تاحذوا أن لخكم بجل فلا 

واضحا؟وافهراء 

أعطٍضوهنما تأخذوا أن لًكم بجل وكتم [ ]١٢
لخماع،با لأخر با منكما استمع'؛ل وقد مهر، من 

بمعروفإمساكهن من غليظا ميثاقا منمحكم وأحيل 
بإحسان؟أرئسرمجهن 

إلااء السممن آباؤكم تزوجه من تروجوا ولا [ ٢٢]
إنفيه. مؤاخذة فلا الخاهلية ي مخكم مضى قد ا م

يفحشأمرفح زوجاتآبالهم من اء الأبنزواج 
ويئسفاعله، الله تا يمقوبغيض قيحه، ويعظم 

حاهليسكم.ق تفعلونه كتم ما ومنهجا طريقا 
ويدخلأمهانحكم، نمقاح علييكم الله حزم [ ٢٣]

وبنانحكم:أوالأم، الأب جهة من الحدايت، للث.ا ذق 
وأجدادًكم،أحوانم،آبامحكم وعمانحكم: أولأم' أولأب الشقيقاُتا وأخوانحكم نزلن' وإن الأولاد بنات؛ ويشمل 

وأمهانحكمأولادهن، ذللث، ق ويدخل الأخت،: وبناب؛ الأخ، وبنات ؤحدانحكم، أمهاثمقم أخوات وخالانحغم: 
الب،-وأمهاتمن مامجرم الئضاع من ه اش يسول حزم -وقد الرضاعة من وأخوانمقم أؤضعخغم، اللاق 

بيوتمقمغالباق  JjOyoاللاق غيركم من ذسانمقم وبنات؛ تدخلوابهن، لم أم اتحكم، بنسواءدخلتم انحكم، ف
نمكونوالم فان بأمهاتهن، الدخول بشرط ولخكن حجوؤكم، ق يعقن لم وإن محزمات وهن رعايمحكم، ومحت 
أنعليعكم انثه حزم كما تنكحوهن، أن علبكم جناح فلا الدخول قبل من أو وطلمقتموهن بأمهاتهن دخلتم 

يعقونالتحريم وهذا الئضاع، من أبنانمقم من بهم الحق ومن أصلأبعكم، من الذين أبنانعقم زؤجات تنكحوا 
أوبنسا الأختين بين واحد وقتا ق الخمع كذللئا عليعقم ؤحرم يدخل، لم أم بها الابن، دخل عليها، بالعمل 
السنة.ي حاء كا أوخالتها ؤعمتها الرأة بين الخعع يجوزكدللش؛ ولا الخاهلية. ق منعقم مخي قد ما إلا نفاع 

يطيقون.لا ما يعقلفهم فلا بهم، ؤحيما تابوا، إذا للمذذبذ>ن غفورأ ص الله إن 

ايواوئ

زءاثنفزرؤج ما===قال الدئةِآتجدالاوؤج زان 
لآاحدو0نحوقيخ بمه؟ظازالأطظإيج 

بءىِمققاشهلااج(
مندآلشاءءاتافيطم شءكجواًماقؤخ 

وممثاوّتاءقتحقأ ائةدحقال الأناقدتقتأ 
^^ؤوباتحكزحزتن، تخيلا. 

محمحؤئستئسؤ:شالم،
آهت،ازجودنا)ثح 

يت،ذثالأءقهم

ئولأدهمبهر،مح
تيطرأتحث.>ين
محثف-ألأ

ًكاثئوواييتارجماقد.ظئااث 



١^١،نؤوه ايزأص

لأالإتاٌمحسفس

جند\\سمتعمخء

^^إاثاسًطاللجما
^طهمظزلأأنتممطح
ظ؛أوإةن

اثأًطرتض_؛راعؤ ؤآثئ أضيأ 
ي\}لإذو%

ولأمنآخئ'تألمعلق 
ع؛خوعضو<

عموئؤحِئ.^رإصئدطئلآمح 
عثآونبمطر محي 

^تيطط>هموآمحكؤ-طئه

٨٢الةني؛ثإمح

النساء،من الهزوجات نعكاح علعكم وبجرم زا؟[ 

لتشمبجل فإنه الخهاد' ق منهن نيم من إلا 
كتببجيضة، أيحامهن استراء بعد نيًثاحهن، 

—ازلًكموأج هؤلاء، نمقاح نحريم علبكم اش 
تطلبواأن لكم الله أحثه مئا سواهن، من نمكاح 

فمااستمتعتمالحرام. اقتراف عن العفة بأموالكم 
القمهورهن' فاعهلوهن الصحيح، بالك١ح منهن به 

فيماتمعلييكم إثم ولا علبتشم' لهن اش فرض 
المهر،ق أوالنقصان الزبالة من سكم، به التراض 

بامورما علكان تعال الله إن الفريضه. يبؤهم، بعسد 

ويربيرْ.أحكامه ق حكيما عباده، 
فلمهالمؤمنات، الحرائر مهور -ز له قدرة لا ومن [ ٢٥]

الملؤكات.المؤمنات فتياتضم من غيرهن، يني أن 
منطضم إيمانضم، بجقيقة العليم هو تعال والله 

بموافقةفترؤجوهن الدين، ق واحوْ واحدة، نفس 
غيرمحاهرانالحرام، عن متعففات متطم، نفس طيب عن به ماتراضيتم عل مهورهن وأععلوهن أهلهن، 
الئ-حئآ-لا "وهوالخلد الهد من فعليهن الزق بفاحشة وأنتن تزوجن فإذا بانحاذأخلاء، به مرات ولا بالزق، 

الوقوعه نفعل حاف لن أبيح إنما المتقدمة بالصفة الإماء نضاح من أبيح الذي ذلك الحرائر. عل ما ا نصف
غفورلضم،تعال وافه وأفضل. أول العفة ْع الإماء نمكاح عن والصر الحماع، الصبرعن عليه ؤشق لزق' اق 

الحرائر.نمكاح عن العجز عند نمكاحهن ي لضم أذن إذ بمًكم لجم 
طرقض وبدلكم الحكم، وشرعه القويم، دينه معالم لضم يوضح أن التشريعات، بهن.ْ تعال اللص يريد [ ٢٦]

سبحانهوهو الهتاعات، إل بًكم باليمع علبمًكم ويتوب والحرام، الحلال ي قيد=كم من والصالحين الأنبياء 
لتكم.ن|رءه فيما حكم عبّاده، ان حميمل^ بما عليم 



نوتةالإث1ِ،اؤزإص

الش؛ثإمح٨٣

ويتجاوزعقكم، يتوب أن يربد ؤاش [ ٢٧]
لشهوامينقادون الذين وبربد خدلاياءك-م، عن 

كبيرأ.انحرافا الدين عن تنحرفوا أن وملذاتهم 
وعدمالتيسير، لطم شرعه بما تعال الله يريد [ ٢٨]

ضعفاء.حلقتم لأنكم عليكم؛ التشديد 
يشرعه،وعملوا ورسوله الله صدقوا الذين ياأيها [ ٢٩]

حق'بمر بعض مال بعضءًضا ياكل أن لءًكم بجل لا 
عنالحلال واهب الترع ونى يكون أن إلا 

فتهزكوابعضأ بعضضم ولايقتل منضم، تراض 
النهإن ومعاصيه. ايئه محارم بارتكاب أنمكم 

عنه.ونهاكم به، أمركم ما كل ق رحيما بضم كان 
المالأحد من عنه الله مانم يرتضس، ومن ]•٣[ 

متجاوزأمعتديا والبس والعصب كالرقة الحرام 
حزها،ارأيقاسى نالله يدخله وف فالشرع، حد 
ميرأ.ادئه ر ذلك Jك١ن 

يغدج( سلحاتلاظثمأ لن 
ءاميآنتٌاآقين ^قألإتجثصجيثاج( 

■٤^١^يتلق ث وحكا ئ\ر\ نحيه ئتؤق ؤؤللمتتا 

هعنع،سثاضصفم 
بمتcرؤضثتيثال
لكثبغ
مح-إوء؛امشآةهْطائبمطلشمء
محاوِثِمثائوق\فيهم

ابمثطزئايجِعمدث وألأيتين 
ثءطإ،مح؛بجأه

وغيرالحق بغير النفس وقئل الوالدين ؤممقوق بالله كالاشراك الد-نوب كبماير عن المؤمنون" ~أيها تبتعدوا إن [ ]١٣
وهوالحنة.كريما، سخلأ وندحلضم الصغائر، مجن دونها ما عنكم نضمر ذلك، 

للؤحالالله جعل فمد وغيرذلك، والأرزاق الواهب ق بعض، ض بعضكم به الله فصل ما تتمنوا ولا [ ]٢٣
يعطكمالوهاب الكريم الله واسسالوا عملن، مما نصيبا للنساء ؤجعل عملهم، بجب الحناء مقدرأمن نصيبا 

حير.من لهم قسمه فيما عباده يصلح بْا وهوأعلم عليما، ثيء بضل الله؛ان إن التمي. من بدلأ فضله من 
المؤكدةبالأيمان معهم تحالفتم والذين والأقربون، الوالدان مماترك يرثون جعلناورئة واحدمنضم ولكل ]٣٣[ 
رفعثم الإسلام، أول ق كان بالتحالف والميراث لهم. قدر ما فأعطوهم الميراث من سيئا وإعمنانهم لنصرة از 

ذلك.عل ؤيجازيضم أعمالكم، من ثيء كل ض مثللعا ك١ن الله إن المواريث• آيات بزول حكمه 



بمهثهزؤبماصزأق آقثن 
ثيقتأو^ةنيلكق سمليآّواين 

ساجمهل\ئزألهمحاين
^هرئزمحزصفي\محاج

ئJتيلحفئاقها
ساىهوان
جمنا؛كأهطاليا

شتثأق له سرحكوإ دقءؤي* آهته ؤإ وإغم|د ه ه خبقإ 

ايف^^ايآثي،ؤألأاما 
شبمتحط>إارلأس

^كلمئوتم\آاقهؤ
تحتاج

!٨ائشلأكنن

وؤعايتهن،اء النمتؤحيه عل قوامون اليمحال تاّ؟ء 

والتفضل،القوامة خصائص من به اش خصهم ا بم
فالصالحاتالمهوروالفمان. من اأعثلوهن وبم

تعاللله مهليعات منهن، القه شّرع ٣، الستقيمات 
أزواجهنعلم عن ماغاب م حافذلات ولأزواجهن، 

محشونواللاق وتوفيقه، اش بجففل عليه اوتمى بما 
بالكلمةفانمحوهن ءلاعتوتشم، عن ترقعهن منهن 

فاهجروهنالهليبة، الكلمة تثمرمعهن لم فان الهليبة، 
الهبرانفعل يوثر لم فان تقربوهن، ولا لفراش، اق 

اؤلعنعكمفان فيه، ضرر لا صربا فاضربوهن فيهن، 
وهوالكييرولتهن، العل افثه فان فللمهن، روا قاحل. 
عليهن-وض ظلمهئ مثن منتقم 

بينهماشقاقا الروحئن~ أولياء ~يا علمتم وإن [ ]٠٣
منعا-لأ حكما الهمّا فارماوا الفراق، إل يؤدي 
لينظراالزؤجة؛ أهل من ؤحكماعدلا الزوج، أهل 

بينانله يوفق الطيب الألؤب واستعمالهما الإصلاح، ق الحكمين ؤغبة يب وئلهما، ااصّاحة فيه بما وبجكما 
نفؤسهم.عليه تنهلوي بما خبير عبادء، أمر من ثيء عليه يخى لا عليم، تعال الله إن الزؤجئن• 

وأدواالوالدين، إل نوا ؤأحوالعبادة، الربوبية ثربعكاي له تحعلموا ولا وحد0، له ادوا وانقانثه واعبدوا ]٦٣[ 
يمذكونلا الذين والمحتاجين البلوغ، ن ّدون وهم ماتآباؤهم الذين والأولاد الأقربين، ؤحقوق حقوقهما، 

والممافرالحتاج،الحضر، الفروق ق والرفيق والبعيد، منعكم والحارالقريب حاجتهم، وبد يعكفيهم ما 
الماس.نؤ المفتخرين عبادء، من المتكبرين بجب لا تعال الله إن وفتياتؤكم. فتيانمنكم من والمالك 

عليهم،ايئه نعم .ون ويجحا.بالبخل، ءيرهّم ويأمرون اننه، رزقهم مما والعمياء الإنفاق عن يمتنعون الذين ]٧٣[ 
مخزيا.عذ.ابا للجاحدين وأعادنا وعهل١ء٥. فضله ويخفون 



نووْالإثا؛ايزإص

الهنيخاكز٨٥

ينفقونللذين كذلك العذاب هذا واعتدنا ]٨٣[ 
اعتقادأباش يصيفون ولا ؤمعه، رياء أموالهم 
مماالسيئة الأعمال وهذه القيامة. بيوم ولا وعملا 

ملازماله ١لثيهلان ييًكن ومن يدعوإليهاالشيطان. 

واكرين-للازم اض 
الأحروالنوم باش لوصدقوا يلحقهم ضرر ؤأي [ ]٩٣

باحتاباش مماأعطاهم وأنفقوا اعتقادأ 
ايعملون،وبمبهم عليم تعال واش وإخلاص، 
ذلك.عل وسح.اسهم 

عملهجراء أحدأمن لاينقص تعال اش إن ]•أ[ 
سحانهفانه حنة الذرة زنة تحقن وإن مقدارذرة، 

بالزبد،عليه ويتفضل لصاحبها، وييكهرها يريدها 
الحنة.كبيرأهو ثوابا عنده من فيعطيه 

جاءإذا القيامة، يوم الناس حال جتكون فكيف ]اف[ 
عملت،بما علمها هد ليهبيهولها أمة كل من اش 

امتكشهيدا لتكون ~ المسول ~ايها يلث ؤجاء 
ربك؟ؤسالة بلغتهم أنك 

للأّيوفإمحآثاس 
يثاقنآءآكنطس وش ولأد\لأبَآلآ7ني 

سْلأشؤأيويجايرؤسا
هِعلبثاهمناتJمحهلح١ق 

منو.ؤب حسةبمخهها دلق رقو؛ن د متثال 
^امنطلانمؤهيد

محوكوئإوقؤ\يوذ 
ؤظلأقغاْأثؤه ؛١٢ ١^^^  ١٤١؟اقئحؤ.دثاه 

الأءهولأبختا بؤأتائوفين حئ نهطغل 

يجوهاجغرش0لإ
^^إلآؤتياكْشتاص
^ظهو0المحدراآشله

سواء،والأؤحش اش لويجعلهم يطيعو0، ولم المسول ؤحالفوا تعال باش حكفروا الذ.دن يتمى ذلك، يصكون يوم ]؟ا[ 
أفواههم،خمر اش حتم إذ هم؛ أنفق مما شيئا اش عن يجفوا أن متهليعون لا وهم يبعثوا لا حق ترابا، فيصيرون 
يعملون.بماك١نو١ جوالجهم عليهم وثهن.ت 

تميزواحق الكر حال إليها تقوموا ولا الهملأة تقربوا لا جثرعه، ؤعملوا وؤسوله اش صدقوا الذين أيها يا ]٣■؛[ 
أمابتقمإن الصلاة ولاتقربوا حال(، كل للخمرق القاطع التحريم قبل هذ.ا )وفدك١ن ماتقولون وتعلموا 
حقباب، إل باب محتازأمجن منتقم ك١ن من إلا اجد، الممواضعهاوش تقربواكن.لك ولا الأكير، الحدث 
أحدمنعكمأوجاء مر، أوحال الماء، استعمال ض معه تقدرون لا مرض حال ق كنتم وإن بالاغتسال. تتطهروا 

يعكموأيد بؤحوهعكم حوا فامطاهرأ، ترابا فاقصد؟وا للعلهارة ماء يجدوا فلم اء، النجامعتم أو الغائهل، من 
عليعقم.ويسارها سيئاتعكم، عن يتجاوز كثيرالعفو ن  ١٤"تعال اش إن منه. 
الضلالةدس_تبدلون التوراة، من جاءهم مما العلم من حظآ اعطوا الذين أمراليهود المسول- -أيها تعلم ألم ]■؛ا[ 

-أيهالخنكم ويتمنون ه، محمد الرسول رسالة صدق س الدالة و١ل^راهين، الحجج من لديهم ما ويركون بالهدى، 
مثلهم.مالن لتكونوا المستقيم؛ الخلريق عن تتحرفوا أن المهتدون- المؤمنون 



ائوره١وثاء

ظالآكىأشص؛رل.
م\يؤءجهوإل

^همآمحييملأسيى
>ءبمازك
^شيخوئالأدها

بهءوسئت\دلأهأن\محلأثفؤفيثتق 
هءاصئإساظق\.
^مممح4ز|،شئأ
خكممروفؤمح\وب
ّتيثا

^امأسملاهاهتئِمنأس 

٨٦املامحر

ا-أيهمنعشم م أعلوتعال سحانه واض لْا[ 
ولتاباش وكي لخكم، اليهؤد هؤلاء بعداوة المؤمنون- 

أعدائيكم.س نصيرأينصركم به وكي يتولاًثم' 
سمدأبواملبمبلكلأماشومحْ

للممسولويقولون اش، خمر افراء هوعليه عما 
معت،سممئالا واسمع ؤعصيناأمؤك سمعناقولك 

يلوونفهمتا، عناؤأافهم أي* راعناسمعك ت ويقولون 
بالؤعونةعليه الدعاء يريدون ؤهم بدلك، نتهم أل
ولوأنهمالإسلام. دين ي والطعى لغتهم، ب ح

دونواسع عصتاه، و١١ بدل ؤاحلعنا، معنا سقالواث 
حيراذلك لكان #راعتارا ل بح. وانقلونا ررغيرمع،ا، 

منحلردهم اش ولخثن قولأ، ؤأعدل اش ح. عنلهم 
.،*محمد نبوة ؤحهحؤدهم ءكف.رهم بب برحمته؛ 

ينفعهم.لا ^lS تصديقا إلا بالحق يصدقون فلا 
[tv ] من،بماوود\ واعملوا صدقوا الكتاب، ياأهل

أنقبل من الكب منر مصدقالمامعيتكم القران، 
ونحولهافتماحوابو0 صنيععكم، وء بناحخ.ءكم 

ئهواالذين بت، الأصحاب من كمالعنااليهؤلن ؤخنازير، قردة بمسخهم المدين، أونلعنرهؤلاء الظهور، قتل، 
حال.كنر نافخ.أي اش أمر ؤكان رحمته، من وطردم عليهم، اش فغضب ينتهوا، فلم فيه الصيح. عن، 

 ]Ai[ الخكفرأنواع من نؤع أوًثفرباي •مخلوقاته، من، أحدا به أشمك عثن، يتجاوز يغفرولا لا تعال اش إن
ذنبااحتلق فقد غيره باش لشرك ومن عباده، من، يشاء لنر الذنؤب، من، الشمك دون ويتجاوزويعفوعما الأكبر' 
عثليما.

السوء؟عن، بالهلهروالبعد ويصفونها وأعمالهم، أنفسهم ش يئتون الد*يز، أمرأولئك المسول- ~أيها تعلم ألم ]٩-؛[ 
شيئاأعمالهم من، يتمصون ولا أعم.اذم، بجقيقة لعلمه عباده، من، تشاء من، عل يلي هوالن*ي ؤحده تعال اش بل، 

التمرة.ئواة شؤ، ق يعتكون الذي مقاّارالخيهل 
يليقلا ما كل عن، الهره وهو الكذب، اش ض بجتلقون كيف أمرهم، منر متعجبا المسول- -أيها انغلرإليهم ل*ْ[ 

معتقدهم.اد فعن، كبيرأكرث1و\ ذنبا الاختلاق بهيا وكي به؟ 
اشدون من، يعيد ما بً=كل يصدقون العلم، من، طأ أعهلوا الغ*يزا اليهؤب- أولئك أمر المسول- -أيها تعلم ألم [ ]١٠

يتكفرواللذينر ويقولون اش، شمع غير إل التحايقم ض بجمّلهم تصديقا والحن،' الإنس ؤن—الجن الأصنام من، 
الد*يز،آمنوا؟أولئك منر ريقا ؤأغدل أقوم الكافرون هؤلاء ه: محمد وبمسوله تحال باش 



الةنيمح؛محل٨٧

اؤزثا.قآيش
صحء<لأءههس.

طردهمضلالهم، وعأ ادهم الذين'كرفأولشك [ ]٢٥
فلنرحمته من ايثه يهلرده ومن رهمته، من تعال الله 
العذاب.ّوء عنه وبلغ يمم؟، من له نحد 

^1يطسس،ورأوتوْلأسا
محكونالي مفدارالنمرة ولوكان ثيثا، أحسدامنه 

وطهرالئواة؟
منالله أعهناه ما -ز محمدا. أبجسدون بل زام[ 
نعمةخم، أصحابه وبج،و.ون و١لرمالة، النبوة نمة 

واتباعالة، بالؤموالنص-يق ان، الإيمإل التوفيق 
هذازوال ويتمنون الأرض، ق واككحن الي-—ول' 
عليهإبراهيم أعطناذرية فقد عنهم؟ الفضل 
ومحاعليهم اذ4 أنزلها الق الكب، مل- -من اللام 

معوأعطيناهم كتابامقروءأ، يعكن ممالم اوحماإليهم 

ثمالنينأوتواطلاصانملم،ض
مجنومنهم يثمعه' ؤعمل ئؤ، محمد بر.أالة صدق 

اتباعه.محن التاُس ومغ لدعوته، لتحب ولم 
نعربكم.جهنم نار المكذ.بون- -أيها ؤحجكم 

كوسقنمحشى.لأرفراج(
ؤؤؤنآقاششتاج(ام
صل;سِسظمحاوا
يهمممةاظتاح(

^يه.مداراقاضجث
^فيْأئيرالهكال

^محلإيِنبجالآاقمحةآ
تامزؤءأرآقت و0ذؤخلهزهظليلأه مثلهع 

قاداغتثرمأثاسيىا0ؤدإآلأتت،اق 
^^اذنيثأ
^^ْأقداتيمإامحلمحف
^^^أقأشؤوولي\نمح

حزها،يقاسون نارا خلهم نل. سوف ؤحججه، ؤدلائله كتابه ووُي آياته من الله ماآنزل جحدوا الذين إن لا"ْا 
عليهيمتخ عزيزألا كان تعال افه إن وألمهم• عذابهم لمتمر حلودأأحرى؛ بئلاهم جلودهم احترفتا ا كم

وقضائه.تدبيرْ ق حكيما ثيء، 
الطؤاعة،ر واستقاموا .، محمحو نوله الة بيوالمما.يق تعال بادئه بالإيمان قلوبهم اطمائت والذين [ ٠٧]

فيهاأزواجولهم منها، بجؤجون فيهاأبدأولا ينعمون تحناقصوؤهاوأشجارهاالأنهار' •نجرتمامن جنامتاحلهم ند 
الحنة.ممتدأي كثيفا ظلا وندخلهم أذى، كل من الله طهرها 

وياوكمفيها، تفرطوا فلا أصحابها، عليهاإل اوتمتتم الق الأمانات، محتلض اداء بيامرك—م تعال الله إن [ ٠٨]
تعالادئه إن إليه. ويهديمحكم به الله مايعفلمحكم ونعم بينهم، إذاقضيتم ط، والقب١نمل الناس بالقضاءبان 

بصجرأبها.مهللعأخمرسائرأعالمحكم، لأقوالمحكم، سميعا لكن 
تجيبواوامولاتعصؤع، نمال لأوامرانثه اسستجيبوا ؤعملوايثمعه، ونموله صدقواالله ياأيهاالذين [ ٠٩]

فاؤحعوابينعكم، ثيء ق اختلفتم فان ادئه، غيرمعصية ق أمركم ولاة ؤأطيعوا الحق، من به جاء فيما ئؤ للئسول 
اب.الحسسوبيوم تعال بادئه الإيمان حق تؤمنون كنتم إن محمرئؤ' ؤمموله ؤسنة تعال النص كتاب إل فيه الحدكم 

ومالأ.عاقبة وأحسن بالرأي، والقول التنازع نة والالكتاب الردإل ذللث، 



٣^٠١^٤ايرءا-ةثس 

^^يىمل\فيلق
يً\ل\قكمتي

نملهماف الثيثلث ومن 
سمحتواقتالزل

محلق-نمذوث ^^قثن واق آثد 
يتاتتثه>نيث1 فذؤداه 

 ،U^اردئوالأؤييِنخجآءلآبجلشك
مايتةؤ\قة وكلئ\كيث ا. 

^ئل4روشصتي
^^ه،مؤلأدغا.

نم1ئنأاكثهروزلهر١؛؛ \دئؤ لتثل؛؛طدب 
^^أزرنخ\وئولحآءوق 

لأووندث-لأقنيذفيئدإمحواباجمستاه 
^^ه->محلأنجنإتيهًًؤموقيىا حئ 

وبمملممإشيثا.^^ؤ_همحرحائاوصيت 

٨٨ايإكئز

_؛ij،jأمرأولئك؛،-أيهاالرمول- م تعلألم ت*ا"[ 
—ؤهوالقران—إليك أنزل بما الإيمان يدعون الذين 
أنيريدون وهم قبلك، من الؤسل إل أنزل وبما 

غرماش-رعإل بينهم الخصومات قصل ق يتحاكموا 
بالباحلل؟ياءكف_روا أمرواأن وقد الباطل، من ائنه 

بنداالحق طريق عن سعدهم أن ويربيالشيطان 
الصادق،الإيمان أن عل دليل الإية هدْ وق يدأ. شد 

أمرمنم ق به والحكم اش، لهمع الانقياد يقتضي 
الطاغؤتواحتارحؤضم مؤمن أنه نعم فمن الأمور، 

زعمه.ق فهولكذب اش، طم حر 
ماأنزلإل تعالوا لهم: وقيل هؤلاء، نمح وإذا [ ]١٦

الن.دنأبصزت ؤهديه، ئو، محمد الؤمول وإل الله، 
عنكيعرضون الكفر، ويبتلنون ان الإيميظهرون 
إعراضا.

حكإذا ١لمنافقين أولئك حال ي١طون فكيف [ ]٢٦
حاوؤكئم بأيديهم، اقةرفو0 ا مبب بمصيبة؛ بهم 

ماقصدواأنهم لك ويؤكدون يعتذ.رون، -أيهاالؤسول- 
الخصوم؟بئن والتوفيق الإحسان إلا تلك باعمالجم 

وقلعليه، هم ما سوء من وحيرهم عنهم، فتول المماق، من قلوبهم ق ما حقيقة افه يعلم الذين هم أولثك ]٣٦[ 
لهم•زاجرا موئرأفيهم قولأ لهم 

همأنفظلموا الذين هؤلاء ولوأن وقضائه. تعال الله بامر له، ليستجاب إلا نسلنا، من مسول من بعثنا وما ]■؛٦[ 
نم،واستغفرت ذنوبهم، قم يغفر أن الله ائلمين يتائبين حياتك ق الهول- ~أيها جروؤلئ الس-يئلت، باقراف 
ؤحيما.توابا الله ليجدوا 

نزاعمن بينهم وقع فيم-ا حكما يجُاوك حق حقيقة يؤمنون لا هؤلاء أن الكريمة بنفه تعال الله أقم [ ]٠٦
معوينقادوا ذكمك، إليه انتش مما ضيقا هم أنفِق بجلوا لا ثم مماتك، بعد سنتك إل ويتحاكموا ياتك، حق 

صميممن الحياة شؤون من ثان "؛j؛ ق والسنة الكتاب من ئؤ الله نمول به حاء بما فالحكم انقيادأتاما، ذلك 
والتيم.الها مع الإيمان 





نؤأراتثا،ايزءا-ةبش 

نيثاينه\ٌأةلاِر
ق^لأضكصفقتيثه

لأقئكنإبخط3ةلأفيشز،\ق 
\لىو\كظنظة تيفي\صله 

علهمآلإار١دافيقمهز
خؤالأزوأؤ؛ق
ٌقسشتغمحظهو

\؛تن\ذئؤ\ووسر0يىؤ'ه 
محتإئنصدًه
^نيسمثهلجرأضهءين

مزمّتئةؤمآلخهق ؤنآ؛تم ئآدايجينحم*تف حدبمإ. 
0

امحم؛ثإكئر

الحهادعن الومنون- -أيها يسمكم الذي وما [ ]٠٧
يستضعفن١ عياله ونصرة النه، دين نصرة بيل حمق 

عليهم،اعتدي الذين والصغار اء والنالؤحال من 
بربهم،الاستغاثة إلا لديهم ؤسلة ولا لهم ولاحيلة 
-يعقالقرية هذه من امجنا ا ربنقايلن: يدعونه 

والموهتنبالصفر أهلهاأنقمهم ظلم الي — ١١مكة  ١١
أمورنا،وليايتول عندك امن لتواجعل بالأذى، 

لين؟liaJاخمر ينصرنا ونصيرأ 
وعملاادأ اعتقإيمانهم ق صدفوا الذين ]٦٧[ 

ضفرواوالذين ؤأهله، الحق نمرة سبيل ق يجاهدون 
فقاتلواالأؤض، ادي والفالبق سبيل ي يقاتلون 

يتوزنالذين الضف—روالشرك أهل الومنون أيها 
لأوليائهتدبيرالشيمان إن أمره، ويهليعون الشيهنان، 

ضعيفا.ك١ن 

قيلالذين أمرأولثمك -أيهاالرسول- تعلم م أل]٧٧[ 
قتالعن يضم أيد امنعوا بالخهاد: الإذن قبل لحم 

إذاالقتال عليهم فرض فلما والركاْ، الصلاة من عليضم اش متنه ما أداء وعليضم الشنكين، من أعدائضم 
اعراهمعما ويعلنون أوأشي.، الله مءن كخوفهم ويؤهبونهم، الناس بجافون فاصحوا تغيرحالهم، قد منهم حماعة 

الحياةمتاع ق منهم رغبة قريب، وقت إل أمهلتنا هلا القتال؟ علينا أؤحيت لم رينا فيقولوزت الخؤف، شدة من 
واجتنبامربه، بما فعمل انهمر، لنر ؤأبهمر ومافيهاأعثلم والأحرة قليل، الدنيا متاع -أيهاالؤممول—؛ لهم قل الدنيا، 

التمرة.ئواة شق ق ي>ضون الذي الخيط مقدار ولولكن أحدأشيئا، ربك يفللم ولا عنه. ئش ما 
منيعةحصون ق ولوكنتم آجالضم، حلول عند فيه كنتم مكان أي ي الموت< يلحنمشم تضونوا ا أينم]٨٧[ 
تعال،اش إل حهموله بوا ينالحياة، هده متاع منر يسثهم ما لهم بجمل وإن والقتال. الحارك احة عنر بعيدة 

الئهعند من، كه ذلك أن علموا وما وئشاوما، جهالة ه محميه الؤمول إل بوه ينيضرهونه ما عليهم يقع وإن 
به؟تحينهم حديث أي قه؛ يقاربون لا بالهم فما وقدره، بقضائه ؤحده، 

جهدمن أصابك وما انا، وإحفهنّالآ وحده، تعال اش فهومن حيرونعمة من ان- الإف~أيها أصابك ما [ ]٩٧
التا'.ررلعموم ّ ~ايهاالبول ويعثناك والمئاينن.  ١١٥الختنامنريداك ومااقهرفه الثئ، عمللئ.، بب فيؤدة 
نسالتك.صدق خمر شهيدأ بائثه ؤكهمر ربك، لأ.،الة تبلغهم لأّولأ 



نؤوءاتثاءا-كزئص

الصاكثر٩١

فقربهدبه، ويعمل للممول تجب مسمن [ ]٠٨

عنامض ومن أمره، وامتثل تعال لله استجاب 
علالنول" ~أيها يعشساك فما ونموله الله طاعة 

ونحاسهمأعمالهم تحفظ رقيبا هؤلاءالممضن 
•تا علمبهم فحا علها، 

نولمحلس ق -وهم المعرضون ويهلهرهؤلاء [ ]١٨
ابتعدوافإذا به، حاء وما للرس_ول طاعتهم - ه الله 
غيرليلا منهم حماعة دبر محلسه، عن وانصرفوا عنم 

عليهمبجمي الله أن علموا وما العناعة، من أعدوْ ما 
عنهمفتول الحراء، أتم عليه ؤميجازيهم يدبرون، ما 

ويليضروك، لن فانهم بهم، تال ولا -أيهاالرسول- 
وناصرلولتا به ؤحسبك افه، عل 

هنبه حاء وما القرآن، ي ينظرهؤلاء أفلا [ ]٢٨
محتكمنق نش حاء حيث وتدبر، نظرتأمل الخق، 
غيرهعند من ولوكان وحدً؟ الله عند من بانه يقطع 

كثيرأ.اختلافا فيه لوجد.وا 
عليمدحيره الذي بالأمن منتعلقا كتمانه، أمريجب قلوبهم ق م—تقرالإيمان لم الدين هؤلاء جاء وإذا ]٣٨[ 

ولوردهؤلاءالناس، ق وأذاءابه أفت—وه الاطمئنان، عدم ذقلوبهم يلش الذي أوبالخوف —لمين، وادسالإسلام 
أذتفصلولولا منهم• الاستنباط أهل معناه حقيقة لعلم والفقه العلم أهل وإل ه الله نول إل ماحاءهم 

مخكم.قليلا إلا ووساوّه ١لثيعلان لأتيعتم ورحمكم عليا=كم الله 
القتالص المؤمنين وحص به، تواخد ولا غثرك فعل تلزم لا كلمته، وإعلاء الله سبيل ق فجاهد-أيهاالتي- ]-؛٨[ 

للكافرين.عقوبة وأعظم قوه أشد تعال والله وشدتهم. الكافرين بأس وبهم بك يمنع النه لعل فيه، ورعبهم والجهاد، 
غيرهإل الشر لإيصال نسع ومن الثواب، من نصيب يثقاعنه له الخيرييقن ش غيؤه لحصول ئسغ من [ ]٠٨

وحفيفلا.شاهرا ثيء كل النه ؤكان والإثم• الوزر محن نصب له يمحكن 
ثوابهوتم سلم، ما بمثل علته أوردوا وبشاشة، سلم مما بافضل عليه مدوا لم العليع—م سلم وإذا [ ]٦٨

محازبا.ثيء كل ر تعال؛ان الله إن وحزاوْ• 

محثآارطلقزل ومن آثة ققن ؤجآوول ىش 
قبمي _ ٠ عثهقِءيةلا 

ماتتوفتيقىمJومحبمكثنS ئثت، 

وفيًءفاذمىيميعزآفاثلأيثت.روتآقن؛ان 
و؛داجآءنياصينىامئش١حفcرإج( ؤحدإنه 

أؤل،ام_قإة ؛ازاؤحل خءبأيمتي، 
هبموئهرمنهثوؤلأمحق منهزيئبهة 

عآشثللإلأفيلأج(
األه\لشلىوير

كوإياأقه عش 
بيهقن حسنه نقعه تقفع ش ثكلا. ولمني 

سثنهذهء/لأغنلمنها

.كنؤلإنيءتيتاج(



'ئؤوءالنثا؛اإئزئاةِص

كقيو
هدمحإس ٧١ثأثد ٥^؛، 

إهذح3]قء30
ضإطههم\كآءحىَةمىةوؤون 

هئدونيؤصزظ

لأءطزخمث
^^ْوهؤوؤقآءمح

هقثنيؤقلسظهتِعلإؤ 

محؤم4ةوما

^بيد4همشصنيؤمحلخحت
^زئهنآنم١ه

٩٢اييإكئز

الخلق،لخميح بالألؤهية المتمؤد وحدْ اش ]٧٨[ 
للمحابفيه؛ شاك لا الذي القيامة، لحم،ضايوم 

حديثافيماأحبربه.الله من أصدق أحد ولا والجزاء. 
إذالمنافقين شان ق المؤمنون— -أيها فمالخكم ]٨٨[ 

تقوللا ؤأحرى بقتالهم تقول فرقة فرقتين: اختلفتم 
الخكفروالضلالق أوقعهم قد تعال واش بدلك؟ 

اشصرق من هداية أتؤدون أعمالهم. سؤء يا ثسب
واتباعدينه، عن اش له خن. ومن دينه؟ عن قلبه تعال 

الهد.ى.إل له طريق فلا به، أمره ما 
لوتنكرون—أيهاالمؤمنون- لخكم المنافقون نمى [ ]٩٨

بقلوبهم،أنيكروه مثلما قلو)ب=كم، به ماآمنت حقيقة 
منهمتتخذ.وا فلا الإذا=كارّواء، ق معهم فتكونون 

برهاناعلاش، سبيل ق يهاجروا حق لكم، أصفياء 
فخدؤهمإليه، دعوا عما اعرصوا فإن إيمانهم، صنآق 

دونمن ولتا منهم تتخذوا ولا واقتلمؤهم، نوا أينماك! 
به.يتنصرون نصيرأ ولا اض 

ضاقتوقد إلبضم أقوا الدين وكد.لك تقاتلمؤهم، فلا وميثاق عهد وبينهم بينضم بقوم يتصلون الذين لخكن [ ]٠٩
تقاتلوهم،فلا قومهم، مع ولا معكم يكونوا فلم قومهم، يقاتلوا أن كؤهوا كما يقاتلوكم، أن وكرهوا صدورهم 
عنكمصرفهم تعال اش ولكن الشنكين، من أعدائكم مع فلقاتلؤكم عليكم، للطهم تعال اش ولوثاء 

لقتالهم.حلربق من عليهم لضم فليس تسلمين، جمإليكم وانقادوا يقاتلؤكم، فلم مكؤكم فان وقدرته، بفضله 
الإيمان،لعنكم فيفلهرون حانبضم، من أنفسهم عل الاطمئنان يؤدون النافقين من قوماآخرين ستجدون [ ]١٩

الكفرموطن إل كلماأعيدوا الكفر، لهم فيثلهرون الكافرين، قومهم جانب من هم أنف ٠٠٣الاطمئنان ويؤدون 
همأنفويمنعوا التام، الاستسلام إلبكم ويقيموا عنعكم، ينصرفوا لم إن فهؤلاء أسؤأحال. ق وقعوا فرين، و١لك١ 
عننحدأيمينهم الثئ لك الُد.ا ق بلغوا الذين وأولئك أيتماكانوا، واقتلوهم بقوة فخد.وهم قتالكم عن 

ؤأمهثمم.قتلهم عل البينة الحجة لضم جعلنا الذين فهم عداهم، 



نيتءالت—ا؛ا-كنئا.ةمل

ىٌو' ٩٣

وقتلهالمؤمن أحيه عل الاعتداء لمؤمن بجق ولا [ ]٢٩
الذيالخطأ ؤجه عل ذلك منه يقع أن إلا بغثرحق، 

عتقالخطأفعليه ذلك ْنه وقع ومن عمدفيه، لا 
أنإلا أوليائه، إل مقدرة دية لميم رنمؤمنة، رقبة 

منالمقتول كان فان عنه. ويعفوا اعليه بهيتصلقوا 
تعال،بايثه وهومؤمن للعومنثن، ارأعداء كفقوم 

قاتلهفعل .، محل ؤسوله عل الحق من وبماأنزل 
وبينهمبينضا قوم من لكن وإن مؤمنة' رمة عتق 
وعتقأوليائه إل ملم دية قاتله فعل وميثاق، عهد 
مؤمنة،رقبة عتق  ٠٠٣القدرة بجد لم فمن مؤمنة، رقبة 

عليه.تعال ليتؤلباانفه ثّهريزإمتتا؛٣^٠٠ صيام فعليه 
حكيماادء، عبشان بجقيقة ا عليمتعال افه ؤكان 
لهم.ث،رعه فيما 
بغثرعمي عن فيقتله مؤمن ٣، بنتي ومن ]٣٩[ 
تعالالله سخط ْع خالدأفيها، جهنم فعاقبته حق 
انفهؤأعد ذنبه، عل جازاه إن رحمته محن وظرؤْ عليه 

الخنايةهذه من ماارتيكبه ببب أشدالعذ.اب؛ لم 
جهنم.ؤ، بالخلود يجازيهم فلا الإيمان، أهزا  ٠٣يعفوويتفصل سبحانه افه ول=كزا العثليمة، 

خمرفكونوا انفه ّبيزا ؤؤ بجاهدينر الآر؟را ق ■محتم إذا يشؤممه ؤعملموا وؤموله اش صدقوا الذينؤ أيها يا ]-؛٩[ 
أنلاحتمال يقاتلكم؛ ولم الإسلام علامات من شء منه بدا عمن الإيمان تنموا ولا وتركون' تأتون مما بينة 

به،مايغنبضم ١لفضلروانمتاء منر عنده تعال واض الدنيا، لهياة ١ متاع بذ.لك طابيزا إيمانه، يخهم، مزمنا يعكون 
بالإيمانوأعركم عليكم، النم فننر المشمكنؤ منر قومكم عنر إيمانضم نحفون الإسلام بدء ي كنتم كذلك 

ردقان3اأموركم،مقلع أعمالًكم، جتكل عليم تعال اش إن أموركم• ق ومعرفة بينة  ٠٣فكونواوالقوة، 
عليها.ؤسيجازيكم 

^ثاٍالأحظثاومإمحز،
مثلمتةهذيثةِؤط متينا 

ؤ؛نكلللآًكلحوهونيت 
^^افيتهقذته؛اة

ممحنا لفيومحثأِمؤهن 
اثهوحتقاث آثه ثهثين 

ئزإمتيتائتإّدا
عشم\ثئ وعضت 

^^،لهثائنثعوث
أاشث.ايءكث\تأ

كانبم.اةدملوث>صيراج(











































































>مزهالأةثا؛داإئز،الثايع

رأؤبىتدلأالحمحآاه1أؤء'انلأتحيمملآىخ 
هم1محق؟ئا
ظوو\آني
س،همحمحسمآمح<ؤ
ي،ججننئئمز
^ٌمحؤمحا0
ؤاظاثمئكث0
^^كؤ\،وزوذ.
ؤيمايخيىبممحْ
محِلأسإهع\دا
مححمانسلإلآس
قانسؤل1لإ
^ئ\ذ'ظ\لكأقارهالأ

)ج(^|ذلأأضيثذ 

١٣٠

سلفؤلأءاجن-:أيب
اقبه احرمحكم ا فيممدق إئات ق شهادة اعثلم 
هوأي؛ وبيحكم، بيي شهيد ادثه قل؛ اثثه؟ نسول 
وأركل' قائلون أنتم وما به جئتيضم بما العالم 

أنعدانه به أندوكم أن أجل من هداالقرآن إؤ اش 
إنمضاالأمم• من إله وصل من وأنذربه بًشم' بجل 

قلتثمكونهابه. أخرى معبودات الله مع أن لتمرون 
إنمابه، ماأقررتم لاأشهد•ش اق ~أدهاالمسول—؛ لهم 
شربكمر من بؤيء وإني لّ' شريك لا واحد إله اش 

معه.تعبدونه 

محمدأ.يعرفون والإنحيل، التوراة آتيناهم الذين [ ]٠٢
أنفكما أبناءهم، كمعرفتهم عندهم ا،لكتوبة بصفاته 
هفمحمد فكدلك 0ف\ر؛وم، أمامهم تثميهون لا أبناءهم 

اتبعواولكنهم كبهم، ق ؤصفه لدقه بغ\ر0 يثه ينلا 
هوبمحمد ًقفروا حين أنضهم فخروا أهواءهم، 

افهعق التكد.ب ئقول ظلمامثن أشد أحني لا [ ]١٢
لهأن ادش أو ادة، العبق ء  ١٤٣له أن فزعم تعال، 

بهاأيد الق ؤادلته ببراهينه أوكلب ولدأأوصاحب_ة، 
اقرواالذين الفناطلون يفلح لا إنه اللام. عليهم ؤسله 

الاحرة.ق ولا الدنيا ق ب٠ءلالهم يفلفرون ولا ادنه، خم؛ الكذب 
تدعونكنتم الي ألمسكم أين لهم؛ نقول ثم بجشر؛همم يوم تعال اليه بايات المكذبون المثمكون ولحدرهؤلاء ]٢٢[ 
لخكم؟ليشفعوا تعال النه مع ء شمك أنهم 

لمأنهم ربهم بالله وأقسموا منهم، ترووا أن إلا عن بالسؤال واحتروا قتنوا حنن إجابتهم تؤًكن لم ئم [ ٢٣]
غيرء.النه مع مشمكن ييكونوا 

ؤغابوذُب ١^١؛.؟ قدترووامن الأجرة ق ؤهم هم، أنفعل هؤلاءالمشركون كذب كيف -أيهاالمسول- تأمل ]أ؟[ 
آلهتهم.شفاعة من يفلنونه ^١ ١٤"ما عنهم 

جعلناأهواءهم اتباعهم بستب لأنهم قلوبهم؛ إل يصل فلا -أيهاالمسول-، القمآن إليك يستح من الثمكثن هؤلاء ومن [ ٢٥]
الكثيرةيرواالايات وإن شيئا، ني ولا قع ؤصسماج ؤحعلنافيآذ١نهم يفقهواالقمآن، لئلا أغهلية؛ نؤ؛لوبهم 

الدالةالايات معاينة بعد المسول- -أيها جاوؤك إذا حق بها، يصدقوا لا ئؤ محمد صدق عل الدالة 
لها.حقيقة لا ذsاي١ت من الأولون تناقله ما إلا نع الذي هذا ما النه: جح،دواآيات الذين يقول بجاصمونك: صدقك خمر 

ومايهلكونعنه، هم بأنفوببتحدون إليه، والأسماع محمد. اتباع عن الناس ينهون المشركون وهؤلاء [ ٢٦]
لهلاكها.يعملون أنهم بجسون وما هم، أنفإلا النه- سبيلر عن -بصدهم 

ويشاهدونالنار، عل بجبون حين ؤدلك عفليمأ، أممإ لمأت القيامة يوم الشمكثن هؤلاء —أيهاالمسول— ولوترى [ ٢٧]
الحياةإل نعاد ليتنا يا قالوا: ذلك فعند والأهوال، العظام الأمور تلك بأعينهم ويأوا والأغلال، السلاسل من فيها ما 

الومنثن.منر ونمكول بها، ونعملر اطه بآيات فنميق الدنيا، 



نورْالآعابجا1قزأالثائ

\يصو'١٣١

ماالقيامة يوم ظهرلهم بل الأمركذلك، ليس [ ٢٨]
انسلبه ماجاءت صدق من أنفسهم من يعلمونه ^٠١ ١٤'

ولومضخلافه. لأساعهم يظهرون ^١ ١٤'وإن مذيا، اق 
بالهكفرالعناد إل لؤحعوا الد.ذيافامجهلموا إل أعيد.وا أن 

الدنيالورددناإل قولهم؛ ي لك١ذبون وإنهم والتتكذ.يب• 
الومنين.من وكنا ربنا، بآيات للثيب لم 
إلاماالحياة للعث؛ المنكرون المشركون هؤلاء وقال [ ٢٩]

موتنا.بعد بسعوين ومانحن فيه؛ا، نحن الق الحياة هذه 
حبسواإذ الحث منكري المسول- -أيها ولوترى ]'٣[ 
لؤأيتالقيامة، يوم فيهم لقضائه تعال الله يدي بتن 

بالحق،هدا أليس ؤعلأ؛ جل الله يقول إذ أسؤأحال، 
الدنياق تنكرونه كنتم الذي البعث هذا أليس أي؛ 

يذوقواتعال؛ اننه قال لحق، وربناإنه بل قالوا؛ حقا؟ 
"كتمالذي العياب أي؛ محكمرون، بماكنتم العذاب 

تعالبالله جحؤدضم مب الدنيا؛ ق به تيكذبون 
محمده.ورسوله 

بعدالؤُت،،البعث أنمكروا قدخرالكف.ارالغ.ين [ ]١٣
١٠٣نادوا المصر، دسوء وفؤجئوا القيامة قامت إذا حق 

ؤهمالد.ن.ا، ح؛اتهم ق صإعؤه مجا  ١٠٣بالحرة انصهم 

صظوؤردإثادذك\صوامح

^^ْورهزئالمحق1ل

هلمحؤاد\لحآآسمح\ط
٧يت١محهابجنيلأااؤعانيبمنة 

نتآ\إو آلخيوة ؤرول.ومحا 
ظن:ظونمحنح

ؤب>لأئلإؤةلث،مؤؤن 
ًكدثوقث. مححد.ون. آق 

^أمحإمحمحخماثممحث1

قوهم
سمحهث.

بجمالونه.ا!!الق السيئة الثقيلة الأحمال أسوأ فمّا ؤلهورهم،  ١٣بجملونآثامهم 
عذ.ابهفيتقون الله، حيرللذ.يزإبجشون للدارالأخرة والعملرالصالح أحوالهاإلاغروروباطل، غالب الدنياق وماالحياة [ ]٢٣

مايفق؟ ١٣فتقدموامايبهمر الدنيا- الحياة بزينة المغرون ~أدهاالمشركون أفلاتحملون معاصيه. واجتناب بهلاعته 
قيؤتكدبونك لا فإنهم فاصبرواهلمأن؛ الفلاُر، ق لك قومك ت«=كذيب قليك الحزذإل لتد.حإإ إنه نعلم إنا ]٣٣[ 
فيكذ.بونكصدقك،  ١٣الواضحة البراهين يجحدون ؤعدوانهم لقللممهم ولكنهم صدقك، يعتقدون بل، أنفسهم، قرارة 
به*جشت فهما 

قومصوا ذلك  ١٣نميروا سبيله، ق ؤاؤذوا أممهم إل تعال الله أنسلهم قبلك منح رسسالآ الكفار كدب ولقد ]ام[ 
بالصرإياه وءإْ ين . محمع. نبيه  ١٣مجاأنزل وش الله، ت  ١٠١٥مبمدل ولا مرالله. أتاهم حق ؤحهادهم دعوتهم 

جرىوما اش، نصر منح لحم ^١ ومحا الرسل، منط قبلك ك١ن حرمن من الرسول- -أيها جاءلئ. ولقد عاداه- من  ١٣
للمؤّوللمية نهن؟ا وق وقدوة. الؤسلرأّوه مجنر تقدم فيمن فلك •عليهم، ؤغضبه منهم افه نقمة منط مكنابيهم  ١٣

أناستتطعت فان لدعوتك، الاستجابة عن، وانصرامهم المشركثن —أيهاالمسول-صدؤدهؤلاء عليك غئلم لكن وإن [ ]٠٣
يهجئناهم غيرالذ.ي قولك صحة  ١٣وبمهان بعلامة قناتيهم السماع، إل فيه أومصغدأضّعد الأؤض، نمقاق تتخذ 

سبحانه،يعلمها لكمة ذلك يشأ لم ولهكنر للأيمان، ووهمهم عليه أنتم الذي اذخ.ى  ١٣لخمعهم النه ولوشاء فافعل،. 
الشديد.الحزع إل ذلك أوصلهم حق وتحئروا حزنهم، اشتد الذين الحاهلئن من الرسول- -أيها تحقونن فلا 



ئووداهاي

مز\ناثئ^ِة.وقلأؤلأجلومحءصينره 
^^ِلأبخوذاقوتامحادو'ؤ؛يىيغلءئ 

اهث\لإهمنظزيجص،ألآانم 

^مَت،شقإ

3ؤ\قاظمحنمح
ئتمذقة=كثف

كننآؤ، 
ظوآظزإءث،-ر

همستا^؛ؤأوؤي يتمنمعؤذ. 

حؤزمحءن\م-روبلإمحء ت\تحقزخمء تنإ 
مئهؤداهمصنوته

١٣٢ايئإكز

محنإليه دعؤت ما إل المسول— —أيها بجيبك إنما ]٦٣[ 
أمحاالكفارقبول. سماع الكلام شمعون الذين الهدى 
إنمامحكونالحقيقية اة الحيلأن الموق؛ عداد ق فهم 

ثمأحياء، قبورهم من اشء يخرجهم والموثا يالإسلأم- 
و-جزاءهم.حسابهم لتوقوا القيامة؛ يوم إليه يمدون 

اذهلاأنزل -طو١تكبارأ-: ١كنكون وقال ]٧٣[ 
العلاماتنؤع من ه محمد صدق عل تدل علامة 

أنقادرعل الله إن -أيهاالرسول-: لهم قل الخارقة، 
إنزالأن يعلمون لا أكرهم ولعكن عليهمآية، بمرل 

تعال.حإكمته وفق يعكون إنما الايات 
أوطائرزالأرض، ندب حيوان الأرض ي ليس ]٨٣[ 

الخلقمتجانة حماعات إلا بجناحيه الماء يعليرق 
أئيتناه،إلا شيئأ ااحف.وءل. اللوح ق تنكنا ما مثلعقم. 

قيحاثالقيامة، بوم يخثرون ربهم إل إنهم نم 
عمل.بما َيلأ اش 

يسعونلا صم تعال اش بججج كذ.بوا والذين [ ]٩٣
فاحائرون فهم بالحق، _K،o—ون لا بعكم ينفعهم، ما 

يثاادئهمن الاستقامة. ٠لريقة يختاروا لم الظلمات، 
رصراحليجعله هد.ايته أ يشومن يضلله، إضلاله 

■مسبمم 

 ]i•[ تبعثونالق الساعة أوحاءتيتكم الدنيا، ق اتله عد.اب حاءيكم إن أحرول المشركين: لهؤلاء الرسول- أيها - قل
تعبدونهاالق أزآنتيتكم زعمؤكم ق محقين كنتم إن.؛ البلاء، من بعكم نزل ما لكشفِا هناك تدعون أغيراينه فيها: 

أوتضر؟تنفع الله دون من 
بعقمالنازل العظيم البلاء عنعكم فيفّزج به، ونتغيثون غيرْ، لا حلقعكم الذي ربعكم -هناك- تدعون بل ]١![ 

وأولياءًكم.ؤأوئانؤضم أصتاميطم حيسن. وتركون تيء، كل عل القادر لأنه شاء؛ إن 
فابتليناهمفكدبؤهم، تعال، اممه إل يدعونهم مملا قبلك من الماس من حماعات إل المسول- -أيها بعثنا ولقد ]؟ا[ 

ويخضعوالربهم، يتذ.لاّوا أن رحاء والألأم؛ يالأمراض أحس؛امهم ق وابتليناهم العيشة، ؤصيق الفقر دثد.0 موالهم أق 
بالعبادة.وحد0 له 

يعملون^١ ١٤'ما الشيهنان لحم وزين قلوبهم، قت ولعكن لما، تذّللوا بلأونا الكذببه الأهم ُدْ حاء إذ فهلا ]٣أ[ 
الشرك.من وباتون العاصي، من 

بالباسساءفابدلاهم الرزق من شء كل أبواب عليهم فتحنا عنها، معمضين تعال باوامرالئه العمل فلماتزكوا ]■،ا[ 
الخيرمن أعهليناهم بما وأعجبوا بطروا، إذا حق قم، منا استدراجا ام؛ الأحي صحة وبالضراء العيس، ق رحاء 

حير.كل من منمتلعون آشون هم فإذا فجاة، بالعياب أحدناهم والعمة 



نووةاادمحاءِامح؛الثائ

١٣٣

حكفرؤإإذ هلكؤإ؛ ؤأ القوم هؤلاء فاستؤصل لْاا 
والشكرأحد. منهم يبق فلم —له، ؤس وكدبوا ائثه ب

نمرةعل ومالكه- ثيء كل -خالق تعال ض والثناء 
أعدائه.ؤهلأك أوليائه 

إنأخم_وفي المثركتزت لهؤلاء ~أيهاالهول" قل ]٦■؛[ 
بأبصاركموذهب فاصيضم، سمعؤكم ائنه أذهب 

تفقهونلا فأصبحتم قلوبكم عل وطح فأعماًضم، 
ردذلكيمدرِش وعلا- -حل ■فراق، ، ^١٥قولا، 

الحجج،نم ننؤع ا كيفاذثلر-أيهاالهول- لضم؟! 
التذ.كروالاعتبار؟عن يعرءثّون ذلك بعد هم ثم 

إناحيروف المشركتزت لهؤلاء الهول" "أيها قل ]٧■؛[ 
أوبه، ئثعرون لا وأنتم فجأة اش، عقاب بًءثم نزل 

القومإلا يهلك هل إليه؛ تنثلرون ؤانتم ظاهرأعيانا 
لغيرالعيادة بمرقهم الحر، نحاوزوا الذين الظالمون 

اله؟ر،.وبتكذيبهم تعال افه 
بالتعيمطاعتنا أهل مبثرين إلا نسلنا مسل ومجا ]٨•؛[ 

فمنالأليم، بالعن؟اب العصية أهل ومنذرين المقيم، 
الدنيا.حفلوظ من فاتهم شء -ش بحزنون ولا ربهم، لقاء عند يخافون فأول؛لئالا صالحا ؤعمل الهل ؤصدق آمن 

ؤخرؤجهمكفرهم لسبب القيامة؛ يوم العياب يصيبهم فأوليك والمعجزات القرآن بآياتنامن كدبوا والذين ت٩'؛[ 
تعال.اش، طاعة عن 

ولافيها، فانمرف والأرض، موات الخزائن أملك أق ادش لا إل المشركتن؛ لهؤلاء االهول- -أيهقل [ ]٠٠
الناس،إل ؤحيه وأبلغ إل، مايوى انح النه، عند من نسول أنا وإنما ملك، أق أد*ي ولا الغيب، أعلم أق أدهما 

الذيوالموس بها، يؤس فلم تعال الله آيات عن عى الكافرالذي يستوي هل المثمكتن: لهؤلاء الهول- -أيها قل 
0،؟فتومنوا الحق لتبصروا اف،؛ آيات ق تتفكرون أفلا بها؟ فاس اف، أبصرآيات 

ووعيده،اف، بوعد مصدقون فهم ربهم، إل بحثرون أنهم يعلمون الذين بالق—ان الهول- ا -أيهؤلحؤف [ ]١٠
تعالاف، يتقون لعلهم عذابه؛ س فيخلمصهم تعال، عندْ لهم يثخ شفح ولا ينصرهم، وق غيراف، نم ليس 
الوام.الأوامرواجتناب بفعل 

يربدونارؤآخرْ، النهأول ربهم يعبدون الذين السلمين ضعفاء محالتك عن االني- -أيهثبعد ولا [ ]٢٥
عليهموليس الله، عل حابهم إنما ثيء، س الفقراء هؤلاء اب حس عليكا ما اينه، ؤحه الصالحة بأعمالهم 

مؤصع*،.غير ي الشيء يضعون الذين اش، حدؤد المتجاوزين س تحنكون فإنك أبعدتهم فان حسابك، س 'ذياء 

^خودجرثامح\بمه
ورإكِسم؛ئورصرؤوحثهمؤ إل تتم أرء قق 

ثنإقةع،ؤ\شلإؤث
الإيثؤ\ذمحكِعدابآقوهل ه بمبمدمت,. ٢٥٢

ُماصئوث.وما
^^توبينمحءاسوسم

^بمامحثايَلإشامحربجلها 
لأائ،ةذرش ق 

محألأكد،ؤأبىرإ0 

^^ُولأشخدلأممة.
لمحأإفنوقلأّاِرإة
^برمحس،؛لآامح،جتايم
محمحأصي>ث.



ايزئالث\ء

اق،مئ محؤي؛ ثمؤ\ تنش بمصهم قؤ وً=قدائق 
^^ءثج(ئدا
ؤ؛ؤدقت1اأ
صسظسئميآا
قءزأصغلأهضرجمثر0
^^ئنيذأنمهينه

مابمدى ما وًْئمحبجء رقا ■ين~؛'ض ^،^؛، ١٠شل 
هءقم؛الأهبمساذؤجوهو

محمى^زىماش3نجؤنحء 
هملأمميتيج(*وبيوهر
^^هوالأقةيمت\زي
^^لأه\ولأءفيمحت،
هفيِثفلهي>جر

\ىصو'

ببعضاده عببعض تعال اتله ابتل وكذلك [ ٠٣]
فجملوالأخلاق، الأرزاق من حظوظهم شائن 
ويعضهمقوتا وبعضهم فشرا، وبعضهم غسا بعصهم 

لهمارأمنه احتببعض إل بعضهم فاحوج ضعيفا، 
الضعفاءاهزلا، الأغياء: ١^١^ ليقول بذلك؛ 

أليسبيننا؟ من الإسلام إل بالهراية عليهم ادله مى 
إلفيوفقهم نعمته، يشكرون بمن باعلم تعال الله 

لدينه؟الحداية 
ياياتصدقوا الذين المي- -أيها ■جاءك وإذا لاْا 

تفتثنموغير0 القران من صدقك عل الساهدة الله 
اللامبرد فاكرمهم السابقة، ذنوبهم مجن التوبة عن 

وعلاحل فانه الواسعة؛ الله برحمة ونشرهم م، عليه
مجنأنه بعباده الرهمة ه نفعل قدكب 

افهلخهل وإيجابها لعاقبتها منه يجهالة ذسا امرق 
بهذافهوجاهل —•محطشاأومتعمدأ— لله عاص م ف— 

بعدهمن تاب نم بالتحريم- عالما كان وإن الاعتبار 
فهويغفرذنبه، تعال فاقه الصالح، العمل عل وداوم 

بهم.نحيم ١لتادبين، لعباده غفور 
الباطل؛أهل ينكره حق م ض الواضحة الحجج _؛j، اليمول- -أيها لك بيناه الذي البنان هن-ا ومثل تْْء 

للرّل•؛^، ١^١١٥الباطل أهل ولثفلهرطريق الحق' 
وقلدونه، تعبدونهامجن الق الأوئان أعب—د أن نهال عزؤجل اش إن اكركتن• لهؤلاء االؤسول- قل-أيه[ ٠٦]

الهتد.ين.من أنا وما أهواءءكم، اتبعت إن المستقيم الصرامحل عن ضللت قد أُواءءكم، انع لا لحم' 
بإقرائهؤذلك أؤحاهاإل، الق اش شريعة من واضحة بصيرة عل إق لهزلأءالمشركين-: -أيهاالرّول قل [ ٠٧]

ناحرذلكق الحكم وما به، نتعجلون الذي العياب إنزال قدرق ق وليس بهيا' وقدكدبتم بالعبادة، وحده 
ؤحكمه.بقضائه والباطل الحق بلن يقحل وهوحثرمن واضحا، بيانا الحي ي؛ين تعال' اش إل إلا 

وبيتعضم،الأمربيي وقضي بمًكم' لأنزلته يتعجلونه الذي العن-اب إنزال أملك لواني -أيهاالمسول—: قل [ ٠٨]
غيره.معه فاثمكوا حدهم يجاوزوا الدين بالغلالمتن وهوأعلم تعال، الثه إل ذلك ولعقن 

ونزولالماعة، علم ومنها: هو، يعلمهاإلا لا الغيب، حزائن أي: الغيب، -مفاتح وعلا -جل الله وعند [ ٠٩]
قهلومالممليروالبحر، ١ مجاق ّم ويعلم الإلمان، مؤت ومحلكن تقبل، المق والكب الأنحام، ومحاق الغيث، 

فيه،لبس لا واصح كتاب ق مثبت ويابس، رطب ويمل الأرض، خفايا ق حية فكل يعلمها، إلا نبتة من ورقة من 
المحفوفل.وهواللوح 



نورًالآةتاتج

اصإكم١١٢٠

بالليلأرواحلكم يمض الذي وه—وسبحا^ ]•٦[ 
اكتجمما ويطم المؤن، عند قبضها به يثبما 

إلأرواحضم يعيد ثم الأعمال، من لنهار اق 
الإحياءنهارأبمايشبه النوم من باليقفلة اجساميكم 

ئمإلالدنيا، ق المحددة لتقضىآجالخكم المؤن؛ بعد 
أحياء،قبوركم من بعسكم بعد معاديكم تعال الله 
ئمالدنيا، حياتيكم ق تعملون بماكنتم بجيركم ثم 

بذلك.ثمحأزءا=قم 
مطلقةفوقية عباده، هوالماهرفوق وافدتعال [ ]١٦

ثيءوتعال.م بحانه ّبملاله تليق ؤحه، مزم 
مجلامحكة،عباده نؤ ويؤل ؤعظمته، له لخلا حاصع 

المؤننزل إذا حق ا، وبجصونهأعمالهم بجفتلون 
البهم ؤأعوانه، المؤن مللمثارؤحه قبض باحدهم 
به.أمروا ما يضيعون 

مولاهمتعال اش إل المتويون هؤلاء أعيد نم [ ]٢٦
عباده،بين القيامة يوم والفصل القضاء له ألا الحق. 

الحاسبين.ؤخوامع 
كركدن:منينقد.ءكم

ؤمثه^أإداجآءاحدؤآدو0 >لعكمحجمئة قق،

قألا 
فيرئديرلإءآوشةفي

نعضؤكمقءدؤؤتيثءسثاوذش ؤبمؤِؤين-محت 
^هرسهونرتي؛ؤدب

فيور،ؤآءائئا
و\ماددسدثكاحد.ي*ثا■غ؛رإث، عفصؤأق ^^اطهلحجئ 

^تئحأُمحآممامال.

لشتقولون: وسرا؟ جهرا متدللمين الشدائد ق تا_عونه الذي تحال هوالله أليس اليروالبحر؟ ظلمات محاؤف من 
له.شريك لا وحإْ عرؤحل بعبادته الشاكرين من لتكونن المخاؤف هد.ْ من ربنا أنحانا 
ذلكبعد أنتم ثم سدة، م ومن المخاؤف هده من ينقديكم هوالذ.ى وحدْ الله -أيهااليمول-: لهم قل ]iا[ 

'غ\ر0أالعبادة ق معه يمكون 
أو^->، ١٤'قوسكم عدّابامن علمبتغم ل يؤهأن عل هوالقادرؤحده عزؤحل الله ول—؛ —أيهاالرسلإقل [ ]٠٦

فتكونوافرقاعلمهشم أمنكم أوتفلمقل والحض، ك١لزلأزل نحتاأرجلًكم أومن لئا' ذلبه وماأشان، الحلوف
لعلهمالشنكثن لهؤلاء حججناالواضحات يننع كيف ليمول- انفإّر-أيها١ بعضا. بعضؤضم يقتل متناحرة 

فيعتروا؟يفهمون 

كلهم: قل به. حاء ما م ق الصادق وهوالكتاب الهول، أيها قومك الكفارمن القران بهذا وكدب [ ]٦٦
إلّاءكم.به أرّطكا ما ابلمستكم اليه يسول أنا وإنما رقيب، ولا يحفيظ علبتكم 

عاقبةالكمار— —أيها تعلمون ؤمؤف الباطل، من الحق فيتبين( إليها' ينتش ونهاية حيرقراريسقرعنده' لكل ]٧٦[ 
بيكم.الله عدا١ب حلول عند أمركم 
ياحدواقحق عنهم فابتعد والاستهزاء، بالباطل القمان فيآيات يذكل٠اون الذين التمكين ~أيهاالهول- وإذارأيت، ]٨٦[ 

بالباطل.الله ؤرآيات ت١ءكلمو١ الذين المعتدين، القوم مع تذكؤك بعي. هداالأمرفلأتقعد الثّيهلان أماك وان حديثأحر، 



نورءالآس؛رايزئالث\يغ

لجيرينشءِولهن

ءهآلأي1وددءةزجءل
^^شبموفيامحدونمآسهُ

^^أَيريابينجميجّ
لأْةةرولهشامحشْمحدني

اداعمايمابمنت اذومالاتقماولآدص-رئاونردؤ 
زألاؤؤلآلئتطئ آس_ثهوذة حقارى هت)1ناأذه 

^ث،توزتئد؛الآسىافثاهذانحيراو 
^^تأكلميو،هزق
^\خممحرويئجاوهو
^^Jإلإنوممولطن
صذ.ؤميثخفآثوي_

وهرأككمآنجساو.والصي ئيؤأكسا 

١٣٦الشِمإمح

تعال،الله بجافون الذين ا،لومنين عل وما [ ]٩٦
النهاب حمن نواهيه وبمشون أوامره، فيهليعون 
ولخثنتيء' من الله بايات ايتهزين لدخائضان 

الباطل،الكلام ذلك ليمكواعن يعفلوهم أن عليهم 
تعال.الله يتقون لعلهم 

الذين١لمثركين هؤلاء الرسول- -أيها واترك ]•٧[ 
بآياتتهريئن ملعياولهوأ؛ الإسلام دين جعلوا 

بالقرآنوذكر الدنيابزينتها' الحياة وعزتهم تعال، الله 
بذنوبهاض يرئس لا وء؛رءم؛ئ المشركتن هؤلاء 

اصرينممها،نغيرالله لها ليس بربها، وكفر،ه_ا 
وإنعشا-0، لها نشفع شافع ولا عذابه، من فيشدها 

ارئهنواالذين أولتك منها. يقبل لا فداء باي ئمتد 
وءاد١دثاالحرارة نيلي محراب النار ق لهم بذوبهم' 
محئدونمحوله تعال، الله ب>ٍىنرشأ بب بمؤجع؛ 

الإمحلأم..،وبدين 
منأنعيي المثرين: لهؤلاء - الرسول -أيها قل ]١^١[ 
إلونرجع تضر؟ ولا تنفح أوئانالا تعال الله دون 

فنشبهالإمحلأم، لماإل تعال الله هداية الخكفربعد 
يدعونهمؤمنون عقلاء رممه وله الأرض، ق فصل له، الشياطين تهواء بامحعقله د فمن الخكفر- رحوعناإل -ق 
هوبه بعثي الذي الله هدى إل لهؤلاءالمشركين: -أيهاالئول- قل ٠؛؟؟^،• عليه م هالذي الصحيح الهلريق إل 

ومالكه.ثيء كل رب فهو له، شريك لا ؤحده بعبادته العالمين ؤب تعال لله لنسلم حميعآ وأمرنا الحق، الهد.ى 
إليهالذي ؤمملأ- وهو-جل نواهيه. واجتناب أوامره بفحل -نخشاه ؤأن ملة، ١٤الصلاة"نقيم بان أمرنا وكيلك ]٢^١[ 

القيامة.يوم الخلائق حميع نحشر 
الله:يقول إذ القيامة يوم الئول- وادكر-أيها بالحق، والأرض الموات حلق هوالذي سبحانه والله ]٣٧[ 

ينفحيوم وحد0، سبحانه الملك وله ١لك١٠ل، هوالحق فوله البصرأوهوأقرب، كل٠ح أمره عن فيكون ااءكناا، 
عنغاب ما يعلم الن؟ي بحانه وهومحالأجسام. إل الأرواح عؤدة بها تاًكون الق الثمانية النفخة "المزن® ق التلمك 
واللهحلقه. بأمور الخبير مواضعها، الأمورق يمع الذي ومِالحكيم تشاهدونه، وما الناس- -أيها اءشإ حواّ
الانقيادالعباد عل بجب الذي وحدْ وهو ومصثرأ' نثاة بد'ءأونهاية' ؤيهمها الأمور بهذْ يختص الذي هو تعال 

ومغفرته.رضوانه إل والممللحر لحكمه، ليم والتلشرعه، 



لآذاي١٠Jنهم

ائشمحاكم١٣٧

tU[ ] عليهإبراهيم محاجة المسول- واذكر-أيها
الأصناممن أتحعل له: قال إذ أزو، لأبيه لام ال

قوقومك أراك إق تعال؟ اش دون تعمدهامن آلهة 
الحق•طربق عن ق ضلال 

يالحق إل اللام عليه اإبراهيم اهدينوكم[ ]٠٧
والأيحضالمؤات عليه تحتوي ما تربه العبادة أمر 
الراسخينمن ليكون باهرة؛ وقدرة عقليم، ملك ين 
لإيمان.اق 

ىاأظلمعلإتربي-عليهافلأم-الليل
نوا^٤١ باتلل، دينهم أن لهم ليثيت ناظرقومه؛ اْ وغهل

كؤكيا،المسلأم علّه إبراهم راى النجوم. لعي_دون 
رق،هدا بالتؤحيد—ت لإلرامحهم قومه تدنحا —ممفقال 
تغيب.الق الألهة أحب لا ^١^ الكنكب، غاب فلما 

لقومهالقمرطالعاقال إبراهيم فلمارأى ]٧٧[ 
غاب،فلما رق، هدا الخصم-: استدراج سبيل -عل 
إلرق يوفقي لم لش ربه- هداية -مفتة_رأإل قال: 

ءاررايقخداصناتاءتيسمإئابرم؛هملأبمه ث"و؛اذقال 

آلئوؤنأإن.يى ولهكؤن و؛لإرض آلتمنؤت 
كآمحقعقؤأفزرءاَفيكتاقالهندارق 

^١^هن.محارءاآكزباغااهال 
لائقون

رذهتدآآدقّآفيل.ةثتالآاآششتاتيئه 

قالو-ْ\حهرهممهو ^ىْضنمأًّكهراه حنية 
ماننيءكو0دهةلخاف ولا هدئي وهد آيدم ل لئحوف 

محلاظتمخؤًكلشععلة 

ئهط>لأيغؤأشم\
^كنتحع1ئو0ه

تعال.غيرالنه بعبادة السبيل مواء عن القالين القوم من لأكونن تؤحيده، ق الصواب 
إللقومه: قال غابي، فلما والقمر، الكؤكب أكرمن هدا رق، هدا لقومه: قال طالية الشمس رأى فلما ]٨٧[ 
تعال.افه دون من تعبدونها الق والأصنام والجوم الأوثان عبادة من ئث^نكون مما بريء 

إلالشمك عن مائلا ؤالأيحش، الموات حلق الدي فهو ؤحده، عرؤحل نثه العيادة ق بؤحأل تؤحهت إق [ ]٩٧
غيره.الله ْع ١لمشقكئن من أنا وما التؤحيد، 

وح.رانيته،معرفة إل وفقف وقد بالعبادة، فه تؤحيدى ق أتحادلونف قال: تعال الله تؤحية ق قومه ؤجادله ]•٨[ 
كلرف يع شيئا• رق لتاء أن إلا تضرق، فلن أرمها لا فإني ضررأ ي توقع أن بالهسكم تحوفوني كّتم فإن 

للعملية؟التحق المعسمد ؤحده أنه فتعلموا تتدكرون أفلا علما. ُثيء 
يأثمكتموهامعه الق أوثان،ءكم ؤحلق حلشكم، الذ-ي رق تحافون لا وأنتم أوئانمشم أحاف وكيف [ ]١٨

والسلامةبالهلمانينة أحق الؤحدين وفريق الثمكبمن فريق الفريقين: فاي ذلك؟ عل لخشر حجة غير من العبادة، 
فاخروق.اقول مجا صدق تعلمون كنتم إن انفه؟ عد.اب من والأمن 



'ثوت؛ا1)'ى؛ر^١^

يهآ1يئمح

سبصظزؤخ\ستا
و1وثذزنثصوأمحت> دود ديبميهء ينفيلوَن 

نميرث0

زؤبماقحكلأمحتلناو5-^_ وابمح زأسمنمق 
ئ>وبملآسبج

يهدىهتىأقه 
محؤألخثJمحهمئائالأيه:، 

ح\لخكش؛اولنحفم
صلجةلث\ةايآمأ

قه_دولمحنّنهؤمجٌسىآة 
مطنفيمحشإJاج(1ذ اجن \يخلم؛ؤةؤي هولا 

١٣٨الشنإكثن

جثرعهؤعملؤا ورسسوله الله صدفوا الدين [ ]٢٨
الطمأنينةلهم أوليك يمك، م انهإي،؛ J_iaj،iولم؛؛

الحق•طربق إل الموقفون وهم والسلامة، 
اللامعلميه - بهاإبراهيم حاج الق الحجة وتلك [ ]٣٨

انقطعتحق إليها وفقناْ الق حجتا ش ومه ق- 
الدنياق عبادنامراتب فتاءمن من نرفع حجتهم. 
بهم•عليم تدبئرحلقه، ق حكيم ربك إن والآحرْ. 

رزقناهبان ~ السلام عليه - إبراهيم عل ومننا ]ا٨[ 
منهماوويقناكلأ حفيدأ، ويعقوب ابنا إّحاق 
قبل-من نوحا للحق وهمنا وكذ.لك المشاد، لسبيل 
منللحق ولقنا وكن.لك ويعقوب- وإسحاق إبراهيم 

وموسىويوسف وأيوب وسليمان داود نوج ذرية 
الأنبياءهؤلاء حزبنا ا ؤكمالسلام، عليهم وهارون 

محسن.م نحزي بإحسانهم 
وإلتاس،وعيي وبجي ركربا ا هدينوكدللئا [ ]٠٨

الصالحتن.من الملام عليهم الأنبياء هؤلاء ؤكل 
زمانهم.أهل عل فصلتاهم اليّل هؤلاء ؤكل ولوطأ، ويونس واليسع إسماعيل كوه وهدينا [ ]٦٨
لأساكالد'ينناوإبلاغ واحزناهم وإخوانهم، وذرياتهم آباءهؤلاء من شئناسايته من وهفاللحق وكو]ك [ ]/١٨
الشرك•عن وتتريهه تعال الله توحيد وهو هيه، عوج لا صحيح، طريق إل وأرشدناهم إليهم، أنسلناهم من إل 

سبيل-عل بالثه الأنبياءأشركوا هؤلاء ولوأن عباده. من يشاء من به يوفق الذي الله، هوتوفيق الهدى ذلك ]٨٨[ 
عملا.الترك مع يقيل لا تعال الله لأن عم.اهم؛ لميهلل والتقدير- الفرض 

وتوراةإبراهيم كصحف الكتاب، الذينآتيناهم هم والميوة بالهداية عليهم أنعمنا الذين الأنبياء أولئك [ ]٩٨
الهمسول--أيها بجحا- فان ؤحيتا، لإبلاغ واحزناهم الكتب، هده ثهتر وآتيناهم عيي، وإنحيل وزبورداود مؤسى 

الهاجرين~أي• قوٌاآحرين بجقوقها بهاوالقيام للأيمان ا وهمتفقد قومك، الكمازمن القرآن هذ.ا بآيات 
عليه.بماتدل عاملون بها، مؤمنون بل جتثافرين، بها ليسوا القيامة- يوم إل وأتباعهم والأنصار 

واسلكول" الرّ"أيها هداهم فائح الحق، لدينه تعال الله وفقهم الن-ين هم الذكورون الأنبياء أولئك ]•٩[ 
الإسلاموما اش، عل إلا أحري إث الدنيا، من عوضا الإسلام تبلغ تز مخكم أطلب لا للمشنكثن: قل سبيلهم. 

سقمباطل' عل هومقيم ممن مثلخقم، كان نن ولكل وتذكركم السمميم، الطريق إل الناس حمح د؟عوة إلا 
ينفعكم.ما به تتذ.كرون 



سوزئاإتكتاَْاإئزإالث\ئ

إذتعقليمه؛ حق \ذم المثمكون هؤلاء وماعملم [ ]١٩
أحدمنعل قدأنزل تعال اش يهتكون أن أنمكروا 

كانإذا اليول—؛ ~أيها لهم قل ؤحيه- البشرشيئامن 
الذيالكتاب أنزل الذي فمن الأمركمأتنعمون، 

ثملهم؟ وهداية نويأللناس قومه إل محمى به جاء 
■نجعلونت بقوله اليهؤدنحرالجم إل الخلماب تؤحه 
بعضها،تظهرون متفرقة، قراؤليى ق الكتاب هدا 

صفةعن الإخبار ومماكتمؤه كثثؤأمنها، وتيكتمون 
بالقرآنمعشرالعرب الله ؤغلمكم ونبوته، ه محمد 

ومنقبليضم خرمن فيه عليعكم، أنزله -الذي 
أنتمتعلموْ لم ما مومحكم- بعد يعتكون وما بعدلكم، 

قهزلأء دع ثم أنزله، هوالذي اش قل: ولاآباؤكم؟ 
ويلعبون•بجوصون اياطل حديثهم 

~أيهاالرّول-إليك أنزلاْ كتاب القرآن وهذا [ ]٢٩
الكتبمجن اققدمه مصدق ٣، يشهد التخ، عفليم 

منبه لتخؤف اه أنزلنعنداض، ؤأنهامن ة البمرل
أهلمن حولها ومن اامكةاا أهل وباسه اش عداب 

الاخرة،بالحياة يصدقون والذين كها• أقط—ارالأيض 
خمرإقاموبجاففلون الله، كلام القرآن ان بيصدقون 

أوقاتها.ق الصلاة 
أنكذ.با أوادش البشر، من وسولأ يبعث لم أنه فادش قولاكذبا، تعال اش ض احتلق خللماممن أشد ومن [ ٩٣]

-أيهاأبهرت ولوأنك القرآن؟ منر النه ماأنزل مثلر يرل أن قادرض أنه أوادش شيئا، إليه يوج ولم إليه أؤم الله 
باطوأرواحهم يقبضون الذين والملأئعقه هائلا، أمرا لرأت الؤت أهوال ق ؤهم الحد المتجاوزين هؤلاء المسول- 

وتتكرونرالنه، تيكدبون كماكنتم الإهانة، غاية تهانون اليوم أشنكم، أحمحوا لهم: قائلين بالعذاب أيديهم 
لمسلمه.والانقياد آياته اتجاع ءن 

وراءقلهوركموتركتم عراة، حفاة مرة الدنياأول ق كماأوحدناءكم فرادى والجزاء اب اللمحولقدجئتمون]ا؟[ 
أنهاتعتقدون كنتم الق أوتانمكم الاحرة ق ممتتكم انرى وم١كنيا، ق أموال من به مماساهون فيه محامكناًكم 

عنعكمؤذهب ١^^١، ق بيخكم كان الغ.ي ئواصليكم زال لقد العبادة، ق الله مع ، ١٤٣أنها وقدعون لخقم، ئثفع 
وأموالتغم.وأهلمييغم لآش=قم الخاسرون أنمكم وظهر العبادة، ي لله شِكاء أنآلهتعكم من ئدعون ماكنتم 

بمدى^^٠^١ 

في"مبمهروديئم ؤؤ؛ء\تآفيءئزشآمح ماؤقاقإ\\ثثن 
محنيىآقىتيرقطتبارث؛هياه 

نحاشرش.وسائرش

وؤمحا،محاٌوذفي
ؤدبمهمئنيوااصcؤ؛١^٥^١ 

آقوم"تجروذ
^^_ونهوقدبموةا
ظرماوجط>وآء
^\عآؤتييحثزمحرِع
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يح1؛ر0.

y،j شؤإؤئ1ئووشوأ_^؛؛
^^ث>هومآققالإض

هأ-حخءثامئئ^^مث\هءتاتءقلهمع ألثماة 
محآم(محمحهائولآ

ئثسه

ثْقههم^^ت.ؤةعلمأهامءآيث 
خمإث'دلآقمحابجمونق

ةدJإدJؤذؤ٠آلثموتوألاوضمح،يآًكول بديع 
عيح.خأمح؛ِومجلمحة 

•ا١الةني؛نأمح

الزرع،ْنه فيخرج الحب، يثق تعال اش إن [ ]٥٩
منانآي محرج الشجر، منه فيخرج النوى، ويشق 
وبجرجالطفة، من مثلا والحيوان ان كالإفاب 
ذلتكموالحيوان؛ الأمان من ككلقة ادي من الت 

تحقالك شريك لا وحدْ هوادؤه هذا فاعل أي: اش 
فتعبدونالباطل إل الحق عن ئصرفون فكيف للعبادة، 

؟غير0 معه 
الصياحضياء شق هوالذي وتعال سبحانه والنه [ ٩٦]

فيهدءًكن تفرأ، مالليل ثجعل الليل' ظلام من 
ؤجعلالراحة، من نصيبه فياخذ بالنهار يتعب من 

متقناب جبفلكيهما ي يجريان والقمر المس 
الذيالعزيز تقدير ذلك يضعلمب، ولا يتغير لا مقدر، 

وتدبيرشؤونهم.خلقه بمصالح العليم غرسلطانه، 
خمييدلان الحق الله أسماء من والعليم والعزيز 

والعلم.العزة كمال 
أيهاالناس- ليقم جعل هوالذي سبحانه والله [ ٩٧]
ضللتم؛ليلاإذا بهاالهلرق تعرفون علامات، لنجوم ا- 
البراهينبينا قد البروالبحر، ق الشديدة الفللمة بب ي

وشرعه.بالله أولوالعلم منيكم ليتيبرها الواضحة؛ 
سلالةكنتم ثم طين، من خلقه إذ السلام؛ عليه آدم من ~ الناس أيها - خلصنكم ابتدأ الذي هو سبحانه واللص [ ٩٨]

المحال،ؤهوأصلأب فه، نحفقلون تؤدعا وماء، النؤهواؤحام فه، يستقرون تفرا ملعكم فجعل منه، ولملأ 
العبر.ومواضع الحجج مواقع يفهمون لقوم وأحكسّاها الأدلة، ومئزنا الحجج بيئا قد 

زؤعآؤشجرأأخضر،الثبات من فاخرج نيء، كل نبات به فاخرح مهلرا المحاب من أنزل هوالن.ي بحانه يوالله [ ٩٩]
~وهوالغلافالخل طغ من وأخرج والأرز' والثعير القمح كنابل بحضا، بعضه يركب حبا القلع من أخرح ثم 

عناب،١ من اتين يبحانه يواخمج لنتناول، ١ قريبه لئطب ١ من فه؛ا بم؛ا عدومحا "■ لثخل ١ ثمر ول ١ فيه ا ينشدي ل١ 
إلالناس أيها انخلروا ؤتلبعأ. وطعما ثكلا ثمره ق ويختلف ورقه ق يتشابه الذي والرمان الزيتون شجر وأخرج 
خالققدرة كمال عل الماس-ل-لألأت -أيها ذلخكم ق إن ملغ. حين وبلؤغه نضجه وإل أنمر، إذا البات ئمرهدا 

دشرعه.ويعملون يعال به يمدقون لموم وزحمه وحت^م.ه ء الاثما هده 
اللهخلقهم وقد أويضرون، ينفعون أنهم اعتقادأمنهم العبادة؛ ق تعال لله ء شنك! الحز المشركون هؤلاء ؤجعل [ ١٠]*

بكن. ولقد له. شريك لا وحدْ بالعبادة لمتقل أن فيجب وحدْ، بالخلق تقل فهوالمالعدم، من ومايعبحاون تعال 
وعلاتنره الكمال، صفات من له بمايجب منهم جهلا والبنات؛ المنتن إله بوا قحين تعال الله خمر الثمكون هؤلاء 

والافتراء.الكذب ذلك من المكون إليه لمه عما 
صاحية؟له تعكن ولم ولم له ييكون كيف سابق' غيرمثال ر ومافيهن والأؤض موات الأؤحد هوالدّي تعال والله [ ١٠١]

أمورالحلق.منر ثيء عليه يخى ولا العدم، من ثيء خلقكل وهوالذي علزأكبيرأ، المثحمكون عمايقول الله تعال 



نوو؛الآقاها.لمحُالثايع

اص؛مح١ا١

وعلا،جل ربعكم هو ١لمث٠نكون- -أيها ذلخكم [ ١٠٢]
واحضعوافاذقادو١ 'شء كل حالق سواه، ■بحق معبؤد لا 
وكيلّثيء كل عل سحانه وم ؤالعبادة• بالطاع—ة له 

ؤهوسبحانهبغيراحاؤلة- ربهم يرون اق-ارالآخرة 
عليه،ماش عل ويعلمها بها، الأبصاروبحيط سدرك ي

الخبيرالأشياء، دقائق يعلم الذي باوليائه ؤهواللْليف 
بواحلتها•يعلم الذي 
جاءمحكمقد المشوكين: لهؤلاء -أيهاالؤسول- قل ]أ'ا[ 

مماالضلال، من بهاالهدى تبصرون ظاهرة براهين 
اك،لاةعليه بهاالسؤل ؤجاء علهاالمران، اشتمل 

قنقعبمدلولها وآمن اليراهتن هذه فمن والسلام، 
بحدظهورالحجةيبصرالهإى لم ومن ه، لفذلك 
أحمىبحاففل علهكم أنا وما حق، نمه فعل عليه 

ويضليشاء من يهدي واممه مبلغ، أنا وإنما أعماليكم، 
ؤحكمه•علمه وفق يساء من 

٠٣هدا بيثاي ا وكم[ ١٠٠] البراهينللمشركين ن ! ٥١١
لهمبق والمعاد، والمرة أمرالمحيي ي القناهرة 

عقطإانجءةغ4دو
^ل.لأق-ركألأمحه

^^سهءوسضئها

آثخبملممؤث. ؤإئتينهدهزم رنث د كموؤأ .و
هينزولإ\محالأؤمحشسمغ

حقيقاعثهر ينًوماحعلثك 

قطكلإقزثئاؤلإ؛مح
.)Jقتئههمبماك١فيمني

محسجهد وأمئإم 
ضثءءقزءآإد\جآءث
لأشتهلمطت١ؤ

لقومالحق ولنتق-بتصريفناالأيات- الكتاب، أهل من تعلمث كدبا؛ ذلك عند فيقولون ؤه ماحهلذكل البراهين 
عليه-أنزل وما محمد اتاله برسول المؤمنون ؤهم ويتبعونه، فيقبلونه يعلمونه، 

ولاإليه' والدعوة سبحانه اش تؤحيد أعظمها الق والواش الأوامر من إليك أؤحثناْ ما ارمول~ -أيها انح [ ١٠٦]
الباطل.وادعائهم المشركين، بعناد ئبال 

احتيارهموء حممحن سيكون بما عليم تعال لكنه أشركوا، لما ١لثركون هؤلاء يمثرخ لا أن تعال انفه ولوشاء [ ١٠١]^
عليهمبميم أنت وما أعمالجم، عليهم محففل رقيبا عليهم وال— الردأ—أيها جعلناك وما المنحرفة. أهواءهم واتياعهم 

مصالحهم.تدبر 
اينهسبهم ق ذلك يتب لا حق — للمدريعة -ذا يعيدهاالمشركون الي الأوثان لمون- بوا""ايهاالمولاق[ ١٠٨]

يمأعمّالها، أمة لكل حثئا احتتياؤهم، سؤء عل لهم عقوبة الممع عملهم حثثالهؤلاء وكما علم. بغير واعتداء جهلا 
بها.يجازيهم ثم الدنيا، ق يعملونها كلإث\ الق باعمالهم حميعا معادهم ربهم إل 

-أيهاالمسول-:قل به، جاء بما لصدس حارقة بعلامة محمد جاءنا لش مؤكدة: بايمان المشركون هؤلاء ؤأقسم [ ١٠٩]
لعلالمؤمنون: أيها يدرياءكم وما ثاء، إذا بها التيء خمر هوالقادر تعال، افه عند منر الخارقة الحجرات م،تيء إنما 
المشركون.هؤلاء بها يصدق لا جاءت إذا العجزان هذه 

القرآنيؤمنوابايات بهاكمالم يؤمنون فلا اليه، بايات الانتفاع بيتهاوبين فتحول ؤأبصارهم، أفئدتهم ونقلب [ ١١٠]
والصواب.الخير إل يهتدون لا ادئه ر تمنيهم ق ونركهم مرة، أول نزولها عند 



نوتدامحايايزئامح

ه\تشأآمح

ضمحمح4هم1كسل
ماقتلائذوهنِؤماوؤثآءومحق قمئ،مإلعتؤؤ 

محذإمحرة
ؤنج؛\ثوفاؤق لأأم\هوهمسمتيرن. 

ئمصلأافيكرالخكثب حبم=ضآوهواكئ 
وتلقنن ^jUj3 ^^راتحكثقبمتئو0 

وبلئمحاكد'شهقثئيجف بانؤ 
وه Jقنلآلأممللةكهء

مأصيتي.ظإ
إنءئنمؤاٍءمنجتيرقه

M؟

الشزكن،هزلا.، طف أحنا أنا ولو [ ١١١] 1
لهما ؤأحيينماء، المن الملأئد؛ثة إليهم ا رلتف \
طلبوهٌىء كل لهم ا وحمعنفقمؤهم، لموق، ا \
إليهدعوتهم ا بميصدقوا لم مواجهة، عاينؤه ف ئ
الهداية،ك شاءاش إلامن يعملوابه، ولم —أيهاالمسول- لإ 
I بهجئت، الذي الحق الكفاربجهلون اكرهولاع لعكن و
تعال.اطه عند ن م ؤ
I [١١٢ ]منباعدائك االمسول- -أيهاك اابتلينؤكم
باعداءالملام- الأنبياء-عليهم حمتع ابتلينا ك/ىن ا 1
I بعمهمبلش الجن، نردة من وأعداء قومهم نزلة ن م
سامعه،ليغتربه بالباطل؛ زثنوه الذي القول بعض ل إ ؤ
لحالوعلا- -جل ربك ولوأراد اش• بيل ّعن يضل ف ؤ
الله،الابتلاءمن ولكنه اوة، سل العتلك وبئن ينهم ب ؤ
وزور•كن-ب من بجتلقون وما دعهم ف و
يصدقونلا التكفارال-ين قلوب إيه ولتميل [ ١١٣] و
هم،أنفولتحثه لها، يعملون ولا الآحرْ الحء.اة ب 1
وقبون. مكتهم ما يثة الالأعمال من بوا ليكتو ب
قم.عقليم تهديد دا ه و

أغيرادلهادشرائين; لهؤلاء االمسول- -أيهقل ]ا١١[ 
فيما•تختصمونالحتكم فيه مبينا القرآن إلحكم أنزل الذي وهوسبحانه وبينعثم، بيي حكما وإلهعكمأطلب إلهي 

عليكممحزل هداالقران علمايقيناأن يعلمون والإنحيل التوراة انثه اتاهم ين الغ• وبنوإد-رائيل وأمركم؟ أمؤي من فيه 
إليك.أؤحينا مما ثيء ق الثاكتن من محكوس فلا بالحق، ربك من الرسول- -أيها 

يبدلأن أحد فلابمسممليع ١لآحة١م، وعدلاق الأحباروالأقوال، صدقاق القرآن- -وش ربك كل٠—ة ونت [ ١١٠]
وظواهرها.أموؤهم بمإطن العليم عباد-ْ، يخول لل هوابسم تعال ١لكاملة-والله  ٠٧١٠١٤'
حماظنوه ما خمر إلا مايسيرون الثه، دين عن لأصلوك الأرض أكرأهل اطعنى أنك المسول- -أيها ولوقرض [ ١١٦]

ويعكدبون.يفلتون إلا هم وما أسلافهم، بتقليدهم 
بجشلا ؤمداد، استقامة ■ضر بمن؛ان ومنهم متهكم ؤهوأعلم المساد، سبل عن بالفالين هوأعلم ربك إن [ ١١١]^

أحد.متهم عليه 
مصدقين.الواضحة تعال الله براهين كنتم إن عليها، انثه دكزاسم الق الذبائح من فكلو١ [ ١١٨]



نووْاادمحاَْايزإاقِس

Mrائقنيهإمحقر

أنمن - الملمون أيها - يمتعؤضر ثيء وأي [ ١١٩]
سبحانهاش بين وقد عليه، اينه م اسذكر مما تأكلوا 
إليهدعتا ما لخكن علبتضم؟ حرم ما حمح لتشم 

علبتقممحرم هو مما المجاعة، بِا دالضرورة 
الضالينكثيرأمن وإن لخقم. مباح فانه كالمبثة، 

الحرامنحلمل ق أشياعهم اش سبيل عن ليضلون 
ربلثا-أيهاإن منهم- جهلا ياهوائهم؛ الحلال وتحريم 

وهو١لخيذللث،، ق تحاوزحدْ بمن هوأعلمم الؤسول- 
وحراء0.حسابه يتول 

كانما العاصي، حميع - الاس -أيها واتوكوا [ ١٢٠]
المعاصييفعلون الذين إن سرأ. كان وما علانية منها 

ا*ايلسع١ محن يعملونه لوا محاك؛ ثيبا ■ ربهم سعاقيهم 
القالذبائح همن -أيهاالملون- تاكلوا ولا [ ١٢١]

ذبحوما كالميتة الذح، عند عليها اش اسم يدكر لم 
تلكمن الأم وإن ؤغ—ثرذللث،، والحز، للأوثان 
الخنمزية وإن تعال. الله هلاعة عن لخروج الذبائح 
قلمين للميقولوا أن فيأمرونهم الميتة، أكل تحريم حول ■ بالشبها؛lJالإنس شياحلين من أوليائهم إل ليلقون 
-أيهاأطعتمؤهم وإن مماتذ-بحونه، بينماتاكلون اقله، ماقتله تاكلون لا الميتة أكلخفم بعد-م إنهتقم معهم؛ جدالهم 

سواء.الملق ق وهم فانتم الميتة- تحليل ق اللون 
فاصحؤلمنا، لأتباع ووفقناْ له، وهديناه بالإيمان، قلميه فاحيينا حامأ، هالك الضلالة ق ميتتا كان أومن [ ١٢٢]

محلصولا منفي.، إل يهتدي لا التفرقة، والضلالات؛ والأهواء الحهالأت ق مثله أنواراذد.اية،كمن ق يعيش 
فرآهعمله، سوء له S)_، المؤمنون- -أيها بجادلخكم ١لكافر١لني هذا ، وكما.>J؛jUشتويان، لا هوفيه؟ مما له 

العدايث،.بذلك ليمتؤحبوا الميتة؛ أعمالهم للجاحدين زينت.، حسّنا، 
محرمينقرية ؤ،م جعلتا تعال، اش دين عن الصئ. من ااء؛كة،ا الكفاري نعماء من حصل الي-ي هذا ومثل [ ١٢٣]

بن.للئا-يجئون وما أنفسهم، إلا يعكيدون وما اننه، دين عن بالصد فيها ليمكروا أكامهم؛ يهنعمهم 
دقنم لن بعضكرائهم: قال ه، محمد نبوة ز حناهرة حجة اامتكة،ا أهل من المشركين هؤلاء جاءت وإذا [ ١٢٠]

أعلمالله بقوله؛ عليهم تعال الله مد المابقين. رسله ماأععلى مثل والمعجزات النبوة من الله يعهلينا حق بنبوته 
عذ-ابولهم الد-ل، الطغاه هؤلاء سينال الماس. إل وتبليغها نسالمه لخمل أهل هم بالذين أي* نساكه، بجعل حيث 
ؤأهله.للأسلأم كييءهم يهب، يجهنم؛ نار ق مو>ع 

صلوق عقه ؤماءِألأياحينيأبمّادًطرأممك 
حكقتإوأل ^^ز؛الأماسليشاقه 

هوصمأكثد.يىهوتلق، ^-وآدهمغرعلإأن 
كس_تولألإتي
ولاثاحئؤأبماؤ
ئئفآمحو،محزن

^نمامبجايجمنه١كمحش
جعلتام١حقاؤأبمماوزلم.وحقاه ^٤٥^ رس 

سموزؤم\بمّثثمذثا.ؤأد\جآءههم

اجنمإطار١^؛^ ر'ّائدسني-؛ب قوجذبمتل 



حووا\لغير

شجضJهرلأطئJش
^ثاعضاحكأقا
تيدسؤ،امحمح

دفيبمت١J^زوثقءمدا
ملج(جمنجقثي
^^ؤثمين\لإضزةل

ظسئهواطئهلإ(
هلأْتصقسإويش> 

^^نوحإ!سطن
^؛ةنم'غخ

قّذأ
لأْطفؤشه

^١اقتينزكز

رهصد يشرح الحق لقبول يوفقه أن اض يشأ فمن [ ١٢٠]
قصدؤء يجعل يضله أن يشأ ومن والإيمان، للتؤحيد 

كحالالهدى، قبول عن الانقباض من ثديية حال 
بضيقفيصاب الخوالعليا، حليقات ق يصعد من 

صدورالكافريناش يجعل نكما اكفس. ق شديد 
علالعياب يجعل كذلك والانقباض، الضيق شديدة 

به.يؤمنون لا الذين 
هوالهلريق~أيهاالؤسول- الذيبيثاهللف [ؤهذا١٢٦]

شبيئاالترامز قد وجنته• ربك رما إل المؤمل 
الراجحة.العقول أهل يتذكرمن 

القيامةيوم وعلا جل ربهم عند للمتذكربن [ ١٢١]؛
وهوالحة، وش مكروه كل من والأمان السلامة دار 

أعمالهمبسب قم؛ جزاء ؤحافظهم ناصرهم سبحانه 
الصالحة.

تعالمجشراش يوم المسول- واذكر-أيها [ ١٢٨]
معشريا فيقول: الخن شياطين مجن لكفاروأولياءهم ا .

الأجلوبكا بعض، بعضنامن انتفع قد ربنا الإنس: كفار من أولياؤهم وقال الإنس، كثثرأمن أضللتم قد الخن 
إلافيها، حالع-ين إقاممحكم مكان أي: ١لارمثو١دكم، قم: تعال الله قال الدنيا، حياتا بانقضاء لما أجلته الذي 

عباده.أمور بجميع علثم ومنعه، تدبيره ق حكتم ربك إن المؤحإين. عصاة من فيها حلوله عدم اش شاء من 
بعضض بعضهم الإنس من الظالمين نشل لهم، أولياء فكانوا كفارالإنى، ر الخن شياطين تضا ؤكما [ ١٢٩]

العامي.من يعملونه ما بب بلدنيا؛ اق 
منالرسل أف  ٠٠٣يدل -وظاهرالموص حملتكم من رسل يأتحًكم ألم والإمى، الخن من الثمكون أيها [ ١٣]•

لقاءومجن.روهكم الخيروالشر، وبيان الأمروالش،  ١٣المشتملة الواضحة باياق يخيرونهتكم فقهي-، الإنس 
بلغوناآياتك،قد رملك بأن أنفا ر فهدنا والخن: الإنس من المشنكون هؤلاء قال القيامة؟ يوم ؤ، عن١نج١ 

نواك؛ أنهم هم أنف٣ ؤثهدوا الدنيا، الحياة زينه الشركثن هؤلاء ؤحدعت بناهم، فكن. هذا، يومنا لقاء وأند'رونا 
الملام.عليهم لمممله ومكذبين( تعال اش ؤحدانية جاسان 



سورْالآقثاياينإص

اأةسsئلمحر٥أ١

وإنزالاليل ال بإرّالثْ-لين إنماأعذرناإل [ ١٣١]
دعوة،تبلغه ؤجولم بظلمه، أحد يواحد لئلا الكتب؛ 
بعدعدبناأحدأإلا ا ومالأمم، إل أعدرئا ولتكن 

إلتهم•اليّل إلأال 
أومعصيتهتعال الله ء1اعة ق عامل ولم [ ١٣٢]

عليها.ويجازيه إياها، ائنه يبلغه عمله، من مراتب 
عباده.يعمل عما بغافل الرسول~ ~أيها ربك وما 

الماسأمر الذي الرسول- ا -أيهوربك [ ١٣٣]
إليه'محتاحون ووحلقه ؤحده، الغى هو بعبادته، 

لأهلك<ءكم،لوأراد الواسعة، ذوالرحمة سبحانه وهو 
فنائعكم،بعد من بجلفونمكم غيركم قوما ؤأؤجد 

لفمحن أؤ-حدكم كما تعال، سه بهلاعتويعملون 
قسم•كانوا آخرين قوم 

مكون-الث -أيها ربتكم به يوعل.>تقم الذي إن [ ١٣]-؛
تعجزواولن سم' ًًكميماوايع عل الشاب من 

وعقناما.ترابا صرتم وإن إعادتؤكم، فهوقادرِي هربا، ربتكم 
وعلا'جل رف شرعهال الق ؤلريمي نؤ عامل قاف ًلريككم ■ؤ اعملوا ياقوم -أيهاالرسول-: قل [ ١٣٥]

تعالاثثه يفوزبرضوان لا إنه الحسنة؟ العاقية لم محكون الأي من با=كم- النقمة حلول -عند تعلمون مؤف 
غيره.الله مع فاشرلئ. وحللم، يجاوزحده من والحنة 

ساكتن،وال للضيوف يقدمونه والقماروالأنعام الزرؤع من خلق حنءأثيا - ؤعلأ -جل لله الشنكون ؤححل [ ١٣٦]
إليهايصل فانه نهم لثمك مخصصا كان فما والأنصاب، الأوئان من لثمكائهم الأشياء  ajjbمن قسماآحر ؤحعلوا 
متهم.وقالقوم حا=كم بئس شماصم. إل يصل فانه تعال لله محصصا لكن وما الله، إل يصل ولا ؤحدها، 

زينتنصيبا، رلثمكائهم نصيبا، والأنعام الرنع من تعال لله4 يجعلوا أن للهثمكثن الش_يهلان زين ا وكم[ ١٣١]/
حرمالق المفس بقتل الهلاك ق الأباء هؤلاء لتوقعوا الفقر؛ خشية أولادهم محتل الثمكن لكثيرمن الثيامحلين 

فعلوْ،ما ذلك يفعلوا ألا الله ولوثاء ويهلكوا، فيصلوا فلتيمى، دينهم عليهم ولمخلقلوا بالحق، إلا قتلها الله 
فسيحءكمكدب، مجن فسمافهرون و،انهم —ايهاالمسول— فاتنكهم وم؛الهم، حالهم يسمء لعلمه محدردلك ولكنه 

وبينهم.بينك الله 

مئبمفيَرامحل
ئقاضلوإؤتارسم
وتمحآبي؛ذوأؤحثؤ
تمديًضرما

منة=ءكورا
وآيأعبرضيتاآلمحنث مماآيامؤتن ؤجعلؤآق 

وندالأتيثآظقاطاف
JتاطاثقصJلأس^^
شث>.ؤئضق

ني=ثيرثين 
^ذسواعلِهزدبهرثممحكاؤهم 

^دزناثروث.



ئوزث١اتممر

ظنثهآ؛الأشقآء

بماءكا)وأعكه ؛^؛؛ ٥١علتها آسرآقه 
هنيه\لأمحِحاكةبملؤي Jهاؤأماؤ؛ 0 بمرض 

محق4مأةئدحض،ؤدهم 
ة-حيمرمحثعك>ه 

ائثآجقتوصاقكت> وماحفامأمهثديث.■٠" 
محتام\وأؤج وآكثل وئرضروشي ؛،^؛_^ 

مثقنيهاوعرمقيهواؤاث وآلونئت أحقخث 
ءكزو\مامحةدقمِطناده حفاؤأمن 

مث>آلآمحث. 
لآئبؤ\,وورومح4هممح ٍفلرأطا زنيبما حنموق 

١٨

الحرام، وزرع إبل هنْ المشمكون: وقال [ ١٣٨]
سدنةمن ادعائهم— —حسب له ياذنون من إلا ياكلها 

ؤغثرشم.الأوثان 
ركوبهاوالحملبجل فلا ظهورها، حزت إبل وهذه 
الأحوالمن بجال عليها 
ثانأي عليهاي تعال اش اسم يذكرون لا إبل وهذه 

سيجزيهماننه، ّخمي منهم كذبا ذلك فعلوا - شؤونها من 
صيحانه-علمه كذب من لقارون ؟۶١ ما دس—سب الله 

منالأنعام بهل—ون ق ما المثمنكون: وقال [ ١٣٩]
حنا،إذاولد ذس_اسا، ض ومحرم لر-جالنا' ماح أجنة 

سنعواإذ اثنه سعاقبهم متا- وك إذا فه ؤينمكون 
اض.به ياذن مالم والتحريم التحليل من لأنفسهم 

بهم.عليم حلقه، أمور تدبير ق حكيم تعال إنه 
لضعفأولادهم قتلوا ين الغ. وهلك خر فد ]•ا١[ 

•شكذبا النه —م رزقه ما وحرموا م' ؤجهله—م عقول—
وليسالثه، حزمه ما والحرام اثنه، أحله ما فالحلال والؤشاد. الهدى أهل من كانوا وما الحق، عن بحدوا قع- اثنه- 

اثنه.به ياذن لم ما لعباده لشرع أن حماعة أو فردأكان لحلمه من لأحد 
هوما ومنها كالأعناب، الأرض عن هومرفؤع ما منها لسانين: لًكم أؤجد هوالذى وتعال سبحانه وائثه ]١ا١[ 

ومحتلفاثمرهمتشابهامنفلى، والرمان والزيتون والرنع،متنهمعاطعمه، كالتخل سوقه عل قائم ولكنه عيرمرفؤع، 
تتجارزواولا ؤحصاده، قهنافه يوم علبتكم الفرؤصة نكه وأعهلوا أثمر، إذا من الناس- أيها - وطعمه. 
يالمال بانفاق ح—يؤده المتجاوزين بجب لا تعال إنه ؤغيرذلك. —ام الطع ؤأكل —ال المإحراج ق الأعتا-ال حدؤد 

وجهه•غير 

لمغرمهومهثالغيرالحمل ومنهاما كالإبل، وارتفاعه لكبره عليه للحمل ماهومهثا الأنعام وأؤحدمن ]٢إ١[ 
اثنهماأحل ولاتحرموا الأنعام، هده من واعهئاكموه لًكم اش مماأباحه ي ك١لقرو١لغنم، الأرض محن وقربه 

العاّاوة.عدوظاهر لتكم الشيطان إن الشركون- فعل كما الشيطان، لطرق اتباعا منها 



ّ-وتدالآفمج

اهمثامحر

الإبلمن عباده رزقهااش الق الأنعام هذه ]'؟آا[ 
الغنم،من منها أربعة أصناف: ثمانية والفروالغنم 

-أيهاقل ذكورأوإناثا• والمعز ذكورأوإناثا' الضأن وهم، 
الذكريناثئه حزم هل الشنكثن: لأولمك الئسول- 

لأنهمذلك؛ ق 'كد-بوا فمد نعم' قالوا: فان الغنم؟ من 
هللهم؛ وقل والمعز' الضان ذكرمن لا؛بحرموزم 

فقدنعم، قالوا: فان الغنم؟ من الأنثيثن الله حزم 
ولدمن أنق م بجرمون لا لأنهم أيما؛ كدبوا 
اثتمكما الله حزم هل لهم: وقل والعز، الضان 

الحمل؟والمعرمن الضأن من الأنتيتن ألأمام علميه 
مبجرمون لا لأنهم أيضا؛ فقدكن-بوا نعم' قالوا: فان 

ذهبتمما صحة عل يدل بعلم خروف ذلك' من خمل 
ربيكم.إل بونه تنفيما صادقثن كنتم إن إله' 

منان اثنش الأحرى: الأربعة اف والأصن]■؛-؛١[ 
قلالقرذكورأوإناثا. من واثنان ذكورأوإناثا، الإبل 

الذكريناش أحرم المث-رىنت لأولئك اللأول~ ~أيها 
ؤصامحكمإذ حاصرين، المشركون أيها كنتم أم دكورأوإناثا؟ الأنثيئن أرْام عليه اشتمك ما حرم أم الأنثيئن؟ أم 

طريقعن بجهله الاس ليمرف الكذب؛ ايئه ِش احتلق ظلماممن أشد أحد فلا للانعام؟ التحريم بهذا الله 
الاس.وأضل ربه' خمر فكدب جاوزحده، من لليثي يوفق لا تعال الله إن الهدى• 

مماتذكرونأنهخرمسالأنعام،^مألكضيأكله 
ذكاتهأوالييكاسي بجس' حربرuنه لحم أوبمتتكون مراقا، دما أوييتكون بغثرتدكية، مات ئد يلتقون أن إلا 

الأكنراصعلرإل فمن الذبح. عند غ؛رالله اسم عليه ذكر قد المدبوح كاإذاكان تعال؛ الله خروجاعن'لماعت 
تعالالله فان الضرورة، حد متجاوز ولا تلذ<ذا، منها باكله طالب غير الشديد الحؤع جيب الحرمات؛ هده من 

والحمرالأهلية،العلير، من ومحق باع، منرالناب ذى غريزf؛ -فيمابمد-بالسنة وقدثت به• رحيم له' غفور 
والكلاب.

مشقوقبمتنكن لم ما وهوم والهلير: الهائم من اليهو؛• حرمنار ما المشركئن لهؤلاء - الرسول واذكر-أيها تا'ااأ 
الألةبعفلم أواحتلميل أوأمعائها، بفلهورها الشحم منر علق ما إلا والغنم' القر ؤبمحوم والئعام' ك١لإبل الأصابع 
فيمالصادقون وإثا السيئة، أعمالهم بب ج نم منا عقوبة اليهؤد ر المذكور الحريم ذلك ذلك• ونحو والجنب 

عنهم.به أحبرنا 

ويرآكزآسيضنآلأسفياسيرن ارمحغ ئمته 
سم،لث،ؤؤ

ملءآندًكري-نس١محويى١محيئ 
ق،همبياهمألأمحتي

دتنيخنأطن١سه٨١ 
خماش^كدتاكسلآثاشىوز
ٌاصْاثههللأفيد
^^ابمشئةنالأ١لذؤل
نخمضمجُييساو

م،آصظرمح^ولآتاؤنمل فنما 

صآهمزمحتاني



سورء١لآعاه

زلائندو؛سانؤ رتحنيذوبجاة محل ًكدبجلئ ؤا 
اتمهمؤأقآ تيئؤل ^يبمتذ. 

^^ءابآيثلأوثامحمحؤؤق-اءآقء 

ئآنث4وت\؛
\قإ،ئهنكجه امزألأٍصول. ؤإل \اقل 

^^؛رن.تيهوخمدقءضر
شهدؤأفلايتنهدحنعرهئذ١ الته ان يقهدون أثدين 

طديابم\وتناو\ؤيثاهواءأؤ,ن تنهإووذؤ 

قطهممح؛طتألأئنيطوا
ولائفتؤأائكدؤثروإؤلآينإمحن-ة ءثتج له 

ًظ\لإ؛جو

همكفي=كزسمنيل ألابايحي 

٨ا١القنحص

منمحالفوك - الرسول -أيها كذبك فإن ]لأأ\آ 
حلرباءكم لهم: فقل وغيرهم، واليهود، المشركين 

الدينالقوم عن عقابه يلغ ولا واسعة، ذوزهمة بعلا 
وقالسيئات. واجأتؤحوا الدنؤب، فاكتشوا أجرموا، 

ئؤ.الرّّول يخالفنهم لهم تهديد هذا 
نشركلا أن اش لوأراد أشركوا: الذين سيقول ]٨أ١[ 
فعلناما دونه من شيئا نحرم لا وأن ا- وآباؤن-تحن 
أنارهاقد الشبهة ُد0 أن ببيان عليهم اش ورد ذلك، 

واستمروانسلهم، بهادعوة وكدبوا قبلهم، الكفارمن 
-أيهالهم قل الله. عد.اب بهم نزل حق ذلك، خمي 

الأنعاممن -فيماحزمتم يقم عند هل الؤمول-: 
لخقمشاء قد اش أن من زعمتم ا وفيموالزنع، 
علمللكم-من ؤأحبه متهكم وؤضيه الخكفر، 
الدينهذا أمور ق تتبعون إن لنا؟ فتثلهروه صحيح 

ت<ضذ.بون.إلا أنتم وإن الفلز، محرد إلا 
-وعلا جل - فش قم: المسول- -أيها قل ]٩أ١[ 

الاستقامة.طريق إل حميعا لوقفطم فلوثاء ظنونؤقم، بها يقطع الق القاطعة الحجة 
حزمتمما لحرم هوالذي تعال اش أن يشهدون الدين ثهداءطم هاتوا المشركين: لهؤلاء الؤسول— —أيها قل ت'ْا[ 
باياتفكذ,بوا أهواءهم، حعموا الذين توافق ولا تصدقهم، فلا وزورأ- با -كن. شهدوا فان والأنعام، الزرع من 
ولالأحرق ١ بالحياة يصدقون لا الذين نتع ولا اش، حرم ما وتحليل اش، ماأحل تحريم من إليه اذهبوا فيماش 

غيره.معه فيعبدون يشركون بربهم هم والذين لها، يصلون 
عبادته،ق محلوقاته من شيئا معه ئشزكوا لا أن علبكم: ربيكم خرم ما أتل تعالوا قم: المسول- -أيها قل [ ١٠١]

والدعاءبالبر الوالدين إل تحنوا وأن ؤغيرذلك، والدعاء، واليجاء كالخؤف وحدْ، له العبادة أنواع *همج اصرفوا بل 
تهربواولا وإياهم، يرزقكم اش فإن بمكم؛ فقرنزل أجل من أولادكم تقتلوا ولا ان، الإحمن ونحوذلك 

حالق وذلك بالحق، قتلهاإلا اض حرم الق النفس تقتلوا ولا حفيا، اكان ومكبيرالأنام، من ظاهرا ماكان 
وعهدعنه، اش المدكورممانهاكم ذلكم الإسلام، عن أوالردة الإحصان، بعد أوالزق القاتل، من القصاص 

ونواهيه.أوامره تعقلون لعلكم ربكم؛ به ؤصاكم به، أمٍكم ومما باجتنابه، إليضم 



نورْالآقثز

انةني؛ثاكئز\<ا>

وهوأبوه مات من مال أيهاالأؤصاء ولاتقربؤا [ ١٠٢]
بها،ويثثبع أمواله بها تصلح الق بالحال صغيرإلأ 

بلغفإذا راشدأ، ويلقون الملوع سن إل يمل حق 
بالعدلوالوزن الكيل وأوفوا ماله، إلمه قلموا ذلك 
فلاجهدطم وإذابدلتم الوفاء. تمام به يهكون الذي 
لانٍثافنقص، من يمحتكون فيماقد علميتكم حرج 
العدلقولخقم ق فتحزوا قلتم وإذا ؤعها• إلا نفا 
أوح،ضمخرأوشهادة ق الحق عن ميل دون 

قرابةذا القول به تعلمق الذي ولوك١ن اوثقاعة، 
عهي.بما وأوفوا ' بغيرحق فلاتميلوامعه محكم، 

اكلوذلًكم لشريعته• الالآزام من البتكم به الله 
أنؤجاء ربيغم؛ به وصامحكم ، ^١١١١٢من علمحكم 
أهركم.عاقبة تتذكروا 

هوالإسلام هدا أن به اممه ومماوصاًشم [ ١٠٣]
ئنكواولا فامحلكؤه، تقيم ايتعال اننه حلريق 
اشسبيل عن هتكم ونبعي. فتفرقتكم الضلال، مل 

هوتميم المنحوالطريق التؤحه ذلحكم تقيم. الم
أوامره،بفعل لتتقواعذابه به؛ الله ؤصامحكم الن.ى 

نواهيه.واجتناب 

إلأافيهكنىؤبمغكْد
كط,لآتحكذو،ساألأ

يافنقروبعهد^هاو؛داهئرةآملأوؤحكاث 
هطختفينّث> 

^^أولأسعواآلأئل
ذقمدهممكلخئز

لثتاماوارئهيمءاسثايىالخؤس 
محوجمهَقئهمها؛

إؤمغمجبايلث انننثة ^^لهوضاءطتب 
هلاقآاي،أون.ثاعل

دناشبمزّمئهممينىث\ظنطأام 
قاآك4سص
تثةمنزذصكملأ.دىو;خته
^^Jفئتجرىآؤتي
ظكامامحيصءث>ه
■V■.ص ء..مح'..آع

الحيقنعل لمعمته تمامجا التوراة، مجؤمى هوالن.ىآق تعال انثه إن المثمكتزت لهؤلاء اليّول~ "ايها قل ثم لاْا[ 
أنؤجاء لهم؛ ورحمة المس—تقيم خمرالطريق ودلالة ؤهدى ثيءمنرأموردينهم، لكل وتفصيلا محلته، أهل مجن 

لخلكّويعم.الوا والحناء، والحساب المؤلت. بعد بالبعث يصدقوا 
أنالنه واتقوا عنه، وينتش فيمايامربه كثيرفاتبعوه حيره ه، رنبينامحمد  ٠١—أنزل كتاب االقرآن وهن. [ ١٠٠]

بثوابه.وتفلفروا ط١به، منر فتنجوا ترحموا أن يجاه أمرأ؛ له نحالفوا 
رالهودوالممارى،منرالماء الكتاب إنماأنزل -ياكفارالمب-: تقولوا لملأ القرآن؛ وأنزلماهد.ا [ ١٥٦]

معرفة.ولا علم بها لما ليسر ونحن شغل، ذ كتهم قراءة عن كنا وقد 
لكناوالصارى، المهود ر أنزل كما الماء، من علماكتاب أنزل لوأئا الثزكون-: -أيها تقولوا ولملأ [ ١٠١]^

رجكممنر واضحة حجة وذلك مبين، عرف بلمانمكم حاءءكمكتاب فقد منهم، الحق طريق ش استقامة أشد 
!^٠١١ؤأعئض تعال النه بج،ءج ممنركدب وء.دوانا فللما أشد أحد فلا الأمة. لهذه ورحمه الحق، طريق إل وإنشاد 
محبيلنا.عن وصدُم اياتنا، عنر إعراضهم بسب جهنم؛ نار شديدأي عقابا سنعاقبهم المصون فهؤلاء 



نورهالآماي

وبق،لأتغستا\ثنهاِدوؤتؤمحلءاض زظى ءاتنت 
عغؤٌئوأ

همشهشهستيدقآ
هتزظاوتاكآث
غيىوع(وتجاىوءش
^^\؛لأكتيين.
^ب^محءولأذنمخ
بيرمحئلإ١قهثر
ٍمو،.بموأرىجملء
ضدجمتي'ِسيفي
بجقهوعاووق>بئ؛.

اقمح؛مح

اشسبيل عن اعمصواؤصدوا ينتظرالذين هل [ ١٠٨]
أرواحهم،لقبض وأعوانه المؤن ملك يأتيهم أن إلا 

يومعباده يئن للقمل الؤمول- ربك"أيها أوياق 
ؤعلاماتهاالساعة أشراط بعض أوياق القيامة، 

مغرها؟من الشص طلؤع وش ■محيئها،  ٠٣الدالة 
تمحكنلم إن إيمانها، نفا ينخ لا ذلك يعكون فحنن 
مؤمنة'كبنما ك؛ إن منها يمل ولا قبل، من آمشتا 
لهمقل ذلك. قبل به تء=كزاعاملة لم إن صالح عمل 

المحقلتتعلموا ذللغ،؛ ء؟ؤأاء انتظروا ~أيهاالرصول~؛ 
ذللئا•منتفترون إنا المحن، من والسو،ء المعلل، من، 

،٠٣محتمعينماكانوا بعد دينهم قرقول الذين إن [ ١٠٩]
فنقاوأحزابا،فأصبحوا بشرى، والعمل، اش تؤحيد 

اشإن، حكمهم إنما منهم، بريء الئسول~ ~أيها إنك 
منهمتادٍا مجنر فيجازي بأعمالهم، بجيرهم نم تعال، 

بإساءته.السيإء ويعاما باحسمانه، وأحن، 
الأعمالمن، نة جبالقيامة يوم ربه لهم، منه [ ١٦]•

يميئةومنرلمٍاربه عشرحساداأمثالها، فله الصالحة 
ذرة.مثقال يثللمون لا ؤهم بمثلها، إلا يعاقب فلا 

الإسلاموهوديز١ حنته، إل الؤبمل القويم الهلريق إل رف إني اكركئن■ لهؤلاء الرسول أيها قل( [ ١٦١]
من،لام العليه إبراهيم وماكان اللام، عليه إبراهيم دين( التؤحيخ- وهودين بامرالدنياوالأحرة، القائم 

غبمره.اناقه ْع \دثرين 
للأموات،ولا للأصنام، -لا ؤحده دن4 ذيي، أي: و0ؤا، صلاق، إن الثرين: لهؤلاء الرّول- -أيها قل [ ١٦٢]

العالمن.رب، تعال ثله وموقر ؤحياق كماتفعلون- غيراسمه وسم، لغيرالله، تذبجونه مما ذلك لغير ولا للجن،، ولا 
ريرحل،أمرق الحالم، التؤحيد وبذلك ؤصفاته، أسائه ؤ( ولا ربوبيته ؤ، ولا ألؤهيته ^؛٠ له شربك لا [ ١٦٣]

الأمة.هذه من، دنه أقنوانقاد من، أول ؤأنا ؤعلأ، 
عملاان إفأي يعمل، ولا ومدبره؟ ومالكه ثيء وهوحال3ا'؛را إلها' أطلب أغيرادئه المسول-: -أيها  ٠٢[ ١٦]ا

فيخيركمالقيامة، يوم معادًقم ربعكم إل نم نفسراأحرى، إئم نفسر،آئمة نحمل، ولا عليه، ه إثمكان سيئارلأ 
أمرالدين(•من، فيه محتلفون كنتم بما 

فيها؛واستخلفعكم الله، أهلكهم أن بع،و الأرض ؤ( سجقعكم من، نحلفون ححلمعكم هوالذي سبحانه والثه [ ١٦٠]
من(أعهلاءكم فيما ليبلوكم بعضردؤحات؛ فوق والقوة الرزق ؤ( بعضعقم ورغ ربعكم، بهتاعق بعدهم لتعمروها 

ؤعملربه لمن،آمن، لغفور وإنه ؤعصاه، ًكفربه لمن، العقاب سريع ربك إن غيره• منر الشاكر فيهلهرللمنام( نعمه، 
الحؤ،.انئه اسماء هن كريمان اسمان والغفوروالحم به، ؤصم الموبقالتا، من، ويابإ صالحا 
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قالمقهلعة الخروف تؤ الكلام سق ي اكش ؤ ]١[ 
■القرة سورة أول 
عليكاش أنزله عقليم كتاب القرآن ىن\ ]٢[ 

أنهي منه ثك صا-رك ق يعنكن فلا زايهاالؤسول- 
والإنذاربه،إبلاغه ي تتحرج ولا اش، عند من أنزل 

المؤمنين.وتذكر ١لكافرين به لتخؤف إليك؛ أذرلاْ 
ربعكممن إلتعكم أنزل ما الماس- -أيها اتبعوا ]٣[ 
المواش،الأوامرواجتناب بامتثال والسنة الكتاب من 
والأحباركالش_ياطدن أولياء اننه دون من تتبعوا ولا 

وتعتبرون،تتعقلون ما قلميلأ إنعضم والرمان. 
الحق-إل مجعون 

لأالنامحاكة سبب هلمها 
بذلمؤصولأ ١لمنيا حزي ذلك عقبهم فا وتؤكديبهم، 

ومرةليالآ' نائمون وهم عذابنامرة فجاءهم الأخرة، 
بالدكر؛الوقتين هذين الله ؤحص نهارأ. نائمون وهم 

العذابفمتيء هراحة، والاصكون لللأنهماوقتان 
وأشد.أفظع فيهما 

بهم.نزل الذي بالعذاب حقيقون وأنهم والإساءة، بالذنوب الإقرار إلا العذاب مءيء عند قولهم لكن فما ]٠[ 
لرّالأتتبليغهم عن المرسلين ولغنالن رسلناإلعضم؟ ماذاأجبتم المسلون: إليهم أرمل الذين فلمسالاالأمم ]٦[ 

أممهم.به أجابتهم ؤعثا ربهم، 
وهاكناعنه، ومانهيناهم به، الدنيافيماأمرناهم ق منالأعمالهم بعلم عملوا ما لكهم الخلق ِش فلمنهمئ ]٧[ 

الأحوال.من حال ي عنهم غائبين 
موازينثقلت، فمن فيه، خللم لا الذي والفل بالعدل حقيي بميزان يعكون القيامة يوم الماس أعمال ووزن ]٨[ 

الفائزون.هم قاولك، حناته- -لكثرة أعماله 
جببتعال؛ افص يصوان من حعلهم أضاعوا الذين هم فاؤكلث، سيئاته- —لكثرة أعماله موازين حمئا ومن ]٩[ 

لها.الانقياد ؤممدم تعال الله آيالتا بجحي الحد بجاونهم 
منبه فيهاماتعيشون ؤحعلنالخقم قرارألخكم، ؤجعلناها الأنض، ق -أيهاالماس- مكنالعقم ولقد [ ]٠١

قليل.الله لعم يشكوكم ذلك، وح ومشا^؛-،، مهلاعم 
خمركثيرالفضلة زهيئته صورناه ثم العدم- منر -وهوأبوكمآدم أصلمهضم بجلق عليعتكم ا أنعمتولقد [ ]١١

حميعا،جدوا فواحراماوإظهارألفملرآدم- -إكراما له بالمجؤد اللام عليهم ملائيكتنا أمرنا نم الخلق، مءن 
العفليم.اكآكريم هذا ر له حسدا لائم؛ الساجدينر من يعكن لم معهم لكن الذي إبليس لعكر 

آقمأمابيل؛١ك^م
هائيقةئاشطئور،ق
جماءهالأس١تنتاؤهز

ئ!محسمإصمح
طوماطناألأنن0

هزلأقك ْولتيثهو ، _Jiآل-طئتن ووو0,>وبؤ 

مه=كقؤ٥^ يحتئابمللاوث 
مبماظيلآثاسئوفح
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ماالمجؤد: ثنك إبليس عل منكرا تعال قال [ ١٢]
أفضلأنا إبليس: فقال أمرتك؟ إذ نجئ ألا منعك 

طين.من محلوق وهو نار، من محلوق لأل خلقا؛ منه 
الطين.من التارأشرحّا أن فؤأى 

لكفمايصح الحنة، من فاهط. لإبليس: اش قال [ ١٣]
ليلينالغ• من إنك الحنة، من فاخؤج تتتكيرفيها، أن 

الحقثربن•
منيئس حيثما ؤعلأ- -جل لله إبليس قال ]ا١[ 

منلأستتكن وذلك البعث؛ يوم إل أمهلي رحمته: 
بفيآ؛"م■من عليه أقدر من إغواء 

تاحيرعليهم كنت ممن إنك تعال: اش قال [ ١٥]
الخلقبموت إذ ااالقزن«، ي الأول الشخة إل الأجل 
م

اصللتىما فبسسب ادأة: لعنه إبليس قال [ ١٦]
القويم،طريقك عن ض س إغواء ي لأجتهدن 
عليه.فعلرتهم الذي الإسلام عن ولأصثJه١م 

حمحالحهاتوالحواب،قاصدهم[ئملأتيثهممن ١٧]
الدنيا،ق وأرعبهم الباطل، لهم وألحئن الحق، عن 

نعمتك.لك شاكرين أكربيآدم نحد ولا الأخرة، ق وأشككهم 
أحمعثن.بيآدم من تبعك وكن منك جهنم لأملأن متلمرؤدأ، ممقوتا الحنة من اخرج لإبليس: تعال الله قال [ ١٨]
)عثتهاشجرة ثمرة من تاكلأ ولا شئتما، حيث ثمارها من فكلا الحنة، حواء وزؤجك أنت اسهتكن وياآدم [ ١٩]

اش.حدود المتجاوزين الغلالدن من كنتما ذلك فعلتما فان لهما(، 
اشنهاهما الق الشجرة تلك من بالأكل تعال اش معصية ق لإيقاعهما وّوسة ؤحواء لأدم ١لشيهل١ن فالش [ ]٠٢

نهاكماربيكماإنما المكربهما: محاولة لهماق وقال عوراتهما، ةرمن ماّاف عاقبتهماان«كثألتكون ا؛ عنه
الحنة.ق الحاليين من تبمكونا لا أن أجل ومن ملكثن، تحكونا لا أن أحل من الشجرة هن.، نمر من الأكل عن 

ؤهوكاذبالشجرة، من بالأكل عليهما مشورته ق لهما ينصح كن إنه باتنه ؤحواء لأدم الشيطان م ؤأقم[ ]١٢
لك.ذق 

لهماانمكشمنى محنها أكلا فلمّا منها، الاقراب عن الثه نهاهما الق الشجرة من فاكلأ ؤغثهما، فجثأهما ]٢٢[ 
وناداهماربهماعوراتهما، ض الحنة ورق بعض يلرقان فاحن.ا المخالفة، قبل به ا/سرهمااش موزال عوراتهما، 

هد،وق عدوظاهرالعد.اوْ؟ لكما الشيطان إن لكما: وأقل الشجرة، تلك من الأكل عن أنهكما ألم وعلا: حل 
العقول.ق مستقيحا العلباع، ق تهجنا ميزل ولم ك١ن ؤأنه الأمور، عذلائم من العورة كثف أن  ١٣دليل الأية 
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خمد'\\صايزئاق؛ن 

منبالأم نا أنفنا ظلربنا ؤحواء: الآدم ف[ ٢٣]
أضاعواممن لنأكونن وترحمنا لنا تغفر لم وإن الشجرة، 
القم الكلمات وهنْ وأحراهم. دنياهم ق حيلهم 

عليه.الله فتاب بها فدعا ربه، من آدم تلقاها 
اهبتلوامنؤحواءوإبليس: ■محاطباأدم تعال قال ]ا؟[ 

عدوأ،لعض بعضعكم ؤسيكون الأرض، إل الخنة 
إلوتتمتعون فيه، لتمرون مكان الأؤض ق ولخكم 
أجالتقم.انقضاء 

فيهانحيون،ؤذريتهما: ؤحواء لأدم تعال اش قال [ ٢٠]
وفيهاحياتيكم؛^_،، أيام تقضون الأؤض و أي: 

وبجثمكمرجتكم، بجرجًكم ومنها وفاتحكم، تحنكون 
لوماحهاء 

لاايرمر١قضإ،لخكم جعلما قد يا [ ٢٦]
وهرمنوانمل، ولاّاللزينة الضرورة، وهولباس 

الأوامربفعل تعال الله تقوى ولباس والتنعم. الكمال 
الذيذلك للمؤمن. هوحيرلباس النواش اب واجتن

تعالافه ربوبية ض الدلائل من علبتكم به الله من 

زقفنقاوم-حنثاقبمفؤيةهالارتثاهلقنآاكناوان 

اضجورتجثِئءادمقملتامك
ح؛رؤللق عورةبجاشآئى.> 

\ذةثؤ0ؤاعنهماالإبكِةى الئتثلسهئمالخغ 

ُهامنا قهآء\هثللأق، 
مفيؤأستالأم0>ج<

شجنيطل 
دفتريئءث.ج(

اب>آةئدوأعثهلحالآّثله حى وقنيقا مبماهدئ 

تعالالؤه من امتنان ذلك وق عليها. فتثكرواينه النعم، طْ تتذكروا لي بعباده؛ ورحمته وفضله وؤحدانيته 
العم.بهد.ْ حلقه عل 

بيهافا-محهمالؤحواء، آدم لأبؤبقم زينها كا المعصية، لًقم فتزين ١لشيهل١ن، بجدعثعكم لا آدم بي يا [ ٢٧]
هوؤذربتهيرامحكم يهلان الث|إن لهماعوراتهما. .، لنكثميه؛ ةرهماالله دعنهمالثامهمااللي يننع الحنة، من 

يصدقونولا الله، يوح_،وون لا للكفار١كين أولياء ياطين إثاجعلناالثمفاحذروهم. ترونهم لا وأنتم ه وجن
بهإيه.يعملون ولا ؤسله، 

لهمقل به. مماأمرالئه وأنه آبائهم، عن مماورئوْ بائه فعله عن اعتدروا الفعل قبيح—امسن الكف—ار وإذاأق [ ٢٨]
مالا-أيهاادثسكون- النص ض أتقولون اوئها، ومالأفعال بقبائح لايامرعباده نمال النه إن -أيهااليسول-: 

وافراء؟كدبا تملمون 
منموضع فيلك ادة العبله نحلموا بان وأمركم بالحيل، رق أمر المشركين: الرّّول-لهؤلاء -أيها قل [ ٢٩]

أنوكما الؤلت،. بعد بالبعث تؤمنوا وأن والعيادة، الهلاعة له محلصين تدعوه وأن المساجد، ق ؤبجاصة مواضعها، 
أحرى.مرة إلبتقم الحياة إعادة قادرض فانه العد.م من أرجديكم النه 

الطريقعن الضلالة عليهم وفريقاؤحبت المستقيم، الصراط إل .اية للها.فربقاوممهم فريقين: عباده النه جعل ]■٣[ 
الهداية.سبيل محلكؤا قد ؤحلتاأنهم محنهم، جهلا فاطاعؤهم النه، دون من أولياء الشياطن انحدوا إنهم المستقيم؛ 
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حالةر صلاة عندأداءم كونوا آدم بي يا [ ]١٣
لعورامحكمساترة ثياب من الشروعة، الزينة من 

طيباتمن واشربوا ؤلكوا ذلك، ونحو وطهارة وذظ١فة 
قالاعتدال حدؤد تتجاوزوا ولا اش، رزمحكم ما 

الطعامق المرقين المتجاوزين بجب لا اش إن ذلك. 
وغيرذلك.والشراب، 

الشمكتن:مجن الخهلة لهؤلاء المسول- -أيها قل [ ]٢٣
جعلهالذي الخن اللباس علضم حرم لذي اض 
علي،=ضإحزم الذي ومن لتشم؟ زينة تعال اش 

قلتعال؟ الله رزق من ب الطيبالخلال التمتع 
مناش أحله ما إف المشنكثن: لهؤلاء المسول- -أيها 

للذينحق والمشاؤب المطاعم من والعليبات الملأض 
لحمحالمة فيهاغيمهم، الدنيايشاركهم الحياة امنواق 

الاياتاش يفصل التفصيل ذلك مثل القيامة. يوم 
لهم.بميز ما ويفقهون لهم، يبأن ما يعلمون لقوم 

سمقلأيهاالرول-فنلأءالثركتن:ي>م
ك١نومحا ظاهرأ، منها ما؛ان الأعمال، من القيائح النه 

اللههع تعبءوا أن ؤحرم للحق، بجانب ذلك فان الناس، عل أعفلمهاالأعتد.اء ومن كله١، العامي ؤحرم حفيا، 
يشرعهمجالم تعال اش إل بوا تنأن ؤحرم ذلك، لفاعل حجة لا فانه دلتلأوبرهانا، به يثرل الم ثنغثره تعال 

والماكل.الملابس من الحلال بعض وتحريم ولدا، ننه أن كدعوى ا، وكن-بافبمراء 
لحلولوقت والسلام- الصلاة -عليهم ميله وتوكذ.يب تعال ١لءكفرباض ض اجتمعت حماعة وليمل [ ].١٣

عليه.يتقدمون ولا لحفلة، عنه يتاخرون لا لأهلاكهم اض وقته الذي الوقت جاء فإذا بهم، العقوبة 
صدقض التراهلن لخكم ويبينون كتاي، آيات علهكم يتلون أقواميكم، من رسل جاءًًكم إذا بيآدم يا [ ]٠٣
تعال،اش عقاب من القيامة يوم عليهم خوف فلا عمله وأصلح ختلي اش من فانه فاطيعوُم، به حاووكم ما 

الدنيا.حفلوظ محن فاتهم ما عل مجزنون هم ولا 
فيها،المارماكثتن أصحاب أولئك اتباعها، عن تعلوا واّاش، تؤحيد عل باكلأدل كدبوا ارالذين والكف[ ]٦٣
أبدأ.محنها بجمجون لا 

منحهلهم إليهم يصل أولئك النزلة، بآياته أوكدب الكذب، تعال اش ض احتلق ممن ظلما أشد أحد لا [ ]^١٣
قالواأرواحهم يقبضون ؤأعوانه الوت ملك جاءهم إذا حى الحفؤخل-، اللوح ق لم كب مما الدنيا وثرق حير 
ذهبواقالوا: فيه؟ أنتم مما ليخلصوكم والأوثان والأولياء الئمكاء من اش دون محن تعب-ونهم كنتم الذين أين لهم- 
تعال.اش ؤحدانية بين مكن. جاحدين الدنيا ق 'ذانوا أنهم حينئد هم أنفض واعرفوا عنا، 



الهسمامحر١٠٥

القتربن-:الممكن -ل_ؤلأء تمال اض قال ]٨٣[ 
قأمثالكم من جماعات حملة المارق ادخلوا 
والإض،الخن من قبلمضم من سلفتا قد الكفر، 

نفليرتهالعنت، ملة أهل من المارجماعه دخلت، كلما 
ازرق تلاحق إذا حى بها، بالاقتداء فك الق 

حميعا،منهم و١لآخروذ، الكافرة الملل أهل من الأولون، 
ربناهؤلاءالدنيالقادتهم: ق التبعون الأخرون قال 
عدابامحيساعفافاتهم الحق، عن فلونا ١ اللسن هم 
مرمنهطمأي: ،، ضعفمل تعال: اش قال المار، من 

لاتدركونولكن المار، مجن ، محاعفعذالب، ومنهم 
والألأم.الحدانم، من متهكم فريق مامل أيهاالأتباع 

لأتباعهم:وءثرُم الرؤساء من التيؤعون وقال [ ]٩٣
فعلوق والضلال، الئ ق متساوون وأنتم نحن 

تعالاش قال عليتا، لطم قصل فلا ١لعدابا أساب، 
ييب،جهنم؛ عداب، اى العياب، فدوقؤإ جمهعا: لهم 
١لعاهمى٠من كبم ما 

نوتئأالأغءف

حكممهكرسأمحوالإض
آدانيفؤأ-؛^٩١ قثث، قآقار'ءكقاد-ةالتاامه 

ظ"ءمحوؤئائاهر
ينم،^^١^^^؛،.

يناانقطم وقاك 

مو\ئ؛>ؤ\هقطةنإمحهالأمح 
سء،:وأصؤ،عمحاطمح
ظطادكٍزضائ

^١^،١١٧^-هنئ ؤغهئن 
قح؛ن،امحنقمسثا،الأؤسمهايجق لامحكلمؤ 

^^،محرهممحظإّا
 Jق١كةاهدق١إهند١واةا^ئهنزوهالألمكا

وشنرقااوؤلآانهتدآأهمميلآث يهقدى 
^محهِسؤث.

المحكبرأواأ،تعلأء، يمعنا يعملوا ولم ؤحدانيتنا، عل الدالة ؤأياتنا بجججنا يصدقوا لم الذين الكفار إن ]•ا[ 
إلاالحنة الكفار هؤلاء يدخل أن يمطن ولا السماء، أبواب، المات عند لأرواحهم ولا الحياة ق لأعمالهم ئمتح 

ؤلغيانهم.واشتد كترإجرامهم، الذين نحزي الحناء ذللق، ومثل مستحيل. ؤهذا الإبرة، وم_، ق الحمل دخل إذا 
هداوبمثل نعشاهم. أغعلية فوقهم ومن نحتهم، من فراش جهنم من لهم المار، ق ارمحلدون الكفهؤلاء ]١![ 

وعصوء.به فطفروا حدوده نحاوزوا الذين تعال اض يعاقب الشديد الحمابا 
ماإلا الأعمال نفامن اش ، يضلف-لا حدؤدطاقاتهم ق الصالحة الأعمال ؤعملموا باش و١قنينآمنو١ ]؟ا[ 

منها.بجرحون لا أبدا ماكثون فيها هم الحنة، أهل أوللث، دهليق~ 
الحنةق الأنهارنحري أن نعيمهم كمال ومن ؤضغائن، حقد من الحنة صدورأهل ق ما تعال اش وأذهم، ]٣•؛[ 

ماأكسبتا الذي ١لصاني للعمل ولقنا الذي ض الحمد دحلؤها: حينما الحنة أهل وقال ومنازلهم. غرفهم تحت، محن 
الهلريق،هدا للوك بحانه اش هدانا أن لولا المتقيم الطريق طوك إل لموقق وماكنا المعيم، من فيه نحن 

تهنئةودو؛نوا معصيته، ووعيدأهل طاعته أهل الإخباربؤعد من بالحق ربنا ؤز جاءت لمل. عليه، ووئقناللثبات 
الصالح.والعمل الإيمان من قدمتموه وبما برحمته، إياها اش أورئطم الحنة تلطم أق وإكراما: لهم 



^١٤^

ظو-ةدذموبماحقا 
^^؛،.\ؤنصدمح،ض
^رمحمحى-،هلإبغ-ما
ئ؛نممتموادلأ
هتنمحمسلج(

آيعةفيلإهالأمؤئهُ
هينكّلأاكثرتتخةن إوأم\ئفي بسيمنيجمؤ 

ثافيأمحبموأهاسس\و.»ن\ووقطئلأ ئز لفنة 
شثإدس،هزّ

ئشنبمزئتائثؤايا زنتاوعؤدهز\محتؤد\هو 
ورِوحه

١٥٦

 ]tt[ أهلفيها~ لحولهم -بعد الحنة أصحاب ونادي
اربناخم؛ؤحدناماوعدنإنافد لحم: افارقانفن 

وحدتمفهل طاعته، أهل إنابة حقامن نسله ألنة 
عقابمن حقا نسله ألتة عل رجفم وعرءكم ما 

قدنعم تن؛ النارقانلأهل فاحابهم معميته؟ أهل 
الحنةأهل بين مؤذن فادن حقا. ربنا ؤعرنا ما ؤحدنا 
تحاورواالدين الذلالم^ن -ش الله لعنة أث المار: وأهل 
وراه.بالله وكفروا الله، حدؤد 

عنيعرضون كانوا الذين هم فرون  ١٤١١هؤلاء لْا[ 
محلوكه،من الماصى ويمنعون تقيم، المالله طريق 

شينهالا حق معوجة جيل المحكون أن ويطيون 
جاحدون.فيها- -وما بالأجرة وهم أح،-، 
حاجرالمار وأصحاب ة الحنأصحاب وبين ل٦ا[ 

رجالالحاجز مدا ونش الأعراف، له يقال عظيم 
كساضالماربعلاماتهم، وأهل الحنة أهل يعرفون 

وهؤلاءالمار، أهل ؤحؤه ؤمواد الحنة، أهل وحوْ 
قائلينبالحية الحنة أهل الأعراف ؤحال ونادي تعال. الله رحمة مجون و.يثاتهم نانهم حامحتؤت قوم انجال 

لحولها.يرحون ؤهم بعد، الحنة يدخلوا لم الأعراف وأهل علتعكم، سلام لهم: 
وكفرهم.يشركهم الظالمين القوم ْع يصيرنا لا ربتا قالوا: المار أهل جهة الأعراق رجال أبصار حزك وإذا ل٧اا 
مالهم: قالوا تميزهم، خاصة بعلامات يعرفونهم المار، ق ١^١^ الكفار قادة من رجالأ الأعراق أهل ونادي ]٨-؛[ 

الحق-وقبول بالله الإيمان عن استعلاوكم نفسكم وما ١منيا، ق والرجال الأموال من تحمعون ماكنتم نفسكم 
ولنبرحمة، القيامة يوم لهم يشلا الله إن والدنيا متم أقالذين الحنة، أهل من والفقراء الضعفاء أهؤلاء ]٩.؛[ 

ولاالله، عذاب من علبكم حوق لا لطم، عفن فقد الحنة ادخلوا الأعراق: لأصحاب وبقال الحنة؟ يدخلهم 
الدنيا.حظوظ محن فامحكم ما عل تحزنون أنتم 

الطعام،من اش أوممارزقهم الماء، من عليهم تفيضوا أن منهم طالمين ة الحنالمارباهل أهل واستغاث [ ]٠٠
ؤسله.وكدبوا تؤحيدء، جحدوا الذين عل والطعام الشراب لحرم قد تعال الله بان فاجابؤهم 

لوأوباطلا،بانياعه الله أمرهم ١^۶؛، الدين جعلوا الذين هم الأحرة نعيم من تمال الله لحرمهم الذين [ ]١٥
العذابق وبركهم تعال الله اهم ينالقيامة فيوم للاخرة، العمل عن بزخارفها ؤشغلوا ١منيا الحياة وخدعتهم 

حق.بانها علمعهم مع ينكرون وبراهينه الله بأدلة ولكونهم هذا، يومهم للقاء العمل تركوا كما الؤجع، 
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اقثإكثن١٥٧

-أيهاعليك أنزلناه االكفاربقرآن جئت—ولقد [ ]٢٠
هائياعظم، علم ؛ ٠٣■مشتتملأ بعثاه — انمول 

باضيؤمنون لقوم ونهمة الؤشإل الضلالة من 
لأنهمغمهم؛ دون باليٌكر ؤحصهم يثمعه. ويعملون 

به.المنتفعون هم 
القرآنق به ؤعدوا ما ينتقلرالكفارإلأ هل [ ٥٣]

مايؤولياق يوم أمرهم؟ إليه يوول الذي العقاب من 
القيامةيوم والعقاب والثواب الحساب الأمرمن إليه 

الحياةي به وكفروا القرآن، تركوا الكفارالذين يقول 
بالحق،جاووا ربناف- يمل أق لناالأن تبين، فئ- الدنيا- 

فيشفعوايشفعاء، أصدقاء من لتا فهل لتا، ونصحوا 
فنعملأخرى مرة ال-نيا إل نعال أوهل عنل-ربنا' لتا 

أنفسهمخروا قد عتا؟ الله بماضمي فيها 
منيعبدونه ^١ ١٤ما'ؤذهباعنهم فيها، النارؤح،لؤدهم 

١لسيهلان.به يعدهم مما الدنيا ق ويفأروتم الله، ث'وذ، 
الن.ح؛اأؤحدهوادثه —أيهاالماس— ر1بتشم إن ]اْ[ 

امحستؤىيم ايام، ستة ق العدم محن والاؤتش الموات 

ولاصمةعبرهدتم، عل محتننكه هقثف حقهم ؤثد 
شإةدقتلإ،ةايخ
محجمآءذ،رنلربمااسم
ٌتدئتلتياقى

غ،آص،محأكئاآبجال
^ئؤرشحنمح،
^^ؤب١يخآلأرقآكفيبمغ

اكصي-نجئرئ(^^أوشبه،محلأمحب 
■موانظمتا

نمم١دآأقشءاامالآ
طن،ين حآكاءةمحءثابجء 

فيلبهالنهار، عل الليل سبحانه يدخل ؤعفلمته، بجلاله يليق احتواء وارتخ— —علا -أي؛ المش ٣؛ -سبحانه- 
ؤهودائما، سريحا الأخر يطد_، متهما واحد ظلامه، فيده، الليل عل النهار ويدخل نوؤه، يدي حق إياه 

اننهآيات من ؤهى كمايشاء، -سبحانه- يس_خرهن لم مدللات والقمروالنجوم الممسي خلق الذي —_—بحانه- 
أحمعئن.الخلق نئا نقص، كل عن وتره وتعاظم اثله تعال الأمحر'كاله، وله كله الحلق وتعال سبحانه له ألا العفليمة. 

تعالائنه إن الرياء. عن وبعد بجشؤع الدعاء ولبتكن ومرا، خفية له متدللين( رثبتكم المؤمنون- —أيها ادعوا [ ٥٥]
ؤنحوذللث،•والأوثان، الأموات من غيرالله كء١ء بافه، ١لتجاوز١كرك وأعثلم حدؤدحرعه، المتجاوزين يخب، لا 
لام-الالئز-عليهم ببعثة إياها الله إصلاح بعد اد، الفسأنواع من نئ باتم، الأرم( ؤ، ثسسدوا ولا [ ٥٦]

قريب،الله نهمة إن لثوابه. ولاجاء عقابه خوفامن الدعاء؛ له محلمسبمن -سبحانه- وادعوه وعمرانهابهناعاالله، 
المحسنين.من 

برحمةفيستبشرالخلق، الله، بإذن تثيره الذي بالغسث، مبشرات اللينة، الهليبة الرياح يئل هوالذي تعال والله [ ٠٧]
وزؤعه،أسجارْ ت، وييأرصه، أحدبت، قد بلم، بهالإحياء الله بالهلرساقه الحمل المحاب الريح حملتا إذا حق الله، 

البلدهدا نحي كما الثمرات. بانواع محملة أشجاؤه فعادت والأشجاروازرؤع، الكلأ به فاخرج العلر، به اثنه فانزل 
المٌثا.٣^ وقدرته اثنه تؤحيب. ٣^ فستحءلوا لمتعفلوا، فنائهم؛ - يعب أحياء قبونهم من الموق نحؤج بالمطر التتا 
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تاءكم4ئإه ؤْهءقئاو أنسلناؤْااق قن 
ِؤيِعظار.عثأءفثِئاب نفاق ع؛رهرإؤ، ءاثم من 

^ئفيم،نيج(ةلثممح
محوتأصثث>.

قطر
ئيًمحي0اومحفييىجآءطهمبجض 

^صأوئطزمحذه
وئتقاانئلك ن*أوق وآقرئ ئاعقثة هثةد>وه 

وءق* ه ؤئاعمثث حيدتإُثاينمنآافيهمحكافيً 
ةالتنمكمحنإآسم\لخشرنثإق
ْطمحأءنخمء
^^اْىآفيئنذدثرث>.
محلقنوتآمح،ه

١٥٨القنبجإكئر

نباتانحرج الطر عليها نزل إذا الشة والأرض [ ٠٨]
إذاالومن وكذلك ؤليبآميرأ، ومشيئته" اش -بإذن 

حياةفيه وأثمرت بها، انتفع الله آيات عليه نزلت 
تحرجفإنهالا الؤدينة الثبخة أماالأرض مالحة، 
نباتاتحرج ولا فيه، نفع رديئالا را عإلا المئات 

ذلكمثل اش. بايات ينتفع ١لة١فرلأ وكذلك طيبا، 
والترامزالحجج يئؤع اليان ق الدبع التنويع 
ويهليعونه.الله، نعم ضكرون لأناس الحق لإثبات 

تؤحيدإل لدعرهم قومه؛ إل نؤحا بعثنا لقد [ ٥٩]
قوميا فقال: له، ادة العبوإخلاص سبحانه اش 

للكمليس بالطاعة، له واخضعوا ؤحده، الله اعبدوا 
لهفاخلصوا ؤمملأ، جل غيره العبادة تحق لإله مجن 
أوتانعكم،عبادة عل وبقيتم تفعلوا لم فإن ادة، العب

فيهيعفلم يوم عذاب علميهضم بجل أن أخاف فإني 
القيامة.يوم يم بلاوكم' 

نوح--يا لعتقي- إنا وكراوهم: سادتهم له قال ]•٦[ 
الصواب.طريق عن ق ضلال ق أنك( 

رفالعالين رب من رسول ولكي الوجوء' من بوجه السائل من ممالة ق ضالا ت، لقوم يا نوح: قال [ ]١٦
١لخلق•حمح ورب وربيكم 

منوأعلم وميشرأبثوابه' اش عدااب من ■محذرألخقم لخكم، وأنصح رل، من به مجاأؤسيت( أبلغتشم [ ]٢٦
تعلون.لا ما شريعته 

متهشم'رجل لمان عل الخترلعكم' بمافيه ايدكركم مإلمعكم تمال الله أنزل أن أنارعجيهتكم وهل ]٣٦[ 
برحمتهتظفروا أن ورحاء به، بالإيمان ّخهله ولمتقوا ؤعمابه، تعال اقو4 باس لخؤفضم وصا-قه؛ به نتعرفون 
نوابه؟وجزيل 

^١٤١'إنهم الواضحة. بجججنا 'كذ.بوا الذين الكفار وأغرقنا فينة، الق معه آمن ومن فأنحيناْ نؤحا فكذبوا [ ]■٤٦
لهق•ا روية عن القلوب •٤^، 

ليسوحده، الله اعبدوا لهم: فقال الله، دون من الأوثان عبدوا هودأحين أخاهم عاد قبيلة أرسلناإل ولقد [ ]٥٦
عليوشم؟ؤمخطه اش عذاب تتقون أفلا العبادة، له فأخلصوا وعلا، جل غيره العبادة يستحق إلة محن لعكم 

وجا-ْالله ؤعبادة آلهتنا عيادة ترلث. إل إيانا يدعونك أنلئ، لعلم إنا هود: قوم من ًءكفروا الغوين الكبراء قال [ ]٦٦
تقول.فيما الله عل ١لك١ذبإن محن أنك لمعتقد وإنا العقل، ناقص 

أحمعينءالخلق رب من إلمعكم رسول ولكي عقل، ز نقص ي ليس قوم يا هود: قال [ ]/١٦
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اقني؛ثإمح١٠٩

اوأنإلمتشم، رق به أؤسلي ا مأبلخكم [ ٦٨]
والعملاش تؤحيد من إليه دعوت١ءكم -فيما لكم 

تعال.اثنه ؤي عل امتن ناصح، لشريعته- 
البكمتعال اثنه أنرل أن أد-ارعجباطم وهل [ ]٩٦
نحللّسان ؤ الخيرلضم، فيه ا بميدكركم ما 

باسليخويكم ؤصدقه؛ به نتعرفون من،ط_م، 
جعلكمإذ علهكم اثنه نعمة واذكروا ؤصابه؟ اثنه 

قومأهلك ما بعد من قبلكم من الأرض ق نحلفون 
يخأفاذكروا وضخامة، قوة أجساماطم ق وزاد نوح' 

الفوزالعقليمتفوزوا أن يجاء علبطم؛ التكث_يرة الثه 
والأحرة.لدنيا اق 

اثنهلعبادة أدعوتنا الملام: عليه لهود عاد قاك ]•٧[ 
عنعيادتها ورقا الق الأصنام ادة وهجرعيوحلم 
منكنت، إن تحوفنابه الذي فاتابالعذاب، آبائنا؟ 

تقول.فيما الصدق أهل 

وواذةؤمح-زج بمي ين 

بميئوخستةروتدرمادكال ؤاؤائماتتنذآيره 
منطنتإينآمحييجأنمى

تجهامحزوءابآفيط>همكستاؤ 

ممهولأّمؤِحاؤآمحيث ئأنحقه أفنظئن. 

قزظمأمح.نإمح
وجعقن.جأءمحئ.همتبمهنن ؤزْر ما 

فأئض^قرءاتهلآرةاإطل 
ؤيحِ.ثؤيقاكط.رظائا آس 

القالأصنام هذه ي أنحادلوني ؤعلأ، جل ربطم من ؤغضي، عسذاب، بلتكم حل قد لقومه: ُود قال [ ]١٧
ؤحدهوإنماالمعبؤد ولاتقع، تضر لا محلوقة لأنها برهان؛ ولا حجة بهامن اثنه مانرل ؤآباؤكم؟ أنتم ّميتموهاآذة 

والوعيد.التهديد ق غاية وهن.ا نزوله، مسكم منتثلر فاق علبكم العذ.اب نزول فانتقلروا سبحانه، الخالق هو 
تعال،منه عفليمة برحمة معه أمنوا ين هؤدأوالغ. اثنه فان،وإ عليهم، الشديدة الربح بائسال اثنه عياب، فوغ [ ]٢٧

ونمكالثه بايالت، النكديم، بين لخمعهم مؤمنين؛ وماكانوا لمهم، عن حميعالأمهم قومه من ار الكف_لئ، وأها
الصالح.العمل 
ياقوملهم: صالح فقال تعال، اثنه دون من الأوتان عيدوا صالحالنا ثمودأخاهم قبيلة لناإل أر.ولقي. ]٣٧[ 

بالبنهانجثتكم قد العبادة، له فاخلصوا ؤعلأ، جل غيره العبادة بمستحق إل من لطم ليس وحدْ؛ اثنه اعبدوا 
فاتركوهاكماسالتم، عفليمة ناقة الصخرة من لًتكم فاخرج أمامطم، اثثه دعؤلت، إذ إله، أدعوكم ما رق صر 

موجع.عد.اب، ذللق، مسا فيصبكم أذى، باي لها كمضوا ولا المراش، من اثنه أرض ق تاكل 



ايزأمح

^^ءئبميعاوؤأؤتظهم
ضيإويّزذ
ئ°ءالأء\قولأسؤأؤذ

يئيزأثلمئوذأنغنيمنإمحءاس 
ئ\لأا2ُ\بآاوطلأمم
سبيص\صت3\\ظم

يو\قدطنذا
^^ةهبيحوأفيدايج
ئءهِكدؤددمحطهم

عمطرمآ ألذا>قة محاول يفيؤء ئال وؤحلا\د 
^طزهولأنيئالبهايث 
آنيتاءدقامحِمحيمحث0دوثمض س قةوْ 

١٦٠القشيإكز

محلفونإذجعلكم علبكم، اش ؤاذكرؤإنمة ]■؛٧[ 
ومهنكنعاد' قبيلة بعد من ملتكم، من لأرض اي 

سهولهاي فتبنون ترلؤنها، الطيبة الأؤض ق لضم 
أحرى،بيوتا جبالها من وتنحتون العظيمة، البيوت 
الأرضق منوا ولا عليضسم، اض يعم فاذكروا 

بالإفساد.

قوم~من اسعلوا الذين من والكبراء السادة قال [ ]٠٧
تبهم واستهانوا استضعفؤهم، الذين للمومLنين صااحس 

قالإلينا؟ اش له أرّقد صالحا أن حقيقة أتعلمون 
متبعونبه، الض انسله بما مصدقون إنا امنوات الدين 

لشرعه.

بهصدقتم بالذي إما اّتعلوا: ين الغ. قال ]٦٧[ 
جاحدون.صاغ نبوة واتيعتمومن 

صالح،بؤعير منهسم تخماط امسالماقة فتحروا ]٧٧[ 
سبيلعل وقالوا أمرربهم، امتثال عن تكيروا وامح

النه.نسل من كت إن العذ,اب، مجن به تتؤفدنا بما ائتنا صالح يا العياب: واستبعاد الاستهزاء 
بالأؤضلاحمقئن هالكين، بلدهم ق فاصبحوا قلوبهم، حلمعت الق الشريدة الزلزلة ضفروا الذين فاحدت [ ٧٨]

أحد.منهم يميت لم ووجوههم، ركبهم عل 
أبلغتضملقد قوم يا لهم؛ وقال - الهلاك بهم ؤحل الناقة عقروا -حين قومه عن الملام عليه صالح فاعرض [ ]٩٧
محيونلا ولكنهكم والصح، وامهيب امغيب ي ؤسي لضم ك وند ونهيه، أمر0 من بإبلاغه رل أمرق ما 

دجثم'ا.يهلان كل ؤأطعتم قولهم، فمددتم الناصحين، 
القبح؟نهاية بلغت الق المنكرة الفعلة أتفعلون لقومه: قال حين لام العليه لوطا الئمول- واذكر-أيها [ ]٠٨
المخلوقين.من قبلضم أحد من فعلها ما 
منلضم الله أحلمه الذي تاركتن بقبحها، غيرمبالين ^^،، منضم شهوة أدباؤهم، الذكوري لتاتون إنضم [ ]١٨

الإناثالذكوردون إتيان إن والشهوات. العامي ق الإسراف ق الله لحدؤد متثجاوزون قوم أنتم بل انضم، ف
الخلق.من أحد بها يسبقهم ولم لوط، قوم ابتدعها الق الفواحش من 



الشثإكئ١٦١

،أذاءكرعليهم ح—ثن لوط قوم اهاج—واب اومِت٢٨
ؤأ-مجوا لبعض: بعضهم قال أن إلا اكح ^هم 

ؤأناس بله وم—ن إنه بلادمحك—م؛ مس لوطاوأهله 
ؤأدبارالرحال. إتيان عن ينزهون 

ةحيث العذاب من ؤأهله لوطا اش فانم ]٣٨[ 
ةمن كانت فانها امرأته، إلا البد، ذلك بمغادرة أمؤه 

جاش. عذاب ق الباقتن الهالكتن 
جأنزل ان بلوط قوم للكف-ارمن الله ؤبمدب ]'؛٨؛! 

عفجعل بلادهم، وقلب الحجارة، مطرأمن عليهم 
ص-ارتكش اليول~ فانفلر~ادها محافلها، عاليها  را. aJluوكذبوا اش معامي عل اجترؤوا الذين عاقبة 

>ثعيمحا أخاهم اام،ويناا قبيلة إل أنملنا ولقد [ ]٥٨
>لا رحيم اش اعبدوا قوم يا لهم؛ فقال لام، العليه 

ُةغيرْ العيادة لتحق اله لًشإمن ليس م؛ شربك 
رقبرهان جاءءكم قد العبادة، فأخلصواله ؤمملأ، جل 
ويلماس قادوا إليه، ماأدعوكم صدق عل رجتكم من 

نوت;\هنزف

ق\رإإنيءوههمةنلأل ■جوب حكات قنا 

شسآخمييى.وٌدا
.عنيته ُدضذآكال 

ئزءِكإآسقال \ختانيمحغ قارتدين 
عِبمتهةنل؛طهم

آلثاسئومأالخينزوآذازإت 
أتّتآءئا

الز. 
صرطبيئوثنصئحعن

بهءوبميهامحمحاوأ؛آءفرِوأءامن س آثه ميل 
وآظلإحقشكدن
ئنطالئدئهمحظز

ؤ,دفينوأقآصسخةأبهءوكبنإ' اثيبك ءامنإ 
.^قءكماوأ ;ىءفن١لأ حق 

بعد-بالتكفروالظلم- الأرض ق تفسدوا ولا فتفللموهم، حقوقهم تنقصوهم ولا وايزان، الكيل بايفاء حقوقهم 
وأخرالنقم،دنياءتقم ي خيرلخكم إليه دعومحكم الذي ذلك اللام. عليهم السابقين الأنبياء يشرائع إصلاحها 

اش.يثرع عاملين إليه، دعوتيكم فيما مصلو كنتم إن 
القويمالنه مجيل عن وتصدون أموالهم، يعتلؤكم لم إن بالقتل، الناس تتؤعدون طريق بمنكل تقعدوا ولا [ ]٦٨

وتنئرونلأهوائعقم، اتباعا وتميلونها معؤحة، محكون أن اض مجيل وتبغون صالحا، ؤعمل ؤحل، عز به صدق من 
عزيزين،أقوياء فأصبحتم فكمكم، قليلا عدديتقم كان إذ عليعقم تعال افه نعمة واذكروا اتباعها. عن الناس 

والدمار؟الهلاك من بهم حل وما الأرض، ق الممدين عاقبة كان كيف وانفلروا 
المكذبونأيها فانتظروا بذلك، يصدقوا لم وحماعة به، اش ألأّلني بالذي صدقوا منيكم حماعة ك١ن وإن [ ]^١٨
هوخيرؤعلأ- -جل واش به. أنذرتتتقم الذي عذابه علييقم بجل حلن وبينمحشم ا بيننالفاصل اش اء قض

عيادْ.بين الحاكمين 



انةمحإسنجء١^٠'١^ قال *
اومدلفىشت1ةالؤؤ
باإ0ئددافيؤينن

تثآءقآاو إاذعقتنا\إةثخاوما0ؤن 

هآقعؤسمنت١إء١ذادقسئوف ؤبمهءؤن ءءقه،أمن 

ابمتحفزإ2ؤ،رلأن -ممنهرؤال ئؤق ج لإلكخة 
قئعق ءاّبى ذؤتف لخ^كهم وثتخت ر؛ثنلمنتاتق 
موقِننتيإلآاخذةآاهةهاونآآزطاj رع( حكمؤة 
بدكافر )ج وألصمإءأيلتل 
^ةؤماوهالأقصء\خءداتهكاف 

ىوئزوتمو0 هلةذةه>بمثه آلضثآء 

١٦٢امحاكر

الذينشعيب قوم من والكبراء ادة المسقال ]٨٨[ 
تعيبنسوله واساع باش ان الإيعن تعكبروا 

منمعك ومن شعيب ي1 لخرجنك لام: العليه 
ا،إلأاذاصفاإلرسا،قالمنديارن

علأذتابعاًكم قولهم"؛ -منكراومتعجبامن ثعبب 
لهالعلعناولوكناكارهين الباطلة، وملممحكم لينهيكم 

ببطلانها؟

علاحتلقنا قد تدخ؛ م لقومه شعيب وقال [ ]٩٨
انمذنااشبعدأن دينهتكم اإل غدنإن الكذب اش 

أنإلا ربنا غيريين إل نتحول أن لما وليس منه، 
فيعلمعلما، ثيء ربناكل وسع وقد ربنا، اف يشاء 

هدايةا اعتمادنوحدْ اش عل ال، للعييملح ما 
ؤأنتبالحق، قومنا وبلن بيننا احهيكم ربنا ونمرة، 

الحاكمين.حير 
الرافضونالمكذبون والكبراء ادة العموقال [ ]٠٩

منمحذرين العتووالخم-رد، ق إمعانا المؤحيد لد>عوة 

إذألهالكون.إن»ءكم ثعيبا اتبعتم لهن شعيب: اتياع 
محقتين.صرض دارهم ي فاصبحوا الشديدة، الزلزله شعيب قوم فاحدث [ ]١٩
وأصابهمأثر، لهم يبق فلم اّتؤملوا، حيث، يتمتعوافيها، ولم ديارهم، يقيمواق لم كدبواثعيباكانهم الذين [ ]٢٩

والاحرة.الدنيا ق والهلاك الخسران 
ونصحترف، رسالات، أبلغممتكم لقد قوم يا وقال: بهم، العذاب بحلول أيقن حينما عهم شعبب، فاعرض [ ٩٣]

جحدواقوم عل أحزن فكيف تطيعوا، معواولم قفلم عليه، عماأنتم والإقلاع اش ودين بالدخول لضم 
نسله؟وكذ.بوا اض ؤحدانية 

إلاقومه، فأكدبه الشرك، من فيه عناهم وينهاهم اش، عبادة إل يدعوهم ني من قربة اأرياق وم[ ]٤٩
أنرجاء بالفقروالحاجة، أموالهم رق قام، والأسبالأمراض أبدانهم ق فاصبناهم والضراء، بالماساء ابتليناهم 
الحق■إل ويرجعوا القه' إل وبنيبوا يستكينوا، 

إمهالأأموالهم؛ ق ورحاء ؤنعة أبدانهم، ق عافية فامبحواق السيئة، الحالة مكان الأول الطيبة بدلماالحالة تم [ ]٠٩
أهله،ق الدهر عادة هذه وقالوا؛ فيه، هم عنا ينتهوا ولم يعتبروا ولم ذللئ،، كل معهم يفد فلم بثاكرون، ولعلهم لهم، 
بال•عل الهلاك بجطرلهم لا وهمآمنون، فجاة بالعذاب فاحد.ناهم قبل، لأبائنامن جرى ما وهو شر، ويوم حير يوم 



اقنيلأكز١٦٣

واسمهملهم نسصدفوا القرى أهل ولوأف [ ٩٦]
الخيرأبواب لهم النه لفتح عنه، الله نهاهم ما واجتنبوا 

بالعذابايئه فعاقبهم كوبوا، ولكنهم ؤحه، ؤ؛ من 
ومعاصيهم.ضفوم بسبب المهلك 

منومامن منجاة ق أنهم القرى أهل أيفلن [ ٩٧]
نائمون؟وهم ليلا يأتيهم أن اض، عذاب 

وقىاش عذاب يأتيهم أن القرى أهل أوأمن [ ٩٨]
ؤحمبأموردنياهم؟ متشاغلون غافلون ؤهم الضى، 

أعقليا=ءكون الأمان لأن باليي الوقتين هذين افه 
ؤاشد.أفذلح فيهما العذاب فمآيء فيهما، يتكون ما 
وامهالهمكزاش بة المكن. القرى أهل أفأمن [ ]٩٩

عقوبةدنياهم ق عليهم بماأنعم تدراجاقم اسلهم؛ 
الهالكون.القوم إلا مكرادله يأمن فلا لمكرهم؟ 

إهلاكبعد من الأرض سكنوا لإن.ين ينبتن أولم ]"١[ 
ان\رأهم، ارواعفمعاصهم، يب بابمذن اهلهاالا..س

فعلناكا دمِبهم ي، يلبالعذايسؤ اصيناهم اء لوي
ولاالحق، يدخلها فلا قلوبهم' ض ونحتم بأسلافهم، 

تدكثرأ؟ولا مؤعفلة شمعون 
نوحقوم قرى وي ذٍها، تقدم الق القرى تلك [ ١٠١]

سحثاقه.ميئنم
وأيو?فوواحءقدلأحد.سيحوئالثتأ؛ مى 

أ١0داين١مآقكا تحغستو00 
0ىقمحالإأمحأنتبجِ

كؤاممأمه==ف.رآؤبج-بؤيث. وهم بانثاصؤ 
ظزفيرون0ا؛ؤمي

ؤئئةاهلمهار 

ٌهاؤكؤجاآبز
^ٌواخماءىد.وإمنأكشط ملهم 

^جآثمنج(وماوئولأدا

طآضسيت.

إليهم،ل.ى آر.الي الله نسل آمر محن ^0 وما أخيارها، من الرسمول~ ~آيها علميلئا نقتممر ؤثعيب، ولؤط وص؛الح ؤهؤد 
فماصدقهم، عل البينان بالحجج ؤسلنا القرى أهل جاءت ولقد جارللفلالمذن٠ واني للممعتيربن عبرة به بجمل ا م

فرين ١٤١١هؤلأء قلؤب ض اش لحتم ومثل بالحق، وتأ=ىنّييهم ؤلغيانهم بب الممل؛ به بماجاءتهم ليؤمنوا  ١٠٣١٤
بمحمدفرين ١٤١١قلوب ض الئه يختم المذكورين 

اشطاعة عن قة فإلا ؤجدناأكرهم وما بالعهد، وفاء ولا أمانة من الماصين لأكثرالأمم ا اؤحدنوم[ ١٠٢]
أمره.وامتثال 

وكفروافجحدوا وقومه، معوز إل البينة بمعجزاتنا عمران بن مئّى ذ'بيوم المتقّدم الؤسل بعد من بعثنا ئم [ ١٠٣]
وقومه؟مؤسى من بمرأى عزآخمهم وأغرقناهم بهم فعلنا متبصرأكيف المسول- فانثلر-أيها ؤعنادأ، متهم ظلما بها 

الممدين.نهاية وتلك 
ومالهم.وسثرأحوالهم أحمعثن، الخلق خالق افه مءن نسول إق مبلغا؛ محاورأ لفرعون مئّى وقال ]اُا[ 



غوتةو\صاإئزئالئ\غ

قألقآلثندهث،. من حفنق حمت 
يد.نلج عصاه

محفيِض\نقلمابيؤ

فيآنمشمحسن.ظيخ
كحنإفرءؤثو\وإل
صآث.ه\لمرئةط>
إهئتجَحئةأك

ٌْكئ^ ١٥ي\ئقا؛ث. ءذ 
^حآءوبرء،م0

ةث_لموإ^ظلتاًكالأةنتنيث. آنؤ ميع 
إتي\شحزهضيين.

niالشثاننتئذ

أثيا وحري الخق' إلا اش عل أقول لا ن يربأ جئ لُْا[ 
ربتتكممن باهرة ؤحجة برهان جممتتكم قد ألرمه، 

بيمي مأءون~ ~يا فأطلق لًكم' ماِأذكرْ صدق عل 
اش.لعبادة سبيلهم ؤخل وقهرك، أسرك من إسرائيل 

بحباية جثث كنث إن لموّى: فرعون قال ]آ'*ا[ 
دعواكلصح عندي؛ وأحضمها بها، فأتي نعمك 
أنكفيماادعيت صادقا كنت إن صدنك، ويثسى 

العالمين-رب ؤمول 
ظاهرةعظيمة حية فتحولت عصاه، مؤسى فألش [ ١٠٧]

للعيان

المدرإل المفتؤحة قميصه فتحة من يده ؤحدب لح"ا[ 
غيرمن ^ ،١٧بيضاء ش فإذا إبطه، نحت أومن 
الأول،لونها إل عادت ردها فإذا لفرعون، آية برص 

بدنه.كسائر 
لساحرموس إن فرعون؛ قوم من الأشراف قال ]بم>[ 
أنإليهم بجيل حى إياهم، بجداعه الناس بأعين يأخذ 
يمحوواسعبجلامحاماهوعلميه، والشيء احثة، العح

به.ماهر بالسحر العلم 
قالأرضتتكم، من •محيعا يخرحضم أن يريد [ ١١]•

مؤمى؟آمر ق الأشراف أيها ؤأ يشيرون فبماذا فؤعون؛ 
ررممر"مدائن ق وابعثا هارون، وأحاه أحزمؤس وكرائهم: فرعون قوم سادة من موس حضرمتاظرة من قال [ ١١١]

الشزط.وأقاليمها 
بالحر.العلم واسع ساحر كل لك ليجمعوا [ ١١٢]
مئس؟علبنا إن ومالأ لخائزة لنا أس قالوا: معوز السحرة ؤجاء [ ١١٣]

عللتموْ.إن مي والقرب الأحر لًءكم نعم فرعون؛ قال [ ١١]■؛
أولا■*نجن أويلي أولأ، عصاك يلي احرأن مؤس يا المبالاة: اككرؤعدم سبيل ي لؤس معوز سحرة قال [ ١١٠]
فعلوهما الأماران إل فحيل الناس، أعين ّحروا والعصي الخبال ألقوا فلما أنتم، ألقوا للحرة: مؤس قال [ ١١٦]

كثير-قوي بحر ؤجاوول شديدأ، إرهابا الناس يهبوا ؤأ ؤحيال' صنعة جرئ إلا يلقن ولم حقيقة، 
والباطل،لهق ا بين فيه ادثه فزق الذي العظيم، الوقف ذلك؛ ق السلام عليه مؤس ورسوله عبده إل اينه وأرك [ ١١١]/

باطل.ؤهو حق أنه الناس وبؤهمون يلقونه، ما دب-لح ش فإذا فألقاها عصاه، وش يمينه ق ما يلي بأن يأمرْ 
الكذبوبهلل الحق، يدعوإل الله يسول ؤأنه اللام، عليه أمرمحؤسى ق وحضرْ شهده لن واستبان فثلهرالحق [ ١١٨]

يعملونه-الد.ي؛١^١ 
مغلوبين.مقهورس أذلاء وقومه معوز وانمكف احتتماعهم، مك١ن ق السحرة حميع لعلب [ ١١٩]

اش-قدرة عقليم من عاينوا لما العالين، وب ئنه ؤحؤههم عل نجدا ؤحزالسحرة [ ١٢]•



نوتئاهنافاخنئالئاِخ

اقنيمإمحر١٦٠

]ا؟ا[قالوا:آْنابرباس.
أنيجب ؤه—والذي ؤهارون، مو؛ّيى وهوؤب ت؟؟ا[ 

سواه.من درن ؤحده المادة له تهمفا 
آذنأن قبل باش آمنتم ليحرة: فرعون قال [ ١٢٣]

وتصديقكمباش إيمانكم إن به؟ ان بالإيملًكم 
ومئّى؛احتلتموهاأنتم لخيلة بنبوته وإقراركم ألوءى 

ناثرينالوتكونوا منها، مدينممكم كمجواأهل 
مجلمجا حرة- ال~أيها تعلمون ؤمحا فبجيرانها، 

و١لك١ل.العذاب من بضم 
الحرة--أيها وأرجلًكم أيدبمًكم لآقْلتن [ ١٢]■؛

أواليرى، واليجل اليمى اليد حلاف؛ من 
حميعالأعلمقضم نم اليمى، والمحل اليسرى اليد 

للناس.وإرهابا بً—م تنكيلا الخل؛ حذيع عل 
اشاأياإل قدبجققنلفرع_ون: الحرة قال [ ١٢٠]

فلنصرقعذابك، مجن أشد عذابه ؤأن راجعون، 
القيامة.يوم اش عذاب لمتجومن عذابك؛ ض اليوم 

إيمانناإلا ذرءون~ وتنكر-يا منا تعيب ث، ول[ ١٢٦]
ولابهامئّى، حاء الق ربتاؤأدلته وتصديقنابحجج 

عليثاصبرأعفليماوثباتاربناأفتش و١لأرما، الموات مجلك له ١لذاي اش احرمحؤى - أحخ ولا مثلهاأنت مل تقدر 
يسولك.متبعين لأمرك منقادين ونومنا عليه، 

يلمامس ١ دوا لمفإبمرائيل بق ُن وقومه مئٌى أثدع لفرعونت فرعون قوم من والكيراء انادة وفال [ ١٢١]^
أبناءتقئل صفرعونت قال الهتك؟ ؤعيادة عبادتك وترك له، شريك لا ؤحده اش بعبادة ديتهم بتغيير اامص،رأا أنتش 

وال،ّلهلان.بقهراللك عليهم عالون وإثا للخدمة، أحياء يمماءهم وشتبى إسرائيل بق 
مكونمن مانالكم -خمر واصبروا وقومه، معوز ض باش استعينوا إسرائيل-؛ بي ~من لقومه مئٌى قال [ ١٢٨]

اشاش لن المحمؤدة والعاقبة عباده، من يشاء من يورثها ش الأرض،١ إن ؤأبتائضم. أنسكم ق ١لك١ره من 
نواهيه.واجتنب أوامرْ ففعل 

مائناريدأبنائناواستحياء ابثليناؤأؤذينابذبح منّي• لمبيهم إرائيل- بي —مجن مؤمى قوم قال [ ١٢٩]
وقومه،معوز عدوكم يهلك أن ربيكم لعل لهم؛ مئّى قال جثتنا، ما بعد ومن تاتينا، أن قبل من وقومه، معوز 

يطفرون؟أو ئث؛كرون هل تعملون، فينفلركيف هلاكهم، بعد أرصهم ي وستخككم 
صلألاتهم،عن ويهنحروا ليتذكروا، ؤئلاتهم؛ ثمارهم وئمص والخداب، بالشحهل وقومه معوز ابتلينا ولقي. [ ١٣٠]

بالتوبة.ربهم إل وبفزعوا 

هندالم؛لإ؛ءادرلخكر؛ال يهءثرئت ءاتئم ؤنعو)أ 

مثآجرؤمائقم ةاو؛اداإل أحمعهل 
نوايلذا-ثآءئغ زتث١ ءامثابئاقت ،١^^٠ 

بج.ث>اتماةنا
هالثنثتل^لأرضؤتجوءايث\ى 

ياءمحقاق\خميوئن.
^شوآ^وإواثآلأصدال 

بمدماحئقتائالاوؤتاسضيىضثاوئ ^١ ١٥
^سلةؤفيآلأزض

تيءورش>أخدنآءال ؤقث ذع_م\ون. فثنذلز3طنف 
^تثل4زتدطثون0
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١٦٦

قالوا:وارزق الخصب وقومه جاءمعوز فإذا [ ١٣١]
وقطجدب منهم وإن امتحقه، هذالمابم
ألامعه. ومن مؤمى يب بمهذا واJةوتر١: يتثاءموا، 

هوبقضاءإنما والقحط ١^^ من ايصبهم مإن 
أكرقومولهتكن ؤكفرهم، ذنوبهم ويسبب وئدؤه، افه 

والضلال.الخهل ق لأنعمايهم ذلك؛ لايعلمون مكون 
ناسابها،ايآي-ة لموس: فرعون قوم وقال [ ١٣٢]

منعليه نحن عما لصرفنا قمتها ١ ؤححة ؤدلألة 
يمحدقن.لك تحن فما معوق، دين 

الزروعاغرق سيلاحارقا فأرسلناعليهم [ ١٣٣]
ويمارهمزرؤعهم فاكل الخراد، وأرلإ._لنا ار، والمم

الذيالفعل وأيس—لنا وثيابهم، ؤفوفهم وأبوابهم 
اّناوأرّموالبات، الحيوان عل داكمارويقتني يف

ومضاجعهم،وأطعمتهم آنيتهم فملأت ادع الضف
ولمدما، وآبارهم أنهارهم فصارت الدم أيضا وأيسلنا 

الاثنه منآيات هذاهآيات للش.رب، صالحا ماء يجدوا 
ومعبعض، عن بعضها مفرقات غقؤه، عليها يقدر 

الإيمانعن تكروا فايمعوز، قوم ترمحع هد.ا كل 
وتممدا.عتوا ؤالمعق العاهمي من عنه الثه ينهمي بما يعملون قوما ^١^١ باثثه، 

رمحعمن إلك به بماأوحم( ربك لما ادع يامو؛ٌى وقارا■ إنامؤثى معوا وقومه مقون "؟ل العذاب ولمانزل [ ١٣٤]■
ولمطلقىإله، دعؤت ما ولمشعن به، جئت بما لمصدس فيه نحن الد.ى العد.اب عنا رفعت لش بالموبة، الينءاب 

ثاووا.حيث  ١٠٣٠^أن من نمنعهم فلا إسرائيل، بي معلق، 
ماتقدميتفعهم لا فيه، فيعذبون محالة لا بالغوه هم أجل إن( بهم أنزله الذتم، المذاب عنهم انثه فلمارفع [ ١٣٠]

ويقيمونومو؛ٌى' ربهم عليها عاهدوا الي، عهؤدهم ينقصون هم إذا حلوله، إل العذاب وكسفّ( الإمهال من لهم 
ؤضلالهم.ضنرم عل 

الحر؛ؤ( إغراقهم وي عليهم، نقمتنا بإحلال وذلك( لإهلاكهم، الحد.د الأجل حاء حنن م امنهفانتقمن[ ١٣٦]
مالغفلة ؤتللث، غافلين، المعجزات هذ0 عن وذانوا منّهم(، >د عل ظهئتا الق بالمعجزات تبمكنّيبهم يم-، ل

الكذيب.مسس|، 
الق#الشام((( بلاد )وهم، ومغاربها الأنم( مشارق( للخدمة، ينتدرن كانوا الد.ين إسرائيل بق ؤأورثنا [ ١٣٧]

باكمكئن(إسرائيل بي ر الحسق اليول- -أيها ربك كهة وتمت والخماروالأنهار، اررؤع بإحراج فيها، بادكتا 
والمزارع،العمارات من وقومه فرعون يصع ما؛ان ؤدئرنا وقومه، فرعون أذتم، ض صرهم مبب الأرض؛ ؤ( لهم 
ذلك•والقصورؤغير الأبنية من يبتون نوا ك( وما 



ا؛شمح١٦٧
.ئأ؛عأ:تسألإ

نوتئ١لمحاف

قومعق فروا الحر، إسرائيل ببق ا وقظعنآ ١٣٨ت
سوقال م، هلأصنام عسادة ل ويواظبون يقيمون 

ونتخذهصنمانعبدء لتايامئّى اجعل إسرائيل• 
مؤسىقال يعبدولها، أصنام القوم الهؤلاء كمإلها، 

تعلمونولا اش، عفلمة نحهلون أيهاالقوم إنمقم ت لهم 
القهار.الواحد ض إلا نبي لا انمادة أن 

ماص الأصنام هنْ ل هؤلاءالمسن إن [ ١٣٩]
ماكانوايعملونومدمروباطل الشرك، من فيه م ه

عهمتدفع لا الق ام، الأصنلتلك ■مادتهم من 
بهم.نزل إذا الله عداب 

معبودأنمكم أطلب أغيراش لقومه: موس قال ]•-؛١[ 
وفصلخشمحلمعكم، هوالذي واش دونه، من تمدونه 

وإهلاكالأنبياءفييتكم، بمتٍكرة زمانمكم عالي •ل 
الأيات؟من به خشنكم وما عدوكم، 

إذعليعكم نعمنا إرائؤ- ~بابي واذكروا  t١٤ل١•
منفيه كتم وما وآله، فرعون أنر من أنمذناْضم 

ؤوبماًكمذآكحرهايًؤ ^لإرثاءآ؛اتجءل 
حطتاحشلقuلإا 

يمئؤنافدف ذ>ءو0 ال، ءئ 
^اءطموفىدتي؛طمتلأءُابملاحم 

^١^ئلأ 

لميمتناؤنثاجأءملي ه آلممسابم نبيل 

^عزشكامحٍفنؤمحاأزْلر؛ئآلأفي 

محمحزقأازلآكسه

وأسونه،١ساب أقبح ر حميكم وق والامتهان، للخدمة ماثلكم واستفاء أبنايًكم تذبيح من والذلة الهوان 
عفليمة.ونعمة لخكم اش من اختبار ئمإنحائاًكم، 

ما٣ عشرليال، ذلك بعد الأجل ق زاده نم ليلة، ئلاثتن ربه لمناجاة موس وتعال سحانه اش وواءد ت؟ااأ 
قخليفق ًقن ربه-: لمناجاة القي أراد -حئن هارون لأخيه موس وقال يلة• أربمش ^ ٠٢لموّى اش وك 
الأرض.ق دون يفالذين >يق نلث ولا ومادته، اش طاعة عل واحملمهم أرجع' ءق ذلي 

قيع ونهيه، وأمرْ وغيه من بماكمه ربه وكمه ليلة، أربعتن وهوتمام المحدد الوقت، ق موّى جاء وذا ^١[ 
فانالحل، انظرإل ونمكن الدنيا، ق رويق عل تقدر لن أي؛ تراق، لن ل؛ اش قال ، ^،١٧_r، اش دذإ 

مغشياموس وفعل بالأرض، ممتوبا دك جعله للجل ربه فلما■نجل تراق' فوف ل ^؛^، إذا ١ستقرمك١نه 
الرويةإياك مالي من إليك تبت إق بجلالك، يليق عالا يارب نزيهالك قال: غشيته من داأذاق ذي 

قوي.من بك المؤمنين أول وأنا ال-نيا، الحياة ده هق 



نوت5الأتمثافي

آقاصلأآيود1ما
^^هرا.اوءطثنتاقحن 

تاحذواًةصنهاساوركِؤأمنختك فخدها_مئ فى؛ 

يُئنرلأظتجلأؤفيلآشلموْ 
ض؛مابماتتثاتقحذودسقيلأيمحق آنئ 

ظسيكدؤأ وقآ ه عنغإثث> وهكاؤأتها 
نحزوف،الأظكالآقفنت 

ئؤهممح،ئهممحجملإمح
ءوأىُلآثطيئ4م

هآمحدود وث'دهيبمزتيلأ' 
ننلا محا ضلا ألهزهد ضُهأزوهأ يفظ 

ّمحتى.

١٦٨

الماسلا اخترتك إل موّى: بما اش قال لاا١[ 
المهموبعثلأيأرملمك الذين خلى إل برالاق 

امرئمن مااعهليتك فخذ غيروامطة، من إياك 

الشاكرينمن وكن به، واعمل به، وتمنك ونهي، 
بيقلامه.ؤحصك نماله، من أتاك مجا ش عال تض 

اسفياض١ةءنكلمابجتاجإله
للاندج—اروالاعتبار'مؤعفلة الأحكام، من ينه دق 

بلمكابمالحلألوا>اموالأصوص
اشقال اروالمغيسات، والأخبوالعقائد والقصص 

وأمرواجتهاد، يد الموراة خذ أي؛ بقوة، فخذها له؛ 
منهمأشرك من فان فيها؛ اممه شرع بما يعملوا قومحك 

رمدارالفاسفتن، الأخرة ق اربه فاق غيرهم ومن 
ثلماعته.عن الخارجين لأسائه أعدها الق الله نار 

علالدالة والأدلة الخجج فهم عن ل٦ا١اساممف 
عنالمتكثرين قلوب وأح-كاى وشريعي عقفي 
شعونفلا بغيرالحق، الماس ض وا.ككرين طاعي، 

فهومحادتهم لإعراضهم بها؛ يؤمنوا لا الإيمانكلآية عن ١كك^رون يزهولأء وإث لتكبرهم، إليه يصغون ولا نبنا 
ٌلربقأودبّأ؛الخكفريتخذ^ أي الضلال، ؤلريق يروا وإن طريقا، يتخنوْ لا الصلاح طريق يروا وإن وؤسوله، 

دلالاتها.والفكري فيها الفلر عن ؤغفلتهم اقثه دآيات تاءكد.يبهم يسبب ؤدلك 
وهوالإيانشرطها، فمد بسب أعما١لهم؛ حبطت، الأحرة ق الله وبلقاء وحججه اطه بايالتح كدبوا والذين ل٧ا١آ 

وهوالخلودالصكفروالعامي، من الدنيا ق يعملونه كانوا ما جزاء إلا الأخرة ق يجزون ما يجزائه، والصديق باطه 
لمار.اق 

صوتلم روح، بلا جدا عجلا ذهبهم معبودأمن ربه، لمناجاة ماضيا فارقهم ما بعد مءن مؤسى قوم وانحن ]٨ا١[ 
الأمرهن.ا من عليه أق.موا ما عل أقدموا خير؟ إل هم يمشي ولا يؤكلمهم، لا أنه يعلموا ألم المقر، صوت شه 

غيرمحصعه.ق الثيء واضعين هم لأنفظالمين ؤكانوا الشنيع، 
الم-بيلا،نمد عن صلوا قد أنهم ورأوا إلمهم، موّمحا رجوع عند اطه دون من العجل عبدوا الذين ندم ولما ل؟اا[ 

ومستربهاتوبتنا، بقبول ربنا يرحمنا لم لش فقالوا؛ والاستغفار، بالعبودية الإقرار ق أخذوا الله، دين عن وذهبوا 
أعالهم.ذهيت، الذين الهالكين مجن لمكونن ذنوبنا، 



الةنية؛مح١٦٩

شموزامايالأاَع 

إّمائثلبي ثن قومه إل موّى ت*ْاءولمارجح 
قومه،قش قد أنه أخرم قد اش لأن حزبنا؛ ان غضب
الخلافةبئس منّي• قال أضلهم، قد الس—امرئ إن 
أي-أنرربعكم؟ أعجلتم بعدي، من خلفتموق الق 

تعال؟اتله وهوممدرمن إلبتقم جني اسعجلتم 
الذينقومه ر ا غضبالتوراة ألواح موس وألي 
إمكهارون، أحيه ر ؤغضا العجل، عيدوا 
بنيا تعهلفا: مهارون قال إلته' بجن أخيه برأس 

أنوقاربوا ضعيفا ؤعدوق استدلوق القوم إن أي• 
قنحعلي ولا ي، بماتفعل ثزالأعداء فلا ي0تلوفي، 
العجل.ؤعبدوا أمؤك حالفوا الذين القوم مع غضبك 

أنهؤعلمم عذ.رأخّه، له ين تبا ملموّّى قال [ ١٠١]
اغفرلرب أمراش: من عليه فيماكان يئزط لم 

إّرائتل،بي وبتن بينه س ما ثاغفرلأك غضي' 
امنبناؤحم فانك الواسعة، نحمتك اق وأدخلن

لأمم، 

يماهاليخ4ماخلثوق

ؤيمادثأافوماعن؛فإوف هآ أن مال بج)محإثي ئمه 
قآلأعتآآزلأمحتنيخآّ

قخمتكق خلنا قل ؤلق آعمزل تت ،ن آلظبميرث. 
سمثاقابل 

محني

^٠٣٧٠ٌيؤاآيات 
دنمحِرجثآر.بمدها ثن ندلق ^؛؛^ ١٥هميها 

^^ث،كآلآؤغؤفيقثتها
محا.ومحارضا

^لإئءلمح١سامل

^ابججههآّا.

بربهم،ًكفرهم مبب الدنيا؛ الحياة ق ؤهوان ربهم من شديد غضب سينالهم الهأ العجل انحذوا الذين إن [ ١٥٢]
ذليل.بدعة صاحب فكل اش، دين ق الميتدعثن بالمفرين نفعل بهؤلاء فعلنا ؤكما 

إنالصالح، والعمل الإيمان فعلهاإل بعد من نحعوا نم الخكمروالمحامي، من يثات ل١ عملوا والذين [ ١٠٣]
اك١دبين•من مثلهم ك١ن من وبعكل بهم لجيم بها' فاضحهم غير لغفورلأعمالهم المموح التوبة بعد من ربك 

بجافونللذين ورحمة للحق بيان وفيها الأؤض، ألقاهاص أن بعد الألواح أخن غضبه مؤسى عن ولماسحكن [ ١٥]■؛
عقابه.وبجشون اش، 

واعدهالذي والأجل للوقت يناء١١ حلورلاّإل بهم ؤخرج خياؤهلم، ين يجلا سعين قومه من واختارمنى [ ١٥٥]
نومنلن قالوا: ١لك١ن ذلك أتوا فلما العجل، عبادة مجن إسرائيل بي سفهاء من كان مما للتوبة بهم؛ فيه يلقاه أن اض 
يتممعملاّمحا فقام فماتوا، الشديدة الزلزلة فأخيتهم قارئاه، 'مممته قد فانك جهرة اش مى حق منّي" ~يا لك 
قبلمن حميعا أهلكتهم لوشئت حيا^٠؛؟ أهلكت وقد أييتتهم، إذا إسرائيل لبي أقول ماذا يب ويقول* اش إل 

قويفعلها الق الفعلة هد-ه ما منا؟ الأحلام سفهاء فعله بما أتهلكنا ح، أخف ذلك فان معهم، إنا الحال هذا 
وليناأنى هدايته، اء نثمحن بها وتهدي خلقك، من تثّاء بهامن تضل واختيار، ابتلاء إلا العجل عبادتهم من 

ذنب.وّرعن جرم، عن صفح من خثر إنت برحمتك، وارحمنا ذنوبنا، فاغفر وناصرنا، 





حو5أ\سا.إثزثاقاغ

امح؛مح١٧١

عشرةاثني إسرائيل بي من موسى قوم وفرقنا [ ١٦]•
قسلةم يعقؤب- أبناء -ؤهم الأساط بعدد قبيلة 

طلبإذ منّي اإل راؤحيننقيبها• جهة محن معروفة 
اصر؛بان الئثه* ق ؤا عهلمحيني ما المحومه منه 

عيناعشرة اثنتا منه فاذقجر0 فضربه الحجر، بعصاك 
عشرةالاثني القبائل من قبيلة علمت،م قد الماء، من 

وظللناشربها، غ\رهو\ق عل قبيلة ندحل لا مشربهم، 
يشيهء وهولي ~ الن عليهم ؤأنرلّا الّحاب، عليهم 

يشيهطائر وهو والسلوى، - ١٠٣١٤طعمه'الصنغ، 
طيائمارزؤنامحكم،من كلو١ ابم* وقلنمأاق، السء

وقالوا؛عليه، المداومة طول من وملموم ذلك فكؤموا 
هواللي اشدال وطلبوا واحد، ضبر'^اطعام لن 
يشكروالم حقن ا وماظلمونهوخير. بالغ.ى أدق 
^١٤١*ولخكن عليهم، الله أؤحيم-، بما يقوموا ولم لنه، 

ؤعئضئهاحير، عليهام فوتوا إذ يثللمون؛ أنمهم 
للشروالقمة.

لربهمإسرائيل بي عصيان وادكر-أيهاالؤسول- [ ١٦١]
وتبديلهماللام، عليه مؤسى ولبيهم وتعال يحانه ّ

أينونياتها ؤحبوبها نماؤها من وكلوا المقدساا، رابيت قرية اسكنوا لهم: اتله قال حين يقولو0 أن أمروا الن-ي القول 
نو١حذاءقمفلا ح3لاياءكم، ذغفرلاءك_م دله، حاصعثن البابا وادخلوا ا، ذنوبنعنا حقل وقولوا؛ شئتم، ومق شئتم 
والاحرة.الدنيا حيني من الحنين ومّةزبد عليها، 

حبةوقالوا: تاههم، أّخم، ينحفون الباب، ود.حلوا القول، من به انله أمرهم ما منهم بادله ًقفروا الذين فغير [ ١٦٢]
ؤعصيانهم.ظلمهم لسب، يه؛ أهلكناهم الماء، من عذابا علميهم فأرمألنا عرة، شق 
السبتيوم أهلهاي يعتدي إذ البحر، بقرب، الق؛،_؛:، القرية حبرأهل عن اليهؤد هؤلاء -أيهاالئول- واسأل [ ١٦٣]

حيتانهمفكانّتا وامتحنهم؛ الله فابتلاهم سمك، فيه يصيدوا ولا بت، اليوم يعقلموا أن أمرهم حينا الله، حرمالت، نز 
البحر،ق الحسان تدهي، البت، يوم ذهب وإذا الشاطئ، محن قريبة البحر ؤجه  ١٣ظاهرة كثيرة اليّثا يوم تأتيهم 

منوكماؤصمنالًكم ويصلنادونهابعده. حفائر، بتاق اليوم حسمهاق  ١٣فكانوابجتالون منهاشيئا، يرون ولا 
الحللاليوم ق عليهم وإخفائه فيه، صيده عليهم المحرم اليوم ق الماء ظهر عل باطهارالملي والابتلاء، الاختيار 

عنها.ؤحرؤحهم اد0مح طاعه عن مهم فدبٍا .نحسمهم كذ.لااثافه لهم 

الإاكائسإك
أ-فحرآمردابمث>اك ؤاوؤ أنثشه 

ولمنلئاعؤهمئئرت4موفئاعثهراكت.لم 
كَث،تارزئط,روما

قي.هآءيأوءقلوأئها
نجداط>هوأذظأاثاب حيت 

قيسلظمحإين4زهئرآئر آؤمّث> ثنيل 
صناقتآ؛دت1ئالأ

ًكاستإاؤ آدئريه بمللممؤث.اونثلهزض 
ضتنفيمحّنث،إاذ>ثايه>.ثابمتآاثخرءاذ 

لاثاتيهملاشبين ؤأؤم ^اصلحضسنتهرءءا١ 
يماًكاءوابمئسبموث.ثزهم ًءىدلملش 



نوتةالأٌفا.هزئالئ\ح

)،نؤذقيئوهخإت.هثيةهالأتوذلحاث| 

للأت\لإ\بئؤوذ.>كذن\نمينجل زدقوئا\فيى 
دؤ؛وا.قث\عراضم\م\ئ 

يكثؤشبم؛ههم

ش4ضشوبمئهز
^^همأكضJ١كاتثأهنِدوثدهى 

ئأا3ئشت،
قنياعتءس تاحذون 

^محقيى١وش
ه،الأامخ،ودلجإم\ذه

بمنطؤذ

^١١٧٢^١

منهمحماعة قالت إذ واذكر-أيهاالرّّول- ]اا"اا 
الست،يوم ي المعتدين تعظ كنت أخرى لخماعة 

قوماانثهلنإتعقلون فيه؛ اض معصية عن وتنهاهم 
عذاباأومعذبهم إياه بمعصيتهم الدنيا ق مهلكهم 

معصيةعن ينهونهم كانوا الذين قال ١لآحرة؟ ق شديدا 
اللهفرض ونودي فيهم، لتعذو وننهاهم ئعقلهم افه: 

ووجاءالنكر، عن والنش بالمعروف الأمر ق ا علمين
ربهممعصمتهم من ويتوبوا فيخافو0، الله، يتقوا ان 

عليهم•حرم ما عل وتعديهم 
بنتاليوم ق اعتدت الق ١لءلائفة ركن فلما [ ١٦٠]

ولمفيه، واعتدائها غيها ٣^ واسستمرت به، ذّؤرت ما 
اللهأنمى الواعفلة، ١لهل١ئفة به لماوعقلتها شتجب 

يومق اعتدوا الذين وأخذ معصيته، عن ينهون الذين 
أمرالنثهخنالفتهم لت سديد؛ الم بعذاب بت ال

طاعته•عن وخروجهم 
نهاهاما وتحاونت القنائفة، تلملف ئمردت ا فلم[ ١٦٦]

الله:لهم قال المن، يوم ق الصيد عدم من عنه اطه 
نواكذلك.خير، مزكل مبعدين خاسئين كونواقردة 

القيامة.يوم إل والإذلال سوءالعذاب يد.يقهم اليهؤدمن عل إعلاماصربجألمعش ربك إذأعلم واذكر~أيهاالؤسول [ ١٦٧]
بهم؟ؤحيم التائبين، ذنؤب لغفورعن وإنه ومعصيته، دظور0 بت تحقه اّلمن العقاب لمربع الؤمول- "أيها ربك إن 

١لفلالمونالمقصرون ومنهم عباده، ؤحقوق اقئه بحقوق القائمون منهم جساعات، الأنحش ي إيرائل بي وفرقنا آ ١٦٨ت
والرزايا؛والمحائب العيش ق أيضابالشح.ة واختبرناهم الرزق، ق والسعة العيش ق باليياء واختبرناهؤلاء لإنفمهم، 

معاصيه.من ويتوبوا ربهم حئاعق إل ير-جعوا أن ؤحاء 
حكمه،ؤخالفوا وءلموْ، فقرؤوه أسلافهم، من الكتاب أخداو١ سوء بدل ؤصفناهم الذين هؤلاء بعد من فجاء [ ١٦٩]

ويقولونوئهمهم، حرصهم لشده وذلك ؤغيرها؛ كللرسوْ ؤت الكاّدفء من الدنيا متاع من لهم يعرض ما ياحد.ون 
يأخذ١وهالحرام أنواع من زائل متاع اليهؤد هؤلاء يات وإن الأباطيل' اش ض تمنيا ذنوبنا سيغفرلتا اش إن ذلك؛ مع 

يقولواوألا فيها، بما والعمل التوراة بإقامة العهؤد هؤلاء خمر يؤخذ ألم الحرام، وتناولهم ذنوبهم ز حس-وك ويتحلموه، 
قإليهم ائنه عهد ؤخالفوا به، العمل وتركوا فضيعوه، الكتاب ق ا مؤعلموا عليه، يدتكد؟ب_وا إلا الحق إلا لله ار 

دفءيأخذّون الذين هؤلاء يعقل أفلا نواهيه، ويجتنبون أوامره، فيمتثلون اش، يتقون لإنّين حير والدارالأحرة ذلك؟ 
للمتقين؟وأبى خثر الله عند ما أن ١^١ب 

ولابحدؤدها، رالصلاة ومجاففلون و١لأحك١م، منرالعقائد بمافيه ويعملون بالكتاب، والن.يزإيتمثكون [ ١٧]•
يضيعها.ولا الصالحة، أ-صالهم ر يثيبهم الله فإن أوقاتها، يضيعون 



نوروْالأتممإفا.ائزيالئايغ

مح؛مح١٧٣ بق؛فوق الخل ا رفعنإذ الرسول- واذكر-أيها [ ١٧١]
بهمراغ أنه ؤأيقنوا م، تقللهسحابة كانسه إسراسل 

ماخذوا الهم: وقلنالتوراة، يقبلواأح_كام م لإن 
باجتهادا بماعملوا أي بقسوة، آتينامحكم 

القوالواثتق العهود من كتابنا ذ ما واذكروا منا=كم، 
ربيقمتتقوا بمافيه؛؛، بالعمل عليؤضم أخذناها 

عقابه.من فتنجوا 
أولادربك اسستخرج إذ الرسسول- واذكر-أيها [ ١٧٢]

أردعهبما ْ بتوحيد ونررهم أصسلأبآبادهم، من آدم 
فائروام، ومليكهوخالقهم م ربهأنه من طرهم فق 
يقروافلا القيامة، يوم ينكسروا أن خشية بذلك؛ له 

ماقامتاعليهم،الله حجة أن وينعموا منه، بشيء 
عتهاغاءل؛ن.زك١نوا بها، علم عندهم ولا 

ضلوا:إنماأشركآباؤناسفلناوسوا
الذينأفتعذبنابمافعل بعدهم، مجن فاقتديتابهم العهد، 
العبادة؟ق شريعكا القه بجعلهم.ع أعالهم أبهللوا 

بالأممفعلناْ ما فيها وبثنا الأيات، قفلنا بما [ ١٧]ا
أيهالقومك( وسنها ١لآي١تا نفصل كذللئا السسابقة، 

ربهم•وبسواإل شركهم، عن، يرجعوا أن رجاء الرسول؛ 
منضررحل أمتك ل -أيهاالرسول- واقصص [ ١٧٠]

ءكفربها,يم فتعلمها، وأدلتنا، حججنا أعطيتاه إسرائيل بي 
الشيهتانوطاعته أمرربه مخالفته جبب الهالكين؛ الصالين 

وآثرهواه، الدنياراتع ركزإل ولكنه بهالفعلنا، للعل ئوفقه ١لأيالتاوأن من بماآتيناه قدره نرغ ولوشئناأن [ ١٧٦]
بجرجأوتتركه تهلرد0 إن ا3كلس(، مثل انحل هذا فعئل أءرْ. وخالف الله ء؛لاعة عن وامتنع الاخرة، عل ؤشهواته لداته 

أوأهملته،له دعوتك( ١حتهددثاؤ، إن ءكفرء خمر يظل، ادنه آيات من، اقلخ الذي فكذلك( لاهثا، الألين< ؤ( لسسانه 
-أيهافاقصص الة، والمسبالحدي( تاتيهم أن قز ضالين، ^١ ١٤ال-ين"القوم هؤلاء وصما الؤبمول- -أيها الوصغا هن'ا 

للش(.فيؤمنوا به جنتهم فيما يتدبرون قومك( لعل معجزة؛ أعفلم بذلك( إخبارك في ١لاصية، الأمم أخيار المسول- 
تيكذيبهمبما مميظلمونها؛ وأنسهم؛انوا فجحدوها، وأدلته، الله بججج كدبوا الذين القوم مثل، مثلا ثح [ ١٧٧]

والأدلة.الخج بهذْ 
والإضلالفالهداية فهو١لخاسر١ذاللئا، يوفقه فلم يخذله ومن فهوالموهؤ،، وطاعته به ان للاياممه يوفقه من [ ١٧٨]

وحدْ.ائته من 

^'ئلوااىواخمبهسز
هدمقطرقمرن ظؤموةلأصو\م1يح 

محمحوهمدزيرومحدم
3مولوأ.مْرلن، نا شهد يالؤأبل ايفهرقست،(,يتؤ خمأ 

ئيلهائوؤا\ئ'محي١كتةإئ١هطناض 
كهلصكنابملدبمتِ تئ وحنكناذربه قؤ ءاتاؤئاين 

ممهبمؤإألآك،ههمكطلولج(وئئإف( 
ء\قيثاجمث؛يرثأامحئءاسقة 

يزآنتاؤيذهانتظتنردكا0 منهاهامته 
إؤ،الأرضخحمدتهئآر

تلهثااويميمحفن^؛y،عكي صقمقإ^آلخثك(إن 
٠كدطيثاتتثاةمحملهإلتلق( 

آشرآليقلا ساء ه ^مين 
ستهداققهيزه 

هئزاوحنينون متوآلمهثيكاومن،يصللهأوكة( 

منفصار الشيهنان، عليه فاستحؤذ ظهره، وراء وسغ-ها 



ٌشولأفيكت؛ومم
ظكإو)ولإ'
ش\تثندجمم

لأضئأعيىنيئ0ؤؤ
تن\وؤي3يىر؛.

سحق وما أإنْوتإزتحى مئؤِت 
شظلشأصاقمحح^يضب

زتدرهمMِ .ةئت>ئهو0 

^ه1ألأيسنفي

لآق\يرلأثت<و0ه

أ\\امح؛مح

فيهامناش يعيب للناو-الق ا حلقنولقد [ ١٧٩]
والإنس،كثئرأسالخن الآخ-رة- ق العذاب يستحق 

بجافونئوابأولا يؤحون فلا بهاء يعقلون لا قلوب لهم 
وأدلته،الله بهاإلآيات لاينفلرون اعتن ولهم عقابا، 

فيتفكرواادئه كتاب يات بها١ معون لايآذان م وله
تفهمولا لها، مايقال ئمقة لا الق هؤلاء؛١لبهانم فيها، 

بينهما،فتميز الخيروالشر بقلوبها تعقل ولا تمره، ما 
ومضارهاتم-رمنافعها الهائم لأن منها؛ أصل هم بل 

الغافلونهم أولئك ذلك، بجلاف وهم راعيها، وتتبع 
وطاعته.باش الإيمان عن 

عل-الة الاالحق، الأسماء وتعال بحانه وش [ ١٨٠]
بأسمائهفاطلبوامنه حق، أسمائه ؤكل عفلمته، كمال 

أوبالزيادة أسمائه ي يغهم؛ون الذين واتركوا ماتربدون، 
لايستحقها،نزبهامن كان أوالتحريف، الضان 

لهامعقيجعل أوأن بهاالهتهم، الشمكين مية كت
أعالهمجزاء يجرون فمحا نموله، ولا اش يردْ لم 
الخقغربالله،الدنيامحن يعملونهاق ك١نوا الق يئة الم

يسوله.وتؤتكذيب ائه أّق والإلحاد 
بالحقيهتدون فاضلة حماعة حلمتا الذين ومحن [ ١٨١]

أئمةوهم الاس، ويتصفون يقضون وبه إليه، وتدعون 
الصالح.والعمل بالإيمان عليهم اش أنعم ممن الهدى 

استدراحاالدنيا؛ ق العاش ووجوه الرزق أبواب نم سفح بها، يتذكروا ولم فجحدوها، بآياتنا، كدبوا والذين [ ١٨٢]
اشمن عقوبة وهن-ه يعلمون. لا حيث محن غزة  ٠٠٣نعاقبهم نم ثيء،  ٠٣أنهم ويعتقدوا فيه هم بما يغتروا حق لم 
وآياته.اش يجمج التكذيب خمر 

لهميتضاعف وبدلك ًكفرأوطغيانا، فيزدادوا يعاقبون، لا أنهم يفلتوا حق بآياتنا كذبوا الذين هؤلاء وأمهل [ ١٨٣]
يجيلة.ولا بقوه يدغ لا يد شل. قهمي آي• متتن، كيدي إن العياب. 

لهمنذير إلا هو ما حنون؟ بمحمد لسر_ا أنه ويعلموا بعقولهم، فيتد.بروا بآياتنا كد-بوا ١^•^ هؤلاء يتفكر أولم [ ١٨٤]
ناصحمسق.يؤمنوا، لم إن به ً=كمرُم  ٠٣الله عقاب من؛, 

حليِروما والأرض، موات الالقاهرق وسل3لانه العظيم اش ملك ق اش بآيات الكذ.بون ينفلرهؤلاء أولم [ ١٨٠]
فيهلكواقزبت محقون أن عسى الق آجالهم ق ويتفلروا به، ويعتبروا ذلك بروا فئتي فيهما، شء مر_، ئناؤْ- ~جل اش 
ويعلون؟يصدقون تحذيرالقرآن بعد ير وتحن. بجويض فبأي عقابه؟ وأليم اش عد.اب إل ويصيروا ًثفرهم،  ١٣

ويملئون.يتحيرون ًكفرهم ق ويهرثهم له، هادى فلا الؤشاد طريؤ، عن اش يضلله من [ ١٨٦]
هو،إلا يفلهرها لا اش، عند قيامها علإ لهم: قل قيامها؟ مفر الساعة عن I( مكة كفارII الرسول- -أيها سألك [ ١٨٧]

اياعئتأيء لا مرل، نى ولا مقرب مجلك قيامها وقت يعلم فلا والأرض، موات الأهل  ٠٣وحى علمها، يمل؛ 
عندعلمها إنما لجم: قل ^؛-١، مس_تقمابالوال بها، العلم  ٠٣حريمط عنهاكأنك القوم هؤلاء بمالك فجأْ، إلا 

اش.إلا يعلمه لا ذلل؛، أن يعلمون لا ١لاسر، أكر ثل=قن والأرض، السموات غيب يعلم الذي اش 



نوتئالآpف

الةني>امح١٧٥

حيرجف اقدري لا المسول-: -أيها قل [ ١٨٨]
ولوكنتاش، ماثاء إلا بها بجل شر دفع ولا لمي 
أنهامحكمأعلم الق لأساب ١ لفعلت الغيب أعلم 

قبلالشر من يمحكول ما ولأمت والمنافع، لمصالح ال 
احتفإلؤتكم، أنسلي ائنه رسوِل إلا أنا ما يقع، أن 
اتثه،نسول بأق يصدقون قوما بثوابه وانشر عقابه، من 

درءهءويعملون 
نفىمن اس- الن-أيها خلمقعقم ه_والخى [ ١٨٩]

وشزؤحها' منها ؤحنق اللام علمته آدم وش واحدة، 
حنسجامعها-والمراد فلما بهاويهلمش، لياني حواء؛ 

بهفقامت خفيفا، ماء حملت آدم~ ذرية من الزؤجين 
ؤأثقلتولادتها قزبت فلما الحمل، وأتمت وقعدت 

صالحاسويا نشرا اعطيتنا لش ربهمات الرؤحان دعا 
الصالح.الولد لنامن ؤهت ما عل ضكرك ممن لنكونن 

ضجعلا ولدأصالحا، الزؤحين انفه رزق ا فلم[ ١٩٠]
لغدرفعثداْ مجلمقه ائنه انفؤد الذي الولد ذلك ق شِكاء 

شرك.م عن وتره الله فتعال الله، 
مخلوقاته،ادثه عبادة ق هؤلاءالمشركون أيترك [ ١٩١]

محلوقة؟م بل ثيء، خلق تقدرعل لا وش 

إل

^^ئ،خءقثامحلتدما

^^آم\;\قهث\ص
ئ\وهابملموذ.

بمادآقي دون من قمن اكبن ^كرضمتؤف.،١^، 
حكنؤ^^ي؛وألطمإن 

بمتئوذ^^ورأنبماادصءاداف 
تمفليون.هلا ^^ءقاءؤظحىذون 

نملحولا محلوقة، ش بل شيئا، بجلق لا لكنت فإذا سوءأ، نفسها عن أوندح عابديها تنصر أن نملح ولا [ ١٩٢]
الثمه.وأسفه ١لذإلم أفللم إلا ط؛ إذ آلهة؟ الله مع ثتخد فكيف نفسها، عن ولا يعبدها، عمن الكروم ندح أن 

ولادعاءيكم لاقمع الهدى، إل افه دون عبدتموهامن المي الأصنام يذه تدعوا-أيهاالمكون- وإن [ ١٩٣]
تهدى.ولا قهدى تبصرولا ولا قمح لا لأنها عنها؛ لهاؤسكوتمحكم دعاؤكم يستؤى تتيععكم، 

كنتمفان لربيكم، مملؤكون أنمكم كما لربهم مملوكون هم المكون- -أيها غيراش من تعبدون الذين إن ]اوا[ 
ؤحصلموالهقم امحتجابوا فان لعكم، جيوا فلمسسيئافادعؤهم العيادة من تحق انهاقق صادقين كماتنعمون 
الفرية.أعفلم اض ر مقرون لكذبون أنمكم تبين وإلا ميللوجقم، 

وينصرونمكمعخقم بها يدفعون أيد لهم أم حوامحتكم؟ ق معبمتقم بها غون لألجل والأصنام الأنة أذن.ْ [ ١٩٠]
فلاعمحكم ممايغيب ؤأبصروا ماعاينوا بهافيعزفونمقم يتثلرون أعين لهم أم شراومكروها؟ ب،=كم يربد من نش 

منفيهاّّيء لص تعبدونها الي آلهتتتقم فإذالكنت معوْ؟ نلم بما فيخبرونمكم بها يسمعون آذان لهم أم ترونه؟ 
قلالضر؟ أودفع النفع جلب إل بهايتؤصل الق الأشياء هد.0 من خالية وش إياها، عبادنمقم ؤجه فما الألأت، هذ0 

اجتمعوايم العيادة، ق شمكاء ش حعلمتمؤهم الدين لهتعكم ١ ادعوا الأويازت عبدة من الشمكين لهؤلاء الرمّول— يها أ— 
وحدْ.اض حفظ ض لاعتمادي بالهتبمتقم؛ أبال لا فاق بذلك، ؤعيلوا تؤحرؤق فلا ي، والمكروه الموء إيقاع  ٠٠٣



,صآس'امحىولآسسئص0
ذصيطزلأؤينئذضث>مح 

ظألآلأئلأِءإ
حذالنموه ^صثمبملزو0إصاوهنِلأجمزو0 

خملهلأئاترص>
علمج(اوأئإق،دشيع أنثن ئج ْواكيظي 

ددحتقئ^^^<ينآشظن الإبن 

ؤإداؤئ\يهمبم\بخهالأؤلأمحثتنثهةج لأيمصزي0 

ؤ؛دادرئايءا0. وهدى 
ج(لجائبمكمفيصوJ^ وأنسعمإقأد 

١٧٦امحبجإمحن

هوونمري، حفظي يتول الذي اض، ولئى إن [ ١٩٦]
منالصالحتن وهويتول بالحق، القرآن عل نرل الذي 

ثبجذلهم-ولا أعدائهم عل وينممهم عباده، 
غيرمن الثركون- أيها -أنتم تدعون والذين [ ١٩٧]

عليقدرون ولا نمركم، لابتهليعون الالهة من الله 
هم.أنفنمرق 

إلآلهمحشم - المشوكون -أيها عوا ني. وإن [ ١٩٨]
-أيهاوترى دعاءءكم، معوا لالدال والالاستقامة 

الأونانعبدة من المثركين هؤلاء الريّول~آلهة 
اللأنهم يبحرون؛ لا وهم إليك لماظر يقابلونك؛١ 

إمحصكس-صسمح
حقعليهم تشق ما منهم يطلب ولا وأعمالهم، الناس 

وأعرضحمل' وبمل حن قول وأمربمًقل لاينفروا' 
الأغيياء،الحهلة ومساواة السفهاء منانعة عن 

غضبالشيطان من التي- ~أيها يصييئك وإما [ ٢٠٠]
علالخيرأوحث عن وتشيط ة بؤسؤسمنه أومحس 

قول،لم سميع إنه به، مستعيذأ اتنه إل فالحا الشن، 
سل•ثل عليم 

وّوّةمن عارض إذاأصابهم نواهيه، واحتاب اداءفرانمه بعقابه فخافوا حلقه، من اتقواالنه الدين إن [ ٢٠١]
آخذونبصيرة، اينه.ش معمية عن منتهون هم فإذا إليه، والتوبة طاعته، من عليهم اينه أؤجب ما تدكروا الشيطان 
للشيهلان١عاصون بامراينه، 

والغواية،الملالة ق الحز من الشياطين تمدهم الإنس ملأل الفجارمن وهم الشياطين، وإخوان [ ٢٠٢]
ماتوكعل ونعاق الإنى تدخرشياطين ولا اللإ، ق الإنس شتاطئن مدهم ونعال الحز ندخرشناطن ولا 

الحز•
عندأحييتهاواحتلقتهامن هلا قالوا: صدقك ض دالة بآية المشركين هؤلاء -أيهاالمعول- نحئ لم وإذا [ ٢٠٣]

عنده،من إل يوم ما باتباع أمرق إنما اش لأن بعله؛ ل بجون ولا ل، ليس هد-ا إن الرسول"؛ ~أيها لهم نل نفك' 
ورحمةتقيم، المالطريق إل الومنين يهدي وبيانا رجتكم، من وبراهئن حججا علجكم أتلوه الذي القرآن هذا وهو 

المؤمنين،عياله بها الله حوح؟ 
به،الله يرحمكم أن ؤحاء لتعقلموه ؤأنصتوا؛ - الناس أيها - له فاسمعوا القرآن قرئ وإذا [ ٢٠١٢]
الحهربين متؤمطا وادعه منه، القلب ؤجل حائفا ينه، وتواضعا نحشعا نسك ق ربك المسول" وادكر~أيها [ ٢٠٠]

سائرأوقاتهم.ي عنه ودلهنن ذكرالنه، عن يعملون الذين من تحتكن ولا ايهاروآحرْ، أول ق والمخافتة 
والنهار،بالليل ويسبحونه لأوامره، ينقادون بل الله، عبادة عن يستكرون لا الملامحكة محن ربك عند الذين إن [ ٢٠٦]

يجدون.— له شريك لا — ؤحده وله به، يليق لا عما ويزهونه 



ايإكئن١٧٧

Jرء١لأماJن

[الأنفال ورة س] 

يومالغنائم عن ~ايهاالمي- أصحابك الك مس]١[ 
إلأمرها إق لهم: قل بينهم؟ مها تقكيم بدرا؛  ٠٠

فاتقوابامرربه، متها قيتول فانسول ونموله، انفه 
ايازعةواتركوا معصيته، ر يئدموا ولا الله عقاب 

الخالواصلحؤا الأموال، دساهذه والحاصمه 
مؤمنين؛كنتم إن ؤيموله الله طاعة وامموا بينءًكم' 

ورسوله.ادو4 طاعة يدعوإل الإيمان فان 

دكراننهإذا الذين حماهم باينه الومنون إنما ]٢[ 
لشران١ يات ١ عليهم تليت وإذ١ قلوبهم، فنع—هت، 
النهؤش لمعانيه، لتدبرهم إيمانهم؛ إيماناْع زادتهم 

سواه.يرهبون ولا غيره، يرجون فلا يتوكلون' تعال 
المقروصةالصلوات أداء ش يداومون الذين ]٣[ 

فيماينفقون الأموال من ارزقناهم وثيوقاتها، أق 

ذَي1سآوئس
آس%>1د\ شآلأمالفيآلأمالقوآمث 

آسوبموتئو؛اةتهم
جئغ-وإدادصكزآذه اؤ/؛ إق\آلهول ه نيتئ 

سُزصأتئازوه
نجماررمحزأمحوه 

ٌدأآمح>ن;قامحصبمت
زيهزوشنه

له؛تيثمهولحمن 

لأى١صقنيأها
ذؤو.>نيئثؤل ألتؤيتقؤ •قردك أذ لأًًئهموتردون 

هدينا به=كاشؤءؤيمظع ألحق تمحى ق أقه 
^لوؤطرآأمحمحيت0

.به. \مرذاهم 
عندعالية منازل لهم عليهم، القه أنزل بما وباطنا ظاهرا حقا المؤمنون هم الأفعال هد0 يفعلون الذين هؤلاء زأ[ 

وهوالحنة•كريم، ورزق ذنوبهم، عن وعفو اش' 
أمرككيلك رسوله.، م ومسفنمه إل ؤجعلها منيكم، افه فانهزعها المغانم ق لمااختلفتم أنينكم كا لْا 

فريقكراهة ْع حيريل به أتاك الذي بالوك وذلك عيرقريش، للقاء لإينةاا ١١١من بالخروج ربك"أيهاامحي" 
للخروج.المؤمنين من 

الموت،إل اقون بكانهم واقع' ذللف، أن لهم ماتبع، بعد من القتال ف، الومتغ، من فريق اسم،~ ■أيها بجادلك ]٦[ 
عيانا.إليه ينفلرون وهم 
أوالفير،أرزاق، من المرومانحمله ١لaلائفتذن: بالظفرباحدى لخكم وعدالثه -أيهاالمجادلون- واذكروا ]٧[ 
ويعليهالإسلام، بجق أن الله ويربي القتال، بالعيردون الهلمر تحبون وأنتم عليهم، والانتصار ١لأص١ء قتال وهو 

بالهلاك.الكافرين تاصل وبالكفار، بقتال إياًتكم بامره 
ذللث<.المشنكون ولوكرْ وأهله، الشرك وبدهن، وأهله، الإسلام لنعزانثه ]٨[ 



ئئإ'الأمالي

باقئميهم ؤ دًطم وعِأشتجاب ئنثسؤذ ،١^ 
^ق،محألأ_يمح

آقهبميآخ^ س ألس 
منةأته 

^^جِدممموئوتيممؤ
هؤآمزيهآبددار0ؤ وِقثل ؤزأيلنن 

لجيوأآكث
ةآصربج\\ؤيواهءثثزإ\م، هزف ءاتؤّثافيفي 

تاتيج{دإلقهئم
اقهؤ|بمولأوئة أقه يقا,في ئؤ°قيوتثوهوونى 

وأ0تيمحققريرامحْ 
ءانوأداكيثئأؤينآلثار>جايثأفتاأقن ■قو\ت 

بار0وسمحمحؤتب
تاآمحن 

ظ>وبخآلهتر0قث يقتب 

١٧٨اقص

تطلبونإذ رربدرا، يوم علمحكم الله نمة اذكروا ]٩[ 
؛:Ajliتحكم ع1 لو اش فاستجاب عدوكم، الصرعل 

ينعماء، الهن اللائمحكة من بالف ممومحشم إل 
بعضا.بعضهم 

لخكميثارة إلا الإمداد ذلك انثه وماجعل ]•١[ 
بنصراشوتوقنوا قلوب>ءكم، به <طن ولس_بالصر، 
با،هضملشدة لا الله، عند من الصرإلأ وما لًكم، 

تدبير0ق حكيم ملكه، عزيزي اقئه إن وقواًكم- 
ؤمعه.

لخكمأمانآمنه النعاس علياءفإ اش يلش إذ [ ١١]
علييقموبزل يغيضا، أن عدوكم خوف ين 
الأحداثمن به لطهنكم طهورأ؛ ماء حاب المن 

الشيهنانؤساؤص ١لاءلن ق عنكم ويزيل الفلاهرة، 
القتال،بالصبرعند قلوبعكم عل ولهثد وخواءلرْ، 

الرمليةبتلبيدالأرض المومنخن أف-ام به وبثت 
الأقدام.فيها تزلق لا حق بالمهلر 

اعينهطممععكم أق رابدرار غزوة ق ا.اللمين بهم الله أمد الذين الملأثمقة إل البي~ ~أيها ربك يوي إذ ]٢١[ 
فاضربواوالصغار، والذلة يع. الشد الخؤف ءكمرو١ الذين قلمؤب ق سالش الذيزآمنوا، عزائم فقووا وأنصركم، 

ومفصل.طرف م منهم واضربوا الكفار، رووس المؤمنون" "أيها 
ومنونسوله، لأمراثثه محالفتهم يب طرافهم؛ ؤأ عناقهم ؤأ رؤؤسهم حثِب للمكمارمن حدث الذي ذلك [ ١٣]

والأجرة.الدنيا ق له العقاب شديد اش فان ويسوك، أمرالقه بجالف 
الحياةق فذوقوه الدنيا— ق ورسول الو4 لأوامر المخالفون الكافرون ~أيها لتكم عجلته الذي انمذاب ذلخكم لا١[ 

الدنيا،ولخكمفيالآخرةعذابالارّ
فلامتهكم ٠^^١^^١ القتال ق ضفروا ين الغ. قابلتم إذا ؤعملموالمعه، وؤسول اش صدقوا االذين ياأيه[ ١٠]

عليهم.وناصركم معضم الله فان لهم، اثبتوا ولضن عنهم، فتنهزموا ظهوركم، يورهم 
الحاضريا،ولمين حماعة أومنحازأإل الكفار، لمكيدة منعطفا إلا الزحف، وقت ظهره منضم يولهم ومن [ ١٦]

والمتقلب.المصير وبثس جهنم، ومقامه ايئه، من الغضب استتحق فقد حيث؛١^١، الحيب 



Jنوره١لأنم

الشبجإكئذ١٧٩

يوم»ب،ورا(،ايثوين المؤمنون- -أيها تقتلوا فلم [ ١٧]
وماذلك، س اعانمضم حيث قتلهم، اد0، ولخقن 
رمحا،اض ولًكن الخما" "أيها رميت حنن رميت 
الشزكثن؛وجوه إل رميتها الي الرمية أوصل حيث 

إلبالحهاد ويوملهم ورسوله باش ولختبرالوتن 
لهؤيثكروا علهم، نعمته ويعزفهم الد>رحءات، أعل 

وأقو١لءكملمعائ،ءكم سمح اش إن خمرذللثا• سبحانه 
•عياله صلاح فيه بما عليم أعلنتم، وما به أبمررتم محا 
انهزموا،حنن ورميهم المثمكق قتل من اهذاالفعل ١٨]

اشهومن رأعيانهم، الحنربتمرالوتن واللأء 
ومطليمضعف امتقبلر- -مماض إن للموهنقن، 

•أويهلكوا للحق وينقادوا يذلو١ حق مكرالك١فرين 
باسهيوغ أن اش س ار" تهللبوا~أيهاالكفإن [ ١٩]

ءللبا=كم،اض أجاب فمد العتدينر١لذلالإن ر ؤعذابه 
وعرةلًكم نعقالأ لكن ما عقابه منر بضم أوخ حئن 

عنرالخكفرباش-أيهاالكفار تنتهوا وإن للمتمقن، 
ضمدنيا ق فهوخيرلضم ئؤ، •محمي. نبيه وقتال ونموله 

محمد.وقتال الحرب تعودواإل وإن وأحراضم، 
يومهزمحتم كثا بهربتًكم ئٌد الومنين أتباعه وقتال 

تغنرلم كما ثيثا، حماعتضم عنضم تغي ولن اربدر"، 

ئثله>ؤمارمنقاذرنيناقت وقضى ئزمتؤهم 

^طهموأنآقله؛،يمد
و؛نجاءحقرآفثح ^،نمئؤإص الخكمؤن 

شأقجأمحخ-أد،0
آامئنا\قيث 

هاؤاّثمثابج^^ةج(ؤلأدءإاصقاقئ 
بمدّقزاندوك لأشتُو0ج(مان 
هلابمقزث 

آق-مث.يتايها ه يجرولأؤمنيضورن 
^زنولإد١دج٤نلإتامحامءامتإانستجييأق 

قنآبيوفيهءلأمحرإفيه
ظئمإ^ابمةلأف؛اقمحثثيض0 

جانتديدآلمان آدده 

ونمره•بتاييده معالومنين اش وأن ؤعدتهم، ١^٠٣^٠ عدد وقلة ؤعتادضم عددضم ْعكره رابدرا' يوم عنضم 
وؤناعتاف طاعة تركوا ولا عنه، ونهاضم به فيماأميكم وؤس—وله اش أطيعوا ونموله اض صدقوا الن-ين ياأيها ]'؟[ 

وال؛راهين•الحجج محن القرآن ف عليضم يتل ما تسمعون وأنتم يسوله، 
يتلاش سمعواكتاب إذا الذين والمنافقئن ئؤلكلشرين محمد ونموله اش محالفة ق أيهاالمؤمنون تضونوا ولا [ ]١٢

فيه•يفكرون ولا ماسمعوا، يتدبرون لا الحقيقة ؤهمق باذاننا، سمعتا قالوات عليهم 
ممعون،فلا الحق سماع عن اندتآذانهم الذين الص^ اش عند اض- حلق -من الأرض ر دب شرما إو ]٢٢[ 

ونهيه•أمره اش عن يعقلون لا الذين هم هؤلاء ينطقون، فلا به العلق عن ألسنتهم •مت الذين اليضم 
وبراهينه،حججه عزؤحل اش عن يعقلوا حق وعره القرآن مواعغل هؤلاءحرألأسمعهم ق اش م ولوعل[ ٢٣]

ؤعناداقصدا الإيمان عنؤ كورا والخقا-ير~ ١لمرءفى —خمر ولوأسمعهم يؤمنون، لا وأنهم حرفيهم لا أنه علم ولكنه 
الؤحوه.منر بؤجه الحق إل لهم الخفان لا عنه، معرضون ؤهم له' فهمهم بعي• 
منرلمابجييضم دعاضم إذا بالهوأعة وللمسول استجيبواش رنسولأ، نبيا رناوبمحمد باش صدقوا ياأيهاالذين ]اآ[ 

حمحق هوالمتمف تعال الله أن واعلموا-أيهاالومنون- والأحرة، ال-نيا ق حياتضم إصلاح الاستجابة فهمر الحق، 
إذدعاضم؛ إذا له متجاب أن يبؤر الذي فهوسبحانه قلبه، يشتهيه وما الإنسان بين بجول أن والقادرر الأشياء، 

بالتحق•ّكلأ فيجازي فيه، ريب لا ليوم بجنعون أنعكم واعلموا ُثيء، ملكؤت'؛ل بيده 
بلباشرالن-نب، من ولا المعامي بهاأهل بجص لا وءترْ، بهااليء يعم احتبارأومحنة -أيهاالومنون- واحذروا [ ٢٠]

ونهيه•أمره لنرحالف العقاب شديد اش أن واعلموا ينكروه، ولم إنضارالفللمم ر ى-'روا إذا معهم الصالحين تصيب 



نتين٠١لأمماليامحأاقاِخ

نمعمنفي١يJصمحائ
^^>وه-ؤلآنيءوورع

ظأكتبمفروىئ،ونه
أث،زك ^لخئرهJءئمبمنه 

^قذنبمؤي١مح٤خأس؛بختل 
محإدبتآويلىآدةفاءِح( نيقءكمواق،دوأمحفي 

^ئؤقؤبيرإفزةؤلأ
و؛دالإ؛اعثه>حيرثآلمحكع؛؛ل)ي( زآقث ؤنبجئئأقئ 

هثذا^^ث>قئذةلأآقهمإنحكا0 

طان\ئلإناؤيرهق
هنمدلهروىتcنفثاي مهرؤتاحكارآأق، 

١٨٠الممح؛مح

إذأنتمعلمكم ادله تتم واذكرواأيهاالوضون [ ٢٦]
ياحذمكمأن نحافون ئليلوانمودمقهورون، بااءك_ة® 
إليهتأوون مأوى نمكم فجعل جرعة، كفارها 

يوم،ابدرا(،عليهم بنمم، و3واءةم وه_وااادوينةاا، 
حملتهاانمانم-؛من -الق الهلييات من وأؤنممهم 

علمكم.)K وانعم رزقمكم ما عل له تشكروا لل 
الؤعلؤايشمعه وؤسوله صدقواايئه ياأيهاالدين [ ٢٧]

وفعلعليمحكم الن4 ماأؤجيه بارك وؤموله اناله نحونوا 
عليه،ائثه فياايتنهكم تمنؤلوا ولا عته، مانهامحكم 

الوفاءبها.بجب أمجانة أنه تعلمون ؤأنتم 
القامجوالمكم ان -ايهاالومتون واعلموا [ ٢٨]
اللهوهبهم الذين وأولادًشم فيها، اهو4 تخلفمكم اّ

أيثكرونهليعلم نمبادء؛ وابتلاء الله اختبارمن نمكم 
واعلمواعنه؟ بها ييشغلون أم فيها، ويهليعونه عاليها 

ؤاطاعه.اتقاه لن عئليم خيروثواب عنده الئه أن 
ؤعلوادشرعهونموله صدقواافئه ياأيهاالذين ]٩٢[ 

لخكميجعل نواهيه أوامرءواجتناب بفعل تتقواالله إن 
مجنمجاسالف عمحكم ويمح والياحلل، الحق قملابين 
وافهبها• فلايؤاخذْكم علمكم، ويرها ذنومقم 

الكثيرالواسع.وانمياء ذوالإحسان 
وبمكيدونبلدك. مجن أويتفؤك أويقتلوك ؤك لحب^^^®؛ ءشركوقوط، ي١ءءيدلك حين - واذكر-أيهاالمسول [ ]٠٣

لايشعرون•حيث مجن مكرهم عل فهويعاقبهم خيرالماكرين، والله ويمكرادنه، جزاءلهم، عليهم مكمهم وؤدالنص للئا، 
صمعناهدامنقي. وعناداللحق؛ اكزيزْالواجهلامتهم القرآن آيات ءكفروابالله هؤلاءالذين عل وإذاتتل [ ]١٣

الأولين.أكاذيب إلا الرسول- -أيها علما تتلوه الذي القرآن هذا U القرآن، هذا مثل لقلنا نشاء لو قبل، 
فامجطرعندك مجن هوالخق محمد به مجاجاء كان إن النه: داعئن قومك من الشمكئن قول واذكر-أيهاالرسول- [ ]٢٣

مؤجع.ثديي بعداب اوائتنا السماء، مجن حجارة علينا 
اللهوما؛ان فلهرائيهم، بين -أيهاالمسول- وأنت هؤلاءالشركين، ليعدب - وتعال سيحانه - الله ومجالكن ]٣٣[ 

ذنوبهم•س يستغفرون وهم معدبهم، 



نورْالأئماوص'\ص'

اقنء-؛نأكر١٨١
يصدونوهم اش، عذاب لام—تحمون وكي—ف [ ]-٤٣

قوالصلاة بالكسة الطواف عن المؤمنثن أولياءه 
إلااش أولياء إن الله، أولياء كانوا وما الحرام؟ السجد 

ولعكنمعاصيه، واجتناب فرائضه بأداء يتمونه الذين 
أمرا،هم لأنفاذعوا فلذلك يملون؛ أكثرالكفارلأ 

به.أول غينهم 
صميراإلا الحرام المجد عند صلاتهم وما؛ان [ ]٥٣

والأسريومالقتل عداب فدوقوا وتصفيقا. 
إلاعليها بميم لا الق وأفعالخكم ححودًكم بب لمس

نبيهم.ورّاله ربهم توحيد الحاحدون العكفرة، 
ؤمولهؤعصوا الله ؤحدانية جحدوا الذين إن ]٦٣[ 

ؤأهلالمشركين محن فيعملونهاأمثالهم أموالهم ينفقون 
عنالمؤمنين ويمنعوا الله ٌييل عن ليصدوا الضلال؛ 
ئآذلك، ق أموالهم ينفقون فوؤسوله، بالنه الإيمان 

لأنعليهم؛ ؤحرة ندامة تلك نقمتهم عاقبة تعقون 
نورإطفاء من بماياملمون يفلفرون ولا تخه_ا، أموالهم 

احرالأمر.المؤمنون يهرمهم يم ييله، حمعن والصد اثنه 
فتها•فيعذبون بجثرون جهم إل ًقفروا والذين 

آلتلمجبءل بمسدوث وهم وماأهزالأئتؤساق 
بمطاوأاوياءرا0

^مرث>0وم\ًكالعمح
صدئذذوماْاكداب
مغأطو0
^^دهالإقأ0

وآؤينءطقؤواإ\فيجمألحيم عثهيحبتة 
^^تينآهم،وبجتل

آنئيت
همآكزت.شهث
ظن>و\نةنلأو\

رو(وئتأوهزحقآلاؤلثث نت مصت قئنّ 

محمحأبما-ار.قر 

سبيله؛عن والصد بالثه الإيمان عن الناس لمع أموالهم ؤأنقموا بربهم، ًكفروا الذين هؤلاء وبجري اثنه بحشر ]٧٣[ 
مهراكمابعتض فوق بعضّه اثنه دين عن للصد أنفق الذي الحرام المال الله وبجعل الطيب، من الخبيث تعال ليميزالثه 
والأحرة.الدنيا ي الخاسرون هم الكفار هؤلاء جهنم، نار ي فيجعله مهراكيا، 

الني.،الًكفروعداوة عن بتنحروا إن قومك؛ مشرل من اثنه ؤيدانية جحا-وا للذين ~أيهاالر-ول~ قل ]٨٣[ 
مانجب فالإسسلأم الع.نوب، مجن بق ما-لهم اثنه يغفر والمؤمنين، المسول قتال ؤعدم ؤحده باثنه الإيمان إل ويرجعو١ 

طريقةبقت سمفقد رابدزا يوم بهم أوقعتها الق الوقعة بمد الرثّول~ لمتالك"ايها المشركون هؤلاء يعد وإن قبله- 
والعقوبة.بالعد,اب عاجلمناهم عنادهم -ش واستمروا كدبوا إذا أنهم وش الأول؛ن، 

ثريكلا وحد0 اثله إلا يعبد ولا اثنه، سبيل عن ؤمد ثنلئ يعكون لا حق المثمكثن المؤمنون" ~أيها وقاتلوا [ ]٩٣
فانغيره، دون خالصة لنه ١ —والعبادة؛١٠واليتاعة الدين يعكون ؤحق الأيض، ق الثه عباد عن البلاء فترتفع له، 

منمايعملون عليه يخى لا النه فان مععقم، الحق الدين وصارواإل بالله الشرك وعن المؤمنين فتنة عن انزجروا 
الإسلام.ذ والدخول العكفر ترك 
وأبواقتالعقم، وتؤك ويسوله بالله الإيمان مجن -أيهاالمؤمنون- إليه دعوتموهم عما المشركون هؤلاء أعؤض وإن ]'-؛[ 

ولأوليائهوالماصرلعقم المعتز نعم عليهم. ونامركم معينعكم اثنه أن فأيقنوا الإصراررالعقف—روقتالعشم، إلا 
اعدائعكم. ٠٠٣



ايز؛التاشز

ؤأعنمؤأالماعنمترص'ثىوهراقِ"ءئمةروإوسوإبءً 
^^ًك؛نوآتىآلثهإا٤١نودتيىادئر4اذامحا 

ؤسموايرمآٌانازق 
تى؛دييره،ادوحفل واثه آلخمعان قمآقش 

ئ\محوئوتيفن،
^^نغرفيأبيثي
سمولأتيإاقس
^محسمحمحيئئثأس
^^\ذ.رحؤهفيسيلآ

الأم^صقنري 
يمممك\محاووو.ئد

آقثتذ-دلأظئ محتاحكاف آق، فيمميجمِكمحى 
ءات-ئؤآاداقي-محؤقةألأمو4)ئ(,ذ؛؛لآأبقِ محؤغ 

١٨٢

سهيحلفرتم ما أن المؤمنون" ~أيها واعلموا ل١ا[ 
أخماسهفارمة اله، سبيل ق بالحهاد عدوكم من 

بجرأالباق والخص الم،ركة، حضروا الذين للممقايتن 
مصالحق فيجعل وممحول، ش الأول ام: أقة مخ
ئؤ،اش يسول قرابة لذوي والثاف العامة، لمين الم

الخمسلهم جعل وبنواثلب، هاشم بنو وهم 
ماتالذين للأولاد والثالث لهم، تحل لا فانها الصدقة 
الذينللمساكين والرابع البلؤغ، ّن دون وهم آباؤهم 

والخامسحاجتهم، ولد ا ميعلكون لا 
مقزينكنتم إن النفق—ة، به انمهلعتى افرالذي للم

عبده؛ ٠٣بماانرل مؤمنين له، مهليعين النه بتؤحيد 
الحقبتن فرق والنصريوم والمدد الأيات من، محمد. 

المشركئن•وهمع همع التهم؛ باابدراا،يوم و١لا٠لز٠ 
ثيء.يعجزه لا قدير ثيء م  ١٣واش 
الأقئبالوادي جاب خمر حينماكنتم وادكروا ]؟ا[ 

الأقمؤر،الوادي يجانب نازل ؤعدوكم اءالمدينهء، إل 
احلممإل مهكم أسفل مك١ن ق التجارة وعير 

مجؤعدالهذاتضعوا أن ولوحاولتم ااالحرالأ"همراا، 
بالقتنرأعدائه ؤخدلأن أويائه بتصر مفعولأ ١مرأك١ن لقمي؛ غيرميعاد؛  ١٣•حمسنكم ول=كزااش لاختلفتم، اللقاء 

قدش حجة عن؛ ؤ من؛ ولحيا عدنه، وقطعت فعاينها له ئبتت ش حجة عنر منهم هلك من؛ ليهلك ؤذلك والأسر؛ 
ؤأعمالهم.بنثاتهم عليم ّثيء' عليه يخى لا الفريقين، لأقوال لمح اش وإن له. وًُلهرت نبتت 
 ]iقلوبهم،فقويت بذلك، الومنين؛ فاحميت مناملث،، ي عدوك عدد قلة اش أراك ا حينمالهم؛- واذكر-أيها ]"؟

أمجرالقتال،ؤ؛ واختلفتم وجثنتم ملاقاتهم، ؤ؛ أصحابك لريي عددهم كرة ربك ولوأراك حربهم، ٣ واجرووا 
القوس.وطبائع القلوب بجفايا عليم إنه ذلك• عاقبة من؛ وذ،وا الفثّل، منؤر سلم اش ولخكن 

ليمكواأعينهم؛ ؤ؛ وقلمليكم عليهم، فاجأنأتم قليلأ فرايت٠وهم المكة زيف إل برزالأعداء حينما أيضا والكر ]•؛اآ 
هم،اش كل٠ة  cjfcبالممروالغلبة، لًكم اش ؤئد فيتحقؤ؛ مفعولأ، ن أمرأ؛١ اش لقفي، لحرب>ءكم؛ الاستعداد 

تحؤ،ّدبما ملأ فيجازي كلها، الأمور مصير اش وإل الفل. يكفروا ١^•^؛ ؤكلمة العليا 
فائبتوالقتالخكم، استعدوا العكفرقد أهل من حماعة لقيتم إذا لشرعه، وعملوا ورّوك اش صدقوا ياأيهاالذين ]ْا[ 

تفوزوا.لؤ؛ بعدؤكم؛ والعلمر علميكم الصر لإنرال مبتهلين داعين كثيرا اش وادكروا عنهم، تتهزموا ولا 



اشئ؛مح١٨٣

نورْاهاوا-لثزءائتاير 

مق يسوله وطاعة ايئه طاعة ؤالتزمؤا لآ"ا[ 
ومحلقكليم فتتفرق نحكوا ولا أحوالخكم، 

ونمركم،قومحكم وتذهب فتضعفوا قلوداءكسم، 
الصابرينمع الله إن العدو. لقاء عند واصبروا 

بجيلهم.ولن والتأييد، والئصر بالمن 
[iV ] منخرجوا الذين المشنكتن محكونوامثل ولا

دينق الدحول عن لتمتعواالناس ورياء؛ كرا بلدهم 
ثيء.عنه يغيب لا محيتن يعملون بما والله الله. 

[tA ] ماللمشنكئن ااش_يهلان حئن حنن واذكروا
احديعلمكم لن لهم: وقال به، هموا ا ومله جاروا 
المشنكونالفريقان: فلماتقابل ناصركم، واق اليوم، 
ؤجعالملأئا=كة، ومعهم والمسلمون الشيطان، ومعهم 

منتكم،برىء إف للمشمكثن: وقال مدبرا، الشيطان 
مددأجاووا الذين اللانحتكة من ترون لا ما أرى إق 

واللهمنهم. وترأ فحيلهم الله، أخاف اق للممسيطن، 
نصؤحا.توبة يب ولم عصاه لمن العقاب يد شح* 

قثمقاواْوئدهبورب-وقدولا ثفلتعإأنده 

ئتإورآآآمحؤصأو0
يبمتمحتقد)ج(ق؛ذ يتابمتزث وآثآ آؤ سيبل عن 

ةًقص

الما وعينه 
اج(أذيملقديدانمئاف واذه آيق نثاف ئروءثيا3 
ينهرمبهاريسوعلأء ؤ، ؤآقمث> ١ثتفهون 

ُئإثمحضر"عم-هاوؤ
بمنرتح0ًًكئزإآثكية توراون ^٤٤٩ 

^^ظتلخآلختي،حآإلئ

أقه^لكمياؤك 
رج(أنقاب يد شد ؤئ آلته لذلؤيهرأن قأحذهمآدده 

غزهؤلاءعدوهم: ؤكرة المسلمين قلة يرون وهم القلوب، وممغى والنفاق الشك أهل يقول حنن واذكروا ]٩•؛[ 
لنالله فان بوعد0 ويثق الله ش ٌزايتولك، أنه المنافقون هؤلاء يدرك ولم الموارد، هذه فاوردهم دينهم، المس—لمتن 

ؤمنعه.تدبيره ق حكيم ثي،ء، يعجزه لا عزيز الله فان سله، 
حالي ؤجوههم يضربون وهم وائهزاعها، الكفار أرواح الملأيًكة قبض حال ~أيهاالرمول~ ولوتعاين ]•ْ[ 

ياقالوط؛ أمرأعخليما. لرأيت المحرق، العن.اب ذوقوا قم؛ ويقولون فرارهم، حال ق يلهورهم ويضربون إقبالهم، 
كافر.كو حق ق عام ولكنه اابدر،ا، وقعة سببه كان وإن 

أحدأالله يفللمم ولا الدنيا، حيامحكم ق الميتة اعمالتكم يب فبالمشركون أيها أصابيكم الذي الخزاء ذللث، [ ]١٠
يجور.لا الذي العدل هوا-ك=كلم بل ذرة، مثقال حلقه من 

له،و١لابقين فرعون أمثال من المابقة الأمم من الطغاه عقاب ق اممه نئة يومئذ بالمشركين نزل ما إق [ !٢٠
العقابشديد يمهر، لا قوى الله إن ذنوبهم. بسبب عقابه بهم أنزل الله فان ؤجحدواآياته، الله يبل عن،-ماكدبوا 

•ذنبه من يتب ولم عصام لمن 



نوبما؛هالي،يزءاتتاشر

آال■علّئ.؛في نتمخ لإلإماي\شهزولأانده 
ه,نمهقاهصهم
ظئالأظلم\ل.
محلأٌنحذه
^^و0عهتفإفي^،
محقئهزفيآنيئخذدههم
^رون0ئمامحان>محممح

ا-قلهثهي\لهؤعآبىانمحلأذ4 
^^واآىلآتح_يت.امحق ؤُمحةة 

^بتوتلأ\ءإاقابمدإمحرما 
يؤتهمين ^ئوأشموظظوءّئا 

^دإَنمحءفيضثلي
ئنجةمأأبخؤ

!١٨ايثاكئذ

قوم ٠٣أنعم إذا اش بان يئ المالحناء ذلك [ ٠٣]
الطيبةحالهم >افقث\ حق منهم للبها لم نمة 

عليمحلقه، لأقوال سمح اناثه ؤأن سيئة، حال إل 
ثه•ومعلمه الهثا٥ ما علهم قجرق باحؤالهم، 

فرعونآل كثان ذلك ق الخافربن هؤلاء شان ت1ه[ 

منرس_لهم كذبوا الذين ؤشان ْوآوا، كذبوا الذين 
ؤأغرقذنوبهم، بسبب اش فاهلكهم السائقة الأمم 

فاعلامالمكان منهم ثى البحر، ق معوز آل 
وجحودهماممه رسل ككذيبهم من فغله له يضن 

شره.العيادة ق ؤاشماكهم اياته، 
الكفاراش عشد الأرض خمر دب شزما إن ]ْْا 

ؤمنرائله،يصدقون لا فهم الٍقفر، عل المصرون 

شرءه.يتبعون ولا بؤحدانيته، يقرون ولا 

قمعك دحلوا الذينر الأشراراليهؤد منرأوليك [ ٠٦]
أحدأ،عليك ولا بجارمك لا بان العاهدات 

ايثه،مجافون لا ؤهم تلوالمرة، المرة عهدهم ينقضون ثم 
قلوبق اليعب يدخل ما العياب منر بهم فانزل الممكة، ق والمواثيهمر للعهؤد التاقضتن هؤلاء واجهت فان [ ٠٧]

السابقون*عليه أقدم الذي مثل خمر يجترئون فلا يدكرون، لعلهم حمؤعهم؛ وثشتت الأحرينر، 
متويتنالطرفان يضون عهدهم؛ إليهم فالق بوادرها فلهرت خانة قوم محن الرسول" ~أيها حفت وإن [ ٠٨]

والميثاق.للعهد الناقضقن عهؤدهم ق الخائنين يجب لا الله إن اليوم• بعد عهد لا بانه لعلم اي 
اننه.عداب من يملتوا لن إنهم عليهم، يقدر لا الله ؤأن وغثوا، فاتوا أنهم الله جحدواآيات الذين يظن ولا [ ٠٩]

الرهبةبد.لك ؤلهدة،لتيحلوا غدد منر عليه أعدادذم'م،ماتقدرون -يامعشرايسلمين-لمواجهة ؤأعدوا ]•٦[ 
الثهلضن الأن، عداوتهم تقلهرلضم لا ونحيفواآحرينر بضم، المربصلن وأعدائضم افد أعداء لوب قق 

الدنيا،ق علميضم الله أوكثيرأيخلفه قليلا اش ّبيزا ق وغثرْ مال منر تبذلوا وما يضمرونه. ما ويعلم يعلمهم 
سيئا.ذللي اجر منر ينقصون لا وانتم المامحة، لوم إل لوابه لعكم ويدحر 

إنهبه• وثق الله' إل أمرك وقوض ~أيهاادي~ ذلك إل فبل مسالمتضم ق ورغبوا الخرب ترك إل مالوا وإن [ ]١٦
بنياتهم.العليم لأقوالهم، مع الهو 



نوJء١لأمالي

اشث؛مح١٨٠

ضفإن المكنبك عاهدوك الذين أراد وإن [ ٦٣، ]٢٦
نصّرهعليك أنزل هوالذي إنه خداعهم؛ صيكفيك 

بتنومع والأنمار، المهاجرين ْن بالموْنتن وقواك 
جعالدنياعل مال لوأنفقت بعدالتفرق، قلوبهم 
انثهولخكن سبيلا، ذلك إل اسطعت ما قلوبهم 

إنهمتحابقن، إخوانا فاصبحوا الإيمان عل بينها جع 
وتدبيره.أمره ق حكيم ملكه، ق عزيز 
معكالذين نكال كافيك، اقئه إن ياأيهاالني ]ا٦ا 

شرأعد١د١ءثم•المومنتن من 
إنالقتال، عل بك الومنتن نف؛ المي أيها يا [ ]٠٦

لقاءالعدوعد صابرون عشرون محكم يلكن 

خاهدةمائة محكم يا=كن وإن متهم، مايتثن يغلبوا 
ولاعلم لا قوم لأنهم الكفار؛ من ألفا يغلبوا صابرة 

فهمسبيله، ق للمجاهدين النه أعد للما عدهم فهم 
فيها.اد والغالأرض العلوذ أحل من يقاتلون 

صلقاقهنٌامحق

مبمءَةّلأمحمل محخميعامآأك٠ 

صمينيكثمضكربممويأ، ان أنح—تال عل آدتيتي؛ن 
هاظ/يِاVكالآ

حقن^ ١٥^إيحؤرلأبمقهو0 آون 

-عيقأتآًفنقان ^يامائئ صايتْ 
^ؤث0تاطانني

محةوآشُمحزهمحؤص
^بعظ؛ثلج(نحكنيأ
صفآسظرئّه

م١نتإنيغلبوا صابرة مائة محكم حكن فان الضعف، من فحكم لما المؤمنون أيها عهقم اش خففا الأن [ ]٦٦
ونمره.بتاييده الصابرين مع والله تعال. الله بإذن منهم ألفتن يغلبوا ا ألفممحكم يعكن وإن الك١فرين، من 

دعائمويوظد قلوبهم ذ الرعب؛ لإدخال القتل؛ ذ يبالغ حى أعدائه أس/محامن له يعكون أن لمي ينخم، لا ت٧٦ا 
الذيدينه إظهار يريد والله الدنيا، متاع اربدررا أسرها من الفداء لمتن-باخديتكم مجعشرالم-يا تريدون الدين، 

شرعه.ق حكيم يمهر، لا عزيز واطه الأخرة• تدرك به 
عفليمعذاب لمالحكم الأمة، لهده الأسرى وفداء الغنيمة واكءربإباحة القضاء به سبق الله لولاكتابامن [ ٦٨]

تشريع.بثانهما ينزل أن قبل والفداء الغنيمة أحذيتكم دسح 
غفورالله إن وتشريعاته. الله دين أحكام ض ؤحاففلوا أ._ا، طيفهوحلأل الأسرى وفداء الغنائم مجن ^١۶١ [ ]٩٦

بهم.نحيم لعباده، 



نوبماإمحا'فيلإئز4اثاشو

ديخةُزإجمىمأخذينك يوة^ِخماةمآ ويكِخيرل ئق 
^^نِلأطجم\ممهنحالأأس
لآئيهؤها0أقض

تيل^^وبوشبم؛زفي 

ٌيجهممحنجعخمبماطا
^^ؤفي\ّصطزاشزإلأوً

تصير0واكينتاسنين زآقة 
^آءضثألأمحنيْءؤنثهفي

^لث

لأبيقتلإؤ\نيأازؤجاي
^لك'امحاةكءمح؛يئه

١٨٦اقمحاكئن

تامالا اربدرارت أ١١رتمودمإق لن قل التي ياأيها [ ]٠٧
قتعال الله يعلم إن مهنكم، أخذ الذي لفداء اض 

منمثءكم خيرأمماأخن يومحكم خبرا قلموجكم 
خثراكثيرأ-وقدفضله من ثيئرلخكم بان المال، 

ويغمر، ؤغين— عنه النه ؤتئي للعباس وءدْ اقله أنحز 
إذاعباده غفورلدنؤب سبحانه واش ذنو)بكإ. لًقم 
بهم•رحيم تابوا، 

منالني" -أيها سراحهم أظلمثا الدين يرد وإن [ ]١٧
خانوافقد فلائنص، أحرى مرة الغدربك الأسرى 

عليمواش عليهم■ اش فنصمك ؤحاربؤك، قبل من اش 
•عياله تدبيرشوون ق حكيم الصدور، عليه بماتنطؤى 

ؤعملوايشمعه،ونموله اش صدفوا ين الغ. إن [ ]٢٧
منفيه يتمكنون اوبلد دارالإسلأم، إل ؤلمحاجروا 

والنفس،بالمال اش سبيل ق ؤجاهإوا ربهم، اده عب
بأموالهم،وواسوهم دورهم، ق أنزلواالمهاجرين والذين 

مشينتم دارالتكفرفلمجن يهاجروا ولم الن.ينآمنوا ا أمبعض. نصراء بعضهم أولئك اش، دين ونمروا 
قوميمل إلا لهم، ماتمحوا نمرتعيإ فهلليوا الكفار من ظلم عليهم وقع وإن يهاجروا، حق ونصرتهم بجمايتهم 

ؤععله.نيته قدو عل َيلأ بجري باعمالخكم، بصير واش ينقضوه. لم مؤكد عهد وبيتهم بي؛اءقم 
فتنةالأرض ق محقن بعض نصراء -أيهاالمؤمنون- نمكونوا لم وإن بعض، نصراء بعضهم ءكف_روا والذين ]٣٧[ 

الخكفر.دعائم وتقوية اش سبيل عن بالصد عريض اد وفاش، دين عن للمومتين 
iU■[ ] ربهم،عياله مجن فيه أوبلدايتمكنون دارالإسلام، قاصدين ديارهم وبكوا ويثوله، اش بآمنوا والدين

همأولعك والتأييد، بالمال وواوهم وآووهم الهاجرين إخوانهم نمروا والذين اش، لإعلاءكمة ؤجاهدوا 
النعيم.جنات ز واسع كريم ورزق لذنوبهم، مغفرة قم حقا، الصادقون المؤمنون 

ممحغمفأولئك اش، سيل ق معيتكم وجاهدوا وهاجروا والأنصار، الهاجرين هؤلاء بعد من آمنوا والذين [ ]٠٧
مناش حعكم ق ١لتوارث ي ببعض أول بعضهم ؤأولوالقرابة علميعكم، ما ؤعلميهم لخكم ما لحم المؤمنون- —أيها 
والنسبالقرابة ق بعض من بعضهم توريث من عباده يصلح ما يعلم عليم، ثيء بمنكل اش إن لمين. السعامة 
الإسلام.أول ذ ك١ن مما وغيرذلك بالخلف، التوارث دون 



^١^١٠

الةنسئكئ١٨٧

التوبةسورة 

عنبالنخل وإعلان ورس-ولخ، اض من براءة هذْ ]١[ 
•والمشمكين ايلمين بتن نبمتا  ١٤٠الى العهؤ؛■ 

اربعةمدة الأؤحش ق ~ ايشركون ا ~ارهفروا !٢[ 
١^٩؛؛؛^،من امنثن ش—عتم حث تذهبون أسهر، 

مذلالله وأن العقوبة، من ئملتوا لن أفكم واعلموا 
والنارقال-ذيا، العاري ومورئهم الك١فربن 

أومنغيرالموقنة، الطلقة العهؤد لذؤي الأية وهذه 
أوأشهر، أربعة له فيكمل أشهر، أربعة دون عهد له 

فقضه.عهد له كان من 

يومالماس وإن—ذارإل ونس—وله، النه من وإعلام ]٣[ 
ءمي وؤوله المشركثن، مجن بؤيء النه أن النحر 
الحقإل -أيهاالمثمكون- وجم فإن كذلك• متهم 

عنأ-مضتم وإن فهوحثرلضم، ثمكضم ومكتم 
فاعلمواأن١طمالله دين ي المحول وأبيتم الحق قبول 

المؤح•الله عذاب الإسلام عن الممصثن هؤلاء المسول- وأطر-أيها ائيه. عذاب من ثملتوا لن 
يعاونواولم العهد، بجونوا ولم خيلبمدة، عها ق مععكم دخلوا الد-ين المشركون السابق الحكم من ونتثى ]ا[ 

به،أمروا ما أدوا الذين الممتن بجب اش إن المحدودة. نهايته إل عهدهم لهم فاكملوا الأعداء، أحدأمن علبكم 
العاصي.من ؤغيرذلك والخيانة، الشرك واتقوا 

واقصدوهمكانوا، حيث اش أص١ء خمر الحرب فاعلوا المثمكثن، فيها أمنتم الق الأشهرالأربعة انقضت فإذا لْ[ 
إقاممن شرائعه والرموا الإسلام ؤدحلموا كفرهم عن نحعوا فان طرقهم، ق لهم ومصدوا معاقلهم، بالحماري 

بهم.نحيم وأناب، تاب لن غفور افه إن الإسلام. ي إحوانضم أصبحوا ض فاتركوهم، الؤكاة، وإخراج الصلاة 
يورغب المسول- -أيها حوارك ي الدخول وأموالهم دماؤهم استبيحت الد-ين ١لشرك^ن من أحد طلب وإذا ]٦[ 

لإقامةؤذلك آمنا؛ أق حيث من أعن.ه ثم هدايته، ض ويهللح الكريم القران مع حق طلبه إل فاحبه الأمان، 
عنهم.الحهل زال إذا اختاروء فربما الإسالأم، بجقائق جاهلون قوم الكفار أن بب بذلك عليه؛ الحجة 

اككآث0أتجت وصؤمحءءث< محآص 
لميلحمحإ 

ىآيًًقيؤة وق؛آإةءمحزبم محو 

سئزئوولخظمئنوتئولمحرؤ0 
يتكهموأسلتحهائ^ئبثمتجؤناانق 

دؤؤبمئوٍتزئاقلإدبينآكنيضئ 
نيآيِعهتهماإقممكر
هتيذ١آسجألآصإص

وءاؤألأهمأآئوي 
^^همءناقمربج؛همح(ئنمحث

ثكلمشع حئ مبمة آنستجاتق أكتمحكتن تن 
^^/محداسلأصثقا



ينمدبمت١قوفJلآثوهء

محمحئائئمث>ه

^^نممحسناسم!شوإم
؛^،i/4ئالاثماؤث)^^'تاءنا 

همآكقئوئ0لإنف،شنالألأذطوفيف 
وءاو\\ويءغرآةحوزتحكمفيئاماواياهماآقؤه 

يخدث0ئنات!نيث 
دك^صسته>هممحإ 

لخماملآصمدئهنر
ؤأؤمنثهنرهيكةؤبت> يخةويت> 

تزهطوف.تأذن\و5 
ئّد؟انًىثرمحءتنه

١٨٨الشنكذ

عهدممداشللمشمكق يضون أن لايبق ]٧[ 
الحرامالمسجد محي عاهدتم ١لندن إلا يسوله، ؤممد 

اأقاموارالوفاءبعهدمحكماا١لحدسةاافلح صق 
الموئن١،^، يحب اش إن ذلك. مثل عل قاموالهم 
بعهودهم.

بالعهؤدمادامت^٩^١ ٧٥أن األشآين شان إن !٨[ 
ا،لومثقخمر بالقوة شعروا أماإذا لغيرهم، الغية 

فلايغرتمحكمولاالعهد، القرابة لايراعون م فانه
فإنهممجنمحكم، الخؤف وقت به مجايعامالومحكم محنهم 

وككنرلرصوامحهم، كلاماباليتهم؛ لخكم يقولون 
الإسلامض مجتمدون وأكأر،ءم ذلك، تاؤ، م قلوبه

للعهد.ناقضون 

فأعرضواالدنياالتافه، عرض اش اشدلوابايات ]٩[ 
الدخولعن الإسلام ق الراعيين ومنعوا الحق عن 
صنيعهم.ؤساء فعلمهم، قح لقد فيه، 

انهمؤثسلعهد.ه، الومنرولا لقرابة وزنا يهيمون فلا ؤأهله، ان الإير ح—ؤُب المثمكين هؤلاء إن [ ]٠١
والفللم.العدوان 

وإيتاءالصلاة إقام من الإسلام شرائع و١ممو١ المحيي، ونهلقوابمًقلمة عيرافه، عبادة أقلعواعن فان ]١١[ 
بها.ينتفعون ونوضحء.القوم الايات، ونبين الإسلام. ق إخوامحكم فإنهم اواة، 

فإنهمفقاتلوهم الإسلام، دين ي العلعن وأظهروا أبرمجتوهامعهم، اش العهود المشركون هؤلاء ئمص وإل [ ١٢]
للإسلام.ؤعداوتهم عنرءكمر،هم ينتهوا حق ذمة، ولا لهم عهد لا الضلال، رؤساء 

الذينرؤهم منر،امكة،، المسول إحراج عل ؤعلوا عهؤدهم، نقضوا الذين القوم هؤلاء قسال ذ تمددوا لا [ ١٣]
حقا.مؤمنين كنتم إن نحافوه أن أحق فاممه الحرب؟ ق ملاقاتهم أونحافون أنحاقوتهم الأمر، أول بدووابإيدايًكم 



حوو\\ذوجياإئزأادت\شز

اهمناكئن١٨٩

يعيبهماش أعداء قاتلوا المؤبن: يامعشر [ ١٠لا١، 
وادي،بالهزيمة وبذلهم بايدببضم، عزوجل 

بهزيمتهمونقف كلته، وينل عليهم، ويتحركم 
كيدمن والغم بهاالحزن طالمالحق الق صدوركم 

الغيفل.المؤبن قلوب عن ويذهب المشركتن، هؤلاء 

ضيتوب اش فإن المعاندين هؤلاء من تاب ومن 
قحكيم التائب، توبة بصدق عليم والثه تشاء. من 

لعباده.تشربعا^ وؤبمع ؤصنعه تدبثره 
يامعشرتظنوا فلا الابتلاء، اض سة من [ ١٦]

اشليعلم ار؛ اختيدون اش يريضم أن الومبن 
ولمأخلصوازجهادهم، الدين اظاهرأللخلق علم

وأولياء.بْلافة والموبن وؤموله يتخذواغيراننه 
بها.ؤمحازببتكم أعمالخكم بجميع خبير والله 

ؤهماثله، اعماربيؤت المثمكين ثان من ليس [ لم١١
هؤلاءثمكاء. له ويجعلون بالله ءكفزهم يعلنون 

لآمن_،همتا - رء ت،حلآءبنخ - ر' آهمانهء لحلار'. آرنخ 

ومحينريخإث
عيظؤيدهن، . 'جلأنذ؟ين•' 

َ.ص ص

محلجه

حمثلشو\ةطأر\يجك يقسمهم عئ منهيين آذه 

هام١محاز٥وءانىأذهسءاسداش 
يحؤماسق ^ ٥١قتتئ آألآًكوأوؤبجسإلأك 

يماوْأكجده#محثلتزبماةلّ 
شهمحُثهتقشل

لاتهدىؤإق عندانثه لأينئؤون أنته 

النار.ق الحلؤد ومصيرهم القيامة، يوم أعمالهم بطلت المثمكون 
يخافونولا النكاة، ويؤتون الصلاة ويقيمون الأخر، واليوم بالله يؤمنون الذين إلا ويعمرها اش ببيوت يعني لا [ ١٨]

الحق.إل المهتدون هم النثار ُؤلأء لائم، لوصة لله اق 
واليومبالله آمن من كإيمان الحرام جد الوعارة الحجج ّش من به تهرمون ما القوم- -أيها أجعلتم [ ١٩]

بغيرعهلأ لايقبل الله لأن الله؛ عند ١لك١ذرين ؤحال المؤبن حال لاتتاوى الله؟ سبيل ق الأخرؤجاهر 
بالخكفر.لأنفسهم ١لذلالثن الخيرالقوم لأعمال يوفق لا سبحانه والله الإيمان. 

كلةلإعلاء الخهاد ق وأنمهم أموالهم وبذلوا دارالإسلأم، داراككفرقامدين وتركوا بالله آمنوا الذين [ ]٠٢
برصوانه.الفائزون هم وأوليك الله، عند درحة أعثلم هؤلاء الله، 



نورْمى

يحويج؛نؤجننمملأا
^يينئآاممأان١محبمتهدمحر

ت'\ظ\لآيذلأ7صطنتثآبم\آثمث عظيُه 
^سممأآلخكمزؤ\لإضئحو؛ةطركآريى 

^اٌوثج(ضان
هآبيكرئنيمحئملأ؛تيءَكاث 

•محثؤنويجتنه ^مؤما وءثازه^فرومل 
^^^آبينا\تجظ»رساق
^^ءصثوإعتأيى\مح
^^تيج(قدمحجث

^وممحني>إذ
عثبمكرعنآًءفمشتاؤصادث هءىمي3ؤئٍش 

أقئرملهنج(ئيل 

همآأ\ءين.
^تتتث';ثثق'-ه:

اقنينحاكنز

منالبشرى لهم الهاجرين بن المومنهؤلاء إن [ ]١٢
بعده،سخعل لا الذي والرضوان الواسعة بالرخمة ربهم 

الدائم.والمعيم الخلد جنات إل ومصيرهم 
وتنعمهم،لاقامتهم لأنهاية الخنان تلك ق ماكشن [ ٢٢]

قالصالح والعمل الطاعات من ماقدموه ئواب وذلك 
آمنلن أجرعفليم عنده تعال الله إن ال-ذيا• حياتهم 
نواهيه.واجتناب أوامره بامتثال صالحا ؤعمل 

يشرعهوعملوا ورسوله الله صدقوا الذين أيها يا [ ٢٣]
وغيرهم-والإخوان الاباء -من أقرباءًكم تتخذوا لا 

\رودهماودلمان، ادمسابمرار إلهم ممون اولماء، 
للامحلأم.الخكفرمعادبن مادامواعل ذأموركم، 

اننهعصى فقد الؤدة إليهم أولثاءوبلق يتخذهم ومن 
عظيما.ظلما نفسه وظلم تعال، 
الاباءمصلمتم إن - -ياأيهاالمسول قل ]ا؟[ 

والأموالوالقرابات، والزوجات والإخوان اء والأبن
حبتش ذلك قصلتم إن فيها، أقمتم الق الفارهة رواجهاوالبيوت عدم -تخافون الق —اوالتجارة حمتوه الق 

طاعته.عن الحاؤحتن يوفق لا والله بعتكم. وفتتكاله الله عقاب فانتذإرو١ بيله ق،والخهاد ونّوله الله 
ارحنيزا؛غزوة ويوم الله• عل وتوكلتم باب بالأس تم أخن. عندما كثيرة مواخ ذ عليعكم يصره الله أنزل كد [ ٢٠]

الأرضنحدواملجاق العدوفلم وظهرعليهتقم تنفعؤتقم، فلم الكرة فغزتحتكم قلة، من النوم ثعلب لن قلتم؛ 
منهزمين.ففررتم الواسعة 

علفنح-رهم يرؤها، لم الملأئعكة من يجنؤد ؤأمجدهم فثبتوا، الومنثن ؤعل ؤموله عل الهلمانينة الله أنزل ئم [ ٢٦]
لرسوله.الكدبثن دينه، عن للصادين الله عقوبة وتلك هتغفروا. الذين وعدب عدوهم، 



^٥٠

اقنيياكز١٩١

الإسلامولحل ذلك بعد ً=كمرْ عن رجع ومن [ ٢٧]
واللهذس فيغفر متهم، يشاء من توبة يقبل الله فان 

م•رض 
أاوحيرحسرإ المركؤن إنما لومناينت L١معر يا [ ٢٨]

العامهذا بعد الخرم من الاقتراب من تمكنوهم فلا 
تحارتهمفقرألأذقهلاع خفتم وان الهجرة، من التاسع 

وياءكفي،ءكمعنها، سعووسكم ائنه فان عسكم، 
قحكيم بجالعكم، عليم اش إن شاء' إن فضله من 

تدبيرثؤونمٍثم.

يؤمنونلا ١لتsفارالذين قاتلوا لمون: المأيها [ ٢٩]
ماولابجتجون والخزاء، بالبعث يزمنون ولا بالله، 
شريعةأحكام يلومون ولا ونس—وله، ه عنالله نش 

الخزبةيدفعوا حق والتماري، اليهؤد من الإسلام، 

أذلاء.حاصعإن بأيديهم عليهم تفرضوب الق 
عربرأزعمؤإأن عندما بالنه اليهود أشرك لقد [ ]٠٣

ائيه.ابن المسح أن ادعوا عندما بادله الغصارى ؤأشمك ادله. ابن 
حميعاالمثمكثن الله قاثل قبلهم. من المث-ركين قول يشابهون بد.لك ؤهم أنفسهم، عند من احتلقؤه القول وهد.ا 

إالباطل إل الحق عن يعدلون كيف 
افه،شرائع وبمكون بها فيلترمون الأحكام، لهم أربابائشزعون والعتاد العلماء اري اليهودوالتماخد [ ]١٣

الحقفهوالإله غيره، دون ؤحده حميعابعبادته الله وقدأمرهم إلهافعيدو0، مريم بن عيم المسح وانحذوا 
والضلال.الشرك أهل يشتريه عما وتقدس تر0 هو. إلا اله لا 

تناءوآية،■ومت بمدخللف مث اذه تؤب نم 
آلمئسنؤياة\ع\\ش\ اقمّئ عاyرلآبئهتنابجآ 

ءامهرهنداتجسئلأبم-رأواانمجدآيماربمد 
ءص_إنجةمن يتييبمضر\ق، فمؤق خمتحرمحئة ؤإل 

^ءضر.فنياْآكيرن

ستيثدثآمحتيمااح_ثمنآس 
فيإذ-هشتجّْآلخكشب 

آسعوؤئ —أمد ألئ
ؤلهمِنهاكأقثتىآكسخأكآسدثللئ> 

محارم
دورلأآسوآفخّمحنهزلإن.اتاتى 

ص\\0تيِ\
0



ليزث»لتاشز

محإضلحثئفصلآا0
ظتحئ0هواكنملأنل
محبملهمثدوأمحمح

اقي-راتنأبما ذيٍلإه'ائئفيحغوت.٠ ٠=^^، 
قاحكنيذ

ذقآائؤ سهل ذهثذوذض بآمحطل آلثاص قؤزل 
ب_سمموده\فيؤوتن؛ا ييمط؛ووت 

بمابجامحزوظبمم
^يؤقوؤ\ن\ىف

افثاعقنآثي هانع-ئآآمووئ ةًفغومحث> 
منهآوألآر؟يى اذودؤهمحوآلثمؤزت حكثب ق نه-رل 
ققإ»لإمهر؛نآإي؛ث حئمِدإق ؤ_نمة 

^كما^كامحة اشسبميرلأ1ناوأألمتيكثرك 
١^٤٥^^.تم أس ؤإعثموأآث> كخنينءئملآئ 

١٩٢القنؤخثإكر

الإسلام،دين يبطلوا أن ١لsكفاردتكذسم يربد [ ]٢٣
حاءالذي دوحيد0 نؤ وبراهينه اف، حجج وبطلوا 

وبظهرْ'دينه يتم إلاأن اش وش ه، محمد به 
الحاحدون.ذلك ولوكرْ كت، 

ودينبالقرآن ه محيا رموله أرسل الذي هو ]٣٣[ 
الشمكونولوي ما، الأديان عل لعليه الإسلام؛ 

الأديان.عل وظهوره -وهوالإّلأم- الحق دين 
يشرعه،وعملوا ورّوله اينه صدقوا ياأيهاالذين ]ام[ 

ونليا■حل، وعبادهم الكتاب أهل علماء من كثيرا إن 
وينعونوغيرُا، كالئثوة بغيرحق اس الشأموال 
سبيلعن ويصدون زالإسلام، الدخول من الماس 

^٤١^١،يؤدون ولا الأموال، كون يمين والغ. اش. 
بعدابفبئكهم لواحية، ١ االحقوق منهولا؛بجرحون 

موجح•

المار،ق والفضة الذهب قخ تمحبمع القيامة يوم [ ]٠٣
وظهورهم.ؤحنوبهم أصحابها حياه بها أحرقت حرارتها اسندن فإذا 

'يؤكملب المؤجع؛ العياب فذ.وقوا الله، حقوق منه ومتعتم كتموْ أم١^۶٠، مالخكم ،X.؛ توبيخا: لهم وقيل 
اكعقم.وام

يومعشرشهرا، اسا المحفوظ اللوح ق وفيماكتب اش، حكم ق العام محنها ينالف الشهورالي عدد إن ]٦٣[ 
ولجب('وادمم ؤذوالحجة ذوالقعدة رش؛ القتال فنهى الله حرم حرم؛ أربعة منها والأنض، الموات خلق 
أللا غيرها، ق منه أشي. فيها الفللمم وكون تحريمها، لزيادة أنفهكم؛ فيهن تفللموا فلا المستقيم، الدين هو ذلك 
بتاييدهالمقوى أهل ْع اش أن واعلموا حميما، حميعاكمايقاتلونعكم الم؛سكين وقاتلوا غيرهاجائز. ذ م الثللم

وضره.



نورْ*ؤني٠^

المحمحاكئن١٩٣

الحاهليةق العرب تفعل لكت الذي إن ]٧٣[ 
تحديدأعددألا نة، الممن أشهر أربعة تحريم من 
بعضهاأوفيوحرون حزمهااش، الق الأشهر ماء باّ

أرادواما الحل أشهر من مكانه وبجعلون يقدمونه 
الهتكفر،ق زيادة ذللث، إن القتال، إل حاجتهم حسب 

أخرواالذي بجلون ًٍكفروا، الذين به الشيطان يضل 
عاما،ويحرمونه عاما، الأشهرالأربعة من تحريمه 
اللهحزم ما فيحلوا الأربعة، الشهور عدد لتوافقوا 
الواش السيئة. الأعمال الشيطان لهم زين منها. 

والصواب.الحق إل ١لك١فرين القوم يوفق 
وعملوايشرعهورسوله صدقوااش ياأيهاالذين ]٨٣[ 

سبيلل الحهاد إل اخرجوا لخكم: قيل إذا بالعكم ما 
اكممتكم؟مولزمتم محكاسلتم أعداثمكم لقتال اش 

فماالاخرة؟ نعيم عل الدنيوية حفلوفككم 
الأحر؛أمحانعيم زائل، الدنياقليل ذ به تمتعون ن

دائم.فكثير الجاهدين للمؤمنين اش أعدم الذي 

أديليؤ يصل آذ؛ءكثت أثماآيرءزبادْفي 

^يىآُمأفيظنيىه
آامؤأْتالءكهمءادالألخفمينابماقث 

اجّيثملارص ١ آئاهلت؛رإل تيزأق أزم-وإؤ، 
آنمحتوونقع .وزثا آلآحّمؤثح أئدثقا و\ءإوف 
ألدمحا.في

عةًطززلأئزوْؤت\ عياباالثاوثنييل 
لزوةكير.،الأمحّ

اتقييايت صفهمؤأ أقن احكئه ءصتْيئن 
^^صقءلآغريىأفآق
^^تهروهو3تهرغلنود

ًكثزإالثقلأقبل محكيته ؤئرزهاثجتل 
عتيزمحضرهآيئلتاواه محي اق وحقلمتة 

اثنفروا،إذا ينفرون آخرين بقوم ويات يمحكم، عفوبته اض يلزل عدوكم نتال، إل أيهاالمؤمنون تنمروا لا إن [ ]٩٣
ومايريدهالفقراءإليه. وأنتم عنعكم فهوالغي الحهاد، عن شيئابتوليمحقم تصروااش ولن ويبولم، اض ويطيعون 

دونمكم.ونبيه دينه نمر من قدير شء م عل واش خالة. لا يءكون اش 
يومونمره اش أيده فقد نصروه، لا وإن ثئمنكم، اّسإذا تنفروامعه لا إن النه. يامعترأصحاب)؛وذ ]'■؛[ 

وألخووهماعنه(، اش رض اثنين)هووأبوبمحكرالصديق وهوئال اامكةاا، بلبىْ من قردش~ الكفار-من أحرجه 
عليه:الخوف منه بيكورالنارأى ارأي لصاحبه إذيقول ليال، ثلاث افيه فمكن،  ٠٠مكة نورب؛؛ ذجبل ئب إل 

منأحد يرها لم بجنود وأعانه اش.، يسول قل، ي اليأنينة اش فانزل وتاييدْ، بنصره معنا اش إن تحزن لا 
ماض نكله المقل. يكفروا الذين كمة وجعل أعداءه، اذ وأذل عروه مجن اش فابجاه ١لملأنمقة، البشرو>ءم 

عباده.شؤون تدبير ق حكيم ملكه، ذ عزيز واش الإسلام• شأن بإعلاء وذللث، العليا، 
عنه.اش رض بعكرالصديق لأي عظيمة منقبة الأية هده وق 



ا.إثزأصقز

ه>طنؤخذؤداِ دتيءكرخرلؤإن آس يل سق 
لاثتملئؤء؛ك\ثيثاميباوتم؛لهاة 

ياذوبميفيش ولآ=كنتنينعثهزآفئ 
معوءقمبجل؛ؤوانمخثا ؤأنثةعث\ 

ؤن.محامحئئيؤتم
جحئيثتمققلقآقث

وألتؤهِألآحرشيآس يفيشش ١^^ لاثكد،ئ 
هبآلمثق\ن عليم يجهدإدخمج1~ازوكسهمزوآننه 

كلأِسثهزمآلآني
ٌثربجدمحههوو

وءَؤةمحأيناهمدإءؤحلأئإi،Jعدة ١Jا
ين.ؤحاجوألأؤ

^يتئؤآهطمكعوقؤُئ\و\دوئنإالأثالآ 
هظم'أمحال.

أ٩١المحاكم

الئهسبيل للجهادق ل١ااا.ضجوا—أيهاالموهنون— 
كنتم،حال أي عل والير، نمر ١ ثياباؤشيؤحاي 

يمحكمبايع. وقاتلوا الثه، سبيل ق أموالمحكم نقموا ؤأ 
قحيرلعكم و١سل الخروج ذللئ، افه، كلمة لإعلاء 

والتخلف،والإمساك. التثاقل من ومالمحكم حالمحكم 
اشعند وثوابه الخهاد بفضل العلم أهل من كنتم إن، 

<

ؤعنٌوله■للص واستجيبوا به، أمرتم ما فافعلوا 
١لنافقينمن حماعة - جلاله جل - ائنه وبخ ]؟ا[ 

غزوةعن التخلف ق ئؤ افه ;سول استأذنوا 
قريبةغنيمة إل خرؤحهم لوكان أنه ا مبينلا، ررنبؤك 
ولعكنلاقيعوك، فيه مشقة ؤسفرلأ المنال، سهلة 

شالالرومفيأزاز،بلأدررافامهفيuئءو١إل 
لتخلفهموسيعتذ.رون ونحلمفوا، محاذلوا، لحر ١ وقت 
ذللئ،،يتهليعون لا بانهم بالله ح١لفين الخرؤج، عن 

إنهميعلم والله والنفاق، بالكذب هم أنفيهلكون 
الأعذار.من للث، يبدون فيما لك١ذبون 

"[tT ] 4عنالممد ق للمنا ؤهوإذنك والأكمل، الأول ئنلئ. من متك عناوقع -أيهاالني- عنك عفاالد
الكاذبينوتعلم اعتذارهم ق صدقوا الذين يذلهرللغ، حق الغزوة، عن بالتخلف لهؤلاء اذئث، سب لأي الخهاد، 

ذللئ،؟ق منهم 
 tسبيلق الخهاد عن ، التخلفي للبي~ ~أيها يتاذنؤك الأحرأن واليوم ويبوله بالله المؤمنين شان من ليس لاا

نواهيه.واجتناب فرائضه باداء فاتقاْ خافه بمن عليم وافه المنافقين. شان من هغ.ا وإنما والمال، بالنفس الله 
ؤشكتصالحا، يعملون ولا الأر، باليوم ولا باليه يصدقون لا الذ.ين الحهاد عن للتخلف، الإذذ يهللب إنما ]ءا[ 

يتحيرون.شكهم ق فهم وشرائعه، الإسلام من الني— —أيها به جئّتإ ما صحة ق قلوبهم 
خروجهمكره الله ولخكن والراحلة، بالزاد لم لتاهبوا الحياد إل الني" معلثا"أيها الخروج المنافقون ولوأراد ل٦'؛[ 
والضعفاءالمرض من القاعدين مع نحلفوا لهم: وقيل شرعا، به أمرهم كان وإن وقدرأ، قضاء الخروج؛ عليهم فثمل 

ؤالصبان*والناء 

ولأمئعواوالفساد، قالصفؤف،والشر الاصعلراب للجهادلنشروا الناقمونمجعمحكم-أيهاالمؤمنون- حرح لو ]٧■؛[ 
-أيهاالمؤمنون-وفيمحكم الله، سبيل ق الخيال عن بتشبيعلعكم فتنتعكم يريدون والبغضاء، بالنميمة السيربيخغم 

ذللئ،•ءز ؤسيجازيهم الفنالين، النافقين بهؤلاء عليم واللص إليهم. وينقلونها أحباركم، يسمعون لهم عيون 



اقثاكن١٩٠

[IA ] دينهمعن الومنئن فتة ايافقون ابتم لشد
ا)سوك((،غزوة قنل من اش سل عن وصدمم 
الأمورالمي- -أيها لك وصنفوا أمرهم، وكشف 

ويومااأ-حداا يوم فعلوا كا به، اجئت مبلمال إق 
عندالثصرمن جاء حق الكيد ؤدبرواللئا ررالخندقاا، 

له.ؤهم دينه، ونصر جنده وأعر الله، 
للقعودالإذن يطلب من ايافشن هؤلاء ومن ]٩![ 

بمايعرضالابتلاء ق لاتوقعي الحهادوبقول: عن 
لقدقطاء. النفتنة من الحروج- حالة ق -ل 

جهنموإن الكيرى- الماق فتنة ق المنافقون هؤلاء 
يعيىفلا الأخر، واليوم بالله بالكافرين لمحيملة 

أحد.منهم 
بجرن-أيهاالني-سرروغنيمة يصك إن ]■٠[ 

أوشدةهزيمة من مكروْ بك يلحق وإن المنافقون، 
ناوتدبيرقياحتطنالأنفرأي أصحاب محن يقولوا: 

السوء.من أصابك وبما صنعوا بما مسرورون لهم وينمرفوا محمد، عن بتخلفنا 
اللوحق اؤكتبه علينالله ماقدره اإلا يصيبنلن وتوبيخا: نحرألهم المتخاذلئن لهؤلاء المي- -أيها قل [ ]١٠

به.المؤمنون فليعتمد ؤحده اتله ؤش أعدائنا، عل ناصرنا هو المحفوظ، 
يصيبيكمأن ننتفلربمحكم ومحن أويلفرأجقم؟ الله سبيل ق شهادْ بتاإلا تنتفترون هل -أيهاالمي-: لهم قل ]٢٠[ 

بمحكلفاعل الله ما منتظرون معمحكم إنا فانتفنروا فنقتلممحقم، أوبايديتا تهلمكمحكم عاجلة عنده من بعقوبة الله 
ومحنكم.منا فريق 

يقبللن أوكارهئن، طائعين شئتم حال أي ؤش شئتم، كيف أموالمحكم أنفقوا للمنافقين: البي~ ~أيها قل [ ٠٣]
وط\عتغ.الله دين عن حانجون قوم لأنعًكم نفقامحكم؛ منعكم اتله 

ياتونولا ئؤ، محمن. ؤسوله وتءكذ.يب عرؤجل الخكفربايثه أصمروا أنهم نفقاتهم محبول عدم ؤبمب ]اه[ 
يخشونولا الفرائص، هدْ ثواب يمجون لا فهم كايهون، ؤهم إلا الأموال ينفقون ولا متثاقلون، ؤهم إلا الصلاة 

محقفؤهم.بسب عقابا؛ ركها تض 

يونجاولأ4ارآيثى جاء 
ألاقأكتنؤسءلواقكلأو0ذولاشي 

قاّبقمحنحأ مُيبببة ذنيبلف. .موءن ذسوهّحسّنة 
إyمحيوثههل
ْسمحقاوتزئبج
ضمبمنوليما،الآ

يصيِبمفرآسبك\وأ درةس نقر فمنتي -أإحدى 
معبمكرإقا يتا ولمحي ءة عني نر ف بمد 

وماهميمحب. حقثزٌثا إلامحكم منآمحكم 
^هتئؤإمثتهز\ل 

^لأتافينآلأسؤآإالأوف
بم(ط؛يمحثه



نووْالوتةايزئ\لتاشؤ

يتذشآق؛ بيمؤلآؤقنمحق\لأ 
محهزونيًظزبيأه(
^ح؛وتاضضؤوؤكذاؤ
محئا١Jمزتألآء
بم4>شبجرقفي

اعظؤإخناتبمؤأ^ان^5، قي، ألصت 
^^ْتآءاقه،راكوئومح

رويبمؤله ثٌ فصل ِثن آلته سيؤيينا آنته حسمبتا لؤأومحا 
^ئ،لكتفيلأككن

آتثابقاوآدؤدقسه-مور 

بج4همك,محدول

ءاتلجأسشؤيخثههت 
النرهآذولهمِعداد، تئؤل بجدوث يناً=قهموآؤمح 

١٩٦امحتامحن

ij\_؛jLL،هؤلاء أموال الني- "ايها تعجبلث، فلا ]ْْا 
الحياةبهاق يعذبهم أن انثه انمايربد أولادهم؛ ولا 

فيهاتقع الق -تحصيلهاوبالمصائب ق الدنيابالتعب 
هم،أنفوتحرج اض- عند ذللئ، بون بجتلا -حيث، 
•ورم|ولخ بالثه حكمرهم  ١٣فيموتوا 

اأيهلضم الله بالمنافقون هؤلاء ، وبجلف[ ٠٦]
واوليكضم، -إنهم SlIsاويا-كذبالمؤمنون 

لضم.ئقية فيحلفون بجافون قوم ولكنهم منضم، 
بجفظهم،ؤحصنا مامجنا المنافقون هؤلاء يجد لو [ ٥٧]

ينجيهمالأرمل، أرساق يؤويهم، جمل اوكهفاق 
د.أرعون.وهم إليه لانصرفوا مجنعكم، 

الصدقايت،،ة نذ يعيبك مجن الناففتن ومن [ ٠٨]

يصبهملم وإن ؤكتوا، رحنّوا منها نصبي، نالهم فان 
ؤعابوك.عليلث، يحطوا منها حفل 

الصّدقاتمة قق يعيبونلئ، الذين هؤلاء ولوأن [ ٠٩]
نرغ_،إنا الله، مماأتاه ؤسوله ويعطينا فضله، من الله يوتينا ّالله، حبنا وقالوا: لهم، ونسوله الله قم بما يصوا 

واجدي.لهم خيرا لكان ذلك فعلوا لو التايس. صدقات ؤم، الصدقة عن فيعنينا علينا، الله يؤبتع ان 
يضفيهمما لكون يلا الن.ين اكئن، وللمشيئا، يملكون لا الذين للمحناجمن، الواحبة الزكوات تعطى إنما [ ]٠٦

نفعهأو إيمانه قوة أو إسلامه يرخم، ممن بها قلوبهم تولفون وللذين يجمعونها، الذين عاة وللمحاجتهم، وقد 
للمغارمينوتععلى والمكاتبين، الأرقاء رقاب عت3ا ق وتعطى لمين(، العن شرأحد بها أوتدفعون لممين، لام

الذيافر وللماتيه، سبيل ق وللغزاة نبذيرفاعروا، ولا اد غيرفق الد.يون أئقلمتهم ولن الين،، ذات لإصلاح 
وثُعه.تدبيره ق حكيم عياله، بمصالح عليم والله وقدنهاّ الله فرصها فريضة مة القهدّْ الفقة، به انقطعّت، 

لحمقل فيصدقه، لم مايقال لكل تمع ي إنه ويقولون: بالكلام، ئؤ الله رسول يؤذون قوم النافقين، ومن [ ]١٦
اتبعهلن رخمة وهو يجيرونه، فيما الومنثن، وبصد3ا بالله يؤمن حير، لكل نستمع هوأذن أ محمد إن المي-: -أيها 

مؤح.ّْؤلم عذاب لهم الإيذاء، أنواع من، نؤع باي محو أ محمد الله نمول يؤذوjا والذين، بهداْ" واهتدى 



س!هو'١٩٧

الكاذبة،ان الأيمالمنافقون بجلف [ ]٢٦
أحقوؤسوك وانفه ١^٠!؛^، لمحثوا الملفقة؛ الأعذار 

كانؤاإن ؤحناعتهما، بهما بالإيمان يرصوهما أن ؤأول 
حقا.مؤمنين 

يرالد.ينمصّأن المنافقون هؤلاء يعلم ألم ]٣٦[ 
الدائمالعذاب لهم نارحهتم، ونسوله الله مجاربون 

ومنالعظيم، والذل الصيرهوالهوان ذلك فيها؟ 
عياذأفيه، والقرح ئومئه اش ئسول أذية المحاربة 

ذلك.من باش 
ورْدشانهم ق تنزل أن ايافقون بجاف [ ].١٦

لهمقل التكفر، من قلوبهم ق يضمرونه بما بجيرهم 
الاستهزاءمن عليه ماأنتم عل استمروا -أيهاالتي-؛ 
محد.رون.ما حميقة ■محرج اش إن والخربة، 

المدحمن قالوا عما الني- -أيها سألتهم ولمح، [ ]٠٦
نتحدثكنا إنما لتقولن: أصحابك( ؤحق قك، حق 

لحىبجلممذياش 
^^\ثهتمبمقواىدش

داكبماددآمحهورير 
كآقظ>ينج( آلحزمح، دمحّش 

ساؤ،يههمفيلأهم؛و
لنهرتا .وين مامخج أثن إمحئ 

قزمحاذووءاتنتهءقهوإ؛أهاءكنا-نيرؤثنتب 

ظيقهعن قم( بمدأثشمحؤان 
كشئ،القممذ ^^٩؛^. 

ذسيؤحِأذيدهرذّ<.وأآقه ويمبضبمؤن آلمع.روز( عن 
قنسن

بم4ئصأةؤسمحس

يستهزئون؟كنتتم وؤوله واياته ؤحل عز ابانفه التوا~ت أيها لهم قل به، لنا قصد لا بعكلأم 
إنبه، اسهزأدم الذي( بهذاالقال ^كفّرتم قد ١^^١^٠٢، من حدؤى فلا — لاتعتذروا"معشرالمنافقين [ ٦٦]

المقالةبهذ.ه دس_اإحرامهم أحرى حماعة نعد.ب توبتها، ق العفوؤأحلصت( ءللست( منهيكم حماعة عن ، نعف
الخاْلتمة.الفاجرة 

ومعصيةيامرون اككفر، واشهنانهم الإيمان إعلانهم ق واحد ( منفوالنافقايت( المنافقون ]٧٦[ 
يهمفنيذكرونه، فلا اش فسوا اش، سبيل ق النفقة عن أيديهم ويمكون والهناعق، الإيمان عن وينهون يسوله 

وؤسوله.باش الإيمان عن الخاؤحون هم النافقين إن حير. إل، يوفقهم فلم رحمته، من 
ضعقابا كافيتهم، ش أبدأ، فيها حاليين جهنم نار إل مصيؤهم بأن والكفار والمنافقات( النافقين اش وءاّ ]٨٦[ 

دائم.عذاب ولهم رحمته، من اش وطنيهم باش، ًشفرهم 



نوتةال|تتالناذراينأ 

سمث،ورهأحشءئمؤأزقدا 
هكهميخقهمِؤنحؤ
^0ممله-رقألآيا

الرتفيِه هرآمحتوث ثاوكلئ 
وشويمحي ثبماؤ ممٌه>محئ 

تدآنءابآه؛ملأطف 
حقاوأإاكثنيتاًكال 

^لوالهثثسد
^^>لألخروفةءهشآئر

أقآتيءقؤآهِشن نؤؤ)آ آلصاهمآ ؤيممؤث 

محز١محمهمىمحيا
^ًكلممةقم،عديى
مأنيوأصبمِج(

١٩٨القنيئاكئز

الاسهناءمن -معشراكاشن- افعالعكم إن [ ]٩٦
جانبعل يخث الق السابقة الأمم والخكفركافعال 

إلهائلتانؤإ متعكم، أشد والأولاد والمال القوة من 
واللذات،الحفلوفل من فيها بما وئمتعوا الدنيا، الحياة 

لشهوات١ من بتصييعشم ~ لمنافقون أيها١ ~ فاستمتتعتم 
مبجلوظه— قبدض-م مجن الذين كاستمتاع الفانية 

تلمككخؤض اش تش بالكذب ؤخضتتم الفانية، 
همالأخلاق بهذه الؤصوفون أولئك قبلعطم؛ الأمم 

هموأولئك الدنياوالأحرة، ق حسناتهم ذهبت الذين 
الدنيا.من ■بحفلوؤلهم الأخرة نعيم ببيعهم الخاسرون 

مصزا،خرالذين المناففن هؤلاء يات ألم ل*م\ا 
إبراهيموقوم ثمود وميلة عاد وقبيلة نوح قوم من 

قراهمانقلبت الذين ~ لوط وقوم ررمدين" وأصحاب 
اللهوبايات بالوي المؤسلون عندماحاءهم - بهم 

انتقاماحميعاعذابه؛ بهؤلاء اش فانزل فكدبؤهم؟ 
والمخالفة.بالتكلم.يب لأنمهم ١لفلال^ن هم كانوا ولعكن لظلهؤهم، الله كان فما عملهم، لسوء منهم 
وينهونهمالصاع، والعمل بالإيمان الناس يأمرون أنصاربعتس، بعضهم و)بوم بالله ؤالومنات والمؤمنون ت١م١[ 
أولئكعته، عمائهوا وينتهون ونسوله، اش ويطيعون اليكآة، ويعطون الصلاة، وبؤدون الكمروالعاصي، عن 

وأحكامه.تشريعاته ق حكيم ملكه، عزيزي الله إن حنته. ويدحلمهم عذابه من فينقن.هم الله سمحمهم 
فيهاماكثين الأنهار، وأش_جارها نمؤؤها نحت من نحري جنتان وؤسوله بالثه والمؤمنات المؤمنين الثه ؤممد ]٢^١[ 
أكبرؤأعفلمالله من ونضوان إقامة، جنات ق القرار طيبة البناء نة حومايكن نعيمها، عنهم يزول لا أبدأ، 

العظيم.هوالفلاح الأحرة بثواب الوعد ذلك العيم• محن فيه هم مما 



نورْالؤتجا-؛ئزئص

الةنينح؛مح١٩٩

و\ح1ظينيض الكفاربالجاهد الى أيها يا ]٣٧[ 
ومقرهمالمريقين، كلأ عل واشدد والحجة، باللسان 

مصخرشا•المصثر وبس جهنم' 
tU[ ] إلثيثاييء قالوا ما إنهم باض محقون ايا بجلف

كلمةقالوا فلقد لك١ذدون؛ إنهم لمين، الموإل الؤبول 
الإصرارؤحاولوا الإسلام، عن بها الخكفروارتدوا 

وماذلك، من الله يمكنهم فلم ئؤ، محمد الله مسول 
اشإلاأن وينممدويح، شيئايعيبونه، التامحقون ؤحد 

نبيه. ٠٣فتح بما غناهم فا عليهم، تفضل -تعال- 
الإيمانالكفارإل هؤلاء يرجع فإن الخئروالركة، مرن 

علأويممروا يعرضوا، وإن فهوخيرلهم، والتوبة 
٣الدنيا ق االو-بمع العياب اش يعيبهم حالهم، 
لجمولص جهنم، بنار الأخر؛ وق ين، المؤمنأبدي 

العياب.سوء عنهم ناصريدغ ولا ينقيهم متقد 
نفه:عل العهد يقطع من النافقين فقراء ومن [ ]٠٧

سرج(ىمنإسماداراً
ؤقد

لآ\نئصمحزتنومح
يغؤأبمدبهزوان ح؛رادهم يؤنحأبلى دشلهء من 

سمج(#وهرشلإدمحفيتالأا

ءوؤئإؤهسهمفلناءاضهرتينذمحصسلؤءبخلؤأبه 
^^ز،اققإمةثو

وبتاحتقامأدكذؤن.ماوتندوة متا 
آقةبهزومحؤبمهروق ألئِلملمنؤاق 

تآئؤبمإ؛ثمح
ي3)و\لهخم
^^سئ4زولأزئابللر.

الصلاح.طريق ق ثزل وليأموالهم، ق الصالحون يعمل ما ولتعلملن منه، لميس المال اش أعطاه لش 
الإسلام.عن ممصون وهم وتولوا الخير، ق المال وبانفاق الصدقة باعقناء بجلوا فضله محن الله فلماأعهناهم [ ]٦٧

اب؛الحيوم إل ١لتخلمامحنه تطيعون يلا نفاقهم، نفاقاعل زادهم أن ؤممامحبتهم صنيعهم جراء فك١ن ]٧٧[ 
وكذبهم.نفاقهم وبسبب هم، أنفعل قعلعؤه الد.ي الؤعخ- إخلافهم لب ؤدلك 
والكر،الكيا« من هم خالق به يتآحد.دون وما أنمهم ق يخفونه ما يعلم اش أن المنافقون هؤلاء يعلم ألم ]٨٧[ 

عليهم.أحص،اها الق أعمالهم عل يجاريهم فالغيؤب؟ علام النه وأن 
واتهموهمالكشيرعابوهم بالمال الأغنياء تصدق فإذا أذاهم؛ من الممدقون نلم—لم لا النافقين يخل ومع [ ]٩٧

هذه؟هتهم صد نحيي اذا ممنهم-: -خربة وقالوا بهم، امتهزووا طاقته-م بماق الفقراء نمدق وإذا بالرياء، 
مو.ح.مؤلم عياب ولحم النافقين، هؤلاء من الله ّءخر 



نوتْالوية

^^لهرسع\يىٍ؟

هإةثرءققرإ^شتآئ شش 
^^فؤزسممدوو١سلأضيى 

بجغ_دإانيلهمؤسؤمأن ويؤأ محو )ّوذ< خلف 
ذلإؤةثقؤ\ئ؛لأ^^،أسؤهالألآخمئو\ق 

^^إيتلجز\أ
^جتلق\ماقظآشقبما»ظالأعأوث. 

ءنىصماهماتمَاش
ةث)عوو]عوؤاءمحثإأكني\ئ مياوأْهم 

ظتيشهو0.
بم-يبههممحلأؤكد^\قلؤةمحيى 

ه4ريخإئنحئوة.ئدآ
وحهدإخ)بفف\؛غذقءامنهمأ١^ ئث نؤره بنك 

اقنعيرث>.ع همحفن منهزJة١فيVJة ^مفي 

نستغفرأولا للماشن اليسول- اسغفر-أيها ]•٨[ 
^همالهلم،باكراسغفاركلم

سحانهواش وؤموك. باش ئينروا لأنهم وتعكرر؛ 
طاعته.عن الخاؤحتن للهدى يوفق لا وتعال 

اش.رسول عن نحلفوا الذين المخلفون فرح [ ]١٨
ؤكؤهوائؤ، اش لؤسول ارالمدينهءمحالفين ق بفميهم 

اش،سبيل ق هم وأنفبأموالهم معه يجاهدوا أن 
غزوةوك١ت الحر، ي تنفروا لا لبعض: بعضهم وقال 

نارالئسول-: ~أيها لهم قل الحر• شدة وقت ق ررتبؤك،، 
ذلك.يعلمون لوكانوا حرا، أشر جهنم 

عنتحلفوا الذين المنافقون هؤلاء فلميضجمك [ ]٢٨

١لمذياحياتهم قلملأق نبؤك®  ٠٠غزوة ق اش نسول 
بماكانواجزاء نارجهنم؛ ق وليبكواكثيرا الفانية، 

والخكفر.النفاق من الدنيا ق بون يلق

إلغزوتك من الرسول~ -أيها اش ردك■ قاف ]٣٨[ 
لهم:فقل ^٠٠ ٣١٠غزوة بعد أخرى غزوة إل معك للخروج فاستأذنوك النفاق، ، ٠٣الثابتين المنافقين محن، حماعة 

مرة،أول بالقمل ؤضتم إن،ءكم الأعداء؛ منر عدوا مي تقاتلوا ولن الغزوات، من غزوة أبدأي مي تحرجو١ لن، 
ه.اش ؤسول ْع الحهاد عن تحلفوا الذين مع فاقعدوا 

باشء£فروا لأنهم لتدعوله؛ قيرْ ، ٠٣تقم ولا النافقين، من مات أحد أبدأ٣، اليول- -أيها تصل ولا ]-؛٨[ 
نفاقه.علم من م ي عام حضم وهدا فاسقون. ؤهم وماتوا ه ويرّّول تعال 

بمكابدتهمالدنيا ق بها يعذبهم أن اش يريد إنما وأولادهم، المنافقين هؤلاء أموال الهول- -أيها تعجبك ولا [ ]٠٨
وؤموله.باش ءقفرهم ، ١٣وبموتهم شأنها، ق الشدائد 

محنكالإذن طلب اش، نمول مع والجهاد له والإحلأم، باش تأمربالإيمان ه محمد ، ٠٣سورة أنزلت وإذا [ ]٦٨
الخروج.عن، العاجزين، ١لقاءديزا مع اتنكتا وقالوا: المنافقين، من، أولواليسار الهول- -أيها 



اإئئ،التاثز

امحتاكن

وهوأنبالعار، لأنفهم الناقمون هؤلاء رض [ ]٧٨
وأصحابوالصبيان النساء ْع اليؤت ق يقعدوا 

نفاقهمبب بقلوبهم؛ عل النه ؤختم الأعذار، 
اله.فيرسول ْع والخروج الخهاد عن ونحلفهم 

ونسائهم.صلاحهم فيه ما يفقهون لا فهم اش، سبيل 
فقدالغزو، عن الناقمون هؤلاء إذنحئف ]٨٨[ 

باموالهممعه وا،لومنون .ؤ اتثه رسول جاهد 
١منيا،ق وانمنيمة النصر لهم ؤأولتمك ؤأنقسهم، 

الفائزون.هم وأولئك الآحرْ، ق والكرامة والحنة 
نحتمن نحري حنات القيامة يوم لهم النه أعد [ ]٩٨

ذلكأبدّا. فيها الأنه.ارماكشإن وأسجاره.ا قصورها 
هث١لفلأح١لفليم.

اا١لمدينةااحول الخرب أحياء من حماعة ؤجاء ]•٩[ 
فيههم مجا له ويبينون ه، اش لأ*—ول إل يعتذرون 

وقعدللغزو، الخروج ز القدرة ؤبمدم الضعف من 

ءانؤاذقت محزآهل، 

بم'لأثامحوآصزى
آدتصفمدنمحوست 

^ث\ؤهصةئ\ق
محولأثآمحاؤلأءأقث
بخأقؤرئ,ولهء

محِتي4لحكَلآين
آإئْعىاْ ملطنزو،ه 

هءهإئت\آشيلعيإلنمم<رتلم 
يسمايلأيهٍيؤ]دسقذلألق قن 

وظحا-محالف تع 

بالقتلالدنيا ق أليم عداب هؤلاء من ءكفرو١ الذي>ن يصيب ّاش.• نمول ر حؤاة بغيرعدرأؤلهرؤع، قوم 
بالمار.الأحرة وي ؤغيره، 

بهايتجهزون مالمال من لايملكون الدين والفقراء والمرضى الضعفاء من الأعذار، أهل نؤ ليس [ ]١٩
معالخهاد الخد-رعن منعه ممن أحسن مارمن دشرعه، ؤعملوا ويموله، أحلصواتنه إذا القعؤد ي إئم للخروج، 

بهم.يحيم غفورللمصسنتن، واليه عليه. ويواخذ قتله من يعاقب طريق من وليسوله لئه ؤهوناصح ئق، الثه رّول 
أحملخكمما أحد لا لحم: قلت، الخهاد إل بجملهم تعينهم أن يطلبون حاووك ما إذا الذين عل إئم لا وكد.لك، [ ]٢٩

لملأنهم وJوابه؛ الخهاد حوذ من فاتهم ما ٣^ أسفا دمعا أعينهم فاضت، وقد عنك، فانصرفوا اللوالب،، محن عله 
الله.سبيل ق للجهاد لو-محوا بجملهم وما ينفقون، ما يجدوا 
الأغنياء،المنافقون وهم بالتخلف، الإذن يطلبون -أيهاالمسول- حاؤولئ٠ الدين الأغنياء تؤ واللوم إنماالإثم ]٣٩[ 

الفهم يدخلهاإيمان، فلا بالمفاق، رقلوبهم افه ؤختم الأعذار، وأهل النساء مع القعود لأنفسهم اختاروا 
معلئ،.الخهاد وتركهم عنلئ، بتخلفهم عاقبتهم مء يعلمون 



نوت;اؤتيا-لمحُهيىءقر

ْىئحتالإطئوخعeلءءقنِهدؤآناآقئ ؤبمث آن 
وؤ؛ا؛تإ^^ئرؤظونإقمإك> 

أشبء1مول 
إدالختقم 

^جمآآبمائامأ
هتؤإعثهزمحإت

ظي\ك؛وت
تلأوالأمحسثمحومح
^^أوعأسنطر
بيآو؛لآلأضغيثجوض

مفيألآ\قانخ1ئ
آقغ-غورتيي-همهيخميؤءاث ف سندجملهراش 

الةش؛ثإمح

هؤلاءالتخلمنيعتدرإلمكم"ايهاالومنون- ]!٩[ 
مناتمدون عندمبالأكاذيب الشرىن جهاد عن 

الؤسول-:-أيها لم قل ااتبوكا<، غزوة من جهاديكم 
نبانائد اتقولون، فيمنصدقكم لن تعتذروا لا 

اشؤسيرى لديناكدبؤكم، حقق ما أمركم من اش 
أونفاسكم، من تتوبون كتم إن وبس—ول، عملخكم 

الدنيا،ق أعمالخكم للناس يفلهر ؤّعليه، تقيمون 
عليهنحش لا الذي إل مماتحتكم بعد مجعون تم 

كلها،باعمالكم فيخبنكم وظواهرها، أمونكم بواطن 
عليها.ويجازيعكم 

-كاذبينباينه المنافقون لطم يحلف مم]٠٩[ 
لتركوهمالغزو؛ من إليهم رجعتم إذا معتذرين- 

احتقاراعنهم ؤأعئهثوا فاحتنبؤهم اءلة، مدون 
إليهيأوون الذي رمكانهم الؤإطن' خبثاء إنهم لم، 

منبون بمالكنوا؛بءكس_حزاء ارحهنم؛ نلاخرة اي 
والحنايا.الأم 

تعلمونلا —لأنمقم عنهم ؤصيتم فان عنهم، محقوا كدبا؛ المنافقون هؤلاء —أيهاالمؤمنون- لطم بجلش [ ٩٦]
ونسوله.الله طاعة عن والخروج الفسوق -ش تمروا ائكن غيؤهم ولا هؤلاء عن يرضى لا اللص فان — كذبهم 

عنوبعدهم قلوبهم وة وقلخفائهم ؤذللئ، الحاصرة، أهل من ونفاقا طفرأ أشد البادية كان ّالأعراب [ ٩٧]
الشراعمن الله أنزل ا ومالدين، حد.ود يعلموا لا بان أحق لذلك فهم والذكر، الؤعظ وجالس والحلماء العلم 

عيال0.لأمور تد.بيره ق حكيم حميعا، هؤلاء يجال عليم وانله و١لأحك١م، 
عقابا،نفسه عن يدفع ولا ثوابا، لا؛محوله ارة ؤحغرامة اتله سبيل ق مايتفق يجتب من الأعراب ومن [ ٩٨]

بنياتهمعليم لمايقولون سعيع والله لمثن. بالملا دائرعليهم السصوء ولطن والأفات، الحوادث وينتفلربيطم 
الفاسدة.

منماينفق ويجنب والعقاب، والثواب المؤن، بعد وبالبعث ويقزبؤحدانيته بائنه يومجن من الأعراب ومن [ ]٩٩
الأعمالهذه إن ألا ئوله، انممول دعاء إل وّيلة ويجعلها ومحته، الله نحنا قاصدأبها المثمكثن جهاد ق نفقة 

بهم.نحيم السيئات، من فعلوا لما غفور الله إن حنته. ق المنه سيدحلمهم تعال، الله إل تقربهم 



ا-وثآهقيىءثد

اقن؛ثإمح٢٠٣

باشالإيمان إل أولا انس سقوا والذين [ ١٠٠]
وعشثرمقومهم هجروا الذين المهاجرين من ورسوله 

نمرواوالأنمارالذين لأم، دارالإّإل وانتقلوا 
اسعوضإوالذين الكفار، أعدانه عل ئؤ اش رس—ول 

لرضاة_ والأمحال؛ والأقوال الاعتقاد ق باحسان 
عنهماف رمي الذين أولئك وتعال، بحانه ّاض 

منلهم اأجزل لنعته ويصوا ونسوله، اش لهناعنهم 
نحريجنات ؤاعدلهم وإيمانهم، ءإاعته_م خمي النواب 

فيهاأبرأ،قصوؤهاؤأشجاؤهاالأنهارخالدين تحت 
العفليم.هوالفلاح ذلك 
عنهم-اش -ؤضي للصحابة تزكية الأية هذه وق 

منتوقرهم فإن ولهذا عليهم؛ وثناء لهم، وتعديل 
الإيمان.أمول 

منافقون،ا١المدينةااأعراب حول الذين القوم ومن [ ١٠١]
الشاق،خمر أقاموا منافقون _ةاا رااالوينأهل ومن 

المسول——أيها عليك بجي بجيث حلغيانا، فيه واندادوا 
والسيبالقتل مرتين؛ منعذبهم نعلمهم، نحن أمؤهم، 

نمالمؤلت،، المبربعد وبعد.اب الدنيا، ي والفضيحة 
جهنم.نار ق عثليم عذااب إل القيامة يوم يندون 

^^1نوآلأصاروأكتي
ؤكدعثهرويجتؤاصه أب نصؤتح باحستي 

^كهملأن.أمحنفرجا دهق 
لأة1ئ،لإ\هفييعمتدإوآئتافي ثين مشمن 

عدفاق يتدمحن ئم نحن 
^هزثلواسلأعحا■ءظام.ؤءامون 

ولقئت ألصت ويلهذ ؤء بمال ■ص ألؤه هوبمتل آس 
لخْمآرىآسءكؤ

عهمِأذش
لإمرآسوءا-موفلإون 

-ؤهوالصالح العمل حلهلوا منها، وتابوا عليها وندموا بن.نوبهم اعرفوا حولها، وملن ررالمديتهءا آهل من واحرون [ ١٠٢]
اش.يسول عن وهوالتخلف -باخرسئ- الصالحة الأعمال من ؤغيرذلك بالذنب، والأعراف والميم التوبة 
بهم،ؤحيم لعباده، غفور اننه إن محنهم. ويقبلها للتوبة يوفقهم أن اش عى — يئة الالأ-يّال من وغير؟ 

دنىمن تهلهرهم صرقة ؤآحرسيئا صالحا عملا خلطوا الذين ين، المائيهؤلاء أموال من المي- -أيها خن. [ ١٠٣]
دعاءكإن منها، واستغفرلهم لذنوبهم بالمغفرة لهم وادع المخلصين، منازل إل النافقين منازل عن وترفعهم ذنوبهم، 

بعمله.عامل ؤب ؤسيجاني ونياتهم، العيال باحوال علم وقول، دعاء كل سمح واش لحمّ ؤطمانينة زحمة واستغفانكء 
ويثيبالمدقات ويقبل عياله، توبة يقبل هوالذي ؤحده اش أن الحهادؤغرهم عن المتخلفون هؤلاء يعلم ألم [ ١٠٤]■

يضاه؟إل أنابوا إذا بهم الؤحيم طاعته، إل يجعوا إذا عباده عل المواب هو اش ؤأن عليها، 
واجتنابفرائضه، وأداء طاعته، من بمايرءئي.ه اعملواش الحهاد: عن المتخلفين -أيهاالمي-لهؤلاء وقل [ ١٠٥]

مكميعلم من إل القيامة يوم و؟-هرجعو0 أمبكم، يتيين ؤوالمؤمنون، ونسوله عملعكم اش يؤى فالمعاعي، 
وطغيانه.باطله استمر لمن وؤعيد تهه.دد هدا وق تعملون. كنتتم بما فيخمكم ؤجيكم، 

هوقاض.ما فيهم اش لقمي مؤخرون؛ ررتبوك،،آخرون غزوة ق المؤمنون- ~أيها عتهكم المتخلفين هؤلاء ومن [ ١٠٦]
وإمااش، يعذ.بهم إما أمثة، ن ؤهلأل مالك، ن وكعب النبح، ن مرارة وهم؛ فعلوا، ما تز نرموا الذين هم ؤهولأء 

ؤأفعاله.أقواله ؤب ق حكيم أوالعفو، العقوبة يستحق بن عليم واش يعفوعنهم. 



نؤرواوثا-ائزئصءشت

لأوطمت\ومؤ(ئوأإ؛ثت 
ثلاثه و,؛دءتادامحثارب أنمؤؤيثث 

اردتاءالأالحنؤتو\ستنهد\مزثحلسإل 
فيزوآقى،قنجئ ؤ0خاج؛يى\لإ\ 

اتنحجث يجائ مؤ محخ ئوم ش أجل اٌ اوئ، ين 
شقبمبمهُ

بمقهُأثس ثن ؤئئنئيثعويخن؛0"؛^١٠؛ 
إيالهءقث١ةهؤلأقلآخمى
سس\ؤىتء\ْربم
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للموئينمضارة جدأ؛ م بتوا الذين والمنافقون [ ١٠٧]
بعضهمفيه ليصل المومنى؛ وتفريقابين وكمرأباينه 

لمون،المفيه يمل الذي اء،ا ااةبجد مويهؤك 
و١نتفلاراذلك، يب د*ويتفرقؤإ السلمون فخلف 

—ؤهوأبوعامرالراهباقبل من ونسوله ادو4 حاردسا لن 
ولحلمفنلم؛ن، للمللكيد مك١نا لكون الفاسق™ 

الخيروالرفقإلا ماأرادواببنائه إنهم الناقمون ٥—ولاء 
عنالعاجزين الضعفاء والتؤعة لمi^ن، بال

فيمالكاذبون إنهم يشهد وادئه قياءلإ،  ١١مجد السثرإل 
وأحرق.الجد هدم وقد علميه• بجلمفون 

أبدا؛الجد ذلك ق للصلاة ~أدهاالي~ تقم لا ت٨*١[ 
~وهويوم أول من التقوى عل ائس الة-ي السجد فان 

هذافش للصلاة، فيه تقوم أن أول اءار- ءاقيجد م
النجاساتمن بالاء يتعلهرؤا ان بجبون ؤحال جد ال

نؤبالن من والأستغفار با كمايتطهرون والأقدار، 
مسجدلكن وإذا التهلهرين. بجب، وانثه والعامي. 

فميجي.يوم، اوئا من التقؤى عل اسس قد اء١١ ارقي
والأحرى.الأول بتلربق كد.لك ئؤ، اتنه رسول 

وطاعتهاف، تقوى عل بنيانه أسى من لايستوي 
لمين،المممصجدأصرارأوئفرأوتفربقأبين فبق قوط، للمتداعية حفرة نوطرف بنيانه أسى ومن ومرءنساته، 

حدودْ.التجاوزين الظالثن القوم يهدى لا وائنه نارحهنم. ق القؤط. إل ذلك به فادى 
بقتلهمقلوبهم تتقخ أن إل قلوبهم، ق ونفاقاماكثا راقباءااثظ لجد مضارة بنوم الذي ايافقين بنيان يزال لا [ ١١٠]

هؤلاءالمافقونعليه بما عليم واتله الخؤمح،. غاية منه ؤخوفهم ربهم، إل وتوبتهم الندم، غاية أوبنيمهم أوموتهم، 
حلقه.أمور تدبير ق حكيم بنائهم، ق قصدوا وما الشك من 

نفؤس،همليدلهم النعيم، من فيها الله أعد وما الحنة، ذلك مقابل ق لهم بان أنفههم الومنين محن اشترى اتله إن ؛! ١١١]
مؤسىز الزلة التوراة ق حفأ عليه وعدأ وثقثلون، فنمتلون ديته، وإظهار لكمته لإعلاء أعدائه جهاد ق وأموالهم 

اللهمن بعهدْ أوق أحد ولا ئؤ. محمد ض المزل والقرآن لام، العليه وعيي النيل والإمحيل اللام، عليه 
منبه وبماؤعدتكم به، الله بايعتم ١كى ببيعهكم الومنون- الرور-أيه.ا فاطهروا عليه، الله عاهد ا بموق لن 

العظيم.هوالملاح البيع ؤذللق، و١لرضح١ن، الحنة 



نووْالوتةاإئزإالخمحىئت

امحهأمحث٢٠٠

البشارةلهم الذين ا.لومنين هؤلاء صفات ومن [ ١١٢]
عماكرههالراجعون التائبون أنهم الحنة: بدخول 

للهالعبادة اخلصوا الذين ويرضاْ، بجبه ا مإل الله 
معل الله بجمدون الذين طاعته، ق ولحدوا وحده 

الراكعونالمانون، خيرأوشر، مجن به ماامتحنهم 
الناسيامرون الذين فيها، الساجدون لاتهم، صق 

مام عن وينهونهم به، ورّوله اأمرالثه مبحكل 
النتهونالله فرائض المؤدون وؤسوله، عته الله نش 

محيالواقفون طامحه، عل القائمون ونهيه، أمره إل 
المتصفئنالمومنتن هؤلاء وبئر~أيهاالوا~ حدوده• 

ؤجنته.الله مصوان الصمات بهده 

قرابةولوكانواذوي للمشمكتن، يدعوابالمغفرة أن 
ؤمحادة—الله ب شركهم بعدماماتواعل من لهم، 

لموتهمالحمم أصحاب أنهم لم ين وتبالأوئان، 
قالا كملأومكذن، يغفر لا واننه الشرك، عل 

سمحانه:وكماقال ^^فآقلأبمفرالبم/قبمي، تعال: 

آلثبيبثآنحمدوث آضووث اكشّئ 
يآلممرضآلتهحدوذالآ'ي-زوث أؤحكعؤث 

آلةلخذود محظؤث 
ءاتنتأاحًقانلمحوافيث م0 

نتفJؤءءقاؤأأؤل شنيكثث تييأ 

بجيلآيه،الأهمنيدةوعدلءكال 
ظمخإءنأت؛م

ؤبمابمن،اد١ثهإأصل وماحكاث لآؤةلحل_ره( 
^اظنإال١قمحكفيى
ثوتي،والأنصمحء

دونآقمنوكزلأثمن0وبيستاومالطرين 
كءهمواصتوآمحاه

بم/يهررءولثمارج(ؤنهريرئاب ليتي 

عفيؤاذ>نمنهي.قثدؤ؛اةرشدفملئاش 
قوله:وش وعدهاإياْ، عزمجوعدة الشرك،إلأ لأبيه - الملام -عليه استغفارإبراهيم ومالكن [ لا١١

تركهلكفرأ، سيموت وأنه والتدكير، الؤممفل فيه ينخ ولم عدولله أبا0 أن لإبراهيم فلما إةثرحقانفيجمتاي. 
قومهمحايصدرمن كثيرالصفح لله، ١لتضرع عفليم اللام- -علميه إبراهيم إن منه• وتبرأ له، الاسغفار وترك 

الزلات.من 
ومامجتاجونبه، مايتقونه قم حق والتوفيق بالهداية عليهم مس ابعدأن قومليضل الله الكن وم[ ١١٠]

مابهلخكم وبين تيٍكونواتعلمون، مالم علميكم فقد عليم، شء بًكل ائنه إن وفروعه• الد'ين أصول ق إليه 
رّالته.بابلاغلكم علهكم الحجة وأقام تنتفعون، 

يشاءمن بجي والتشرع، والعبادة والتدبير الحلق ق له شربك لا ومافيهن، والأيض السموات مالك الله إن [ ١١٦]
عدوكم.ر ينصركم نمير ولا أموركم، يتول اش غ؛ر أحد بن ومالًثم يشاء، من وبعين 

ديارهمهجروا الذين رالهاجرين الله وتاب وطامحه، إليه الإنابة إل محمدأئؤ نبيه الله ويق لمد [ ١١١]^
قااتبوكاا غزوة ق الأعداء لقتال معه حرجوا الذين اش. رسول أنصار ر وتاب الإسلام، دار إل وعشيرتهم 
فيميلونالحق، عن بعضهم قلوب يميل لكد مجا بعد من عليهم الله تاب لقد والقهر، الزاد من وصيق حرشيبي، 

وأجلهم.عاجلهم ق والنهمة كثيرالرأفة بهم إنه عليهم، وتاب وقواهم ثبتهم الله لدغن والكون، الدعة إل 
عليها.وثبتهم منهم، وقبلها بالتوبة، عليهم مف أث بهم رحمته ومن 



نور5اؤتي

ءثهزآإؤسظواٍأداصاك 
^^نِوظر\شلأتيأوصاك يماجمذ 

محقان\ضَم\وب
حومحثؤيأ \ئبمواآقه  ١٣٠١ءآفين يهآ ه آفييسم 

وسءلهميحن>.ماطا0لأضيث 
^١^^^١٠ين 

ئونت\'صمه؛، ياثسهزش 
محولأءم0يثا

ولأمظمنذإآنحينب' مئين' دتثة ولآينفميس 
^^زأقكنتاط\لإ
كفنواءكا0
^هثئبمئوأفي\ض
^نأانجلخئهزبجتولأ0

القنينإكر

الأمار--من رالثلاثة اش تاب وكذلك [ ١١٨ل
قاض. رسول مع الحهاد عن نحلفوا الذين 
بنوهلال مالك بن كعب -وهم اات؛_وكاا غزوة 
شديدأ،حزنا ؤحزنؤا الربيع" بن ومستارة أمية 
غنايسعنها؛ الأنجش علهم صافت إذا حق 
لناانمميآ عال>ّيإ ؤضاثت خالفهم، يسب وندما 

إلااش من ميحا لا أن وأيقنوا الهم، من أصابهم 
لمستمزوامنهم؛ ويبلها التوبة إل اتله ويقهم إليه، 

عباده،'خمت هوالتراب اينه إن طاعته• ويعجتوا 
بهم•الرحيم 

يشرعهوعملوا ورسوله اش صدقوا ياأيهاالذين [ ١١٩!
ماتفعلونكل ق واجتنبوانواهيه امتثلواأوامرالله 

وعهودهم،ابمانهم ق الصادقتن وكونوامع وتركون' 
شؤونهم•من شان كل وق 

اض.ول رِّمدينة لأهل ينبم لكن ما [ ١٢]•
أهلهمي يتخلفوا أن المائية ّكان من حولهم ومن 

هملأنفس—يرصوا ولا اش رسول عن ودورهم 
البانهم ذلك ومشقة؛ تعب ق ئؤ والرسول بالراحة، 

الكفاروطرهميغضب أرصا يطوون ولا اش، سبيل ق محاعة ولا تعب ولا عطس ؤجهادهم سفرهم ق يميهم 
الاش إن صالح. عمل ثواب كه بدلك لهم إلا'كتب أوهزيمه قتلا ؤممدوهم ع—دوالله من بميبون ولا إياها، 
حلقه.ؤحق حمه، من عليهم بما وقيامهم اش، أمر إل مبادرتهم ق أحسنوا الذين الحسدتن أحر يميع 

جهاده،ز ئؤ الله رسول مع سيرهم ق واديا يقطعون ولا الله، سبيل ذ كيترة ولا صغثرة نفقة ينفقون ولا [ ١٢١]
الصالحة.أعمالهم خمر به يجزون ما أحن الله ليجزيهم أجرعملهم؛ لهم كتب إلا 

حرجفهلا حمّعأ، يقعدوا أن لهم يستقيم لا كما عدؤهم، لقتال حميعا بجؤجوا أن للمؤءنتن يد؛ني وماص [ ١٢٢]
مافبملموا القتال عن القاعدون لتفقه وذلك والقصود؛ الكفاية بهم نحصل حماعه فرقة مزم للغزووالحهاد 

مجدرونلعلهم إلهم، يحوعهم عند تعلموه بما قومهم وبنذروا لبوله، ( Jfأنزل وما الله دين ق ١لأحك١م من يجدد 
ئؤاهيه.ؤاجتناب اوامره بامتثال انته عذاب 



نورءالوتجامحأاسءقت

القنميثآكز٠٧

[١٢٣  t تثمكهؤعلوا ونسوله اننه صدقوا ائدين ايها يا
مندارالإّلأم إل فالأقرب الأقرب بقتال ابدؤوا 
واعلمواؤثسدة، غلظة الكفارفيكم ولحد الكفار، 

ونمرْ.بتايسئم ح اش أن 
خمرسررالقرآن من ورة ّاش ماأنزل وإذا [ ١٢]-؛

-إذ،ءكارأيقول: من المتافنتن هؤلاء فبن ؤموله، 
تصديقاورم الهذه زادته أنمشم - تهزاء واس

وآياته؟باش 
السورةنزول فزادهم ومثوله باش آمنوا الذين قاما 

ؤهمبها، بهاوتدبرهاواعتقادهاوالعمل إيمانابالعلم 
واليئتن•الإيمان من اش أعطاهم بما يفؤحون 

اش،دين ق وثك نفاق قلوبهم ق الذين وأما [ ١٢٠]
ماهمنفاقاوسلأإل يزيدهم الورة نزول فإن 
ؤهمهؤلاء ؤهلك والشك، النفاق من قبل من عليه 

ؤآياته.باش جاحدون 

وآعلئؤاانقآثهروصسدإفءقمظظله 
ثمنه،رشنؤزه وآداما\تيت، ه تغآلمتضث 

سزادَشصئئثايى
.دست،شرور> ءامنؤا؛J^_\دنهرإيمنناوهم 

محبرمحوادضرمحا،اق

بيكوءادامآ 0 ^لأفاتدًطزئن 

ئنتشرأيزممأقئ زؤاصنف آذصسبئدئم 
^نولينمت؛ؤفن ج لاثيهؤث 

بالمؤمبنعنه^كم فبنوماعننرحنمل عنتز 
٥٥١؟^مؤاْشلحنهمآك ثان رءومحل 

آق_نؤلآفظامجاوهووب ؤًكلت ءالائوعثه 

ملق مرتتن أو مرة النفاق محن وباظهارمايمهلنون والشدة، بالقحهل يبتليهم اش أن المنافقون يرى أولا [ ١٢٦]
اش.آيات من يعاينون بما يتذكرون ولا يتعظون هم ولا ونفاقهم، ًتكفرهم من يتوبون لا ذلك مع هم تم عام؟ 

عيوبهمذم فيهامن لمانزل وغيظا؛ إن٠ءكارألزولهاؤسخرية بالعيون تعامزالمنافقون سورة ماأنزلت وإذا ا ١٢]ما
عندهمجن وانصرفوا قاموا أحد يرهم لم فان الؤسول؟ عند من قمتم إن أحد من يراعكم هل يقولون: نم وأفعالهم، 

يتدبرون.ولا يفهمون لا أنهم مميب الإيمان؛ عن قلوبهم اش مف الفضيحة. محافة واللام الصلاة عليه 
١٠٣حريص والعنت، المكروه من ماتلقون عليه يثق قوميكم، من يسول أيهاالمؤمنون جاءًقم لف- [ ١٢٨]

والنهمة.كثيرالؤافة ؤهوبالمؤمنين شانعكم، ؤصلاح إيمانمكم 
ما*همح ي*ًثفينيا اش، حي لهم: فقل الرسول~ ~أيها بك الإيمان عن والمنافقون المشركون أعرض فان [ ١٢٩]

العرصوهورب ومعيي، ناصري فانه أموري؛ "همع مصت وإليه اعتما-ت، عليه هو، إلا بجق معجؤي لا أهمي، 
المخلوقات.أعفلنإ الرهمن فعرش العفليم، 



اإئز؛اهوىءقر

'^؛٤^٤
فنِيأمحأؤءمحج

هأق&ت\ع°
^مهادآلخءرونا0سا

يتيرالأوتاَنيجمحاسق 
انخئئُوذاى^محدy لائف ؛١ 

^^محثتلألأقونينم
سمأف1طوآككئ

صيآءوآفمنمراومحيرُْدتتازوجعدالقصي ^١^ 

كقف\ضؤجآر
0لآلأومحلآمحٌثظدا 

٠٨اقفثإكثر

يوضسورة 

أولق القثنمة الخروف عل الكلام سق }\0 ]١[ 
القرة•محورة 

وبينهاش أحكمه الذي الحمحكم الكتاب آيات هذه 
لعبادْ.

علبالقرآن الوُي إنرالما للناس عجبا أمرأ أكان ]٢[ 
وييس/اكينآصوااش، عقاب ينذرهم منهم يجل 

صالحأجرأحسنابماقدموامن لم أن ورس_له بالله 
وتلأْائنه بوك اش. رسول أتاهم فلما الأعمال؟ 

بهحاء وما محمدأساحر، إل المنكرون: قال عليهم، 
البطلان.ظاهر سحر 

قوالأنض موات الأؤجد الذي الله رجكم إن ]٣[ 
المشعل وارتفع- علا -أىت استوي ئم أيام، ستة 

اليدبرأمورحلقه، ؤعفلمته، بجلاله يليق تواء ائ
يومشاغ عند0 يشع ولا أحد، قضائه ق —اده يض 

أفلاالعبادة. له ؤأحلصوا الصفات، بهده المتصف رجكم النه فاعبدوا بالشفاعة، له ياذن أن بعد من إلا القيامة 
والمج؟الايات بهده وتعتبرون تتعقلون 

المؤن،بعد يعيده نم الخلق إيجاد يبدأ الذي هو الحق، الله ؤعد وهذا حمعا، القيامة يوم معادًغم رجكم إل ]ا[ 
والدينبالعدل. الحناء أحسن الحنة الأعمال ؤعمل ونسوله، افه صدق من ليجزي الأول؛ حياكهيئته فيؤحده 
عدابولم الأمعاء، ويفئ^ الؤحهمه يثؤي الهرارة شديد ماء محن شراب لهم ؤسوله الة وؤساتثه ؤحدانية جحدوا 

ؤصلالهم.ءكفرهم بسبب محؤح 
وبالقمرالأيام، نمق فيالشمس القمرمنازل، وقدر نورا، القمر ؤحعل صياء، الشمى جعل ى هوالن. القه ]٠[ 

وعلمه،اش قدرة كمال ل ودلالة عفليمة، دكمة والقمرإلأ الثمس تعال افه حلق ما الشهوروالأعوام، تعرف 
الخلق.إبداع ق الحكمة يعلمون لقوم والأدلة الحجج يبين؛ 
ونقل١م،إبداع ومافيهمامن الخلق عجائب من والأرض السموات ي اش والتهاروماحلق الليل تعاقب ق إن ]٦[ 

ؤعدابه.ؤسخهله اش عقاب يخشون لقوم واضحة وحآجمتا لأدله 



ّمحً.محا-محإالمحىءقر

للحساب،١لآحرة ق لقائنا ق يطععون لا للن؛ن إن ]٧[ 
البعث،لإذ،ءكارهم الأعمال عل الحناء من يتلوه وما 

إليها،ؤيكنوا الأحرة، عن عؤضا الدنيا بالحياة ونصوا 
ساهون.و١لشرعية الكونية آياتنا عن هم والذين 

بماجزاء الآح_رة؛ ق —ارجهنم ن مقزهم اولثملف ]٨[ 
والخطايا.الأئام من دنياهم ق يؤضون كانوا 

الصالحاتوعملوا ورسوله باض الذيزآمتوا إن ]٩[ 
العملإل ويوفقهم الحنة، ؤلربق إل ربهم يدلهم 
الحنةبدخول يثيبهم ثم إيمانهم، لجب إليه؛ الؤبمل 

غرفهمنحتا من عليهم'نحري رضوانه وإحلال 
المعيم.جنات الأنهارق ومنازلهم 

اللهم(،بحانك )ّبيح التالحنة ق دعاؤهم [ ]٠١
بعضأقبعضهم وتحية لهم، وملاثلتكته اش وتحية 

ؤبيثه لحمد  ١١٠ت قولهم دعائهم واحر رمحلأم(، الحنة 
المخلوقاتحالق ض الشكروالثناء أي: العالمتن" 

بنعمه.ومجريها 

^واyتيةآلأياوآطلأ

يتلى

لفتنالئهرومحهزئاتثروءمحدمذ4همني 
بمجلأئإلثاص١كر

و؛دامشالإذسج( ^^ؤزيمن 
^^ئابم١ةن١مفا

ولثدسكاآفنو0ه ^^؛زتاطاؤأئنيث 
ئ4ريجزتاكئ

طلإتمف،سدت.

بجافونلا الذين فنرك لهلكوا، بالإجابة الحير ق لهم الشركاستعجاك ق دعائهم إجابة للناس اف ولوبمجل ؛؛ ]١١
حائرين.يرددون وعتوهم، تمنيهم ق والنشور بالبعث، يوقنون ولا عقابنا، 

حبعل أوقاعدأأوقائما، لحنيه مضهئجعا عنه، ذللث، كشف ق بنا اسغايث، الشدة اث الإنأصاب وإذا [ ١٢]
الأولطريمته اّتمزض أصابته الق الشدة عنه فلماكشفنا الضزبه. ذللث، نزول عند بها ياًكون الق الحال 

بهنزل قد كان ما عنه فزج الذي سكرربه الثوترك والبلاء، الشدة من فيه ك١ن ما ومي الضر، يصيبه أن ئل 
رينالضر، من فيه ماكان عنه ادنه ، كشفبعد وءنادْ جحؤده عل استمراره الإنس—ان لهذا رين كما البلاء، من 

به.والشرك الله معاصي من يعملون كانوا ما أنبيائه ؤش الله عل الكذب ل أرفوا للذين 
رسلهموجاءتهم أثمكوا، لنا بربهم- المشركون ~أيها مبلًكم مجن اض يبل كدت الي الأمم أهلكنا ولقد [ ١٣]

أهلكاهاالي الأمم هده تًكن ملم بها' جاء من صدئا تبتن الي والحجج الواضحات بالعجزاث، اش عند من 
اش.حدود متجاوز محرم كل تحزي الإهلاك ذللث، مثل الهلاك، فاستحقوا لها، وتنقاد رسلهاا لتصد3، 

ثرأ،أحيرأأم تعملون: لنفلركيف النهثكة؛ القرون بعد مجن الأرض ق حلفأ الناس- -أيها حعلناًُكم نم [ ١١]■
عملخكم.حما بذللثا فنجازي»ءكم 



ّور'.محا.لثزأاصةشت

ينن>لأتيميث>
دا\نيلئآء 

شعدابءو>نجطمه \ق 
L_J « يهءوشطر أذ زلا 3لإثهرعقطز ت\ أيئه
ج(محلانحقلؤث قن 

ومحئذب\ووبممائة
دوزاشج( \ئهُلأبمإح\لئجرئوث 

خثأدوئايميهخروبمهمؤيف ما 
زلاأنتمزت ى لايملمم أقه قزاثثز0 بمدآئه 

ئبمنيءكويتج(تما

قافه

ويهءإتذاههن ءاته عشق ؤتمورث 

•٢١اشنإكن

انزلماهاالق اش الثمكزس عل تتل وإذا [ ١٥]
بجافونلا الذين قال واضحات، - الؤسول -أيها إليك 

البعثبيوم ولايؤمنون الثواب، محون ولا الحساب، 
القرآن:هذا أوبيل هذا، غير بقرآن ائت والنشور: 

والوعد"حلالا، والحرام حراما، الحلال نحمل أن ب
عيبمن مافيه قهل ينوأن وعدا، والوعيد وعيدأ، 

إنالؤسول-: -أيها لهم قل أحلامنا، فيه ونا ألهتن
وأنهاٍكمبه ماآمنكم كل ي وإنماأنع إل، ليس ذلك 
اللهمن اخشى إف به' وبامرف ورف مايزله عنه 
القيامة.وهويوم عظيم يوم أمره-عذاب خالفت -إن 

هذاتلؤت ما القه لوشاء اليّول—: —أيها لحم قل [ ١٦]
فاعلمواأنهبه، الله ولاأعلم١ءكم عليعقم، القرآن 

فيلكممكثت أني تعلمون فانحكم الله، مجن الحق 
أنقبل ومن رف، إلأ يوحيه أن قبل من زمنا'تلوبلأ 

بربالتي• عقولخكم لون تعقأفلا عليعكم، ؤه أتل
و١لتم^كر؟

رؤسله،اننه بأنبياء كدب من ينجح لا إنه بآياته، أؤكدب الكذب الله عل اختلق ممن ظلما أثد أحد لا [ ]^١١
الفلاح.ينالون ولا 

نمدهمإنما ويقولون• والاخرْ، ال-نيا ق ينفعهم ولا شيئا،  ٢٠٩^١۵٥لا ما اش دون من الثلكون هؤلاء ويعيد [ ١٨]
السمواتق الشفعاء أمحرهولأء من يعلمه لا يثيء تعال اش أتحبرون المسول-: -أيها لهم قل الله، عيو لتا ليشفعوا 

يفعلهعما منرء تعال فالله منهتكم، بهم أعلم وان عنده لخفم يشفعون شفعاء فيهما لوكان فانه الأؤض؟ أوق 
ينفع•يضرولا لا ما عبادته ي إشراكهم من الثمكون هؤلاء 

الحق•عل بعضهم ونت بعضهم، فا=غفر ذلك، بعد اختلفوا نم وهوالإسلأم، راحل دين  ٠٠٣الماس كان [ ١٩]
منهم،الباطل أهل يهلك بأن ت بينهم لفضي بذنوبهم معاجلتهم وعد-م العاصئن بإمهال الله من سقت كلمة ولولا 

الحق•أهل وبمي 
حقمل انه بها نعلم ربه محن حسية واية ودليل، علم محمد -ز انزل هلا المعانرون: الخكفرة هؤلاء ويقول ]•٢[ 

-أيهافانتظروا يفعل، لم ثاء وإن فعل ثاء فان الله، إلا أحل. الغيب يعلم لا -أيهاالمسول-: لهم فقل فيمايقول، 
ذلك.منتظر إل الحق، صاحب ونمرة متا، للميطل عقوبته بتعجيرإ ربين١سم بيننا الله قضاء القوم— 



نةت.محايزإا-ئيىئز

القنؤمإكر٢١١

ءسربعد يرأومحاووخآئ المشركتن أذقنا وإذا [ ]١٢
وسهرمنيؤثدبون، هم إذا أصابهم، وكرب وشدة 

الممكنل-ؤلأء الرسول- -أيها قل اش، بايات 
ؤعقوبةتدراجا وامحمكرا أِع الله ادس-ستهزدينت 

ييتثمونإلجكم نرسلهم االذين حمعلثنإن لعنكم• 
ذلك.عل •نحاّمحكم ثم آياتنا، ق تمكرون ما علييكم 

الدوابالبرش الاس-ق -أيها بمحركم هوالذي ]٢٢[ 
فيهاؤجرتإذاكنتم حق السمن، الحرق وق وغيرها، 

جاءتالطيبة، بالربح فن الاب وفرح طيبة' برج 
)وهوماا،لوج الر؛اب لجاء مديد.ة، رح قي الهذْ 

قدالهلاك أن وأيقنوا مكان، منم الماء( من ارمع 
ماكانواوتركوا وحدْ، لله الدعاء أحلص—وا بهم، أحاط 

نحنالق الشدة  ijjtأنحيتنامن لش وقالوا: يعيدون، 
يعك-عل لك الشاكرين من لتكونن فيها 

همإذا والأهوال الشدائد من اش م أنحاهفلما [ ٢٣]
الماسأيها يا وبالمعاصي. اد بالمالأنض ق يعملون 

بهتمتعون أنفسعتكم، ش راجع بغيلتكم إنماوبال 

كتؤزناعيزج
^لإثئلآظ>فيآمح<
^ابماتاآبائعاس،

هأآىبيلهِئان طل من ^^^١^ 
^^ينبنمحثثاسشْءكص

\كاقزيياجصصس
آلئاسؤالأىِؤاد\هءتات،\لأثؤراطاإطل 

^آزاكخؤثعبج0ِإل 
إلناصركمقالحياةالمكازائلة،ئم 

عليها.وتحابيكم أعماليكم، بجمع فتخبركم ومرحع»ٍكم، 
فنبتتالأرض، إل المساء من مهلرأنرلماء كمثل وأموال، زينة من فيها به تتفاخرون وما ١لمنيا، الحياة مثل إنما ]ا؟[ 

حقالبات، من الحيوانات ه وماتاكلمالمار، من الماس به ممايقتات بعضهاببعمن -محتلط ات، البمن أنواع به 
أمرناجاءها بها، والانتفاع حصادها ش قادرون أنهم الأرض هذْ أهل وقلن وبهاوها، الأرض هن-ْ ظهرحسس إذا 

مقطوعةمحصودة والأشجان الباتات هذء فجعلنا نهارا، وإم-ا لملأ إما والزينة، البات من عليها ما بهلاك وقضارنا 
رماالفناء ياق فكذ-لك الأرض، زوجه ذلك قبل قائمة والمباتات المزروع تلك محقن لم كأن فيها، ثيء لا 

١لمنياوعزفنائمهذ-ه مثل -أيهاالماس- وكمابيتالًقم ويهلكها• ونحارفهافيفنيهااض دنياًثم من به نشاهون 
والأحرة-١منيا ق ينفعهم مجا ويتدبرون الله، آيات ق يتفكرون لقوم وأدلنا حججنا نبين بحقيقتها، 

المستقيم،الهلريق لإصابة فيوفقه خلقه، من يشاء من ويهدي أعدهالأولمائه، الق جناته إل يدعوكم والله [ ٢٠]
وهوالإسلأم.



ّورْ.محامحأالمحىءشت

^لآ.ييىجمقئرمح
^^4طمفيهالإدلأهوآلخى

ذافير^^قسإهاؤنثصإذو 
^ئههمقظثابنٌ
هلإتيجامزتخئث؛م
ئأهةؤمحمح؟محئلتا
^^ّاةاظسثونج(قةئأق

.قهيدا
منهنأق، شم\أهقووذلأاق هناِلق 

نحجزالاصنروش آلثخ اَشبمذلق آلثثآءوألاوم 
ين\موشيتنزآلألإ

مخلطز\قرعى ةئلمحىو0 \قه حةؤؤ0 

٢١٢الةذسثئمح

فيمافاطاعهمه اقئه عيادة نؤإ اح ١كين للمومنس [ ٢٦ل
اشؤحه الظرإل وهم، عليها' وزبادء الخنه، أمرونش، 

ؤجؤههميغشى ولا والؤضوان، والمغفرْ الحنة، ق تعال 
المتصفونهؤلأء المار. أهل كمايلحق ذلة، ارولأ غب

أبدأ.فيها ماكثون الحنة أصحاب هم الصفات؛ وهذ.0 
وعصواالدنيايًقفروا ق الميثان عملوا والذين [ ]^١٢

منيمثلها عملمؤها الي يثة الأعمالهم جزاء لهم الله 
وليسوهوان، ذلة وتغشاهم الاحرة، ق اض اب عق

كانماعاقبهم، إذا يمنعهم ماغ من الله عذ.اب من لهم 
هؤلاءالمفللمم. الليل سواد من أحزاء ؤجوههم ألمت، 

أبدأ.فيها ماكثون المار أهل هم 
حمعأنحشرالخلمق يوم واذكر-أيهاالئس—ول" [ ٢٨]

الزمواباش: أشركوا للذين نقول نم والحناء، للحّاب 
منتعبدونهم كنتم الذين وثرلكوكم أنتم مكانمًةم 

بينبيشم،يفعل ما تتفلروا حق اش دون 
اللهدون محن ■غأ-نوا من رترأ ومعبودم، امحكن 

إياناكنتم ما للمسئ^انت وقالوا يعبدرنهم، كانوا ممن 
اق-نيا.ق تعبدون 

إياناعيادتيكم عن كنا وكد وتفعلون، تهولون كنتم ما نعلم فًكن لم إننا وسًثم، بيننا شهيدأ باش فكي [ ٢٩]
بها.فشعر لا غافلثن، 

حيرأفخير،إن بجسها: وبجانتم، وتعاينها، ّسلمت، أحوالهاؤأعمالهاالق نفس تتفقدكل للحساب الوقم؛ ذللئ، ق ]•٣[ 
ماالمشركين عن ؤذهنم، المارالمار، وأُل الحنه الحنة أهل فالجل العدل، الحكم اض إل الحميع وند فشر، شنأ وإن 

عليه.افهراء اش دون من يعبدون 'لكنوا 
فيهاينبته بما الأرض ومن الهلر، من ينزله بما الماء، من يرزقضم من المشنكين: لهؤلاء الؤمول- -أيها قل [ ]١٣

المعحواس من ؤغيركم أنتم به تتمتعون ما يمللئ، ومن ؤأنعامهضم؟ أنتم منه تاكلون والشجر المئات أنواع مءن 
فيماتعرفونبعض بعضهامن والأموات الأحياء فيخرج 'ئه، الكون ق والوت الحياة يمللث، الذي ذا ومن والأبصار؟ 

ؤففجمعأ؟ ؤأمرالخليقة وأمركم ومافيهن' يدبرأمرالماءوالأرض ومن وفيمالاتعرفون؟ المخلوقات، من 
غينه؟معه عيدتم إن اض عقاب بجافون أفلا لهم: فقل اش، هو كله ذللث، يفعل الذتم، بان بجتبونك 

إلاالحق وى ّثكاء فأي له' شربك لا وحدْ للعبادة المسثحق فيه، ريب لا الذي هوالحق ربكم اش مذلضم [ ]٢٣
موا0؟محا عيادة إل عبادته عن تصرفون ، فكيفالضلال؟ 

عن■محوا ين الن• ض وقضاؤه ؤحكمه ربلث، كا٠ة حقت، شركهم، خمر واس_تمؤوا ١لثركون هؤلاء كفر ا كم]٣٣[ 
بهديه.يعملون ولا جو، محمد نبيه بنبوة ولا اش، بؤحدانية يصدقون لا أقهم به وكفروا معصيته إل ربهم ؤناعق 



اصثإلتبمذ٢١٣

آلهتضممن هل الهول-؛ -أيها لهم قل [ ]٤٣
غئرأمل،من ثيء أي سدأحلق من ومموداممم 

يفنيه؟أن قبل كهيئته يعيده ثم انثايه، بعد يفنيه نم 
الهول"•"أيها قل ذلك؛ دعوى عق يقدرون لا فإنهم 

نميفنيه ئم الخلق ينشئ هوالذي ؤحدْ تعال الله 
الباطل،إل الحق طريق عن تنصرفون فكيف يعيده، 

مراش؟عبادة وهو 

ذلك،ُش لايقررون فإنهم تقيم؟ الملطريق ١ ييثدإل من 
أيهماالحق• إل الهدى عن الضال يهدى وحدْ اش قللهم؛ 
يهتديلا من أم للحق وحدْ يهدي من بالأناع؛ أحق 
ولايهدون لا الز-ين '؛،١^٢ وهم ولقلاله، علمه لعدم 

اشبين سويتم كيف بالخقم فما يهن-وا؟ أن إلا يهئد-ون 
باطل.حلكم ؤهذا ؤخلقه؟ 

الأصنامجعلهم ق المئمكئن أكرهولأء ينع وما [ ]٦٣
وظنا،نحؤصا إلا اش إل تمتب بانها واعتقادهم آلهة 

يفعلبما عليم اش إن شيئا. اليقثن من يغي وهولا 
الخكفروالتكدس.من المشركون هؤلاء 
عندمن القرآن بهيا ياق أن لأحد يتهثا وماص ]٧٣[ 

ٌمح؟غمحعقر 

شصفنيهدئالآلإاخمك
سلآومحتةمحاهمثق

هنظاصانمحبمxةا
يؤنآشولكرصيق١قىتييدلؤ؛نييلأصفمن 

محآفإك>جغفه

^^^إكانمحهآظش\ل.
مسيمحثيورمحمح

^نييث>0بمههمش
لألاسؤن.\محلق قني 

اضدين لأن أنبيائه؛ عل أنزلها الق للكتب محدقا أنزله اض ولخقن الخلق، من أحي. ذلك يمدرعل لا لأنه غيراض؛ 
العالمين.رب من موُئ القران هذ-ا أن ق شك لا محمد.، لأمة اض لماشرعه وتفصيل بيان القرآن هدا وق واحد، 
الهول-؛-أيه؛ا لهم قل يشرءثلهمإا أنه يعلمون فإنهم نفسه؟ عند من محمد افةراْ القرآن ^١ إن أيقولون: بل ]٨٣[ 
دونمن عليه قدرتم من بيكل ذلك ض واستعينوا وهدايته، نظمه ق القؤآن ^١ حض من واحدة بؤرة أنتم فاتوا 

دعواًكم•ف، صادقين كنتم إن ؤجن' إض من الله 
يكرمن بعلمه بجيطوا لم بما ؤكفروا نايه، ١ يتدبرؤا ان ؤبل معؤْ، مما اول يالقران النكديب إل اؤعوا يبل [ ]٩٣

بؤعيدالشركون كدب وكما الكتاب. ي به تعدوا ما حقيقة بعد ياتهم ولم والمارؤغيرذلك، والحنة والحناء البعث 
بعضهماش أهلك فقد الظالمين؟ عاقبة كانت كيف الهول- فانظر-أيها قبلهم، حلمت الق الأمم كدبت اش 

ذلك.بغير وبعضهم بالغرق، وبعضهم بالحق، 
عليه،ويبعث ذلك ■_ يموت حق يه لايصدق من ومنهم بالقرآن، يصدق من -أيهاالهول- قومك ومن ]•أ[ 

١لعن١١ب.باشي. ادهم فعل فيجازيهم والفساد، والعناد الفللمم ؤجه خمر به، يؤمنون لا الن-ين ينر بالمد أعلم وربك 
النتم فا ؤعملخشم، دينعقم ولخكم ؤعملر، ليي ل لجم• فقل المشمك—ون هؤلاء الهول- —أيها كدبك وإن [ ]١٤

بعملعكم.أؤاح،ذ. لا وأنا بعخمر، توالحدون 
الصم؟إسماع تفدرخمر أقانت يهتدون. لا ولكنهم القرآن، وتلأوتك الحق، كلامك يسمعون الكفارمنر ومل [ ]٢٤

يعقلونه.لا الحق، سماع عنر طإ لأنهم هدايتهم؛ اش بتاء أن إلا هؤلاء هداية تقدرض لا 



٣رJمح١محئوديىءم

محى١محمحيمكألأنيروذ،.
لأأقاشامنتهنِتهليأقاسستثا 

وت[ِي>و\أنده ٌكوتيْلآأن يت|تاوميا 

ئثتاؤ0هولخىل

ظ\وت\ظهةئ\مح
.مغثقق0 

سؤواتائاذصط
ء\ققوقمجلأءأمإدا^ؤؤبةاضإتي ه آمحمؤن 

ثوإذطأضاب\لخللئسنجلؤيآه 
ج(ءهؤسشمثدئ

ا>؟اقنينإكن

[tv ] نبوتكأدلة وإل يطراليك الكفارمن ومن
الإيمان،نور من ادله يمرماآتاك لا ولكنه الصادقة، 

أبصارألنمي نحلق أن تقدرّش المسول— —أيها أقانت 
إذالكنواهدايتهم تقدرنز لا فكذلك بها؟ يهتدون 

وحدْ.تنه هه ذلك وإنما الصيرة، فاقدي 
ii[ ] أوسيئاتهم ق بزيادة سيئا الماس يظلم لا اممه إن

يقللونالذين هم الماس ولخكن حسناتهم، من نقص 
ونهيه.الله أمر ومخالفة بالخكفروا،لعصية أنمهم 

الممثيوم المثمكثن هولا، بحشرافه وبوم ]؛،ا[ 
الدنياإلاالحياة ي يمكثوا لم ذلك قبل كأنهم والحساب، 

قكحالهم بعضا بعضهم يعرذ_، المهار، من اعة قدرس 
الساعة.تلك وانقضت المعرفة تلك انقطت نم الدنيا، 

ؤممقابه،وئوابه ائنه بلقاء وكدبوا محقفروا خسراكين قد 
فعلوا.فيما المشد لإصابة مودقين وماك١نوا 

الذيبعض حياتك ي المسول- -أيها نرينك وإما ]٦■؛[ 
نريكأن قبل نتوفينك أو الدنيا، ي العقاب من ئعدهم 

اثيهئم الحالمين، ق أممهم يتثع ؤحدنا فالنا فيهم، ذلك 
يخشلا ال.نيا، ق يفعلونها كانوا الي أفعالهم ز شهيد 
يستحقونه.١كي بهاجزاءهم فيجاصم ثيءمنها، عليه 

[tv ] القهدين يد١عوإل محمدأإلهكم أمسيت كما إلهم، أمملته ممول الماس- -أيها قبلخكم حنت أمة ولم
سيئا.اعهالهم جزاء من يفللمون لا ؤهم بالعدل، بينهم حينئد قضي الاحرة ق مسولهم جاء فإذا وحناعتته، 

فيماالصادقين من تبعك ومن أنك كت إن الساعة قيام مق الميول—ث —ايها قومسك من المشركون ويقول ]٨^[ 
به؟ئعدرشا 

عييدفع أن الئه ثاء ما إلا نفعا، لها أجلب ولا صزأ، نفي عن أدغ أن أسستهلح لا المسول-: -أيها لهم قل ل؟اا 
أعمارهم،وفناء انقضاءأجلهم وقى جاء إذا وأجلهم، لانقضاءمدتهم وقت قوم م نفع. من ل حئرأوبجلب من 
العلوم.الوقت عن اجلهم م يتقن. ولا فسمهلون، ساعة عنه لمحاحرون فلا 

أيهاتعجلون ثيءنفاي لملأأونهارأ، الله عذ.اب أتاكم إن أح_مِوفي المثمكن: لهؤلاء -أيهاالمثول- قل ]•٥[ 
العياب؟بنزول المجرمون 

حينثلم■؛لضم وقيل الإيمان؟ فيه ينفعكم لا وقت ق -أيهاالشركون-آمتتم بضم الله عاز.اب اوقح متاْءأثع—د 
به؟نتعجلون ليل من كتم وقد به، تومئون ١لأن 

بماكنتمإلا ثعاقبون فهل أبدأ، لطم الدائم افه عداب نحنكوا بالله: بكفرهم أنمهم خللموا ين للن. قيل نم [ ]٢٠
النه؟معامي من حياتكم ق تعمالون 

-أيهاالمثول-؛لهم قل هو؟ أحي القيامة، يوم الخذاب عن المثول- -أيها قومك من المشركون هؤلاء تخبرك وي[ ٥٣]
ؤبلطانه.قمته ق فانتم وبمازببضم، يبعثكم أن اينه بمعجزين وماأنتم فيه، لاشك لحق إنه ورق نعم 



امحأ١صئمح

الةشتث؛مح٢١٥

قما حمح بالله وكفرت أشركت نفس م ولوأن ]اْ[ 
العذابذلك لهامن فداء ه نحعلاأن ؤأمكنهالأرض، 
أبصرواحين حسرتهم ظلموا الذين ؤاحى به، لافتدت 
بينهمعزؤحل الله وقضى حميعا، بهم واقعا الله عذاب 

أحدألايعاقب تعال الله لأن يظلمون؛ لا وهم بالعدل، 
بذنبه.إلا 

]ْْ[ألأانممافيالسواتومافيالأرضبىلك
لقاءإن ألا سواه. لأحد ذلك ثيءمن لا تعال، نله 

الأكرهم ولعكن لل،شنكدن'لكئن، لأم وعد.ابتعال اتله 
ذلك.حقيقة يعلمون 

إحياءيتعدرعليه لا والميت هوالمحي القه إن زاه[ 
ذلك،أراد إذا إماتتهم تحجزه لا كما موتهم، بعد الماس 

موتهم.بعد راجعون إله وهم 
ربعكممن موعقلة .حاءتعشم قغ. االماس ياأيه[ ٠٧]

١لقرأنوش وءيدْ، ونحوفعكم الله عقاب تذكنكم 
لإصلاحات؛ والعفنالأيات من ؛ه عليااشتمل وم

منالقلؤب لماق دراء وفيه وأعمالعكم، أحلاقعكم 
لناتيعهمجنورشد الخهلوالشركوسائرالامراض، 

نعمةوتعال مسحانه جعله الهلاك، من فينجيه الخلق 

ق\لألإآئاباتدئ 
والأرض^^١^^ 

لخآآنحفريهله
^دىيهمحفين؛نج(
محيرهما

زرقارء'نئهمماادزل هق ق محتعؤنئ 
^^لأشءآلأ\دثلخطمؤو

وما

تحيصؤف
^^>ينمتماليدرقفيالأرضلأفي

عض.فهوعليهم فرون ١٤١١ؤأما بالإيمان، المنتفعون لأنهم بذلك؛ ؤحصهم للمومحنين، وزحمة 
ؤهوالإممملأم،الحق ؤدين الهدى من الله من وهوماحاءهم وبرحمته، الله بفضل الماس: لخميع ~أيهاالمسول— قل [ ٠٨]

حهلاممن يجمعون حيرمما ه، محمد ض أنزله الذي والقرآن إلمه، الله دعاهم الذي الإسلام فان فليفرحوا؛ فبذلك 
الذاهبة.الفانية الزهرة من فيها وما ادنيا 
والباتالحيوان من لمكم الله حلمه الذي الرزق هدا عن أحبروق للوم: الحاحإين لهؤلاء -أيهاالمسول- قل ]٩٠[ 

الباطلالله ر تقولون أم بذلك، لتكم أذن آلله لهم؛ قل بعضه، ؤحزمتم عقم لأنفذلك بعض فحللمتم والخيرات 
وبْكذبوكالباطل الله •ض ليقولون وإنهم وممكذبون؟ 

منعليهم يجرمه مالم محريم إلمه فيضيفون اب، الحيوم الكدب القه ضي يتخمصون هؤلاءالذ.ين وماظس [ ]٠٦
إنويغفرقم؟ عنهم يصفح أنه ايجسون عليه؟ وفنيتهم ب١ءكذبهم القيامة يوم بهم فاعل الله أن والأقوات، الأرزاق 

أكرالماسولعكن إياه، الدنياوإمهاله ق بالعقوبة الكذب عليه افترى من معاحلمة بأركه حلقه؛ ض كوفضل الله 
بذلك.عليهم تفضله عل الله يشكرون لا 
الأمةهن.ْ أحدمن ومايعمل مزآيات، الله كتاب وماتتلومن أمورك أمرمن -ق -أيهاالمسول وماتعكون [ ]١٦

عليعكمفنحففله وتعملونه، ذلك، ق إذتاخذون عليه، ثهؤدأمثللمعين اعليعكم حيرأوثرإلأكنعملامن 
أصغرولا المماء، ولاق الأؤض ق صغيره نملة زنة من -أيهاالمسول- ربك علم عن ومايغيب به، ويجزيعكم 

قلمه.به ؤحرى علمه به أحاط جل، واصح الله عند كتاب ق إلا أكبرها، ولا الأشياء 



نورْ.مح

0^خمل،فلهمهصإبجمحيش ألأآث 

ؤإهزءةيجخخلئ يلث آقؤ 

تننيت>محدون
ظبةإآسئ
^^امحمحئكِقمح
ىفيًأممذآقَلأا
محمحتاِقاجمتتاقآلآمح

واقثاصنحث 
آيكذببمروف ١^^؛ ^مؤيآه 

مكايههممح
طبكمتحث>.

٢١٦محص

صق عليهم خوف لا اش أولياء إن ألا [ ]٢٦
حفلوفلمن فاتهم ما ض بجرنون هم ولا الله، عقاب من 

الدنيا.
اشصدقوا الذين أنهم الأولياء، هؤلاء ؤصفات ]٣٦[ 

ولكنوايتقونائإه، عند من به وماحاء ؤسوله واتبعوا 
•معاصيه واجتناب أوامر0، بامتثال اش 

الدنياالحياة ق اممه من الأولياءالبشارة لزلاع ]ا٦[ 
أوثرىيراهااطلومن الصالحة الرؤيا ومنها ايثهم، بم

يغيره،ولا وعإْ الله بجلف لا بالحنة، الأخرة وق له، 
مزمالنجاة ر اشتمل لأنه هوالفوزانمليم؛ ذلك 

محبؤب.مهللؤب والهلقرب=كل محذور، 
ربهمي المشركتن قول الئبرل~ ~أيها بحزنك ولا [ ]٠٦

فانوالأصنام؛ الأوثان معه وإشراكهم عليه وافراوهم 
قالتامة والقدرة الكامالة بالقوة هوالتمؤد تعال اينه 

بنياتهمالعليم لأقوالهم، مع ؤهوالوالأحرة، ا الدني

منالأرض ق ونن السموات ي من كل ض إن ألا [ ]٦٦
يئعّثياء وأي ؤغيرذلك. والخن والأنس، الملأئيكة، 

الشك،إلا يئعون ما الثمك١ء؟ من ادنه غير يدعو من 
الله.إل ينسبونه فيما ييقذبون إلا هم وإن 

لخكمؤجعل المعاش، طلب ق الحركة عناء من وتهدووا فيه لتسكنوا الليل الناس- -أيها لتكم جعل هوالذي ]٧٦[ 
ضؤحججا لدلأله فيهما أهلهما ؤحال والهار الليل اختلاف ق إن رزقنكم. لطلب ولتسعوا فيه، لتبصروا الهار؛ 

فيها.ويتفكرون الحجج، هده يسمعون لقوم للعبادة، المستحق هو وحدْ الله أن 
وتنره،كة ذلك عن اطه تقدس اتنه. ابن أوالمسيح ادو4، بنات الملأئؤطة كقولهم: ولدا، افه ابجذ المشركون: قال ]٨٦[ 

وليسله؟ مملوك قيء ؤيمل خلق محن ولد له يعقون فكيف والأرض، موات الق ما كل له سواه، ما كل عن الغي هو 
ؤصحته؟حقيقته تعلمون لا ما الله تز أتقولون الكذب، من تفرونه ما عل دليل لديعغم 

الدنياق مهللوبهم لاينالون إليه، الشريك وإضافة الولد بانحاذ الكذب اقنه عل يفرون الذين إن قل: [ ]٩٦
ولأفيالآ>ة.

عذابنذيقهم ثم مصيرهم، فإلينا أجلهم انقضى إذا ثم قصيرا، متاعا وكذبهم بؤقفرهم الدنيا ق يتمتعون ا إنم[ ]٠٧
ؤححدهمآياته.اش، نسل وتيكذيبهم باش لتكفرهم بسبب جهنم؛ 



لإثنإصئ>

اقسمإمحر٢١٧
أيهااله_ول—ءلىاراامكة(امرؤاقصعس [ ]١٧

إنلم: قال حنن ه قوممع لام- النوح-عليه 
ايايتكموتذكيري فيعكم مقاي علهظم غئلم لكن 

تقي،ربه ادي اعتماش فعل وبراهينه النه بحجج 
نحعلوالا نم وادعواشركاءءث_م، أمركم، فاعدوا 

اقضوانم ظاهرأمنكشمآ، مستترابل عليعضم أمركم 
تمهلوقولا امكانمضم، ق الذي والسوء بالعقوبة عل 

نهارمن ساعة 

أجرأ؛أسألكم لم فاني لعوق عن أعرضتم فان [ ]٢٧
الوحد0 بحانه، عليه بأجري رف عند ثواي لأن 

لحكمه.ايقادين محن أكون أن وأمرت له، شربك 
اق0ء،عن به فيماأحرهم نؤحاقومه فكدب ]٣٧[ 

بجلفونوجعلناهم السفينة، ق معه هوومن فنجيناه 
حججنا،جحدوا بأغرقناالذين الأبض، ق المكدبتن 

الذينالقوم عاقة لكن كيف -أيهاالرسول- فتامل 
وباسه؟الله عذاب نسولهم أنذرهم 

^جأدقالٌهممهاانحقالمح
وئك؛رقالأالأ،أثئٌُلأددائرًْىلفعثكِمثامح، 

جملمقهذمم

يه>قجةبجآكتنم،ةندْءرماق ئذبمفنائ 

محمحمحمحومحض١ثلآوف
ج^^ًيطامأؤتلئنيمحين وملإبوءإثاي-يثا 

خءملثرساوألأسج
^^تامحاونةايء\تاآدا
هاخ؛ؤيراج<

قومهيسول فجاء ولوطاوشعيبأوغينهم(، أقوامهم)هودأببمالحاوإبراهيم ليلاإل نوح بعد بعثنامن ثم ]■؛٧[ 
ومننوح قوم به بماكدب ويعلوا ليصدقوا فمالكنوا إليه، دعاهم  ١٠صحة ؤعل لبالته، عل الدالة بالمعجزات 

شابههممن قلوب عل بجم كذلك يؤمنوا، فلم الأقوام هؤلاء قلوب ر الله حتم وكا الخالية• الأمم من سمهم 
معاصيهم.عل لم عقوبة طاعته؛ من يسلهم إليه دعاهم ما وحالفوا افه، حدود نحاوزوا الذين من عدهم بض 

بالمعجزاتقومه وأشراف فرعون إل - عليهمااللام - وهارون موّى الرّل أولئك بعد بعثنامن نم [ ]٠٧
مكذبين.محرمين مشنكين قومأ ؤكانوا الحق، نول عن فاسكروا صدقهما، عل الد-الة 
إنماهوالايات من مؤبى به جاء الذي إن قالوا: بهامو؟ى جاء الق المعجزات وقومه فرعوث اأف فلملا'ماآ 
ظاهر.سحر 

[tUU  جاءكمؤطذما انظروا حرمبين؟ ّإنه جاءضم: لما للحق أتقولون قولهم• متعجباكن ءو؛ٌيى لهم قال
الاحرق.ق ولا الدنيا ق يفوزون ولا الساحرون، يفلح ولا الحق، نحدوه عليه اشتمل وما 

-أنتمما وتكون غيرائئه، عبادة مجن آباءنا عليه بجدنا عما لتصرفنا أجئتنا لو؛ّيى؛ وملوه فرعون قال ]٨٧[ 
^بأفطمالأولأنأرداإلما؛نماشوهارون- 

له.شربك لا وحدْ 



نوود.محايرءا-تمحىم 

قلثاحاءاكميةلأزو_ؤايعزصثحرعذ-همج^ وقالفرعون 
ح\ٌك\ذ

سطأا،م\نمحب^؛^^بتاختهمهآكcحزان 

^اإلأدنئهمنلهء

وق١دلأنممحمأن
.^J\u محِء\ضإأشعد 

^مدآؤحدنيإلأ؛ر
ٌوتئوهال ه ومآكتينث قتفة 

JJ,ءائيت^Uلمحق^^وتأهييتةقاثؤزلأؤ ٤٢٥؛
^^!)ذوة\لإشؤ\عهن
١٠١^١^١^٥^

٢١٨اياكز

ساحرمتقنبحكل جينوق فرعون: وقال ]٩^١[ 

للسحر■

ألقواموّى: لهم قال فرعون حرة الجاء فلما ]•٨[ 
ؤعصئكم.حبالهتكم من ممتتكم ما لأرض اش 

ءفمو؛ٌى؛ لهم قال ؤعميهم حمالهم الموا ا فلم[ ]١٨
سيذهبالله إن هوالسحر، ؤألقيتمؤه به جئتم الأي 

ساىمن عمل بملح لا الله إن ؤسيبطله، به جئتم ما 
بمعصيته.فيها ؤأفسد جكرهه، بما الله ؤض اق 
عتد0محن به جئتمحكم الذ.ي الحق الله ويثبيت [ ]٢٨

كرهولو ؤأمره، بمكلماته باؤللهكم تؤ فنعليه 
ضعون.آل من العامي أصحاب الجرمون 

أتاهما م-ْع السلام عليه لميسى اآمن فم[ ]٠١٨
بقمن قومه من ذرية إلا والأدلة- الحجج من به 

يفتتؤهمأن وملئه معوز من حائقون ؤهم إسرايل، 
لخيارمعوز ؤإن ديتهم، عن فيصنوهم بالعذاب، 

قالحد المتجاوزين لمن وإنه الأرض، تكرق م
والفساد.ال=كفر 

تؤيمواادلأ ؤمل لأمر٠، ؤلموا به، فثقوا شرعه وامتثلمتم وعلأ~ —جل بالله صدقتم إن قوي يا محمى: وقال ]ا٨[ 
لهمدعين كتم إن 
علينافيكونربنالاتتمرهم فئصناأمرنا، وإليه اعتمدنا، له شريك لا ؤحده الله ٣^ له: محئّى قوم فقال [ ]٥٨

علبوا.لما حق ، ٠٣كانوا لو فيقولوا؛ بنصّشهم، الكفار أويقس الدين،، عن، لنا فتنة ذلك 
الشاقة.بالأعمال ياحذونهم كانوا لأنهم وملئه؛ فرعون الكافرين القوم من برحمتك ؤها [ ]٦٨
تعتصمونوملأ■ئ مس_اءكز، محقون )امصرا( ؤ، بيوتا لقومكما انحذا أن هارون وأحيه موّى إل وأؤحينا [ ]م١٨
وبئرالومنتنا. أوقاتهق المفرؤضة الصلاة ؤأدوا الخؤف، عد فيها تصلون امائكنر بيونمكم واجعلوا ا، به

وتعال.سبحانه منه الحزبل والثواب الوزر، بالمر لله الطيع؛ن 

استعانواؤانما لك؛ تمكرؤا فلم الدنيا، متاع من رينة قومه واثراف فرعون اعطيتا ربناإنك منّي■ وقال ]٨٨[ 
تنشرحلا حق قلوبهم خم، واحتم بها، ينتفعوا فلا أموالهم، خم، اطممِ، ربنا بيلك، ّعن، الإضلال خم، بها 

الؤجع.الشديد العياب يروا حق يؤمنوا فلا للأيمان، 



الشتاكن٢١٩

دعوتيكماقأحيت قد لهما: تعال الله نال [ ]٩٨
ؤهاررنيدعو، مؤّى ~وكان ؤأموالهم وملثسه معوز 

الائنتن-إل الدعوة سانممت فن دعائه، خمر يؤمن 
معوزدعوتعكما *خمر واستمزا دينكما، عل فاستقيما 

المنر طريق يسلكا ولا وطاعته، انثه تؤحيد إل وقومه 
وؤعيدي.ؤعدي حقيقة يعلم 
جاوزوْ'ض البحر إمايل ببق ا وقثلعن]•٩[ 

الحرلمكوا فؤعدوانا، ظلما وحنودْ معوز فاسعهم 
أنهآمنت قال: الغرق أحاط إذا حق وراءهم، 

وأنامنرالمؤحدينربنوإسرائيلر، به الذيآمنت، إلا لاإله 
والطاعة,بالانقياد اسلمين الم

تمزقهالمو0 بك وقدنزل امعوز، يل^٩[آلآن 
وكنتبك، عذابه نزول قبل عصيته وقد بالعبؤدسة، 

التوبةتنفعك فلا سبيله!! عنر الصادينر ينر الممد مجن 
والعداب.المؤيث، ومشاهدة الاحتضار ساعة 

ينظرببدنك، منرالأرض زمرتفع -نجعلك فاليوم [ ]٢٩
الماسمحر بعدك لمن، ككون بهلاكك؛ كدب منر إلك 
حججناعن الماس كثثرأمن وإن بلئا- يعترونا عرة 

يعتبرون.ولا فيها يتفكرون لا لغافلون، ؤأدلمتا 
منرالهليب الخلال الرزق ورزقناهم ارالث_امااوارمحرا؛، بلاد محتارأق مرلأصالحا إسرائيل أتزلمابي ولقد ]٣٩[ 

ومنوأتلافهم، لاجتماعهم المؤحب العلم ماحاءهم إلامنربعد أمرديتهم ق فااختلفوا الباركة، الأؤض حجرات 
ويمصلرالقيامة، يوم بيتهم يقخير الئسول- ~أيها ربك إن محمد الإخباربنبوة من الموراة عليه اشتملت، ما ذللث، 

الحنة.والومنان المار الكدبين فيدخلر أمحرلث٠، من فيه بجتلمون فيماكانو١ 
أهلرمحنر قبلك، منر الكتاب يقرؤون الذين فاسأل به ماأخبرناك حقيقة منر ريب ق ~أيهاالئسول- كنت فإن ]اه[ 

اينه،نسول بانلئ، ربك منر اليقن الهق جاءك لف- كتبهم، ق ئاست، ذللئا فان تقريروإشهاد، مموال والإنجل الموراة 
به،علمهم ْأ ذللئ، ينكرون ولكنهم كتبهم، ق صفتلث، ويجدون ذللئ،، صحة يعلمون الهؤدؤالصارى هؤلاء وأن 
الكتابأهل يثهادة المشركين عل الحجة إقامة الأية من والقصود ؤحقيقته. ذللث، صحة ق منرالشاكين فلا 
لمعدرتهم.قطعا والمصارى؛ اليهود منر 

عليهمالله خثل الذين الخاسرين من فتكون وأدثمه القه بحجج كدبوا الذين من ول- الئس~أيها تعكونن ولا [ ]٠٩
عقابه.ونالوا 

ولاالله، -بحمج يؤمنون لا لهم، ؤكذابه زحمته منر بهلردهم — ربلثا~أيهاالؤسول كل٠ة حمتاعليهم الذين إن [ ٩٦]
لشرعه.يعملون ولا بوح.وانيته، ينرون 

إيمانهم.ينفعهم ولا يؤمنون، فحينثد المؤجع، العياب يعايتوا حق ؤعبرة مؤعطة كل جاءتهم ولو [ ٩٧]

^^تيآيٌيلاهوٌنيلابمهتوف.؛« آؤن 
آفتقبمواحئأد\اثوئة 

ص\لأآقئآّظس
ويكنتقز وقومحنت ءآقى ه من وقا 
هذكق؛؛طوواكنه المفي-ا-ين ثق 

^١^^؛،^١٠لأنىتلمحأآقامم -ْلثلق 

بمش؛^^^؛ ٥^١٧
^ئودا.ؤك،ؤ(م
هم؛ونافيكثبين

^^تتاربملأِنيوذا0





تورة'هومايزآا-ةفىءقر

امحتاكم٢٢١

أوبلاءبشدة انمول- ~أيها اض بمبك وإن [ ١٠٧]
يؤدك؛رخيوإن ؤعلأ، جل هو إلا لذلك 'لكثف فلا 
عزؤجلاش بميب أحد، عنك يمنعه لا نمة أو 

ؤهوالغفورعياله، من يشاء من والضراء بالراء 
وأطاعه.به آمن بمن الؤحيم تاب، من لذنوب 

جاءءكمقد الماس: لهؤلاء - -أيهاالمسول قل [ ١٠٨]
فمنهرايسكم، بيان فيه الذي بالمؤآن الله نمول 
ومنإله، راجعة عمله ئمرة فإنما الئه بهدى اهتدى 

فإنماضلالهالضلال ؤأصرِش الحق عن انحرف 
محكونواحق بمًقم معل وماأنا نفسه، عل وصرره 

به.أرسك مجا أبلغكم مبلغ يبول أنا إنما مومتين، 
يؤحيهالذي الله وُي -أيهاالئسول- واتبع توُاأ 
وعنتعال، الله طاعة واصرض به، فاعمل إلك 

حقنسالمه، تبلخ ق آذاك من أذى وض معصيته، 
خثروم"عروجل~ أمرْ؛ وفيك فيهم اش يقضي 

المام.العدل عل مشتمل حكمه فإن الحاكمين؛؛ 

أدد\لأؤثأن.درقققانتس-نف 
ؤءد عبا يل تشاء س بهء يصيب كصلدء يأل قاد بمئم 

شهاأقام؛قولحاعثآطاوهواهثهراتجز. 
صلوثن، شوه يندى ئ آهثدئ قمن رذؤ من 

فيثر(-كمحارهمن؛ 

اجفيئثسلمح
^نظاؤقنحافؤ^ؤظابقا
قء،متيِمحهأوامح

دسعشوننابامم١ثبتن يفؤنصد 

هؤدسورة 

المقرة.سورة أول ق القهلعة الحرؤف عل الكلام سبق ^١^^^ ]١[ 
الحلالوبيان بالأمروالمش شن ئم والاطلا، الخلل؛ من؛ آياته أحكمت محمد. ■تش اض أنزله الذي الكتاب ^١ 

عواقبها.إله تؤول يما الخبير الأمور، بتدبير الحكيم انئه، عند من والحرام 
لضمإني له. شريك لا وحدْ الثه إلا تعيد.وا لا أن لأحل واحك؛مها؛ وتفصيلها أحك١محه وبيان القرآن وإنزال ]٢[ 

بثوابه.سائركأ ويشير عقابه، لنذ.ركم ندير الله عند من — ؛ ١٠٣لمايها ا— 
الطيبةنابالحياة متاعاحدنياكم ؤ، يمتعكم نادمثن؛ امحمحواإله نم ذنوبكم، يغفرلضم أن واسألوه ]٣[ 

تعرضواوإن فيه، نقص لا كام_لأ فضله حزاء وعمل علم من فضل ذي ؤ ويعط أحلكم، ؛ :^ijأن إل فيها، 
أوامرعن تول لمن شديد تهع.يد ؤهذا القيامة. مهويوم شديد، يوم عد؟اب علبكم أحشى فإن؛ إله أد''عوكم عما 
نسله.وكدب تعال الئه 
ؤحرايكم.ؤحشركم بعثكم ض قادر ؤهوسبحانه عقابه، فاحذروا حميعا موتكم بعد تجؤعضم اش إل ]ا[ 
يعلمونألا نفؤسهم، تضمره ما القه ز بجي أنه ظنامتهم الكفر؛ صدوؤهم ؤ، يضمرون ١^٣؛^؛ هؤلاء إن ]ْا 

مجنصدورهم تمكنه ما بكل عليم إنه ؤعلأنيتهم؟ سئهم عليه يخش لا الله أن بثيابهم أجسادهم يعملون حنن 
والسرائر.والضمائر المئات 



نؤتأهودايرءالثا.ف،م 

فيًجيبياجاوهم
لإاهِويماثستؤ ق وألاثص حوآؤؤن \ةى 

■تتؤ؛وتج^ظأِالإؤكن 
\ؤتيكثوإثمئ ألمؤت بمني ئ ةكإقئبوؤل 

تايهرقسصوإةمابجإنسهرمم \مؤم|ندودة 
بمئ\طالألأمثءزءلأه

زفير
صئآءثتآءبمنت ومحثة قمبمئعووهوني؛ا 

يتؤامحثجظر0
مح4حكأوصقلأ>

بمصماِفيمحءصهيضق.ئقىرف 

٢٢٢امح؛ثإمح

وجهِش دب ا محميع برزق اض محثمل لشد ]٦[ 
حياتهق استقرا^ مكان ويعلم منه، تفضلا الأؤض، 

ذلكم فيه، يموت الذي الؤضع ويعلم موته، وبعد 
ذلكءجمّع عن مبثن الله عند كتاب ي مجكتؤب 

قفيهن وما والأنض موات الخلق ؤهوالدي ]٧[ 
لخصكمذلك؛ قبل ا,لاء عل عرشه ؤكان أيام، ستة 

نثهخالصا ك١ن ما وهو ؤكملأ، عه تلما له أحسن أييكم 
-أيهاقلت ولهن افه: رسول عليه كان لما موافقا 

مبعوثونإذا=كم قومك؛ من المشركتن لهؤلاء اضول- 
ماالتكذيبوقالوات إل لسارعوا موتهتكم، بعد أحياء 

بين«سحر إلا علينا تتلو0 الذي القران هدا 
إلالعياب ال>كين هزلأء اعن أخرنولش ]٨[ 

•وتءكديبا استهناء لمولن فاءشاةلوو0، معلوم احل 
حقا؟إن،ان الوقوع من العياب هدا يمغ ثيء أي 
بمرقهأن متهليع لا العياب ذلك ياتيهم يوم ألا 

كلمن بهم وأحامحل دافع، يدفعه ولا صارف، عنهم 
بهم.وقوممه قل به يستهزئون ماك١نو١ عداب حاب 

النه،وهمة من الياس لثديي إنه منه، سيناها ئم ؤغيرهما، وأمن صحة من نعمة منا الأمان أععلينا ولهن ]٩[ 
عليه.بها اض أنعم الق بالعم ححؤي 

الضيقذهب ذلك؛ عند لقولئ من صيق يعن. رزقه ق عليه وؤسعتا دنياه ق للاشّان مطنا ول؟ن ت*اا 
الناس. ٠٠٣الفخروالنعال ق مبالغ بالنعم، لثطر إنه الشد.ائد، وزالت عي 
شكرأالصالحات؛ ؤعملوا للأجرعنده، واحتسابا باينه إيمانا الضراء، منر أصابهم ما  ١٠٣صبروا الغ.ين لخكن ]١١[ 

الاخرة.ق إجركبير لذنوبهم مغفرة لهم هؤلاء نعمه،  ٠٠٣لله 
اثثهأنزله مما إليك يوّى ما بعض تارك ال=كفروالتكد.ب- منر متهم ماتراه م لعثلالمسول، -أيها فلعلك [ ١٢]

متكيهللبوا أن خشية صدؤك؛ به ؤصائق ويعيرغضبهم، سماعه االث-ركان  ٠٣قث-ق محما بتبليغه، ؤاممك عليك 
رسالته،ق يصدقه ملك معه أوجاء كثير، مال عليه أنزل لولا يقولوات كان التعنت، ؤجه  ٠٠٣العنالب بع_ذرا 
شؤونجمح يدبر حفيظ ثيء كل  ٠٠٣واثنص إليك. أوُي الإنداربما إلا عليك ليس فانه إليك؛ أؤحيته ما فملغهم 
خلقه.



الشئ!كر٢٢٣

نؤززهودد؛ئزأمحغم

:٠٠رامكة أهل من الشنكون هؤلاء أيقول بل [ ١٣]
كانإن م: هلقل القرآن؟ هذا اقري قد خمدأ إن 

ممتريان،مثله سور بعشر فاتوا تنعمون الأمركما 
ليماعدوكمالنه حلق ■حمح من اسطعتم من وادعوا 

صادقينكنتم إن ورالعشر، البهذه الأتن—ان عل 
ذدعواْكم.

—أيهالا=قم المشرك_ون هؤلاء تجب يلم فان ]آا[ 
لعجزإليه؛ ندعونهم ا ملمعك- آمن ومن الممول 
انزلهإنما القرآن هذا أن فاعلموا ذلك، عن الخميع 

واعلمواالبشر، قول من ولص بعلمه رسول عل اش 
هن0قيام ~بعد أنتم فهل اش، إلا بحق يعبد لاإله أن 

ويسوله؟فه منقادون لمون معليمحتكم- الحجة 
يعطهمومتعها الدنيا الحياة بعمله يريد ن ١٤"من [ ١٠]

كاملاالدنيا الحياة ي أعمالهم ئواب من لهم ئيم ما 
غيرمفوص.

يقاسونإلانارجهنم الأخرة ق لهم ليس أولتك [ ١٦]

ؤاثمينه تهولين ام 
^تزتدفان)٠(
^طزةثواكاالأهنيأشوان

إثهزاعمتهزمحهاوهزفيهاالدمحاوريدهائ، 
ٌمحممحافيآمحه

هيلؤث 
٥^٥وين قاهدمنة ويتؤْ ه عل.ءش أهمعان 

^^امحئابجءلآر،ؤمحببئ؛اماماؤبمته 
^نرتيئJلأظفيمأيؤلأه
^رآمحلأِهيث0وس
^ذغائكهِيثولؤ

الأملأه-وثءتؤهزوئول 

هحكشرويى هم بابيتذ وهم عؤجا ين،نوذها وء 

اطه.لؤجه يعكن لم لأنه باطلا؛ عسلهم وك١ن عملوه، مجا ئْع عنهم وذهب حرها، 
البة،هدْ فيه اطه أنزل الذي بالوك ويدعوإليه به، فيمايؤمن ربه من وبصيرة حجة عل ك١ن أفمن [ ١٧]

ئالثبرهان ذلك وبوبر اللام، عليهما محمد أو جيريل وهو اطه، عند من كونه عل آثريشهد برهان ويتلوها 
الحياةهمه كان كمن به-، لزآمن إماماورحمة مؤن  ٠٠٣انزل الذي -الكتاب وهوالتوراة القرآن، قبل من 

علخربوا الذين من القرآن يًقفربهذا ومن ويعملون القرآن بهذا يصدقون أولئك برينتها؟ الفانية 
افهعند منآ وكونه القرآن أمر مجن شك ذ الهول- -أيها تك فلا محالة، لا يردها النار، فجزاؤه اش. يتول 
أكرالا/>ررلاولخكن ربك، ص هوالحق هذاالدين أن واعلم والحجج، الأدلة بذلك ماشهدت بعد تعال، 

محمد..لأمة عام تؤحيه وهذا به. أمروا بما يعملون ولا يصدقون 
أعمالهم.عؤر لحامهم القيامة؛ يوم ربهم  ٠٠٣يعرءنون ّأولتك كذبا، اطه  ٠٣احتلق ممن أحدأظلم ولا [ ١٨]

عليهم،اطه خهل ّقد الدنيا، ق ربهم عل كدبوا الدين هؤلاء وغيرهم• والتبيين الملأئء=كة الأشهادمن ويقول 
لهم.ملازما صاروصفا اقترفوه الذي الفللم لأن تنقطع؛ لا لعنة ولعنهم 

السبيلهذه محقون أن ويريدون عادته، إل الؤصلة اطه سبيل عن الناس يمنعون الذين الطالون هؤلاء [ ١٩]
حزاء.ولا ببعث يؤمنون لا بالأحرة لكفرون وهم لأهوائهم، بموافقتها عوجاء 



اؤزءالق\يىم

دؤياوتاكافهرقن ^^زنح،قألأمحط 

نجأكيثخمئً
ؤلإقت\ءن^آف\،و/؛و0ه 

جعو\وي]
آليةئنّتحب وؤخ\وي< ؤكمأواق آلقنيحك 

^^^انئأألأقآئزلأ-.

^ا،اكفيقءايىةطرنيئفيث.
ؤأؤهبتحيىِ.احاف 

ص\همحؤضت\دقآق
بلص؛؛هم،إ؛ثه

جت،ؤ.ثشي

ا؟؟اقثإلنتئن

قاش ليفوتوا يؤتكونوا م لالكافرون أولتمك ت•؟[ 
منأنصاريمنعونهم من لهم كان وما هربا، الليل 

كرف\لأنهم جهنم؛ ي العذاب لهم يضاعف عقابه. 
متتفع،صماع القران معوا يأن يتهلعون لا 

ارمهتد؛إبمالكون هذا ي النه ات آيأويبصروا 
مقيمين.عليه كانوا الذي بالخكفر لاثتغاقم 

الثه،عل بافهرائهم هم أنفخروا الذين أول؛لئ، [ ]١٢
يدعونالق الالهة من يقهرون ماك١نو١ عنهم ؤذهب 

قم.تشفع أنها 
لأنهمصفقة؛ الماس أخر الاخرة ق أنهم حقا [ ٢٢]

وذلكجهنم، ق ^١ ١٤٤لدرحات، ١Jالدنكات استبدلوا 
افن.الخمان هو 

الأعمالوعّْلوا وؤموله اش صدقوا الأين إن [ ٢٣]
عته،وئهوا به أمروا ما مر ق لنه ؤخضعوا المالحة، 

بجرجونولا فيها، يموتون لا الحنة، أهل هم أولمك 
أبدأ.منه.ا 

ففريقوالمصيروالمسهح: مع لا الذي والأصم يرى لا الذي الأعى كمثل والإيمان الخكفر فريي مثل ]!٢[ 
ياييسمع اش أبصرحجج فقد الإيمان فريق أما به، فيهتدي اش دام مع ولا فيتبعه، يبصرالحق الخكفرلأ 

وتتفكرون؟تعتبرون أفلا الفريقان؟ هذان تؤي يهل فاجابه، اض 
منبه؛لجتكم اؤك ما لعنكم مبهن اممه، عذاب من لتقم نذير إي لهم: فقال قومه إل نؤط أؤسلنا ولقد [ ٢٠]

ونهيه.امراينه 
مؤجعءيوم عذاب بالعبادة- ؤحره اش لم -إن علمتكم أحاف إق اش، إلا تعبدوا ألا آمنكم [ ٢٠٦]
اتبعكنراك وما دوننا؟ من إليك أوي فكيف بشر، ولكنك بمنك لست إنك قومه: الكفرمن رؤساء فقال [ ٢٧]

لمامال ولا رزق ق فضل من علينا لحكم نرى وما روية، غيرتفكرولا من اتبعوك وإنما افلنا أسهم الذين إلا 
تدعون•فيما كاذبون أuضم نعتقد بل هدا، ليحكم ي دحلتم 

منالحق ز أني لكم نبأن به فتماجممًكم رف من ظاهرة حجة عل كنت، إن قوىأرأيتم يا نوح: قال [ ٢٨]
أنيصح فهل وغروركم، جهلعكم دسا عليهكم فاخفاها والمسالة المبوة وش عنده، من رحمة ؤآتاق عنده، 

أمركمق يقضي حق اممه إل أمركم تحقل وللتكن ذلك، نفعل لا بها؟ جاحدون وأنتم إياهابالإكرام نلمزمؤتكم 
يشاء.ما 



امحاكز٢٢٠

لاأسالخكمياقوم لقومه: السلام عليه نوح ئ1ل [ ٢٩]
مالأله العبادة و١حلأصا الله لتؤحيد دعودةءكسم ■ش 

لهكمنصبمي ثواب ولعكن إيمانيكم، بعد إئ تودونه 
الومنين(،ؤد احلأن شاق من وليس ؤحده، الله عل 
قوماأرامحكم ولكي القيامة، يوم ملأقوربهم م فإنه

عي.وإبعادهم الله أولياء بهلرد تأمروني إذ نجهلون؛ 
طرديض عاقبمي إن الله من نعي يمن رباقوم ل'"؟؛؛ 

هوالأنفعما فتعلموا الأمور تتدبرون أفلا الومنتن؟ 
والأصلح؟لعكم 

حزائنق التصرف أملك إق لتكم: أقول ولا [ ]١٣
الملائعقة،من بملك ولت الغيب، أعلم ولا ادو4، 
المؤمنين:ضعفاء من تحتقرون الدين لهؤلاء أقول ولا 
ؤحدهفالله أعمالحكم، ثواباعل الله يوتييغم لن 
ذلكفعلمت ولش وقلوبهم، صدورهم ق بما م أعل
ولغيرهم.هم لأنفالظالمين إذألمن إق 

محأشآدص 

ومآائألجشم\وانالإاإلأؤ\ش 
أدأروتأئثأ\ممممإرمحنمح %ارتٌ 

يمزنىح\شانيسألأ

^^سعولآأؤلمحمح/ئ
سإثاتيأنيبمزأفي
كواةأكرقجت١لا
شؤ-نجئج(ئراس\

افيبيبئ أثث إزكان لصكم كتح ئن إذاردت نحتمآ 
هأميءوز0\محثه

^وتيمحلحقسمنومللأشهنلإ
باغثت!^^ِذج(خصغآكزلى 

دعوالث..ق الصادقين من كنت إن العياب من تعد.نا بما فأتنا -جد.الا، فاكةر0 حاحجتنا قد نوح يا قالوا: [ ]٢٣
لأنهيعدبعكم؛ أن أراد إذا بفائتيه ولمتم شاء، إذا ب١لءذب١ب ياتيهكم هوالد.ى ؤحده الله إن لقومه: نوح قال ]٣٣[ 

السماء.ق ولا الأرض ق ّثيء يعجزْ لا بحانه 
هوويهلمكيكم، ينشكم أن يربد الله كان إن ان، للأيمدعوتعكم ق واجتهادي نصهي ينفعؤتك—م ولا ]ام[ 

والحناء.اب للمحالأحر؛ ي درحعون وإليه مالكعكم، سبحانه 
فعلافه ض ذلك قدافرت كنت إن قم: قل القول؟ هدا نوح افترى نوح: قوم من المكون هؤلاء أيقول بل [ ]٥٣

وإحرامعغم.وزا=قن.يبءقم يكفنكم من بريء وأنا الاثمون، المجرمون صادقافانتم وإذاكنت ذلك، إثم ؤحدي 
قدمن إلا بالله يؤمن لن أنه العن.اب، قومه ض حق لنا اللام- عليه - نوح إل وتعال بحانه الله وأوحم، ]٦٣[ 
يفعلون.كانوا ما نؤ نوح يا نحزن فلا قبل، من آمن 

هؤلاءإمهال مي ولاتهللب حففلناوكلأءتنا، ق وأنك ومعونتنا، مئاوبأمرنالك بمرأى فينة الواصنع [ ]/١٣
علتعال لله العلن صفة إثبات الأية وق ان. بالعلوفمغرقون فإنهم ب،ًكفرهم، قومك من هم أنفظلموا الذين 

سحانه.بص يليق ما 



نلأضاينئاكِفئت 

خأ3يى*''
رجهكءءكاشمةدا 

نىيهوبجلقهص\ب
^^ئ\ظزهلثا\نىلذه\
ءّوس\لأشعش\ُل

جرثرجم> كث 
ابّةُكح وتادئ مزجَةتحبال ؤ، ومحاة؟ريهِ 

ممولأمجآصبى0
ةللآعاصتأ\نوم

يىدكال نبهتاالتؤج ؤحاو وحؤ لاش امرآش\ -يف 
3ٍ\آوهالتننقتف. 

آنقوةثوئا3،رتإن لمج Jة١دئ ^محآمحاله 
همحلؤألوعتلئ\ذةيىوأنت مذ 

٢٢٦اقتي؛زإمح

منحماعة ؤكلمامرعليه المنة، نوح ويصنع [ ٣٨]
منائسخروا إن نوح: لهم قال منه، سخروا قومه كيراء 
ملحكمخر نفانا الله، ؤعد بصدق لحهلعكم اليوم 
منا*تخرون كما الغرق عند غدا 

منبذللغ،: أمراش حاء إذا تعلمون موف [ ]٩٣
ويزليهينه، الدي اقثه عداب الدنيا ق ياتيه الدي 

له؟١ذقهلاع لا دائم عداب الأخرة ق به 
كماؤعدنامحاأمرناياهلاكهم حاء إذا حق ]■ا[ 

الذيالتنور-وهوالكان من بقوة الماء ونبمع بذللمثا، 
الوح:قلنالعياب، ء محي عل علامة محزفيه- 

نوعءن١نو١ع١لحيو١ناتهنكل فينة 
سقمن إلا بيتك' فثهاأهل واحمل ذكرأوأنؤ،' 

واحملوامرأته، كابنه باينه يؤمن لم ممن القول عليهم 
قليلإلا معه آمن وما قوملئا، من معلئا آمن من فيها 

فيهم.والمقام المدة محلول مع 
منتشيعقون ايثه وباسم الماء، ؤحه  ٠٠٣جربها يًقون النه بام الفينة، ي اركبوا معه• آمن لمن نوح وقال ]١•؟[ 

اكوبة.بعد يعيبهم أن بهم رحيم عبادْ، من إليه وأناب تاب من ذنوب لغفور رف إن ورموها• ّخرها 
فيهعرل مكان ق -لكان ابنه نوح ونادي علوها، ق يمئركالحال حق يعلوويرتفع موج ق بهم تحري وش ]؟ا[ 

فتغرق.بائنه الكافرين ْع تحتكن ولا فينة، الذ معنا اركبا بق يا له؛ فقال المومنئن" عن ه نف
أمرمن اليوم مانع لا نوح: فاجابه الغرق، من فتمنعي الماء' من به انحصن جل إل سالحأ نوح؛ ابن قال ل'اآاآ 

وحالمعنا، فينة الق واركب فامذ نمال، الله رحمه من إلا والهلاك الغرق من بالخلق نزل قد الذي وقضائه الثه 
الهالكين.المغرقين من فكان وابنه، نوح بئن المرتفع الموح 
الماءونقص المطر، عن ل أموياسماء ماءك، اشرق ياأؤض نوح-: قوم هلاك بعد للأرض- الله وقال ]■؛ا[ 

الظالمينهلاكأوبعدأللقوم وقيل: الخودي، جبل عل فينة الويبت نوح' قلم بهلاك أمرالغه وقضي وئصب، 
به.يؤمنوا ولم الله، حدود تحاوروا الذين 
وإنأهل، هدامن ابق وإن والهلاك، الغرق من وأهل تنجيي أن وعد-تي إنك رب ال؛ فقربه نوح ادكح ون]ْا[ 

وأعدلهم.الهاكمين احعكم ؤأنت فيه، حلفط لا الغ-ي الحق وعدك 



امحاكئذ٢٢٧

منليس هلك الذي ابنك إن يانوح ائنه: قال ]آ"أ[ 
ءكمر0،بسب ؤذلك أنحيهم؛ أن وعدتك الذين أهلك 
أمراتمالي أن ؤإلأنهاك غيرصالح، عملا ؤعمله 

الخاهلتنمن ثعكون لئلا أعقلك إق به، لك علم لا 
ذلك.عن إياي سالتك مق 

أنؤأسجثربك أعتصم إل ؤب يا نوح. ال ق]٧.؛[ 
ذني،تغفرل لم وإن م، علبه ل ماليس الك أم

أنفسهمعبموا الذين من أكن برحمتك، ومحمي 
ؤهلكوا.حظؤحلها 

[tA ] الأرضإل الفينة من اهبتل نوح يا اش: قال
ؤعلعليك دائمة ونعم مئاؤخيرات ؤسلأمة بامن 

الشقاءأهل من وحماعات أمم وهناك معك. ممن أمم 
يماحالهم، يبملغوا ان إل الدنيا، الحياة ي نمتعهم سس

القيامة.يوم المؤح العن.اب منا ينالهم 
-أيهاعليك قصمناها الق القصة تلك ]٩tا 

أخبارالغيبمن م وقومه نوح عن الرسول 

نوزْهودايرءالئا.يىءقر 

قىألجغ_ذثن.عبآ ققلقك ت١لإشدلقيهءعنوءاي 
ٌانممتاملهطقالأ

تلىنثن اض ظ؛ محاقق 
تللث

تطث0دلئهاك

شِصدإآسمالخضرمحعادئثاهزهؤدأ ؤإق 

قشنيث.أياد ضغن،١لأؤآقى 
محزاثمآء

ؤؤآ==كلحولأظاعثآ=غرهتؤداتا
مءمةيرث>

وإيذائهمقومك محكذيب فاصبرس البيان، هذ.ا قبل من قومك ولا تعلمهاأت ماكنت إليك، نؤحيها السالفة، 
اتثه.بجشون الذين للمتقين والأحرْ الدنيا ق الهليبة العاقبة إن قبل، من الأنبياء صير كما لك، 
جلغيؤ؟ العبادة يستحق إلة من لخكم ليس ؤحده، اش اعبدوا قوم يا لهم؛ قال ُود.أ، أخاهم عاد إل وأرّسلنا ]•٠[ 

باش.إشراكؤتكم ق ك١ذبون إلا أنتم فا العبادة، لع فأخلصوا وعلا، 
صماأجري أجرأ، الأوئان عبادة وتؤك ض العيادة إخلاص من إليه خمرماأدعنكم لاأس_الءكم اقوم ي[ ]١٠

والباؤئنر؟الحق بين فتمئزوا تعملون أفلا خلقير، الذي اش ز إلا لًقم لعوق 
الهلرعل؛هقمضممل ذلك فعلتم إن فانمكم منرذنوبعكم، توبواإليه ثم به، بالإيمان اش اؤللبوامغفرة وياقوم ]٢٥[ 

يمضواولا علييكم، النعم وثتاع ذريامحكم بيقهرة قونمكم إل قوة وينديكم فتكهرخيرانمكم، كثيرأ، متتابحا 
إجراما=قم.ر مص-ثدرر إليه دعونمغم عما 

أجلرمنر نعبدها الق آلهتنا يمارى نحن وما إليه' تدعونا ما صحة خمر واضحة بمجة جئتنا محا هود يا قالوا: [ ٥٣]
يدعه.فما لل،ف قين يمحل. تحنر وما قوللثا، 
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٢٢٩

كنتإن أحسروفي قوم يا لقومه: صالح قال ]٣٦[ 
فمنوالحكمة، النبوة منه وآتاق اتنه من بره_-ان -نز 

أبلغفلم عصيته إن تعال الله عقاب عي يلغ الذي 
غقرتضليلفماتزيدوش لمحكم؟ وأنصح الة اليم

الخثر•عن وإثعاد 
ؤعلأمةحجة جعلهالمحكم الله ناقة هذْ وياقوم ]-؛٦[ 
قتاكل فاركوها إله، أدعوكم فيما مدق عل تدل 
بعفر،تمسؤها ولا رزقها، عليمحكم فليس الله أؤض 

عدابالله مجن ياخدمحكم ذلك فعلتم إن فانعكم 
عمرها.من قريب 

استمتعواصالح: لهم فقال ونحرواالشاقة، فكدبوْ [ ]٠٦
نازلالعياب فان أيام، ثلاثة محكم بله ق بجياتمحكم 

لابدمكيؤب، غير الله من ؤممد ؤذلك بعدها، بمحكم 
وقوعه.من 

والذيننحيتاصالحا ئمؤد أمرنابهلاك جاء فلما [ ]٦٦
هوانمن ونحيناهم منا، برحمة الهلاك من معه آمنوا 
هوالقوىاارسمِل— ~أدها ربك إن ؤذلته. اليوم ذلك 

الهناغية،الأمم أهلك أن ؤتممزته قوته ومن العزيز، 
وأتباعهم.الئسل ونش 
بهم•حراك لا ؤحؤههم عل ساقطين هامدين موق ديارهم ق فاصبحوا ئمؤذالظالمثن، القوية الصحة ؤأحدت ]٧٦[ 

نعدألقهؤدألا ؤحججه. ربهم بايات جحدوا ئمؤد إن ألا فيها. يعيشوا لم وفنائهم زوالهم ممهعة ق كأنهم [ ٦٨]
وأذلهم!!أشقاهم فا الله، رحمة من وطردأنم 

فقالوا؛بعده، ويعقوب بامحاق، هووزؤجته يبشرونه ~ الملام عليه — إبراهيم اللائًكة جاءت ولقي. [ ]٩٦
منه.لياكلوا ؤي مسمين بعجل ؤجاءهم سريعا فدهب يلام، تحتهم: عل ندا فال سلاما، 

قوأحس منهم، ذلك أنمكر منه، ياكلون ولا به أتاهم الذي العجل إل تحل لا أيديهم إبراهيم رأى ا فلم]'٧[ 
إلأؤسلتا ربك مجلانمكة إنا محل لا الخؤفا-: من بإبراهيم ما نأت ~لا الملاثمقة قالت ؤأصمئها، خيفة نفسه 

لإهلاكهم.لوحل قوم 
فبشرناهامعّتى، تعجبامماّفضحكك الكلام، الئرممع وراء من قائمة كانت "محارة■" إبراهيم وامؤاة [ ]١٧
بعدلها ؤميكون ولدها، وّيعيش إمححاق، ولدألص زؤجهاإبراهيم من تله بانهامحمح~ اللأنمقة نة ألل ع- 

يعقؤب.ؤهو منه، حفيد إسحاق 

سءلإةِمحولوءص

ةء=كنرءاةآقق وإنعوهمسهءةائ عخن.محار. 
هسقوه\يميؤئؤ

دارآ؛ءكهمئمقعؤاق محمنوقاقال عيابميب. 
مئاحاجاء ق ^ايخدع\ابمطد.ي 

ممبمِبجازس

ولمن.كءقبمداهت،توةه 
ئلمث١رء١تنج 

0^،وينوهماء،بجت 



نرتْذودايزأالثاِذغم

ظضوسالإشةإلكئا
اضيقمن محرافه ْى جاقالنأا'ذعج؛ان عجيب إيآ؛ 

وئوحآظاص،همحؤمحه
^محك'نمجء.محنيصكءف

زنع؛رتردود0ِ وإءنِءايهزئاب فر-تآءامزوخ 
ثنياجآءثرنفإؤئايئءدههموضايىإههمدغأوهال 

^^ذإمحوصفيلكلأْ
^ثء.ثايىصامحرقذث

0يتُؤثْلو^ أقس صيغنم؛ ويُءئرونفي أق، أهيإ 

قامحأقنفييطهممْقءالآا؛كيًفنشلأه 
هماماثاؤلجبمي ر؛٥^١١ \ةابملوبم 

•٢٣اقنبمار؛كر

ويلتايا متعجبة: بإسحاق بشرت لما سارة قاك [ ]٢٧
حالق زوي وهذا عجوز، وأنا ولد ل ييكون كيف 

ومثلمثل من الولد إنحاب إن والكر؟ الشيخوحة 
'؛،?؟r؛•شء ادن م ْع زوحم، 
وقضائه؟أمراق من أتعجبين لها: انسل قالت ]٣٧[ 
النبوة.بيت أهل معشر عفًكم _ه وبركاتاش وهمة 

محدذو والأفعال، الصفات حميد وتعال سحانه إنه 
فيها.ؤعفية 

انتابهالذي الحوف إبراهيم عن اذهب فلم],؛٧[ 
بإسحاقالبشرى ؤحاءته الهلعام، الضيؤف أكل لعدم 

منبه شآ أنسلنا فيما ؤسلنا يجادل حلل ويعقؤب، 
وإهلاكهم.لوحل قوم عقاب 

العاجلةيجب لا الحلم كنير إبراهيم إن [ ]٠٧
بتائله، والدعاء اش إل كثيرالت_ضرع بالعقاب، 

كلها.أمورم ذ الله إل يرجع 
١١٨٥عن اعرض إبراهيم يا اثنه: رسل قالت [ ]٦٧

فإنهلهم؛ الرحمة اس والنلوط أمرقوم ق الحدال 
قدرهالد.ي أمرربك وحاء العذاب، عليهم قدحق 

مدلأفوعّولا عنهم غيرمصروف الله محن ^-١^ بهم نازل وإنهم بهلاكهم، عليهم 
فخافاش، رسل أنهم يعلم يطن لم لأنه ؤذلك لذلك؛ واغتم الوطاس—اءءمحيئهم ملائتكتنجاءت ا ولم]٧٧[ 

ؤشدة.بلاء يوم هذا وقال: قومه، من عليهم 
النساء'دون شهوة اليجال ياتون محيئهم قبل من ^؟١^١ الفاحشة، لهللب إليه الحي ممعون لوط قوم ؤجاء ]٨٧[ 
الأببمنزلة الأمة ني لأن بناته؛ ؤماهن تربرون، محا أطهرليتكم فهن ثزوجوهن بناق هؤلاء لقومه: لوط فقال 
التقديرللأمور،حنن ؤحل مخكم أليس ضيض، عل بالاعتداء تفضحوق ولا عقابه، واحذروا الله فاحشوا لهم، 

الئفاهة؟أهل إلا يفعلها لا متئة الضيف فإهانة وبينها، بيتهم فيحول الفاحشة، ركوب أراد من ينش 
أينربي' ما لتعلم وإنك رغبة، أو حاجة من اء النق لتا ليس أنه قيل من علث لقد له: لوط قوم قال [ ]٩٧
النساء.ككاح ق لما رغبة ولا الرجال إلا نربد لا 
منضم'تمنعي عشيرة إل أواركن وأنمارأمي' قوة بضم ل لوأن ت الفاحشة فعل إلا أبوا حين لهم قال [ ]٠٨

تريدون. ١٠وبين بيخكم لخلن 
القريةهذه من فاخرج إلك' يصلوا لن وإنهم قومك، لإهلأك أزنلنا ربك رسل إنا لوط يا اللائيتقة: قالت [ ]١٨

حانتكالق امؤاتك لهتكن فيصيبه، الع.ذاب يرى لملأ أحدوراءه؛ مخكم يلتفت ولا الليل، من ببقية وأهلك أنت 
الحلول-قريب وهوموعد الصح، هلاكهم مجوعي إن الهلاك، من قومك أصاب سيصيبهاما والمفاق بالعكمر 





تؤتآمداينئالثاِفئت

ذرنؤلم\\صاب
مهشرزناؤةِؤط اوؤزهوداومدصبيج ؤزمج 

نؤ
صهءضث\نلئامل

^خممح؛ءيءكهمساش
يتاثنشئنفخ وتاءطزمحغ،ا0 زأمحدّ 

هتبمكزوفيق \يى وآتيمأ 
ع°سهدتيحمؤلأازلثدتفمتاوأكمَثح 

^^^°فيديمعمإنثتيا
صينًضاثتتيرج
^شفن.أقتيم0
محءوثبمد0

٢٣٢الشة؛مح

وفراقوبغضي عداوق نملغكم لا قوم ويا [ ]٩٨
أنتمما والامرارعق انماد عل عليه أنا الذي الدين 

ماأصابمثل فيصبكم التتكفربالله، من عليه 
وماالهلاك، من صالح أوقوم هود أوقوم نوح قوم 
عنْكمببعيدش العياب من بهم وماحل لومحل قوم 

لأفيالمارولأفيالرمان.
ايجعواثم لدذوُبً؛كم' المغفرة ربمتكم واؤللمبوامن [ ]٠٩

كشرالمؤدةؤحيم رق إن علميها• واستمروا محناعته إل 
وقتوبته. ويميل يرحمه وأناب، إليه تاب لمن والمحبة 

كمايليقتعال، نله والمؤدة الؤخمة صفة إنبات الأية 
سبحانه.به 

محانفقهممرأممامول،وإننايراكسب 
ولولااء، الرؤسمن الكبراءولا من فيناضعيفاك 

ر،هطه~وكان بالحجارة نحما لقتلناك عشقرتك مراعاة 

نفؤسنا.ي قدرواحرام للفا وليس ملمتهم-، أهل من 
منعلبتكم وأكرم أعز أعشيرق قوم يا قال: [ ]٢٩

محيط،بماتعملون رق إن بنهيه، تنتهون ولا به تأتمرون لا فتهوركم، خلف فجعلتموه أمرربعكم ونبذتم افه؟ 
ؤأجلأ.عاجلا عليها وسجازيءكم ذرة، مثقال أعمالعكم من عليه بجي لا 

رفوماثبمي مثابرِلإإطريقق عامل إق ؤحالتعكم، طريقتعكم عل مائستهليعون اعملواكل وياقوم ]٣٩[ 
وانتقلرواأنتم؟ أناأم قوله، ق مناكاذب ومن يدله، عداب يأتيه منا من تعلمون سؤف التؤحيد، إل دعوتيكم من 
لهم.شديد تهديد وهذا اذنتذلرين. من مععكم إق بأًًكم سيجل ما 

ظلمواالذين ؤأخذت منا، برحمة معه آمنوا والذين شعيثا ؤس—ولنا —قينا شعيب قوم بإهلاك أمرنا جاء ولما ]ا؟[ 
بهم.حزاك لا ميتقن ركبهم عل باركثن ديانهم ق فاصيحوا فأهلكتهم، السماء، من الصيحة 

ئمؤد،كمابعدت وأخزاها- بعدأزرامديزار-إذأهلكهاائنه ألا الأوقات. وقتامن ديارهم ق يقيموا لم كان [ ]٠٩
والهلاك.البعد ق القبيلتان هاتان اشهركت، فقد 

علأنهاتدل صحيح— عاينهاوتأملها-بقلب لن تبين اؤحجة اخمرتؤحيدنبأدلتتأنسلناموّى ولقد [ ٩٦]
وتعال.سبحانه دونه الربوبية ادِى منر ؤكدمح—ا الله، ؤحدانية 

فأطاعوه،يتبعوه أن وأمرقومه فيكفرفؤعون، قومه، وأشراف ؤأكابرأتباعه فرء_ون إل أنملناءوّى [ ٩٧]
وعناد.وكفر وضلال جهل هو وإنما هدى، ولا نشد فرعون أمر ق وليس ملي، أمر ؤخالفوا 



الةدءبج؛محئر٢٣٣

يدخلهمحق القيامة يوم قومه فرعون يقدم [ ٩٨ت
يدخلونه.الذي المدخل وقبح النار، 
الذيالعذاب مع الدنيا هده ق اش ؤأتبعهم ]٩٩[ 

ويوملعنة، الحر ي الغرق من فيها لهم عجله 
ماويئس النار، بائحانم أخرى لعنة كيلك القيامة 
ولعنةاش، عداب من عليهم وترادف نم اجتمع 

والآخرة.الدنيا 
أخبارمن اليسول- ~أيها لك ذكرناه الغ-ي ذلك ]••١[ 

تلكومن به، ا أهلها أهلكنالق القرى 
فلمآثاره، •محنت قد ما ومنها باقية، آثار له ما القرى 

نتق
يستحقونه،ؤذنب بغيرسب إهلاكهم كان وما [ ١٠١]

الأرض،ق ادهم وأفيثمكهم هم خللمواأنفولخنكن 
منهاويهللمبون عونها . يل.ك١نو١ الي لهتهم ١ نفعتهم فما 
ومابعذابهم، ربك أمر جاء الضرلثا عنهم تدفع أن 

وخسران.غيرتدمثروإهلاك آلهتهم زادتهم 
بالعذاب_ة الذإا.لالقرى أهل اأخذت وكم[ ١٠٢]

محنغثرهم مل'آط ومحكذمحهم أمري لمحالفتهم 

وبمشآزريلأوردٍآثار ؤتهرُِدأوممح يمئ؟؛ 
ؤاثمأيأقززودق 

آقغبسقهوواشابل من أؤدأنمننجدهاد؛ثخ 
^^نه_زؤاطنئئؤا

دونتذعيذين محلأاِلأهزأفي أئثهزثآك 
وت\لأدلأثممشرثيبقمحررتك أس؛rU_؛قاجاء 

هئسودمحيررئقهود ده_ؤربوع 
بجةنئلأِ.يرضلأئجمص
هقبيد.غاأؤىشقإفنى
^ىجام١داتأدوئ
^زئإلآرئلئىئاللإانيهه
أثنةمحينيىتامادات

ألثموت

ف.يد.ّْوجع لألتم بالعقوبة أقذه إن ليسلمه. وتيكذيبهم له ومعصيتهم بالله وضفر>1وم إذاظلواأنفسهم القؤى أهل 
اليومذلك الأخرة، ق وءن.ابه ادد4 عقاب خاف لن ؤعثلة لعيره الظالمة ابقة السسالقرى لأهل أخذنا ق إن [ ١٠٣]

٠٢٠٠١الخلائق؛ويشهده والخزاء، للمحاسة حميعا الناس له بجمع الذي 
لها•بحكمتنا.تقا_يرنا عن تنقص ولا تزبد لا علمنا، ق معدؤدة مدة لانتهاء إلا عنيقم القيامة نؤخريوم وما ]ا*ا[ 

متفصلؤعيد للعن.اب، تحق م ثش فمنهم ربها، بإذن إلا نفس م لاتتكjالقيامة، يوم ياق يوم [ ١٠٥]
بالثعيم.عليه 

٥٠٨~مجن فيها لحْا ممستقرهم، فالنار اعمالحم، ؤسؤء .تهم عقيا.لماد الدنيا ق ققؤإ الذ«دن قاما [ ١٠١^، ١٠٦] همما ١ 
النارق ماكثئن ؤأقبحها، الأصوات أشع وهما بشدة، إليه ونده الصائ.ربد.قج من الئقس إخراج العن.اب- من فيه 

إخراجمن ربك شاء ما إلا مؤكد، دائم هو بل ينتش، ولا عذابهم ينق3لح فلا والأنض، موات الدامت أبا-أما 
يربد.لما فعال الهول- -أيها ربك إن النار. ق مكثهم من مدة بعد المؤحدين عصاة 

الذيالفريق إلا والأؤض، موات الدامت ما فيها خالدين الخنة فيد.خ)ون عادة الالقه رزقهم الذين وأما [ ١٠٨]
بميثةالخنة إل منها بجؤجون لم ارٌن، من فترة الثار ق يبقون فإنهم المؤحدين، عصاة ؤهم ناخره، الله شاء 

عنهم.غيرمقعلؤع عه؛اء الحنة ق عد.اء الهؤلاء ربك ويعتلي ورحمته، الله 



لذم

^١٥ثل ءابآوهمهن 

ه4ئتميرنيمينهنيه
^ذ\بمتنينطلا ؤءن 

عذأولآظف°

مذيتهءآش دون تنؤآقازئكثرس 
وتيِآعآظ0 لاتقزومث 

ص\صهحئ
ئيأكصن\ذ.
^^^لاثثوتهؤيق
\يِشساظز\جمحِشساظزمحَ
ماتآ\مؤأزوؤءءكازامءبي\رن.وما
ضبخمبأ.

n؟محرالهشة 

بطلانمن شك الؤسول-ق أيها محقن- فلا [ ١٠٩]
منمايعبدون قومك، من هؤلاءالثمكون مايعبد 

وإمالموفوهمقبل، من آباؤهم مايعيد إلامثل الأوثان 
لخمحتؤحيه وهدا غيرمنمص. تاما ما 

ئؤ•الرسول إل موجها لمغله ص وإن الأمة، 
فاختلفؤهوالتوراة، الكتاب ولقدآتينامؤممى [ ١١٠]

فعلكما آخرون، وكفربه حماعة به فآمن قومه، فيه 
البانه ربك من سشى ولولا بالقرآن• قومك 

اشقضاء دنياهم ق بهم لخل العياب، لحلقه يعجل 
الكفارمنوإن المومتسين. ونحاة جن المكيببإهلاك 

-أيهاالمسول-لضشك~منهذااليهودوالمشركتن 
مريب.القرآن— 

ذكرناالن-ين ١لختلفين الأقوام أولتك م وإن [ ١١١]
جزاءربك ليوفينهم -أيهاالمسول-أخبارهم لك 

فشر،شزا وإن فخير، خيرا إن القيامة، يوم أعمالهم 
بجيلا خبير، هؤلاءالشركون ايعمل بمربك إن 

قم.وؤعيد تهديد هذا وق عملهم. من ُثيء عليه 
ومنأنت ربك أمرك كما المي- -أيها فاستقم [ ١١٢]

ثيءعليه يخى لا بصير، كلها الأعمال من تعملون بما ربينكم إن لًكم، النه ه حن ما تتجاوزوا ولا معك، تاب 
عليها.ؤسيجازبمكم منها، 

أموركم.ويتول ناصرينضنكم، من الله دون من ومحالخكم المار، فتصيجكم هؤلاءالآكفارالقللمة، تميلواإل ولا [ ١١٣]
فعلإن الليل. من ساعات وق اء، والمالصباح المهارق ئلزق وجه، أم تل االمي- -أيهوأدالصلاة [ ]ا١١

السيئات،يذهتن الحنان أن وبيان الصلاة والأمربإقامة ويمحوآئارها، المسالمة يد=كئراكنوب الحيران 
وتنكر.بها اتعظ لن موءظة 

الحسنثنثواب يضح لا الله فإن قومك؛ مثري من الأذى من مائلش وص الصلاة، ض وامر-أيهاالمي- [ ١١٠]
عمالهم.أق 
الفسادطفرم،ؤعن الهتكفرعن أهل ينهون والصلاح، الخير أهل من بقايا الماضية القرون من وجد فهلا [ ١١٦]

الظالمين.أخن حين عد.ابه من ذلك بسب اش فنجاهم م؛نآمنى، قليل إلا الأقوام أولك يؤجدمن لم لأيض، اي 
باتباعهمظالمين محرمين ؤكانوا ١لمنياونعيمها، دان من فيه مامتعوا نلفت أمة من هم أنفظلموا الغ-ين واقع 

أنفهم.ظلم من بجلون لا لأنهم الملمين؛ من للعصا؛ وموعظة عيرة الأية وق العن.اب. عليهم فحق مجاثنعموافيه، 
والثللم،للفساد محتنبون الأرض، ق مملحون وأهلها القرى من قرية ليهلك -أيهاالمسول- ربك وما؛ان [ ١١١٧]

ادهم.وفظلمهم تا يبيهلكهم وإنم.ا 



نوزءهومايزئالثاِوءثت

المحاكم٢٣٠

ؤاحدةحماعة كلهم الناس لخعل ربك شاء ولو [ ١١٨]
لمسبحانه الإّلأم، واحدوهودين دين عل 
وذلكأديانهم؛ ق محتلفين الناس يزال فلا ذلك، يشأ 

حكمته،مقتضى 
له،واتبعوايسفامنوابه ربك وم إلامن [ ١١٩]

المملبه جاءت وما الله محيي ق بجتلفون لا فإنهم 
وتعالبحانه حكمته اقتضّت وف- الله، عند من 

ؤيملّما.، وفريق شئ فريق حلقهم أنه 
قضائهق ربك وعد بمحقق وبهذا له• حلق ميسرئا 

والألمىالخن من حمنم مملا محيحانه انه وف،ره؛ 
للأيمان.-وا يهتالولم وجند0 إبليس اتبعوا الن-ين 

الرسلأحبار من الرسول- -أيها عليك ونقص [ ١٢]•
نحتاجإJهVصيظبكما كل بمك، 

ومحاالورة هن0 ق حاءك وف- الرسالة، باعباء للقيام 
عله،انحتا الذي الحق بيان أحبار، من عله تتما-تتا ا'>

وذكرى؛—رون، ١٤١١بها يرتدع موعفلة فيها ؤجاءك 
ونمله.بالله المؤمنون بها يتدكر 

^ه؟لإمنائئثلذينه
زوؤكيه وسق ^إقققههم 

ؤحاءقلهنذهعثاق>مىابل\ئأزذ>و\نثنلم،وهءلإادلق 

لإ5ازاقانظثؤزج. ءاؤؤإةامحاو0 

جلخقثفلصاس؛لمد، ةغثد.ه 
٣'

دزء١دائنلقه ^ ١٤٥أفن آلتكثك ءايث 
بمحسةصظ،دف محن ه عنبما 

دثينء؛محءهذ-اآذئر؛اداقءن آئثمرابمآابينايامح 

إكمرأّإبجملئجدينه

خمرحالمكمعاملون اأنتم اعملوامايله: بوحا-انية لايقرون الدين للكافرين -أيهاالمسول- وقل [ ١٢٢، ١٢١]
ضالثبات محنر وؤلريقتنا ءكاس-ا ر عاملون فاقا له، تجيبين والاليممول وإيذاء ال-عوة مقاومة ق وء1ريقتاءكم 

لهم.ووعد تهدير هان١ وق أمنكم. عاقبة منتفلرون فاقا أمرنا، عاقبة وانتقلروا الله. أمر وتنفيذ ديننا 
فاعبا-ْالقيامة، يوم ١لأمركjه ينح وإليه والأرض، موات الق اغاب معيإ ونمال بحانه ودنه [ ١٢٣]

بعمله.كلأ ؤيجازي والشر، الخير منر تحلون عما بغافل ربك وما إليه' أمرك وفوض الي~ "ايها 

يؤسفسورة 

القرة.سورة أول ق المققعة الحرؤف ض الكلام بق ّ^١^؛^ ]١[ 
وهداه.ؤحرامه ؤحلاله معانيه ق الواضح ؛^، ١١الكتاب آيات هذه 
بهديه.وتعملون وتفهمونها، معانيه تعقلون العمب- -أيها لعلعكم العمب؛ بلغة ^٦۵ ٢٥١١هذا أنزلنا إنا ]٢[ 
لنعليك إنزاله قبل كنت وإن القرآن، هذا إليك بؤحينا القص۵ر، أحسر -أيهاالرسول- عليك نقص محن ]٣[ 

شيئا.عنها تدري لا الأحبار، هذه عن الغافيتن 
رأيتهموالقمر والث.مّرر عشركوكبا، أح،- التام ق مأيت إق لأبيه؛ يؤمق قول لقومك المسول- —أيها ادكر ]ا[ 
والأحرق.الدنيا ق علوالمنزلة من اللام عليه  ١٠يؤسف—إليه ؤصل لما تشمي الرؤيا هده فكانت-ا احيين• مل 



ليزثالثاِلءثت

مهقذكاوإهى0

ظلفنيتمئأؤيلآكحاد؛ث من ويثنملق وبلة 

فيِربماكوكال 
هةلأمنمواّت4
لآنةمحمضمح0

لإؤؤحه تحًكم فمح؛>وإايصابجل لأذؤزؤحئ< 

بغضيلئله ألجب عين؛ب ؤ ؤأفؤد لآقنمرو\لوثئ 
^لأذامحتامحث^ئء
وممن

ئدهؤأبنحءؤدث١فأن كيمه ؤ؛ةالأرمحمهلونهةبياق 

0ئحنيزئ> يبجف ^^4 ئًكلأ 

٢٣٦الفاكز

بييا يؤسف: لابنه اللام- عليه - يعقوب قال لْ[ 
ويعادؤك،دؤك، فيحالرؤيا هذه تذكرلإحوتك لا 

عدوللأنان الشيطان إن إهلاكك، ق وبجتالوا 
العداوة.ظاهر 

يصهلفيكالرؤيافكدلك هذه رباك وكاأراك ]٦[ 
الرؤىمن منامهم ق الماس يراه ثرما تفوبعلمك 

يعقؤبؤكلآل عليك نعمته ويتم واقعا، إليه مماتزول 
إبراهيمابويك ٣^ قبل همن اتمها والسالة،كما بالمبوْ 

يصهلفيهبمن عليم ربك إن والئسالة. بالنبوة وإسحاق 
تدبيرأمورحلقه.ق حكيم عياله، من 
وأدلةعر ؤإحوته يؤمف نمة ذ ك١ن لقد ]٧[ 

١حبارهم،عن يال لن ؤحكمته النه قدرة ؛ ٠٣تدل 
معرفتها.ق ويرغب 

إنبينهم: ا فيمأبيه مجن يؤف إخوة نال إذ ]٨[ 
يفصلهمامنا، أبينا إل أحب الشقيق وأخاه يؤمف 

بين،؛خهلآ لش أبانا إن عدد، ذوو حماعة وُنحن، علينا، 
نراه.غيرمجؤحب من علينا فصلهما حيث 

ولاعلي،ءكم، وإقباله أبيعكم حب لخغم يخلص العمران عن بعيدة بجهولة أرض ؤ، به أوألقوا يؤسف اقتلوا ]٩[ 
ذبعكم.بعد من له مستغفرين انله، إل تايبف، أوإبعاده يوسف قتل بعد من ومحكونوا غيركم، إل يلتفت 

افرينالممن المارة بعض المريلتقيم جؤف نر وألقوه يؤمف، تقتلوا لا يؤّسف: إخوة من قائل قال ]•١[ 
تقولون.محا فعل عل عانهمتن كنتم إن قتله، إل حاجة ولا منه، هرمجوا فت
ونحنأخونا، أنه ْع يؤمف  ٠٠٣أمناء بجعلنا لا لك ما أبانا يا إبعاده-: عؤر اتفاقهم -بعد يؤم إخوة قال [ ]١١

المصح؟بجالم، وتحمه ونرعاْ، عليه الخيروذث.فوإ له نريد 
الباح،اللعب من وتحوه بالاشاق ويلعب ويفرح، وينثهل ننغ مراعينا إل تحرج عندما غدأ معنا أيسله [ ١٢]

عليه.تحاف ما م من، له لخاففلون وإنا 
عنهوأنتم ١^٥—،، ياكله أن وأخثهم، المراش، إل به ذهبتم إذا ل مفارقته ي، نفلمولم إن، يعقؤب: قال [ ١٣]

مسغلون.غافلون 
نفعولا ا، خيرفينلا لخاّرون، إذا إنا قوية •حماعة ونحن، الي-ب، أكله لمن، لوالدهم: يؤم إخوة ال ن]ا١[ 

منا•إوق 



ّمن؛غ؛ئفاؤزئاةِتءم

اهمن؛مح٢٣٧

إلقائهس وأحمما به ذهبوا فلمأ معهم• فارنله [ ١٠]
إخوتكيؤمالتخرل إل وأؤحينا البر، ؤف جق 
يجنونلا ؤهم بك، فعلؤه الذي هدا بفعلهم تقبلا م

به.يشعرون الأمرولا بن-لك 
العشاءمنوقت ق أبيهم إل يوسف إخوة ؤحاء [ ١٦]

والخرع•الأسف ويظهرون يبكون الليل' أول 
والريالخزي ق ابق نتذهبنا إنا ياأبانا قالوا: [ ١٧]

نقصرفلم وثيابنا، زائنا عند يؤسف وتركنا بالئهام، 
وقتاإلا فارقناه وما ا، مأمننق تركناه بل فظه، حق 

لتاولوكنابممدق وماانت الدنب، ه فاكلييرا، 
لومأا•حيلثا ده لبالصدق؛ محؤصوفقن 

يؤمف؛غيردم ململخابدم ؤجاووابقميصه [ ١٨]
لأنكذبهم؛ عل دليلا ن ٠^١ صدقهم، عل ليشهد 

—عليهيعقؤب أبؤهم لهم فقال يمرق. لم القميص 
لخكمزينت بل تقولون، االأمركا ملام-؛ ال

يؤمف،ق أمرأقبيحا بالوء الأمارة أنفكم 
الحمل صير يرى ف۵ناوفعلتمؤْ، حفرادتمو٠ 

قمحنيمحأدامح-ةأ
^لأبمعثو0جؤلخاءو

أباآاةادبما٣قثه 
ومآاتمتعناةد^كإهآئذب ومحكنا_لوسمعنن 

بماءوؤئيصخء-ونج٠قاتيكbاضدذ^ل. 
كآراونيرحميل

ياه٤رلآتزوه
بميبنمي ونر3ه ه بماث_ماورت علهم وافه يصنعه 

وقالؤ آوهدث دثيمسدودؤوطالأيىمح 
عئمنيته لفمي يصرلآمأمحع ين أقسه آقيى 

س/ثةزضهايبمفي
ؤعالك وآقه آلاحادت ئأقبمل و1؛نهثوض الأرض 
لأبملأو0.ؤماغائهتمهء 

وقوق•بمحول لا الكدب، مجن تصفون ما احتمال عل باط^ متعين ول الخلق، من لأحد محعه سمكوى 
ففرحيؤسف، بها المهرتحلق ق دلوه أتمل فلما اثام، لهم يطلب من فانسلوا المسافرين، من حماعة ؤجاءت [ ١٩]

بقيةعن يؤسسف صحابه ؤأ الواؤد ؤأحى نميس، غلام هذا يئمى يا وقالت غلام، بالعثورعل وابتهج الماء واني 
بيؤسفءيصلونه بما عليم والئه اسشضعناها، بضاعة هذه إن وقالوات لهم، يهلهرؤه فلم السافرين 

منه؛التخلص ق راغبين فيه زاهدين وك١نو١ الدراهم، من قليل بشن السافرين من للواردين إخوته وباعه ]•؟[ 
ايئه.عند منزله يعلمون لا أنهم وذلك 

معاملته،أحي لأمرأتهت وقال ، لوزير" وأْو١ عرينها~~ منهم اشتراه ارممرلأ إل بيؤمض افرون مل١ ولماذهب ]١٢[ 
ؤجعلناأنحينايؤش وكا الولد، عندنامقام أونقيمه خدمته، مجن لعلنانتقيد عندناكريما، مقامه واجعل 

صوفيرالرؤى تغولعلمه خزائنها، خمر ؤجعلناه )امصرا(، أؤض ق له مكنا فكدلك عليه، يعطف عز3حن 
أنيعلمون لا اثماس أكر ولخكنر مبهلنر، يبطله لا نافد فحكمه أمره، ر غالب واننه مستقيالآ. سيقع ما منها 

اممه.بيد ١لأمركله 
إحسانهش يوسف حزينابه الذي الجزاء هذ-ا ومثل فهماؤعلما، أعهليناه شبابه ق قوته منتش يؤسف ولمابلمغ [ ٢٢]

•ئ^ للمسول تسلية هذا وق إحسانهم. ر الحنين نجزي 





ّمحً.مبماؤنئاةِلئمح

ا1ةنيثامح٢٣٩

إياهاالعزيزبغنبتهن امرأت معنى ّا فلم[ ]١٣
لزيارتها،تدعوهن إلتهن أرسلت ذمها، ق واحتيالهن 

ومجاياكلنهائل، الؤسمن عليه مجايتكهن لهن ؤهيات 
خمنالإققعنمنهن واسة وأعطتاكل الشام، مجن 

فلمارأينهعليهن، احرج ليؤسف: قالتا ثم الطعام، 
فجنحنؤحمالص، نه حؤأحدهن جللنه، ثأ أعفلمنه 
الدهثةفرط من الشام يفشن وهن أيديهن 

ماهذامنالنه، معاذ ات متعجبوقلن والذهول، 
هوما البشر، ق عقرمعههمد حماله لأن البشر؛ جنس 

اللأنمكة.من مللثاكريم إلا 
أيديهن:قثلعن اللاق العزيزسوة امرأة قالت، [ ]٢٣

أصابؤًكنما إياه رويتعكن ق أمايمحكن الذي فهذا 
طليتهولشر به، الافتتان ق لمتئي الذي هوالمى 

لمولش وأ.ؤا، فامتغ ل تجتثا ليإغراءه؛ ؤجاولتا 
جن،البدخول ءس_تقبالآ به ماآمره يفعل 

الأذلاء.من وليكونن 

،اوةكآءضنمحامح
كدآهحسشماض١بمزإإJ أ'ؤ5ةموةس 

^^ؤ؟أقكاكفيذهوكنلأفي
محنجآق^^ّووفيؤبمعلماءمهر 

أة،رهوآلثمحصقيدهن عئه هآنةذبمحرمحف/ئ، 
مثج/اذئل-ر)ج( 

احدمآأقمال آكجلقايى معه ولحل ج حان ■مق 

منثئناإثانميةإاةاميلف آلثليزيع ئآ»كل  ١٨٠-

^ل٤تاطاقفيثئأحا§تا
هنخودطتيذ 

الفاحشة،عمل من إليه ممايدعونى إؤ أحه_، السجن يارئ، ومكرهن؛ شرهن مستعيذأمن يؤم، قال ]٣٣[ 
بعواقيه.لحهلهم الإثم يرمحشون الذين السفهاء من وأكن إليهن، أمل مكرهن عي تدفع لم وإن 

اللهإن الله. معصية مجن العزيزؤصواحجاتها امرأة منه أرادلت، ما عنه فصرمح_، دعاءه، ليؤسف انلمه فاستجاب، ]•؛٣[ 
خلقه*همج وبحاجة ومايصلحه، ؤحاجته يمهللبه العليم خلقه، من داع ؤدعاءكل ل.عاءيؤسفا، ميع هوال

بملحهم.وما 

أويهلول زمن إل مجنوه أن وعفته- يوسف براءة عل الأدلة رأوا مجا بعد -من للعزيزوأصحابه ض ثم [ ]٠٣
للفضيحة.منعا يقصر؛ 

الأخر:وقال حمرأ، عنباليصير أعصر أق المنام ق رأيت، إق أح،رهما: قال ثثيان، يوسم، مع الجن ويحل [ ]٦٣
الذينمن اذر١ك. إنيرمارأينا، بتفمأخبرنا-يايوسف- الهلثرمنه، خيزأتاكل رأٌي فوق أحمل أق ؤأيت إق 
لخلقه.ومعاطتهم نائه، عبادتهم ي نون بح 

ياتيكا،أن قبل يره أخيرتعقمابنقإلا الأحوال من حال ذ ترزقانه ياتنكاشام لا لهمايوّض؛ قال ]٧٣[ 
القوم دين عن وابتعدت، العبادة، له ؤاخلصست، به، [^؛؛T__:، رف؛ علمي لكمامما ماعره ذلكماالنم—ئرالذي، 

جاحدون.والحساب بالبعثا وهم بالله، يؤمنون 



سموزدؤنفا.يزأاملعم

ئؤيئتاحكالوأقنتةءمحة\محيخمئضحيى 
هم؛أمحشينصآسيظ
^^^لهابمتجى
^^نءز\ة\فيبيث\هلق

 Lظنئثؤهآممن ثندوث ،؛
نثنبى،ش\مألأق

محتكرآيئروؤ؛ أنيئ دهق 
صنام1كطنا
هاكق\طل\صث

وة\له تستمتي\تي لأ'مرآؤىذه آ قضى يليسؤ؛* ين 
قأشنهبمدوتلق حفنك تنهنا\لآ ادهدٌ هىظن 

^نبمنعبين0
_jX^s\»؛ا؛؛تاتي مرت نح زئاو 

لأإمثاث0ظغا
^^ثزإؤءتامبرو0ج(

•ا؟القتيتيإكثر

وبعقؤبحاق وإّإبراهيم ددنآبافي واتبعت ]٨٣[ 
قشريبضا ض نحعل أن لنا كان ما وحد0، الله فعبدن 

مماتفضلبالعبادة، اش بإفراد التؤحيد ذلك عيادته، 
الاكرالئاس ولخقن الماس، عليناوخمر به اض 

والأيمان.المؤحيد نعمة ٣، الل يكرون 
جنر:الق معه اللذين، ، j_aJJيؤّض ال وق[ ]٩٣

اثنهعبادة أم حبر شؤر محلوقة آلهة اده أعي
القهار؟الواحد 

معاقلا إلاأّماء ادنه دون مض ماتعبدون ]•ا[ 
منضمجهلا أربابا وآباركم أنتم جعلتموها وراءها، 

رصحتها،أوبرهان حجة منر الله مجاأيرل ؤحنملألأ، 
ماالحضمالخقإلأشمالوحدْ،لأهميكله،

وحدْ،تعبدوه وأن لغيره، محضعوا ولا تنقادوا أمجرألأ 
ولضنرأكرفيه، عوج لا الذي القيم هوالدين وهذا 

حقيقته.يعلمون فلا ذلك، يجهلون الناٌر 
يرروياكما؛إلمكماتضالمجنر، ق ياصاححى ]اة[ 

رأىوأما١لآ•حر١لدى الخمرللملك، ساق ويضون الجن من يخرج فانه روياه ق يعصرالعنب أنه رأى أماالذي 
منه.ومرغ نتفتيان فيه الذي الأمر لمي رأسه، من الطير وتأكل وبرك' يصلب فإنه حيرأ رأسه ر يخمل أنه 

بلامحبوس مقللوم باق وأخره الملك، عندندك اذكرق منرصاحبيه: ناج أنه علم للن.ى يؤمف وقال ]؟ا[ 
سنوات.عدة الجن ق ذلك بعن. يؤبهفت فمكث يؤف، حال للملك )يكر أن الؤجل ذلك يهنان ل١ فأنى ذنب، 
عّورأيت الهزال، من نحيلان بقرات يع ياكلهن مان، ّبقرات خ ّمناي ق رأيت إق الملك: وقال ]٣-؛[ 

للمرويايفسرون.كنتم إن ارويا' هذه عن والكراءأحروق ياأيهاالسادة يابسات، سنبلات ؤخ حضر، سنبلات 







سينْأونفايزإصءثر

iTاهمناكذ؟

ومدعل 'كيماآسم=شإ أبوهم: لهم قال ]!٦[ 
بجفثلهواكزمتم قل، من يوسفّا أحيه ض أمنممكم 

و>فظضإ،بامامهتكم أثق فلا بذلك؟ تفوا فلم 
الراحمن،وأيحم حيرالخافظن الله، بجفظ أثق ولكي 

عل•ويردْ فيحفظه يرهمي أرجوأن 
الذيبضاعتهم ؤجدؤانمن أؤعيتهم ولمافتحوا [ ]٠٦

أكرياأباناماذانطلب قالوا: ندإليهم، قد دفعؤه 
قمحكنالعزيزإلنا، نده بضاعتنا نمن هذا هذا؟ هن 

طعاماوفيرالجلب معنا؛ وأؤسلمه أحينا، عل مطمئثا 
العزيزفان بعيرله؛ خمل وذر؛-اد أحانا، ونحفظ لأهلنا، 
عليه.ير لكيل وذلك بعثر، خمل واحد مل بمًكيل 

يذهبأتزكه لز اللام: عليه يعقؤب لجم قال [ ]٦٦
إؤ،تردوه أن باق ل وتحلقوا تتعهدوا حق معمحضم 

فلمانحلميمه، تهليعوا فلانعليه ثعلبوا أن إلا 
علانفه يعقؤب: قال اطلب، مّلي ايثه عهد أعثلته 
لما.عليناؤحفظه تا=كفيتاشهادته أي وكيل، مانقول 

ارمص-رااأرض دخلتم إذا ياأبناق أبوهم: لهم وقال ]٧٦[ 

محوثل مقيما وهمن ْت==يحئ وط اد 
Uْوبم4نَثال 

محلأةدظأسداب5ض
طِوم\همثطمصأشينوادحمحأس 

^^1تووهُتئةل
اثتمز3مهمجكالولتاد-ذؤاصجف ه آلمرءءفلر0 

محؤألأءئ4شض؛ا

^\وؤنخوءاوئإكلآاه
هسثاشبمامحكامإسزل هالءاق 

أوصيعكمإذ وإل العي، تصيجكم لا حق متفرقة، أبواب ادخلوهامن ولخكن واحد، باب فلاتل-خلوامن 
وح،د0ؤممليه ووثقت، اعتم،وت عليه وحادْ، لئه إلا فماالحمحقم علهكم، اض قضاه شيئا عنمحضم أدفع لا بهذا 

الومنون.يعتمد 

قشفقة ولهتكن؛ان عنهم، الله قضاء لمدفع ذلك ماكان أبوهم، أمرهم كما متفرقة أبواب من دخلوا ولما [ ٦٨]
ولعكنؤحيا، له الله علمه بامجرديته عظيم علم لصّاحب يعقؤب وإن العين، تصيبهم أن عليهم يعقوب ى نف

دينه.أمر من اللام" عليه — يعقوب يعلمّه ما ولا الأشياء، ودقائق الأمور عواقب يعلمون لا أكرالماس 
رأ:له وقال شقيقه، إليه يؤسف ضم اادديامدناا، شقيقه ومعهم ضيافته مرل ق عليه يؤش إخوة دخل ولما [ ]٩٦
عنهم.ذلك بؤتكتمان وأمره مضى• فيما ي صنعوه بما تغتم ولا تحرن' فلا أحوك أنا إف 



منورويممإايزثالثا]قمن

ظآكماتهفيم،اتح
قالاه 1ثمكنإكرؤث ط دهم١دلمؤدن 

الملكصئ ماؤاممقد وامنيأظهمئ١دايثنيون. 
نافيْنآنيبجءمح~همه 

تيفي٦هزهايج(
^ئهدالأحرلأُ
محاامحمح،ه
نيؤبيآةمجهناين

احاءتاَكالكك ئذثادنأت ^١^، وعآءئخيه 

مركهثه*نؤ}ف 
ٌنا_زشوفيشهمم

يماهلم زآثه اآئنِ'ثزقضاة وؤِييهاأهرول 
^^^لأولتاشحاجها
^^<سأنمنييث0

الةني؛نإمح

أمربالطعام، إبلهم وخمل يوسف، فلماجهزهم [ ]٠٧
بهللناس يؤتكسل الإناء فؤضعوا اله، عم
يثعرأحد،لا حيث من أحسه تاع مق 

هذهأصحاب يا هائلان مناد نائي يروا لينكبوا ولما 
لسارقون•إنمكم بالشام، الحثلة القافلة 

الذيما المنادي: عل مقبلين يعقوب أولاد قال [ ]١٧
تفشروئه؟

الذيالكيال نفقئ بجضرته: ومن المنادي قال [ ]٢٧
خملمقدار بجضره محن ومك١فاة به، الملك يا=كمل 

العثرمنوأنابجمل النادي؛ وقال الخام، بعيرمن 
نكفيل.ضامن الخام 

مماثاهدتوْلقدنحقفتم واش يوسفث إخوة قال ]٣٧[ 
فيها،الإفساد أجل من ا)مجصر(ا جئناأؤض ما مجناأننا 
سارقين.ن،تتكون أن صفاتنا من وليس 

IU[ ] لإخوةالمكيال عن بالبيث المهمون قال
كاذب؛نكنتم إن عندمحكم السارق عقوبة فما يؤف: 

ارقين؟بنا لولنكم: قو 
سرقمن إل لرقته لمم يأي؛ فهوجزاؤْ، ي المروق ؤحد من السارق جزاء يؤش: إخوة قال [ ]٠٧

ؤهدادينناؤس—نتنابالرقة، الذلالين •نحني الخزاء—ؤهوالأسأرقاق- هدا مثل عنده، عبدا ييكون حق منه 
الرقة.هل أق 
دبرهلما إحكاما شقيقه؛ متاع قل بأمتعتهم فبدأ أمتعتهم، يفتش بنفسه فقام إليه، يؤض باخوة  ١٠٣^؛؛[ ]٦٧

تؤصلالتدبيرالذي هذا يثرناليؤض كيلك منه، الإناء فاستخرج أخيه، بؤعاء انتش نم معه، أخيه لاشقاء 
أنإلا المارق، يتمللئ، أن دينه من ليس لأنه ررممرار؛ ملك حأءكم ق أخاه ياخد أن له وماكان أخيه، لأخي به 

فتاءمن منازل نرفع ارق. المبرى القاصية يوسف إخوة شربعة إل التدبيروالاحتكام هذا اقتضت اض مشيئة 
تعالاش إل العلم ينتش حق منه، هوأعلمم من علم ذي كل وفوق يؤف- منزلة رفعنا كما غيره ر لدنيا اق 

والشهادة.الغيب عالم 
فاخىاللام-، علبه يؤم يقصدون - قبل من له ثقيق أخ سرق فقد هذا إذمرق يوسف: إخوة قال [ ]٧٧

ماك١نل دبرتم حيث ذكرتم' ممن وامنزلة أّأنتم قائلا؛ نفه ؤحدث بهتانهم، من ماسمعه نفسه ق يؤف 
والأفنراء.الكذب من تصفون بما أعلم واض مخكم، 

فحدبعده، يطيق ولا بجبه المن والدأكبيرأق له ياأيهاالعزيزإن أبيهم؛ بعهد ليوفوا تعطفين قالوامج]٨٧[ 
ولغيرنا.لنا معاملتك ق المحسنين من نراك إنا لاشامتزا؛' من بدلأ أحدنا 



َُئُُ.َدح
سورءتوسم

اهمزاكر0ا؟

ناخذأن به ومتجير باينه نعتصم يؤسف: قال [ ]٩٧
حكمتم—كما عنده االمكيال ؤحدنغثرالذي احسدا 

عدادق نمكون ماتطلبون ا فعلناإن فاتنأنتم-، 
الفتالين.

لناطليوْإياهم إجابته وامن فلمايئ[ ]٠٨
قالبينهم، فيما يتشاورون وأخذوا اس، النعن 

أحذقد أبامحشم تعلمواأن ألم السن: ق كبيرهم 
يغلبوا،أن إلا أحاًشم لردئ الموكل العهد علهضم 

به؛وغدركم ، يوسفق تقصمكم كان هدا فنل ومن 
قأي و بماذن حى راممرار أرض أفارق لن لدس 

وأنمكنمنها، بالخروج رف ل أويقض مفارقتها، 
صلض وأعدل حاًكتا، حننمن واش أُي، أحذ من 
الناس•بتنا 

بماحرى،ؤأحيروه أبيمحشم، إل ارجع_واأنتم [ ]١٨

٥^٥^ن.ةاتدثابمن 
ميناحشثإ ^بمه 

فيرناوئزفيِمثش
هليوهوح\زآعمينج(

تسنىآنثنئ صؤاًتتابماماث 
كنت،

^بجالآبيتافيام±اِئ
مكزمحكمحفنرامؤ

^َوقالتتآظو>ؤ
نييء=قظخئثه
تيلمن،ؤتحكو0لإبما

كطإتيج( 
ممحآذ4بممحلئوثق(

شهدناومجا رق، قد ااددياءذناا ابنك إن له: وقولوا 

رده. ٠٠٣عاهدناك حين سيرق أنه الغس، علم عندنا وماكان ؤحلم، ق رأيناالكيال ففد ئيمثا، أن، بعد إلا بذ-للئ، 
ممرا،،١١أهل — أبانا -يا واسال قائلين: أحبروه محا يتوثق أن إليه وطلبوا حدث، بما أباهم أحبروا رج*وا ولما [ ]٢٨

به.أحبرناك فيما لصادقون وإئا فيها، عدنا الي القافلة محناي كان ومن 
فصيرييؤسف، مع قبل من دبرتموهاكمافعلتم ؤءمكيدة بالالأمارة أنفعكم لعكم زينت،  ٠٢لهم: قال ]٣٨[ 
الكبيرؤأحوهم ؤثقيقه يؤم، ~وهم الثلاثة ابناف يمدإئ ان، اش عمى معه، شكؤى ولا فيه حنع لا همل صير 

تدبيره.ق الحكيم بحال، العليم هو إنه أحيه~ اجل من ا المتخلف
باواهاُساعيناه، وابملم، يؤم، عؤر حرنا يا وقال؛ قالؤه، بم.ا صدره ضاق وقد عنهم، يعقؤي، ؤاعؤض [ ]"١٨

له.الكتمان شديد ولكنه حزنا، القلّ_ا فهوممتلئ الحرن شدة من سوادهما 
فخفف،فعلا، أوتهللئ، الهلاك  ٠٣دثرذ_إ حق عليه حرنلئ، ويشتد تتذ.كريومف،، تزال ما ناش بتوهت قال [ ]٠٨

لئ،.نفعنؤ 

اشرحمة منر وأعلم الضزوالٍلاء، فهوكاثف، وحد)، إلاش ؤحزف  ٠٣٠لاأظهرت ■محيالهم يعق—وب قال [ ]٦٨
تعلمونه.لا ما وفرحه 



ولأدادمحسواؤأخيه تويّما ادهبإفتحسمؤأين ينبئ 
آنثززلا إ آلئو وؤج ى ناص لا إثهُ آثؤ ومحج من 

^نمةتيدنؤٌ،ثا
ضيى\محنتيت.
^يٌّفإَريي\دأثهم

ِمنضأدأ ز يا ِفيثا ؤئ3 ئك ون  ١٥ه جتهنث 
نمحرشلإايمازئ1ل

هنمسهن هثلايضبمح 
^نينج(ئاولأبي

ق^^انجزآفيهتف يءكرايؤسز\س 
^ىسالأمءمنيخهليات

ؤثاصلتاه جت نني<اراؤأزهمز 
ليئوجزسمسو؟ا0أذسثرئاو 

\"ا؟اياكر

AUJ ] ررممروفاستقصواإل عو؛-وا ^١^٠١^ يعقؤب• قال
رحمةمن تمطعوا ولا وأحيه، أحباريؤمف 

الخاحدونإلا اض رحمة من الرجاء يقطع لا إنه الله؛ 
به.الكافرون لقدرته، 

حلوافلعات. الثالثة، للعزة ممرا؛  ٠١إل فذهبوا ]٨٨[ 

العزيزأصابناؤاهلناالقحطأيها يا قالوا: يؤش عل 
مافاعطابه قليل، رديء بثمن اك ؤحثنوالحدب، 

عليتاوتصدق الحيي■، بالثمن قبل تعهلينامن كنى 
معناامخ وقالقاو؛الة الرديئة الدراهم هذه بقبض 

علبأموالهم ١لمتفصلين يثيب تعال الله إن فيها، 
الحاجة.أهل 

بنمهؤعزفهم لهم، زى مقالتهم مع ا فلع[ ]٩٨
منؤأحيه بيؤمف فعلتمؤه الذي تنكرون هل وقال؛ 
تفعلون؟ما بعاقبة جهلخقم حال ق الأذى 

أنايؤش،نعم قال: يؤمف؟ لأنت ههك قالوا: [ ]٠٩
يذهبلا الله فإن الحز، ويصرعل الله يتق من إنه الفرقة، بعد بيتنا فجعع علينا، الله تفصل قد شقيى، وهن.ا 
لحزاء.١ أحن يجزيه وإنما إحسانه، ثواب 

ععدأبمافعلناه الحاطشى كنوإن والفضل، م والحلبالعلم اوأعزك علينالله ضلك لقد تالله قالوا: [ ]١٩
وياحيك.بك 

وأنابذنبه من تاب لن الراحمتن وهوارحم لضم، يغفرالله اليوم، عيبضم تانيب لا يؤم: لحم قال [ ]٢٩
طاعته.إل 

هذاقعيمي ومسكم أبييكم إل عودوا لهم؛ فقال عليه، الذكاء مجن بصره بذهاب أخروه أبيه عن سالحم ولما ]٣٩[ 
أهليقم.حمتع إلأ أحضروا نم بصره، إليه يعد أي ؤحه عل فاطرحوْ 

رانحةلأثم إل حضرْ؛ لمن يعقوب قال القميص، ومعهم الشام، قاصدة  ١١٠٣^٠٠أرض من القافلة -صحت ولما ]ا٩[ 
شعور•غئر من مي ر صن■ الكلام هذا أن رتزء٠و١ مي، ونخروا ئسفهوق أن لولا وقميصه، يؤم 

تنساه.لا وأنك يوسف، حب من القديم حشك ق تزال لا إنك تافه عنده: الحاضرون قال [ ]٠٩





^لأقطمحثذ0
ءبجويرمحبمرJذمحا
طلخفسهماشإلأ

قله وههملأدثمرويw' بمتة \وطسهرآكّاعة آلته 
يزجادأزسآيج

^تا\ىث\ينه أثووت\ايْسأكغتث ونبمى 
١^^١سامآئ 

هأثمؤأ١٥^٠هنفنيف قيهر
ظإأسثلأ

ألممحِعن بأننا ؤيُيتد قآء تن قى ممميأ جاءهم 
^الفيمحمهرجلآؤل١لآلإ

بمهمح-محرئه

؟Ihاقتي؛ثإكن

اؤثادهمعل أجرة قومك من وماتطلب [ ١٠].؛
ؤالهدىالقمان من به أؤسسلث الذي إن ان، للأيم
ويهتدون.به يتذكرون أحمعثن للناس عظة 
اللهؤحدانية عل الدالة الدلائل ؤكشقرمن لْ*ا[ 

لكلشسوالأؤتش، موات الق منتشرة وقدرنه 
عنهاؤهم دشساهاأونها والأثجار، والقمروالخجسال 

يعترون.ولا فيها يفكرون لا معرضون، 
اللهبان اش عزآيات ومايقزهولأءالمعرضون [ ١٠٦]

مشركونوهم إلا ثيء، كل وخالق ورازقهم خالقهم 
ذللث،عن اش تعال والأصنام. الأوثان بادتهم عق 

علزأكبيراّ
 ]<*U[ بهميلمزل أن، بجعلهمآسمن ما عندهم فهل

القيامةتأتيهم أوأن يعنهم، الدنيا ق ائله من عذاب 
بدللئا.بجئون ولا يشعرون لا وهم فجاة، 

أدعوإلؤلريقي، هد0 المسول-; -أيه.ا لهم قل [ ١٠٨]
أناومنويق؛ن، الله من خمرحجة وحدْ، اش ادة عب

غيزء.الله مع المشنكين من، وك الثمكاء، عنر وتعال سبحانه الله وأنره ير، اقتدى 
الخاصرة،منرأهل وهم ا، ؤحينعليهم نزل منهم ;حالا إلا للناس ~أيهاالؤمول- قبللث، وماأؤسلنامن، [ ١٠٩]

الأيض،ق يمشوا أفلم عنه، القالون ويهكدبهم للحؤ،، الهتا-ون يصدقهم الة، والمسالدعوة فهم أقدرر فهم 
وماالا-نيا ْزا أفضل الدارالأخرة ولثواب الهلاك؟ منر بهم حلر وما الس_ابقين المكذبين مال كان كيف فيعايوا 

فتعتيروا؟تتفكرون افلأ ربهم. ؤخافوا امنوا للذ.يرا فيها 
لحكمةال۵^رعاحالآ ياتيهم ماكان قيللث، الرسل فان رمكذبيلث،، تعجنر-أيهاالرسول-انمر تولا [ ١١]•

الله،عن، أخبروهم فيما كدبوهم قد الرسل أن إليهم المرسل وظن قومهم، إيمان من الرسل يئس إذا حق نعلمها، 
رونجئأ أحرم عمن عذابنا يند ولا وأتباعهم، المسلر منر فشاع منؤ فنن،ؤ؛ؤ الكمب، شدة عند لمسلمنا نصزنا جاء 
ه.للني ملية هذا وق اش. 

هذاما؛ان السليمة. العقول لأهل عظة بالكذ,بين حل، وما عليلئ، قصمناْ النتما المرسلين نبا ي كان لقد [ ١١١]
الله،عن،- منر ؤأنها المهرلة الكم، منر ميمه ما صدق شاهدأر أنرلاه و]>ٍض محتلها، مكذوبا حديثا القمأن 

لأهلورهمة الضلال، وإنشادأ،y، ذلك، وغير ومحكروْ ومحبوب ونحربم' تحليل من الماد إليه بجتاج مجا لكل، وبيانا 
والتواش.الأوامر منر فيه بما فيعملون قلوبهم، به تهتدي الإيمان 



'ءو\\رتجي.

الشلأكزى؟

الؤعدسورة 

[>محيساصمضشفاضةفيأول
■الهرة سورة 

القرآنوهذا المدر، الرفيعة القرآن هد0آيات 
لاكايقولهوالخق، -أيهااليمول- عليك ايرل 

هذاومع ك، عندنفمن به تاق إنك الشن5ون: 
يعملون،ولا به يصدقون لا فاكرالناسي 

بقدرتهخ الموات الرفع هوالذي تعال الله ]٢[ 
علا—أي• استؤى ثم اترونها، غيرعمسدكممن 

ؤعثلمته،بجلاله يليق استواء المش عل وارتفع— 
،وررا،منهما كل اد، العيلناغ ؤالهمر مس الؤدلل 

أمورالرنيايدبرسحانه القيامة. يوم إل لكه فق 
ؤأنهقدرته عل الدالة الايات لخكم يؤصح والاخرْ، 

فتصدقواإليه، والعاد باض لتوقنوا هو؛ إلا لاإله 
ؤحده.له العبادة ومحلموا وؤعيدْ بوعد.ْ 

ثنية،مشمعة الأؤض جعل الغ'ي وهوسحانه ]٣[ 
الاستهاؤأنهارأفيهاحبؤجعل يمياهالعاقكم، 

والخلووالحامض،والأسؤد الأبيض منها فك١ن ائنين، صنفين الثمرات كل من فيها ؤجعل ومنافعكم، لشربكم 
فيتحقلون.فيها، يتفكرون لقوم لحظات ى ذلك ق إن بظلمته، النهار يغطي الليل ؤجعل 

لنبتالا ملمحة ومنهاسبخة الناس، منهاماهوطئباينبثاماينخ يجاوربعضهابعضا، قهلع الأرض وق زا[ 
ؤغيرمتي،تاواحد، جتمعاي ونحيلأ محتلمة زرؤعا فيها ؤجعل أعنار.ا، من اتثن ية التلييللأر؟ض وفا سيئا، 
ؤغيرذلك،والعلعم والحجم الثمار ق ا بجتلفولكنه واحد، ماء من ويمب واحدة، تربة ي ذللقا كل فيه، جتع 

اضعن يعقل قلب، له لكن لن لحلامات ذللئ، ق إن الأكل، ي بعض من وبعضهاأفضل حامض، حلوؤهدا فهذ،ا 
ونهيه.أمؤه تعال 

وكنامتنا أإذ١ قولهم: من الأشد فالعج._ا الأدلة هذء الكماربعد إيمان عدم من الرّول- -أيها تعجب وإن لْ[ 
العارمن السلاسل تكون وأولغك، العدم، من أؤحدهم الذي بربهم الحاحدون هم أولثملثا حديد؟ من يبعثا ترابا 

منهاأبدأ.بجؤجون ولا النار، ؤأولنلثايدخلون القيامة، يوم عناقهم أي 

دنحهآفأوئس

لأؤزنىمحآوىَرخص

هرء،آظُمحآلز،
محضمحونهوفي^محا
ورغُومحلئوإف

ؤأه-زنداصضةاثنبالقالفيءل،جمزثهعجث، 
قآوؤكدئآزعنل أوكلق 

ه^ثاأقارصإمهالإوث 

ةس؛؛قمحهة



نثت؛القذي

صثؤJقظفين
قإه-همأئئ

منذروإبمءكلٌين ءاته عكه ، ٧١
وتانمسآلآرحامة0ثةنؤت\شذٍطذانئ هاده 

وتاثزدادوْءفلنيءئهردممدارحضزآكِ،
ّتؤآئ'يىطرهنه ألخكأ\رأكثاو و\}ئةزت1 

^سنينمقحف،آصوتابخ
حلمهءومن تدنه تزن قدمح؛شقس ه يالهناو 

ءئمايمِمؤبمتيأ
ممخمحيَالأؤلأروتا
تيطز\قزىلإا
ؤ(لأثج\قومحوب
بما

هوهؤبمديدألمحال زائته بج؛ياون يئاءثهم من 

٢٠٠الشحثإكر

أعاجلهملم الق بالعقوبة المكدبون، ويتعجللئ، ]٦[ 
،نان، والخالأمان به يرحم( الذي الإيمان بهاقبل 

الفكيف، قبلهم، من المكيبين عقوياُت، مضت، وقد 
لذومجغفرةالؤسول- -أيها ربلئا وإن بهم؟ يعتحرون 

رظلمهم،الماس من ذنوبه من تاب من لذنوب 
يظلمونوهم إلها، ويدعوهم المغفرة، باب، لهم يفتح 

العقابلشديد ربلمثا وإن ربهم، بعصيانهم هم أنف
الله.ومعصية الخكفروالضلال أصرخمر من َؤ 
محؤمةمعجزة جاءته هلا كفاراامكةاا: ويقول ]٧[ 

-أيهابيدك ذللثإ وليس صالح، وناقة موّى كعصا 
انثه*با،ص من ؤمحؤهم، لهم، مبلغ إلا فماأنت، المسول— 

تعال.انثه إل يرثيهم رسول أمة ولكل 
أذكربهلمها، ق أنق ؤ مانحمل يعلم تعال اش ]٨[ 

تنقصّهما ويعلم عيد؟ مهوأم ؤثش أنى؟ هوأم 
ومايزيدأشهر، عة ققبل أويولد فسقهل الأؤحام، 

بمقدارمجنالله مقدرعند ثيء ؤيمل عليها. حمله 
يتجاونْ.لا أوالزيادة الفمان 

حلقهحمح تخمر المتعال ؤصفاته، وأسايه ذاته ق الكير مشا_-، هو وبما الأبصار، عن حي بما عالم اثنه ]٩[ 
وقهره.وقد.رته بياته 

الليلر،ظلمة ي استرباعماله من عند.ْ توي ويجهربه، ومن ممحكم القول أحش من تعال علمه ق يستوي ل*اأ 
الهار.وضح ق بها جهر ومن 

مايصدروبجصون بامراقله بجففلونه خلفه، ومن يديه بئن من ان الإنعل يتعاقبون محلاتحشة تعال لله [ ]١١
وإذافعصوه. به ماأمرهم غيروا إذا إلا قوم عل أنعمها نعمة يغير لا وتعال سبحانه النه إن أوشر. خير من عنه 
وبمذعالحبوب، فيجالّيالهم أمورهم، يتول وال من افه دون من لهم وليس مفنمنه، فلا بلاء بجماعة القه أراد 

المكروه.عنهم 
منهعلييكم ترل أن فتخافون حاب- الخلال مجن -وهوالوراللامع الرق آياته من يرجتكم هوالدي [ ١٢]

بالماءالكنيركافعاءقمّالمحمل يؤجدالمحاب سبحانه وبقدرته العلر، معه يزل أن وتهلمعون الحرقة، الصواعق 
وير،لاالنه، منر خوفها منر ربها الملأتحتكة وتره لربه، خضؤممه خمر يدل بيحا تالثه بجمن. الرعد ودح [ ١٣]

وهوال؛ع>ثإ، خمر وقدرته الله ؤحدانية ق يجادلون والكفار خلفه، من يشاء من بها فيهللث، المهلكة الصواعق ائنه 
عصاه.بعن والبطش والقوة الحول شديد 



نورئ١وغيايزياقِلقءقت

اشقإكئن٢٠١

إلهلا ٠٠المحيي دعوة وحدْ وتعال مسحانه طه [ ١tل
ضتخفولأسإلأهم؛واصانيإلا 

دعاها،دعاءمن لانحيب اطه دون يعبدونهامن 
الماءإل كميه عطقايانسط معهاكحال ؤحالهم 

ومامحوالإليه، يصل فلا فمه إل ليصل بعيد؛ من 
لإشراكهمالصواب عن البعد ق غاية لهاإلا ١لكافرلن 

غيرْ.باطه 
قمن ؤ - منمادا خاضعا - بمجد وحدْ وطه [ ١٥]

حلؤعاالمؤمنون له وبجمع فيسجد والأؤتش، السموات 
لأنهمعنهم؛ ا ؤغم١لكاذرون له ويخضع —ارأ، واحتي 

تلقيبهموفْلرتهم ؤحالهم عبادته' عن تكبرون ي
فتتحركالمخلوقات، فللأل اطه وتنقادلعفلمة لك، ذق 

النهاروا-مه.اول بارادته 
ثركتن:منحانيادموات

الدبرلهما،هوالخالق الأ4 قل: ا؟ ومدبرهموالأؤض 
أحعلتمبالحجة: ملزما لهم قل ثم بدلك، تقرون وأنتم 

أنفسهمنفع لا يعيرون لا غثرهمعبودينل=كم،وهم 
عبادةوتركتم أوضركم، نفعنكم عن فضلا صرها أو 

^لأبممحيذفاتي؛إلأ

مالي1.ششئأئئب
لآبم4ؤرث
جمآقْيىلأبىرإممح
^آمأ،مءمحثه

ء\تلآكؤجدَاؤلإا
رند.يخيذوزتج النارآثهءطتة عثوؤ( ؤهئايقذؤن 

فللأثاآوئفيومجماةَ

لأقينؤبمث؟ث،إ
^^إةوئولآئ؛ؤأه

محهمجمؤومحآّد0اؤقيلة 

لسميهل أم و٩وك١لtصثر؟ ~ ؤالومن الكلفر~و؛هوكللأعءى~ عندحكم بمستؤي هل ~أيهاالرسول~ت لهم قل مالكها؟ 
مثليخلقون طه ثمك١ء حعلمؤهم الذين أولياءهم أن أم -وُوكاكللمات—والإيمان-لأولكلتور؟ الهكفر عندمحكم 

تعالاطه -أيهاالمعول-: نم قل للعبادة؟ استحقاقهم فاعتقدوا الأ4، يخلق حلق\ذثويخ عليهم فتشابه حلقه، 
الوالعبادة، الألؤهية بتحق القهارالذي ؤهوالواحد ؤحده، للعبادة تنحق ؤهوايالعدم، من كائن حالقكل 

تنفع.تمزولأ لا الق والأوثان الأصنام 
بقدرصغرهاالأرض أؤدية به فجزت ماء، المن بماءأنزله والباطل مئلأللحق محبحانه اطه ضرب ئم [ ١٧]

عليهاالنارلصهرها،يوقدون هوالمعادن مثلأآحر: وضؤب فيه. نفع لا فوقه طافيا غثاء الميل فحمل وكرها، 
فائدةلا مما خبثها منها فيخرج المحاس، ق بهاكما ينتفعون لمنافع أوطلبا والفضة، النُب ق كما للزينة طلبا 
يتلاقىالمعادن ؤحيث الماء كغثاء فالباطل والباطل: للحق المثل اطه يضرب هذا بمثل الماء، مع كان كالذي فيه 

هذ0لخكم بين( كما بها، للانتفاع الأرض ي نبش المقية والمعادن الصاق، كالماء والحق منه، فائدة لا إذ أويزى؛ 
الضلال.من والهدى الباطل من الحق ليتضح للناس؛ يضربها الأمثال،'ىنلك 

يما كل يملكون ولولكنوا المار، لهم به ؤكفروا يهليعوا لم والذين الحنة، وؤموله اطه أطاعوا الد.ين لل٠ومتين [ ١٨]
ركليخانبون أولك منهم، يتقبل ولن القيامة، يوم اطه نح١ب من هم لأنففداء لبذلوء معه وضعفه الأرض 

لأنفهم.ءهدو0 الذي لفراس ١ وبئس فراشا، لهم 0ءكون جهنم ومقامهم ومسكنهم سيئ، عمل من أسلفوه محا 



نلأصايزiاملشئر

^قثوذرئ4هم
تآهم^^ابجلألخينصأرإوئ\ءطه 

ؤلأيه
^لآر.قئعديىتلإا

^^0تيوونحص\لآ\ر.
ئيهءوبملنؤين
^بيدو0فىالأرضايجلشس
ثنظمحئمحتثة

تق
ءامثؤأبمآءوسئٌسضهٌ 

هآلثنيث الأذخأشىًلممح متهم ثبمكن 

٢٥٢اقني؛زإكز

الؤسول--أيها جاءك ما أن يعلم الذي هل [ ٢٠، ١٩]
الحقعن ^؛•^، ١٤به''فيؤمن هوالحق الله عند من 

الليمةالعقول أصحاب يتعظ إنما يؤمن؟ لم ١^۶^ 
ينكثونولا به، أمرهم الذي اض بعهد يوفون الذين 
عليه.اش عاهدوا امى الوكد العهد 

بوصله'لكلأيحاماش ماأمرهم يصلون الذين وهم [ ]١٢
بحامهمأن ويخشون ربهم، ويراقون والمحتاج؛ن، 

نيئا.محنها لهم يغفر ولا ذنوبهم، ؤ خمر 
الطاعة،ؤخمر الأذى ر يروا صالذين وهم [ ٢٢]

رالصلاة وأدوا م، ربهلمحنم—ا طلبا المعصية وعن 
المقروصة،^٤١تهم أموالهم من وأدوا ؤجوهها، أتم 

ويدفعونوالعلمنر، اء الخفق تحبة الموالفمان 
بهدم١الوصوفون أولشك فتمحوها، يئة البالحسنة 
الأحرة.ق المحمودة العاقبة لهم الصفات 

الفيها يقيمون عدن حنات ي العاقبة تلك [ ٢٣]
والزوجاتالأباء منر الصالحون ومعهم عنها، يزولون 

الملأئ»=كةوتد.خزر اث، الدكوروالإنمنر والد.ربات 
الحنة.حول بع. لتهنئتهم باب؛ كل من عليهم 

اش،طاعة ض صمكم بسبب سوء؛ منركل ؤنلمنتم لكم، خاصة تحية علبكم، سلام لهم: الملانضة تقول ]!٢[ 
الحنة.الدار عاقبة فبنأ 

بعدبالعبادة بحانه بافرادْ اثنه بعهد يوفون لا الذين فهم اجلومتتن، صفات بضّد ؤصفوا فقر الأشقياء أما [ ٢٠]
الأرضق ويفسدون ؤغيرها، الأؤحام صلة من بؤملمه النه أمرهم  ١٠يقعلعون الذين وهم أنممهم، ض أكدو0 أن 

العيابمنر يوءهم ما ولحم الله، رحمة من الهلرد لهم القبيحة الصمات بهذ.ْ المؤصوفون أولتك العامي، بعمل 
الاحرة.الدار ق الشديد 

ال-نيا،الحياة ق الكفاربالثنة وفرح منهم، منريشاء ر ويضتق عباده، منر يشاء الرزق،لنر يؤئع ؤحده الله [ ٢٦]
يزول.ما معان به، يتمع قليل ثيء إلا للاحرة بالنسبة الدنيا الحياة هن.0 وما 

يضلالله إن لهم* قل ؤكيى. محبي كمعجرة محؤة معجزة محمد خمر انزل هلا ادأ؛ عنار الكفويقول [ ]/١٢
ؤصوانه.وطلب إليه ربع من الحق دينه إل ويهدى المعجزات، تنفعه ولا الهداية عنر العاندينر منر يشاء من 

القلوبفضن وذكرءوثوابه اش بيناعق ألا فتيلمهن، ؤذكره الله بتؤحيد نمتكنرقلوبهم ن الغ. ويهدى [ ٢٨]
•مى ويسما 



'نووْاهي

الهنيثإمحر٢٥٣

الأعمالؤعملوا ورسوِله، باش صدقؤا الذين [ ٢٩]
وصحطيبة، ؤحال ■من، وقرة مح لهم المالحان 

ثو0سم\ذف.اش جنة إل حسن 
^بنسأرطاك-أيها

اارس_الن؛أمم قبلها من مضت ئد أمة ق المسول- 
وحالعليك، الرل القرآن الأمة هذ0 خم؛ لتتلو 

-أيهالهم فل الرحمن، بؤحدانية الحمحؤد قومك 
هورلواحدا إلها دتخذوْ لم الذي النهمن —• اليول 
ووثقتا،اعتمدلتا عليه سّوا0، ■بحق معبؤب لا ؤحده 

انزالطليوا الذين الكافرين تؤ -تعال- اش يرد [ ]١٣
ولوأنلهم: فيقول المي. ض محؤسة معجزات، 

أوأماكنها، عن الحال به فهزول يق—ؤأ، قرآنا ثمة 
وئيقثمالموق أوبجيابه أنهارا، الأؤض به تتشقق 

التصقم القرآن هذا لك١ن منلئ،— اطلبوا —كم
الأمرؤحده ش بل به. ولماآمنوا غ-همه، دون بذلك 

اشأن ا،لومتون يعلم أفلم ؤغيؤها- ا.لعجزادا ق ى 

بجايِفلقإ

^^نئائشتادا.وؤإ0واثا
آمحقه ١^٠^^ آلاثممن يه ألخثال نتيث،ده 

ذث؟^٠ ١٣؛■

جعزأ-و
دبمالأبمؤؤاآلأمحلز
محدئلأجموئ'إم

صمحامحصق\د.مثابيى\عالثمل 
اسوتاهمممآشممح،وق.ألمحتق آئدثاومداب، .ُظ

ً~فراًميسسيبمبا ية ممبهم الكفارترل يرال ولا معجزة؟ عير من ١لأرئرإ*قهم أهل لأمن اء لوي
اشإن بالصرعليهم، اف ؤعد ياق حق دارهم، قرببامن اكيبة تللئا أوتزل ادسلمين، غزوات، والأيري 

لأبجلفااس

أمهلت،فقئ نحزن فلا بمسلهم، قيللق، من أمم نخرتا فلقد - المسول —أيها دعوتلث، من سخرؤا قد ٧^١ وإذا [ ]٢٣
شريدأ.عقابا ؤكان بعقابي، أحذئهم ثم هتقفروا، الذين 
-منوهم العاجزة؟ الخلوقانط هذه أم يعبر، أن أحق عليهاماتعمل، نجمى نمس نخمركل هوقاثم أفمن ]٣٣[ 

منبجدوا ولن ؤصفاتهم، أسماءهم اذكروا المسول-: -أيها قم قل يعبدونهم، حلقه من ء ١٤٣ش جعلوا جهلهم- 
اللفظمن بفناهر  ٥١٤٣ممونهم أم يعلمهم، لا أرضه ي ء ١٤دثماش نحرون أم للعبادة، أهلا بجعلهم ما صفاتهم 

يوثقهلم ومن اش. سبيل عن وصدهم الباطل للكفارقولهم الش_يهلان حنن بل حقيقة. لهم يعقون غرأن محن 
والمثال.الق إل ويوفقه يهديه، أحد له فليس ايته لهد اض 

قولعذابهم والأروالحزي، الدنيابالقتل الحياة ي ثاق عذ.ابإ اض بيل يعن الصادين ار الكفلهؤلاء ].؛٣[ 
اش.عذاب، من يمنعهم ماغ لهم وليس وأشد، أثقل الأحرة 



^١٧

نيِسنياآمحز
آئمأوعمى١^^ م، لخكلهاداد->ومحابمش 

ثكمناثاورقآوأمحثذ آلأًقيئتث 
محزايىشبمكبمأرشإق\وت[ؤد\3\ئ 

لأءقلأافينظولأواقج(وق
كاودزبموت\كو
يىدناشء،ضيجابه
وئ"محأمأمحي،جائنه

ؤقاعاك\ق\يجثص\اؤى 3؛^^؛ 
تمصها^ْاىاشيىألأيح 

^^ث،يجفيؤءومسم؛
^زمح\كطئحمع
طثإإمأماهلإه

اه؟الةني؛نإمح

أنهابجشونه الذين بها اش وعد الق الحنة صفة تْ'آ[ 
نمرهاالأنهار، وقصورها أشجارها تحت من تحري 

الثوبةتلك ولاينقص، وظلهالايزول لايضلع، 
معاصيهفاجتنبوا ايئه، خافوا الذين عاقبة بالحنة 

المار.باض ١^٤١فرين وعاقبة فرائضه، وأدوا 
الهؤدوالمصارى،من الكتاب أععلينام والذين ]٦٣[ 
والقجاثي،نلأم بن كمداش بك منهم آمن من 

املموافقته عليك الزل بالقران تبشرون ي

كالس_ئلالختكفرصدك، •ش المتحزمن ومن عندهم، 
منالأشرف، بن لكب >رءئراناا-، والعام،-أمقيى 

أناش أمرق إنما لهم: قل عليك، المنزل ينكربعض 
أدعوعبادته إل شيئا، به أشرك ولا وحدْ، أعبده 
وماق•مرجي وألنه الماس، 

أنزلمابلسانهم ]7ماوكاأنرلاالكتبخمالأشياء 
كصتتقمالحرب؛ بلغة القرآن الئول- ~أيها إلك 
اضغير عبادة ق المشركين أهواء اتبعت ولهن به، 

ناصرلك لص اش- من جاءك الذي "بمدالحق 
عذ.ابه.من وبمنعك ينصرك 

وذرية،أزواجا وجعلنالهم البشر من رسلا قبلك بعثنا فلقد النساء؟ تتزوج الرسول" ~أيها لك ما قالوا؛ وإذا ]٨٣[ 
بإذنإلا قومه أرادها بمعجنة ياق أن رسول ؤنع ق فليس المعجزات، طلينامن بما لأق رمولأ لوك١ن قالوا؛ وإذا 
يتاحر.ولا يتقدم لا عنده، اش كتبه قد وأجل كتاب اف قضاه أمجر لكل اش• 

اللوحوهو الكتاب، أصل وعنده يعلمها، لحكمة منها يشاء ما وبش وغئرها، ١لأحك١م من بشاء ما يمحواض [ ]٩٣
القيامة.يوم إل الخلق أحوال حمح فيه اثبت الذي المحفوظ 

المعجلفدلك الدنيا ل والنكال الخزي من أعا-اءك به تؤقدنا الذي العقاب بعض الرسول" ~أيها أربناك وإن ]٠■؛[ 
والحناء.الحساب وعلينا الدعوة، تبلغ إلا عليك فا ذلك، ترى أن قبل توفيناك وإن لهم' 
وإلحاقهاالمثمكقن بلاد الملمين بقح وذلك أهلرافها، من ننقصها الأرض نال الكفارأنا هؤلاء يبصر أولم ]ال[ 

يستعجلموافلا الحماب، تهوربع وقضائه، لحكمه مبطل ولا راد لا بجلكم سبحانه واش الملمين؟ ببلاد 
قريب.آت كل فان بالعياب؛ 

ويعيدهمكُِم، فيبهلل حميعا، الكر فض معك، هؤلاء فعل كما لرسلهم، ١لك١يد قبلهم من دبرالذين ولقد ]؟ا[ 
إذاالكفار- يعالم و.عليه. حيرأوشرفتجازى من نقس زه=كبم ما بحانه يعلم ؤالمدم، بالخيبة عليهم 
للكافرينّوويل تهديد هذا وق اليل• لأتباع إنها الدنيا؟ هذء بعد المحمودة العاقبة محقون لن ربهم~ ض قدموا 



ن>رْإءهمبمن١يزiاiق١لقءقت

الةنسإزاكس٢٠٥

خمد--يا الله: لمي يكفروا الذين ويقول ل"آأ[ 
بصدقشهيدا باش كى لهم؛ قل الله، ماأنسلك 
الكتابعلم عفد0 من شهادة ؤكمت وكدبضم، 

جئتوما الي' برّآمن م والنصارى المهود من 
الشهادة،بتلك< فصثح الحق واتع النه، عند من به 
يضتمها.ولم 

إبراهيمسورة 

قالمقعلعة والحروف الكلام سق ٢[ ]١، 
القرة.سورة اول 

المول--أيها إلك أؤحيناه كتاب القرآن هذا 
والنورالهدى إل واللإ الضلال البشرمن به لتخرج 
هوالذي لأم الإمحإل إياهم- وتوفيقه ربهم -بإذن 
اهالذي اقله حال، كل ق المحمود الغالب انله طريق 

وتصرفا،وملك حلقا الأؤض، ق وما السموات ق ما 

دَهآسَآوصج
#قبمِصآصمحاص

وونوألارص وتٌ ألثمثزب إهوما_ق آثكس آش 
تنثجمف

^شدوبّثلممّنيل
^إاشب0وئآ

روتجكزهمةتمِ
بخ>لآنيلخكلصارسمؤرهآس،ارئقا 

^؛شضىواقي؛ا
ظأكو.>0

القيامةيوم يسله يتبعوا ولم بالله يؤمنوا لم الذين يصيب وسوق ؤحده. له العبادة تضون أن بجب فهوالذي 
شديد.وعداب هلاك 

الآحرةويبمزكون الفانية، الدنيا الحياة يختارون الذين هم ؤسله ويتبعوا باينه يؤمنوا ولم أ-مضوا الذين ؤهولأء ]٣[ 
بهذهالمؤصوفون أولمك أهواءهم، ليوافق ممحا طريقا ويريدونه اقلص، دين اتباع عن الماس ويمنعون الباقية، 
الهداية.أسباب عنبمل بعيد الحق عن ضلال ق الصفات 

عناء لتمن الله فيضل الله، شريعة لهم ليؤصح قومه؛ بلغة إلا المي— —أيها قبلك نسول وماأنسلنامن زا[ 
الحكمة.وقق مواضعها ق الأمور يضع الذي الحكيم ملكه، ق وهوالعزيز الحق، إل يشاء من وبوئق الهدى، 

الإيمان؛إل يدعوهم بان وأمرناه صدقه، تخمر الدالة بالمعجزات وأيدناه إسرائيل بي إل موّبى أرملنا ولقد ]٥[ 
صثارلخل المذكيربهالدلألأت هذا ق إن أيامه، ق ونقمه انلص بنعم ويذكرهم الهدى، إل الضلال من لممحيم 

الصنفقنهذين ؤحص نعمه. خمر يشكرالله الله، مجقوق شكورقائم اقداره، ؤر محارمه، وعن الله، اعة طر 
عنها.يعقلون ولا بالآياتإ يعتبرون الذين هم لأنهم بالئّكر' 



ضةاسطأ؛ءقنِؤإد 
^ومويكِسمءأفدابإلأبحنمحضرص 

عرث>بمآءءطرزفي
خمثهلاذئاسرئز

^^نئهملأئسةطئ
ئمهأخJنىفي
رئهأؤتلإؤسو\

زآويثزئنهمد قبماد ن م^ 
^^4زألأمحجآةمزطفر

مح؛همؤةلأءدا

والاوضنيأدنوُي، رئّلهزافي ، ٥١٥٠
محقثرمحمذُدمحظإةص
ّىفمحمحظافيسمتا0صئوء
هّلظنفيبى

٢٠٦

حننمو؛ّى قصة لقومك الرمول~ —أيها والكر ]٦[ 
حثنعلبكم اش نعمة اذكروا إسرائيل: لبي قال 

أشديذيمونمكسم وأشاعه معوز من أنحاضم 
ياقلا حق الذكور، أبناءضم نجون وين العذاب، 

وئنثتقونمعوز، ملك خمر تول لمن منهم 
البلاءذلخكم وق والامتهان، للخدمة ذساءضم 

عثليم.ربكم من لضم اختبار والإنحاء 
ربينكمأعلم حئن واذكروا منّي؛ لهم وقال زب[ 

نمكملزيد نعمه عؤر شكرتمو0 لش مؤكدات إعلاما 
عدابالعذبنضم النه نعمة جحدتم ولش مجنرفضله، 

شديدأ.
أهلؤحمح أنتم بالله نمكفروا إن لهم: وقال ]٨[ 

عنلغي الله فإن شيئا؛ الله نضروا فلمن الأيض 
حال. ١۴ق محمّود والثناء، للح٠ح تحؤر محلمه، 

١٠۴١حبرالأمم محمد- -ياأمة يامحكم ألم ]٩[ 
لهميسجاءتهم الله، إلا عددهم بجمي لا بعدهم، الق والأمم صالح، هؤدوقوم وقوم نوح قوم سقتضم، 

حثمونابما ماما.اى لا إنا لؤسلهم: وقالؤا الإيمان، قبول عن، اأتكافا واا.غظا ايديهم فعضوا ١لواصااحادتا، بالبراهثن 
للريثة.مؤحب والمحيد الإيمان منر إليه تدعوننا مما شلث، لى وإنا به، 

خمرومنشئهمامنرالعدم وإلأرما' موات الؤهوحالى ربب<، ؤحره— — ؤعبادته الله أق لهم: نسلهم قالت [ ]٠١
الاستئصال،عداب عخكم وتدخ الش.رإثأ، من اسملفتم ما ليغفرلخكم الإيمان، إل ؤهويدعؤكم سما^١، غيرمثال 

نراًكمما .لهم: لرسءفقالوا الدنيا؟ ق يعن.ب،ءكم فلا وهوذهايةآحالضم، قدره، أحلر إل الدنيا ق فيؤحربقاءطم 
ماتمنعونامنرعيادة أن تريدون يسلأ، نمكونوا أن علينايوهلعكم لمكم فضل لا كصفاتنا، إلابشرأصفانمكم 

تقولون.ما صحة ض تشهد ظاهرة بمجة قانونا والأوثان، الأصنام من آباؤنا عبئه يص 



ايزئالةِكءقت

اقثاكم٢٥٧

حقاهالهم: قالوا أقؤامهم قاك ما النسل سمع ولما [ ]١١
يتفضلالله ولعنكن قلتم، كما مثلخكم تشر إلا نحن 

لؤسالته،فيصتلفيهم عباده من تثاء من ض نعامه با 
لماولاينعكن فلا البين، البرهان من وماطلبتم 

وضوتوفيقه، الله بإذن إلا به ناسكم أن متهليع 
أموؤهم.ق؛ل الومنون يعتمد ؤحده الله 

أرث_نذاوهوالذي اقنه، عق نعتمد لا وكتف، [ ١٢]
أحكاماتباع إل ووقفنا عدابه، من الجاه طرق إل 

تئالمبالكلام لتا إيدائكم عل ولصبرن دينه؟ 
قالومتون يعتمد أن يجب ؤحده الله ؤعل ؤغيره، 
أعدائهم.وهزيمة نهمهم، 

لهم:فقالوا الرسل صدورالكفارثياقاله ؤضاقت [ ١٣]
فاؤىديننا، إل تعودوا حق بلادنا من لطردنا=ق—م 

ضفرواالذين الخاحدين سيهللثا أنه نسله إل الله 
وبيممله.به 

وماطا0قايىئائؤ
^كلاّزنج(لله سلظن،الأادن 

ؤقنؤلشآقوهنسذاسقا 

^^ممحر؛بمقؤينتحثاوقال 

يد.ولهثماجيف 

مصيدجسممعهJولأتحكادم؛يعهروياخممن 
ثناهوءتهنقلهألموتمنطلخمكاتي 

للكفار،الإهلاك ذللئ، بعدإهلاكهم، الكافرين أنض باسكانهم ؤأتباعهم للمؤسل نة الحالعاقبة ولتجح،لن ]!١[ 
ؤعيديؤشئي القيامة، يوم يدي بين مقامه خاف، لن موكل أمر أؤصهم المؤمنين وإسكان 

متكبرلأيقبلم وهللئ، لهم، فاستجاب، والحعقتإبينهم، أعدائهم النصرعل يالوه ربهم إل ولحاالرسل [ ١٠]
له.العبادة وإخلاص الله بتؤحيد يقر ولا له، يدعن ولا الحق 

النار.أهل أجام من بجرج الذي والدم القح من فيها وبمش عذابها، يلش جهنم الكافر هذا أمام ومن [ ١٦]
يبتلعه؛أن تستهليع فلا مرة، بعو النارمرة أهل من ميل مما ؤغثرذلك والدم القح التكبرابتلاع يجاول [ ١٧]

عضوم ومن نؤع كل من الثّديد العياب، وبانيه أمعاءه، فيقي عناء، بعد يشربه بل ومرارته، ؤحرارته لقدارته 
مؤلم.عد.ابإآخر العد.ابح هن.ا بعد من ولم هربح، فيهوبمستإ وما جده، من 

فلمشديدة، ربح ذي يوم ق الرج به استدُت، رماد كصفة الأؤحام كاليرؤملمة الدنيا الكفارق أعمال صفة [ ١٨]
الرماد،الرح أذهبتإ العتكفركما أذهبها فقد الله، عند ينفعهم ما منها يجدون لا ف،كن.للثإأعمالهم أثرأ، له ترك 
تقيم.الالعلريق عن البعيد هوالضلال عيرأساس، عل والعمل المي ذللق، 



نورْءصم

^^توآلأصأفجإندئ\أتزئتلئ 

ت\ذ؛لإؤلأ
^ورئئسئفأق
ضكثع\أهآ
تحهىج(وهالآيإىقا

زؤعدتحتقروعدحفزفيعدانم اثه دذىالأم؛0 

قلامحوذومحاأث؛زمدءيطرآنمحقزل ا0 
ءًةمئمحينضيةيى.في 

^^تيينمإلآمحضثمظاب

خمنبجالأسظصن

^^هازألثاز.

٢٥٨ا؛مح؛مح

أنالناس- عموم "والراد أيهاالخاطب تعلم ألم [ ١٩]
الدالالصحيح والأيمرخمرالؤحه موات أؤحدالاض 
للأّتدلألبل عبثا، بجلقهما لم وأنه كمته، حر 
ؤحدء،فيعبدوْ قدرته، وكهال —ارؤحدانيته، بهم 
بقوموبات يدههكم أ يثإن شيئا؟ به يشركوا ولا 

•النه طيعون غيرع 
اش،ز بممتع بغمكم والإتيان وماإهلأكؤتكم ]•؟[ 

بلهم-هلير•

يومهمم وظهروا قبورهم، من الخلائق وحرجت لا؟ا 
فيقوللحا؛كإبينهم، الواحدالقهار؛ ض القيامة 
ناتمرأتياعأ، الدنيا ق لخثم كثا انا لقادتهم: الأتباع 
اشعذاب عنامن دافعون -اليوم- أنتم فهل بامركم، 

ثعدوننا؟كنتم كما شيئا 
لأنشدنامحكمالإيمان إل لوويقنااش الرؤساء: فيقول 

ينويوأضللناًكم، فضللنا يوفقنا، لم ولكنه إليه، 
ولامنهمر.اف عداب من فليسرلتامهرب والصرعليه، العن.اب بنامن مجانزل تحمل صعمناعن عليناوعلبكم 

اشإن ١لارالاز-: وأهلر الحنة الحنة أهلر ؤدحنر خلقه، وحاّب الأمر الله قض أن -بحد الث-يهلان وقال [ ]٢٢
وماوعدي، فاحلممحكم ولاجزاء، لابعث وعدأباطلاأنه ووعدتمحكم والحزاء، وعدأحمابالبعث وعدكم 

والضلالالكفر إل دعوتلضم ولخكن حجة، مير ولاكانت اتباش، بهاض أقهركم قوة من، علبكم ل كان 
الله،عد.اب من بمغيي أنتم ولا بمغيشكم ا ماأنذبكم، فالذنب أنستقم، ولوموا تلومول فلا فاتبعتموق، 

واتباعهمالحق عن إعراضهم -ق الفلالم؛ن إن الدنيا. ق طاعته j الله ثريهطاْع ل جعليقم من تحزأت إف 
مؤح.مؤلم عذاب لهم الباطل- 

الالأنهار، وقصّورها أثسجارها نحتت من تحري حنات الصالحات ؤعملوا وؤموله اش صدقوا الذينر ؤأدخل [ ٢٣]
والمؤمنين.وملأقضته اينه من بلام فيها وقوته-بجيون ؤجوله ربهم -بإذن أبدأ منها ؛مجون 

الخلة،وش عقلية، يثجرة اف إلا إله ارلأ الؤحيد لكلة اممه صرب كيف، النول- -أيها تعلم ألم ]ا؟[ 
ماء؟نحوالعلوأ مرتفع وأعلاها الأؤض، ق متمضن أصلها 



'ئدتآءومحم

اقنؤيإكز٢٠٩

ؤكذلكلإثمارها، اش وئته وقت ثمارهام تعطي [ ٢٠]
علمأالمؤمن قلب ي أصلهائات ان الإيمشجرة 

والأخلاقالصالحة الأعمال ومعهامن واعممادأ، 
ويضربوقت. م ق ثوابه وينال اش إل يرغ المؤصية 

فيعتبروا.ويتعثلوا، ليتذكروا للناس؛ الأمجثال اش 
كشجرةالخكفر— خبيثة"وشية ومثل'لكمة [ ٢٦]

اقتلعتالحنظل، شجرة وش والهلعم، المأكل خبيثة 
الأرضهلح س من عروقهاقريبة لأن الأرض؛ أتؤ من 
ادلكفرلاوكذلك صاعد، مع ولا نابت، أصل لها ما 

الله.إل مالح عمل له يري ولا حيرفيه، ولا له ثبات 
الراسخ،الحق بالقول الذينآمنوا انثه يثبت [ ٢٧]

الله،خمدأؤسول ؤأن افه إلا إل لا أن ؤهوشهادة 
الحياةق به الله يثبتهم الحق الدين من وماجاءبه 

المرعندوق نة، الحبالخاتمة مماتهم ؤعند الدنيا، 
ويضلالصحيح، بهد١يتهمإلالجواب سؤالالنلكثن 

ويفعلوالأخرة، الدنيا ق الصواب عن الذلالمتن الله 
أهلؤخدلأن ان الإيمأهل توفيق من مايشاء الله 

الخكفروالهلغيان.

^يماوش4صالأمحال
^ظءقبتوشبقؤ
^^ةاظث،ينٌآلأرضتاياين
مْمحمحقمح

قلأذنق\سصكمتا

^^زإل١قارهشكادىآؤين
طاؤلابمه

ولأينآداعم1ءَهص
هؤاٌقلةجه(
^تأمثؤ
^رّهمأكلوآقهاوه

الخكفراختاروا الذين قريس، كفار من المكذبين حال إل العموم- -والمراد سأالخاطب تتنلرايهألم [ ٢٩، ٢٨]
دارالهلأكأتباعهم أنزلوا وقد فيهم؟ . محمد الني وبعثة بالحرم الأمن نعمة خمر ثكرْ بدلأعن الله ب

وقححرها، يدخلونهاويقاسون جهنم، وش البوار، دار ؤمارمصثرهم فمتلموا، إل؛ابدرا؛ باخراجهم قسُبوا حنن 
■مستهمٍهم ايسمر 

قتمتعوا اسالؤسول-: -أيها لهم قل دينه. عن الماس لتلمعدوا معه؛ عبدؤهم ثمكاء الكفارلنه هؤلاء ؤجعل [ ]٠٣
جهنم.عذاب إل ومؤجمكم مردحكم وإن الزوال، سريعة فالها الدنيا؛ الحياة 

وجوْق منرالمال ماأعهليناهم بعض ويمجوا بجدؤدها، الصلاة ؛لاوا آمنوا- الذين لعبادي ~أيهااليسول~ قل [ ]١٣
صداقة.ولا فداء فيه ينقع لا الذي القيامة يوم ياق أن قبل منر ومعلمنتن، ذلك مسرين والتحبة الواجبة الخير 

بعدالأرض به فاحيا السحاب المهلرمن وأنزل العا-م، من ؤأؤجدهما والأيض السموات خلق الن.ى تعال الله [ ]٢٣
الألهارلخكم ؤذلل لمافسكم، الحربامجره يرق لتالمنن؛ لمنكم وذلل أرزاقتكم، منها لتقم وأخرج مولها، 

وساورمنافعاٍغم.وزروعتقم دوابكم ؤسقيا لقياضم 
لسكنواالليل؛ لمنكم وذلل بهما، المصالح لتحقق حنكتهما؛ عن، يمران لا الشمروالقمر ل=كم الله وذلل ]٣٣[ 

معايشكم.بروا وتع. فضله، منر لمبتغوا والمهار؛ ومربجوا، فيه 



نورًءءمح

أإلةئتإنتق\ش'ئتؤ,سطقظتأمة وء

^تيلإمحظثجمهم.وةآ

هرتؤإة0
محأثوتاةقوأد
ئء.آكئق\كتح

رئتا^؛1؛ د وين مح؛مآتلوة نختخا رب ألأعر. 

سلئا نحلا آس زناب.ولآمحنآف 

٢٦٠اقض

نعمتعدوا وإن طلبتس، ما م من وأءطاءك_م ]امأ[ 
ولاإحصاءها ولا عدها تطيقوا لا عاليا=ك_م اش 

لكثيرالإيمان إن وتنؤعها- لكرتها دثأكرها؛ القيام 
ؤيه•لتعم كنيرالخحؤد لثمه، الفللم 

داعياإبراهيم قال حنن وادكر-أيهاالمسول- [ ]٠٣
ااُاجرااؤأمه إسماعيل ابنه اءقن أأأن -بعد ربه 

كليامن أس مكةاابلن ٠٠اجعل ؤب -: ١٠ارمكة وادي 
الأصنام"عيادة عن وابنال وابعدل فيها، من 

إبعادكثيرمنق نثن، الأصنام إن رُت، ]٦٣[ 
التوحيدق ي اقتدى فمن الحق، طريق عن الماس 

الشرك،دون فيما حالفي ومن ؤنئي، ليي ر فهو 
بهم،ؤحيم -بفضللث،— ين ا،لن.نبغفوركذود_، فانك 

•منهم لماء عمن Jعفو 
زيعفيه ليس بواق ربى ذ س أكنت إل ربنا ]٧٣[ 
ذلكفعلت، ربتاإني ادحرم، •بحواربيتك اء ولام

قلوب،فاجعل بحدؤدها، الصلاة يؤدوا ؛ؤا ل^4-؛ بأْ—
هذاي وارزقهم وتحن، إلهم تنزع خلقك بعض 

دعاءه.اثله فاستجاب، j،_^،. عقليم ض للث، يثأكروا لي المار؛ أنواع من ادان 
ماء.الي ولا الأؤض ق ١لك١دتادتإ من ّثيء الله علم عن يغيب وما نفلهرْ• وما نحميه ما كل تعلم إنلئ، ربنا ]٨٣[ 
لعالبعد< وإسحاق إسماعيل ولدي كبرسي عل رزقي الدي الحمدنفه فيقول: تعال، ادثه  ٠٠٣إبرامم بثي ل٩٣أ 

نحال.بجثم، ولم دعوته وقد دعاه، ممن الدعاء لمع رق إن الصمالحين، من ل يهم، ان 
واتبمب،ربنا عليها، بحاففل من ذريي من واجعل وجوغاها، أتم عل الصلاة أداء عل مداوما اجعلي رب، ]٠■؟[ 

عبادق.وتقبل يعاق 
عدودثه(ؤالده ان له يتيين، ان قبل رؤهدا لوالدي، لمشرواغمر ١ منه لم ممالايسمي اوقع حمل ااغمر ربن]١•؛[ 

والحزاء.الناسوللحاب، يموم لوم "حمعا للهومن،ن واعفر 
وإيذاءالممل، من وبغيرك بك التكذيب من ١لقلالون: عمايعمله غافل الله أن الئول- -أيها تحس—ن ولا ]٢■؛[ 

تراه.ما هول من ئعمض؛ ولا عيونهم فيه ترتفع ثديي لموم يؤحرعقابهم إنما المعامي، من ذللث، وغير المؤمنين 
ه.محمد ادله فسول لية قهذا وق 



نوت؛ءءمح

الشثإكئن٢٦١

لإحابةمرعتن قبورهم من الطالون يقوم يوم ]ى[ 
شيثايبصرون لا رؤؤسهم، راقي اب، للحالداش 
لكبمرةثيثآ؛ ني لا حالة وقلوبهم الموقف، لهول 

ثرى.ما هزل من والوجل الخوف 
الذين\وس\ذذذإليهمالماس واذذر~أيهاالرحل~ !■؛ا[ 

ظلمواالوين يقول ؤعندذللئ، القيامة، يوم اش عذاب 
نومنقربب وقت إل أمهلنا ربنا بالخكفرت أشهم 

موانقالم توبيخا؛ لهم فيقال رسالثا، ونصيق بك 
الونياإلالحياة عن لتكم لازوال إثمه يامحشم حق 

المعن؟بهذا تصدقوا فلم الآحرْ، 
الذينالسابقتن ١لك١فرين ايتقن مق ؤحللمتم ]ْا[ 

رأيتما -بوعلمتم ؤمالح، هؤد كقوم أنفهم ظلموا 
لعكموصربنا الهلاك، من بهم ماأنزلماْ م- وأخبرت
تعتبروا؟فلم القران، ق الأمثال 

بقتله،الثزللئول. دبرالشر5ون وفد ل٦ا[ 
مجكرb،معاد وفد به، فهومحيهل مكرهم انفه ؤممتد 

بجمومحذرآقاس ج ذقذئوخ\؛ 
اجلمبمسيناسمْزقآاجرآ\ئ ثملامحن 

مزفرين ك ظأ 

هِؤصزبثانكز
^^ِومتآقلطرمنألأمثالج( 

ثلأالح-بال. قان 
آئة،ءتيزوغدهممرثلهتإاث محلممل أس محنهمئ 

يول

^^رمزظنازؤيش
ماهثبتؤطزشي آق، يمههرأثارهِتجزى 

ماجُيخابىئننئرلأبجء
ج^^ئثوا١ساشالهكط 

غيؤهاولا الخبال منه لرول مكرهم لكن وما علميهم، 
أنفسهم.وإنماضروا شيئا، اش يضروا ولم ووهنه، لضعفه 

العزيز الله إن مكذبيهم. الصروإهلاك من ؤعدهم ما أله رّبجلف ادئه أن المسول— —أيها بن حنفلا ا ؛ ٢٧]
الأمة.لعموم فهومؤحه بالّي.، خاصا لكن وإن والخطاب انتقام. أشر أعدائه من منتقم ّثيء، عليه يمتنع 
كالفضة،نقثة بيضاء أخرى بأرض الأرض هذه يدل يوم القيامة، يوم ق أعا-ائ_ه من تعال الله ام وانتق]٨-؛[ 

التفردالقهار، الواحد الله للقاء ظاهرين اء قبوؤهاأحيمن الخلائق ومحرج بغيرها، موات النخيل وكد.لك 
ثيء.لكل وقهره ؤأفعاله ؤصفاته وأسمائه بعظمته 

وهمل، باللاّوأرحلهم أيديهم مرنت قد بالقيؤد، مقيدين القيامة يوم المجرمين المسول- وئبصر-أيها [ ١٢٩]
وهوان.ل دي 
المارفتحرقها.وجوههم وتلفح الاشتعال، الشديد القطران من ثيابهم [ ]٠٠
خيرأوشر،من عمل بما ان إفيجازيكل والله الدنيا، ق الأنام من بماكسبوا لهم جزاء بهم؛ ذللئ، الله ثعل [ ]١٠
الحساب.سرع انثه إن 
افهأن يوقنوا ولآل وبجويقهم، لمصحهم للناس؛ وإعلام بلاغ الرسول- -أيها إللث، أنزلماه الذي القران هذا [ ]٢٠

السليمة.العقول أصحاب به وليتعفل له، شريك لا وحدْ فتعبدوه الواح،-، هوالإلته 



سيتءالحضاإثزثمح'ءقت

يَآفآوفكبَي
بينج(تياِؤداككنف ءايث ارتقق 

بمكنيأهمحقئزإ \قو، 

^ثابصهم0ئاشيىتيمح
تينهوهالأتنٌا\ؤرملى

ظالأالإؤتاكاو\

زقمآلأيئ.بمتيهم
شل،،رروَةثإق إلأط1ظهمثئهزءول من 

لأحءؤدمح،ظآلأمحمحه
هئأيىبج؛ءوذا 

ققاواىتحف؛تي 

٢٦٢اقنيياس

الحجرسورة 
أولي الققعة ا>وف تل الكلام سق >اره ]١[ 

١لعزيز١لأرلالكتاب آيات م العظيمة تالكْالآات 
للحقائقمؤصح قؤآن آيات وهم، محمد.،  ٠٣

فالكنابالمقصؤد. ض والله ؤأؤضحه لفظ ن باحع
الأسمين.بين له اش جمع هوالقرآن 

المؤمنينعصاه خروج يرون الكفارحين، سيتمى ]٢[ 
حؤحوا.كما لخرحو١ مؤحدين؛ لوكانوا الغاران من 
تمتعواويياكلموا، الكفار اليول— ~أيها اتؤك ]٣[ 

فؤفاش، ءلاءة فيهاعن الطمع ونفثنهم بدنياهم، 
والآ-خره.الدنيا ق الخاسرة أمؤهم عاقبة يعلمون 

تا=كذيياللثابهم؛ العذاب طلبموانزول وإذا ]ا[ 
ولإهلاكهاإلا قربة نهلك لا فانا الرسول- -أيها 
سبقهم.نن مثل يبلمغوْ حق نلاكهم لا مقدر، أحل 

تتقدمولا عليه، قهزيد ا أجلهتتجاوزأمة لا ]٥[ 
منه.فتنقحر عليه، 

بالملأنمكةتاتينا هلا العقل، لذاهب إنلئ، ١لقر١ن عليه يزل الذتم، ياأيها استهزاء؛ . لحمد المكذبون وقال ٧[ ]٦، 
أرسللثا.الله أن لتشهد صادقا—؛ كنت —إن، 
تزلحين وما؛١^١ يؤمن، لم لن فيه إمهال لا الذتم، إلابالعد.اب الملأتحتكة الانزل إننعليهم: ورداض ]٨[ 

بممهلين.بالعياب الملأنمكة 

،.٠٠۶'؛منه أويضح منه، ينمص أو فيه يزاد أن من بحفثله نتعهد وإقا جؤ، محمد الغي ر القرآن نرلتا محن إما ]٩[ 
منهإلا؛١^١ حاءهم رّولا من فما المايقة، الأمم فر3، ق يملأ الرٌول- أيها - قبملك من أؤسلنا - ولف [ ١١]•١، 

ئؤ.للرسول تسلية هدا وق الممل. من قبللث، بمن هعل فكز.للئا المشركون هؤلاء بلث، قعل فكما يسحرون. 
نفعلكدللث، ومحقديبهم، بالممل الاستهزاء بب يايقة المسالأمم اال>ءكفرؤاقلؤب أيحلنا كم[ ١٣]٢١، 

انزلبالدكرالن.ى يصدقون لا مموله، وتؤكديب، بالهكفرباف، أجرموا الذين قوملث، مشرى قلوب  ٠٠۶ذللث، 
علمنهم تمرون ل١ يهلملث، ممئلهم، ؤهولأء الكفار، بإهلاك المسابقة الأمم ي اننه مئة وقدمضت إلمليي، 

١الخكفروالتكذيب، 
منماء الؤآ ما يشاهدوا حق فيه صاعدين فاسمروا ماء المن بابا ررمكة؛؛ كفار ٣ فتحنا ولو [ ١٠]ا١، 

قإلامسحورون ومجامحن نر، الم رامحنامحق بمارنا، ١ س_حردءج ولمالوا؛ لماصدئوا، افه، عحا0سمإملكؤلت 
محمد.من عقولنا 



نئإالخيرامحئامحَئت

القنم؛رإكر٢٦٣

ب:ألأطافياسسمازل
الطرقاتنش بذلك فيهاءويتدل ننزل للكواكب 
الءهذء —١ ووثن والحدب، والخصب والأوقات 

ذعضو0وبتاملون إلها، ينظرون لمن بالجرم 
منمطرود مؤجوم شيطان كل من ؤحفظناالماء [ ١٧]

قيسّمملأ,لآو
بحرقه.مضء كوكب ولحقه فادركه الأوقات، عض بق 

أنقبل اسنزئه ما بعض وله إل الش-يءلان نلش وفد 

جبالأفيها وألمنا عة، متمددناها والأرض [ ١٩]
ماهومقدرالبات أنواع كل فيهامن ا وأنبتنتثبتها، 
العباد.إله بحتاج مما معلوم 

ومنالخزث، مجن تعيشون فيهامابه وجعلنالعنكم [ ]٠٢
منلًكم ؤخلمقتا وغيرها، أنواع ومن الماشية، 
رزقهموليس به، ماتنتفعون والدواب والخدم ال"رب—ة 

منهتفضاs العالمين رب الله اهور وإنمعلمييثم، 
ونمثرما.

عندناخزائنهإلا العباد متافع من ثيء امن وم[ ]١٢
كاثاءإلابمقدارمحدد وماننزله الصنوف، حميع من 

كتزمتدب؛الأقناذهاها'بمهرشهابفينؤ 
و■جننثالؤه مح؛مروذ، رؤنحى 

ظمحح!هذهوأنمحشء\لأ

ومآنتزمأءَملتةة؛لإه يأؤؤا 

^^و)جاهنه
منه ^نص1فيتلحمإمشن؛ 

ؤدامويتهدوةن،حتمهه ينصنمنلتنجمانمؤن 
همجتآكقءئٌز

البالغة.ؤحكمته الواسعة، رحمته بحب يشاء، من وبخ بثاء من بطي افّ بين فالخزائن نربي، وكا 
ونحملوأكمامه، أوراقه عن الشجرفيتفقح وئلممح وبمهلر، فيدربالماء السحاب، للمع ؤمخرناها الرياح رأؤسلنا [ ]٢٢

حرنهعل بقادرين أنتم وما ومواشثبًكم، ا=كم وأرهنلشرابًكم أعددناه ماء السّحاب من فانزلما المهلروالحيروالمفع، 
إل=ءقم.وإحانأ جنكم، رحمة لعكم نحقئله ولخكن وادخاره، 

الأرضالوارثون ونحن انقضاءأجله، حيابعد كان من ونميت العدم، من ميتابحلقه ك١ن من تحي وإقالحن [ ٢٣]
علميها-ومن 
القيامة.يوم إل سياق ومن هوؤ، ومن لدنآدم، من متعكم هلك من علمنا ولقد ]-،٢[ 

ثيء.عليه يخش لا عليم تدبيره، ق حكيم إنه والجزاء، للجماب يجمعهم هو ربك وإن [ ٢٠]
أسمدمتغيرلونهطين من ١لادى الهلتن وهدا صوت، له يح لفرعليه إذا يابس طأن من اادم خلقنولشد [ ٢٦]

لها.دخان لا الحرارة نارثديدة من آدم خلق مل من وهوإبلمص الجن'، أبا وحلفنا [ ٢٧]
طينمن اليابس الطين وهدا يابس، طلن محن انا إفخالق إل للملأئعكة: ربك قال حدن الئسول- ■أيها واذكر [ ٢٨]

اللون.متغير أسؤد 
عبادة.سجود لا وتعكريم، تحية جود ساجدين لم فحزوا الروح، فيه ونفخت صورته وأكلتإ ويته فاذا [ ٢٩]

لائميسجد أن امتغ إبليس لعكن أحد، متهم يمتع لم ربهم، أمرهم كما أجمعون ض الملائعكة جد ف[ ٣١، ]٠٣
الساجدين.الملائيقة ْع 



ّمتْالخجم

اليِاءكنهه 
ج<^^نفيينءثتحي> 

يهسصه
هؤميخؤت.قذؤقإ

UjCJجايق_ممآؤنمآكلحه(هاو
صولأيه>انميرثه
مح،ىهئاخبء'
كلجم،الأش
^>ّنممح؛يىه
^لجر؛شوهمما0

و'ين0جاقتنججؤتبيوآهجهب آذقميرئ،في 
^محذه

هشمح\ث شمزئ!اصث، 
عد\رآكأوواتجسر.وك *لإعتادئ 

،j،^^y يهزمصي\بج؛همحا\^،ألآلثِه

It؟

اللائعكة؟نجدمع ألا مالك لإبليس: اش قال [ ]٢٣
أننج، يليق لا وحسدهت يرْ مثلهرأ إبليس نال ]٣٣[ 

أسودطينا لكن يابس طئن من أؤحدئه ان لإفأجئ 
متغيرأ.

فانكالخئة، من فاخرج له: تعال الله نال [ ٣٥]ام 
مجنوالعد اللعنة عليك وإن خير، كل من مطرود 

والخراء"للحسابا التامس يبعث يوم إل رحمي 
الذياليوم الدنياإل ذ أخرف رب إبليسي: قال ]٦٣[ 

القيامة.يوم وهو عبادك، فيه ثبمث 
إلهلاكهم أحزت ممن فانك له: افه قال [ ٣٨]٧٣، 

الأول،الشخة بعد الخلق في-هكل يموت الذي الثوم 
لهاستدراجأ ذلك؛ إل أجيب وإنما البعث، يوم إل لا 

للمثملين.وفتنة وإمهالأ، 
وأضللتقماأغويتى بسبب رب إبليس: قال •ا[ ]٩٣، 

ولأضلنهمالأيض، ف معاصيك سةآدم كريلأحئأن 
هديتهمالذين عبادك إلا الهدى، طريق عن أحممتن 

ذلك.يناف ْا من^١ وطهرتهم لطاعتك فاخلصتهم 
موصلمعتدل مستقيم طريق هدا الله: قال ؟ا[ ]\ا، 

ادىاكينأدواللأإووإلدار/س.إنءب
الصراطعن به تضلم قلوبهم عل سسلهلانا لك أجعل 

طاعق•محن بدلأ وطاعتلث، بولأيتك رضوا الذين ١^؛^^ الضالين مى اتبعك محن خمر سلطانك لخقن تقيم، ال
بايبامحنلكل الأحر، من أسفل باب كل أبواب لهاسبعة أحمعلن، وأتباعه إبليس لنرط المارالشديدة وإن [ tt]٣ا، 

اعمالهم.؟، جبونمث، م قإبلسر اتباع 
الخنانب0 ادخلوا لهم: يقال جارية، وأنهار انين جق نش ما ماأمرواجتناب بامتثال الله اتقوا الن-ين إن ]ْا—٨![ 
إخوانامتحابين،الخنة ق يعيثون وعداوة، حقد منر قلوبهم ونزعنامحاق عياب. منرم وءآمنين كل محن الين 

أبدأ.فيها باقون وهم إعياء، ولا تب فيها يصيبهم لا ونحاببا، تو١صالآ ؤحوههم تتقابلر عظيمة، أمنة ر ون بجل
المؤلمهوالعد.اب عذاي وأن بهم، المجيم اكاييين،، أناالغفورللمؤمنين أق عبّادي أخبز—أيهاالئول— •٥[ ]٩!، 

المانبئن.لغير الو>ع 
لوط.قوم وبهلأك بالولد، بشروه الذين اللانحكة مجن إبراهيم ضيوف عن الرسول- -أيها وأخبرهم [ ]١٥



اخنئمحَئر

المحمحاكز٢٦٠
عليهمفرد سلاما؛ فقالوا: عليه دخلوا حجي [ ]٢٥

إنامنهتكمقال: ياكلوا، فلم الطعام لهم قدم ثم اللام، 
فزعون.

[٥٣ ]cJU  بولممرك حشا إنا تفزع لا ك: ا،للائْكة
أاحاقاإّهو بالا"ين، العلم كبر 
وأناكسيربالوم، أبفرسوق متعجبا: إبراهيم فال لاْ[ 

تبشرونى؟أعجوبة فباي كذ.لك، وزؤحق 
فلا١كىأذابه١له، بالحق ]ْْ[قالوا:دؤرلحك 

للثا.يول أن جن اليايمن تعكن 
الخاطئونإلا ربه رحمة من ييئس لا قال: [ ٠٧، ٠٦]

الخطيرالأمر فما قال؛ الحق. طريق عن المنصرفون 
اض؟عند من الرّألون- ~أيها أحله من جئتم الأي 

لوطقوم لإهلأك أرسلنا ادله إن قالوا: ]٨ْ-٦[ 
فلنبه، المؤمنين لوطاؤأهلمه إلا ين، الضالالمشركين 
الكافرةزوجته لخكن أحمعتن، وسننجيهم نهلمكهم 

العزاب.ق الباقين مع بإهلاكها ادئه بامر قضينا 
قاللوط، إل المسلون الملأئ،=كة وصل فلما [ ٦٢، ]١٦

ل•معروفين غير قوم إنْكم لهم؛ 
الأي؛انبالعياب جثنا فانا محل، لا قالوا: ل٣٦-٦ْ[ 

عندمن بالحق ؤجئتاك يصدقون، ولا قومك فيه يشك 

ثامأ0 دحنيإعفيم ؛ ١١٤
ه!إ)كأويوذه0إشدعييَه 

أوبمنثلف ^١ ١٥افيءك\رئتمزلأ٠ مثغآ 
0هالوسيمءلةنيختصللأ 

نيتلؤذقربهة\لأادئآفيج( 

ثمننبمتعتث إداققحؤنم 
يآله لهآني1لورئ 

إلج( كدئت يثرثيت
ثرهرولأمح،علإ

رومزورت>واشمقإشت، 
ثآآضمحع-ؤ. سمنخمضح>ثث 

ههاؤأظتهلغمأصل 

لملأوراءهم؛ وسرآت الليل، من جزء مجرور بعد المؤمنون، أهلك ومجعلئ، بيتهم من فاخرج الصادقون، وإنائنه، 
وأسرعواكوذكؤأ فيصيبه العن.اب يرى لملأ وراءه؛ أحد منعكم يلتفت أن واحذروا العياب، فيناله أحد منهم يتخلف 

أمين.مك١ن ق لتكونوا ادله؛ أمركم حيث إل 
الصبح.طلوع عند آخرهم عن بالهلاك تاصلون مقومك أن لوط إل وأؤحينا [ ]٦٦

بضيوفه؛يستبشرون فمحون وهم اكيؤمح،، من عنداْ بمن علموا حين لوط إل لؤط مدينة أهل لجاء [ ١٧]
الماحثة.بهم ويفعلوا 

فتوقعوقلهم، ولاتتعرصوا الله، عقاب ؤخافوا تفضحوق، فلا حمايي ق وهم صٍض هؤلاء إن لوط: لهم قال [ ٦٩، ٦٨]
لضيوق.بايدائعقم والهوان كل ١ز 
فعللأئانره المسافرين(؛ عل السبيل يقهلعون  ١٠٢١٤)^العالين أحدأمحن تضيف أن ننهك أولم قومه: قال [ ]٠٧

بهم؟الفاحشة 



٣ت٠١لخض

تجعلناظذهتا

لإ\\بؤة'ء\و؛ه
بيا.هنكئبقحب
^ئاهلأعتهآمتي\نىه

قنئتده>ج بيثذ ^^١٠ محاو 
^ؤخ؛ىؤبآه^٠٥ ٥١١

و،ال^ زآلأيسوما_4U،\Uوتاقنااتر0 
هووبلق ج(،١٤ آلصمحلكيل قأصغ لامحه ألثاعه 

تجاِمحاكلف
^\ظ\وي2\ووبل\
ثلقككبيرقج(وش
طازثايأمحنى

٢٦٦اكس

مرؤجوصاق بنماؤكم هؤلاء لهم: لوط قال [ ]١٧
لأنبناته؛ يماهن ؤحنكم، قضاء تريدون كنتم إن 

اللهماحرم تفعلوا ولا لهم، الأب الأمة ني 
الرحال.إتيان من علبتكم 

امايشاء، وبما اء يشبن الخالق م يق[ ٧٣، ]٢٧
النهم أثوقد بالله، إلا القسم لم يجوز فلا المخلوق 

غفلةلض لوط قوم إن له. شريفا ه؛ محمد بجياة تعال 
صاعقةبهم حلمتا حق ويتعادون' يمددون ثديية 
الثس.شروق وقت، العياب 

tU[ ] وأمطرتاعاليهاافلها، ا فجعلنفقلنايراهم
متإن.متميا طين من حجارة عليهم 

للفلا>تاللناظرينالعمرين،فيماأصابهم إن [ -٧٧]٠٧ 
المارونيراهاالمسافرون ئابتط طريق لى قراهم وإن 
العاملينللممدقثن بئة رلاله إهلاكالهم ق إن بها. 

الله.شرع 
الشجرالملتفة المدينة أصحاب وفد'كان [ ٧٩]٨٧، 

باللهلخكفرهم هم لأنفظالمين ثعس،- قوم -ؤهم 
يوموعن.اب بالرحفة امنهم فانتقتالكريم، وذم ورّ

طريقلى وثعما لوط قوم ائكن مسوإن الظلمة، 
فيعمحرون•مرهم ذ الاس يمربهما واضح 

منلأن المري-لإلأا؛ لكل بدللثا ^١ ١٤٥تمؤد ؤهم لام، العليه صالحا الخجرأ؛ أروائي كان ا>كدب ولقد [ ]٠٨
واحد.دين عل لأنهم ؟؛-،؛ الأنبياء كدب فقد نبيا كدب 

ولكنوابها، يعتبروا فلم الاقة، حملتها ومن الحق، من صالح به حاءهم ما صحة نؤ الداله آياتنا صالح قوم ؤآتينا [ ]١٨
ممصذن.مبتعدين عتها 

نحرب.أو عليهم نقط أن من آمنون ؤهم بيوتا، منها فيتخن.ون الحبال، ينحتون وكانوا [ ]٢٨
الحبال،ق والحصول الأموال الله عداب عنهم دفع ا فمبكرين، المباح وقت العذاب صاعقة فاحدتهم ا؛/[ ]٣٨، 

تنبؤبلا الذي وأنه وانتدارْ، حالقهظا كال عل دالتتين بالحق، إلا بينهما ا ومرالأؤض حلفنا"الموات وما [ ]٠٨
فاعفعلت،، بما ونفس لتوق محالة؛ لا لأتية فيهاالقيامة تقوم الق الماعة وإن لم. شريلث، لا وحده له إلا العبادة 

يفعلونه.ويجاوزعنا عنهم، وأعرض الممكن، عن حلمتا غموا اليمول- -أيها 
•عليه يخش ولا الماء، ق ولا الأرض ق ضء يعجزه فلا به، العليم ثيء' لكل الخلاق هو ربك إل [ ]٦٨
العثليم•القران وآتيناك صلاة، تهقررفيكJ آيات سع وش القرآن، فاتحة البي~ ~أيها ولقدآتيناك [ ]٧٨

وتوافعءكفرهم، عل تحزن ولا الدنيا، مثع الكفارمن أصنافامن به متعنا ا موتتمن تنفلربعينيك لا [ ]٨٨—٠٩
انومنذركم ١لعالين، رب بالله ان الإيإل الماس به لمايهتدي أنااكن.رالوصح إق وقل: وؤموله؟ بالله بن للممومت

والصارىالمهود الأحرمن ببعضه وكفروا ببعضه، فآمنوا القرآن، قلمموا الذين عل الله كماأنزله العياب، يميحشر
وكفارقردش-



نؤثآاقتل

اشنح؛مح٢٦٧

جثؤا؛وئ،

فنهمأقسامأوأجزاء، القرآن جعلوا الذين وهم [ !١٩
منونهم كهانة، يقول من ومنهم حر، يقول: من 

ليصدواأهوائهم؛ ب، جبيصرفونه غثرذللئ،، يقول 
الهدى.عن الماس 

ولمجزينهمالقيامة يوم بنهم لمحا'فوربك [ ٩٣، ]٢٩
وتحريفهبافراءاتهم، للقرآن يمهم تقعن أحممتن، 
الأوثان،عبادة من يعملونه ^١ ١٤مما'ؤغيرذلك وتمديله، 

منوزجرلهم هذاترهيب وق المعاممحاوالأيام- وبن 
القسحة.الأفعال هذه عل الإقامة 

تبالولا بها، الله أمرك الق ق الخ فاجهربدعوة ]-؟٩[ 
يقولون.مجما الاو4 بئاك فقد با>لشركاثن، 

نعماءمن الساحرين المستهزئين كمناك إثا [ ٩٦، ]٥٩
الأوثانمن ادئه شريعقامع امحن.وا الذين قرش، 
الآنياوالأحرة.ق عمالهم عاقبة ايعلمون وءّفؤغيؤها، 

-أيهاالؤسول-؛ص_لرك اض بانقبم نعلولمي ]٧٩[ 
دعويلئ،.وق فيلثا الشز^ون يقوله ما دسيبا 

مجمدهؤمحبح صدرك١، صيق عند ربلئ، إل فاقنع [ ٩٨]
له،العابد.ين د0، المملين محن وكن مثنياعليه، ثاكرأله 

أهثلئ،.ما ذللئ، فان 
ياتيلئ،حق حياتلئ، مدة ربلث، عبادة واس—تعزق ]٩٩[ 

وهوالموت.القغ،، 
ربه.من اليقين أتاه حق الله، عبادة ق دائبا يزل فلم ربه، أمر . النه نمول وامتثل 

[النحل ورة س ]

تنرهلهكم. المسول بؤعيي• استهزاء العد.اب تعجلوا ن فلا الثفار -أيها بٌذابءثم الله وقضاء الساعة قتام همب ]١[ 
والثمك١ء.الشرك عن وتعال سبحانه اش 
معبودلا وأنه الشرك، من الماس خوفوا بان الرساّدن: عباده من بثاء من عل أمره من بالو-ي الملاتحتقة الله يهرل ]٢[ 

والإخلاص.بالعبادة وإذرادتم، فرائضي باداء فاتقون أنا، إلا مجق 
ترهللعبادة، تحق الوحدْ وأنه خالقها، عفلمة بهماالعبادعل تيل ليبالحق؛ والأرض موات الاممه خلق ]٣[ 

عنوتعاحلم - —سبحانه 
ؤغيرالعثا، إنمكار ق لربه والخيال الخصومة شديد فيصيح ويغار، يقوى به فإذا مهين ماء من ان الإنسحلق ]أ[ 

اك.م.من خلقه الغ.ي اش وفي ؤشم،الخذؤمح(ىامي، كقوله: ذللث،، 
الدفء،وأسعارها وأوبارها أصوافها ق ؤجعل الماس- -أيها لخكم اللي خلقها والبقروالغنم الإبل من والأنعام ]٠•؛ 

تاكلمون.ما ومنها وركوبها، وجلودها ألمانها ق أحر ومنافع 
قللمرش بجرجونها ؤعندما اء، المق منازلها عندمائزدونهاإل الرورعلييكم ئدخل زينة فيها ولعكم ]٦[ 

المباح.

^شح{ؤرلأشكلمةههم

هفآسمءينق(مح
ئثونهؤدثو

درهآساومح-ه
^^نهرؤتلمح\ذةيىه

حاىه بالثىةتلعمابمعذ، ؤألإرِض التسمنؤت 
والاثملنيتحكولاه 

ئامحكؤزهؤمنها ومثئ حلمهالخكمنينادز،ء 



نووءالهتا

^^إًضهإمحؤ
قوئجم>0وأمحويل

وبجؤرتاؤ)كذفواهؤدفم؛رخمحقبوذاوزيثه 
^^1جم1ؤولأآءفيتع

همأؤ-ىمحزلمنآكسأغنآءلخ^تمدرثبمعارن> 
لخلهرهي-بت ميمؤذ شجرتيه ؤهنة شر\ب منه 

ومنء=كلوٌذت\بمح< زاؤمحش يواؤخ 
مبمةامحكزوذ0

ثأينتروآشص Jآلنهتار 
ثقدمحلآتي<شو

^مجلآةقبيتدطزوث0
^١٢لخما ^زلأا٠طزإهئه وهو١ؤى 

ماحر١^^١ نمنيمإذحنتأمحسودهاوئنى 
ص؛نجممزكمكهمثكلوثج(

٢٦٨القٍبجإكن

بدإل  p^scu^iمن مجامل الأنعام هذه ونحل ]٧[ 
يجهدإلا إليه الؤصرل تهليعين متيكونوا لم مسد، 
رجثمإن عفليمة، ومشقة أنممعكم من شديد 

حيثوآحلخكم؛ عاجللكم ق عة واسرحمة ليرحمعقم 
الشكر.ولم الحمد فلمم إليه، محاجون ما لتكم سحر 

ركبوها،لي والحمثر؛ والغال الخيل لخقم وخلق ]٨[ 
منلخكم وبجلق حس—نا، ومنظرأ لهكم حمالأ ولتكون 
لتزدادوابه؛ لضم علم وغيرهامالا الركوب وائل 

له.ؤثكرا به إيمانا 
وهولهدايتيقم، تقيم الالهلريق بيان الله وعل ]٩[ 

الهيابة،إل يؤصل لا هوماتل ما الهلرق ومحن الإسلام، 
ولوثاءوالحل. اللل من الإسلام ماحالف وهوكل 

للأيمان.حميعا يوايكم سادحم=كم الله 
فجعلمقلرا، السحاب من لخقم أنزل هوالذي ]•١[ 

شجراثرغونبه لخثم وأحرج يشربونه، ماء منه لًكم 
ونمنها.دنها علهكم ويعود دوابلتقم، فيه 

الزروعالواحد الماء بهنّا الأرض من لخكم بجرج [ ١١]
والأعناب،والخيل الزيتون به وبجرج المختلفة، 

ذلكي إن - والفواكه النمار أنواع كل به وبجرج 
فيعتبرون.يتأملون، لقوم واضحة لدلاله الإحراج 

المسنينولمعرفة والفمرنورا ضياء، الشمس ؤنحرلخقم والهارلعاشهقم، لراحمحقم، الليل ونحركقم ]٢١[ 
نضجوقت ولمعرفة الأوقات، لمعرفة اتله بأمر لًكم من.للأت ماء الق والجوم النافع، من ؤغيرذلك والحساب، 

حججهالله عن يعقلون لقوم واضحه التس_خيرلدلأدل ذلك ي إن الفللممات. ق بها والاهتداء اروالزروع، الشم
وبراهتنه•

ذلكق إن ومنافعه. ألوانه تحتك مما وغيرذلك وانماروالمعادن، ادواب من الأؤض ق لخكم حلقه ؤنحرما [ ١٣]
القهؤحدانية ر علامات الأشياء  aAAفخ\رق أق ويعلمون يتعقلون، لقوم لعيره والنافع الألوان واختلاف الحلق 
بالمادةّوإفراده تعال 
يلبسونهاك١للولؤزينة منه تخرحوا وقلحماؤلريا، سمكه من ممازضهلادون لاكلو١ الحر؛ تحرلقم وهو١كي ]ا١[ 

فيها،والربح بالتجارة اش رزق كطلبوا وتركولها؛ وتأيء، هب تلم. الماء رحه نثق العليمة فن الوترى والننحان، 
غيره.تعبدون فلا علميعكم، إنعامه عغليم ر تعال دله تشكرون ونملخكم 



نورْالة؛لاإثزثص'ءم

امحاكئن٢٦٩

لاتميلحق جمالانشتها ذالأرض تْااوأدثّيى 
فيهاوجعل منها، لتشربوا انهارا؛ فيها وجعل بيضم، 
القالأمايكن إل الوصول اق بهلتهتدوا هلرقا؛ 

تقصدونها.

الطرقش بها تدلون تمعالم الأرض ذ وجعل [ ١٦]
ليلا.بها للاهتداء الجوم جعل كما نهارأ، 

وغيره\الأشياء هذه كل بجلق الذي ائنه انحعلون [ ]؛١١
بجلقلا الق المزعومة لكلألهة ادة العيستحقاق اق 

بالعبادة؟فتفردوه انله، عظمة تتذكرون أفلا شيئا؟ 
ثقوالا عيبضم انئه حمزمم نحاولوا وإن [ ١٨]

يحيملغفورليكم الله إن وتنؤعها. لكرتها بحصرها؛ 
أداءشكرالعم،ق تة.صير5م يتجاوزص إذ ب=كم؛ 

يعاجيتكمولا لخفريهلخكم، عتا=غم ضلعها ولا 
بالعقوبة.

ماواء ّأعمالخير، ؤؤ يطم بحانه والنه [ ١٩]
لغركم،تتلهرونه ا ومنفؤممهتكم ق منها بجفونه 

علميها.ؤسيجازبتقم 

هاوسلأ
ئؤأمحِمإتهئد.بيج(

اقثيرربيسهمه
^^ذهو١لخثتدمحئا

اموته قآبممبجلموين> 

در؛وهم
ومابملمماتيرو0 

لخهافيْاظيزآلأهث
غنهب^خمحأوررآقِن 

نيذجاثمبمكرإلخينينىههم
مح٢حزعليهار١كمف. آكو\عا؛دنننههمؤرح محه فؤ 

^كتابينظوسزوثجا

يعبدونها؟فكيف صنعهاالكفاربايديهم، محلوقان فش صعر، شيثاوإن لابجلق يعيدهاالمثمكون الق والألهة [ ]٠٢
حميعابهم ليلق معهم وش عابديها، فيه اض يبعث الذي نشعربالوقت ولا فيها حياة لا حمادات حميعا هم [ ]١٢
القيامة.يوم لمار اق 

ؤجدانيتهجاحدة قلوبهم بالعث يؤمنون لا فاكين الواحن-، الإله هواينه للعبادة وحدْ تحق الممإلهيكم ]٢٢[ 
وحد0هالنه ؤعيادة الحق، قبول عن متكبرون فهم عقابه، من حوفهم لعدم بحانه؛ 

عزؤجلإنه ذلك،  ٠٠٣يجازيهم ؤّءنه.ا، ومايظهرونه ؤافعال، وأقوال عقائد من مايخفونه يعلم الله حقاأل [ ٢٣]
ذلك. ١٣ؤبجازيهم له، والانقياد عيادته عن تكبرين المبجب لا 

ئلواكذباوزورأ:ماأقإلأضصاواضن
وأبا

كدبواالذين مزآئام وبجملوا ّثيء" منها يعفرلهم —لا القيامة يوم ملة  ١٤"مجملمواآثامهم أن عاقبتهم تكون [ ٢٠]
آثام.من مجملمونه ما ئح ألا آثامهم. من نقص غير من الإسلام ص لبعدوهم عليهم؛ 

بنيانهمأءراإنه فاق الحق، دعوة من به جاووا وما لهم، لؤب١لك١يد المشركين هؤلاء قبل الكفارمن دبر قي. [ ٢٦]
ولابون بجتلا حيث من مامنهم، من الهلاك وأتاهم فوقهم، من قف المسعلميهم ضل فوقااعدته، أا<ّه من 

منه.ياتيهم أنه يتوقعون 
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S^J  لؤي0ئ-رجءى قت
\لخرىإل أوؤإأئلمم اقبل هال >=حنفكؤ0يل 

قمهنهر\تجك؛
ئقتلمنمح؛ءق
آدظ\اؤبجمؤ

عحٌنكلمأفي
ص;ؤزكمئامحج
هينين\\بلإوو
ضىع\قىث.

مؤلاقل 

مح%صمأكمح
ك1هربمللمولهقإهرلإ١ظAن١قئ 

٢٧٠الةذّةامح

بالعذاباش يفضحهم القيامة يوم ثم [ ٢٨، ٢٧]
القالآ.فة من ^٤١^، أين ويقول: به، وبذلهم 

وقدالعياب، عنمحكم ليدفعوا دوق؛ عبدتموهامن 
لأحلهم؟وتعادونهم و١لمومنين الأنبياء تحاربون كنتم 

والعذابهذااليوم ق الذل إن الربانيون: العلماء قال 
الملائيتقةتقبض الذين ونسله، باش الكافري_ن خمر 

بالهكمر،لأنمهم ظلمهم حال ق أرواحهم 
ماو١uءكروا المؤن، نأوا حين اش لأمر فاستنلموا 

شيئانعمؤر ماكنا وقالوا: اش، دون مجنر يعبدون كانوا 
تعملونها،قدكنتم كدبتم، لهم: فيقال المعاممي، من 

عليها*ؤسيجازييكم كها، باعماليقم عليم اش إن 
منهاأيدا،تحمحون لا جهنم، أبواب فادخلوا [ ٢٩]

ؤعنرباش الإيمان عن، محكبروا مقرأللذين فلشثى 
وطاعته.ؤحده عيادته 

الذيما اش: منر الخائفين للمؤمنين قيل وإذا [ ]٠٣
عليهاش أنزل قالوا: خمد.؟ المي ض اش أنزل 

الد*نيا،هذ0 ي وؤسوله باش آمنوا للذين، الخيروالهدى. 
لحمالاحرة ولدار الرزق، ؤسعة الدنيا، ق الصرلهم من كبيرة مكزمة الصالح، والعمل، الإيمان إل اش عباد ودعوا 

نواهيهواجتناب باداءفرائضه الدنيافاتقواعقابه ق خافوااش دارالذين، ولنعم الدنيا، مماأوتوءق حيرؤأعظم 
دازالآ>ة.

أثسجارهاونم.ءورهاالأنهار،تحت من، هري منهاأبدا، :بجرحون لا فيها، يستقرون لهم، إقامة ات جن[ ٣٢، ]١٣
الملأيكهئمبم، الذين وتقواه خشيته أهل اش بجزي الطيب الخزاء هذا بمثل أنمهم، ئشتهيه ما فيهام لهم 

ؤؤمن، ؤسلمتم لخكم، خاصة تحية علمكم، ملام لحم: الملأئلتكة تقول الكفر، من طاهرة وقلوبهم أرواحهم، 
لأمره.والانقياد باش الإيمان منر تعملون بماكنتم الخنة ادخلوا آفة، 

ءاجز١بعذاب أمراش أوياق رالكفر، وهم أرواحهم لتقبض اللاقطة؛ تاتيهم أن إلا ماينتظرالثركون ]٣٣[ 
العذابوإنزال بإهلاكهم، اش وماطلممهم اش، فاهلمكهم قبلهم، الكفارمن، هؤلاءكدب كماكدب يهلكهم، 

للعذاب.أهلا جعلهم يما هم أنفيقللمون الذين هم ولكنهم بهم، 
منه.يخرون كانوا الذي العذاب بهم ؤأحاط عملوها، الق ذنوبهم عفوبة بهم غمزك [ ]■٤٣
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ماوحده نعسده أن ادنه لوثاء المشركون: وقال [ ]٠٣
ولاقبلنا، من آياونا ولا نحن لا غيرْ، أ أحد ا عبدن

الباطلالاحيجاج هذا بمثل بجرمه، لم ثيئا حزمنا 
أمرهمالله فان كاذبون؛ وهم الكفارالسابقون، احتج 

قوةلهم وجعل به، بماهمم القيام من ومكنهم ونهاهم 
بالقض١ءجهم فاحتجا م، أفعالهعنها تصدر ومشيئة 

لحم،إندارالرسل بعد من الباطل أبطل والمدرمن 
لماالواضح التبلغ إلا فم النذرين الرسل عل فليس 

به.هفوا 

بعبادةلأ-ولآآمرأذم سمث 
الشياخنمن غيره عبادة وئزك وحدْ وطاعته الله 

انلهدون من ممايتخذ وغترذلك والأموات والأوئان 
ومنهمالمرّلين، فاقع الله، هدى من متهم فك١ن ولنا، 

الضلالة،عليه فؤحبت اللإ' سبيل اثع الذي المعاند 
باعينعكمؤأبصروا الأرض، ق فامشوا الله. يوفقه فلم 

منبهم حل وماذا المكذبين، هؤلاء مال كان كيف 
لتعتبروا؟دمجار؛ 
لهدايةجهدك أنمى المسول- ا -أيهتبذل إن ]٧٣[ 

دويهءينماعبدةاِمن ؤثآءآثه اممتغأ أؤ؛ث وقال 

آعِث_نإآقتائووحال محفل ولئذهقناق 
ؤهنهرساثه همدى ضنهرس ^^نؤت 

ذسثرإفيحمش 
^^قنميه\نيلؤسض

وتالهمةنتييى0محل ش لأيهدى جذاثة 
يليمؤيتئ من انته جهدايمنهرلأينعث ؤإئمإبانته 

^ثاصلأبملشئ0
زبمؤاقتٍوأمح4ئوذامه ى لسؤث 

هاثاهثاقء\دآكدمل
نخهامإقآسضخمئيجاْ
^^آّتةلخى؛روامأ

عذابه.عنهم ويمغ ينصرهم، أحد اقثه دون من لهم وليس يضل، من يهدي لا الله أن فاعلم الثمكثن هؤلاء 
حتما،الله سيبعثهم بل وتفرق، بل ما بعد يموت من يبعث لا الله إذ مغلمهلة أيمانا باينه المشركون هؤلاء وحلف ]٨٣[ 
فينكرونه.البعث، عل ائنه قدرة يعلمون لا الناس أكثر ولتكن حفا، علميه وعا-أ 

باطل،ل أنهم له الكفارالمنكرون ولتعلم فيه، اختلفوا الذي البعث حقيقة لهم لمتن العباد؛ حمح اينه يبعث [ ]٩٣
بعث.لا أذ حلفوا حين ك١ذبون وأنهم 
مؤجؤين.هوك١ئن فإذا ، ٠^^٠٠٥له: نقول فإنما شيئا أردنا إذا فاقا علينا، يسير البعث أمر إذ ]*ا[ 
ولأجرحنة، الدنيادارا ق لنكننهم الظلم، عليهم وخ ما بس- فهاجروا الله، أجل من ديارهم تركوا والذين تا'؛أ 

الأجروالتوابمن ايئه عند ما يقثن علم يعلمون الهجرة عن المتخلفون لوكن الحنة. فيها نوابهم لأن أكثر؛ الأخرة 
ذلك.عن أحد منهم نحلف ما سبيله، ق للمهاجرين 

وحدْربهم ؤعل الولمة، أفار0 ؤعل نواهيه ؤص الله أوامر عل حروا ص الذين هم افه سبيل ذ الهاجرون هؤلاء ]؟ا[ 
العظيمة.النزلة هذه فاستحقوا يعتمدون، 
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همهفثآ\ؤلث

ممروث.ؤغئم

محقاآقناعآقينشم؛

^^،ومافيآنؤضمندٍ
هئهبمالخمحمحضِ

مح'لآقحذذاتحإنو'تؤ؛ت}لأحوذ 
^^اج(ه^فيآءت

ج(وتايممحقمث 
^^ؤ١عءإبيمحزلأجاماد١

٢٧٢الشث؛مح

إلا-أيهاالرسول~ قملك اوسابقين ق وماأنسلنا ]"؟ا[ 
وإنإليهم' نوك الملائضة، من لا اليجال من رملا 
قاسالوابذلك تصدقون لا - قرش مشرق -يا كنتم 
لكنواالأنبياء أن خروع السابقة، الكتب أهل علماء 
كلي عامة والأية يشر' أنهم يعلمون لا كنتم إن يثرل، 

الأنانعند بمظن لم إذا الدين، ائل ممن الة م
الراخئنالعلماء يعلمهامن من بمال منهاأن علم 

لعلم.اي 
الواضحةبالدلائل المابقثن الؤمل ؤانسلنا زاف[ 

المسول--أيها إليك ا وأنزلنالماوية، ب وبالكت
وأحكامحه،معانيه من حي ما للناس لتؤضح القمآن؛ 

به.ويهتدوا بمدبروم وس 
بجفأن الكفارالمدبرون أفامن [ tv]ْا- 

العيابأوياتيهم بقارون، كماقغل الأرض بهم اينه 
العياب،أوياخدهم يتوقعونه، ولا ئمحئونه لا مكان من 

مابققنهم فما وتصرفهم؟ نهم أسفا ق يتقلبون ؤهم 
الذيالقوى لأنه عذابه؛ من ناجين ولا فانتيه ولا اننه 

الأموالمن بنقص النه أوياخدهم ثيء، يعجز0 لا 
وآحلهم.عاجلهم ق واسعة رحمة خلقه ليرحم رجتكم فان لهم، أحذْ من خوفهم حال أوق والثمرات، والأنفس 

 tوتارةيميتا تارة ظلالها ستل والأشجار، كالخيال ظل، له ثيء من ادو4 خلق ما إل ينفلروا فلم الكفار، هؤلاء أعمي ت٨ا
وقهره؟وتدبيره مخيؤه نحت، وش ؤجلاله، ربها لعظمة خاضعة ك|ها نهارأوالقمرليلأ، الشمس لهمكة تبعا ثمالأ؛ 

عنبمتكرون لا ؤهم لله، مجدون والملأنمكة دابة، من الأؤض ق رما موات الق ما بجدم ؤحده وقله ]٩![ 
عبادتهم.ؤكبمرة وشرفهم لفصلهم العموم بعد بالدكر ؤحصهم عيادته. 

الله.طاعة من به مايؤمرون ويفعلون الصمات، ال والقهروكمبالذات هوفوقهم الذي ربهم الملأنمكة بجامحا ]•٠[ 
وكماله.بجلاله يليق كما خلقه، "همح ر ض والفوقتة العلو صفة إثبات الأية وق 

سواي.دون فخافول إلواحد، إنمامعبؤدًكم ائنتن، إلهئن لاتعبدوالعياله؛ الله وقال لاْ[ 
جكمأيليق دائما، والإخلاص و١لaلاعة العمادة وحدْ وله وعبيد.أ، وملك حلمقا والأرض موات الق ما كل وش [ ]٢٠
وتعبدوه؟اش غير تحافوا أن 

عيجكم،بها فهوالمثعم ؤحده، اش فص ؤغيرذللئا، وولي' رزق، ؤسعة حم، أوصحة هداية، نعمة من بمًكم وما [ ٠٣]
بالدعاء.مجون ؤحده الله فال والقحط والبلاء الئمم بمتنكم نزل إذا نم 

معهيتخذون بالجاه عليهم تنعم الم بربهمنعكم حماعة إذا والشمم، البملأء عخضم كثف إذا ثم لاْ[ 
ال>كاءوالأوكء.
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٢٧٣

البلاءومنهاكئض علهم، ا ننعلححدؤا [ ٥٥]
الزؤال،إل ومصيرها بدنيايكم، فاستمتعوا عنهم، 

وعصيانظم.ًخنوخ عاقة تعلمون فسوف 
يجعلونأنهم المشركحن أعمال قيح كين [ ٠٦]

صوهامم-وهملأتعلمساولأ
اشرزقهم الق أموالهم جرءأمن تضر- ولا تنفع 

عماكنتمالقيامة يوم لتالن ناش إلها. تقربا بها 
اض.خمر الكذب من نحتلقونه 

الملأفيقولون: البنات، الكفارض ويجعل [ ٥٧]
ماهم لأنفويجعلون قولهم، عن اش نهره اش، بنات 

الثنتن•من بمرن 
اسؤدأنى بولاية هم يخيرأحن من حاء وإذا [ ٥٨]

ؤحزنا.غنا وامتلأ سمع، لما كراهية ؤحهه؛ 
امجتلبيلقاهم أن كراهة قومه من يتخى [ ٥٩]

ولدتالق البنت سبب والحار؛ الحرن من ساءه بما 
دلر حية أيبقيها المولودة: هذ0 أمجر ق ومتحيرا له، 

الحعكمبئى ألا الراب؟ ق يدفنهاحية أم وهوان، 
والأكورلهم.ش البنات جعل حكمؤءمن الذي 

^ءتولؤ(وهعؤر،
هفر؛ئاءطنؤ

^دَاوؤل؛>ه
هونمحمسكءرعل مايقربوة شرئينافل>منمحتي 

^^ولهؤتيلآقور^
^^للآوإمح4قكئه

^ظآ\قمتنيلق(
^محمحزلإ4ؤمحمهر

الصماتوش والحهلوالتكفر، العجزوالحاجة من القبيحة الصفة ولايعملونلها، بالأحرة يؤمنون لا للذين [ ]٠٦
تدبذرْ.ق الحكيم ملكه، وهوالعزيزق حلقه، عن والاستغناء الكمال من العليا 

محددوقت إل يبقيهم ولخكن يتحزلئ، من الأرض ز ماترك واقترانهم بمًثفرهم الماس اش ولويؤاخذ تاا"أ 
يتقدمون.ولا يرأ، وقتابعنه يتاحرون لا أحلهم جاء فإذا آجالهم، هونهاية 

نحملجم إن كذبا: ألسنتهم وتقول البنات، من لأنفسهم يا=كرهونه ما ش يجعلون أنهم قبانحهم: ومن [ ]٢٦
منسيون.فيهامبمرؤكون ؤأنهم المار، لهم حماأن العاقبة، 

منرالءكفروالتكذسماعلوه الشيهئان لهم فحنن -أيهاالؤسول- قبللئ، من أمم أنسلنايسلأإل ك. ناش ]٣٦[ 
مؤح.ألم عذاب الاحرة ق ولهم الدنيا، ق إغواءهم فهومتول غيراش، وعبادة 

الحجةكقوم و١لأحكام؛ الدين من فيه اختلفوا ما للناس لمؤبمح إلا الد*ول~ ■أيها القرآن عليلئ، وماأنزلما ]■؛٦[ 
ورحمةمحالأللحيرة، يترك لا هدى القرآن ولكون المقوس، إل مملك للباطل لايترك الذي ببيانك عليهم 

الضلال.ومحانبتهم الهدى اتباعهم ق للمومحتين 
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قشآؤ^^ذهئةثؤفيألأمحفع 

^ذ0ؤأزخه،اقآص
كبروج\مئولهمح
^شلإلهدئلأبججئٌا
ظءُةثاصالفيهلآقص

^؛لإوةرشبرد\ق0 هءوذ 
صو}0ِه

لهؤ^زىتييتخ 
^محساىئائ

ووودزضثءي0وكإث 
\ذوشإقكئاوواهوطنمث ؤافطزهؤث اقلثث 

؟Utاقنيثإكز

الباتبه فاخرج مطرأ، السحاب من أنزل واش [ ]٠٦
إنزالذ إن ة، يابس قاحلة كانت أن بعد الأرض من 

المثض اض قدرة خمر لدللأ البات وانبات المطر 
ويط؛عونوبتدبرون' لقومبسمعون، الوحدانية، وعل 
وينقونه.اش، 

الإبل"وي الأنعام ق الماس" ~ادها لتتكم وإن [ !٦٦
أنناففنكمشاستم فمد نملة، والغنم- والمقر 

قما -وهو فزث بين من خارجا لمنا ا ضروعهمن 
اللذيذا الشوائب، م من خالصا دم وبتن الكؤش- 

ب-لأتن نقش 
نمرانمجن ماتاخذ.ونه اغلمكم نعمنومن ]٧٦[ 

—ؤهدامسكرا *همرا فتجعلونه اب، والأعنالمخل 
علذكرلدلالآ فيما إن طبا. وتنماث تحريمها- قبل 
بها.فيعتيرون البراهتن يعقلون بقوم اش قدرة 

اجعلبان الحل ~أيهاالئّول- ربك وألهم [ ٦٨]
الّارايبى وفيما الشجر، وق الحبال، ق بيوتا لك 
والئمف.المئون من 

وقدالشجر، وخلال الخيال ل الرزق لطلب، للث،؛ مذللة ربلئ، طرق فاسلل تثتهينها، ثمرة كل من ي ثم ؛؛ ]٩٦
بياضمن الألوان ■محتلم، عل الحل بهلون من بجرج بنذش وإن إليها العود ق تضل لا عليك، سهلة جعلها 

خالقهاقدرة ض قوية ذلألة الحل فيمايصنعه إن الأمراض. من للناس ثغاء فيه وغيرذمح،، وهمرة وصفرة 
فيعترون•يتفكرون، لقوم 

وهوالهرم،الخر أردأ إل يصير من ومنيكم أعماركم، نهاية ق يميتمحكم نم خلمشتتكم وتعال سبحانه واض [ ]٠٧
الذ.يفاض ثيء، ب»ءكل وقدرته علمه أحاط قدير، علتم اش إن يعلمه، ك١ن مما شيئا يعلم لا طغوله ق ك١ن كا 

يبعثه.ثم يمتته، أن قادرر الهالة هذه إل ان الإفرد 
ومنعكمفقير، ومنهكم غي فمنهكم الرزق، الدنيامن ق فيماأعط-اًضم بعض عق بعضعتضم محصل واش [ ]١٧

معهماوين متلهم ثمكاء به مايصيرون اش مماأعطاهم مملوكيهم المالكون يعش فلا مملوك، ومسكم ماللئ.، 
الفللمأعفلم لن هذ.ا إن عيي.د-0؟ من ش يجعلوا أن نصوا فلماذا لأنفس—هم، بذلك يرصو١ لم فإذا لمال، اق 

وجذ■عز اش بنعم والجحود 
لمهىفومن الأبناء منهن لخقم وجعل معهن، نفوسعقم لتتربح أزواجا؛ جنحكم من جعل سبحانه واش [ ]٢٧

ثمكائهمألوهية من أفبالماطل وغيرذللئ،. واللمحرم اكماروالحبوب من الطيبة الأطعمة من ورزقنكم الأحفاد، 
بالعبادة؟وعلا جل بافراد0 له يشكرون ولا يجحدون، تحمى لا الق اش وبنعم يؤمنون، 



نهمزءالهنل

الةنٍبمإئاكر٢٧٥

تعطيهمأن تملك لا أصناما المثمكون ويسو ]٣٧[ 
الأرضمن ولا كالمطر، السماء من الرزق من شيئا 

أنمنهم يتاق ولا شيئا، يملكون لا فهم كالزنع، 
يقدرون.لا لأنهم يملكوه؛ 

tU[ ] فلاتنفع، لا والأوثان ام الأصنأن علمتم وإذا
حلقهمن له أشباهاممائلين -أيهاالناس-لله نحعلوا 

ماتفعلون،يعلم اش إن العبادة• ق معه شركونهم 
عاقبتعكم.ؤسؤء حهلاكم تعلمون لا غافلون ؤأنتم 

أهلعمدة اد ففيه بين مثلا الله صرب [ ]٥٧
ي'ضأعناسفلأبملك

به،الله رزقه حلال مجال له حرأ، وؤحلأآخر ثيثا، 
والعلن،الخفاء ق ه منويعهلى فيه، التصرف يملك 

فكذلكين؟ انحلبين اوي بالنعاقل يقول فهل 
حلقهمع نوي يلا الت_صرف ١لالك الحالق انثه 

ؤحده،لله الحمد بينهما؟ قسوون فكيف وءيين*ه، 
البلأكرالثم؛كدن والثناء، للحمد تحق فهوال

تيرووةاسآدو0مالأبملك دوزُ وهمذوذين 
لأميأِشالآمحاد. ولأثةط؛م0 

^هلأاردؤا"ص-تا
^^اخستؤنالخمئ.ة

يهشحمئلأ أقه وصتب لج لأتأشت لخفمبمم تل 

و,قهعيمبمنءنفامِج( وهووٍحصنمل داف.ل 
إلاصقلمجومآامزآلثاي وآلازمئ قني 

صءيم،مح؛ِمحمح
قيابملؤن وآقّةأءضدمح 

^نتؤآلأئدْصءبي

للعبادة.نحى المؤحده وأنه لله، والنعمة الحمد أن يعلمون 
يفدر-رمتفعةلا يمهم، ولا يمهم لا أصم أحدهماأحئم ١لشرك مشلأآخرلطلأن الله وؤمب [ ]٦٧
بجير،عليه يعود ولا ي٠اأح' لا يقضيه لأمر أنمله إذا ويعوله، أمره يل من س تقيل وهوعبء أوغيرْ، ه نف

مستويفهل فيه، عوج لا واضح طريق وهوعل يامربالإنصاف، وغئرْ، ه نفينفع الحواس' ورجلآحرّلم 
حير؟بهكل القادرالنعم اننه وبين الأصم الأبتكم الصنم بين ينوون فكيف نظرالعقلاء؟ ق الؤحلأن 

صريعةكنظرة خيثهاإلا محرعة ق القيامة وماشان و١لأرهرإ، الهوان ق غاب ما علم وتعال سبحانه ولله ]٧٧[ 
قدير.ثيء م عل الله إن ذلك. من أسرع هو بل بالمر، 

ؤحعلحولخكم، مما شيئا تدركون لا الحمل، مدة بعد أمهامحكم بهلون من أ-محعكم وتعال سبحانه والله ]٨٧[ 
عزوتمؤدونه العم، تلك عل تعال لله تشكرون لملحكم والملؤب؛ والمر مع المن الإدراك ؤمائل لخكم 

بالعبادة.وحل 

عنيمسكهن ما بامجرادله؟ والأرض الماء بين الهواء ي للطيران الهليرمذللأت إل المشركون ينظر ألم [ ]٩٧
لدلألأتوالإمساك الدليل ذلك ق إن عليه. وأقدرها والأذناب، الأجنحة لهامن بماحلقه إلاهوسبحانه الوقيع 

ادله.قورة ر الأدلة من يرونه بما يومتون لقوم 





نوزْالةئلا1ئزأاوئغم

اياكئز٢٧٧

-أيهاونبوتك الله ؤحدانية جحدوا الذين ]٨٨[ 
باللهالإيمان عن غيؤهم ومنعوا ؤكدبؤك، اليسسول— 
وعذاباِشعذاباخمرطفرم زدناهم ورسوله، 

تعمدهمبسبب وهذا الحق؛ اتباع عن الناس صدهم 
والعصية.بالعكمر العباد واصلال الإفساد 

قالقيامة يوم نبعث حين والكر-أيهاانسول- [ ]٩٨
الذيؤهوانسول ش_هيدأعليهم، الأمم من مة أم 

بكؤحئنا وبيانهم، هم منرأنفإليهم الله بعشه 
ؤمالةبلغت أنك أمتك خمر أ شهيد نسول— ١ يها ا— 

أمرتؤصيحام المؤآن عليك وقدئرلما ربك، 
سان،كاذةامالخلألوالحرام،والواب

الضلال،من هداية وليكون ؤغيرذلك، والعقاب، 
للمؤمنينحلبة ارة وببه، ؤعمل صدق لن ورحمة 
مصيرهم.بجن 

١لقرآنه،ذ.ا ق يامرعبادْ وتعال سبحانه الله إن ]•٩[ 
الإشراكوعد.م بتوحيد0 حقه ق والإنصاف بالعدل 

ويامرحقه، حق ذي كل باعياء عياله حق وق به، 

و_توةون-£و\و\آس سيِل ٠ءقئنوأوصلمإش ١^؛، 
شّادو0ج(ووَممت،فى

نفسهرؤجئنايفأص 
^ت،قنالطلشؤيداخم،ةنولأ؛ 

محةفسايثن.*أض ى وثحمه وهدى ثى؛ 
وهنؤاض^تيوأتآيذىآٌا 

آيثحتد
لأيسن.ددلحولأثّمصوأ١ ءهِ\ذلهأد١ واؤمحأتهي 

^^زتميلأ\ن
0ؤإاًكافيمحثا

^ئمؤبهمحلم0ه
لخفممحيحدةوكطنلهلش
ئاطنثرظزه

١^؟،<ر فرادضه وأد١ء بعبادته حقه ق ان بالإح
قحما عنبمل وبنش وبرهم' صلتهم به ما القرابة ذوي بإعطاء وبأمر والأفعال، الأقوال ق الخلق وإل الشرؤع، 

-بهذاوالله عليهم، والتعا.ي الماس ظلم ؤعن الخكفروالعامي، من يمضاه ولا ١لشرع ؤعماينكرْ قولأأوعملأ، 
بها.وتنتفعوا أوامرالله تتدكروا لي العواقب؛ ويدكرئم يعفككم المش- ؤهذا الأمر 

الفيما الناس وبلن أوبيؤهكم -تعال-، اللص وبلن بينمحكم زأنمساءكم أؤحبتموه عهد بيكل الوفاء والمزموا [ ]١٩
ؤمامناكفيلا عليمحكم الله حصلتم وقد أكد.تموها، أن بعن. الأيمان ق ننج»ث\ ولا نبيه، ؤنة الله كتاب بجالف 

عليه.ؤسيجزحكم تفعلونه، ما يعلم اللص إن عاهدتموه. حلن 
أيمانمكمتحعلون نقضته؛ ثم وأحكت.ئه، عرلأ غزك امرأة مثل مثليكم فيكون عيودمحكم، ق ترجعو١ ولا [ ]٢٩

منرأكثرمالأومنفعة حماعة ؤحإتم إذا عهدءشم وتنقضّون لنرعاهدتمؤه، المعاهدحد.يعة حلفتموه.اعند الق 
لخقموكيأن نقضّها، منر عنه نهايقم وما بالعهؤد الوفاء من به أممكم بما اللص يختبركم إنما عاهدتمؤهم، الذين 

ه.محمد ونبوة بالله الإيمان من الدنيا ق بجتلفون فيه ماكنتم القيامة يوم 
ولكنهبه، وألزههكم والإيمان، الإسلام وش واحدة، ملة ض فجعلخقم ^=^٠٠، لومفتضم الله شاء ولو [ ٩٣]

إيثارمنه علم مثن يشاء من ويهدى منه، عدلأ يهن.ده؛ فلا إيثارالضّلال، منه علم ثن اء يشمن يضل بحانه حم
ونهايتقمبه، امحكم الدنيافيما ق تعملون عماكنتم القيامة ■حميعايوم الله وليالشنكم ضلأمنه، فيوفقه؛ الحق، 
ذلك.ر ؤسيجازحكم عنه، 



نوئْالةءو

نمت ٢٥_لإأءقءِظ زلا 
ثءويهاونذطاًأكوءبماصددذهمضّيلاضؤغ^

إئشلا قنا 
^ثرقلموذج(تابمؤ
برقأمحر
شن.سيلضدئا

نييِهُجلألإةؤهومؤيت دحتقرازأق من 
^ؤ\شزي؛نه

^١٠^^>١٠محمحفلظنر(يآقمح 
؟ؤبمقؤة

ئأًك\وءاءعنج(قادابمكاءائ 
لأساكممؤبجانمAةر
ضلإلإروخآقلمىينزبم>ألإ

.^مخيبمنإمو0 ءامتإوهدى آفيث لشن، 

٢٧٨الشبجإلتئز

نحلفونهاحديعةالق الأيمان من ولانحعلموا ناو[ 
كض، آمنين، كنتم بعدأن فتهلكوا لهم، حلفتم لمن 
منوتذوقوامادوءًكم بعدثبوتها، تاقدمص زلق 

غيركممئع من فيه ببتم قبما الدنيا؛ ق العذاب، 
ذولهضأ الغدر، من مهنكم الدين،نارأوه هذا عن 

عفليمءعدابؤ الاحرة 
'مصامك١نه أتيدف١ لJس٠الله؛ عهد تنقضوا ولا [ ٩٥]

الثوابمن الثص عند ما إن الدنيا، متاع من قليلا 
إنالقليل، الثمن هذا من لخكم أقفل اء الوفخمر

الدنياحيرتم، بين، الفر3ا فتيبروا العلم، أهل منر كنتم 
والأحرة.

عندوما يدهبا، الدنيا حينام منر عنديقم ما [ ٩٦]
الذينولئثيى يزول. لا والثواب الرز3، منر لعكم انثه 

نوابهمبالعهد- الوفاء -ومنها التكالغ_ا مثا3، نحثلوا 
نعطيهمكما أدناها،  ١٣فنععليهم أعمالهم، نر باح
تفصالآ.علاها أز 

وهوأنؤآ، أم كان ذكرا صالحا، عملا عمل، نن [ ٩٧]
عيدهيحياه الدنيا ق فالنحيينه وؤسوله، باننص مؤمن 

الدنيا.ي عملوا ما باحسنر ثوابهم ١لأحرق ق ولجزينهم المال، قلميلر ولوكان مجؤلمئنة، 
قائلا:الله رحمة من، الطرود شز١لشيaلان منه باض فاستعذ القرآن ^١ ٢٠تقرأشيئا أن المومنر- -أيها أردت، فإذا [ ٩٨]

الرحيم.الشيهئان منر باض أعوذ 
١^"؛؛^،خم، نلطه ؛نما يعتمدون. وحدْ ربهم ؤز ورسّوله، باض المؤمنين ر تسلمتم لم لص الثيهنان إن [ ١٠٠، ]٩٩

تعال،.باض مشركون طاعته- بؤ ب-يهم والذينآ وأطاعوه، لهم معينا .جعلوه 
المختلفة،الأوقات، ق م ١١sلأحامن ايرله بمحلقه بمصلحة الخالؤاأعلم واش أحرى،، بآية بدل_اآية وإذا [ ١٠١]

البلرأكرهم كمايزعمون. ليس ومحمد. يمله. مالم زاض محثلق محمد-كاذب -يا إنماأنث، الكفار: قال 
وأ.حكامه.يشرعص ولا بربهم لحم علم 

تثبيتاوالعدل؛ بالصدق ربك ح/يزامرا نزله بل ، عنيتم، محتلقامنر القران ليسر، الرسول-: -أيها لهم قل، [ ١٠٢]
العالها•رب ض وحضعوا أسلموا لن، طيبة وتشاره الضلال، من، وهداية للمؤمنين،، 







لجو\اما1ثزثاوخءم

اهمتأكن٢٨١
امممح7آلآحس7أ-آم7ت>آم/.أ:ئأمح؛مح7ئ:ن

جهلهمحال ق المعاص فعلوا للذين ربك إن نم [ ١١٩]
أوصعقمنهم وبغفلمة اش، لعاقبتهاوإبجابهالسخط 

فهوجاهلمحلثاأوتسدأ - ض عاص ~فلك يْ—تن 
إل;حعوا ثم بالتحريم"' عالما كان وإن الاعتبار بهذا 
نفؤسهمصلحوا ؤأ الذنوب، من عليه ك١نو١ عثا الله 

وإصلاحهم-توبتهم بعد -من ربك إن وأعمالهم، 
بهم•رحيم لغفورلهم، 

طائعاوك١ن الخير، إماماق إبراهيم؛ان إن [ ١٢٢- ١٢٠]
غيرموحدأينه الإسلام دين عن يميل لا خاضعادو4، 

الله١ختاره عليه، اللص لنعم شاكرا وك١ن به، مشمك 
وهوالإرسلأم،م، تقالمالهلريق إل وانسد٠ لمسالته، 

قعليه اء الثنمن نة حة الدنيانعق اْ وآتين
اللهعند وإنه المالح، والولد به، والقدوة الأجرين 

العالية.المنازل أصحاب الصالحين لن لاحرة اق 
دينانع أن ~ايهاالئول- اإليك أوحيننم [ ١٢٣]

عليه،اّستقم ؤان إبراهيم، اتبعه كما الإمحلأم 
ْعالشمكين من بمنكن لم إبراهيم فان عنه، تحي- ولا 
غيرْ.ادله 

محHجةنآؤنحدامحأصم
سهاكمورفييهمهال

محثاتيةمىاك،ينج(ابنمحخنبًفالامح 
^سحاقصظنمنفصج(
محقاٌتئبياءهتيجا
فييظحضنييةوماضا0

ثتىآؤِنكلماهىالمفمْكين 
يحبمتكمربلف و،ال فيه 

بآيحكتؤريمه سيبل إل آنغ ه محتلمفؤل حكاماؤيه 
وخ-ملأفيمحمحرإإفه

يهءومحبماءوفنئم س.اظستفي عاقثم وإل 

فيصقمثاِئرلأأج(
ه،رمخمزلهآقمأؤأكيدث> اؤ؛ث ح أقه إن 

واختاروْخمرنبيهم، فيه اختلفوا الن.ين خمراليهؤد فيه للعبادة يهنيغ بت، اليوم تعظيم الله إنمّاجعلر ]ا؟ا[ 
اختلفوافيما القيامة يوم المختلف.ين بين نحكم اليّول- -أيها ربلئا وإن بتعفليمه. أمروا الذتم، الحمعة يوم بدل 

تحقه.لبما كلأ ويجاري نبيهم،  ١٠٢*فيه 
النهأؤحاها الق الحكيمة بالهلريقة المستقيم، و>؛لريقه ربك دين إل اتبعلئ، ومن أنت -أيهاالئول- الغ [ ١٢٠]

الخير،ق يرغيهم نا، حنصحا لهم وانصح لهم، الماب لؤي، بالأمالناس ؤخاطس، نة، والالكتاب ق إليلث، 
أمابلعث،، ومد إلاالبلاغ، عؤك فما ّ واللين الرفق مآن المجادلة طرق باحن وجادلهم منرالشر، وبنفرهم 
بالهتدن.ؤهوأعلم سبيله، عن ضل بمن فهوأعلم وحدْ، ائنه فعل هدايتهم 

لهوصيرتم ولهن بهكم، عمافعلوم فلاتريدوا علبكم، اعتدوا ممنر القصاص -أيهاالمؤمنون- أنيتم وإن [ ١٢٦]
بالأجرالعفليم.الاخرة وق بالصر، الدنيا ق لضم خير 

فهوالذيبائيه، إلا وماصبرك الفرج، ياتيلئ، حق الله ي أذتم، من رماأصابلث، واصر-أيهاالرسول- [ ١٢١]^
ذلك،فان وكيلأد.هم؛ مكرهم منر تغتم ولا لدعوتلثا، يستجم-، ولم خالفلت، من ر تحزن ولا ويشتلئا، عليه بمينلثا 

والوبال.بالشر عليهم عائد 
نش،ما واجتناب أمر ما بامتثال اتقوْ الدين ونصرْ-مع وتاييدْ ؤعونه -بتوفيقه وتعال ّ—بحانه الله إن [ ١٢٨]

طاعته.ولزوم يجقوقه والقيام فرادض-م أداء مجنون الذ-ين ومع 



نوتئ١لإنء؛

دءأسآؤءص؛ِ
^رجيلأرمح،ئ
هحمهِوبمِسءَاه

ضرcذعزتج*هوآلثمحأش\رم 
هيضلا يوف ألاثهحدمحإهن هتىِنيامقل 

كثىتاتحئنوا0
ش،مثلقآلأوض

أولهتاحيمإ0ؤداحاءوط 
كهمسدةثامأق
^ولآ0لإودذ،فيطهمام
يخعلةؤءشتإ0

محاد١خوهأ ^^نؤلإٌأءئزقان إذ 
ئوكنظأ\ني
تاظاًئنحرإ0

٢٨٢الةني؛ثإمح

الإماءسورة 
مالاعل لقدرته شأنه، ويعظم ه نفالله يمجد ]١[ 

ردساسواه،ولا غتمه، إله لا ؤاه، ماحد ه يقدرعل
الليلمن زمنا ئؤ محمد بعبده أرى فه—والذي 

الحرامالمجد من مناما، لا يقثلة ورؤحه، إنحسسدْ 
الذيالمقدس« باربست، الأقمى جد المإل بر>مكة« 

ؤجعلهذك، ؤغير والثمار الزرؤع ف حوله القه باه 
اشقدرة عجائب ليشاهد الأنبياء؛ لكثيرمن محلا 

هوالس—محوتعال سحانه الله إن ؤحدانيته. وأدلة 
ملأمافيعهلي مبصر، الصيرجكل الأصوات، لحمح 

والأحرة.الدنيا ق يستحقه 
موسى'كزم بالإراء، ه محمدا ائنه اكزم وكم]٢[ 

للمحقبيانا ؤحعلمها التوراة، باعهلائه لام العلميه 
عيرانحاذ عن نهيهم متضمنة إسرائيل، لبمي وإنسادأ 

أمورهم.إليه يفؤضون أومعبؤدأ وليا تعال الله 
قنوح مع وحملناهم أنحيتاهم الذين سلالة يا ]٣[ 

شاكرينوكونوا عبادته، ق باض ئثركوا لا السفينة 
عيداكان إنه الملام؛ علمه بتوح مقتدين لعمه، 

وحوارحه.ولمانه بقلبه شكورأض 
وماالمقدساا بت ١٠ق مرتين إفساد متهم يقع أن لابد بأنه عليهم انزلت الق اكوراة ق إسرائيل بي وأخرنا 

والعدوان.رالهلغيان والمكر الأنبياء، وقتل بالفللمم، والاه 
ويقتلموككميغلمبونمكم شديدة، وقوة شجاعة لماذوى عبادا عليبمكم نلئلتا الأول الإفساد متعكم ؤع فإذا لْ[ 

منعكم.سبيه لؤجؤي وقوعه؛ من بد لا وعدا ذك وك١ن مفسدين، دياركم بين فطافوا ويثريونعقم، 
أرزاقعكموأكرنا علميعكم، نلمهلوا الذين ائعقم أعد والفلهورعل الغلبة إسرائيل- بي -يا لعقم ؤددنا ئم ]٦[ 

ض.و-حضوءءكم إحانعقم با بيؤذك عدوكم؛ من عإدأ أكر ؤحعلناضم عكم وقوينا وأولاديكم، 
فعقابأسأتم وإن إليعكم، عائد ذك ثواب لأن لأنضٍغم؛ أحنتم فقد وأقوالخكم أفعالعقم أحسنتم إن ]٧[ 

ويغلمبوكم،ليدلوكم أحرى؛ مرة أعداءد=كم عليعكم سنئلتا المال اد الإفمؤعد حان فإذا عليعقم، عائد ذك 
مرة،أول حزبوه كما فيخزبؤْ، القدساا بيت  ١١علهكم حلموا وليد ؤحوهعقم، •ش واكلة فتفلهرآئارالإهانة 

كاملا.تدميرا أيديهم تحت ؤغ ما م وليدمروا 



نؤوءالإنننا؛

١^١^٢٨٣

بعديرصًضا أن إسرائيل- بق -يا ربًكم عى ]٨[ 
ادالإفإل عدتم وإن ؤأصلحتم، تبتم إن انتقامه 
جهنمؤحعلنا ومنكنكم. ءةاب<=كم إل غدنا والظلم 
وقأبدا. منه حرؤح لا سجنا عامة فرين وللك١ لكم 
العملمن الأمة نحذيرلهذه وماقبلها، الأية هده 

إسرائيل،بى اب أصما مثل يصبها لئلا بالعامي؛ 
ئمو.ولا يبدل لا واحدة ادله هن ف

محمدهعبدنا عل أنزلماه الذي هذاالقمان إن [ ١٠]٩، 
الإسلام،ملة وي الطرق، أحسن إل اس الن؛مشد 

به،الله أمؤهم ا بميعملون ١^^؛ وي|؛_شرانيئخن 
ؤأنعظيما، ثوابا لهم بان عنه، نهاهم عثا وينتهون 

الخزاءمن فيها وما الآ-حرة بالدار يصيفون لا الذين 
النار.ق مجؤحعا لهم أءا-دنا 

مالهأو أوولده نمه أحياناخمر ويدعوالإنسان ]١١[ 
وهذ.امايدعويالخر، مل عندالغيقسب، ؤذلك بالشّر، 

أنهبه الثه وهمة ومن ؤعجلته، الإنان جهل من 
منهيعلم لأنه الشر؛ بالحقردون دعائه ق له تجيب ل

عجولأ.بطبعه الإنسان ذلك'}؟)C إرادة إل القصد عدم 
ردالت—تن علامتثن والنهار الليل وحعاّن_ا ]٢١[ 

محأ|؛را0

آاةٌؤةتلنآء\بم
^ممذمو١شتد

لأنآكصت١قنه

ىشهءوشظؤساهل

انلمرالإنمضيئة؟ السمسرؤ النهار علامة ؤجعلتا القمر— ~وبي الليل فمحوناعلامة ؤحدانيتناوقدرتنا، 
الليلتعاقب -ين الناس وليعلم والراحة، المكن إل الليل ق وبجلد معاشه، شؤون ق يتصمف الئهاركيف ؤء صق 

تبييتا؛افيا.بيناه ئيء مصالحهم، من يثاوون مجا عليها فيرتبون الأثهروالأيام، ؤحساب الميز عدد والنهار 
ويخرجبعمله، غيؤه يخاسب ولا 'غتن' بصل بجاب فلا خثرأوشرملازماله' محن عمله ما الله يجعل إنسان ؤيمل [ ١٣]

مفتؤحا.يراه أعماله فيه نجلّت، قد كتابا القيامة يوم له اقن4 
عليكمحصية اليوم لئ، نفت>ضفيلألئا .نيا، الؤق القراءة يعرذ.ا يضن لم ؤإن فيقرا، أعمالك(، كتاب امأ له: يقال ]ذا[ 

بهاكل نفملثا' حاسب، للحبل: يقال أن والإنصاف، العدل منرأعقلم وهذا جزاء. فتع_رذاماعليهامن عمللق،، 
عليلئ،.حسيبا 

عقابفإنمايمد الباؤلل ؤلريق واتع حاد ومن وحدْ' عليه ذللتا ثواب فإنمايمي الحق تلريق فانع اهتدمحا من [ ١٠]
عليهالحجة أحدأإلابعدإقامة ائنه يعذب ولا أحرى. مذنبة نمس إثم مذنبة نمس نحل ولا وحد0، عليه ذللئ، 

الكتم،.وإنزال الئل بإنسال 
فعصوالهم، تع ؤغيرهم ؤسله' وتصديق وتؤحيده الئه بهلاعة أمننامرقيهم لظلمهم قرية أهل أندناإهلاك وإذا [ ١٦]

التام.بالهلاك فاستاصلتاهم له، مؤد لا الذي بالينءاب القول عليهم فحي وسل، وكدبوا أمرربهم 
أعمالبجميع عالم أنه -أيهاالؤسول- بربك وكي نوح• ادنه ني بعد يبلهامحن المكذبة الأمم وكثئرأأهلكنامن ]^١١[ 

حافية.عليه نحى لا عباده، 



\:ير:صلخإن'

أن٠ ي قرجاuقlءبيفيدؤمحا 
أرادوس جممزبميهامذمؤتامدحؤزاه -صقا 

^همثلأؤيقك١ث
متسنيه>محآؤزاهحفلائد٥^^٤ 

ئةورإهآظزءكنثا
كأرديمؤ،واثمبر

^لآ1محُْومحاظ
^لخدمآص!صاهةئلصا
لخالآيثا.خخصصا
بج4تاءئتاوةافي
عإ\سحيرق
^نظتاج(واتدا\ٌخئر

ّ>نصةانصنيِحج(

!٢٨اقنمهاكز

ؤحدها،لها وس_ال الدنياالعاجلة، طلبه كان من [ ١٨!
فيهاله الئه عجل لها، يعمل ولم بالآخرْ، بمدى م ول
تمايحفؤط، اللوح ق له مماكتبه ويريده الله يشاؤه ما 

يدخلهاملومامهلروداجهنم، ق له ادو4 بجعل 
يعيهالدنيا إرادته يب بؤذللئا عزؤجل؛ ؤحمته من 
الآخرْ.دون لها 

الآحرْالدار نواب الصالح بعمله قصد ومن [ ١٩]
باضؤهومومن تعال، اض لهابaلاعة ؤسم الباقية، 
مقبولاعملهم لكن فاولئلى جزائه، وعقليم وثوابه 
عليه*ؤميثابون ربهم، عند لهم مدخرا 
والعاملينللدنياالفانية، العاملين من فريق ]•؟ام 

ينالمؤمنفرزق ا، رزقنمن نريده الباقية للأخر؛ 
ربكاء عهنمن الرزق ان فالدنيا؛ ق و١لك١فرين 

مومجنااحد ممنؤعأمن ربك ععناء وماكان منه، تفضلا 
كافرا.أم ك١ن 

بعضاش تفضيل كيفية ق المسول- -أيها تامل [ ]١٢
وللاحرةوالعمل، الرزق ال-نياي ق بعض عل اس الن

تفضيلا*واكبر للمؤمنين أكبردؤحات 
قشرببكاله اش مع ان- -أيهاالأفبجعل لا ]٢٢[ 

والخذلان*بالن*ءة فتبوء عبادته، 
والأم،الأب إل بالإحسان وأمر بالعبادة، ؤحده وتعال سبحانه يفرد أن وأؤجب ؤإلزم الإنسان" ~أيها ؤأمرربك [ ٢٣]

ممعهماولا أومنهما، هما أحي. مجن تراه شيئا ئستثمل ولا تضجر فلا نعايتك، ق ك١نا إذا الشيخؤحة، حاله وبجامة 
ارفقولظن قبح، إليهمافعل بمدرمنك ولا الميئ، القول مراتب هوأدق الن*ى التافيف ولا حق قولأسيئا، 

لهليفا*لينا قولأ -دائما- لجما وقل بهما، 
كماؤامواتا، أحياء الواسعة برحمته يرحمهما أن ربك من واطلب بهما، رحمة متواضعا ذليلا ؤأبيك لأمك وقز ]ا؟[ 

والقوه.الحول ضعيف تلفلأ تربيتك ض صيرا 
ومااش مؤصاه لقم ومقامي* إرادتيكم تحقن إن خيروشر. من ضمائركم بماق ربعكم-أيهاالماس-أعلم [ ٢٥]

الإنابةإلا قلبه ق ليس أنه اش عيم فمن غفورا' الأوقات جمح ق إليه يلراجعتن سبحانه— — كان فانه إليه' يقربعكم 
البشرية.الطباع مقتضى هومجن مما صغائرالذنؤب؛ من يمض ما له ويغفر يعفوعنه، فاته ومحبته، إليه 

مايعكفيهينلمك لا الذي المكين وأععل والبر' الإحسان من حقه وأععله بك، قرابة صلة له من م إف ؤأحسن [ ٢٦]
والتبذير*الإسراف ؤحه عل أو اش، طاعة غير ق مالك تنفق ولا وماله، أهله عن ادق.علح والسافر حاجته، ولد 

الشيهنانرك١ن والعصية، اد الشروالفسق الشياطى أشباه هم اش معاصي ق أموالهم والمفقين الرفين إن [ ]^١٢
ربه*لمعمة الخحؤد ثديي كثيرالهكفران 



نهموًالإنمإ؛

الشماكم٢٨٥

أمنتالذين هؤلاء إعطاء عن أعرفت وان [ ٢٨]
لرزقأ طلبممنه ماتعطيهم وجود لعدم بإعطائهم؛ 

كالوعأءلعليفا، ليأ قولا لهم فقل ربك، عند من تنتظرء 
أبرمنإذا اش بان وعدهم الرزق، ؤعة بالغي لهم 

منه.تعطيهم أنك رزقا فضله 
الخير،وميل اق الإنفعن يدك تعك ولا [ ٢٩]

ئسرفولا وا،لحتاجثن، وأهلك ك نفعل مضنقا 
ملومايلومكفتقعد طاقتك، فوق فتعهلى اق، لإنفاي 

مالك.وءنّياع تبديرك عل نادما ويذمونك، الناس 
وويضتقه الناس، ربعض الرزق يمحتع ربك إن ]'"اء 

هوا,الةنيإنه وتعال. سبحانه ؤحكمته علمه وفق بعضهم، 
أحوالهم.من ئيء علمه عن يغيب لا خفاياعباد0، عل 

فلامحانه اش بيد الرزق أن علمتم وإذا [ ]١٣
فانهالفقر؛ امن خوفأولادًكم الماس- -أيها تقتلوا 

يرزقكما الأبناء يرزق لعباده، هوالرزاق -بحانه- 
عظيم.ذنب الأولاد قئل إن الأباء، 

إنه؛انفيه، تقعوا لا ودواءيه؛'ؤ، الزق تقربوا ولا [ ]٢٣
طريقه.الطريق وبنش القح، بالح فعلا 

^ؤإنتجمحهاصلمؤلإ
^^ه\قمحكولأسوقلها

اؤيؤسئهل ر،ق ثمنيمنيم\قجئوراهان َمافسط 
مادهءح.ملهارإجاؤلأظإ

ومحثآءءاح-ئة 
^^ْآقشافيرزمآسألأيالإ
ممتاقش.افي
^أتالأكمإلأأفي

ك؛ثلاضاقشز
ارمايققحءطم ممف 

تفوهعنة حقال اؤكلق وآثصزوآلإادغ آلثخ 
همئ١لأرصJدبلخ
يجئالظهرخريمءؤ١ج(

أورحمهمافياسنأوقتلاب.وذن١لشرشك١لنماص بالحق إلا كلها اصانيحرماش صولأ-ضلوا
أمرلول يصح ولا أوالدّية، قاتله قتل طف ق حجة أوحائكم وارث من أمره لول جعلنا فقد شرم حق بغير ميل 

المقتولوؤ معين النه إن بالقاتل، أوينقل أوحماعة، ائنين بالواحد يقتل كان القصاص ق اض بجاوزحد أن المقتول 
قصاصا.قتله من يتمحكن حق لقاتل اض 

إلابالملريقةكفاكتقم، وصارواق البلوغ، ّن دون وهم ماتآباؤهم الذين الأطفال أموال ولاتتصزفواق ]ام[ 
الوفاءوأتموا المال، ق المصرف وحن البلوغ، مس اليتيم الطفل يبلغ حق المثميروالمثمية، وم لهم، أحن م الق 

فيه.خان إذا ويعاقبه وومحاه، أتمه إذا فيثيبه القيامة، يوم صاحبه عنه اينه مال العهد إن به. ١لأزم٠-م عهد بًكل 
ذخءّلًًكم والوزن ذالكيل العدل إن السوي، باليزان وزنوا لغيركم، إذام ولاتننموْ وأتمواالكيل، تْمآ 

الأخرة.ق اينه عند عاقبة وأحن الّنيا، 
وقواده،وبصره سمعه فيه استعمل عما ؤول مالإيمان إن وتمت. تاؤد بل تعلم، لا ما الإيمان— تنح—أيها ولا -ا ل٦٣

العقاب.نال الشر ق امّتعملها وإذا المواب، الحيرنال ق استعنلها فإذا 
طولأالحبال تبلمغ ولن الصفة، بهذه علميها بمشيك الأرض محرق لن فإنك متكرأ؛ محتالأ الأرض ق تمس ولا ]٧٣[ 

وكرك.وفخرك بجيلائك 

لعباده.يرضاه ولا سه، الله ييقره ونواة، أوامر من ذكرْ تقدم ما جمع ل٨٣أ 



^4قمنامؤولأمحلح\ماي

كوواهوقثمهثاقمحاأٌفي 

عقتاقتمغق\تؤت
محنئنمحصإمح؛بجْه
ءئ\ظراهلأداظ،
^نولأيتةط\ا
يخيىبمهةوْمحءادص

^ستيعوف\ثلئطدهملإئمحزممم 
\ذوئزج ^شن\يظؤكفو\ اصتلأأن إذبم<ل 

سيلا.اضطيمل 
ةكوؤنمحتَ\.

٢٨٦اأش؛ئإمح

الأ-ىةمهذه من اْ ووصحنبيثاْ الذي ذلك ]٩٣[ 
أراذلعن والنش الأعمال، الأمربمحاسن هن الحليلة، 

أيها- نحعل ولا التي• أيها إليك اؤحيناْ مما الأخلاق 
فممذفعبادته، ذ له شرمكا تعال اش هع الأمان- 

ميلروداوتحتكون والناس، نفك تلومك ارجهنم نق 
م؛عدأسمكلض

داعهلائا=قم~أيها١لمشركون- رُبًقم أفخشًث—م ]٠•؛[ 
هز.اقولخقم إن بنات؟ الملأنمكة لنفسه وانحذ البنين، 

وتعال.سبحانه باش يليق لا والبشاعة، القبح باغ 
طغنافيهذ١مآن١لأط١مو١لأءثال

فياحذوه،ماينفعهم ويتدبرو١ الناس ليتعظ والمواعظ؛ 
١لذلالدنوالتؤصح ومايزبدالبيان فيذعوه، ومايضرهم 

النفلروالاعتبار.عن وغفلة الحق، عن تباع،د.أ إلا 
آلهةاش ْع أن لو سسكتن: الرسول -أيها قل ]؟ا[ 

اضمغالبة إل طريق{' الأقة تلك لطلتث، إذا أخرى، 
انمليم.العرش ذي 

علواوتعال المشركون غثايقوله وتقدس اش تةرْ ت٣اا 
كبهمأ*

ينزهالؤجود هذ.ا ق ّثيء و^ل المخلوقات، حمع من فيهن وهن والأيضون، السع الموات —بحانه- له مبح لاا[ 
حليماكان سبحانه إنه ذلك. الناس- -أيها تدركون لا وثمكن بحانه، ّله والحمد بالثناء مقرونا نزيها تعال اش 

لهم.غفورأ بالعقوبة، عصاه من يعاجل لا بعباده 
بججباترأ ;حجابا بالأخره يؤمنون لا الن-ين وبين بينك جعلنا المشركون، هؤلاء معه فالقران قرأت وإذا لْأ[ 

وإنمكارهم.>ءكفرهم نخمر لهم عقابا القرآن؛ قهم عن عقولهم 
ذَكز>ّث،وإذا ممعوه، لئلا صمما؛ ذآذانهم وجعلتا القرآن، يفهموا لثلأ أغهلية؛ الشِك-دن قلوب  ١٣ا وجعلن]أ-ا[ 
منواستعظاما استكبارا قولك؛ منر نافرينر أعقابهم ر يجعوا به الشرك عن ناهيا كؤحيده داعيا القرآن ق ربك 

عيادته.ق تعال اش يؤحدوا أن 
الاسرثادلأجل استماعهم فليس ّيئة، هم ومحقاصن. إليك إذيستمعون قريش، رؤماء به يتح باليي نحنرأعلم ]٧•؛[ 

عقله.فاختلخل السحر أصابه ؤحلأ إلا تشعون ما يقولون؛ حنن يناجيهم ونعلم الحق، وقبول 
ؤلريقإل يهتدوا ولم وانحرفوا، فجاروا ا! محنون شاعر ساحر محمدأ إن قولهم؛ من منتعجبا المسول- -أيها تفكر ]٨■؛[ 
والصواب.الحق 
القيامةيوم أينالمبعوئون وتصيرئتاتا; عفنامهم، تطر بجلمواحلقاجديدأبعدأن منكرينرأن المشركون وقال ل٩ا[ 
حديدأ؟)عثا 



نورئاسسامحصءثخ

اقنيلأكم٢٨٧

التعجيز:جهة نش -أيهاالرسول- لهم قل [ ٥١]•٥، 
يدرتمإن والقوة، الشدة حديدأق أو حجارة كونوا 

قبوله،ءقولخكم ق وئنثبمد خكالُهلم أوكوانوا 
الؤت؟بعد الحياة إل يردن١ من -منكرين-: فسيقولون 

منأنشاكم الذي اش ويرحسءكم يحيدهكم لهم: قل 
الهملفسهزونهدا سماعهم ؤعند مرة، اول العدم 

-مستبعدين-:ويقولون متعجبين( ساخرين رؤؤسهم 
البعثهذا أن ومايدريعكم قل: البعث؟ هذا يقع مق 

الوقؤع؟قريب ربماكان وئتيعدوة تنكرونه الذي 
قبوركم'من للخروج حالفكم يناديكم يوم ت؟ْا 

الحمدشوله له، وتنقادون لأمراش، فتستجيبون 
ماأقمتمأنمكم القيامة- يوم لهول - وتظنون حال، كل 
الأخرة.ؤ، لبنحكم لطول قليلا؛ زمنا إلا لدنيا اي 
نحاؤلبهمؤ، يقولوا المؤمنين( ادي لعبوقل [ ٥٣]

يفعلوالم إن فإنهم الهليب؛ الحسن الكلام ومحاورهم 
والخصام.والفساد العداوة بينهم ١لشيهلان ألش ذلك 

وأظاهرالعداوة.عد للامان الشيهتان؛ان إن 
زالخكفرايمسكم يثّأوان للأيمان، فيوفقعكم يهمحمكم يشأ إن -أيهاالماس- بهتكم أعلم ربعكم تاْ[ 

ماتبلغ مهمتك وإنما أفعالحم، ض ؤتحازيهم أمهمهم وكيلأ،عليهم - الهمسول -أيها أيسلناك وما فيعذبعكم، 
همم.الالصهماط وبان ه، ب ١

وكرةبالفضائل بعض ض البيط( بعض قصلنا ولقد والأنض. الموات ؤ( بمن أعلم الهمسول- -أيها وربك تْْ[ 
الزبور.الثلأم عليه داود وأعطينا الكتب، وإنزال الأتباع 

ولاذلك، تملك لا الضزعنا=قم ( لكشفتنادونها الي العيؤدات هده إن قومك: لمشرق الئسول~ ~أيها قل [ ٠٦]
وحده.هوادنه ذلك فالقادرز حال، إل حال من تحويله تقدرر ولا غركم، إل عننمقم تحويله تقدرر 

الاستعانةبلففل وغيرهم، والصالحين الأنبياء من أوغائيا، ميتاكان ادو4، دون من مجايدهم( ؤ،كل عامة الأية وهذه 
ادثه.إلا بجق معبؤد فلا غيهمهمأ، أو الهآعاع أو 

ربهممن القهمتب ؤ( يتنافسون اش، مع واللأنمقة والصالحين الأنبياء من الثلأكون، لأ.عوهم الذين( أولمك [ ٠٧]
محيرهأن هوماينبش ربك عداب إن عدابه، ويخافون زحمته وياملون المالحة، الأعمال من عليه ايقدرون بم

منه.ويخافوا العيال، 
يومالدنياقيل ق بالهلاك بهاعقابه إلاوسِيةزل للهمسل مكذبة كافرة قرية مامن اربانه الكفاش ويتؤقد [ ٥٨]

الحفوفل.اللوح وهومّهلورؤ( وقوعه، من لابد أبرمه وقضاء الله كتبه كتاب لأهلها، الشدبمو أوبالعداب القيامة، 

بمطرزمتا 

ؤ،آوىئ؛ؤأؤمئتحيد؛ من، ٧^^٥^١ 

صؤل

لإقيىظ١أؤمحمحا

محترعثهزيكيلا)^55^ بمد0ؤؤماؤطنه 

ققنشرمننعض 

رل0قابتؤثحان(

هفيآصلم(ممإورا.



نوردالأنتإ؛

دطأببما١لآؤقا
ءقالمإئاوبمامحل^بجمحممة ؤءاقناقمؤداقاة 

ه31صز\محة\س
ظسايرإهدَِا اااوا'.َ."اَآ ٠ ُ ُ أَّبمُ.<َاِ , '

انجدإلأدممحابمنَآطؤ 
ئ١١كىوظق ص ه 

^^قيرمآبمةلأكئن
مصيئاشين4زرإل
^مززشاظن0

ئئتي\كظنإلأ
نصفىمقهمةِئظن 

ءأقىيح(لخكزأصاق

^١٢٨٨^١

سألهاالق العجزان إنزال من مشا ا وم[ ٥٩]
فقدالأمم، من سفهم من إلاتيتكذيب المشوكون 

ؤأعطيناؤهلكوا• فكدبوا طلبوا ما إل النه أجابهم 
الناقة،وش واضحة معجزة صالح- قوم —ؤهم مؤد 

بالأياتالرسل إنسالما وما فاهلكتاهم. بها سقفروا 
إلايهم أيد ِض جعلناها الق والمعجزات والعبر 
ويتدكروا.ليعتبروا للعباد؛ نحويف 

ربكإن لك: قلنا حنن اي—ول- واذكر-أيها ]•٦[ 
وماجعلنااروباالقاوقدرء. علمبالماس احاط 
عجابمن والمعراج الإسراء ليلة عيانا ا أريناكه

منلخبزكابم خب—ارأكاس؛ 
ليتالق الملعونة الزقوم جعلناشجرة ومجا مؤمنهم، 

بانواعالممكثن ونحثف للناس. ابتلاء إلا لقرآن اي 
تمادياإلا المخويف يزيدهم ولا والأيات، الع_د.اب 

والضلال.لعقفر اق 
تحيةلأدم اسجدوا محكة: للملأ واذكرقولما [ ]١٦

سس.كيروامغ١ ؤا*جمهعاإلاإبلمس، فسجد ولعكريما، 
الإنمكاروالأستكبار؛سبيل ز قادالآ المجؤد عن 

الطن؟من المخلوق الضعيف، لهدا أأّجد. 
القيامةيوم إل حتا أبقيتي لهن صآ؟ ميزته الذي المخلوق هدا أرأت وكفرأبه: افه عل جراءة إبليس وقال [ ]٢٦

قليل-ؤهم الإيمان، ق منهم المخلصن إلا والإفساد، بالإغواء ذريته عل لأستولن 
وافرؤعقابهم عقابك فان فاطاعك، آدم ذرية من تبعك فمن اذهب وأتباعه: مهددأإبلمس تعال الله قال ]٣٦[ 

جهنم•ار ني 
منعليه تقدر ما كل عليهم واحمع معصيق، إل إياء بدعوتك متهم استخفافه ئستتلح من واسثحففم ]ا٦[ 

وشركةوينفقوهافيه، الحرام يعشمبؤهامن بان أموالهم ق شركة لشمك واجعل وراجل، راكب كل ْبن جنؤدك 
آدمذرية من ؤعدأتباعك اد، يو=ةةرالفجوروالفحق أوامرالله ومحالفة والمعاصي، الزق بأريئن لأولاد اق 

وغرور.باطلة الشيطان وعود فكل ١لكاذبة، الوعود 
عاصما-أيهاالمي- بربك ؤكى إغوائهم، عل قدرة لك ليس أطاعوق الذين ١لخلصين الومنين عبادي إن [ ]٥٦

وغروره-الم.يهلان كيد من للمؤمنين ؤحاففنا 
إنونحارامحكم. أسفاركم ق الله رزق لمهللبوا الحر؛ ق المفن نتزلخكم هوالذي الماس- -أيها ربعكم [ ]٦٦

بعباده-وحيصأ سبحانه؛ان الله 



المحاكم٢٨٩

ئوت؛الإنءِ،اإثئإا-ةيشم 

٠٠٣أشرفتم الحرحؤ؛ ق شدة أصابسكم وإذا [ ٦٧]
تعسدونهمالدين عمولخكم عن غاب والهلاك، الغرق 

لغيثذمالقديروحدْ؛ الله وتدثرتم منرالآل__ة، 
والإغاثة،طياالعون ق له فاخلصتم وينقذًكم، 

الرأِمبممإل ملنا■نجاًًكم وخاًكم، فاغانمكم 
منروهذا الصالح، والعمل والإخلاص الإيمان عن 
ايلهلعم جحودا الإنسان وكان ؤكفره، الإنسان جهل 
قوح 

فاصتمانثه، عذاب عن -أيهاالماس- أعملتم [ ٦٨]
بحجارةاننه أوينهلزكم خفا، الأرض تنهاربصقم أن 
أحدأبحمفنمكمنحدوا لا ثم فتقتلخكم، ماء المن 
عذابه؟من 

بهءكفرتم وقد ربيكم، الماس- -أيها أمنتم أم [ ]٩٦
عفتكمفيرسسل أحرى، مرة الحر ق يعيدًقم أن 

فيغرقتكمتاعليه، ماأتنمقنرم ربحاشديدة، 
تيعةعليناأي لاءكسم نحدوا لا ثم حكفركم، يسسبّبا 

ذرة؟مثقال يفليحكم لم الله فان ومهنالة؛ 

ضضث>الآاثلأئنا

نسفءِجانّحآل؛راوتيسللإبمكهمحاصتاثمعؤ 

^أؤمحاكرؤ
هءساج(*وثدطزنثا.لإ
ُؤضوووههمسآممضا

صث>مح".وشطا0
واصلشلأ0ئنض ق

بجثا،اقكةدلمقا

سائأهادلبوقكيم
قثاتيذناهلآهئق إلت 

اليم—ل،ال وإنسبالعقل آدم ولقدكزمناذرية [ ]٠٧
طيبادتتامن ورزقناهم المحرلخملهم، ق فن اليروالق المو١ب ؤسحرنالهم الكون، اي محميع ؤحريالهم 

عفليما.تفضيلا المخالوقالتا من كثير  ٠٠٣وفصلناهم والمشارب، ١لaلاعم 
الذيإمامهم ْع الماسي من حماعة كل عرؤجل يدعوالقه حنن وعئوفا، المعثامبشرا يوم الرثسول— الكر—أيها [ ]١٧

نانهمحكتاب فهؤلاءيقروون بيمنه، عماله ١ و١عءلياكتاب صالخا، متهم ك١ن فمن الدنيا، ق به يقتدون  ١٠٣١٤'
القواة■فق ق بميقون الذي مقدارالخيهل كان وإن شيئا، المالحة أعمالهم ثواب من ولايتمصون يىستبشردرإ، محين 

يومفهوي محمد. انسول به جاء بما يؤمن فلم الله قدرة دلائل عن القف، أعي ال"ذيا هذه ق ك١ن ومن ت؟ِاا 
واليئاد.اداية عنر ءلريقا وأصل الحنة، ؤلريق سلموك عن عى أشد القيامة 

غيرماعلمينا لمختلمق إلمك؛ الله أنزله الذي القرآن عن الرسول- -أيها يصرفوك أن المشركون قارب ولقد ]٣٧[ 
خالصا.حبيبا لاتحذوك ماأرادوه ولوفعلمت إلك، أوحينا 

iU■[ ] امحوْفيما شيئامنرالميل إلهم تميل أن لماربث، عنرموافقتهم، اك نؤعمالحق،  ٠٠٣اك ثبتنأن ولولا
هرايتهم.ق ولؤغبتك احتيالهم، ؤشدة خداعهم لقوة عليك؛ 

^ماسألوك،إذالأذشاكطإؤاعذابالحياةفي
أحدأيتصركنحد لا ثم بربك، معرفتك وكمال عليك الله نعمة لممام ؤذلك الأحرة؛ ق الممات ض١ب الدنياومقل 

عذابنا.عنك ويدغر 



ق%أ"تص؛

ت\بوضصئو2ظ

بمكثتثايلأج(م
أمحو J^5\كملآم\ق آاصاJهلإثم 

محَا0ومحألهقجن
ئخنؤدآجآتماتآ زبلف شتعق\ئ< عتئ إهءد\فلآ'ةئ 

^^اسمإ0ؤمحجاءسومح

صهفيلم\صاكالأه

^^^بمتليقائثهءطؤص

٢٩٠*قنيمإمحز

^^٠(١٠من بجرجوك الكمارأن قارب ولقد ]٦٧[ 
فيهابمكثوا لم منها ولوأحرجوك إياك، بإزعاجهم 

العقوبةبهم نحل حق زمناقليلا، إلا بعدك 
محرجالق الأمة إهلاك ق تعال اش سنة تلك ]٧٧[ 

نتنالالرسول- -أيها نحد ولن بينها، من لبولها 
وعدنا.ق حلف فلا تغييرا، 

عفوالقص زوال وقت من تامة الصلاة أقم ]٨٧[ 
صلاةهذ.ا ق خل وبع. الليل، ظلمة وقت إل الظهيرة 

الفجر،صلاة وأقم والعشاء، والمغرب الظهروالعصر 
الفجرمحرهاملائيتكةصلاة إن فيها؛ القراءة وأطل 
الهار.وملاتحكة الليل 

فاقرأالليل، بعض نومك من االي- -أيهوقم [ ]٩٧
لكزيادّة الليل صلاة ككون الليل؛ صلاة ق القرآن 

ايثهيبعثك أن عى ١لمرحات، ورغ ر لقد لمو١ عق 
ممايعكونونانله ليرحّهم القيامة؛ يوم شافعاللناس 

والأخرون.الأولون فيه بحمدك مقاما وتقوم فته، 
صدق،مدخل هوخثرل فيما أدخلق رب وقل: [ ]٠٨

منل واجعل صدق، محرج هوثرل مما وأحرجي 
خالفق.من "همح ر بها تتمرق ثابتة، حجة لدنك 

هوالياتوالحق ثبات، ولا له بقاء لا الباطل إن الشرك، وذهب الإسلام جاء للمشزين: الرسول- -أيها وقل [ ]١٨

الأبدانومايثش والحهالة، والمماق كالثك الأمراض، من القلوب مايقش العظيم القرآن مزآيات ونزل [ ]٢٨
إلاالكفارعندسماعه هذ.االقرآن ولايزيد الإيمان، مجن بمافيه الله ساللفوزبرحمة وما؛بًكون برقيتهابه' 

إيمانهم.وعدم به يبهم ككل. ؤصلألأ؛ يكفرا 
شدةأصابته وإذا ربه، طاعة عن وتباعد تول وتحؤهما، ؤعافية هويال حيث محن ان الإفخمي أنممتا وإذا ]٣٨[ 

وصزائه.سنانه حالق ق الثه عصم من إلا تعال، الله بفضل يثق لا لأنه قنوطا؛ لكن أومرض فقر من 
هوأهدىبمن أعلم فربيكم الأحوال، مجن به مايليق عل يعمل واحدمغتقم كل للناس: أيهاالرسول- - قل ]-؛٨[ 

>بقاإلالحق.
اللهاستاثر الق الأمور من وأحوالها الروح حقيقة بان فاجبهم نحتتا، الروح حقيقة عن الكفار الك ومه[ ]٥٨

شيئاإلا العلم من الماس وحمح أنتم أعطيتم وما بعلمها، 
أويؤدذلك، فعل اصرأيمنعنامن نك لفلانحد ئم ذلك، لقدرناعل قلبك من شئنامحوالقرآن ولش [ ]٦٨

القرآن.عليك 



نوتئالإنءِ،

الشث؛مح٢٩١

إنقلبك، ق ذلك فأنت رحمك، اش لخشي [ ]^١٨
القرآنهذا أعطاك فقد عفليمأ؛ عليك 'لكن ه فضل

احدأيؤته ممالم ؤغيرذلك المحمؤد، ام والشالعظيم، 
العالمين.من 

الإتيانمحاولة خمر والخن الإص لواتفقت قؤر: ل٨٨[ 
بمثلالإتيان يتهليعون لا العجز القرآن ط؛ بمثل 

وتظاهرواتعاونوا ولو ه، وأحك١٠ومعانيه بلاغته 
لك.ذر 

منرالقرآن هن.ا ق للناس وئؤعنا بينا ولميؤ [ ]٩٨
علّيهم؛احتجاجابن.لك اربه؛ الاعتبينش مثل كل 

للحقجحودا إلا اكرالناس فان به، ويعملوا ليتبعوْ 
ؤأدلته.اش وإنمكارألحجج 

أحد.واؤغلبهم المشركين ولماأعجزالقرآن ]•٩[ 
لنرنصدقكفقالوا: أهوائهم وفق معجزات يطلبون 

أرضمن تفجرلتا حق تقول بما محمد-ونمل -يا 
جارية.عينا مكةاا ١٠

الخيلأنواع فيها حديقة لك أومحقون [ ]١٩
بغزارة■وسطها ذ •نحري الأنهار ونيل والأعناب، 

يىقًمتثاهش

سءهزجنموينإج(لأباىيْتإهءؤلوء=قال 
همقهأمحانينمماهقاو

^^مااوئالإياشؤثيكت
Jفؤئزققآثم^

شأنثا ومانع رئولأ0 ئلكفألأ.م رف، ننحاذ 
تئتآآقة ٩^^١١^ 

ألقىملئكم_ئوراق شؤحضال 
^ةتجلأاؤاشحقىأش
دهءحسإرإتي؛راجا

وعيانا.مقابلة فنشاهدهم وملاثمكته، بانثه لما أوتاق نغصت، كما قهلعآ علينا ماء الأوتسقعل [ ]٢٩
ومعكتمد، حق صعودك ق نصدقك ولن ماء، الإل درج ق أوتصعد ذهب، تامجن للثابيأويضون ]٣٩[ 

سبحانالكفار: هؤلاء تعشت، متعجبأمن -أيهؤاالمسول- قل حفا. الله نمول أنلف منشورنقرأفيه الله من كتاب 
تهللبون؟مجا فعل ش أقدر فكيف رس-اكه؟ مبلغ عباده من عجي. إلا أنا هلر رق!ا 
جهلاقولهم إلا الله، عند من ^ ١٤١١البيان جاءهم حين وطاعتهما، ورّوله بادئه الإيمان الكفارمن ومامغ ].؛٩[ 

البشر؟جنس ؤمولأمحن الله أبعث، وإنمكارأ: 
محلأنمكةالأرض ق لو'لكن البشر: من الهول أن؛بًكون إفًًكارهم الشركتن، رذأر الهول- -أيها قل ]٠٩[ 

أنإليهم فالهول تشر، الأرض أهل ولخكئ هم، منرجنتسسولأ لأنسلناإليهم عليهاءهل٠ئنذن، يمشون 
كلامه.وفهم محاطبته ليمكنهم جنسهم؛ منر يلقون 

بصيرعباده، خبيرباحوال بحانه إنه نبوق. ؤحقيقة صد.ق ر وبينيكم ث—هيدأبيق بالله كش لهم: قل [ ٩٦]
عليها.ؤيجازيهم باعمّالهم، 



الأزثا.ةيشمحئ

ضلشبمممزمح1آ
^محآودمحآ

جاينظهمتجاتا0زصة 
^ءُثابملنماصابماثتنا 

ئقالجثأج(*ظتتوأمحمح

^^ت،الأطهورإج(
نحكئزمحته
ىلآنءاسثايىننع
ظَ؛ممح\لمحتيءؤث

^ربم(كامح

حثناءفماه

٢٩٢الشنإكن

بمللهوس الحق، إل فهوالمهتدي اض يهده اومن ٩٧ل
اش،دون من له هادي فلا ه نقإل وبمتظه فيخذله 

وبجشمهمالقيامة، يوم ادثه يبعثهم ؤهولأءالصلأل 
شمعون،ولا ستلقون ولا يرون لا وهم وجوههم، عل 

لهيبها،سهنكن \ اللتهبة، نارجهنم إل مصيرهم 
متاججة•ملتهبة نارأ ندناهم نارها، وخمدت 

للمشركين؛عقاب العذ.اب من الذيؤصف هذا [ ٩٨]
وتً—ذئبهمؤحججه، الله بايات ءكفره-م يبب 

—إذااستنك١را وقولهم عيادته، إل يعنهم الذين ؤسله 
عظامااوصرنا متنأرذا ح بالبعث بالتصديق أمروا 

جد.يد.أ؟حلقا ذلك بعد ئبعث متفتتة وأجزاء بالة 
ويعلوايتيصروا فلم المشركون، هؤلاء أعمل [ ]٩٩
منفيهن وما والأرض موات الحلق الذي الله أن 

بجلقأن ادرسم^ ئمحابق، عيرمثال ات المخلوق
المشركينلهؤلاء الله جعل وقد فنائهم؟ بعد أمثالهم 

وعاتيهم، أنه شك لا ؤعذابهم، لموتهم محددا وقتا 
لدينجحودا إلا ١لك١فرون أي ودلائله الحق وضوح 

عزوجل.الله 
بها،لبخلمتم إذا تبيد ولا تنمد لا الق رف ؤهمة حزانن تملكون لوكنتم ١لشركثن: لهؤلاء الئمول- -أيها قل ]"١[ 
عصمإلامن يدْ بماق بجيل أنه الأنان ثان ومحن فقراء. نفادهافتصبحوا خوفامن غيركم منها تعطوا فلم 

بالإيمان.ادن4 
ونقصوالموز العصاوالمد وهما• نبوته صدق ض شاهدات واضحات معجزات نع ولقدآتينامؤمى ]ا'ا[ 

ءوّىجاء تقريرحين الهودّؤال أيهاالرّّول- - قاسال وائم، والضفادع والقمل والحراد والتلوفان التمرات 
عقلكمحدوءامغلوبا•كل احرأ، -يامئّيى-ّلأظنك إق لؤبى: فرعون فقال الواضحات، بمعجزاته أسلافهم 

الأفعال.غرائب من تاتيه بما 
إلانبوق صدق عل الشاهرة الشمع المعجزات تلك أنزل ما أنه ضعون- -يا تيمنت لقد محئّىت عليه مد [ ١٠٢]

وإلوألوهيته، ربوبيته ز تعال الله ؤحدانية بهاأولوالمائرش متدل دلالات لكون والأرض؛ الموات نب 
مغلمؤب.ملعون هالك فرعون- يا - أنك يقين لل 

قجني ين معه ومن فاغرقناْ ررمجمرا؛، أرض من إسرائيل بق مع ويخرجه موس يزعج أن فرعون فاراد ]'؟•ا[ 
لهم.عقابا البحر 
جئناالقيامة يوم جاء فإذا ، ٠٠٣١—ارالث أنض اسكنوا إسرائيل؛ لبي وجنده- فرعون هلاك بعد ا-مجن وقلن]!•١[ 
الحساب.موقف إل قبوركم من حميعا بًكم 



نرنئالإتءِ،

اقني؛ثإمح٢٩٣

لأمرالعبادمحمد. ض انزلماهذاالقرآن وبالحق لْ*ا[ 
منوالحفظ والعدل وبالصدق وعقابهم، وثوابهم ونهيهم 

إلا-أيهاالؤسول- وماأؤسلناك نزل. التغييرواكديل 
وكفر.عمى ش بالنار ومحوفا أطاع، ش بالحنة مبشرأ 

وأحكساءقرآنابيناه -أيهاالمسول- وأذزلاإل؛اغ،  t١ل٦*
والباطل؛والحق والضلال ١فى قارنابين اه وئفلن
سيئامجفزقا، ودزلاْ وتمهل، تؤدة ق الماس عل لمقرأه 

الأحوال.ومقتضيات الحوادث ح_، عل ثيء، بعد 
آمنوابين: الكن. لهؤلاء المسول- -أيها فل ]7'ا[ 

كمالأ،يربيه لا إيمامحشم فان تؤمنوا؛ أولا بالقرآن 
١^^العلماء إن نقصا. به يلجق لا وت<=كد.يب9=كم 

حقيقةؤممرفوا القمآن، قبل من —ابقة الس الكتب أوتوا 
جنءوننيبجشعون، القران عليهم قمئ إدا الوحم،، 

له.ؤشكرا تعال، لله تعفلما ؤجؤ؛مهم 
ساععنن. العلم أوتوا الذين هؤلاء ويقول [ ١٠٨]

به،المشركون يصفه مما له وتبرئه لربنا تريها القرآزت 
حقا.واقعا إلا ؤعقاب، ثواب من تعال الله ؤعد ماك١ن 

تاثرأسكون وجوههم، عل ساجدين هؤلاء ويقع [ ١٠٩]

بىءإثاممح،قرإثنقيخجا

شبؤ0وتيدز
^نابماماسدأئله

ذَيَأسأؤءمح>؛ِ

يمالثنذرلأتاقديدامندوية
مإتناى
^وآؤتهالأه\سوقاح(

قدرته.ؤعفليم لأمرادثه حضؤعا ومواعظه الهران سماع هم ويزين. القران، بمواعفل. 
المخمن،أوادعوا ادعواالئه، يارحمن، ياأش ١لمعاءبقوللث،ت ^j^، أنمكروا الذين قوملث، لمشرؤ - -أيهاالمسول قل [ ١١٠]

فيسمعلئ،صلاتلث،، ق بالقراءة محهر ولا حق. [ أسماءه؛١٠لأن واحا.اأ؛ ربا عون نو فانعقم دعوتموه أسمائه قياي 
الحهروالهمى.بين ؤسهثا وكن اصحا^،، يمعلث.، فلا قيربها ولا ١لشأون، 

يهكونولا ألوهيته، ق والشريلئ، الولد عن نهره الذتم، والمناء، الكال له الذي الحمدش -أيهاالرسول-: وقل [ ١١١]
ؤعبادتهعليه بالمناء تاما تعفليما ؤممهلمه إله، المحتاحون الفقراء وهم القوي، فهوالغي حلقه من ول س—بحانه له 

له.كله الدين وإخلاص له، شريلئ، لا وحده 

[الكهف، ورة س] 
فانزلتفصل الن.ى وال"ذيوبة، ال"ينية والماطنة، الذلاهرة وبتعمه كال، طهاأؤصاف، الق بصفاته اش عل اء المن]١[ 
الحق.عن الميل من شيئا فيه يجعل ولم القرآن، محمد. ورسولم عبدْ عل 
ويبشراكد.منعنا-ه، يدمن سن. •عذاب، من لنذ.رالكافرين ولاتناقض؛ فيه لااحتلاف، كتابامستقيما، اش جعله ٣[ ]٢، 

ابا..أ.يفارقونه لا المعيم هاذ.ا ق يقيمون هوالحنة، ثواباجزيلا لهم بان المالحان، الأعمال يعملون الذين وئيوله باش 
ولوأ.اش انحد قالوا: الذين المشمكن ويندربه ]ا[ 



ّّورئاءثف

ممتلقزح ^^٠> 
نيحأ\ه\ئ\

ئج(فخنثوأهصيجري 
ءاثتثاقتاهعفلأمءعامأس 

ددنلئقثارإوثتآءابم-امح ألكف أكثيه\ل أوى ،١؛؛ 
مإغامحءادهِ
^ثهرهنلمرأق
سسقلقبأهم
ظأدتؤهموزذئ-رسىه

آلثوتوو)أك؛\ويخ\إئاموإدثالأزتث\وب 
كةثل\داقنثلاهوألأوضزئنم؛ر 

عثهرءزلهأ ة دويه هتولأءؤبماآمحدؤأين 
م،آيرئوآشءثذتاج(

ا؟؟اقنيثإكم

وماالعلم من ثيء اكمكن هؤلاء عشد ليس ]٥[ 
أسلافهمعند يمحكن لم كما الولد، انحاذ من دله يدعونه 

نحرجالي الشنيعة االقالة عئلمتاهذه قلدؤهم، الذين 
قولأ^L•إلا يقولون ما أفواههم، من 
ؤحزناغنا ك نفمهللث، الؤس—ول- -أيها فلعلك !٦[ 
يصدقوالم إن عنك، وإعراضهم قومك أنرتول عل 

به•لوا ويعالقرآن بهذا 
خمالأالمخلوقات من الأرض ؤحه عل جعلنامجا إثا ]٧[ 

عماsأحن أيهم لتختبرأهسمت لأهلها؛ ومنفعة لها، 
بماونحري'قلا بالعامي، عملا أسوأ وأيهم بطاعتنا، 
يستحى*

عندالزينة تلك من الأرض ماض وإما-لجاعلون ]٨[ 
فيه.نبات لا ترابا، الدنيا انقضاء 

الكهفأصحاب قصة أن المسول- -أيها تظن لا ]٩[ 
مزآياتناعجيبةاوهم أيفيه الذي'قتست واللوح 

فيهماا وموالأرض موات الحلق فان ؤغريبة؛ 
ذلك.من أعجب 

إلالومنون الشثان لجا حين السؤل- اذكر-أيها [ ]٠١
بها،تثبتنا رحمة، عندك من ربناأعطنا فقالوات الأصنام، عيادة لكي م وإرغامهلحم، قومهم فتنة من حشية الكهف؛ 

غيرضالين.راش،-ين فنكون تحب، الذي العمل إل يؤملنا الذي الصواب الهلريق لنا وبئر الشر، مجن وتحففلنا 
كثيرة.نثن يالكهف ق فبقوا العميق، النوم عليهم فألقينا [ ]١١
أمبعللبمهم مي-ة ق المتنانعتين ١لهل١نفتدن فتتميزأي الأزل؛ ق علمناه ما لتظهرللناس نومهم؛ من أيقفلناهم ئم [ ١٢]

ؤلويلة؟أرمية يرم، أوبعض يوما لثوا وهل لإحصاء، اق 
أمره،وامتثلوا ربهم صدقوا ئبان الكهف أصحاب إن بالصدق. حيرهم المسول- -أيها عليك نقم نحن [ ١٣]

الحق-عل وناتا هدى وزدناهم 
عبادةئزك عل وهوبلومهم ١لك١فر، الملك يدي بدن قاموا حدن به، وشددناعزيمتهم بالإيمان، اقلوبهم وقوين]ا١[ 

قلناقد لآكنا -^٠^١ لوقلنا الالحة، من غيره نعبد لن والأيض، موات الهورب نعبده الذي ربنا له: فقالوا الأصنام 
الحق.عن بعيدا حائرا قولأ 

فلاأحدواضح، بد-ليل لها عبادتهم عل أئوا فهلا غيرالثه، آلهة لهم قومنااتحذوا هؤلاء لعض: بعضهم ال قنم [ ١٠]
عبادته.ق إليه الشريك بنسبة الكذب الله ض احتلق ممن ظلمآ أشد 



ّثورةالآئبمفديزثاسمحر

الشيامحل٢٩٠

ماوتركم بديخشم، قومعتكم فارقتم ؤحتن [ ١٦]
الكهفإل فالخورا اش، عبادة إلا الالهة من يعبدون 

ربعكملعكم سظ وحلم، ربعكم لعبادة لخبل اق 
منل=كم ممهل ال"اربن' ق به مايماركم رحمته من 

العيش.أسباب من حياتعقم ق به تنتفعون ما أمركم 
وحففلهم.النوم عليهم اض ألش افعلواذلك فلم[ ١٧]

منطلعت إذا الثس لم- الشاهد ا -أيهوترى 
غربتوإذا ١لعين، جهة إل ٠^١^٠٢ عن تعيل الشرق 

فلاالكهف، مجن متسع ل وهم اليسار، جهة إل تاركهم 
ذلكالواء، عنهم ينق.3لح ولا السمس، حرارة تؤذيهم 

منادئه. ندرة دلائل من الفتية بهؤلاء اْ فعلنالذي 
ومنالحق، إل فهوالموعق باياته للاهتداء اش يوممه 

الحق؛لإصابة يرثإ0 معنا له نحد فلن يوفقه لم 
ؤحدء•اش بيد والجيلان التوفيق لأن 

قوهم أيقافلآ، الكهف أهل اياؤلر- أيها - ونقلن [ ١٨]
نومهمحال فنقلمهم بالؤعاية، ونتعهدهم نيام، الواقع 

تأكلهملتملأ الأيسر؛ للجنب ومرة الأيمن للجنب مرة 
اءبفنذراعيه اد مصاحبهم الذي وكل؛هسم الأؤض، 

سمءوٌمحمحاوئئاه
ئمتٍورش،مهرداث

يجؤؤق ؤهم الشمال و؛ذاغربتادلئرصه،ردات  ١٧٥۶^
ئتنبجداسءهز\تيتؤش
^ى-ث4زمحاقا

وآإت4همالقتال ودان وهزرمدوئئقهزداث 
مهزقهرنك انجبدواسق شءذراي 

مح>بمتث4نر
هطزوئلحهافيْبما

^مالترةبموإغ_ئااوبمضخوإ 

لإيوكلظم،لأبيتل

^^>هموليىخؤالاداكاه

قنعا.منهم نفك ولماث.تا هاربا، عنهم لأدبرث لوعايثتهم بجرم.لإهم، كانه الكهف، 
بعضا:بعضهم بال دل تغير؛ دون وهيئتهم نومهم من أيقفلناهم الهلوبلمة المدة هد0 ؤحففلناهم ناهم وكماأن[ ١٩]

مضواالأمر: عليهم التبس آخرون وقال يوم، يوماأوبعض مكثنا بعضهم: فقال هنا؟ مكثنانايمئن الوقت، من ًقم 
فلينفلر:مدينتنا إل هده الفضية بنقودًكم أحد؟ًكم فارسالو١ مكثتموء، الن.ي بالوقت أعلم فربعقم تنه، ذلك علم 
ويغلهرننكشف لا حق البائع مع شرائه ق وليتلهلف منه، بقوت فليامحكم طعاما؟ وأطيب أحل المدينة أهل أي 

الناس.أحدأمن بعقم يعلس ولا أمرنا، 
تفوزواولن كفارأ، فتصيروا ديتهم، إل أويردوكم فيقتلؤكم، بالحجارة، يرحموكم عليعكم يهلعوا إن قوميكم إن [ ]٠٢

أبدأ.ذلك- فعلتم -إن الحنة لحول من بميللبعكم 



نورًالءفينلاصمحز

صكزظأسموق
تهز

لتتهتيمنحيث عثهرسجدا. ققخدو اميخم 
ث\دءطقؤز

ظءث4هممحج
لأق\يلإمإلأطلء
بجزنحاج(ولأءئقء

يقلإرتمحسانقتاى
^^تؤاودادإبمأه

^دِشصءينوكوويث
^^لتالخ(امممنذتاف
^^هءJنىىيندويحءهثJا.

٢٩٦القسمامحر

بعدها،وأيقظناهم كثثرة، سنين ناهم أنا وكم[ ]١٢
الباغكثف أن بعد الزمان، ذلك أهل عليهم أظلمعنا 

أفالناس ليعلم بهامبعوئهم؛ جاء الق الدراهم نؤع 
إذفيها، شك لا آتية القيامة وأن حق، بالبعث ؤغدالله 

أمرالقيامة:ق الكهف أصحاب ر اهلعون بتتانع 
رائللاعيم اش فجعل ننكر، لهاومن نثت فبن 

وبعد١لكافرين. عل }يذبن حجة الكهف أصحاب 
اظلع؛نمن فريق قال وماتوا أمرهم، اذ»ءشث—ف أن 

واتركوهمبججبهم، بناء الكهف باب عل ابنوا عليهم؛ 
١لكلةأصحاب وقال بجالهم، أعلم ربهم ؤثانهم، 

وقدمججخءاللعبادة■ نهم ■٣اءك١ لتتخيل والنفؤذفهم: 
والصالحينالأنبياء قبور ابجاذ عن اش. يسول نش 

كمالأمته، ْ وصايا آخر ق ذلك فعل من ولعن اجد، م
بجصيصهاوعن القبورمهللقا، عق البناء عن نش أنه 

إليودى قد الغلوالن.ى من ذلك لأن عليها؛ و١ل^كتابة 
فيها.من عيادة 

أهلمن شانهم ق الحائمين بعض سقول ]٢٢[ 
همفريقآخر: ويقول كم•، رابعهم ثلاثه' هم الكتاب؛ 

قل، ^٠٣وثامنهم سعة، هم ئالئة: ■حماعة وتقول دليل، غير من بالظن قول الفريقين وكلام كبهم•، سائمهم ة، مخ
جدالأإلا عددهم ق الكتاب أهل فلابجادل خلقه. من قليل إلا عددهم مايعلم بعددهم، هوالأعلم ري -أيهاالرسول-: 

ذلك.لايعلمون فإنهم وأحوالهم؛ عددهم عن ولامالهم فحسب، الومب به مااخرك عليهم ئمص بان فيه، عمق ظاهرألا 
أننملققولكباصة،فقول:فدأرلأ ذللأمء فاعل إل فعله: ^لإم٦مزمعل 

يان،النيدهب الله ذم فان ادنه؛ فاذكر نميت J؛U الله، ثاء إن بقول: يان النعند ربك واذكر اش• ثاء إن 
قالكهف أصحاب نمة وأظهزمن أقرب مايلقون سوق عل الدلائل من يعطني بان رف يوشي أف عى وقل؛ 
وإنشادهم.الناس هداية 

قمرية.ستين وقع سنة ثلاثمائة كهفهم ق نيامحا القيان ومكث [ ٢٥]
تتقدمفلا النه، من وتوقيف ذلك ق علم عندك وليس الكهف، ق لبثهم مدة عن الئس—ول- ~أيها نئلت، وإذا [ ٢٦]

بصرهكمال من تعجب أي؛ وأمحع، به أبصر و١لأرض، موات الغيب له لبثهم، بمدة أعلم النه قل؛ بل جثيء' فيه 
ونشريعه،وقضائه حكمه ق شريك لم وليس أمورهم، يتول غيره أحد للخلق ليس شء• بعكل وإحاطته معه ؤبم

ولنلصدقهاوعدنا، لكلماته مبدل لا الذي اب الكتفانه القرآن، من إليك افه ماأوحاه -أيهاالرسول- واتل [ ٢٧]
به.تمذ معاذا ولا إليه، تلجأ محلجا ربك دون من بجد 



سوروالءهمّا

اك؛-؛ثامح٢٩٧

منأصحابك مع ~أيهاالمي- واصبرنضك [ ٢٨]
ويدعونهؤحده، ربهم يعبدون الذين الومتئن فقراء 

واجلسؤحهه، بذلك دون يرب والمس—اء' لصباح اق 
غيرهمإل عنهم نظرك تصرف ولا وحالطهم' معهم 

نؤولا الني\، الحياة بزينة الشمع لكفارلإرادة اس 
وآقزهواءرطاعةذكرنا، غافلأعن جعلناقلبه من 

وهلاكأ.صياعا أعماله ■حميع ق أمره وصار مولاه، 
هوالحقبه جئممٍكم ما الغ١فلين: لهؤلاء وثل [ ٢٩]

به،ويعمل يصدق أن منيكم أراد فمن رجتكم، من 
اففليفعل، بجحد أرادأن ومجن فهوخثرلم، فليفعل 

أحاطنارأشديدة للكافرين إناأعتدنا ه. نفإلا قللمم 
الناربطلبالكفاري هزلاع يتغث وإن سورها، بهم 
العكربماءكالزيت لهم يون العطس، شدة من الماء 

الشرابهذا قح وجوههم. يشوي الحرارة شديإ 
مزلأالمار وقبحت يربيه، بل هم ظمأ يروي لا الذي 

أفؤإمحهرئدزبمه ئاق 

محرلأهمثنشآءمحنJش
كنناصذاتامحمإدمحأ
^فيئميآيوأدش

وتاءث١لئت١ب 
نيساجمستلأهأؤمج
صربجلإنجايذاساؤر

وحدشمققا.هؤآنين
^أجؤئسهتا

محتاهنآج(ؤالمحصظال
مالآوأءرثت؛ه^^بجاورهدلأاحفؤسلق 

أعرضش شديد وتهديد وعيد ٥^١ وق ومجقاءاّ لهم 
بمقتضاها.يعمل ولم ه، محمد برسالة يؤمن فلم الحق' عن 

ننقصهاولا أجورهم، نضيع لا إنا المثوبة، أعفلم لهم المالحان الأعمال وعملوا ورسوله بائنه آمنوا الذين إن [ ]٠٣
العمل.من توه أحا مض 

يرينونالأنهارالعدبة، ومنازلهم غرفهم •نحت، من بجري فيهادائما، يقيمون جنالت، آمنوالهم الذين أولمك تا''آأ 
الأسنةض فيها ذيون وغلميفله، الحرير رقيق من ذسجتا أحضر لون ذالن، ثيابا ويلبسون الذهب، باساور فيها 

لهم.ومكانا منزلا الحنة ؤحتنجا ثوابهم، المواب نعم الخميلة، بالتانر المزدانة 
وقدوالاحركافر، مؤمن، ا أحإل-همالماشة: الأمم من رجلمح، مثلأ قومجلمئا لكفار الرّول~ ~ايها وامرب [ ]٢٣

نافعة.محتلمة زرؤعا ؤسطهما وأنبتنا كثير، بنخل ؤأحطتاهما أعناب، من حإيقت؛ن للك١فر جعلنا 
وير.وشققنابينهمانهرألسقيهمامهولة شيئا، منه ثنقص ولم نمرها، الحديقتتن من واحدة م أثمرت وقد ]٣٣[ 

-والغروريملؤه-:الهديثا ق وهوبجاوره الزمن لماحبه فقال أحرى، وأموال ثمر الحريقتين، لماحب وك١ن ؛؛ ]■١٣
وأعو١نأاأنصار١ وأعز ءالأ، أكرمنلمثا أنا 



سوروادغف

بمJفيJددم١قرقلإتن
لإوهوو\ثمو،3
^^>ؤمعبكبجلأ'.
^ؤطآانح\.(ووإذيحك
لأفيبيقا0محكى

تالاوزإداق
ستازق\هؤبم،ة
لإا.ولخءلقمغء

لآلآقق
^كآءآخظهءيئآلأتح
^إؤ١نممعقئتيؤمحيلأ.

٢٩٨المحيمحإمحد

بالخممرلنمه وهوظالم حديقته، ؤدحل [ ٣٦، ]٥٣
ثمارهافاعجيته الساعة، قيام ق ؤذكه بالعث، 

الحياة،مدى الحديقة هده قهلك أن أعتقد ما وفال؛ 
ومعهاهمص وإث واقعة، القيامة أن أعتقد ومسا 
لأجدقرف إل ورجعت المؤمن" أيها اتزعم ~ك—

^٠١٠^ولأل _؟*1 الحديقة هذْ من أفضل عنده 
■عند0 ومنزلي 

له:واعفلآ ؤهوبجاوره المؤمن' ه صاحبله قال ]٧٣[ 
منثم تراب، من حلقك الذي الله بتيكفر كي—ف 

والحلق؟القامة يشرأمعتدل سواك ثم الأبوين، نعلمة 
ابتداءالقادر-ض نزأن دليل المجاورة مدم وق 

تتستسسءمج
ولاؤحدء، رق هوايله التفضل النعم اأقول؛ وإنم

أحدأغارْ.لم عبادق ق أشرك 
فاعجبتكحديقتك يحك وهلاحتن ]٩٣—اف[ 

وأولادأ،مالأ منك أقل تراق كنت إن باقو4. إلا ■تحصيله •خمر ل قوة لا ل، الل4 ثاء ا مهذا وقك؛ اممه، خمدت 
السماء،عدابامن حديقتك •ز وبمسل ب،ءقفرل، العمة وسلتك حديقتك، من أفضل يعطيي أن رف فعي 

غائرأقمنه يش الذي أويصيرماؤها نبات، فيها ينبت ولا عليهاقدم، تثبت لا جرداء اء أرضاملمفتصح 
إحراجه.تقدرنش فلا الأرض، 

وناا-اءةحرة كفيه فصارالكافريملب مافيها، فهلككل الدماربالهديقة، ووقع المؤمن، اقاله مونحمق ]؟-؛[ 
الله؛ JUعرفت ليتي يا ويقول: فيها، مماكان حالية بعض، نؤ بعضها سقط قد متهدمة وش فيها، اأنفق مر 

الدم.ينفعه لا حقن منه نا-م ؤهدا أحدا. به أشمك فلم وقدرته 
وقوته.بنفسه ممتنعا كان وما به، ١لازل الله عقاب من يمنعونه بهم افتخر ممن جماعة له تحتكن ولم ]٣•؛[ 
 ]ii[ منرلمنرتولاهم ؤحيرعاقبة هوحيرجزاء، الحقر، لله والصرة الولاية محقون الشدائد مجثلرُذْ ق

المؤمنين.عياله 

زوالها،وسرءة بهجتها بهاق اغروا الق الدنيا صفة ذووالكيرمنهم- -وبجاصة للناس أيهاالمسول واضرب ]ْا[ 
الباتصارض؛ حق يرة بمدة إلا وماش محضزأ، ؤصار بإذنه، البات به فجرج الماء منر الله أنزله كماء فش 

ثيء.كل ش عفليمة قدرة ذا أي: مقتدرأ، ثيء كل ش الله ؤكان جهة. كل إل الرياح فه يابامتكسرأتن



ايزإاسئت

الشبجإكئز٢٩٩

الدنياهذه ق وقوة حمال والأولاد الأموال ]ا"اا 
بخالت-وبجامة الصالحة والأعمال الفانية، 

رباكأجرأعند أفضل والتحميدوالكاتروالهليل~ 
ماأفضل الصالحة ال ؤهذءالأعموال؛نين، المال من 

قبها ال تقربه، عند المإبإ من ان مجوالأف
ارنيا.ق ص ^ ا ١؟>؛ 

وتمرأما'كها، عن الحال يزيل يوم واذكرلهم ]٧-؛[ 
عليهان مماك) ةرها عليهامحاد|ّملمس حلاهر٥، الأنجس 

لموقفوالأجرين ين الأولا ؤحمعنالمخلوقات، من 
أحدأمنهم نرك فلم الحساب، 

[iA ] لمين، ربك ض حميعا وعرضواaتحجبلا مص
الفرادى إلنا ؤجئتم بعثنائشم، كد أحد؛ منهم 
بلمرة، أول خلمقنايتكم كما ولد، ولا معيتكم مال 

مؤعدألًكم ■نجعل لن أن العنا~ ~يامنكري ظننتم 
أعمالخكم.ر ونحازييقم فيه، نبعلخكم 

أوقيمينه ق واحد كل أعمال كتاب ووضح ل؟ا[ 
ماىأمو0لسبب محافه حادف\ن فيصرالخماة ماله، حم

نجآيو ألخثوة زيته و١كويى ١كاز 
سصقومشبمهالتمح

هِكا.ونيوإالأرم،إيرة 

^ئ،قؤىآكنيثن
هنداايتتكثبهؤيكنا>و؛إب وتمؤن ممانؤ متفقين 

هث؛رآيالآاحصنهاووحدإلماظألابمادزصيهمه 
^^^هزاذقاِصسإ

^^^نآيندوقونيّزظو
^^ؤ،اثومحالآلأتحل
محياه
نيءئىآكتومiرهديخ
يأ.وةاآكيمو0
تهامحرمح١ج

أتبتها؟!إلا ولاكبيرة أفعالا من صغيرة يرك لم الكتاب مالهدا ياهلاكنا! يعاينونه: حين ويقولون جرائمهم، من 
يرادولا ثوابه، من طاغ ينقص فلا ذرة، حدأمثقال أ ربك يظلم ولا حاضرأمثبتآ• الدنيا ق عملوه ما وؤجدواؤ؛ 

عقابه.ق عاص 
الملأد،ءكةفجد به، بماأمروا إبليس وأُرنا عبادة، لا له تحية لأدم، بالجود الملأئ»=قة أمرنا حين واذكر ت*ه[ 

الماس--أيها أفتجعلونه يجدكرأؤحسدأ. ولم ربه، طاعة عن حرج الخن من الذي'ذان إبليس لًكن حميعأ، 
عنبدلأ للش_يهلان الظالمين طاعة قثحت أصائا=قم؟ ألد وهم طاعي، وتاركون تهليعونهم دًكم أعوانا وذريته 
الرحمن.طاعة 

ولاحلقهما، •٣، بهم فامحتعلن والأؤحش، الموات حلق اطعتمؤهم— —الدين ؤذريته اأحضردت.اإبليس م[ ٠١!^
منالمضلين متخذ وماكنت ظهير، ولا معلن بغير ذلك، بجلق"همح تفردت بل بعض، حلق نز بعضهم أشهدث 

ثيء؟كل وأناحالق يوف، من أولماء وتتخذولهم حش، إلهم تصرفون فكيف أعوانا. وغيرهم الشياطين 
قل ثمك١ء أنهم تزعمون كنتم الذين ق  ١٤٣نادوا القيامة: يوم لل٠شنك^ن اممه يقول إذ واذكرلهم ل؟ْ[ 

جهنمق مهلك والمعبودين العابدين وجعلنابين يغيثوهم، فلم فاّتغائوابهم مي، اليوم لمتمرويمم المبادة؛ 
حميعأ.فيه يهلكون 

غيرها.عهاإل للانصراف عهامعدلا يجدوا ولم محالة، لا فيها واقعون أنهم فايقتوا المار، المجرمون وشاهد [ ٠٣]



\نهئابىظصؤطان
Jتاجأةشقيوآ
وه1لإالةايحثئه
ئلآجاوماسأمحهث
هٌحلإٌ
هيجوتآسئإص\.

بممهؤهؤ \دءققه منيهم تاهثكتاه^جملثاؤ 
يآلأمحةنيهثدؤادا
بماطثيأ
^ٌا-لبجدمحدطخء

محةثنهلآلجحم
ظآهئ1بمئاتجثغ
^تزثأه

٣٠الشص

للناسالقرآن هذا ق ا ونؤعنا ؤصحنولقد لاْ[ 
ؤكانويومتول بها ليممتلوا الأمثال؛ من أنواعاكثيرة 

ؤجدلأ.خصومة أكرالمخلوقات الأنان 
جاءهم-حين الإيمان من الماس امنح وملْْا 

واسغفارربهمالقؤآن—، ومعه محمد المسول 
ؤطلبهمللؤسول، محييهم إلا عنهم، ءفوْ حنالمتن 

أوعليهم، المسابقين إهلاك ق انفه منة تصيبهم أن 
عيانا.اثنه عذاب يصيبهم 

لمكونوامبشربنإلا الماس إل انسل ومانبعث [ ٠٦]
بالمارومحوفثن الصالح، والعمل الإيمان لأهل بالخنة 
يخاصمالحق ؤصؤح ومع التكفروالعصيان، لأهل 
ُياءللهملثزيلوا تعنتا؛ بالماطل رّلهم ًكفروا الذين 
ؤحجيؤإنحذؤإكناي الؤسول، به جاءهم الذي الحق 
واستهزاء.سخرية العذاب من به حوفوا وما 

ربهبايات ؤعفل حللماممن أسد أح—د ولا [ ٥٧]
قدمجتههما وشى باحلله، إل عنها فانمرف ١لواصحة، 

إقاجعياعنها، يؤجع فلم القبيحة الأفعال من يداه 
يسمعوهفلم الصنم، مايثبه آذانهم ؤحعلناق الخير، من يدركوامافيه ولم القرآن، يفهموا فلم أغطية، قلوبهم عل 
أبدأ.إليه يهتدوا ولن للئا، يستجيبوا فلن الإيمان إل ئدعهم وإن به، ينتفعوا ولم 

منبوا بماكعنآياته العرونّثن هؤلاء لويعاقب بهم، ذوالرحمة تابوا، إذا اده عبالغفورلذنوب وربك [ ٥٨]
البأعمالهم، فيه بجازون مؤعد لهم بل بالعقوبة، يعجل لا حليم تعال ولكنه ١لعده١ب، لهم لعجل والأنام الذنوب 

محيي.ولا عنه قم محندؤحة 
بالخكفر،أهلها ظلم حلن أهلكناها ؤثعيب— ولؤحل وص-الح هيئ قوم ~كقرى منعكم القريعة القرى وتلك ]٩٥[ 

به.افه فاهلكهم العذاب جاءهم بلغوه حلن وأجلا، ميمانا لهلاكهم ؤجعلنا 
أوأسيرزمناالحرين، ميم إل أصل المثرحق أتابع أزال لا نون؛ بن ينثع لخادمه منى قال واذكرحن [ ]٠٦

العلم.من عندي ليس ما منه لأتعلم الصالح؛ العبن. إل أصل حى طويلا 
معهباخده أمرمؤسى ونياحوتهماالذي صخره، جلساعند الحرين ملش فلماؤصلأ السير، ؤحداي [ ]١٦

مقتؤحا.ؤلريقا فيه له ويتخذ الحر، وينجمورق حنا يصح الحوت فإذا محمة، ق يؤثع وحمله لهما، قوتا 



نوتةالتةهفّااينئالخآِصئت

امحثإكر

وشعرالحوت فيه يا نالذي الكان فارقا فلعا [ ]٢٦
أولأحضرالبساطعام لخادمه: نال بالحوع، موّى 
تعبا.هذا سفرنا من لقبا لشر الهار، 

الصخرةلحاماإل أتذكرحين خادمه: له فال ]٣٦[ 
مجاكانأخرك أن مت فإل عندها؟ ةلأحنا اٌالي 

سالحوت،ومامحأنأذمهسإلأابيلان،
الحر،وقفزق الحياة، فيه الميتثادبت الحوت فان 

منه.يعجب مما أمره ؤكان طريقا، فيه له وانحد 
فانههومحاكنانطليه، احصل مموّى: فال ]ا٦[ 

محعايقصانالصالح، العبد خمرمك١ن ل علامة 
الصخرة.إل انتهيا حق مشيهما ١ثار 

هوالخضرعبادنا من عيدأصالحا هنالث. فوحد.ا [ ]٥٦
الله—،توفاه النه منرأنبياء ~وهوني اللام عليه 
عفليما.علما لديا من ؤعلمناه عند.نا، منر رهمة اتيناْ 

أتبعك؛أن ل أتاذن له: وقال مئٌى، عليه فلم [ ]٦٦
•أسمش. ما إياه ادئه علك الذي العلم منر لتعلمي 

ك_نامنتميئاءاذةا-مآءتاكث. ^^<^ ١٥قناجاؤيإ
^^لآشمءؤقست،

هعةص;امبجا
يئتبمتةينءندئ١

هزراياقء؛الهءرمؤسى هال فيثثاعل٠تاج( 
لياقّنطخما^؛، ٢١٥رتت١رج ساعنتت ممن 

تؤفظحءعرإج(ئال
^أللآمحو،محاملج(هالؤتي
ظىعنتيغج؛احدثدكئهؤةرله

مهها4،3ها^^تاقأشسغؤمج 
١^!^^قال قّنةاخائّتاج( حنقت اهأهالع.د. لئم؛يى 

،للآؤإخديىبمانيثلأ٦
^ئاعأإدالإاق١ئإهر
صقن.جتتئاءإج(

ؤأنتح؟به 
وملازمق.اتباش تصيرس أن تطيق لن ~ياموّى~ إنك الخضر؛ له قال [ ٦٧]
تعال؟اينه نيه علمما عليك غش أمور مجن ما'افعله الميرض لك وكيف [ ٦٨]

به.أمجرأتامرق لك أخالف ولا منك، أراه ما صابرأس الله ثاء إن ستجدق مجؤمى: له قال [ ]٩٦
محاخهمرعليكمنرأمره لك أب—ين، حؤ، عنرثيءتنكره، فإذمالحبتقرفلانالق له؛ الخضرونال فوافق ا■'٧آ 
محنك.سؤال دون 

لؤحاالخصر قخ ركبا فلما معهم، يركبا أن أهلها من فعللبا سفينة، بهما فمت الساحلر، ر يمشيان فانهللقا [ ]١٧
أمرأمنكرأ.لقدفعلت وقدحملونابغثرأحر؟ أهلها، لتغرق فينة؛ الأحزقث موّوا: لم فقال فخرقها، الفينة مجن 

صحبقر.ر الصير ئستطح لن، إنك الأمر: أول من قلت لقد الخضر: له قال [ ]٢٧
بيسرورفق.ؤعاملي، متك، تعلهم، ق مشقه ولاتطلقي _، ثرطك ياق بنلاتواخدق مجعتدرأ؛ مئّى قال ]٣٧[ 

معيلعب غلامآ الماحنرإذأبصرا ص فبينماهمايمشيان فينة، ■ضجامنرالنم الخضرعذره، فقبمل  tU!■؛
٣،وللم التكليف، حد تبلغ لم نماطاهرة قتلت، كيف وقال؛ عليه فانمتكرمّى الخضر، فقتله ان، الغلم
عثليما.منكرأ أمرأ فعلت لقد بها؟ القتل، نسق حى نمأ، 







المحق"ّوزت ايزئالث\يسغم

دغنشجملآةءلآ0ؤءدتي

^^ثعفئامضاه\ؤى
ظمي،تتاهَ،اتسزفيظحممح 

^^إ°يىبجنإهقيىيثدف،نخقج

هبؤذآهرنجلجل
يرئئلمهءتيغ
^مووجاج(يجمآيحةهؤ
لإاج(\نكآام\وعرإ
محئصفاج،نىذها
^^تادَايةثنيممممن
يخجايتدا.شاى

بثجؤإمح؛ؤامحطشمال يجؤ-ممح\ة 
^بمرلiهادؤتيءمح١ه

٣٠الةدء-؛ثإمحئر

عنحاجزأ بنيته الذي هذا ذوالقرذ_ين؛ قال [ ٩٨]
فإذابالناس، رف من رحمة ومأجوج يأجوج اد ف

دلك،جعله ومأجوج يأجوج بجروح رف وعد جاء 
حقاءرف ؤعد ؤكان بالأؤتش، توبا م متهدما 

وعدنا-يأتيهم -يوم ومأجوج يأجوج ا وتركن]٩٩[ 
لكثرتهم،محتلفن؛ بعض ق بعضهم يموج 
حميعاالخلق ا فجععنللبمث، ااالم_زناا ق ونفح 

والحناء.للحساب 

لريهملهم وأبرزناها جهنم وعرضا ]••١[ 
عاقبتهم.ءسوء 

عنغياء ق الدبا ق أعنهم كانت الذين [ ١٠١]
سماعيطيقون لا ؤكانوا تبمراياق، فلا ذكري 
وبرّولي'محا الإيمان إل، المؤبملة حجأي 

آلهةعبادي يتخذوا أن ي ءكفرو١ الذين أفظن [ ١٠٢]
جهنمإناأعتد.ذانار لهم؟ أولياء ليكونوا غيري؛ من 
مرلأ•فرين  ١٤٧

نحركمهل محذرل للناس الئول" ~ايها قل [ ١٠٣]
أعالا؟باخسرالماس 

ضيلنكن فلم بيل، السواء ضل ممن ؤغيرهم مشركوقوين الدنيا~وهم الحياة ق علهم ضل الذين إنهم [ ]•؛٠١
أعالهم.ق محسنون أنهم يفلتون وهم صواب- ولا هدى 

فطلتالقيامة، يوم لقاءْ وأنمكروا بها، وكدبوا ربهم بايات جحدوا الذين هم أعالأ، الأخسرون أولئلثا [ ١٠٠]
قدرا.القيامة يوم لهم نقيم فلا حكفرهم، بب يأعالهم؛ 

رّلهؤحجج آياته وابجاذهم بالنه طفرم لب جهنم؛ هونار أعالهم لحبوحل لهم المعد لحزاء ١ ذلك [ ١٠٦]
ؤسخربة.استهزاء 

مرلأ.أفضلها وش وأؤسْلها، الحنة منازل أخمر لهم الصالحات، ؤعلوا نخمر، ؤصدقوا ي، آمنوا الذين إن [ ١٠١]^
ؤحبهملها.فيها عتهامحولأ؛لؤغبتهم يربدون لا فيهاأبدأ، خالدين [ ١٠٨]
أوحا0وما ؤحكمه، علمه منر الله كلام بها الق؛بتكتب الحرحرأللأقلأم ماء لوكان المسول-: -أيها قل [ ١٠٩]

وقلم. سدأ أخرى بجارأ الحر بمثل جئنا ولو الله، ت ١١٠١تنفد؛أن قبنر الحر ماء لنفد ونسله، ملائيكته إل 
وكماله.بجلاله يليق كما حقيقة -تعال- ينه الكلام صفة إنبات الأية 

يخافكان فنن واحد، إلها=كمإلخ ا أنرق من إل يوج، يشرمثلخكم أنا إنما ال؛مكئزا: لهؤلاء المسول- -أيها قل [ ١١٠]
أحي.أغيره.معه العبادة ق يشمكء ولا لشمعه، موافقا لربه صالحا صلا فلميعملر لقائه، يوم وبمجونوابه ربه عن.اب 



س}و'هويلأُايزإالثايسءقز

r-oالةنين؛كر
[مريم سورة 

المهلعةالحرؤف عل الكلام سبق ؤء==قه؛عصه ]١[ 
القرة.سورة ول أذ 

عليك؛نقمه ذلكو\، عبده ربك نهمة ذكر هذا ]٢[ 
للمعترىعبرة ذلك ق فان 
خلاصاش،١ وأتم أكمل ليكون رأ؛ ربه إذدعا ]٣[ 

للاحابة.وأرثي 
وانتشرعشى، ؤصعف ك_ينت، إل ؤب فال; زا[ 

محرومامنقبل من أكن ولم رأّي، ق الشيب 
إجابة

الأن موف بعد محن وعصي أقارف حمت وإف تْا 
إليك،عبادك يدعوا ولا القيام، حق بدينك يقوموا 

ولداعندك من فارزقي عاقرالاتلد، رؤجي 
ومعينا.وارثا 

الولد^١ واجعل يعقؤب، آل ونبوة نبموق يرث ]٦[ 
عبادك.ومن منك مرصتا 

لكوهينا قد دعائك، باجابة نبشرك إقا رآكربا يا ]٧[ 
الاسم.بهيا قبله احدا تسم لم بجي، اسمه غلاما 

الكبرق المهاية بلغت وأناقد تلم، عاقرألا امرأق ؤكانت، غلام، ل يعكون كيف يبع ا: متعجبمؤكريا ال ق]٨[ 
العفلم؟ورقة 

الكبرمن وبلؤغك عاقرأ، امرأتك كون من هكذاالأمركماتقول منه: محيباركرباعماتعجب الشك قال ]٩[ 
أعجبلركرياماهو سبحانه اش ذكر ثم ، ٥۶ُين سهل أمر الكيفية طْ عل مجي حلى قال؛ ربك ولخكل عتيا، 

مجؤحؤدا.منكورأولا سيئا تلل ولم مجي، قيل من أنت حلقتك وقد فقال: عنه سال مما 
الأن علامتك قال: الملأئعكة، به مانشرئى نحمى  ٠٠٣علامة ل اجعل رب اطمئنانه؛ ق ركريازيادة ال ق[ ]٠١

معاق.صحيح وأنت وأيامها، ليال ثلاث مدة الناس كلام تئدرَس 
صباحأادئه نبموا أن فاشارإليهم: بالولد، يمرفيه الذي وهو١لك١ن مصلاه، من قومه  ٠٣ركوبافخرج [ ١١]

تعال.له شكرأ اء وم

ذَوِآساوءئقسم

هالني،إفبجتاكرنيربهل هادئ 
سقناهرن شنتاولراو^٤^، واستدلآوس 

امتأايىؤمحقلأاةله> ورآءى مئ، و؛افيحفتألتئك 
ليطكوواهتيفوئ،ين

تنيتكشااقايبمّثاه ولجئلأرن ءالةنمُث 

عاقنا١^٠٠ يآءنيئ>ليعتمِوصكاك ائ رث، هال 
^^ِمحا0هالئئمحهال
ظئلقمح<فيزاوزظ

ألاءايئاّئ ؛^^ ١٠آج،ت.لق ئالرُث قنثاه 
ثالتيَةاهةيؤيبهءس

ومحياهتخماتحكت؟ قؤأمحإثهميى المحناب 





ايزءاثايسئز

الة؛محأمح٣٠٧
نفاؤطيي  ٠٧من؛،واسرق الرطب، من فش ا ٢٦ت

أمركعن أحدأفالك الاس من رأيت فان با،لولود، 
أكلمفلن مكونا، فه مي خمر أنحنت إق له؛ فقول 
شرعهم،تعيداق كان والسكؤت الناس- أحدامن اليوم 
محمدشريعة دون 

المكانمن مولؤدها تحمل قومها مريم فات [ ٢٧]
حشتلقد يامريم قالوالها؛ فلمارأو؛ه-اكيلك العيد، 

مفري.عظيما أمرأ 
أبوكماكان هارون الصالح المحل أخت يا [ ٢٨]

وءّامرأة أمك وماكانتا الفواحش، ياق سوء يجل 
تافياJغا،.

ليالوهعيي مولؤدها إل مريم فاثارت [ ٢٩]
مننًيلم كتف عليها؛ منكرين فقالوا وبؤتكلموه، 

رضيعا؟طقلأ مهده ق يزال لا 
قضىاطه، عبد إق يمضع؛ مهده وهوي عيسى قال [ ]٠٣

نبنا.وجطي وهوالإتحيل، الكتادّا، باعهلاق 
حيثماؤحدُئا،الحثروالفع عفليم ؤجعلي [ ]١٣

ماالنكاة وإيتاء الصلاة ض بالمحافظة ؤأؤماق 

سأقماحتاساثلإ،وأفريى 
ه،

سقاحشت، 

امتاسسوؤؤما^كاذ،ألوك. ما^كان هنرون يثاحمتح 
محإوةفيْض،ءئانفي

ولؤءِامتدأئنحمإامحو4ت جئارأثيثا. 
حماقدمح،صشآنطؤلض

وؤيدس اؤىِفهينرلأه 

ئقاآلآمإذائ

حنا.بقيتح 

عاصيالرق.شقنا ولا ْذكيرا، بجعلي ولم بارأبوالدق، وجعلي ؛؛ ]٢٣
القيامة.يوم حنا ابعث، وبوم أموتا، ويوم ويلت' يوم افه من صأ والأمان والسلامة ]٣٣[ 
كونهحال ولامرية، غيرثلى من مريم، بن هوعيى ؤخمه صفته علميلثا-أيهاالمسول- قصصنا الذي ذلك ]-؛٣[ 
والصامى.اليهؤد فيه ثلث، الذتم، الحق قول، 

الأمورأمرأمن قضى إذا ذللث،، عن وتقدس تره ولدا، ؤثلمقه عباده من يتخذ أن به ولايليق تعال طه ماك١ن [ ]٠٣
وأراده.شاءه كما فيكون ، ٠^^٠١١له؛ يقول وإنما عليه' يمتع لم اوكبيرأ' مغيرأ وأرادْ، 

وأنتمفأنا له، شريلئ، لا ؤحده فاعبدؤْ وربيكم رق هووحإْ إليه أدعوكم الغ-ي اطه وإن لقومه؛ عيي وفال ]٦٣[ 
فيه.اعؤحاج لا الذي هوالطريق هذ.ا له، والخضؤع العبودية ي سواء 
منهمالصارى، وهم فيه غال فمنهم لام، العليه أمرعيي ي فيمابينهم الكتاب أهل من الفر3ا فاختلفت ]٧٣[ 
عنهحاف ومنهم عمايقولون-، افه -تعال ئلأنة ثالث، قال؛ من ومنهم اطص، هوابن قال؛ من ومنهم هوافص، قال؛ من 
القيامة.وهويوم الهول، عظيم يوم شهود ؤطفروامن للن-ين فهلأك االجار، يوسقِابن وقالوا؛ ساحر، قالوا؛ اليهود، وهم 

هذهق اليوم ١لذل١لون لخكن ذلك،!؛ ينفعهم لا حين اطص، ر يقدمون يوم القيامة، يوم وبصرهم سمعهم أشد ما ]٨٣[ 
الحق.عن بم ذهايح ي الدنيا 



محىأُوهمفيمملةونيزمحنخِؤمآكتؤاذ 

صأص
Uلأثعلأsشزخ٦نيفلققنئاج

صؤىمحيق ذألإيآ جآءيىينآظم\ؤتامح 
^^كانٌتتي\ن لاقئدالقينلن ّثيو®يتأت 

تثلإت،إاقهيىعصإآ® 
ء\لهقعن أنت أناغب ثاو ® ذج لاقيظن قمة 

ئ•ءواتقتئألآ٦Jأف دون من ومح>لؤو^ثذمن 
قاسقنا® اً=غونِبدع1ءتق 

ه'حعلثاقنا®و3»وؤتي تهثناق،وإنءاءق أش دون 

^ن٧قثاؤ١نتئولأئاج(

٣٠٨الةنس؛ئكئز

حننالمدامة يوم الناس وأنذر-أيهاالرّول- ]٩٣[ 
فنذج،أملح، كبش كأيه بالمؤت وبجاء الأمر، يقضى 

الحنة،إل الإيمان فمثرأهل الخلق، تن وبفهمل 
الدنتاقذهذه اليوم م وهالمار، الخقمرإل واهل 

ولايعملونلايصدقون، فهم عماأنذروابه، ة غفل
الصالح.العمل 

عليهابقائهمومن للأرض الوارثون نحن ا إن]•ا[ 
وحسابهم،مصيرهم وإلينا فيهم، ؤئكمنا بعدهم وبقالنا 

أعمالهم.نل فجانبهم 
قصةالقرآن هذا ق لقومك الؤسول- واذكر-أيها ]ال[ 

ومنالصدق، عقليم لكن اللام-إنه -عليه إبراهيم 
منزلة.تعال الله أنبياء أرفع 
منتعيد ُثيء لأي أبت با آزرت لأبيه قال إذ ل؟اا 

شيئاعنك يدي ولا يبصر، ولا شع لا ما ام الأصن
مزدوزاض؟

يعطك،محالم العلم من أعaلافي الله إن ياأبت، [ i٣ل
اأدعوكؤإليه،أرشدكّإللأصإلمفاقبل 

فيه.تضل لا الد.ي ؤي الالعلريق 
 ]tt[ ايله.طاعة عن تكبرأ م محالفا للنهمن لكن ١لثيهلان إن الأصنام؛ ُذ.0 فعبد ١لشيهلان تطع لا أبت، يا
المار.ق قربأ للشيهنان فكون الرحمن، من عد-اب فيننك، ًكفرك.، ض تموت أن أحاف إل أبت، يا لْاا 
بالحجارة،رميا لأقلثك سبها عن تنتته لم لش إبراهيم؟ يا آلهي عبادة عن أنت أممض لابنه؛ إبراهيم أبو قال لا"ا[ 

الدهر.من طويلا زمانا تيقلمي ولا تلقي، فلا عي واذهب 
رقإن والمغفرة. بالهداية لك أدعوالله ؤف، ؤسمحكره، ما مي ينالك فلا مي عليك سلام لأببه؛ إبراهيم قال ]٧•؛[ 

دعوته.إذا بجيبي بجال رووفا رحيما لكن 
رق،بدعاء أثم لا أن عمى محنما، وأدعورل النه، دون امن تعبدونهالي وآلهتضم وأفارقضم ]٨-؛[ 

أساله.ما يععليي فلا 
إسحاق،بن ويعقوب حاق، إّالولد: من رزقاه الله دون يعبدونهامن الق م وآلهتهفارقهم فلما ]آف[ 

نبثين.ؤحعلمناها 
الماس.ق باقيا حميلأ وئتاء نأ، ح ذكرأ قم ؤجعلنا بجمي، لا فضلا رحمتتا من حميعا لهم ووهبنا [ ]٠٠
أوليمولأنبنأمن ؤكان محتارأ، مصطق لكن إنه اللام- -عليه مئّى قصة ١لقرآن ق -أيهاالمسول- واذكر [ ]١٥

الرسل•س العزم 



سمو'هني>ايزإالثايسءشت

امحاكئن٣٠٩

طورااسناء،االيمىجبل ناحية من وناديناملّي ل؟ْا 
إثباتهذا وق ناجانناله. بفشرفناه وقزبناْ مؤسى، من 

وكماله.بملاله يليق كعا -تعال- فه الكلام صفة 
ودوازرْ.نبتايويدْ هارون رهمتناأخاْ من اوؤبماالو؛ّى  ٠٣]

حراساعيلن ^١ هدا١١٥ق وادكر-أيهاالمسول- تاْ[ 
شيثاإلايعد فلم وعد0 ق صادتا ك١ن إنه اللام، عليه 

نبيا.رّولآ وك١ن به، وق 
وك١ن١^٤١٠، وإيتاء الصلاة باتام يامرأهله ولكن تْْ[ 
عنه.ممصتا ؤحل عز ربه عند 

حرإدريىالقرآن هذا ق واذكر-ايهاالرسول- [ ٠٦]
ؤعمله،قوله ق المدق عخليم لكن إنه لام، العليه 

إليه•يوم نبيا 
ا.القرب؛ن،بين ومزلته العالمين، ق ذكره ا وريعن[ ٠٧]

المرلة.عال الذكر، عال فالكن 
اهاالمسول،خيرهم عليك نممئ، الذين هؤلاء [ ٠٨]

فجعلهموتوفيقه، بفضله علميهم اطه انعم الذين هم 
ينوح ٌع هملنا ض ذرية وبن f' آد ذربة بن أنبياء 

ومننيعقوب، ذرية ومن إيراهيم، ذرية ومن السفينة، 

^^؛همحنآ.ئةبمامحمن

تأمؤٌوأىءؤكان تث-ولاقتاه أؤعدؤان صادق 
لأدؤف،أوث.-،إذهقمحو
^^،هاةعلثاج(محلقآكلج
^^محءادموشجخيوس
^بماومحأإدالإن(ه
^اءج(*ثثلئسبميهم

ثود،تلقؤ(ئاهو؛قعوإآلخهوت ئثاءواآلصل؛ه خلف 
تينةئد-مؤن ^^ ١٥١٠٠^^ؤءاس ءالاشثاب 

بمادءر^،عننآفيؤتأوى 
الأ^مر؛نمذهاقئ\ 

^.ص'ولإأ0هألخثهآفي
فرنممثاهوائدنألأإزويج 

يىؤماكانر،قساج(

ساجدينحزوا ؤحججه لتؤحيده نة المتقالرحمن آيات علميهم تتل إذا والمبوة، الة للرّواصهلفينا للأيمان هدينا 
وتعال.سبحانه حشيته من و)بءكوا حضؤعأو١ستك١نة، طه 

واتبعواوواجباتها، ١وك١نها أوتمكوا فولواوقتها، أو كلها، الصلاة تركوا ٌوء أتباع عليهم المنعم هؤلاء بعد ين فال آ ٥٩ت
جهنم.ق ؤخيبة ثزأؤضلألأ يلقون ؤف فوبلأنمها، شهواتهم مايوافق 

وبدحلونتوبتهم، اطه يقبل فاولثك صالحاتصديقالنوبته، ؤعمل بربه ؤآمجن ذنبه من منهم تاب من لخشن [ ]٠٦
المالحة.أعالهم من شيئا ينقصون ولا المؤمنين، مع الحنة 

لعيالهاطه ؤعد إن يروها، ولم بها فآمنوا بالغيب، بهاعياله وعدالؤحمن الق وي دائمة، حنيوإقامة ات جن[ ]١٦
محالة.لا آت الحنة بهذه 

والشرابالطعام فيهامن رزقهم ولهم لهم، ملاماتحية يسمعون لًكن باطالآ، كلاما فيها الحنة أهل مع لا [ ]٢٦
محدد.ولا محمور غر فهو اء، ومصياحا اووا يلكما دائما، 
نواهينا.أوامرناواجتناب بامتثال لتا، نورتهاونعهليهاعبادناالمتقين الق ي الصفات، بتلك المؤمهوفة الحنة تلك ]٣٦[ 
مابينله لما، بامجرربك إلا الأرض إل الماء من الملائؤتثة- نحن - نتنزل وما :٠ V. -ياحيريل-لحمونل ]ا٦[ 
الزمانق الأمرلكه فله الدنياوالأخرة، ومابين الدنيا، من مماممى ا وماحلفنأمرالأحرة، من تقبل اممايأيدين

الأشياء.من لشيء ناسيا ربك ومالكن و١لك١ن، 



اينئالثادسعشت

ع؛ائدا^طصا
ء\كهنئينجلا
محهمحهزوآفسمح
جمؤمح١محمحمححمبنم
يجمماجوّأيمآؤين
^ؤإلأو١JدئكانؤJلآ

آثمأوة-ئألٌلإذو1ئمنت؛محاؤن ، حثماممتيسا١٠
^بماوتقلٌءوإ

ددآ.لزوينءام\أى\قيإقآنوئئاماونحس 
مكّنيولإ؟.
و؛قئأؤاداأؤ
ىةكنلأوذسير

١^(ك مكائأؤإصثص 
^^سأصصهؤا؟ساى

•٣١الياكن

بينهما،وما وآإرض موات النب الئه فهو ا ت٠٦
وحدْفاعبده ومدبر0، ؤحالمه  aJS"ذلك ومالك 

ليستيعك، ومن أنت حناعته واصحر'لإا الّي~ ~أيها 
ؤأفعاله.ؤصفاته وأسمائه ذاته ي ثيء كمنله 

المؤن:بعد الك١فرمنكرأللمبعث ان الأفوبقول [ ٦٦]
حيا؟؛قمى من أحزج لؤف وقنيت مت ما آآذا 

يدمأولا الكافرمسه؟ الأسان هذا ني ]٧٦[كيف 
مؤحؤدأ؟شيئا بث ولم مرة، أول خلقناء أنا 

المنكرينهؤلاء لجمعن المسول- -أيها فوربك [ ٦٨]
أحمع؛نبهم ، jytjثم الشياطين، ْع القيامة يوم للمبعث 
منفيه هم ما لشدة ركبهم؛ خمر بانكين جهنم حول 
القيام•خمر يقدرون لا الهول، 

ؤعصياناتمردأ أشدهم طائفة م من نم [ ]٩٦
بعدابهم.فنبدأ لله، 

المارحول بد أول هم بالذين أعلم لحن نم ]•٧[ 
حرها.ومقاساة 

الماروا;د• إلا -أيهاالماس-أحد ومامنكم [ ]١٧
كلجهنم' مآن ز المنصوب المراحل ض بالمرور 

■محالة-لا وقوعه من بد لا أنه ؤحيتكم سبحانه- - الله قضى أمرأمحتوما، ذلك كان عمله، بحسب 
باركتنالمار ي بالله بالعتكفر هم لأنفالظالمين ونآرك معصيته، عنر والعد بطاعته ربهم اتقوا الذين _؛^؛، ثم [ ]٢٧

أفضلومتعكم منا الفريقين أي به: للمؤمنين باطه الكفار قال الواضحات الزلات آياتنا الماس ز نز وإذا ]٣٧[ 
خيما؟ؤأحن مزلأ 
منفلرأ•وأحمل محنهم متاعا أحن الأمم؛انوا من المسول- -أيها كفارقومك قبل، ؤكثيرأأهلكنا ]■؛٧[ 

إذاحق ضلاله، ق له ويخمر يمهله قائله الهدى، طريق غيرمتع الحق عن صالا كان من لجم: - الرسول -أيها قل [ ]٥٧
هوشرءك١نامن — —حينئد يعلم فالماعة، قيام وإما الدنيا' ي العاجل العد'اب إما به: الله تؤعده ما - -يقينا مأى 

ؤجندأ.قوة ؤاضعف تقزأ، وم
بها•والعمل الله' بفرائض الإيمان من بمايتجددلهم هداهم ض هدى اهتدوالدينه ادءالذين عبالله ويزيد [ ]٦٧

ؤعاقبة.ممحعا ؤحير الأحرة، ي الله عند خثرثوابا الصالحات الباقيات والأعمال 



١^^٣١١

'نورزصايزثالث\يشءم

الكا3رهذا من ؤعجت انمول— —أيها أعلمت تم١م١آ 
وكلبالله حكفربايات إذ وأمثاله؟ بنرؤائل" ارالعاص 

وأولادأ.أموالا الآ>ة ق لاعثلئن وقال: بها 
[N^A ] عندله أم مالأوولدأ، له أن فرأى ب، الغيأمملمع

بذلك؟عهر ادئه 
لهعلم فلا الكافر، ذلك الامركايزعم ليس ]٩^١[ 

وافآراءكذب من مايقول نكتب عنده، عهد ولا 
كماالعقوبات، أنواع من الاخسرة ق سده ونزيالله، عل 

اللإوالضلأل.من ازداد 
مدأوحدْ،القيامة وبانينايوم مادوولمْ، ونرئه ]•٨[ 

ور.ولا معه مال لا 
ائنه؛دون من يعسدونها آلهة المشركون وانحذ [ ]١٨

بها.ويعتزوا كصلألم، 
الالهةلحم محقون لن الأمركمايزعمون، ليي [ ]٢٨

ل،بعبادتهم ١لآخرة ق الالهة تا=كفرهلذْ ّبل عزأ، 
وثمقذيبهمحمومتهم ق ا أعوانعليهم ومحكون 

فيها.ظوْ ما ف بجلا 
علياطين المسول-أمحالهلناالث_تر-أيها ألم ]٣٨[ 

الطاعةعن وتدفعهم لتغويهم، له؛ وؤسباينه ١لك١فرين 
العصية؟إل 

هاوةللأسمامالأهام
وشتيتاج(ئلأ

تدا)هؤرئئرأكيف ؤت،ثئلهرمن ناتمل تهكب 
ءالهة\آق دؤنجب ماتمزويايدثادزد\.ولمحندؤأمن 

يىلمتاآيط١نعثهترطا0 
هإدقجزعثهرأقادئد3هغرعثاهمؤومرأراه 

ودثؤي،او؛نلأدأج< محئآثتقذن،ال يم 
^^اآئأعهإلأشهبمت
ىؤقالأكاستيَأقكن

^^وتمهنثمنةحغؤشث\إدا.همحقاد 
هالئأ0افدمإءذؤّ
رش1وّانطلشفى

احتنهرقت الثتؤي، 
^^زءفيهق؛زآكمؤظاج(

الإحصاء وأعمالهم أعمارهم إنمامحصي ١إك١فرين، هؤلاء العذ.اب بهللب —أيهاالمسول- تعجل يسفلا ].؛٨[ 
تاحير.ولا فيه تفربط 

عطاشا.التارمثاة سوقاشاءيعّاإل باثنه ١لك١فرين وفوق وفؤداءكرمان٠ بهم المحيم ربهم إل التقين بجع يوم [ ٨٦، ]٠٨
وؤمله.باينه المؤمنون وهم عهد-أبذلك، الرهمن عند ابجذ إنمايملكهامن لأحد، الكفارالشفاعة هؤلاء يملك لا [ ]^١٨

دل"أ■الرحمن ابجذ الكفار: هؤلاء وقال ]٨٨[ 
منكرأ.عظيما شيئا المقالة بهذه - القاتلون -أيها جئتم لقد [ ]٩٨

شديرأغضباسقوؤلآ الخبال ونقط الأرض، وتتصدع القول، ذلكم ففلاعة من يتشممن السموات محكاي [ ٩١]•٩، 
علزأكرأ.ذلك عن ادنه تعال الولد. إليه لننبتهم دله 
هوالغيوالله والحاجة، القص س يدل الولد ابجاذ لأن ولدأ؛ يتخذ أن بعفلمته، يليق ولا للمرهمن، ايملح وم[ ]٢٩

القاص.م عن البرأ الحميد 
عبدأذليلاالقيامة يوم ربه سياق إلا والجن، الإض من الأرض ي ونن الملأنمكة، من الوات ق ئن ْاكل [ ٩٣]

بالعبودية.له مقزا خاضعا 
منهم.أحد علميه يخى فلا عددهم، وعلم ض، حلمه وتعال سبحانه الله أحمى لقد ]ا؟[ 

معه؟ولد ولا له مال لا وحد0، القيامة يوم ربه الخلق من فرد "؛ل ياق ؤحف [ ]٠٩



نووءطهاينئالث\يجم

تتجمرصزءاتنإوينيأآص1نيا إن\ث؛ث 
كادئ>لآشئ0ودا0 ألرمل 

قله،روؤ١هنضا ١^ ^ي 
^كعمحِيخإلج(

هِس؛آفآوأهِص
محئحإلأقمجغَ
^محوأتوتيآفثا0
ّهصفىأصَوم
بممحااقج{ئنمحهزإٌ
يممحإلأولآآمح1آء
ه\إوطئؤآ

صئيىبمثمحمح>هاؤ
لأ>محأؤ\دآكقىعء(هءأحغ اثأزمحق 

٣١٢الهتيئثإمحس

ؤعملواؤمله واثتعؤا باينه آمنوا الذين إن [ ٩٦]
ومحؤدةمحية الرحمن لهم سيجعل شرعه، وفق الصالحات 

 ]^v[أيهاالمرق انك يس١لقرآن اهذا فا'سا"دثرذ
بهونحؤف أتباعك، من ايشى لتبشربه المسول؛ 
بالباؤلل.الخصومة الشديدي المكذبين 

ازبقةالأمم من ول- الرس-أيها وكث؛رأأما [ ٩٨]
صوتا،لهم جع أحدأوّْاتمنهم ماترى قوملث،، قبل 

أهلكناكا م نهلمكهقومجك، ارمن الكففكدلك 
بإهلاكرؤعيد تهديد هذا وق قبالهم. من الس_ابقين 
المعاندين.الك،وبثن 

هلهسورة 

بميسانكلأمسالحروفائلعةفيأول
البقرة.محورة 

بمالتشق القرآن؛ المسول- -أيها عليك أنزلتا ما ]٢[ 
العمل.من به لك  Ailisلا 

عقاببجاف من به لتذ.كر موعفلة؛ أنزلماْ لخكن ]٣[ 
المحارم.واجتناب الفرائص بأداء فيتقيه الله، 

العل.والموات الأرض حلق الذي الله من ميل القرآن هذا ]ا[ 
ؤعفلمته.بجلاله يليق استواء وارتغ' علا أي• استوي، العرش عل الرحمن ]٠[ 
وتدبيرا.وملك حلمقا الأؤض، نحت وما بينها ومجا الأرؤس ق وما الوات ق ما ك ]٦[ 
المرمن هوأخض وما الر يعلم ثيء، عليه يخض لا النه فان أونحفه، فتعلمنه بالقول، المسول- نحهر-أيها وإن ]^١[ 

نفك.به تحدث مما 
الحسن.ق اس الأسماء وحدْ له هو، إلا بجق معبود لا الذي اننه ]٨[ 
زاْمر((؟إل اامد.تناا محن قائم وهو الملام، عليه عمران بن موسى حبر المسول- -أيها أتاك وهل ]٩[ 

بها،تخوفون تيشعلمة منها أجيمحكم لعل نارا، أبصرت لف- انتفلروا لأهله: فقال نارأموقدة الليل ق رأى حنن [ ]٠١
الؤلريق.ر يدلما هائيا عنخوها أوأجد نارأأحرى، بها وتوقدون 

ااطوى٠ا١^۶٠،وادي الأن إنك نءليلئا، فاحغ ربك أنا إق ءئّى، يا الله؛ اداه المارئتلك موّى أق فلما [ ١٢، ١١]
ربه.لمناجاة استعدادا ؤذللث، باركته، 



حلهسورة 

الهنيناكئ٣١٣

يومفاستمع.U ليسالق، موسى يا احرتك واق [ ١٣]
مي•إليك 

إلاأا،لأهفي،بحق ااسلأيمود لأ١اصأن
فها،لتدكرق الصلاة ؤأقم ؤحدى، فاعيدق 

منلابد الماسآتية فيها يبعث الي الساعة إن [ ١٠]
أحديعلمها فكيف نفسي، أحقيهامن أكاد وقوعها، 

يعملت بما نفس ف دى لٌ المخلوقتن؟ من 
أوشر.حير من الدنيا 

بهاالإيمان عن ءوّى- -يا يصرفئك فلا [ ١٦]
لها،يعمل ولا بو_قوءها بمدق لا من لها والأس—تعداد 

فتهلك.بها، فكدب نمه، هوى واتع 
مؤمى؟يا يمينك ق الق هده وما ]^١١[ 

المشي،ق عليها أعتمد عصاي ش موسى: قال [ ١٨]
ورقه،من يتساظ ما غنى لرش الشجر؛ وأهربها 

أحرى.منافع فيها ول 
عصاك.ألق لموسى: اش قال [ ١٩]

افهبإذن فانقليت الأرض، خمر ءوّى فالقاها [ ]٠٢
هاربا.وول عفليما أمرأ موّيى فرأى ئم، حية 

يدكواضمم الأول. حالها ق كانت كما عصا نعيدها سؤف منها، مخف ولا الحية، حد ت لمزي اض قال [ ٢٢، ٢١]
أحرى.علامة لك لمكون غيرتزص؛ من كالملمج بيضاء مخرج العصي محت جنبك إل 

رسالمك.وصحة ّلملانئا، وعثليم قدرتنا، ض يدل ما الكرى أدلنا من ممحّى- "ا نربك لي ذلك؛ فعلنا ل'ا؟آ 
وعبادته.اش توحيد إل فادعه ربه، ض وتمئد نحاوزقدره قد إنه فرعون؛ إل موس- -يا اذهب ]-؛٢[ 

واجعلليفهمواكلأي، المنهلقر؛ بفصح لساق وأطلق أمرى، ل ؤنهل صدري، ل ؤئع رب، مؤس• قال ]ْ؟-ْم[ 
بالتسبيحنرهك اضالة؛ى وتبليغ الميوة ق مي ؤأشركه ظهرى، به ؤشد به قول أش؛ هارون أْلي' عتنامن مل 

أفعالماءمنر ثيء عليك يخهمر لا بصيرأ، بنا كنت إنك فتحمدك. كثثرأ ونذكرك كثثرأ، 
موسى.يا سالت ما لأ أعهليتك قد افه: قال ]٦٣[ 

فرعون.بهلس من فامخيناك ؤضيعا، كنت حين أحرى، نعمة العمة هده قبل -يامهمس- عليك أنعمنا ولقد [ ]^١٣

آلثاعهءاته.٤١)؛ يذب 
ش،بماكن.لأبمدةث

آؤًسؤأطذهاعصاي ئ قال ممسكثودئ. 
تابمامغا.ةلبىا
اؤداينجهيإإْهالشها
الأول.لأظنإتد.ق
لإامحا.قثلق
خم.آدمخاللأونلأم.ئاد
ؤيعسةَين
^جمللوضلمحاما.تيف

متبحكضدبجءأزرى.فلإىتيامى.ك 
^،إناتيارآ.ئادةن

^وعلتث؛لإاقمر؛؛حؤع



طهصورة 

^^صأش'قئلؤظبملآك
يؤلكنك 

صكقربجثها
ين\بيوقةلقظة

سن؛نفيا،لمحتيوجئشعققدردنمويئْءئيت 
و؟لأحولثإثاثفي محق أدهب ٠ تنيى 

^قور0إةثوهمج(ملأقه
ه،لأركآ\قاف\فأنص
مظ1سميظى

طتاتيامغلتنولاوهف يعولازاة قلإاْ 
وؤنةثؤيخِجقحظبجينو% 

آلتثابوبشًكدبلهتئ0\سامحاإثنآأن 
أعشهايئ.قلوبماآقئ 

ذدئج(ةلمحابائأص_نآلأكج(و'فيغ 

ا١٣

ابنكضي أن أمك: ا ألهنتحين ؤذلك [ ٣٩]٨٣، 
النيل،ق \طو->يه ثم التابؤت، ق ولادته بعد مؤسى 

معوزفياخده السباحل، عق المل يلمه فسؤف 
فصمتْني محبة عليك وألقيت ؤعدوه. عدوى 

حفظي.وق عيي عل ولرق العباد، محبوبابين بدلك 
وتعال"بحانه -ّض العتن صفة ات اثبمالأية وق 
زكماله.بجلاله يليق كما 

يمتتبعك احتك نمى حقن عليسك ومتثا ا أ ٠ ت 
يطله،نن ش أللضم هل أخذوك: لمن تقول 

هرئما بعد أئك إل اك مدينلتشم؟ ويرو،مافه 
منيلامتك نضها تطيب فرعون؛ّق يدي أق 

الرحلوقتلت ممدك، نز نحزن ولا والقتل، الغرق 
القتل،ؤنحؤف فعلمك قأ من مجيناك حقنا القبطي 

محييزرا، ٠١أهل إل حائما فضجت ابتلاء، وابتليناك 
المؤعدق آآ مدين  ١١من حشت يم فهم، سنين فمكثت 

وإرادته،محيثاموافقاكدراممه قدرناءلأيسالك الذي 
وتعالتبارك للة كله والأمر 

ونهي•بامرئ والقيام عي، والبلاغ واحتياؤألمسالي، لك، مي اجتباء العم هدء -يامؤسى- عليك وأنعمت ل\ا[ 
ولارس١كك، ؤصدق قدرق ؤكمِال ألؤهيي عل الدالة باياق هارون وأحؤك أنت —ياموّى— اذهب أأ[ ]؟ا— 

لعلهلعليفا؛ قولأ له فقولا والظلم، اليتكفر ق جاوزالحد قد إنه فرعون؛ إل اذهبامعا ذكري. مداومة عن يصعقا 
ربه.بجاف أو يتنكر 
يقبله•فلا الحق عل يتمرد أوأن بالعقوبة، يعاحلنا أن نحاف إننا ربنا وهارون: مؤسى قال لْا[ 

إليهفاذهبا أفعالكما، ؤأرى كلامكم-ا محكماأسمع فإني هممن؛ من تحافا لا وهارون- لو؛ّى اش قال [ i-Aت٦ا-
أتيناكقد الأعمال، من يطيقون لا ما تظفهم ولا إسرائيل، بي أطلق أن ربك من إليك لأّولأن إننا له: وقولا 

قدربك إن هداه- انع لن تعاف النه عن.اب من والسلامة دعوتنا، صدقناق نؤ تدل ربك من معجزة بدلالة 
وشريعته.دعوته عن إعرض كدب من نز عدابه أن إلينا أؤى 
مؤمى؟يا ربيقما فتن الإفتتكار-: ؤجه -ر لهما فرعون قال ل؟ا[ 

الهيابةمحلوق م هدى ئم منعه، حنن ض الدال به اللائق حلقه ثيء أعقلي الذي ربنا مؤسى: له قال [ ]٠٥
له.اينه حلقه بما الانتفاع إل الكاملة 

فقدالماضية، وماخبرالقرون السسابقة؟ الأمم شان فما والمشاعبة-: المغالعلة ؤجه -ض لمؤسى فرعون قال [ ]١٥
واليكفر؟الإنحكار إل سبقونا 



نوروحلصا.إئزإالثايسءقز

اياكن٣١٥

مناليس عنه سالت ما لفرعون: موّى قال [ ]٢٥
منفيماثغلت القرون هلإتلك بل بصيده، نحن 
به،هلإل ولا الخفوحل، اللوح ي رق عند ذلك 

مماشيئا يني ولا ؤاحكامه، أفعاله ق رق يضل لا 
منها.علمه 

للانتفاعميئرة الأرض لخقم جمل هوالذي تمْ[ 
ماءالمن وأنزل طرقاكثثرة، فيها لخقم وجعل بها، 

البات.مجن ■محتلمة أنواعا به فاخرج مملرأ، 
ليقم،ماأنبتنا محليبات من ~أيهاالماس- كلوا ]اْ[ 

مايكرم ي وبهانمشم-إن حيوانانمكم وارعوا 
وإفرادهلؤحدانيته ودعوْ الله، قدره عل ات لعلام

السليمة.العقول لذوى بالعبادة، 

وفيهاالماس-، -أيها حلمتاضم الأؤض من لْْ[ 
أحياءمرةنحرحاءك_م ومنها المؤن، بعل. نعيدضم 

والخزاء.للحاب أحرى 

ؤيضلشي"س؛ى0ألخى

ماي'ّؤاهًًىرإألثمأءمآء'هر؟تاىيءأر-ثجا.ين 
قلائمحهءاسم-ا

وفه محا 
^بيمحؤقىقالساِيا

محخهنؤمءسملئ 

طمح/لقاشمحىج(

سئههمودرأإمنق/ها.وقئحاب 
ئا■ءمحا5ِلثضن,ميدان هنذى آلقمكا)ثرهالو١١ن 

الإخآتيسآئنؤه
■حميعها،ا وحججنآدلنا قرعون ا آرينولقد [ ٥٦]

الحق.قبول عن وامتنع بها، فكدب محؤثى رسالة وصدق وقدرتنا ألوهيتنا ض الدالة 
هذا؟ديارنابحرك من كمجنا ~يامفيّى~ جئتنا هل معوز• قال [ ٠٧]
مكانق أنت، تحلفه ولا نحن تحلفه لا محددأ، ءوءد.أ وبينك بيننا فاجعل سحرك، يحرمثل نأتيك ؤف ف[ ٥٨]

بيتناوبينك.معتدل مستو 

وناحيةفج مزكل ويجتمعون الماس، يهزبن حنن العيد، يوم للاجتماع مؤكدضم لفؤع—ون؛ مئّى نال [ ٠٩]
الضى.وقت 

الاجتماع.لمؤعد ذلك • XJUجاء ثم سحرته، فجمع الحق، من مئّيى به أتام عما ممضا فالبرمعوز [ ]٠٦
عندهمن بعذاب قيستاملخكم الكن.ب، الله عل محثلمقوا لا ١حانرو١، يعقلهم؛ فرعون لسحرة مؤآى قال [ ]١٦

كذبا.افه عل احتلق خرمن وقد ويبيدضم، 
يخرحاضمأن يربدان لساحران وهارون مئّى إن قالوات سرأ، وتحادثوا بيتهم أم/هم السحرة فتجاذب ]٢٦~ا٦[ 

منعليه واعزموا كيدحقم، فاحكموا عليها، انتم الي المحرالعفليمة بطريقة وبذهيا دسحرأْما، بلادءكم من 
وتغلبواسحرالأبصار، لقبهروا واحدة؛ مرة أيديضم ماق وألقوا ائتوامناواحدا، نم بيتضم، لأف غبراخت 

وقهره.فغلبه صاحبه، تؤ علا من اليوم يجاجته حلفر وقد وأخيه' ءوّى 



نؤرءطها-إثزءالث\دسمحر

تققال أق. س أق ءاؤوئةئ؛إامآانيق
هجمابيينسمسمممح1
شدعجمه'لهي.قالأمحفإه
ظاو؛اقاحامأ
شك>ولألإو\
^تئ.هالآ\ظورقل\لآ\دل

آقىثلإ؛اةهروةاؤؤ 
^لخدآس

^ش.قالألفيتقؤماجآءد\سلإآاقد 
لتاماثلإقاقنمىهتذهؤ١لىءقخاثيثت 

ساص\ؤةأُسا
ك.إاقهرسلأتوبمرني1
غُض.وثنهءهئاس

٣١٦

أولأ،عصاك تلش إماأن ياموسى السحرة: قال [ ]٠٦
معنا.ما فنلش نحن سدأ أن وإما 

مامعبمتكمألمواأنتم بل موّى: لهم قال [ ٦٧، ٦٦]
قوةمن مؤّى فتخيل ؤعصثهم، حبالهم فالموا أولأ، 

هنفق موٌّى عر 3انهاحان اح^ٍهنىأ م
بالخؤف.

فانكضء، من مخف لا حينئذ: لمئّى اش قال ]٨٦[ 
ؤحنؤده،معوز ؤعل السحرة هؤلاء ؛ ٠٣الأ^؛ أنت 

ؤستغلبهم.
حبالهمتبتلع يعينك ؤ، الق اك عمؤألق [ ]٩٦

احرمكرص هوإلأ ما امامك عملؤه ا فمؤعصهم، 
اين؛١^٠لظفرالسماحردحرْ ولا سحر، ومحل 

ء

فظهرماصنعوا، فبلعت عصاه، مومو_ا فالز [ ]٠٧
همانفحرة الفا]^٠١ علهم■ الححه وقامت، الحق 

هارون؛رب امتاوقالوا: احيين صالأؤؤش عل 
غلبنا■ما صحرا هذا لوكان وموّىا، 

واتبعتموه،بمؤسى، اصدقتم للحرة: فرءون قال [ ]١٧
JL^■لكم آذن أن قبل له ؤأقررتم  i فلأقطعنتابعتموه، الحر؛ غلمهكم الذي لعفليمحكم مئّى إن ؛،؟
٣؛أحسادضم- -بربهل ولأصلبنضم الأحرى، الحهة من؛ ونحلأ جهة يد.أمن بينها، مخالفا وأرحدطم أيدّيأضم 

له؟وأدوم الأخر' من؛ عذابا أشد مئّى رب أو أنا السحرةأينا: أيها ولتعلمن الخل، حن.وع 
علالدالة الحنان موّوإمن ماحاءنابه  ١٣دينك ونتبع فنؤليعك نفضلك، لن لفرع_ون: حرة القال [ ]٢٧

ماأنتفافعل حلقنا، الن^ى اش ربوبية  ٠٠٣النعومة ربوبيتك ئئحذ ولن؛ ربه، وطاعة متابعته ووجوب مدقه، 
بانتتهائها■منته عذاب هوإلأ ما بنا تفعله وما الدنيا، الحياة هذ.ْ ؤ؛ _، Lj[]aJL_pإنما بنا، فاءزٍ، 
السحرعمل من عليه أكرهتنا وما ذنوبنا، عنر ربنا لعفو به؛ حاء بما ؤعملنا رسوله ؤمدقنا بربنا إقاآمنا ]٣٧[ 

■أمره ؤحالف عصاه  ٠٠٣عن.ابا وأبش أطاعه، لن جزاء فرعون" "يا منك لآ حير والنه مئٌى• معاؤضة ؤ؛ 
iU■[ ] مخياولا فيسبمرح، فيها يموت لا بها، يعدب جهنم نار له فان به كافرا ربه يأت الأمرمن؛ إئ اض؛*١^ قال

■بها يتلذذ حياة 

نحرىالدائمة، الإقامة حنات ؤ، العالة المنازل فله المالحة الأعمال عمل قد به مؤمنا ربه يات ومنه [ ٧٦، ]٥٧
الدنسمن طهرنفسه لن؛ الله من ثواب القيم العيم ؤذلك أبدا، فيها قصونهاؤأشجارهاالأنهارماكثين؛ تحت من، 

حلقه■أحدأمن، بعبادته يشرك لا ربه ولش معاصيه، واجتنب فأطاعه وحده الله وعبد والشرك، واهبث، 



نوزْءله

اقني؛تإمح٣١٧

ليلااخزج أن موسى: إل ا أؤحينولمي ]٧٧[ 
قلهم فاتحي راممرال من إسرائل بق من ادي بعب

أنؤجنودء فرعون نحامحامن لا الحرؤلربمايائسا' 
•البحرغرقا ق نحثى ولا فيد-ركوكم، يلحقؤكم 

إسرائيل'ؤبمربهمهلريقاقملّتماببق فنرى ]٨٧[ 
الما األاء من فغممهم ءثنود0، هممن فاتبعهم الحر' 

وقومه.ونحامؤمى حميعا فغرقوا الله، إلا كنهه يعلم 
الخكفرمن لهم زينه بما قومه معوز ؤأصل [ ]٩٧

الهواية.طريق بهم سللئا وما والنكدستا' 
منأنجط'ضا حننا اذكروا إرائتل بق ا ؛؛ ]٠٨

الأيمىالخانت، موءدًقم ا ؤجعلنهمعون' عدوكم 
علتءًثم'التوراة الطورلانزال جيل من 

طعمهالقح مماضه مجاتاكلونه' التيه ق علبتكم 
الستّاق.يشبه الدى والطير كالعسل 

يظلمبان فيه تعتدوا ولا الهلس،، رزقنا من كإ؛\ [ ]١٨
ؤخر.هللثا فمد غضي به يرل ومن غضي' بلتكم فيهزل بعضا' بعضنكم 

عليه.واستقام الحق إل اهتدى ثم الصالحة' الأعمال وعمل ق ؤآمن وكفره' ذنبه من تاب لمن لغفار وإل [ ]٢٨
وراءك؟ؤخثفتهم الأيمن، العلور جام، إل بفثهم فموّى- -يا قوملث، عن أعجللثا ّثيء ؤإي ]٣٨[ 
رضا.عي لخزداد ري- -يا وسمتهم ي' يلحقون سوفا خلي إنهم قال: ]-؛٨[ 

أضلهم.قد السامري وإن العجل، بعبادة إياهم فراقك، بعد قوملمثا ابتلينا ئد فانا لو؛ّءات الله قال [ ]٠٨
التوراة؟ؤممدأحسنابانزال رجكم تعديكم ألم ياقوم لهم: وقال حزينا' عليهم غضبان قومه إل مئّى همجع ]٦٨[ 

ربيكم،من غضت، بيه لعليعكم بجل  S[*iتفعلوا أن أردتم أم الؤعد' و١شهلاتم العهد عليعقم أفطال 
بأوامري؟الالخزام وتنكتم العجل' ؤكبدتم مؤكدى فاحلفتم 

فيهاحفرة ق فألقيناها معوز، قوم حئ أئقالأمن حملنا ودكنا باحتي١رذا، موعدك أحلفنا ما ياموس قالوا: ]٧٨[ 
اللام.عليه حريل همس حافر تربة من معه ماكان لمامري ١ ألش فكدللث، بامرالسامري' نار 

لأاضبمادىةآمتهمشما

ؤمهءوءشيهم.إشملوون 
صمحنحظو5عدة|
^محقشلنئىمحِْس
فلتيءئ>محي

قمارلتزيابمحلعا.واق محي 
بممحآشءن

ؤنيدئ،إفيقمحيي ؤ  ٤٥١؛ Jbهآل ثئؤتئ. ؤهلث 
وئثلأؤث١هندثناؤملقمىءق قال لمش. ري، 

^تةباثال
عك،ؤِ\فثهنمحال ُئ!ؤرءوظامحأ 

ئاحشتحررة^ عثبميرغضبامن نحل وائد 

.١^١^ أنش آدئووِثقدمها زيثة اويإراهن 



نؤتأله

جألأدعومح\فيمحواصفز،حج 
ةنؤتجٌ؛\يزؤو
سا0ؤصةد3هزمحوط
jJ^j^

0وبجيمااني< 
يىدلإا0
^مِلأئ\ملأتفي
مابؤ،إمحءذ
ثثنمرؤ(هدال

اُقرِتن مضه يبمميايوءيقصئ يماؤ دص/ت 
ثالسوكليشى0 طنؤق ٠Jنحا قني ١^٠^١ 

يىمحقمح-اشئنق
هامبم\ؤىكش
ثهرفي\بيئاه\قا
ممالأموئطلشةا0

٣١٨المحاكن

الذهبمن إٌرائيل لّ—ي ايامري نمنع ]٨٨[ 
بهالمفتونون ال فقالشر، حوار بجور دا جعجلا 

فميهموّى، وإله هوإلههكم هذا للاحرين: منهم 
عنه.وعمل 

يا=ىلمهملا أنه العجل عبدوا الذين يرى أفلا [ ]٩٨
صدفع ولايقدرعل جوابا، ولايردعليهم ابتداء، 

لهم؟نقع جلب ولا عنهم، 
رجوعقل من إرائيل لجي هارون قال ولقد  ١٩٩

ليظهرالعجل؛ بهذا احمحرتم ا إنياقوم موّيى؛ليهم؛ 
غرهلا ربضاالرحمن وإن ^، ١٤١١من منضم المؤمن 

ؤأحليعواانئه، ادة عيمن إليه فيماأدعوكم فاتبعوفي 
شرعهأاتياع ق أمري 

خمرنزال لن منهم: العجل عباد قال [ ]١٩
الماموسى.يرجع حق العجل عادة 

منعكثيء أي هارون: لأخيه مئّى قال [ ٩٣، ]٢٩
محرخلافيبه فيماأمرتك أمري أفعصيت وتركهم؟ ي فتلحق لاتتبعني،، أن دينهم عن صلوا رأيتهم حنن 

بعدي؟والإصلاح 
لشعررأيي،ولا بلحيق تمسك لا أي بن، يا هارون: له فقال إليه، بجره ورأسه هارون بلحية موّى أخد نم ]■؛٩[ 

رعايتهم.بجن وصيي نحفظ ولم إسرائيل، بق بتن فزفتا تقول: أن بلثا" ولحمتا تركتهم "إن حفتا إف 
فعلته؟ما إل دعاك الذي وما سامري؟ يا شانك فما امجري: للمموس قال [ ٩٠]

البحروغرقمح، وقتاخرؤحهم الملام-رفرس، عليه -وهوجيريل يروه مالم رايتا اثامري: قال [ ٩٦]
العجل،صنعتامنه الذي رالحك فألقيته ترابامنأئرحافرض٠راجبريل، بهتكهم، فاخذت ؤجنوده، فرعون 

الصنع.هذ.ا ؤء بالالأمارة نفي، ل رقتت ؤكذلك، وفتنة، بلاء خوار؛ له ع.ا جعجلا فك١ن 
ولالاأمس، أحد: 3؛ل منبوذاتقول تعيس ال-نياأن الحياة ق عقوبتك فإن بط فاذهامري: للممئٌى قال [ ]^١٩

١كيمعبؤدك إل وانظر تلقاه، يمؤف إياه، الله بجلفك، لن، ؤعقابلق،، لعد.ابك الاخرة مجؤعدأق لك وإن امس، 
أثر.منه يبهم، لا حق الربح؛ به دروألتذهما البحر ق لثدروقه نم باليار، ليحرقنه عبادته ش أست، 

ثيء.م، علمه ؤسع هو، إلا ■بحق معبؤي لا الذي هوالله الناس- "أيها إلهعكم إنما [ ٩٨]



نوزءف

اهمنإكثن٣١٩

مؤمىأناء انمول— "ايها عليك قصمنا كما [ ]٩٩
وقئلك. الس_ابقين بانٍاء نحرك ا، وقومهوفرعون 

يتذكر.لن ذكرى القرآن هذا عندنا من آتيناك 
به،يصدق ولم القرآن، هدا عن أعرض من [ ١٠٠]

بجملالقيامة يوم ربه ياق فانه بمافيه، يعمل ولم 
عظمأ.إنما 

الثقيلالخل ذلك ؤساءهم العذاب، ق خالدين [ ١٠١]
المار.أوردهم حيث ١لآدام؛ من 

المعثح،ررالة_زناالصيحة ١لمالائاق ينمخ يوم [ ١٠٢]
تغيرتزرق، م وهاليوم ذلخكم الكاذري-ن وق وف

•والأهوال الأحداث شوة من ؤمميونهم؛ ألوانهم 
هالعض: بعضهم يقول بيتهم، ون يتهام[ ١٠٣]

أيام.محرة إلا ادنيا الحياة ق لمثتم 
يقول•لثن ومرون يقولون بما أعلم تحن ]■؛•١[ 

اواحدا؛إلايومالمثتم معقلا: ؤأوفاهم أعلمهم 
القيامة.يوم أنمهم ق الدنيا لقصرمدة 

مصيرعن قومحك اليِول- -أيها ويالك [ ١٠٠]
أماكنهاعن رق يزيلها لهم: فقل القيامة، يوم الخبال 

ؤرياهؤتمر;محملتيرأكنؤ ذحىن\هساءرضعئه 
ينفحلهراومأفي>هؤ:حملا،وزم وساء فه 

هلج(بمحمنينحت ق
محمتاظن\دظز

ئاهضزهائاعصمصماج(صلينسثهالإ، 
يتئئولأقمحّ
^^اتلإ؛تيلأشغالأساه

إٌآوماوةىمحلأثنيآئته،الأسلؤث 
ظثه.زتيئلودالأمم
^هممحمآقدِوقحابسحمل
ونيوأ؛رق>لأبجاف

وصزفثاؤءائا٤^١ ؤنلقئ ؤللمثا 

منبثا.هباء فيجاJله١ 

منلأاستوائها من الماظرإلها يرى لا فيها، نبات لا ا، ملمنوية مهلة منبّحينئذ الأنض فيرك [ ١٠٧، ١٠٦]
اتحفاضا.ولا ارتفاعا ولا 

وصدقلأنهاحق الداش؛ دعوة عن ■محيي لا القيامة، موقف إل الداش صوت الماس ينبح اليوم ذلك ق [ ١٠٨]
حفيا.صوتا إلا منها ئصع فلا للرحمن، حضؤعا الأصوات يسكنت الخلق، لخمح 

ولاله، المشفوع عن ورض للشافع، الرهمن أذن إذا إلا الخلق، من أحدا الشفاعة تنفع لا النوم ذلك ذ [ ١٠٩]
المخلمس.للمومجن إلا ذلك بمتتكون 

وتعال.علماسبحانه به حلقه بجيهل. ولا أمرالدنيا، من وماحلفهم أمرالقيامة من الماس أيدي مابين اثنه يعلم [ ١١٠]
يموت،لا الذي بجلاله يليق كما ١لكاملة الحياة معاق حمح لٌ ١^■^، لخالقها، وذلت، الخلائق وجوْ وحضعت [ ١١١]

حلقه.من أحدأ اش ْع أشرك من القيامة يوم حر وقد سواه. عمن نعي المثيء، تدبيرؤ ر القائم 
حنانه.بنقص هضما ولا سيئاته، بزيادة ظلما مجاف فلا بربه، وهومومن الأعمال صالحات يعل ومن [ ١١٢]
بآياتنا،وكفرهم معاصيهم ض اكام الخكفرمن ؤحدرناأهل الأعمال، صالحات ق الإيمان وكمايعبناأهل [ ١١٣]

هذالهم مجدث أو ربهم، يتقوا أن رجاء الؤعيد؛ من أنواعا فيه وفصلنا لفهمؤه، العرل؛ باللسان القران هذا أنزلما 
ويعتبروا.فيتعفلوا، تن.كرة، القران 



ايزأالثايسئت

هيزذيىبماج(ومحينة'بمذئ\قلق 
هلتاقإذ وزمحد ٢،^؛( خمن 
هىئنوإآلآالإىابم لنثنيكق 

لأ4مجةمحازلزنياق خذِ\ظوه صلتا 
ذه\لإثتئج(ألامع 

سمّفءي
قالألئنظن 

^تثفيثاي'د4تاوشثا

^أهيظامثهاؤهدئ. عكه ،فثاب jAjjآجتثه ثم 
^^اياسةًظرهئتى
بولأ,ص،هوسامح
وئ؛ظوؤأينف

ؤةلَةث.لجخنآ.محذى ةثوه,ئ'خذنيآ أغش. 

٣٢٠ايثاكز

معن وتقدس ورتي، ~سحانه~ اش فتره [ ١١٤]■
هيلئاوجبار،كل قهرسلطال الذي المللث، نقص، 

ووعدهحق، هو الذي ثيء، بهكل —، المن—۵٧
تعجلولا حق• منه ثيء ثكل حق، ووعيد' حق، 

قبلالقرآن تلؤ ق حريل ابقة بم-أيهاالرسول- 
علتي.ما إل علما زيل رب، وقل: ْنه، بمزغ أن 

الشجرة،من ياكل أن فل من وصيناآدم ولقد [ ١١٠]
لكعدو إبليس إن له: وقلما منها، أكل بألا 

أنتفتشي الحنة، من بجرجنكما فلا ولرؤجك، 
فائاعهالشيطان، إليه فوسوس الدنا، ق ؤرؤحلث، 

:بحفظالعزم ق قوة نحدله ولم الؤمية، ونسي آدم 

للملائضة:قلما إذ الرسول واذكر-أيها [ ١١٦]
يسجدوا،فأطاعوا وإكرام، تحتة جود لائم اسجدوا 

س؛ح:سس
فيخرجكامنبمعصيق، تهليعا0 ولا ه منفاحذرا 

منها.ا■محت إذا فتشي الحنة، 
ئعرى.فلا قلص وأن نحؤع، فلا تأكل أن الحنة هذه ق مستمزه وعطيه تائه يغمه -ياآدم- للف، إن [ ١١٨]
الشمس.م يصيبك ولا الحنة هذه ق نملس ألا للث، ؤأن [ ١١٩]
ملكألاوملكت نطت، فلم منها->ئ-ت أكلت إن شجرة، ش أدلك هل له: وقال لائم الشيطان فوموس [ ١٢٠]

٥^^؟ولا ينقضي 
أعينهما،عن مستوره ؤكانبمت، عوراتهما، لهما فامحشثمت، عنها، انثه نهاهما الق الشجرة من ؤحواء ادم فأكل [ ١٢١]

ربه،أمر وحالفآدم عوراتهما، من انمكشف ما ليسهرا عليهما؛ ويلصقانه الحنة أشجار ورق من ينيعان فأخذ-ا 
منها.الاقتراب عن ادو4 نهاه الق الشجرة محن بالأكل فغومحا 

رشد0.وسا0 توبته، وقبل وقربه، آدم انفه اصطق ثم [ ١٢٢]
مييأتيكم فان فأنتماوهوأعداء، إبليس، حميعاْع الأيض إل، الهنة محن ١هبعلا يحواء• لأدم تعال النه قال [ ١٢٣]

الله.بعقاب الاخرة ق يشي ولا ويهتدي، الدنيا، ق بمشي فانه بهما وعمل وبياق هداي انع فمن وبيان هدى 
الفضلأهل من ظهرأنه -وإن شاقة ضيقة معيشة الأول الحياة ق له فان به أدكرْ الن-ي ذكؤى عن نون، ومن [ ١٢١]•

الحجة.ؤممن اروبة عن أعي القيامحة يوم وتحشره فيه، وبعدب عليه قيره ويضيق واليسار، 
الدنيا؟بصثرأي كنت وقد أعص، حئزتي لتر رب، ادئه: ذكر عن المعرض قال [ ١٢٠]



نؤروطهاؤزثالثايسءقز

ايئإكن٣٢١

أتتكلأنك أعي؛ حشرتك له: تعال الله قال [ ١٢٦]
وكابها، نومن ولم عنها، فاعر؛فهتا البينان، ال ي١ 

المار.ق ئرك اليوم فكدلك المذيا ق تركتها 
فعصىه نفخمي أمف من نعاقب وهكذا [ ١٢٧]

ولعذابالدنيا، ق بعئوبات باياته يؤمن ولم ربه، 
اللأنه وائت؛ أ،لاوأدوم أشد المعدلهم الاحرة 

ينشقي•ولا 
طريقص الؤسول- ~أيها قومك يدل أفلم [ ١٢٨]

ملهم،الكد.ة الأمم أهلكامن من كرة اليثاد 
قإن هلاكهم؟ آثار ويرون ديارهم، ي يمشون وهم 

لأهللعبرأوءفلات عن.ابهم ؤآئار الأمم تلك كرة 
الواعية.العقول 

دتاخيرالع،ذ.ابربك من سقت كلمه ولولا [ ١٢٩]
يللازمهم الهلاك عنده يفع متئ وأجل عنهم، 

ًكفرهم.لسبب يستحقونه؛ لأنهم عاجلا؛ الدنيا 
الكذ.بونيقوله ما ض الئسول- -أيها قامر [ ١٣٠]

^^اثآة>قةُون

لخص.هلثاماؤنخ 
أكنسنقلطلئ زك مد 

فإرإقألكار^ث

هلآق.لأمبمإكقوةأإد -آ
ؤألتؤبة^ ٤٠ريقاهن إلصؤووأنظ١طقهالأثئةق 

اولمئايمقزرث ^هالأؤلأتابماإئابج 
^كث؛مربمل0 ماقأمحّنياألأوق وتته 

^^،١^١^^قبحننقإمحء 
مربمر(همبموأ

تيي١مىلإنلأتئهقثتملموذ 

غروبها،قبل العصر صلاة وق الثمى، طلوع الفجرشل صلاة ذ ربك بجمي ؤسبح وأياطل، أؤصاف من بك 
الصفطؤف وقتها القلهر-إذ صلاة المهارق أمحلراف ربك بجمي ؤمح الليل، اعات ق العشاء صلاة وق 

به.ثزض بما الأعمال هذه ر تثاب الغرب؛'ي صلاة وق المهار من الماق والصف الأول 
ال.نيا،الحياة هذ.ه ق زائلة فإنهازينة المتع، أنواع من ؤأمثالهم المشركين هؤلاء ابه امئعنمإل تنقلر ولا [ ١٣١]

نفاد.ولا له انقهناع لا حيث وأدوم؛ به متعناهم مما حيرلك وثوابه ربك ورزق بها، ليبتليهم بها؛ متعناهم 
والعاقبةونمليك. نرزقك نحن مالأ، لامسالك أدائها، واصطرس بالصلاة، أهلك وامن-أيهاالمي- [ ١٣٢]

القوى.لأهل والأحرة الدنيا ق الصالحة 
الصدقالقرآن ^١ يأتهم أولم صدقك، س تدل ربك من هلاتاتينابعلامة -أيهاالرمول-ت مكدبؤك وقال [ ١٣٣]

الحق؟من السابقة الكتب ق لما 
هلاربنا لقالوا: كابا عليهم ونزل وسولأ إليهم مسل أن قبل من بعداب المكدبئن هؤلاء أهلكا ولوأيا [ ١٣]-؛

دابك.وبجزى ئدل أن قبل من وشرءك، آياتك ونتع فتصدقه، عندك، من ؤسولأ إلينا أنسلت 
الصروالملاح،ييتكون ولن منتقلردوائرالزمان، مناومنيكم كل بانثه: المشنكين لهؤلاء -أيهاالرّول- قل [ ١٣٠]

ومنيتكم؟منا للحق المهتدي ومن المستقيم، العلريق أهل من تعلمون: ففانتظروا، 





ايز،الث1خءقز

اهمثأكن٣٢٣

بمابمًكفرهم أهلهاظالتن لكن القرى وكشثرمن [ ١١]
حميعا،أبادهم بعذاب فاهلكناهم لهم، نسبه جاءتهم 
سواهم.قوماآخرش بعدهم وأرجد.نا 

ازلأالثديي عذابا الظالون هؤلاء رأى فلما [ ١٢]
يرعونقربتهم من إذاهم بوادرْ، وشاهدوا بهم، 

هاربئن•
إلوانجعوا تهربوا لا الخال؛ هذه ق فنؤدوا [ ١٣]

اكتهكمرمالملهية دنياًتكم ق ونشكم لذاتيكم 
ؤذللث،سعئا، دنساحكم من يالون لعلعكم ثدة، الم

بهم.والاستهزاء الخربة ؤجه 
بجرمهمإلااعترافهم جواب من لهم يضن فلم ]■؛١[ 

بعكمرتا.نا أنفظلمنا فقد هلاكنا، يا وقولهم؛ 
هملاأنفالدعاء -وش المقالة تلك فمازالت [ ١٠]

حىير،ندونها دعوقهم بالظلم- والاعتراف بالهلاك، 
فيهم.لاحياة حامدين الحموي، جعلناهم 

محقديبِش تمروان أن فاحد.روا-أيهاالخاطبون- 
قبلهكم.بالأمم حل ما بضم فحل محي 

ومابينهماعبثاماءوالأؤحش االومحاخلقن[ ١٦]
الناس--أيها عليهقم الحجة لإقامة بل وباطلا، 

ثث\صٌؤطاتظاية
هميثه-اتيوثج(
^^^لمايئريىوطئؤِئءكهم
^امحثلج(ثاراكذذاق
شاضيِنح(وتاظنا

ثحذؤ\ون)أ\إا ه هيمح، وما.وهما وآلأيص ألثمآء 

مزاطوءاؤظطافو0ج(
ت£حتهوؤثشذؤووتومن ؤ ويءدمن 

نم1وودث0
يحتت أق هنذلأئنبمث لإاننيتاآللإهالأآئ 

بمؤقهشصوه

له.إلا العبادة تملح ولا شيء، يثبهه لا ذلك خلق الذي أن فتعلموا ى، بدلك ولنعتبروا 
لاستحالةذلك؛ ماكنافاعلين حكم، عند من لا عندنا من لأءىز.ناْ أوالماحية الولد من لهوا نتخذ أن لوأؤدنا [ ]/١١
أوصؤاحبة.ولد لما يعكون أن 

-أيهاالشزكون-الأخرة ق المذاب ولحكم مضمحل. فإذاهوذاهب الماطل، فيدحض ونبئنه، نقذذبالحق بل [ ١٨]
به.اللائقة بغيرصّفته ربعكم ؤصفعكم من 

فكيفولايملونها. عبادته عن ياثمون لا اللائعقة من عنده و١لنين والأيض، الموات ق من ءل بحانه وثنه [ ١٩]
ؤخلقّه؟عبده هو ما به لشمك أن بجون 
سامون.ولا يصعقون لا دائما، ويرهونه اثنه يذكرون ]•٢[ 

الوق؟إحياء تقدرر لا الأرض من عاجزة يتخذواآلهة أن للمثركقن يصح كيف [ ٢١]
العمش،رب الله فتهره نظامهما، لاختل شؤونهما، تدؤ وتعال بحانه غثرالثه و١لأرضآذة الموات ق لوك١ن ]٢٢[ 

نقص.ؤش والافتراء الكذب من ١لك١فرون، الجاحدون يصفه غثا وتقدس 
أفعالهم؟عن يسألون خلقه وهمح خلقه، ق قضائه عن نال لا أنه والعبادة بالخلق سبحانه تمثله دلائل من إن [ ٢٣]

مال،-يعقمهاتوا لهم؛ المسول- -أيها قل وتميت؟ وتضروتحي تنغ آلهة غيراثنه من المشركون هؤلاء انحذ هل ]ا؟[ 
وماإليه، ذهبتم ما ر دليل السابقة الكب ذ ولا به جثت الذي القرآن ق فليس ألهة، ماانحذتموه ؤ الرهان من 

له.منكرون الحق عن معرضون فهم وتقليدأ، جهالآ إلا أشركوا 



دإئزإ3يغءم

وتىJلآاشلأنهر
زمرضأوئةدإٌ تحكتبهمث ^^١؟ 

مُهزوماظهز
مإئصيتهءذقةونىه

حققئؤإاوؤقو]ؤئ 0 آلظيلأ نحني •>ةؤةللإزق< 
^^غوخأو1ت\لن 

صِفهوجملثافيآلأومح.بمن 
بجامحاجائلأقمحزلن رو؛يى 

ظم\محارئوفرض
محمحىعآقلوسرؤكل
^؛٣^٧^،

دآيثهحقلدثس نفلا
فثنهئك\بجموهآثؤت 

ا؟مأاتش؛نإمح

إلارّول من قبلك"أيهاالهول" وماأطنامن [ ٢٠]
العجالةفاحلصوا الله، إلا لامعبود■بحق انه إليه نو"ي 

امحكون:صارصهأبزصلا-؟،/>؟[وقال 
فاللأنمكةذلك؛ عن الله ترم الله. بنات اللأنمكة أن 
قوهم بالفضائل، محصؤصون ممزبون الله اد عب

ربهم،به سايامرهم بإلا يتكلمسون لا حناعنهم حس 
لهم•ياذن حق علا يعملون ولا 

أولاحقسابق عمل الملانحكة أعمال ومامن [ ٢٨]
ولاعليهم، وبحصيه وتعال، بحانه الله إلايعلمه 
له،شفاعتهم الله ارتقى طلن إلا بالشفاعة يتقدمون 

ونهيه.أمرْ محالفة من حذرون الله خوف من وهم 
-خمرالله مع إله أنه منراللأنمكة ذع ومن [ ٢٩]

نحنيالخزاء ذلك مثل جهنم، فجزاوء الفرض- سل 
لكْلالمءشرك.

المواتأن يكفروا الد-ين هؤلاء م يعلأولم [ ]٠٣
فلامطربينهما، لافاصل _املتصقشتن كانتوالأؤض 

بقدرسا،ففصلماها الأرض، منر نبات ولا الماء من 
الأرض،مجن الجان وأحرجنا الماء، من الطر وأنزلما 

بالعيادة؟الله ويخصوا بمادثاهد.ونه، فيصدقوا الحاحدون هؤلاء يؤمن أفلا "ي، اناءءل من وجعلنا 
إلالخلق اهتداء نحاء عة؛ فيهاطرقاواّؤحعلنا باهلها، تضطرب حقرلا الأتثبتها حبالأرض ؤخلقناق [ ]١٣

حالقهم.وتوحيد معايشهم، 
عنروالكفار ااش_ياطإن، محرقها ولا قعل، قلا محفوظة وش عماد، يرفعها لا للأرض سقفا الماء ؤحعلنا [ ]٢٣

فيها.الفكير عن لاهون غافلون —، والجوم والقمر —الشس السماء الاعتباربايات 
للنهار،آية الشمس ؤخلق العائش، فيه ليهللبوا والنهار؛ فيه، الناس هنكن ليالليل؛ خلق هوالذي تعال والله ]٣٣[ 

عنه.بحيد لا ومخ فيه يجري مدار ا منهولكل لليل، والقمرآية 
يعقونلا بعدك؟ الخود يوملمون فهم مت أفان الدنيا، ذ القاء دوام الهول- -أيها قبللث، من لبشر جعلنا وما ]-؛٣[ 
بشر.لأنه مات؛ قد اللام عليه الخضر أن ر دليل الأية هده وق هدا. 

أمرأونهيا،لف بالك؛ إلاابتلاء الحياة وماؤجودهاق الدنيا. ق مهماغئؤت ة لامحالالموت ذائقة نفى كل [ ]٠٣
والحناء.للحساب -ؤحإه- الله إل ذلك بعد والمجع المال نعم وشرا، خيرا الأحوال وبتقلب 



نورْالأسياءايزئالث\ؤغءقت

الهنيثاكن٣٢٠

اليكأثاروا الرسول- ادكفار-أيها رآك وإذا ]٦٣[ 
انحلأهذا لبعض: بعضهم بقول منك ساحرين 

وبماونمه، بالرحمن ؤجحدوا يعيج،آكءكم؟ الذي 
والهوى.القرآن من أنزله 
ومتعجلييادرالأشياء عجولا، الإيان حلق ]٧٣[ 

و١ستيعلاتالعذاب قريش استعجلت وقد وقؤعها. 

مندستعجالونه ما سيريهم بانه اش فانذ.رهم وقؤعه، 
وسرعتص.تعجيله اش مالوا فلا العذاب، 

الع،ذابتعجلن -مجالكفار ويقول ]٨٣[ 
إنمحمد، يا به ئعدنا ما حصول مق تهردثن-ت ء

الصادقين؟من اتٍعك ومن أنت كنت 
شيمالاارمايلاقونه الكفهؤلاء لويعلم [ ]٩٣

وظهورهمؤجوههم عن يدفعوا أن تهليعون ي
؛٠٣أقاموا لنا ينم-رهم؛ ناصرا لهم يجسدون ولا ار، الت

ع،ذابهم.استعجلوا ولتا يتكفؤهم، 

سومالأسماكا
0ذءءفرأتيمنهرآئىتدحفرءامعوهم 

^^ِاقأرولأشمحثمجءنلأ

انتهنؤولآهئلم،0أئو0هه 
سحلأْنهارماكالأ°

هرمنيؤث.
لابمثطيئثذممزامله-رءالهنهئمتعهرهندويخ 

ذنلإأة تروق وءأتاءمءِحئةلال 
هااصِأٌوث.آلأزشتمحهاين 

عنالعذاب يلغ دستهلعون ولا عظما، خوفا ومجافون ذلك، عند يتحيرون فجاه، الساعة تاتمهم ولسومحا ]*أ[ 
اعتذار.ولا توبة لامتعآراك يمهلون ولا أنفهم، 

ماركان الذي ائب، العل. بهم يستهزئون كانؤا بالدئن فحل الرسسول، ايها قيللئا من بر.ل اسهنى . ح.ولم]١.؛[ 
واستهزائهم.سخريتهم 

يأونهاركم، ليلخقم ي وبحرّاكم بحففلعكم أحد لا بالعنّاب: تعجلثن الاليول-لهؤلاء -أيها قل ]؟ا[ 
غافلون.لاهون ربهم ومواعفل القرآن عن هم بل بلكم• نزل إذا الرحمن باس من أويقفلخقم، نومهقم 

ؤهمعابد.يهم؟ ينصرون فكمجف ائفسهم، ينصروا ان تطعون يلا الهتهم إل عذابنا؟ من تمنعهم الهة لهم أ ]٣.؛[ 
يجارون•لا منا 

it[ ] الءكفرهم ض فاقاموا الأعمار، يتلول والنتن الأموال من يآوه لنا بالإمهال اغرالكفارؤآباؤهم لقد
بالمشركينينزله بما جوانبها من الأرض ينقص فايثه ماضية، سنة عن عملوا وقد يعدبون لا أنهم وظنوا يمحونه، 

المؤن؟من الامتناع أو الله، قد.رة عن الخروج رامكة® كفار بيع أبمًكون هزيمة، ومن ناحية م ي باس من 



ؤلأثحآكمآلأشآء\داهوإئمأسيكمأبيأ 
قتن'بواظ\بوبم
^^حرقاجعينس

^كالقؤإن فتئا مس ظلم هلا آكظؤلِآكثمة 
يخإت\شمبإنه

وهنلاوذطتاآلئنقال وقذءاثنتا 
جممإكّاومنناثاعة

حىنمحتْلصفيلؤلأ
شؤوهمهءماشه١كاظ^فيدؤممظلمإن)ه(إذ 

نذآءابمدالإاىرلآ.قل
أضو\تآظفيئلبي،ه

آلنمؤتتت بل هال ه آلق؛جيرن س ونت يالق 
ألقهص.ءظتبمن%°^، 

بىتمحظإمحت|شه

٣٢٦اقنيه؛كر

سمل-شأبلغإّ:ماأمكم
ولعكنوهوالقرآن، اش، من إلابوُي المذاب من 
تدبرإذاسماع إليهم ايلش مارلأيمعون الكف

به.ينتفعون فلا أنذروا، 
لعلموااش عذاب من الكفازنصيب لواصاب ]أل[ 

همأنفعل يالدعاء وقابلواذلك تعكذيبهم، عاقبة 
اش.غير بعبادتهم لأنفهم ظلهم سبب بالهلاك؛ 

يومق للحساب العادل الميزان تعال الله ويضع ]٧■؛[ 
كانوإن شيئا، غينهم ولا هؤلاء يفللم ولا القيامة، 

حابق حيراوشرعدت من ذرة فدر العمل هدا 

ومحاربااد0، عبمحصياأعمال الثه بؤكش صاحبها. 
عليها.لهم 

[tA ، ]ونصرأحجة ؤهارون مؤسى ا آتينولقد ؟ا
بينبه فزفا -وهوالتوراة- ركابا ا، عدوهمخمر 

يخافونالذين المتقون به ونورأيهتدي واياطل' الحق 
مجلون•خائفون القيامة فيها تقوم الق الساعة من وهم ربهم، عقاب 

كثيننواهيه، واجتنب باوامرْ ؤعمل تدكربه، ذ'كئلن محمد نموله عل الله أنزله الذي الق—ران وهدا ل*ْ[ 
والقلهور؟الخلاء غاية ذ وهو أفتنكرونه الع، عقليم الخير، 

لذلك.أهل أنه عالمين وكنا وهارون، موّى قل من إليه الناس دعا الذي هداه، إبراهيم آتيتا ولقد [ ]١٥
لها؟ملازمين عبادتها عل أقمتم نم متعتمؤها، الق الأصنام هذ0 ما وقومه: لأبنه قال حين [ ]٢٠
بهم.اقتداء نعبدها ومحن لها، عابدين ؤجدناآباءنا قالوا؛ [ ٠٣]

الحق.عن ق واضح بمد ق الأصنام لهده عيادتعكم ق وآباركم أنتم كنتم لقد إبراهيم؛ لهم قال ]اْا 
يقول؟ما يدرى لا تهنئ ملأع—، كلام لنا كلامك أم ؤجد، حق به جئتنا الذي القول أهذا قالوا: [ ٠٠]
الن'يوالأيض السموات ؤب هو عبادته إل أدعؤكم الن-ى ربعكم ل واللام: الصلاة عليه إبراهيم لهم قال [ ٠٦]

ذلك.عل الثّاهدين من وأنا حلقهى، 
ذاهبين.عنها تنورا أن بعد ولأكنرقها بامنامحعكم لأمكرئ ونائله ]م>ْ[ 



نؤزءالأيء

الشحثإمحث٣٢٧

قطعامغيرة،وحع،لها' الأصنام إبراهيم فحملم [ ٥٨]
فيتبينويالوْ، إله القوم يرجع كبيرها؛ي وترك 

عليهم.الحجة وتقوم ؤضلالهم، عجزهم 
مهانة،محهلمة ورأواأصنامهم القوم، وؤجع [ ٠٩]

لظالمإنه بالتنا؟ هد.ا فعل من بعضا: بعضهم فال 
والتوقير.للتعظيم المستحمة الألهة عل جهرائه اذ 

كبانسكياوأصامهإ;
١١٠٠٥١؛^له ثال يؤء الأصنام يدكر فى معنا ي

منمرأى عل بإبراهيم قاتوا رياؤهم: ال ف[ ]١٦
ذلكليكون قال؛ بما اعترافه نؤ شهدوا الاس؛'5، 

علميه.حجة 

١كى.ت، أأنمنكرين: ؤسالوه بإبراهيم و'؛يء [ ]٢٦
أهنامهم.يعنون آذتنا؟ كنزت 

علإظهارسفههم ماأرادمن وترلإبراهيم ]٣٦[ 
معزضابغباوتهم:عليهم محتجا فقال منهم. مراى 

فامالواألتمحكمالكبير، الصنم كسرهاهدا١ الن.ي بل 
جوابا.أوترد ت ١٤"إن ذلك، عن المزعومة 

ياوءاثه ئهزبمّهدورنلم بوءغآمحاألقاني 

جحكامأثطعؤمن هنداقثمهز؛ان 
مموثج(دزكثوا
^^ءشطمثج(مال
ضتح=كزشثالأ

محن

^طماوإضز.
ومحتنةه وارادؤأيهء 

^هاحؤاذح(ومتا
^^ثاءتيحيرت>جاثافو ^^زجعمب 

نحيبهاشيئاأوأن نفعن تدغ أن عن عاجزة وش يم-دونها، كتف ضلالهم؛ وبدالهم أبديهم' ق فاسقط [ ]؛١٦
والشرك.بالفللمم أنفسهم عل وأقروا سائلها؟ 

لهاهو-حجة بإبراهيم عل واحتجوا الباطل، فانقلبواإل إفحامهم، بعد عنادهم إليهم اعاد مومعان [ ]٠٦
تعلق؟لا أنها علمث وف ذساطا، كيف فقالوا: عليهم، 

قبحائركتؤ؟ تضرإذا ولا غبيت، إذا تنفع لا أصناما تعيدون كيف الأصنام: ■محمرألثان إبراهتم قال [ ٦٧، ٦٦]
عليه؟أنتم ما سوء فتئيكون تعقلون أفلا تعال، الله دون من تعبدونها الق ولآذتا=كم لخقم 

غضبابالمار؛ حنقواإبراهيم وقالوا: ّلهلانهم، استعمال عدلواإل وظهرالحق حجتهم لمابطلت.، [ ٦٩، ٦٨]
بردأؤلامجاكوف للنار• وقال لمسوله النه فانتصر فيها، وألقوه نارأعفليمة فائعلوا لها. ناصرين كنتم إن، لأنصكم 

مكروه.يصبه ولم أذى، فيها ينله فلم إبراهيم، عل 
الأسفلين.المغلوبين ؤحعلهم كيا-هم، اش فابعلل الهلاك بإبراهيم القوم وأراد [ ]٠٧
باركنافيهابيكرةررالش-امااالق أرض وأحرحناهماإل اا١لعر١ق٠٠، من به ولوطاالن-ىآمن اإبراهيم ونحين[ ]١٧

واللام.الصلاة عليهم الأنبياء أكر وفيها الخيرات، 
و؛؛ذلك، ض زباله يعقوب إسحاق من له ووهب دعاه، حلن إسحاق ابنه له فوهب إبراهيم، ؤئ اثنه وأنعم [ ]٢٧

له.مطيعا صالحا الله جعله ويعقوب وإسحاق إبراهيم من 



ؤايتاءاؤًكؤذومحكامألناق\هارمحاوغ آ-ثيرنت 
كاولإئهئ>

iy^y^\في>ء=قاتتا^لصت\ئةلأْ مه' 

^^ث1محئثةومبما\د 
منآلخقزبآلثظ؛مهومثهير\يوأهةُ 

ء؛ِذاينهز
إلمثهبجءءكن\نق ج(ودازدوحلأؤتوإا1 أمحعثث 

هوىِدعمهزمارئ عنهمآلثوهِ فه دمثت إذ 
^^لاءاستاغمآزطتأؤشؤئانثمن قئهمنه1 

^لآذ؛نيمحثه
تأسالإلخفهمهنمبمنكِين 

٣٢٨اقنيثإكم

للناسقدوة ويعقؤب وإسحاق إبراهيم ؤجعلنا ]٣٧[ 
وأؤحيناتعال، بإذنه وهتاعته الله عبادة إل يدعونهم 

وإمامالأنبياء' بيراع العمل من الخئرات بنل إليهم 
فامتشلوالذلك،الزلكة، وإيتاء ؤحهها، عل المملأة 

سواه.دون وحدْ ينه منقادين وك١ذو١ 
tU[ ]الخصومبين القضاء وقمل السوة الوهلآ وآتين

ااس،وومااالققريته من ونحيناْ ؤدينه، ؤعلمابامجرالله 
الخبائثبب ب^١ ١٤'إنهم أهلهاالخبائث. يعمل ك١ن 

عنحارجئن رمح' سوء أهل يأتونها الق والنكرات 
اقئه.ؤناعي 

رخمتهق فادحله العمة عليه الله وأتب [ ]٥٧
يعملونالذين من كان لأنه بقومه؛ حل مما بانحائه 

ادنه.بهلاعة 

منربه نائي حين نؤحا المسول- -أيها واذكر ]٦٧[ 
دعاء0،له فاستجبنا ولوني، إبراهيم قبل ومن قبلك 

الشريد.الغم من به الومنين وأهله فنجيناْ 
كدبوابآياتناالذين القوم كيد من ونمرناْ ]٧٧[ 

أحمعثن.بالهلوفان فأغرقناهم يح، أهل إنهم؛١^١ قه، صح؟ عل الدالة 
أحدهاغنم غدت خصمان، غنصّها قضية ق إذبجكمان سليمان، داؤدوابنه النه ني — النّول والكر—ايها ]٨٧[ 

بماالزرع لصاحب الغنم محكون بأن داود فحيتكم الزنع، فاتلفت ل—لا، فيه وانتشرت ^٠، ١١١زرع عل 
عنا.يغب لم ساهدين لحكمهم ؤكثا سواء، فقيمتهما أتلفته، 

قاكالف الزرع بإصلاح الغنم صاحب عل فحيتكم العدل، مع الهلرفين مصلحة مراعاة سليمان ئقهنا [ ]٩٧
إلصاحبهاوالزؤع إل تعؤدالغنم ثم وبجؤهما، لن؛صوق من الغنم ناخ يالزهمع فيهاصاح—ب تقيد لفهرة 

علومحنثا ؤعلما، حكما أعطيناه ؤسليمان داؤد من ؤكلأ الغنم، لمنفعة الزرع محن تلف ما قيمة اواة ملصاحبه؛ 
ذلك.فاعلين وكنا العليرنج، وكد.لك سبح، إذا معه نح الخبال بتطوبع داود 

م؛الحمحمكة نهل متشابتتكة، حلقا يعملها الدرؤع صناعة علمه بأن لام العليه داؤد النه واحتيممؤر [ ]٠٨
داؤد؟عبده يد عل أجراها حيث علييتقم الثه نعمة شاكرون أنتم مهل ميهم' السلاح وع بن الجاربتن لنحي 

القبا١الشاماا المدساا اربيت أنض إل بأمرْ بجرى معه، ومن نحمله الهبؤب شديدة الربح لسليمان ؤسحرنا [ ]١٨
الأشياء.علمنايجمح احامحل وقد الكثيرة، بالخيرات فيها باركنا 



نورْالآاتاء

اقث؛مح٣٢٩

ساحلناطين الشمن لمان لؤسحرنا  t٨٢ت
يمصونفكاذوا غيؤهم، يعجزعنه فيما تخدمهم ل

وؤذو1والمؤاهر' اللألئ له لحريتخمحون اق 
يقدرونلا منهم، يريده ما صناعة ق كذلك يعملون 

بقوتهله انثه حففلهم منهم، ايريده مماع لامتناض 
ولعالءسيحانه ؤعنه 

ابتليناهإذ اأيؤب، عبدنالؤسول- وايكر-أيها [ ]٣٨
وولده،وماله أهله وفقد جده، ق عظيم بضرؤسقم 

أصابىئد عزؤحلأق ربه ونادي قصرواحب، 
عشي•فاكفه الراُهمثن، الاحم ، وانالضر، 

LA[ ] ونددنااليلأء، عته ورفعنا دعاءه، له فاستجينا
ئعلنابهمضاعفا، ومال وولد أهل من مافقده عليه 
البلاء،مابرعل لكل قدوة وليكون مثا، رحمة ذللث، 

له.عابد ربه، رحمة راج 
الكفل،وذا والريس إساعيل واذكر [ ]٠٨

سبحانهالله ؤثاعت س الصابرين من هؤلاء كل 
الذكرفاستحقوا أقداره، ؤعل معاصيه، ؤعن وتعال، 
الخميل.بالثناء 

عملادؤنوأنفذ هءر يغؤصؤيحح من آلتّيط\ن ؤين 
ئادمحلصظظثث.هويربإذ 

كإث.تثي ان 
لهألهولهوذكقمناماهءينضز^اتيسه 

^نللإمحنآّبي.

^^تاةثيىليىأروه
مالآك،س،إيى

ؤدء=قرؤ0 ألمؤينذت كنى \قإو>طز؛ك من 

ول،احتا؟٥١. ووهنتا و ؟4 ئاسئجبما 
آلخيرتق هلح^ثالأدتعورت ذ ق

هخبيذت كا وحقامإ ورما نعتا ؤتد•مثتا 

به.أمره بما ؤعمل الله فأء1اع وظاهره، باطنه صلح ممن إنهم رحمتتا، ق ؤأدحلناهم [ ]٦٨
يومتوا،فلم فدعاهم قومه إل ايثه أؤسمسله السلام، عليه مى بن وهويودس الحؤتت،، صاح-مت، نمة والكر ]٧٨[ 

ضائقاصدنهعليهم، سا عاضيبينهم من ؤخؤج الله، كماأمره يصرعليهم ولم ينيبوا، م فلبالعياب فتؤعدهم 
الحؤتوالتقمه والخبى، الضيق لشدة اش فابتلاه الخالقة، بهده ويواحده عليه يضنى لن الله أن وحلن ب٠دصياذهم' 

قائلا؛- قومه الصبرعل لركه -تائبامعرفابظلمه، الخؤت والبحروبهلن الليل ظلمات ق ربه ائي فنلبحر، اق 
١لفلالمين.من كنت، إق سبحانلث،، أنت، إلا إله لا 

يسمنعنا.العاملين المصّدقان وكدللث، الشدة، هده غم من ؤخلصناه دعاءه، له فاسسحبنا ]٨٨[ 
تمكيلا ^٢، قائلا؛ سه كهميتت، لل الدرية يرزقه أن ربه دعا حين ركريا انثه عيد نمة المسول- وادكر—أيها [ ]٩٨

بجير.حلمي ؤحثرمن الباقين حير وأنتا بعدى، من الناس ق بامرالدين وارئايقوم ل متا ل، عقتا وحيدألا 
والولادةللحمل أحلاقهاؤصالحة ي صالحة زؤحته ؤجعلنا مجي، ابنه الكر عل له ووهبنا دعاءه له فاستجبنا ]•٩[ 

ؤكانواعقوبتنا، من حائفين فيماعندنا، ويدعونناراغبين حير، إل"؛ل يبادرون كانوا إنهم عاقرا، ت، كانبعدأن 
متواضعين.حاصعذن لنا 



'من؛اادمثا؛ايزثالث\يغءقز

ريجمناينجهاصئنانجهامن أختنق واؤنح 
هنزهء

ه°تفطزآسووب.
^^ثطلاك1اوجيئ.ودثظثوإٌم 

محث>لأطهمإن
ئنبمغج(ؤرزهمء ^^بوث 4ننيخء 

حؤزادافيصفه ٌزلأنيمث 
طقحتyشلوJه

ّقخصهيادامح، آنؤ آببمئ زآفرب 
ممفيةينص\لطا

آثهدولي من تتاع4لموث هكلمابث>.إهءكم 
جآؤصقاثثددوث >هؤكرلهتا - حصب 

^هاوءكلذهأخئس>.
\كرتح^تميىتالأىنو0هان 

^>عئهامعلموث0

٣٣٠الةدءحن؛كر

عمرانبنت مريم نمة - واذكر-أيهاالؤمول [ ]١٩
فاحشةتات ولم الحرام، حققتامحهامن الق 

لام،العليه جميل ألتها الئه فانيل ياتها' حف 
رخمها،إل فوصلتاالضفة تاقميصها، حيق فنفخ 
اللام،عليه عيي المسيح الفخ بذللق اش فخلق 

وابنهابدلكي فكاز-تا غيرزوج، من به 
الساعة.قيام إل للخلق وءبرْ النه، قدرة عل علامة 

الإسلام،جالأسياءتد.شاواحد، 
والنهبالعبادة، وإفراده باليناعة دنه وهوالاستلام 

—ايهاالماس—فاعيدؤه الخلق رب وتعال صيحانه 

وتمزقرسلهم، ؤ احتلموا الماس لكن [ ٩٣]
فعبدواشيعأوأحزابا، الدين ي أتباعهم مجن كشثر 

بونومحاّإلنا راجعون ؤكهم والأهواء، المخلونثن 
فعلوا.ا مر 

ماؤعمل ورس_له، باش ان الإيمالهزم فمن [ ]•١٩
فلاله وعبادة ش طاعه الأعمال صالح من تهلح ي

أضعافاطه يضاعفه بل يبهلله، ولا عله اش يضح 
موته.بعد ييعسا يوم كتابه ق عمله ما ؤسيجد كثيرة، 

القيامة؛يوم قبل الدنيا إل وجوعهم وخللمهم، ًكفرهم أهلكناهامسب الق القرى أهل ض وممتنع [ ٩٠]
فيه.فرحسا ما تد.رذوا لي
يومدنا مسرعين، جنباتها ق وانتشروا الأرض مرتفعات من وانهللقوا وماجوج، يأجوج ّد قيح فإذا [ /١٩، ٩٦]

قبالويل هم أنفعل يدعون ئئلرف، تؤكاد لا مفتؤحة المنع شدة من الكفار أبصار فإذا أهواله وبدت القيامة 
ؤنالمين.بدلك وكنا لم، الإعداد ؤعن اليوم هذا عن غافلتن لاهتن كنا قد وبلنا يا حسرة؛ 

الخنمن إياه بعبادتضم نص ومن الأصنام مجن اش دون من تعيدون وماكنتم ار- -أيهاالكفإنهضم [ ٩٨]
داخلون.فيها وهم أنتم وحطبها، جهنم وقود والإنس، 

أيهاهمكم ارجهتم نمالحلوا العيادة تحق تتعالآلهة اش دون من عيدنموهم الذين هؤلاء لوك١ن [ ٩٩]
جهنم.نار ق حاليون والمعبودين العابدين محن كلأ إن الشزكون، 

المارق وهم يشده، صدورهم من أنفاسهم فيه تندح الذي زفيرهم عنها ينبئ المارآلأم ق المعذبتن لهؤلاء ]■*١[ 
عذابهم.هول من يمعون؛ لا 
ون،ا مياىل.ر لما ١ عن أولك الحنة، أهل من بًكونهم نا علق الحنة العادة سابقة منا لهم بقت •الذين إن [ ١٠١]

منها.قريبا يكونون ولا يدخلونها فلا 



ّرتْارثربما؛اؤزi١لثاiغءقز

الةتي؛تإمح٣٣١

فيها،الأجساد واحراق فها ممعون لا [ ١٠٢]
فمايشتهيهواصحوا الخنة، ق منازلهم سكنوا فقد 

دائمة.إقامه ولذاتهامقيم.ين نعيمها من نفؤسهم 
بلالقيامة، يوم العظيم الهول بجيفهم لا ا*ا[ ، ١٠٣]

فيهوعديم الذي هذادوءاءك_م الملأيكة: تبشرهم 
ماءالنطوى يوم الثواب. ؤحريل الله من الكرامة 

فيهونبعث فيها، مامحب ِش الصحيفة ثثلوى ا كم
ولدتهما *كّمرة، أول حلمناقم هيئة عل الخلق 

بدلكوغدنا بجلض، لا الذي اطه وعد ذلك أمهاتهم، 
به.ئعد ما دائما فاعلين كنا إنا علينا، حقا ؤعدأ 

قمامحب بعد من اقزلة الكتب اق 
الصالحونالنه يرثهاعباد الأرض أن الحفوظ: اللوح 
ؤهمعنه، مائهوا واجتشوا به، امروا بما قاموا الذين 

محمده.أمة 
لقومكافية لعبرة الؤعثلة التلومن هدا ق إن [ ١٠٦]

منهم.وؤضيه لحم شرعه بم؛ا اثنه عابدين 

فيم1أئهشك،حن
خيونىلآسمحسؤص

حكنت>ؤفلأج.هتداِخمؤآقى أدلدآ=كه 
ًكتالوءئئ_ا ألنجل آلث._ماءكني تؤرقلير 

^ئ\ءظإئاثأ

هآلصنلخؤن عتادي يييها آلأرض آلدحفرأث 
كق\نيى 

أثتآ
أثرمشننيث.وهل زجي إلهاءق>ائ 

\يبظاؤظِئناذمح> ون 
تاؤبمدمحيث.إقهدتذئاصوين>متت ام 

ئة؛ادق، ؤإث ماتحفئئؤت. بمنم ألمهمل 
م0قلوثأحثر
^^ئاووماصهؤة.

وحر.حاب يزمن لم ومن ؤنجا' نعد بك آمن فن الناس، لخمح رحمة إلا اليسول~ ~أيها ا-ثاك ألألأوما [ ١٠١]/
لم،فاسلموا هوالله، ؤجدْ ادة العبتحق ممالذي إلههًقم أن به؛ وبعثت، إو اؤي الذي إن قل؛ [ ١٠٨]

لعبادته.وانقادوا 

العلمق توون مؤأنتم فانا إؤ، تعال اثنه حميعاماأوحاْ أبلمغاًكم لهم• قفل الإسلام عن هؤلاء أعئض فان [ ١٠٩]
العياب.مجن به وعد.ئم ما بمًكم بجل مق ذلك- -بعد أعلم ولتا وحن.رت»ءعم، أندرمحكم لنا 

عليه.ؤسحابيكم يراضكم، ق نمكتمونه وما أقوالخكم، من به نحهرون ما يعلم اممه إن [ ١١٠]
حين؛إل اليآنيا ق تتمتعوا ؤان وابتلاء، لمحكم استدراج استحجلتمؤه الذي العد.اب تاحير لعل أدري تت، ول[ ١١١]

لعقوبت>ءكم.أعقلم يعكون نم محكفرأ، لتزدادوا 
ماعل به ومتعين الؤحمن، ربنا ونسأل الحق. بالقضاء الكذبين قومنا وبين بيسنا افصل يئ، الّتج،.؛ قال ت؟ااآ 

والغلبة.الظهور من به تتؤممدوننا وما عليه، والأفراء يب، والتكن. الشّرك. من - الكفار -أيها نمفونه 



ك،نور؛امح

ذِ_مآساوئمحِي
^رمحمحَصمحةّله
عمح\محنشوحطل

سهوسمحشمحلفيآس
لهح،؛ت،ىىر

كغلإئ\قتتؤيتايهاالئاسإنءكن>فيزن-انى 
محوِيمينكنذ

لاق]؛٤٢ زغيقلأين محقؤ 
ثنلماْ\كءطزإق 

ودلالدْهءقيلأيردإك وةئسمؤاؤلأزش 
آلأصئامتْؤدؤقهابمأٌص؛ 

0أهتج روج ومحغمحطإ، التاءسهغزون 

٣٣٢الةتي؛نإكز

الحجسورة 
أوامرهبامتثال انثه عقاب احذروا ياأيهاالماس ]١[ 

الساعانقيام عفر بجدث ا مإن نواهيه، واجتاب 

منهاكلتتصدع للأرض، شديدة ؤحركة أهوال من 
كنهه،نثخ ولا يفدرقدره لا عظيم، ُثيء جوانبها، 

الJالمين.رب إلا كيفثته يعلم ولا 
رضيعهاالوالدة تني المساعة ام قترون ت؟ايوم 

قطوممالكرب، بهامن لمانزل ثديها؛ ألضته الذي 
فهمالماس، عقول وتغيب الؤعب، من حملها الخامل 

يسكارىولمسوا والفرع، الهول شدة من ك١رى ك١ل
عقولهمأفقدتهم الهول شدة ولخكن الحمر، من 

وإدراكهم•
يخاصمونالماس الخكمرمن رووس وبعض ]٣[ 

محهلأمنهالمعث؛ عل اض قدرة ق ويثككون 
ممن الضلال لأئمة واتاعا القدرة، هذه ■بحقيقة 

ونسله.القه  ١٠٣متمي شيطان 
جهنمعذاب إل وقه ببل الهق، إل يهديه ولا اتبعه، يضلومن أنه انميطان هذا وفدرش اش فخي لاا 

إياه<اتياعه جزاء الموقدة 

منذريته لت، تناّنم تراب، من دم أب١ءكم حلقنا فاقا ا،لوق نحي اش أن من ثك ق كتم إن الناس أيها يا تْآ 
مضغة،إل ثم الأحمرالغليفل، الدم وش علقة، إل اش بقدرة فيتحول المرأة، وحم ي المجل يقذفه الي هما نهلفة، 

وغيرحيا، الخنين خروج إل تنتش الخلق تامة أي •محلقة، تارة فتكون يمصغ، فيرما صغيرة لحم قطعة وش 
الأنحامق ونبش اطوارالخلق، قدرتنابتصريف تمام لخكم لمعين ام؛ لغيرتمقط فتأحرى، تارة الحلق تامة 

الأشد،تبلغ صغارأتاًكبرحق أطفالأ الأجنة الأطواربولاية وتًُكتعل ولادته، وقت إل وهوالمخلق نماء، ما 
سنيث،لح حق بمًكير ويعضهم ذللئا، قبل يمولن، قي• الأطفال وبعض المقل، واكتمال والقوة الخباب وهووقت 

فيها،نبات لا ميتة ة يابالأرض وترى ذللث،. قبل يعلمه كان اضثرشيئامما هذا يعلم فلا المقل؛ وصنف الهرم 
أنواعمن نؤع كل من وأنبتت لارتوائها، وزادت و١رتفعتا عنه، تتفتح بالمئات نحركت االماء عليهأنرلما فإذا 

مزان>ين.الذي الهسن البات 



نووْا-كجاإئئالث1خئمح

^١٧٤١١

تعال،اش قدره آيات من المدكورمماتقدم ذلك ]٦[ 
هوالؤبوتعال سحاته الله أن ض قاطعة دلالة فيه 

وهونجيله، ١لعب١دءإلا لانبي الذي المعبؤدبحق، 
الوفى،ومقادرعلكلشء.

انفهوأن ذلك، ق شك لا آتية البحث ّاعة وأن ]٧[ 
يجزايهم•لحسابهم قبورهم محن الموق يعث 

وتؤحيدهافه ق بالباطل يجادل الكفارمن ومن ٩[ ]٨، 
الخيالؤذلك الق_رآن، وإنزال، ه نسوك اره واختي
برهانفيم انعه من ولاكتاب بيان، ولا علم، بغير 

ممضاعننمكير، ق لأوياعنقه واضحة، ؤحجة 

ؤففالقه، دين ق الدخول عن غثرْ ليصد الحق؛ 
ومحرقهأمره، وافتضاح باندحاره ١ليذيا ق خربا يلش 

بالنار.القيامة يوم 
منئعك ما يسبب العذاب ذلك له: ال ويق]•١[ 

أسأيعذب لا واش الأيام، من بت، ؤاكتالمعاصي 
ذنب.بغير 

^بذهامح١نآمحبجثمشق

ههلهمسلهلأدق
^^مآكؤئابآني،هدمحألدقاغئ 

هاسمحمحكهوسمح
قإثئتّاتنجدءثاكأنلأه ؤذ< مزبمثدآقدوحني 

فتنه

الما آق دون تدعإين ه ^بخززآفن 
لثنتذعؤأ ق يثثزآش.ئ 

وكسآلمقحر.ألمتل 
جثتسْؤطأآصىت 0ذ.خل أق ؛١^ 

لآاقظمانيلم0شكا0
هئ.ذدثبكألنىيخزهأكفيألآثاوآٌتة تقن 

0وبمئندهرماسله

جبلخمرطرف يقف لكلن.ى تردد، تل اش فيعيد ؤشك، صعق عل الإسلام ق يدخل من الناس ومن ]اا-'آا[ 
حصلوإن عبادته، عل اسمر ؤنعة صحة ق عاش فان باو.ذياْ، إيمانه ويربهل وقفته، ق ك يتمامحلا حائهل أو 
قدبذ.لك فهو استقامة، بعع. ؤجهه ض ينقلب كمن عنه همح دينه، إل ذلك شوم عرا ؤثدة بمكروه ابتلاء له 

يبدواضح. بس خسران وذلك النار، بدخوله ؤخرالأخره دنياه، ق مائدرله يغيرءقمنْ لا إذ خرالدنيا؛ 
يدعومنالحق. عن البعيد هوالضلأل ذلك عبده، إذا ينفعه ولا تركه، إن يضرْ لا ما اش دون الخاسرمن ذلك 

عشيرأ.وقبح نصيرأ، المعبود ذلك قح نفعه، من أقؤب المحقق صرره 
قصوؤهامحت من يجري جنات الصالحات، ؤعملوا ذلك، عل وثبتوا وؤموله، باش آمنوا الذين يدخل اش إن لا\ا 

عدلأ.معصيته أهل ؤعقاب تقضلاع طاعته أهل ثواب من مايربد يفعل اش إن وأشجارهاالأنهار، 
باعلأءالاخرة وق باطهاردينه، الدنيا بالممرق سدا. محمؤسوله يوه لن تعال اض أن يعتقد محن'ة١ن [ ١٠]

هللينظرن نم الحبل، ذلك ئم ه، نفبه وليخنق بيت-ه قف سفليم.ن.دحبلاإل كلبه، من ؤعذاب دؤجته، 
محالة.ئولا محمدا ناصرسبه تعال اش فان الغيفل؟ من ه نفق يجد ما ذللث، يلجئ 



يبغي.س يهدى أقه وك ستب ءاتت اد3لثة وآتللق 
زآمحنى>غو(يو\و\ىٌن ءاتتإو\كت إ0آفيُن 

محشلبم؛محأنيمحاءة دآلخممهت 

وشفىألأئضJأكس
 Jوتم؛رصذ^ضزإؤلأذلإ لآلئمزؤلأمرزآلإا

ي\فئاثوسض\ئداقرص
قآءءهييننتيخئسان

محبمم0محهرمحء

صيلإفهاJذومأةب
محلثتسواهأنمحئنذأكآامنؤأوسمؤأ 

^ظيت^بجاين^
^^همئسالخرهر. ١٠٢٠٥٠؟أثاووص 

friاأيث؛كمح

علقدرته دلائل من الحجة اش اأقام ؤكم[ ١٦]
قواضحة المرآن،آياته أنزل بالبث الكافرين 

لأنههدايته؛ أراد من الله بها يهدي ومعناها، لفقلها 
سواه•هادي لا 

واليهؤد،محمد.، ويسوله باش ١^^٠٠أمنوا إن ]/١١[ 
دينولا فطرتهم عل باقون قوم -وهم والمابئتن 
-ؤهموالمجؤس اري، والتميتبعونه-، مئزرلحم 

إنالأوثان- عبده -وهم والذينأشِكوا النار-، عيده 
الوُنتنفيدخل القيامة' يوم حميعأ بينهم يفصل اش 

ثيءكل عل اض إن النار، ١لكافربن وبدحل الخنة، 
ؤحففلها،ؤأحماها العيالطها، أعمال سهي. ثهيد، 

وفاقاللأعمالحزاء بمسايمنتحق؛ كلأ يجاني ؤ
عم،لوها.الق 

لجدلهسبحانه اش أن —أيهاالمسول- تعلم ألم [ ١٨]
ومنالملأنمكة، من موات الق منقادأمن خاضعا 

كثيرواختيارا طاعة يسجد وش والشجرواله.واب؟ والخبال والقمروالنجوم والشمس الخلوقات، من لأؤض اق 
أحدله فليس اش يهنه إمان ؤأي فهومهتن' العياب عليه حق التاِس ؤكثيرمن المؤمنون، ؤهم الماس، من 

حكمته.ولق يشاء ما خلقه ق يفعل اش إن يهكرمه. 
بجيطتكفروا فالذين ■محق' أنه يد"ي للً؛كْ-ر'كل وأهل الإيمان أهل ربهم: ق اختلفوا ان فريقهدان -؟؟[ ١٩]

التناشالماء هم رؤؤس-نؤ ويصب ادهم، أحسفتشوي ناريلنّونها، من لهم جعلت ثياب هيئة ق العد.اب بهم 
خمرالملأتحتكة وتضربهم فتسضل، فيشويها حلو؛ثُم إل ينمن. حق فيها' ما فيليب أحوافهم إل وتنزل مه، حي 

وقيلفيها' للعد'اب أعيد.وا وكربهم— غمهم النار—لشدة من الخروج حاولوا كلما حا.يد. من يمهنارق روؤمهم 
النارالحرق.عداب ذوقوا لهم: 

نمورهاوأشجارهانحت منر نحري نعيمهادائم' حنات الصالح والعمل الإيمان أهل يدخل تعال اش إن [ ٢٣]
اء.ويؤحالأ الحرير الحنة ق العتتاد ولباسهم وباللولو، بامحاورالذهب فيها يربنون الأنهار' 



نهمر؛ا-ثجايزئاإث\ئءقت

اقني؛ئإكئر٣٣٠

منالقول: ظيب إل المذيا ق اينه هداهم لقد لا؟ا 
إل^؛ ١١١وق عليه، واكاء اش التوحيدوحمد كة 
طريقإل قبل من كماهداهم العاقبة، نزحن حميم 

الخنة.إل المؤصل المحمود الإسلام 
بهجاءهم ا بموكذبوا الله بيتثفروا الذين إن [ ٢٠]

الله،دين ي الدحول من ءير؛ءم ويمنعون محمدئؤ، 
عامق والمؤمنين الله ؤس—ول ويمدون 

سواءالمؤمنين، لحمح جعلناه الذي الحرام، المجد عن 
بجدومن مو1جع' أليم عذاب لهم إله، والقائم فيه القيم 

فيه،الله خللمافبمص الحق عن الململ الحرام جد ملاق 
مؤجع.أليم عداب من مذله 

-علميهلإبراهيم شا إذ - التي -أيها واذكر [ ٢٦]
غيرمعرؤف،لكن وقد له ؤهثاناه البيت، مكان السلام— 
منوتهلهيرْ وتؤحيده، الله من تقوى عل ببنائه ؤأمرناه 

نحاباللهلائفدنليكون والجاسان؛ والبدع العكمر 
عنده.المملين والقائمين به، 

ا-نيبؤحؤب الماس إبراهيم- -يا وأعلم [ ٢٨، ٢٧]
وركباناعلمشاة احوالهم محلف ز يأتوك عليهم 

النثرمن اللحم )الخفيف وهوت الإبل' من ضامر كل 

ٌوسوإإقطهآشي.
^دادوآفجي

لأقسرإؤل التين و،اذوكاِلإوفييرتحقال 
وآلرؤجوأيئآج ^بجمح، نج، 

أث\يرأخلكيخبمالأوزهلآذَنفي اشحؤؤ 

^شتياياهمتحلوْنت،
ضقذلوإئهاررشسضّثق \ تو 

ممههزئزلفضؤأ آكشثر. آنأتس ؤأنهلعمؤأ 
0أمحق لإلزمأاض؛_م 

معح-؛رمحدبمت
وئحثقرتهء 

نكهمأداء وثواب ذنوبهم، مغفرة من: قم ليحضروامناغ بعير؛ طريق كل من يانتن الهزال(، من لا ال والأعم
والبقروالغنمالإبل من به مايتقربون ذبح ض الله وليذكروااسم وغيرذك؛ نحاراتهم، ق وتيفثجهم وحلماعنهم، 

الذبائحهذه من ياكلموا أن مأمورون وهم نعمه، ز لله شكرأ بعده؛ أيام وثلاثة الحجة ذي عاشر ش: معينة يام أق 
فقره.اشتد الذي الفقير محنها ويهلمعموا استحبابا، 

منماتراًكم وذللئابإزالة إحرامهم، من وحرؤجهم بإحلالهم الثنلئ،، هن عليهم بش ما الحجاج ليكمل نم [ ٢٩]
وليهلوفواوالهدايا، والعمرْ الحج مجن أنفسهم عل اؤجبوه بما وليوفوا شمهم، ؤحلمق أحلفاؤهم، وقص أبدانهم، ق ؤسح 

•ؤهوالكعية عليه، الخيارين قليل كن انثه اعتقه الذي القديم، العتيق بالبيت 
فععلممؤْ،عليعكم النه هوماأؤحيه بالبيت، واللمواف بالمدور والوفاء المفث قضاء من به لئا١لنتماأمرالله ذل]■٣[ 
أكللا=كم ادثه وأحل الدنياوالأحرة• ق فهوحيرله لله، حالمة لكملة بأدائها ومنهامناسكه الله، حرمات يعفلمم ومن 

تحزمهالعرب مالكنت إبهلمال هذا وق فاجتنبوه. وغيرها الميتة من القران ق علميعكم يتل قسا حزمه ما إلا الأنعام 
النص.عل هوالأفراء الذي الكذب وعن الأوثان، ي الق اكذارة عن وابتعدوا الأنعام. بعض من 



نورئا-كجا-كزإالثاخم

الةؤد؛ا.يقوى وش ملق 

مححئنيا\عآقؤ
jjU ^^ ءةُوبجت \دث آلآ؟قئؤوطلم ية

ؤحك\ؤتي\داذُئز\قق ه ^شوُأكمحتأن 
^يهمراثاوو

^^هئطزده\

^لأتمنؤأ
^أكصن؛نقملنه0ثخ
آمحلآمح4طلءاؤقبمووه

٣٣٦الشثإس

طبينله، العمل إخلاص ص ثنه ممسمميمقن ا ل١٣
عماممصقن بالهلاع_ة، وإفراده  aX>jبمادئه عليه 
فمثلهشيئا، بانثه جثرف من فاقه الشؤك، بنبذ سواه 

رفتعمن قوطه وسهلاكه وق الهدى، عن بمده -ق 
لهالشياطتن ؤنحفف الخكفر، حضيض إل ان الإيم
أنقاما السماء: من قط من كمثل جانب- كل من 

عاصفةتأخذه وإماأن اءه، أعضفتقخ الطير •تخطفه 
العد.أشد بعيد مكان ق فتقذفه الربح، من شديدة 

العبادةوإخلاص تؤحيده من به مجاأمرالنه ذللث، [ ]٢٣
ومنهاالدين، معالم ويعقم أمراللص يمتثل ومحن له. 
وذللئ،فيه، ئئ.ح الي والذبائح وأماكنه، الحج ال أع

أفعالمن التعظيم فهذا باستحسانهاواشانها، 
ؤخشيته.ادنه بتقوى المتصفة القلوبف أصحاب، 

بهامحنتنتفعون امنافع الهدايهذه ق لخشم ]٣٣[ 
إليضرها لا وء_يرذللئامما و١ركوبإ، والفن الصؤق، 

كه.ؤهوالخرم العتيق، البيت عند ذُبحها وقتا 
مناسكلجا جعلنا لمقت،، مؤمنة حماعة ولكل ]ام[ 

تعالافه اسم ليذكروا وذللث؛ الدماع؛ وإراقة لذبح اص 
له.ويثكروا الأنعام هذه من رزقهم ا مذبح عند 

لربهمالخاضعين المتواضعين وبئر-أيهاالني~ ؤامريسوله. لأمر0 فامالوا هواطه واحد إله الماس- -أيها فالهؤتكم 
والأخرة.الدنيا بجينتما 

أصابهموإذا محالفته، ؤحذروا عقابه، خافوا وحدْ دكراثئه إذا أنهم صفاتهم من الخاشعون المتواضعون هؤلاء [ ]٠٣
اثنهرزقهم مما ينفقون ذللث، مع وهم تامة، الصلاة وأدوا عزؤجل، القه من الموابا موملن ذللث، عل صبروا لشدة بأس 

المستحبة.والفقالت، الله، سبيل وق نفقته، عليهم وجنتا من وش عيال، ونفقة رذاة من عليهم لواجب اذ 
-أيهافيها لًكم الله، إل بها لمممربوا وأعلامه؛ الدين ثعائر من والمقر الإبل من نحرماسنن لخكم ؤجعلنا ]٦٣[ 

قدواقفة وئنحرالإبل ادنه. بسم ذبحها: عند فقولوا والأجر، والموابآ والصدقة الأكل منافعهامن خيرق المتقربون- 
مقربوهامنها فليأكل ا، أكلهحل فمد جنوبها الأرض خمر مطت، فإذا الرابعة، وئيديت، قوائمها مجنر ثلايث، صمت، 

الندنسحراننه هكذا لحاجته، أل يوالمعرالذي تعففا- ال بلم الذي الفقير -وهو القانع منها ويئلعنوا تعبدا 
لكم.تخيرها خمر النه تشكرون لعيكم لخكم، 

القصدبها0طون وأن فيها، الإخلاص يناله ولكن منردمائهاشء، ولا الذبائح هده لخوم من النة ال ينلن ]٧٣[ 
أهلفانه الحق، من هان١ذم ما  ١٣له وتشكروا اثنه، لمعفلموا المتقربون-؛ -أيها لطم ذللها كدللث، ؤحده، اثنه ؤحه 

وفلاح.خير بكل خلقه إل والحنين ؤحده، اثنه بعبادة الحنين المير- -أيها وبئر لذللثا. 
ربه،لأمانه خوان كل بحب، لا عزوجل لأنه الأشرار؛ وكيد الكفار، عدوان عنرالمؤمنين يد-فع تعال اثنه إن ]٨٣[ 

لمعمته.جحؤد 



'نؤرءا-كخايزثالث\غءشت

القنحص٣٣٧

قتالمن مموعتن أمرهم أول ق السلمون كان [ ]٩٣
أذىفلمابلغ أذاهم، ض بالصبر مامورين ار، اوكف

مهاجرأررمكة؛؛ من الني. ؤخرج مداه، الثمَكين 
للمسلمئنأذذاش قوة للإسلام وأصبح ااالدينة،ا، إل 
والعدوان،الفللم من عليهم وخ ما بب بلقتال؛ اق 

عدوهم.وإذلال نمرهم عل قادر تعال اش وإن 
لالثيءديارهم، من الخروج الخئواإل الذين ل'أآ 

ولولاوحد0. اش ربنا وقالوات —لموا أس لأنهم إلا فعلؤه 
حمحبه ينتفع الذي الظلم ليع محن اش —ه شؤع ا م

الآذونبالقتال أُلالأديانالرلة،ورثاواطل 
وهدتالأؤض، ولخربت أمة كل ق الحي لهزم فيه 

ؤكنائسالرهبان، صوامع من العيادة أماءكن فيها 
القالس_لمين وماجد اليهؤد، ومعابد الم>اارى، 
ومنفيهاكشبرأ. النه م امحويذكرون فيها، يملون 
عدوه.خمر ناصره الله فان اش، دين نمرة ق اجتهد 

قهرالخلائققد يرام، عزيزلأ لايغالب، لقوي اش إن 
بنواصيهم.وأحد 

م؛ءفيإلآأنظأ
شمحث4ميجمحتا

طرمحه١أع١شوظإت ئج صثئ 

تحا؛امإآئوه
كروفؤمحأماك؛طر

حكدتشفمن. ي1كيؤلث ؤءن الأموي. و.شعممته 

وبرض"مؤثها خاؤية قؤت( صلالْ,ة وَنى أهقصفننها 
ظنألأرض ^ّإفي 

ؤدها
^ءسزاصن،أؤفيأذدوو.

أقامواعدؤهم، خمر باحإهارهم فيها تخلفناهم واسالأرما، ي مأيثاهم إث الذين هم بنمرنا ؤعدناهم الذين [ ٤٠١]
وحقوقحقوقه بن به افه ماأمر بمًكل وأمروا أهلها، إل أموالهم يكآة ؤأخحوا أوقاتهابجد.ودها، بأدائهاي الصلاة 
للتقوى.والعاقبة ، الأمور؛١٠٠١مصير وحدْ ولنه ونسوله. عنه اش نش ما كنر عنر وئهوا عباده، 

وقوموثمود، وعاد، نوح، قوم نسلهم ت،=ىويب ق بقهم فقئّ-أيهاالمسول- قومك يدكن.بك ]؟ا-أأاوإن 
الأمم^ه أعاجل فلم مؤبى، وقومه فرعوف وكلب ث—عييا، كذبوا الذين ررمدين" وأصحاب لوحل، وقوم إبراهيم، 

ؤكيفوتيقديبهم، يكممهم عليهم إنرءكارى كان فكيف بالع.د.اب، متهم كلأ أحدث ئم أمجهلته.ا، بل بالعقوبة، 
والهلاك؟بالعياب نعمة منر بهم ما؛ان تبديل ك١ن 
منها،ئتهمر لا ؤآبارها سكانها، منر حلت مهدمة فديارهم أهلها، جتكفرهاأهلكا ١لذلالة القرى فكثرأمن ]ْاا 

العياب.سوء أهلها عنر تدفع لم النحرفة العالة وقصورها 
معواويفيعتثروا، بعقولهم، فيتفكروا الهنكقن، ليشاهدواآثار الأؤض ي قرثس من نيرالكذبون أفلم ]٦■؛[ 

عنرإدراكهوع،واالبصيرة وانحاالعهمرالمهلك عمرالبصر، ليّرا انمى فان تدبرفيتعفلوا؟ محماع أحبايهم 
والاعتبار.الحق 



اإثزث3خءقز

ق؛دثمحثانغلهُ آثء خضت زر ^^قنينؤيقألاف 
وْظنقنوء0 بمويمجفيضظاسلأ 

ق؛لهحن.و؛ك تيصتظالأُمحلأذي محقق 
^^\سآاد\لخكهمثتبيتج(هزيتجتا 

ْ=قميثري(ورزئ ^،^^٥ ^نيأ\يءقت 
اصحبأؤكلئ ءاتتينا٠*^؛^?؛، تماك وقأ 

سٌقمنونيفيولأشالآ
سحهتانخا
هههمهر0هبمو
سهمفيمحبمحموآفسق
^ثشثمافيتجخج(زبمام

ديوَدإبمثيلئ ،^ ١^١١^٥١٢آلخيرث> 
صتطئ'امتواإق ق ئف آقة ئيقةُصهئئ0 

اوتاههرئاشو4كم0بمثه قايهزآفائ 

m ٣٣٨لشنحاكئزا

 ]vi[ لشدةكفارقرش - المسول -أيها ويميجلمك-
علأصروا لعا به أندرتهم الذي بالعياب جهلهم- 
العيابمن به وعدهم ما الله بجلف ولن العكمر، 

قالدنياذلك ي لهم عجل وقد وقوعه، من بد قلا 
-وهريوماش عند الأيام من ا يوموإن بدورا•  ٠١بوم 

الدنيا.سق من ئعدون مما نة حمكالف القيامة— 
[tA ] علأهلها بإصرار ظالمة كان القرى ؤكثقرمن

ئمفاغروا، بالعقوبة أعاجلهم ولم فامهلتهم الخكمر، 
هلاكهم،بعد واومؤحعهم الدنيا، ق بعداي أحييهم 

تحقون.يبما فاعدبهم 
إلاأنا ما الماس أيها يا الرسول-: -أيها قل [ ل٩أ-١٥

باضفالخينأمتوا يسالمه. اش عن مبلغ مندرلخكم 
الأعمالؤعملموا قلوبهم، ق ذلك واستقر ولأّولم، 
هرنومغفرة ذنوبهم عن عفو اض عند لهم المالحة، 

^ّدرعنهممنمعصسمة،ورزقحنلأطني
لإبطالآياتالكيد ق اجتهدوا والذين وموالحشة. 

أبدأ.فيها ويسقون يدخلونها الموقدة، المار أهل هم أولك مغالمين، مشاقين س بالكن. ١لقرآن 
الشتطانألش الأيات من به ماأيبمل قرأ إذا إلا ني ولا رسول من - البول -أيها قبلك من وماأيسلنا ل؟ْ[ 

مريلالشيهنان، كيد يبعلل اش لتتكن ويتلوه، مايقروه اتثاع عن الماس لمد والشبهات؛ اوس الؤسراءته قق 
وأمره•تقديره ي حكيم خافية، عليه نحى لا وبعكون، كان بما عليم واش الواضحات. آياته ويثبت وساؤمه، 

منالقلوب اه ولقونفاق، شك قلوبهم ق اختيارأللذين اش ليجعله إلا الثسيطان من الفعل هذا ومحاكان [ ٠٣]
للمحقوخلاف ورسوله ض شديدة عداوة ق وأولمك هؤلاء من الظالمين وإن زجر. فيهم يوثر لا الذين المثنكثن 

الصوايب.عن ؛صد 

اشعند محن المازل هوالحق الكريم القرآن أن والماطل الحق بين بعلمهم يفرقون العلم أهل ولتعلم لاْء 
لهادىاض وإن قلوبهم. لم وتحضع إيمانهم، به فتزداد اله، للشيaلان سبيل ولا فيه، شبهة لا الرسول، أيها عليك 
الضلال.من به يشت.هم ؤهوالإسلأم الواضح، الحق طريق إل وبئوله به آمنوا الذين 
محقديبهم،عل وهم فجاة، الماعة تاتيهم أن إل القرآن من به جئتهم مما شك ي المكذبون الكافرون يزال ولا لْْ[ 

القيامة.وهويوم لهم، حيرفيه لا يوم عد؟اب أوياتيهم 



امحبمعأمحر٣٣٩

نووْالخج

ؤحدء،ض اليوم هذا ق لطان والالعلك [ ٥٧، ٠٦]
فالذينومنين i١بين؛ يقفى سحانه وهو 

لهمالصالحة، ال ؤعملواالأعموؤسموله بالله امنوا 
الحنان.ق ١م١دم النعيم 
ؤأنبمتكروانموله وكدبوا الله ؤح،وانية جحدوا والذين 
ويهينهمبجنيهم عسذاب لهم فاولثك الق_رآن، آيات 

هنم•جذ 
لؤضاالله،أ طلبديارهم -مجوامن والذين [ ٠٨]

ومنالكفار، وهويجاس منهم ئتل من ^_»،، ونمرة 
ونعيمهاالحنة الله لرزيثهم قتال، غير من منهم مات 
لهووتعال سبحانه الله وإن يزول، ولا ينقطع لا الذي 

حثرالرازقتن•
ؤهوالخنة.بجبونه الد.ي خل الني. ائنه لنال.خلنهم [ ٠٩]

طلبايخرج ومحن سبيله، ق يخرج بعن لعليم ائنه وان 
بالعقوبة.يعاجلهم فلا عصاه، عمن حليم •نيا، للن
إدخالمن عليك قصمنا الأمزالذي ذلك [ ]٠٦

فقدأذنوحللم عليه اعقدي ومن الحنة' الهاجرين 

آات>وأمحسناءؤئكئن 

لهز•ثياببماثتناميجلث 

أهوأس قإيق حسنغ إثزرهمم4ئآس وتاكأ 
ثت.حلميرئوحةه حمحأويخث 

بمقلعابك وس دلليف 
آساث آس ^>ييكصزي-ة 

آكوأس,مإج يأث ٥ قوأوعسمو 
تنسميغ

ماين.ءوذاواث هوآنثى أقه بمأث دللق نمبره 

شفيلح(قوماقأدوت
ئثمحلأوأمحن١١محن.

المعتدىينصراكللوم الله فان وبى، إيذائه إل الحال عاد فإذا عليه، ولاحرج فعلته، بثل الحال يقابل أن له 
يعاجلهمفلا الذن؛ين يعفوعن لعفوغفور' اض إن لشمه. انتصافه مبب عليه ى ينشر يجوزأن لا إذ عليه؛ 

ويغفرذنوبهم.بالعقوبة، 
مايدخل أنه قدرته ومن محايشاء، وهوالقادرص هوالحق، العادلة الأح_كام تلك لخنكم شرع النوى ذلك [ ]١٦

سميعانله وان الليل' ساعات النهاري ساعات انتقمرمن مجا ويدخل النهار، صاعات ي اللمل اعات من.ينقمر 
ثيء.عليه يخش لا فعل' بيتكل بمثر محوت' مل 

الأصناممن دونه محن المشركون مايعبده وأن له، إلا ادة العيتنبي لا الذي الحق هوالإلته الله ان بذلك [ ]٢٦
الأشباهعن المتعال ذ١تاوقنارأوقهرأ، خلقه نؤ هوالخئ ادله ؤأن يضر' ولا ينفع لا الذي هوالباؤلل والأنداد 
ثيء.م من فهوأكثر ؤصفاته' وأسمائه، ذاته، الكبيري والأنداد، 

إنالبات؟ فيهامجن ينبت بما محضرة الأرض فتصبح مهلرأ، الماء مجن أنزل الله أن الؤسول- تز-أيها ألم ]٣٦[ 
خبثربمصالحهم.الماء، الأؤض من البات باستخراج بعباده لخليق الله 

اللهوإن وإفضاله. تدبيره إل محتاج وعبوده' وملك خلقا والأرض موات الي ما وتعال سبحانه لله ]ا٦[ 
حال.المحمود ثيء، إل يختاج لا الذي لهوالغي 



محبيؤأكنك 
آدمآءشةعؤأزتح،إلأوينسلف 

جمر0ومأودطمحمانآقإهمنيُوئ 

ئنثفم.هتى قل فييسوأخاقوبمتإق 
بماصزث.محمحثم

^٥^^بجه 
اذهت-ؤماؤذالنمآءوالاوصزإفقمحك ألم 

اشسبلهو0نث،ولأ
مامبهيلبوءنلظثاوم\ثشلهملأءسدونأش 

ضج(ئدامحقنيزآائثا
حةذكدو0حتكهمؤأ أؤبن ؤجؤؤ ق يع سنت 

شلأ\ئئدئزس
شأوبمِاأني\ز.دإ؛ؤالثارؤعدهامح 

'riاقثاكن

منالأرض ق ما لًكم ذلل تعال اش نرأن ألم [ ]٥٦
لركوُبًكموالحمال والثمار والزروع والهائم الدواب 

نحريالسفن لخكم كماذلل متانمكم، و؛ل وطعاسمكم 
إلامتتضم ْع فتحميضم وأمره، لحرمدرنه اي 

يمكوهوالذي والأمايقن، البلاد من تثاوون حيث 
منفيهلك الأرض عل تقع لا حى فحفظها؛ ماء ال

الاسلمحم اثنه إن بذلك؟ سحانه بإذنه إلا عليها 
مابهم رخمته ومن وآجلمهم، م عاجلهق واسعة رحمة 
عليهم.تفضلامنه ؤغيرها؛ الأثياء ض، من لهم سحره 

منأؤجديكم بان أحيائكم الذي تعال وهوافه [ ٦٦]
بحسبكمنم أعماركم، انقضاء عند يميتضم ثم العدم، 

لخحؤدان الإفإن أعمالكم. عل لمحامحتكم بالبعث 
ووحا-اذيتهلأالله رق-رة الدالة الأيات ؤلهرمحن لما 
اشريعةجعلنالماضية م الأممن أمة لم [ ٦٧]

ينازعئكفلا بها، عاملون فهم بها، أمرناهم ادة ؤعب
أمؤكوما شريعتك، ق قريش مجشركو البسّول- ~أيها 

سسكوأماعانم_اداتكلها،وادعإل
فيه.اعؤجاج لا قويم، دين لعل إنك أمره، واتياع له العبادة وإخلاص ربك تؤحيد 

منبماتعملونه م أعلائنه لهم: قل بل فلانحادلهم، إليه نماتدعوهم بالبالمل محادلتك عل أصروا وإن [ ٦٨]
مك١برون١معاندون فهم والتكن.يب، الكفر 

حسنأدب الأية هذه وق الدين. ق أمراحتلافهم ق القيامة يوم و١لك١فرين اد.امين بثن بحكم تعال اثنه [ ]٩٦
وامحتكيارأ.تعنتا جادل من عل لرد اق 
ذلكإن المحفوظ؟ اللوح ق أتبته قد علماكاملا والأؤض ماء الق ما يعلم اثنه أن الرمحول~ ~أيها تعلم ألم [ ]٠٧

ثيء.يعجزْ لا الن.ي اثنه عل سهل أمر العلم 
منكتاب ق يئزل لم آلهة، يعبدون فهم عليه، ماهم ظهوربطلان مع بالئص الشمك عل وبصركفارقريش [ ]١٧

آباءهمفيه هوأمراتبعوا وإنما اثنه، عل وافروء احتلقؤه، فيما لهم علم ولا للعبادة، تصلح بانها برهان اش كتب 
العذاب.عنهم اويدغ يتصرهلم، ناصر للمشمكن فلسي الاخرة ق اب الحوقت، جاء فإذا دليل. بلا 

يبهلشونيكادون ؤحوههم، م ظاهرة الكراهة ترى المشركثن هؤلاء م الواصحه القرآن آيات نتل وإذا [ ]٢٧
دبماهوأثسأحبركم أفلا ~أيهاامحمول-: قم قل عليهمآياته. ويتلون تعال، الله إل يدعونهم ١مين قن بالمومت

الذيالمك١ن وبئر الاخرة، ق فرين ١Ssللاثنه الارأعدها إليه؟ الداعتن وروية الحق سماع من إلهكم كراهة 
إليه•يصيرون 
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ri\

وتدبروم:له فاستمعوا مثل ممب ياأيهاالماس ]٣٧[ 
لناش دون من تعبدونها الق والأنداد ام الأصنإن 

مابجلق ا فكيفواحدة، ذبابة حلق عل تقدرمحتمعة 
الذبابيلبه ما تخلص تتقدران ولا هوأكبمر؟ 

معا:ضعيفان ا فهمغين؟ من ذللثا بعد فهل منها، 
أنالله دون هوالمعبؤدمن الذي الطالب، صعم، 
الذيالمهللؤيجط ؤصعف منه، الذباب أحده ما متنمد 

والأندادآلهة،الأصنام ثتخدهده ، فكيفهوالذباب، 
الهوان؟بهذا وش 

iU[ ] تعفليمه،حق يحقموااممه لم هؤلاءالمشركون
ء،ثي كل حلق لذي ١ لقؤي ؤهو١ ش،اء، له جعلوا إذ 

يغالما.لا ادي العزيز 
الملائؤتكةيختارمن وتعال سحانه الله [ ٧٦، ]٠٧

لخبلخنملا؛ الماس من ويختار أنبيائه، إل نصلا 
بصثرعباده، لأقوال سمح اثفه إن الخلق، إل نمحالاته 

ؤهوحلقه. من للمسالة يختانه وبمن الأشياء، يجمح 

ثعوأقتياث\كس

بشثالأضقأوهطواثن 
^^ريا.مائتوإأثخممحاد.ي
آسئمح،محاهاًقق

0ألأمن ائومحج ه محبؤ-زوماظ4-هم 

ئطزقلآحوث٠.

أمحمح،محجةيىطهم
وففيل كييزمح 

شهيداعلنبمكروتبمتكؤلوأأؤؤل هنداِلمبمكؤن 
ئوآوآ\ماآيؤهآنثاس ئهدآءؤ 

ملئننأمّ.إرج(

وحد0النه وإل فنائهم• بعد هوكائن ما ويعلم بجلمهم، أن قيل من ونسله ملائ،تتكته أيدي بثن ما يعلم سبحانه 
الأمور.تر.ح 
الوحدْ ربضم واعبدوا صلاتيكم، ق واسجدوا انكعوا محمد. وؤسوله بالله ياأيهاالذينآمنوا [ ٧٨]٧٧، 

سبيله،إل الخلق وادعوا بامراينه، قياماتاما وقوموا أنفميكم، ؤجاهدوا لمفلحوا، وافعلواالخير؛ له، شريلث( 
وحوارح»ءكم،قلوجقم له لمين معزؤحل، دنه المية فيه محلصلن ؤأنفمعكم، تهكم وألباموالخفم ؤجاهدوا 

قنثديد ولا فيهاتضييق ليس سمحة، شريعتكم جعل بأن علبًكم مى وقد ال-ين' هذا لحمل هواصهلفاضم 
سماكموقد إبراهيم، أسضم ملة ش السمحة الملة هده قبلكم، الأمم بعض ي كماكان مها، تيكاليفهاوأحك١ 

حاتملكون الاختيار؛ بهيا احشضم وقد القرآن، هذا وق ابْة، ايالمرلة الكتب ق قبل من لمين المالله 
بمابئغتهم قد رسلهم أن الأمم خمر شهداء وتكونوا ربه، الة رسبلغيقم بائه شاهدأعلميكم ه محمد المسل 
باداءالله دين معالم ر وخافظوا فتشكروها، قدنها، العمة لهذه تعرفوا أن فعلمهكم كتابه، ق به الله أخيركم 
نعمفهو علميه، وتتؤكلوا وتعال' سبحانه الله إل تلجووا ؤأن المفرؤضة، الؤكاة وإخراج وثرؤحلها، بارك١نها الصلاة 

استتصره..لن المصير ونعم تولاه، لن المول 



نووداتفيوذ

مهسهأققأوئمحِإنِ

^واؤنمأسقوة
هءالأومحوجمزخهلمحث 

مءبجشر،ه 

^ءمحمحمحامح0اي
محشمحِصاخإئونجا

محةَئكناآصة
صنه\ؤ

ئمه لخسننمحإو، أقة 

؟إمامحاكم

[الومتون ورة س] 

دثبمر*عه.العاملون وJر٧موك بانثه لمصدقون فاز١ ناءقد 
خاشعون،صلاتهم ق أنهم صفاتهم من الذين ]٢[ 

جوارحهم•ونمقن قلوبهم، لها ثمزغ 
الأقوالمن حثرفته لا ما لكل تاوكون هم والذين زمء 

والأفعال.
^٤١٠باداء ؤأموالهم لفؤسهم مثلهرون هم والذين ]ا[ 

احناسها.اختلاف امؤالهم 
منالله مماحزم حافثلون لفروجهم هم والذين لْ[ 

الفواحش.١^^^، 
الإماء،من أيمانهم أوماملكت زؤحاتهم ش إلا ]٦[ 

والاستمتاعحماعهن ق ■مج ولا عليهم لوم فلا 
أحلهن.تعال اش لأن بهن؛ 
فهومنأوأمته بغيرزؤحته التمع طلب فمن ]٧[ 

هنفعرض وقد الحرام، إل الحلال الجاوزين 
ؤسخهله.اش كاب 

عهؤدهم.بمنكل موهون عليه، اوتمنوا ما لكل حاففلون هم والذين ]٨[ 
جؤ.الي عن الوارجْ ١لمشرلأة، هيئتها •ض أوقاتها ق صلاتهم أداء عل يداومون هم والذين ا■٩ا 

الحنة.الوارثون هم الومتون هؤلاء [ ]٠١
يزول.ولا نعيمهم ينقطع لا خالدون، فيها هم مغزلأ، أفضلها ومب وأؤمثلها، الحنة منازل أعل يرنون الذين [ ]١١
الأرض.*حميع من ماخوذ ؤلتن من خلقناآدم وكد [ ١٢]
اء.النايجام ق متٌكئه تمر فتاصلابهم، من نحؤح المحال مى هم، نطفهت من متناسلين بنمه خلمنا ثم [ ١٣]

يمضغ،ما قدر لحم قهلعة أي: مضغة يوما أربعتن بعد العلقة فخلقنا أحمر، دما أي: علقة المتلفة خلقنا ثم ]ا١[ 
الن.ىائثه، فيه، الرؤح بنفخ خلقاآخر أنشاناه ثم لحما، الع،ظام فكسونا عذل١ما، اللينة المضغة فخلقنا 

خلقه.ثيء كل أحسن 
الأعمارلميتون.وانقضاء الحياة أيلوار البشربعد أيها إنمكم ثم [ ١٠]
والحناء.للحاب قبوركم من القيامة يوم محيون الدنيا وانقضاء الوت بعد إمحكم ثم [ ١٦]

ام.ننولا محلوقا، فلايعقل غافلثن، الحلق وماكناعن بعض، بعضهافوق سموات سح خلقنافوقتكم ولقد ]^١١[ 
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nrامحثإكن

الخلائق،بقدرحاجة ماء ماء الؤانزلنامن [ ١٨]
بالماءذهاب وإناعل تقرألهذاالماء، م ؤجعلمناالأيض 

للظالمين.ووعيد تهديد هذا وق نقرلقادرون. الم

المخيلات؛ن يلخشم الماء بهذا فانئانا [ ١٩]
فيهاماكٍرةالأزاعوالآشةات

تاكلون.ومنها 
نحرجالق الزيتون شجرة به لخفم نا وأنشأ ]•؟[ 

فيدهنالزيت، يعصرمنها طورارسيناءا؛، جبل حول 

والغموالبقر الإبل ي الاس~ أيها لخقم وإن [ ]١٢
منبهلونها ق مما سقي،ءىإ بجلقها، تعترون لمرة 

كالصوفكشيرة أخرى منافع فيها ولعضم اللبن، 
دا'كلون.ومنها ونحؤهما، والخلؤد، 

نحنلون.والحر الر ق والممن الإبل ؤتل [ ٢٢]
التؤحيدقومه،)دعوة ذوح_اإل أنسلنا ولقد [ ٢٣]

إلهمن لخيم ليس ؤجدْ، اش اعمدوا لهم: ال فق
العبادة،له فاحلصوا ؤعلأ، جل غامْ العبادة تحق ل

عذابه؟تحشون أفلا 

ؤءادأعقألأرض ه;شيةننةفي آلثمق ولإلثا.هن 
دوءلأبمنمحلي

وثجتةه ئأحكشة ؤينها ش،ءفهاوممحره 

^^ِئافيبملوبهاوتوئا

ؤههءمحالئهرلأ،دإآسانمنتاكتةا,إك ؤقذ 
هءمال١فإوامالخظرننغ\تحؤدهد١٥^قعؤن 

ت١دتبG١جآ تممثاهد ما ملش1؛كه لأينق آقة ؤيثآء 

أصغ^٠ هأوصآٌ ه تت ئال 
وهازآلئورةكلأذتاوؤصتاةداجماءٌ 

رئاسةإلا بقوله يريد ولا يشيء، يتمزعنعكم لا مثلكم إمان إنه وقالوالعامتهم: قومه، أشراف فكدبه [ ٢٠]ا؟، 
سبقنامنهذافيمن ماسمعنابمثل الملأنمكة، من لأؤسله إلينالأّولآ مسل أن ولوثاءالله علبتكم، وفضلا 

منه.فنربجوا أويموت، دعوته، فيرك يفتق، حق فانتظروا الحنون، من مس به يحل إلا نوح وما وأجداد• آباء 
رسالتلثا٠مجن بلغتهم فما إياي تعشذيبهم بب بقوي؛ "مل انمرق ؤب نوح■ قال [ ٢٦]

أمرناجاء فإذا وكلأءتنا، حففلنا ق ؤأنت ومعونتنا، لك وبأمرنا متا بمرأى فينة الاصع أن إليه فاؤحينا [ ]^١٢
مويءخمر بجرفيه-علامة الذي التنور-وهوالكان من بقوة الماء فنع وبدأالطوفان، بالغرق، قومك _دااب بع

العذ.اباستحق من إلا أهلك ؤأدحل النسل، لييى ذكرأوأنى؛ الأحياء مزم الفينة ق فأدخل العد.اب، 
صفةإئبات الأية هذه وق محالة. لا مغرقون فإنهم ١لذلالين، قومك محاة مألي ولا وابنك، كزؤجتك لخ؛كْ_ره 

تضييف.ولا تشبيه دون تعال به يليق بما سبحانه ينه المن 



ّمحْاتيوذامحُالةمحمحت

^قوآثإكئلمحثقآقى
هوشيظ(محلآمحاجقامح
ٍتيحؤأقاظ

فٌماهومادألخشي

ح.\وئأٌاه
^^ث.الهم1لأسؤت أليي 

^^امحمحبمفيتلأ.ةلي

أيجتجت،صزئآءقعتالأمهِ
ألظلم\ن

اا"آاقثامحز

ومنأنت عليها تقرا مفينة العلؤت فإذا [ ٢٨]
غثاناالذي الحمدش فقل؛ الغرق، من أبن معك 

واتالآمن، —ارك المالبمزول ل سر رب وقل؛ [ ٢٩]
لعالمعروجل اش من تعلثم هذا وق المرمح،• حثر 

الدعاء.ط؛ يقولوا أن نزلوا إذا 
١لؤبنبمك١تs١فرينلملألأتإ5فيإس ]•٣[ 

منبه حاووا فيما اش رسل مدق عل واضحات 
إليهمالممل ال بإؤسالأمم لمختبرين ا كنوإن اش، 
بهم.العقوبة وقوع قبل 

عاد.قوم جيالآآحرهم نؤح بعدقوم أنشأنامن نم [ ]١٣
اللام،عليه هوهؤد منهم رس.ولأ فيهم فالاّلنا [ ]٢٣

معبودبجقلًقم ليس وحدْ اش اعدوا لهم؛ فقال 
غيؤه؟عيدتم إدا عقابه نحامن افلأ *^؛٧،، 
الذينقومه من والؤجهاء الأشراف ونال ]٣٣[ 

ماوأؤلغاهم الأحرة، الحياة ؤأنيكروا باينه، ءكف_روا 
هداما العيس؛ مف من ا .نال.ق علعهم به انعم 

شرابيتكم.جنس من ويشرب طعاميتقم، جنس من ياكل يشرمهيًيم، إلا تعال انثه تؤحيد إل يدعوكم الذي 
إياه.واتباعكم بركعقمآلهتيكم إذألخاسرون إن١ءكم مدأمثليكم اتبعتم ولهن [ ]■٤٣
أحياء؟قبوركم من محنحون وعظامامفتتة، ترابا وصرتم متم، إذا أنمكم من به يعدًُكم ما يصدقون كيف [ ]٠٣

قبوركم.من أحياء محنجون مونمكم بعد أنأًقم مجن القوم أيها به تؤعدون ما حقا بعيد ]٦٣[ 
أحرى.مرة أحياء ب٠خرحين نحن وما الأبناء، مناوبجيا الأباء يمؤت الدنيا، هذه ق إلا حياتنا ما [ ]/١٣

لما.قاله ما بمتسدقين نا ولكذبا، ائنه ض احتلق نحل إلا الإيمان إل لًكم الدام هدا وما ]٨٣[ 
ل•نمكذيبهم دسب عليهم؛ انمرل رب قائلأ؛ ربه ؤسولهم فدعا ]٩٣[ 
نائمين.المكذابون هؤلاء سهحير قريب زمن بعد اى؛ نادمتن، لضيحن يلل عما له.عودهت محيا الك وهال ]*ا[ 
الذيالميل ؤأصبحواكغثاء حميعا، فماتوا بها، انثه أهلكهم ريح، مع شديدة صيحة جاءتهم يلبثواأن ولم ]١-؛[ 

فيحلؤمولهم، يدءكذ.بوا أن امعون انر انثه. نهمة من وبعدألهم الظالمين لهؤلاء فهلأك الماء، يهلفوخم؛ 
•ابفيهم بحل ما بهم 

النهصلوات ويونس ؤأيؤب ؤثعيب لو؛ءل كاقوام؛ أمماؤحلائقآخرين الكن.بدن —رهؤلاء بع أنثانامن ثم ]٢![ 
احمعين.علهم وس.لأمه 



ايزأالةِسئز

noالشلأكن

 ]ri[ الوقتالمكذبة الأمم هذه من أمة أي ماتتقدم
تناحر-يه.ولا لهلاكها، الحدي 

بعضهميتبع الأمم تلك إل نسلنا أنسلنا بم ]اف[ 
بعضهمفاتبعنا كذبوه، أمتم نمول دعا كل«ا ا، بعض

هلاكهم،أحبار إلا يبؤ ولم والدمار، بالهلاك بعضا 
فهلأكعيرة، يتخذونها بعدهم، لمن أحاديث ؤحعلمناها 

يهليعونهم.ولا الئل يصدقون لا لقوم ؤنحقا 
ابآياتنهارون وأحاه موّى أنسلنا ئم ٦^[ ]ْا، 

والضفادعوالمثل والحراد واليد العصا وش: التسع 
الغمرات،من ونقص نون والوالهلوفان والدم 

المؤمنين،قلوب لها فتنقاد القلوب تقهر ة بينحجه 
معوزإل أؤسلناهما الحانيين، عل الحجة وتقوم 
الإيمانعن فاستكبروا قومه، اامصرااوأشراف حاًقم 
قاهرينخمرالماس ولكنواقومامتهناولثن وأحيه، بميمي 

بالظلم.لهم 
[tv ] :بقوقومهمامن ا، مثلنمئين أنمدق فقالوا

لما؟متذللون مهليعون إمرتنا نحت، إسرائيل 
[iA ] المهلكينمن، فكانوا به، حاءا ا فيفكدبوهما

الحر.ق بالغرق 
الحق.إل بهاقومه لمهتدي الخوراة؛ اتينامئٌى ولقن. زوا[ 

رنتاؤ\وذتذ\ ج ماكىيناكاجلهاوما_محخلون 
ٌنائّهارئئائج'ومالحاءامحفيثولهاكئ 

وساميسره 

^ئدف.وحنقا

لخْعلقإفيسا
و؛-ءتَْوإدأرقئئهؤ.ئنسلآمحءغزمح 

^^ذأثامحدم

سويت.وأوينف
هلابمهن.

مرتقعمكان ق ماوى نما ؤحعلنا غيرأب، من حلقناْ إذ قدرتنا؛ ز دالة علامة ؤأمه مريم بن عيي ؤحعلتا ت*ْ[ 
•للعيون هياهر حار وماء حصوية فيه عليه، توللامتقرار مالأنمحن، منر 

ثيءعل بجي لا عليم' تعملون بما إل الصالحة، الأعمال واعملوا الهلال، الرزق طبب كو\من الئل أيها يا [ ]١٠
عونالحلال أكل أن ز دلل الأية وق وأتباعهم، الملام- للمرسل-عليهم عام الأية ق والخيناب أعمالكم. من 
•الدعاء ند ومنها ؤخعمة، الحرام عاقبة وان ١لصالح، العمل ، ٠٣
زواحري-واجتناب أوامري بامتثال فاتقوق ؤأنارأبضم واحدوهوالإ،لأم، دين - يامعشرالأنبياء - ليحكم وإل [ ]٢٠
مأيهمعجب حنب م بالاحتماع، أمروا ما بعد أديانا دينهم جعلوا ؤشح، أحزاب إل الدين ق الأتباع فتفزق [ ٥٣]

الدين•ق واكمِق اكحزب نحذيرمن هذا وق الباطل• ر وغ؛ر؟ الحق عل أنه زاعم 
بهم.العذاب يبمزل أن إل بالحق ؤجهلهم ضلاكهم ق الرسول- -أيها فاتركهم لاْ[ 

نعجلإنما متحقونه؟ حيرلهم هوتعجيل، الدنيا ق ؤاولاد أموال من به نمدهم ما الكفارأن هؤلاء أيقلن، [ ٠٦، ٠٠]
بذلك.يجنون لا ولكنهم وامحتدراجا، لحم فتنة الخير لحم 

به.تعال اش حنقهم مما ؤحلون مشفقون ربهم حشية من هم الن.ين إل لماْا 
بها.ويعملون القرآن، ق افه بآيات يصدقون هم والذين [ ٠٨]
ءذر0.به يشركون ولا وحدْ، ينه العبادة يخلصون هم والذين [ ٠٩]



نورْاثفيزئ

^^هاهإاقه5جم0ج(
ؤلأ0ةإو،ؤاشهؤزق 

^؛ُبمللعو0.
هنرصونزدوزع
^ِهمأئبياداهم

مغاًومم
أوجاءهم ذل لأع(ؤمؤوالإممجممح 

ٌمقثنت
محتأص.ذبنمح
^4زلإامغتيمؤ
قنءاكع4تحض.

صاينإمحن

وقلوبهمالخثروالر، أمحال ي بجتهدون والذين ت'ا'ء 
ربهمعذاب من تنجيهم وألا مبلأعالم، ألا خائفة 

للحسابإليه رجعوا إذا 
إلارعة مل١ دأبهم ق المجتهدون أولئك [ ]١٦
ابقون.الخيرات إل وهم صالح، ل حمم 
العملبمايسعه عبادناإلا من عبدا نهكلف ولا [ ]٢٦

الأعمالإحصاء عندنازكتاب علورة جمواّيّالم به، 
ولاعليهم، بالحق ينطق اللائعكة ترفعه الن.ي 
منهم.أحد 
هذ.اعن غامر ضلال ق الكفار قلوب لخكن ]٣٦[ 

يمهلهمسيئة، اعمال ح ولم فيه، وما القران 
ؤعقابه.الله غضب فينالوا ليعملؤها، اثئه 

بعدابنا،العلرمنهم وأهل أحن-ناالمترفئن إذا حق ]■؛٦[ 
تغييير.ميتضرعون اصواتهم يرفعون هم إذا 
إنيقماليوم، ئستغيثوا ولا تمرحو١ لا لم؛ فيقال [ ]٠٦
منأحد ينصركم ولا عكم، أنفنصر نمليحون لا 

اقو4.عداى 

بها،لتؤمنوا عليمحقم؛ ئقرأ القرآن قدكاستاآيات [ ٦٦]
بهاواليل بها، والّصديوا سماعها من تنفرون فكنتم 

الوراء.إل برجوعه عقبيه نؤ الماكص يفعل كما 
فيه،لايعنب، أهله نحن تقولون: الحرام، النه بت م، بغيرالهق رالماس نكرين مذللن، تفعلون [ ٦٧]

القول•ْز، السيئ حوله وسامرون 
الأولينياتآباءهم لم وكتاب رسول جاءهم أنه الإيمان من منعهم أم صدقه، فيعرفوا القرآن ذ يتفكروا أفلم [ ٦٨]

عنه؟وأ-مقوا فانعكروْ مشله، 
له؟منكرون فهم عندهم، معرؤف، غير ■محمدأئأ رس.ونم أن الحق اتباع من متعهم أم [ ]٩٦
دأوبغيا.ح للحق كانهون وأكمهم الحق، و١لمين والمؤحيد بالقرآن جاءهم قانعا كدبوا؛ لقد خنونأ؟ بوْ أحبل [ ]٠٧
وشرفهم،عزهم فيه بما أتيناهم بل فيهن، ومن والأنحش السموات لخدن أهواءهم يوافق ما لهم انثه ولوثرع [ ]١٧

معرضون.عنه فهم وهوالخؤآن، 
ادئهعند ما فان ذللث،، تفعل لم فبخلوا؟ لهم دعثتلشا أجرأعل نالهم الؤسول- ~أيها أنلن، الإيمان من أمنعهم بل [ ]٢٧

وتعال.سبحانه رزقه مثل نرزق أن أحد يقدر فلا خثرالرازقين،، وهو خير، والطاء المواب من 
الإسلام.وهودين قويم، دين إل وغيرهم قوملئؤ لمدعو الرسول- -أيها وإنلث، ]٣٧[ 

غيره.إل لائلون الخويم الدين طريق عن لهما، يعملون ولا والحاب، بالبعث، يصدقون لا الذين وإن [ ]■٤٧



نونْاصولاينإمحمحت

الةش؛ث؛محت

قحطمن بهم ما عنهم وكشفنا رحمناهم ولو [ ]٠٧
يتحيروناد، والعنالخقفر ق ادوا لتمؤحؤع 

ويتخيملون.
فماحضعواالصائب بصنؤف ابتليناهم ولقد [ ]٦٧

نزولها.عند حاشعين ومادعو0 لربهم، 
الشريدالعذاب من بابا عليهم فتحنا إذا حق ]٧٧[ 

محيؤونخير، كل من لون ١ فه همم إذا لاخرة، اق 
يصنعون*ما يدرون لا 

موعات،الملإدراك السع أنشالخكم ]٨٧[
بها،لتفقهوا والأفئدة المرئيات، والأبصارلإدراك 

قليلعيهكم المتوالية العم لهدم فشكركم ذلك وْع 
لاثذم.

وإلتهالأرض' ي الناس *همتع حلق وهوالذي [ ]٩٧
منبماعملتم فيجازيضم مومحقم، بعد نحشرون 

ح؛رأوشر•
بمدويميت العدم، من بجي الذي وهموؤح—له ]*٨[ 

أفلاا، والهاروتفاوتهمالليل تعاقب وله الحياة، 
ووحا-اذيته؟قدرته تعقلون 

تاِبهرينؤلآمحنهزوكمثا وء 
ثمأكنابتاآسك١لألأهز

ثدييضمحاعبيرباواداعذف  ١٩

ومأئىدأؤفيألأض^^_ن. 
^ث،ؤةلخةد،
3\ؤ\اذذظ

لإاتاؤثاساينثلكد كعؤفيتح. 
صهوممحصَوةن

هم ^تنةئلْوث. فيهاءان 
ئؤتسؤزباله
ِسشامحظث0شم؛

ئحثؤذهطوفيث 

المنكرين.أسلافهم مقولة نددوا بل بالمث،، يصدقوا الكفارلم ل=كن [ ]١٨
يتصور.ولا يؤقون لا هدا أحرى؟ مرة محيا الأرض تراب ي وءثلامنا أجسامنا ومحللي متنا أإذ١ قايا: [ ]٢٨

الأولين.أبا٠ليل إلا هدا ما حقيقة، نره فلم محمد، يا لما تقوله كما قبل، من لأبائنا الكلام هدا قيل لقد ]٣٨[ 
علم؟لديؤكم ك١ن إن فيها ومن الأرض هذه لن لهم: قل ]أ٨[ 

البعثقادرض تدكربانه ذلك ق لًكم بمًثون ألا لهم؛ قل ومالكها، هوحالقها بأنهانله، حتما سيعرفون [ ]٠٨
ؤالنشور؟

وأعلاها؟المخلوقات اننه جعله الذي العظم، ١^^ ونب المح الموات رب نن قل ]٦٨[ 
•غمه؟عبدتم إذا عذابه محافون أفلا لهم' فقل نفه، ملك همإ حتما؛ اسقءولورا ]٧٨[ 
بجثرومجىأن بمدرأحد ولا به، استجار يجيرمن ومن ثيء، خزائنكل بيده ومن ثيء مالككل من قل: ]٨٨[ 

ذلك؟تعلمون كنتم إن افه، قدره الشرالذي يدفع ولا إهلاكه، اش أراد من 
وحلاعته،القه تؤحبد عن وتصرفون ومحيعون عقولمحكم تذهب كيف لحم' قل لنه' كه ذلك بان سيجيبون: [ ]٩٨

ؤالمسور؟امراليعت وتص،ديق 



نأئْمحبجذ

ذذفيت>ه^\محو\سهن
سئوضإظ\ذاثمُمثاظلؤليوماءءقان 

^^ااشمئا-ىوثه
ثيف/ءكونهشرت
في\يآضمنه
^لأ>تاقلممحهمرونهأدخأفي
مبممجيتج(قوب

هزأمدلئييأنأمذيلىيذثترتآلئتظثت 
ثاويثإداجماءتتئِانيش 

^حاسايضذئأإفي1
^^^اضج،هلهتثلمذه

ظءولهوس
^قأمحيزفيجملإ

^ثاووفِبجا،مذرئ(حيوؤل 

ا!شةإمح

بهأؤسلنا فيما بالحق المنكرين هؤلاء أتينا بل ]•٩[ 
وإفًقارهمتركهم ق لكاذبون وإنهم ه، محيأ 
البث.

منمعه ييكن ولم ولدأ، لقسه اش بجعل لم [ ]١٩
كللأنفرد معمد أكربن ثمة لوكان لأنه معسمداآ-حر؛ 

ملوككثان مغالبة بينهم ولك١ن بمخلوقاته، معبود 
وتعالسحانه انفه نهره الكون، فيختل الونيا، 

أوولدأ.شريبتتكا ل بان لم ؤصفهم عن وتقدس 
شاهدوه،وما خلقه عن غاب ما يعلم هوؤحده [ ]٢٩

ينعمون'الذي الشريلئ، عن تعال الله فتةرْ 
قتريي إْ—ا رب، المسول-: -أيها قل او[ ، ٩٣]

تهلكيفلا عد١بائا من قعدهم ما ١لثمنكين هؤلاء 
فلاؤخقللئ،، عذابك من وبجي سه، بتهلكهم ا ب

اجعليولخقن الظالمئن، المثمكئن القوم ذ بجعلي 
عنهم•رضت ممن 

العياب.من ماقعدهم أننريلث، عل وإننالقادرون [ ]٠٩
بالقولول- الرّ-أيها أعيانك إليك أساء إذا [ ٩٦]

إساءتهمادفع وليتكن بالإساءة، تقابلهم فلا أوالفعل 
الحزاء•أسوأ عليه ؤسنجازيهم والكذس-،، الشرك مجن المشركون هؤلاء يصفه بما أعلم نحن إليهم، منك ان بالإحم

الحقعن والصد والماد الباطل خمر الغرية الشياؤلن إغواء من بك أستجير رب المي-: -أيها وقل [ ٩٨، ]/١٩
أموري.من ثيء ق حضورهم من رب- -يا بلف وأستجثر ووسوستها، 

ؤشاهدالموت، ر أشرف إذا حق تعال، أمره ق أوالقرطين الحتضرمنر حال عن تعال بجيرالله [ ٩٩]
١لعاني١١إل ردوق رب قال: العذاب من له أعد ما 
فإنماميمهل، ولا ماظلسا، إل يجاب فلا ذللئ،، ل4 ليس والهناعت. منرالإيمان اصتعت، مأستدرك لعل [ ١٠]•

قالمتوهون وسش عشم، ئش ما إل لعاد الدنيا إل ئد فلو غيرصادق، وهوفيه ينفعه، لا قولأ هوقائلها كلمة 
والنشور.الثعئ، يوم إل والاحرة الدنيا بين الدى الحاجروالبرزخ 

—ابفلاثقاحربالأنس قبورهم، من الماس وبعث، ااالم.زن'ا، ق الئف، النالي، ونفخ القيامة، يوم كان إذا ف[ ١٠١]
أحدأ.أحد يسال ولا الدنيا، ق بها يفتخرون ك١نو١ كما حينئذ 

بالحنة.الفائزون هم فاوللق، الحساب، عند أعمساله موازين بها وقْذئا حسناته كمين فمن [ ١٠٢]
أنفسهم،ؤخروا خابوا الذين هم فاولملثا وأعشهاالشرك، سيئاته، ورجحت الميزان، ق حسناته هلت، ومن [ ١٠٣]

حاليون.جهنم ار نذ 
أسنانهم.وبرزت شفاههم، ثملمتح عابسون فيها وهم ؤجوههم، المار محرى [ ١٠٤].



١^^نور؛ ١■محئالةينةقت

اهمناكم^٣

علمكمتتل القرآن تاًكنآيات ألم لهم: يقال [ ١٠٠]
محكدبون؟بها فكنتم لمنيا، اق 

القيامة:يوم قالوا وانذرتهم انسل بلغتهم لما [ ١٠٦]
قعلينا القدرة واهواونا لذاتنا ا علينغلت ربنا 
الهدى.عن ضالتن فعلنا ق وكنا علمك، سابق 

فانالدنيا، واعدناإل المار، من اأضجنا ربن[ ١٠٧]
العقوبة.متجق ظالمون فانا الضلال إل رجعنا 

المارأذلأءامكثواق قم: عزوجل اض قال [ ١٠٨]
ولجابما■دعابمم ذلك عند فانْ.هلح نحاطوق■ ولا 

الومنون--وهم ادى عبمن فريق إنه؛١٥ [ ١٠٩]
إوأنت ا، وانهمنا، فامحرذنوبنا اآمنربنتدعون: 

١خ؛رالراحمق- 
ريكراتثه، نيتم حى بهم تهزإء بالأّفاشتغلتم [ ١١٠]

٠منهم تضحكون كنتم وقد تح؛ىذسًشإ' ■؟ل فبقيتم 
؛واسمهزاء٠ سخريه 

ه١^^، ادى عبمن الفريق هدا جزبتح إل [ ١١١]
ادله.وطاعة الأذى صمهم يمميب الفوربالخنة؛ 

ج(ظآ؛ءقهمهشربماءئ، 
ج(
ثعذتاؤئاظلمو0ه
نياهإهرْكا0شؤين

ربناءامناءا-ءغزنثاوآيحمناوأنكعب-ادكايموؤيى 

^^ثهقلئصِؤاآلأرضتد

هقتزانلعئرإلأقت—لا 
آوكؤ،اكالآهدولم

^ىآلجل٠لآم١لأهررب
إرهاآانيلأضضمحلأء
.Jبملأثنإح١مثو

ه^زآفييثث 

اش؟طاعة مجن فيها صثعتم وكم السنين؟ من الدنيا ق بقيتم ًثم المار؛ ق الأشقياء وننأل [ ١١٢]
الشهوروالأيام.يعدون الذين الخساب فامحال يوم، فيهايوماأوبعض بقينا العذاب؛ وشدْ الموقف لهول قالوا [ ١١٣]

بدلك،علم عندًتكم لوكان بالخنة، لمزتم اش طاعة ض فيه لوصرتم وقتاjJ[؛؟ إلا مالمثتم لهم؛ قال [ ١١]-؛
المار.ق حاليين مدتهم طول إل جدأبالنسبة قليلة الدنيا ق مكثهم مدة لأن ؤذلك 

إلينالاوأنمضم اب، عقولا ثواب ولا نش أمرولأ لا مهملين، خلقنامحكم أنما "أيهاالخلق- بتم أفح[ ١١٠]
والخزاء؟للحساب الأخرة ق ترجعون 

وئمدسحق، منه ّثيء ؤكل حق، وؤعيده حق، ووءدْ هوحق، الذي ثيء، ؤ ق المتصمف اللك اتئه فتعال [ ١١٦]
والمشلشزفه، بالكرم؛ موصّوف الرحمن فمش الكريم، المين لب غيره إله لا عيثاأوسمها، شيئا بجلق أن عن 

المخلوقات.\عظز 
عشدالش عمله ض جزاؤه فإنما العبادة، استحقاقه ز له حجة لا إلهآآحر، الواحد الله مع يعيد ومن [ ١١٧]

القيامة.يوم فرين نحاة ولا فلاح لا إنه الاحرْ• ذ ربه 
ذنبه.عل يعاقبه ولم توبته فقبل ذنب، ذا يحم حثرمن وأنت والحم؛ ١كذوب ■نجاوزعن لب أيهاالّي~• وقل ا ١١٨ت
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٣٥١

أموهواتهام الكذب، بأثنع حاورا الذين إن [ ]١١
حماعة-يهابالفاحشة، اش رض عائشة ا،لؤمنين 

بواحنلا لمين~ الم~معشر إليعكم بون متت 
ذكصن لآ هومرلضر، بل فر، 

ورفعبذكرها، والتنوبه ا.لومتين أم تيرئة من 
الومنين.وتمحيص يئات، وككمثرالال-رجات، 

والذيالذنب، من فعله جزاء بالإفك نمكلم رد فم 
كبيرطول بن أثأ بن وهوعبداش معقله، تحثل 

وهوالاحرْ، ق عظيم عذاب له - اش -لعنه النافقن 
الخلودفيالمركالأشلسانر

حيرأببعض بعضهم واجلومنات ا،لومنون هلافلن [ ١٢]
به،رموا مما يمحواللأمة الإفك، ذلك سسماعهم عند 

عها.اش رضي عائشة ظاهرِش كذب هذا وقالوا: 
قولهم،ض عدول شهود باربعة القاذفون هلاأق [ ١٣]

اش.محي الك١ذبون هم فاولئك ذك يفعلرا لم فحلن 
بجثلخكم؛ ورخمنته عليهقم اض قمل ولولا [ ].،٠١

يعجلفلم ودنياضم ديتعقم ق انه إحمعيكم 
لأصاب—كمممحكم، تاب من ض وتاب عقوبتمحكم، 

م*عفلعذاب فه حض،تم ما لسبب 

لأمحتوئباّمش
ئاأةسبمحالإؤوامحىؤك
تجنوثواّون

ولاه بيث وه١ؤاهندآ١قلق 
،,^،١٥ؤتافي°ألخهتل ؤ؛; تهيؤ 

ئوتيتهُ
^^ِقماآممؤفهقابظمج(

علإئأأؤاطِماوفوهمم 

ثنيا.يهثن
هكغرائداإن همدوالمتلوة ك ■ءظ؛ئهشهإآيآثث 

لؤألآ٠شذقأثماذه نين؛بىج(ومحة 

هظلمهلأقلأونج(وؤلأ
^ص<تهولأاأشيإ،بجخمجا

محغلوران؛وهما علم، به عدحكم وليس باطل، وهوقول بأفواهعكم، ونتناقلمونه الإفك تتلقفون حين [ ١٠]
التهاونعن نجربلخ هذا وق عظيم" اش عد ؤهو هينا، شيثا ذلك وتظنون علم، بلا والقول بالباطل، التكلم 

الباطل.شاعة إق 
زؤحةر ذك قول من رب- -يا ك تريها الكذب، بهذا الكلام لما بجل ما إياْت سماعضم عد قلتم وهلا [ ١٦]

الذنب.واستحقاق الوزر ق عظيم فهوكدب ئؤ، محمد نسولك 
به.مؤمنين كنتم إن ١لكاذب، الاتهام من الفعل هدا لمثل أبدأ تعودوا أن وبثهاينقم اش يدكركم [ ١٧]
قحكيم بافعالخشم، عليم واش والمواعظ، المعية الأح_كام ض المشتعلة الايات لتضم اش ويبين [ ١٨]

وتل-ب؛رْ.شرعه 

الدنيابإقامةق ألتم عذاب لهم سئ قول أرأي بالزق قدف من لمين المق الفاحشة شيؤع بجبون الغ"ين إن [ ١٩]
كذ.بهم،يعلم -وحدْ- واش يتوبوا، لم الثاران عذ.اب الأحرْ ق ولهم البلاياالدنيوية، من وغيره علميهم، الحد 
ذك.تعلمون لا وأنتم الأمور، ؤعواقب عباده، مصالح وبعلم 

قواسعة رحمة المؤمنين عباده يرحم اش وأن بهم، ورحمته الإفك حديث ق وقع من ر اش ثمل ولولا [ ]٠٢
بالعقوبة.أمره حالف من ولعاحل والواعقل، ١لأحك١م ^ه بين لما وآحلمهم، عاحلهم 



ّمزْالورايز؛ُامحئت

^محإسلآسنوؤلأ
ر^قمتؤؤنملأاه؟
ئتيتِ.هظفي\لإأ\كلي

^^\ألأخؤلأن0نذنأس
يرمو0أكحصشوهظوجم؛مهأنٌ 

يوأٌتزجولأزقابكآلهثنcصأفي 
^^ووقلإ}وصثمبحا
ءوبخواة

قأيقتيشةلأ؟يثأذا 
هتتت

محريىلإ.ةابمآ
ئامحيرصدث1بجأ

ه^لرثتيطهملأؤو0 ؤتنمؤأؤ 

٣٠٢

يثمحعهؤعملوا وؤسوم افاو4 صدقوا الدين أيها يا [ ]١٢
الحنانطرق يسللث، ومن الحنان، يسلكواطرق لا 

اللهقصل ولولا ومنكرابجا، الأفعال بقبيح يامره فانه 
أبدأمنأحد ماطهزمنهم بهم وؤحمته قن لومناض 

شاء.يهنهرمن —بفضله— ادئه ولخكن ذنبه، دنى 
وأفعال=قم.بنيامحكم عليم لأقوالخكم، سميع واش 

ل؟؟[ولأبجكأهلاكلفيالمينواصفيالال
الذينوايحتاجتن الفقراء، أقربايهم صلة تؤك خمر 

والمهاجرينحاجتهم، ولد ي>ءكفيهم ما يملكون لا 
فعلوم،ذنب بب يالممقة؛ ومتعهم الله، بيل سي 

تحبونألا ي*اقبوضأ• ولا اءيهم، إّعن وليتجاوروا 
غفوروانفه عنهم. فتتجاوزوا عنعكم؟ يتجاوزاممه أن 

والصفح،العفو ض الحث ^ا وق بهم• ؤحيم لحبادْ، 
بالإساءة.قوبل ولو 

الغافلاتالعفيفان بالزق يقذفون الذين إن [ ٢٣]
معنرودونبقلوبهن، :ءذهلرذلائا لم اللاق ات المؤمن
عفليمعذاب ولهم الع.نياوالأخرة، ق القه رحمة من 

ب،يتثفرمن عل دليل الأية هذْ وق جهنم. ار نق 
لسوء.المي. زوجات من زوجة اواتهم 

عميتا.بما واؤحلهم ايدتهم وتتكلم نهلشث،، بما ألسنتهم عليهم لبد يوم القيامة يوم العذاب ذللثا ]أ؟[ 
هوالله أن العفليم الموقفط ذللثا ق ويعلمون بالعدل، أعمالهم ملأعل  ١٤'جزاءهم القه يوفيهم هذااليوم ق ]٥٢[ 
ذرة.أحدأمثقال يفنلم لا الذمحا حق، منه ثي،ء وس حق، ووعيده حق، ووءد0 حق، هو النك؛ا ١لمبiذا الحق 

والنساءالؤحال من طيب وى له، وموافق للخبيث مناسب، والأفعال والأقوال والنساء انحال محن حييث، [^ ٢٦]
لجمالسوء، من الخبيثون به ممايرميهم ميروون والعنيبات والعليبون له، وموافق للطيب مناب، والأفعال والأقوال 

الخنة.ق كريم ورزق الذنوب، تستغرق مغفرة القه من 
قأهلها تاذنوا قحق عيربيوتؤتكم بونا ندحلوا لا دشرعه، ؤعملوا وؤسوله القه صدقوا الدين اييا يا [ ]/١٢

لعلتكمحثرليكم؛ الاستئذان ذلتكم أأدحل؟ عليصقم اللام السنة: من ذللق، ؤمسغة عليهم. وتسلموا الدخول 
فتطيعوه.القه، أوامر له- -بفعلتقم تتذكرون 
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اهمثاكئن٣٥٣

أحدأفلاالآحرد_ن بيوت محدؤاق لم فان [ ٢٨]
بلياذن، لم فإن لخكم، بأذل من يوجد حق تدخلوها 

الرجؤعفإن يلحوا' ولا فارج*وا' ايجعوا لكم: قال 
احوالأيصقرْللامان لأن أطهرلخكم؛ عندئذ 
فيجازيعليم، نملون بما واش عليها. أحد اطلاع 

بعمله.عامل كل 
بغيرندحلوا أن عليهضم حرج لا لخكن [ ٢٩]

بياتهم،اناءس لكي بوئالعمسحتا*محصّصة اّتحأان 
صدقةالنعدة إليهاكالسوت بجتاج بهامن ليتمتع بل 

الرافق،من وغيرها المسافرين طرق ق السبيل لابن 
الأستئدانوق يدخلها، لن ؤحاجة منافع ا ففيه

والخفية.الذلاهر0 أحوالخكم يعلم واش مشقة. 
أبصارهممن يعصوا للمؤمنين ~أيةاادي~ قل [ ]٠٣

وبجففلواوالعورات، الماء محن لهم بجل لا ا عن
وكشفواللواط، الرق من اش حزم عنا فروحهم 

خبيراش إن أطهرلهم. ذللثا وبجوذلك، العورات، 
عنه.وينهاهم به يامرهم فيما يصنعون يا 

العنا أبصارهن من يغضضن ات للمؤمنوفل [ ]١٣

لخءك>ئآانح١لأثذغهاخمأودل 

ضجزوبجمحلؤأ
^ّبامحتمنح

ص١لأuمحجاومن

اومحاءبمؤؤهنأوأتلهن بموقهى اوءاتاخ اوءابايهى 

بمنمؤليألأأوزنف فيهن أوماظ،ئش 
ظولإنؤ،اكاخ

شكسطزٌمرتجا

إخفائهاإلاق يجتهه.ن بل للرجال، زينتهن يفلهرن ولا اش، عناحرم فروجهن وبجمفلن العورات، من لهن بجل 
رؤؤسهنباغهلية وليلقثن بها، الفتنة يدعوإل ما ذلك ق يهكن لم إذا بلبسها، العادة حرت الق الفلاهرْ الثياب 

إذيرونإلالأزواجهن؛ الخفية الزينة ولامحزف سترهن، ليكمل صدورهن؛ جهة محن ثابهئ أعل فتحات عل 
أوأزواجهن، أوأباء لأبائهن، رويته يياح والساعدين واليدين، والعنق، ^'، ١٤وبعضها'غيرهم. يرى لا ما منهن 

١لك١فر١ت،دون لمات المانهن أونأخواتهن، أوأبناء إخوانهن، أوأبناء أوإحوانهن، أزواجهن، أوأبناء أبنائهن، 
يتبعونالن.ين النله مثل النساء، ق لهم حاجة ولا غرض لا الذين المجال من اوالتابعين، العبيد، بن ملخكن اوما 

فيهمتؤجن! ولم السماء، عورات بامحور علم لخم ليس الذين الصغار الأطفال أو فحمتا، والشراب للعلعام غيزهم 
ونحوه،كا-قذخال زينتهن من خش ما صوت لينمعن باؤجلمهن نثرهن عند اء النيضرب ولا يعد، الشهوة 

مجاواتركوا الحميا-ة، والأخلاق الخميلة الصفات هده من به أهزكم فيما اش طاعة إل الومجنون- -أيها واؤجعوا 
والأخرة.الدنيا يخيري تفوزوا أن مجاء المذيلة؛ والصفات الأخلاق من الخاهلية أهل عليه ك١ن 



نورْالثوو

هدئئنبإ\ن
علمتج(زيح محيهءه من ٌرأس 

يخث،طائ؛كق
١^١^٠١^^^^١٠^

محمأس،ٌيىمحوجمج(
زتقلأمىآفيذخفآمحش ؤإغهحوء'ي ودثذ 

^محظائو0إلأمح

^^قِمحعهئزثقِ
ءتحق وبجا محإثفهبيؤذة١د 

١^١^^يجب بمآء 
^^ىافييج١يث١ئانمخ
ٍحمحغهاأمحزوالآصافيه

امحجإس

أيهاالؤسمن"سملأزوجدسمالأمار
إنوجوارصا' عبيدًكم بن والحرانروالمالحتن 

مناش فق_ثرأيغنه للعفة الزواج ق الراغب يعكن 
الفضل،كثثرالحثرعظيم واسع واش رزقه• واّح 
عياله،بأحوال عليم 
أوغرهلفقرهم الزواج تطيعون مسلا والذين ]٣٣[ 

منالله يعنيهم حق اش عماح—رم العفة فليْللبموا 
تحررواأن يربدون والذين الزواج- وبيرلهم فمله، 

المالبعتش يادهم أستبة ١٤^والإُاء العبيد ٌن 
ذللث،عل بميكاتبوهم أن مالكيهم فعل إليهم، يؤدونه 

الكسسبعل وقدرة دثد من حيرا؛ فيهم علموا إن 
المالمجن شيئا يعهلوهم أن وعليهم الدين، ق وصلاح 

لخكمبجون ولا عليه، مما'كوتجوا عنهم بجطوا أوان 
يقعوكيف طل—أللمال، الزق ص حواريعكم إكراه 

وقنابونها؟ وأنتم العفة يردن وهن ذللى مخك—م 
ياءكرههنومن القبيح. لفعلهم التشنح ُن.اغاية 

غفورلهنإكراههن بعد من تعال اش فان الزق عل 
أمحههن•من عل والإثم بهن، رحيم 

ض،جمنأخارالأهماسمحءنين
وبجدزعذابه.اض يش بهامن يتعظ وموعفلة لتقم، مثلاوعرة مايدقون وعليهم لم وماجرى و١لك١فربن، منهم 

استنايج؛به نور، ؤحجابه نور، فهو-سبحانه- أهلهما، ويهدي فيهما الأمر يدبر والأنض نورالسموات اض [ ]٠٣
بعضهاالظلمات لراكممتا تعال نونه فلولا بحانه، نورمنم وسايته اش وكتاب ومافيهما، والأنض الموات 

غيرالخائط ق الكوة وش كشكاْ، المؤمن قلب ق والقرآن وهوالإيمان إلثه، يهدي الن-ي ذورْ مثل - بعض فوق 
زحاحة،كانها-لصفائها-ق اح الصيؤذللى يتفرق، فلا نورالمباح الكوة نجع حن—ث امصاح، فيهالاذذ-ْ، 

تصيبهافلا فقهل، شرقية لا الزيتون، شجرة وهم، مباركة، شجؤ؛ زيت من الصباح يوقد ك١لدر، مضيء كوكب 
إللا الأرض من مكان ق متيسطة ي بل النهار، أول الثمس تصيبها فلا شل غربية ولا الهار، آحر الثمس 

إضاءةأضاء النار منته فاذا المار، نمه أن قبل ه نفمن يضيء -لصفائه- زيتها يعكاد الغرب، إل ولا الشرق 
الزمن.قلّب، ق يميء ١ذدتما مثل فد؟للئ، المار، إشعال تورمن عل الزبتا إشراق تورمن فهو نور' نورعل بليغة' 

ببمٍكلواش ؤحكمه. أمثاله عنه لعملوا للناس؛ الأمثال ويضرب يشاء، من ١لئرآن اع لأتبويوفق يهدي واش 
ثيء.عليه بجي لا عليم، ثي،ء 

والسحكتابه بتلاوة اسمه فيها ويدكر وبناؤها، شأنها يرغ ان أمراش اجد ذمالورالمي،ء هن'ا [ ]٦٣
اء:والمالصباح ق ش فيها يصل الذكر، أنواع من ذلك وغير والهليل' 



نووًالؤر

الشة؛مح٣٥٥

ذَزاش،عن ولابح نجارة لائش—فلمهم نحال ]٧٣[ 
يومبجافون لمستحقيها، وإيتاءالرلكة الصلاة، وإقام 

وببينارح\ءفيبباكل
الأبصارفيه وتتقلب الهلاك، من والخوف الجاة 

مصثرممون؟أي إل تنظر 
ويزيدهمأعمالهم، أحسن ثواب اض لعطنهم ]٨٣[ 

يشاءمن يرزق والله نا'تهم. حبمضاعفة فضله من 
عله،يبلغه لا الأجرما من يعطيه بل بغترحاب، 

ُبلأءئللأكد■
أعمالهمرسله، وكدبوا بربهم ًكفروا والذين [ ]٩٣

وفكالأؤحام كصلة الأخرة، ق لهم نافعة ظنؤها الق 
ّشيشاهدكالماء محا ؤهو كسراب، ، ١٩٠^؛؛;الأمي 
فإذاماء، العطشان يقلنه الفلهيرة، ق توبة الالأرض 

فإذاتنفعه، أعماله أن يقلن فالك١فر ماء. بجده لم أتاه 
سبحانهالله وؤجد لهاثوابا' بجد لم القيامة يوم ؛ان 

وافهكاملا. عمله حزاء فوئاْ بالمرصاد له وتعال 

وصلهءؤاثهماعملؤأويتهرين ئص ِكمتههماثه 
سلاثنل

،شنثاآلظمثان يقيثونحثه 
محلأئنجؤعلهتافج(

ثتدرو0ةنكثنت،محهاؤيى شئاق 
^^^اتامحصموجاأزٍأن

وألظ\رصبيلإؤأزرض ^J_ نمج محت 
^^إبمابملونهقشمٌإك
بيرج(أؤتروآسبجى

ضبجمحدوماص،ازذقخج 

دسا.صءبخململأبمنه

إتيانه"من بث لا فانه الؤبمد، ذلك الخاهلون بمشطئ فلا الحساب، سريع 
حابفوقه ومن موجآخر' الموج فوق ومن موح' يعلموْ ذبجرعميق ظلمات مثل أعمال—م أوتحكون ]*ا[ 

فالكفارالفللمعات، شدة رويتهامن يقارب لم الماطريدْ أحرج إذا بعض' فوق بعضها ثديية ظلمات كثيف، 
يهتدينبيه ؤنة كتابه نورأمن له الله يجعل لم ومن الأعمال• اد وفوالضلال الشرك ظلمات عليهم تراكت 

هاد.من له فما به 

أجنحتهامامات والطر، المخلوقات من والأرض موات الق من له ئلمح الله أن ~ النول ~أيها تعلم ألم ]١•؛[ 
يفعلهما عل نظل عليم، وهوسبحانه بحه. ويله بمز كيفا النه أرثدْ قد محلوق م ربها؟ نح لسماء اق 
بذ.للئالأوسيجازيهم ثيء، منها عليه بجي لا ومسح' ابد عم 

القيامة.يوم المجع وإله فيهما' اللهنان له والأرض، موات الملك وحده ولله ]؟ا[ 
مراكما،يعله ئم تفرقه، بعد يجمعه ثم يشاء، حسث، إل السحاب يوق وتعال سبحانه الله أن نشاهد ألم ]٣•؛[ 

عبادهمن اء بثمن به فيصيب بزدأ، عظمته ذ ال الخببه بشالذي حاب المجن وبمزل الطر؟ بينه من فيزل 
بابصاريذما شدته من السحاب ي الرق ذللنا ضوء ييكاد وتقديره، حكمته با جيمنهم يشاء عئن ويمرفه 

الا>دنإلمه•



نوزْمح١يزئمحئر

^^وهمءينه>ش

نمثؤ^^،همؤشضج(كمحإتاءابما 
ءطمحبجج(وتيك

بمدمنهعرص همق نظمتا وباوّو4 ^ ٥٠
ئدادمإ؛لمحوهوله
ضيون.ئنهصمح
ي-رظلمأقامحألمبجامح

همآلهلاؤذا)ه(إقتااؤإتلق ه_زولآثوئإر؛ل \قئ محص أن 

زننج( هرآكيضئ زأنمثا بخؤإسمنتا 
قكحأفاإزإل-،ج(

قلدنلههممحتج0 
^ئإث\سجمير؛بماكلأاج(

٣٥٦الهنبمتئإتجثذ

يقلبأنه وتعال سبحانه اقو4 قدرة دلائل وبن ]ا■؛[ 
واحتلافهماالأحر، والنهاربم؟يءأحدهمابعد الليل 

منم يعتريها ة لدلالذلك ق إن وقمرا، لمولا 
بمرة.له 

بنالأرض عل بدب ما حلقكل نمال والله ]ْا[ 
يمشىمحن المواب؛ هذه فمن حلقه، أصل فالماء ماء، 

يمشىمجن ومنهم ونحؤها، كالحيات بطنه  ٠٠٠٣نحفا 
أربعيمل ثي يعمن ومنهم ان، كالإيتن ؤجلعل 

يشاء،ما بجلمق وتعال بحانه والله ونحوها• كالبهائم 
وهمقادرءلكل'ثيف

واضحاتعلامات القرآن ق أنزلما لقد ل1ا[ 
بنبثاء من ويوفق يهدي والله الحق- إل مرشدات 

-لإمحلأم وهو١ السقيم، الطريق إل عياله 
وبماحاءبهالؤسول،صدقنابائيه اكافقون: ويقول ل7أ[ 

ذلكبعد من منهم طوائف ئعرص نم اأمرهما، وأطعن
بالمؤمنين.أولتك وما الممول، حضم تقبل فلا 

[tA ] يقبللا معرض متهم فريق إذا بينهم، كحمحفم لبوله؛ وإل اللص كتاب ي ما إل خصوماتهم ق دعوا وإذا
فيه.شك لا اللي الحق أنه هع نسوله، وحٍقم الله حعقم 

لعلمهملحكمه؛ منقادين طائعين لام والالصلاة عليه الني إل ياتون فإنهم جانبهم ق الحق ييتكن وإن ل؟ا[ 
بالحق.يقضى أنه 

بمتكونأن خوفهم السب أم ه، محمد نبوة ق شكوا أم المماق، مرض من قلوبهم ق ما الإعراض أنب ت*ْ[ 
الفجرة•الذلالون هم أنهم السبب بل حورأ، بجافون لا إنهم كلأ، حائرا؟ ونسوله الله ح،=كم 

يقبلواالحيتكمأن ؤسوله، وحا==كم الله كتاب إل خصوماتهم ق التحاًتكم إذادعواإل محافدأبهم أماالمؤمنون [ ]١٠
النعيم.حنات ق بمطلوبهم الفائزون المملحون هم ؤأولئك ذلك، دعاناإل لماوأطعنامن قيل سمعناما ويقولوا: 

الفائزونهم فهؤلاء الله، ومحدرعن.اب العصيان، عواقب وبجل الامروالش، ق وؤوله الله يملح ومحن [ ]٢٠
الحنة.ي بالمعيم 

للجهادبالخروج الرسول- -أيها أمرتنا لهن الغلهلة: الأيمان ق اجتهادهم غاية تعال باينه المنافقون م وأق[ ٠٣]
خبيربماتعملونه،اللص إن با، فحبانهاباللسان معروفة فهلاعتا=كم محلفواكدبا، لا لهم: قل لخرجن، معك 

عليه.ييجازيا=كم 



نورْالثور

الشتإكثر٣٠٧

وأطعوااش أطيعوا للناس: ~أيهاالؤسول- مل تاْ[ 
ماأمرفعل انمحول عل فإيما تمصوا فإن اضؤل، 

منماككوْ منل الخمتع وعل الرسالة، سليغ من به 
ضوليس الحق، إل ترملوا تطيعوْ وإن الامتثال، 

بيأ.بلاغا ربه رسالة سلخ أن إلا الرسول 
وعملوامنيشم دالن۵^ر١كدنآمنوا الله وعد لْْ[ 

المشركين،أؤض يورثهم ان بالصالحة، الأعمال 
منأسلافهم مع فعل مثلما فيها، حلفاء م وبجعله

ارتضاْالذي دينهم يجعل وأن وؤس—له، بالله المؤمنين 
يبدلوأن عزيزأمكينا، دينا وهوالإسلام- - لحم 

وحدْ،الله عبدوا إذا الأمن، إل الخوف من حالهم 
ومنشيئا، معه يشمكوا ولم طاعته، عل تقاموا واس

والتمكنوالأمن الاستخلاف ذلك لتكفربعد 
همفاولثك الله، يمم ؤححد التامة، والسلطة 
الله.طاعة عن الخارجون 

الله.يرحمكم أن ؤحاء ئؤ؛ الهول وأطثعوا لمستحقيها، الهاة ؤآتوا تامة، الصلاة وأقيموا [ ٠٦]
النار،إل الأحرة ق ومرجعهم هوقادرِوإهلاكهم، بل الأرض، ق الله معجزين ًكفروا الذين نفلن لا [ ٠٧]

ئو-للرسول فيه الخطاب كان وان للأمة، عام وهوتؤجيه والمصير. المرجع هدا وقح 
سنالأحراردون والأطفّال وإماءضم، عبيدّءغم مروا لشرعه وعملوا ونسوله اللص صدقوا ياأيهاالذين [ ٠٨]

وقتلأنه الفجر؛ صلاة قبل من الثلاثة: عورات»ضم أوقات ق علميكم الد.حول عند تاذنوا مبأن الاحتلام 
العشاء؛صلاة بعد ومن الظهيرة، ق للمقيلولة الثياب حغ ووقت اليقظة، ثياب ولبس النوم اب ثيمن الخروج 

إذادخلوابغيرحرج أمافيماسواهافلا فيهاالنهر، يقل لضم، عورات الثلاثة الأوقات وهده للنوم، وقت لأنه 
بعضإل بعضكم ببمردد جرت العادة ولأن للخدمة، عليكم طوافون فهم علميكم، الدخول ق لأجتهم إذن؛ 
واللهدينه. وشرائع وحججه وأحكامه آياته لضم يلأ؛ين الأستئد.ان أحك١م لضم الله بين كما الصالح. لقضاء فيها 

أمورهم.تدبيره ق حكيم خلقه، يصلح بما عليم 

ماظهي ؤنؤلأةقا ألهول 
آلهؤل■يمل وما فيتدؤإ ييمه وتيذ>ماظثهمقمح 

بممحوت;اسَظأ
حضاافحنفسمءظفنهارفيآلأض آلصتيحنت 

آنبمئأه>دتههماوى امحلأين 

سزنمإآووللأ|
^كننوإشؤنفيآبين

ءامؤأشز0تصاآقث 
^^ؤلأؤ؛نؤثدماآيرع



^سثئذمأئثا

أوثقمث عليؤخك،م.ؤ\لإبم زآقه ءان^تهه 
م؛قضو؛

حبلتنئعغس وان ياأهل 

ولأه'محجولأءي
ءابنيًطهمومحيوة٩طرأومحت ئاْطخاط ان 

ئننبمئمو٧وتاوبتؤيامحنمهغرويؤت 
^^طروماممعفم\ثقهطن\ئيفي 

ؤئممحًطزلإاح مما.ءنهر 
محثهتإد-خكرمثا لإد\ ؤإتتاة ^^١^^ ٠٧

^؛4ظتهكمح
ظطرسمؤث.فىءًفهمآلآض أقه يتتجش 

roAالشئإكئن

س١لأمحلأمواككإيف
ار١دواإدا يستاذنوا أن فعيهم الشرعيسة، يالأحكام 
وكماالكباو، تاذن يكما الأوقات م ي الدخول 

لخكمآياته.تعال الله يبين( الأستئد.ان اللهآد١ب _^، 
تشريعه٠ق حكم عباده، وص.اح بما علم ؤالله 
الاستمتاععن قعدن النساءاللاق والعجاممن ]•٦[ 

ولاللزواج، اليجال ي طمعن فلا لكيرهن، والشهوة 
عليهنحرج لا فهؤلاء كذلك، الرحال فيهن ييلمع 

فوقييكون الذي كالمداء ثيابهن بعض يضعن أن 
ولبسهنللزينة، متمضات ولا غيرمثلهرات الثياب 

سمحوالله لهن• أحن زأوتعففا— -،الثياب هذه 
وأعمالهكم.بنيامحكم عليم لأقوالخقم، 

ؤذويالعميان الأعذارمن أصحاب ض ليس [ ]١٦
^^سمإئمفيترك١لأمور١لو١جة١نيلأ

خمريتوقف مما ونحوه كا-لحهاد بها، القيام ز يقدرون 
منرتاكلوا أن ق حرج المؤمنون" ~أيها عكم أنفر وليي المريضر، أوصحة الأعرج أوسلامة الأعى بمر 

أوأوأمهانمكم، آبامحكم، بيؤت أومن الأولاد، فيهابيؤت فيدخل وعيالخكم، فيهاأزواحلكم الق البيؤت 
وكلتمالق افيؤت أومن أوحالأنمكم، أوأحوالخكم، أوعمانمقم، أوأعماماءك_م، أوأحوانمكم، إحوانمكم، 

أومتفرققن،تاكلموامحتمعين أن عليا=كم حرج ولا الأصدقاء، بيوت أومن بإذنهم، أصحابها غيبة اق بجففله
علهتكماللام ومات الامملأم، يتحة بعتض ■عؤر بعممعكم فلمسلم مكونة اوعيرممعكونه بونا لخيم فادا 

وشالله، ئسممها التحية وهن.ْ فيهاأحد، يؤجل لم إذا الصالختن الله عباد عليناؤخمر أواللأم الله ورحمة 
لتعملؤها،وآياته؛ دينه معالم لتقم الله يبين التبيين هذ-ا بمثل للمامع، محبوبة طيبة والحية، المؤلم ئئى ْباركة 

بها.وتعملوا 



نورًالثورايوئالثا؛نئت

اقنإكثز٣٥٩

ونمولهاتل صحؤ\ الذين هم حقا إنماالومتون ؛! ]٢٦
خمرأمره المي مع وإذاكانوا بمثرعه•( ؤعملوا 

منهماحد يتهرق لم لمقن، المصلحه ق له خمعهم 
هم~ايهاالمي- يتاذنونك الذين إن يتاذنه، حق 

استاذنؤكفإذا حقا، وؤسرم بالنه يومنون الذين 
قالإذن حللب ممن شئت هادن،لن حاجتهم لعهض 

اللهإن اش• من المغفرة لم واحللب لعذ.ر، الانصراف 
بهم.لجم اكايبئن' عباده غفورلذنؤب 

ندانمشمالمؤمنون-عن_د -أيها تقولوا لا ]٣٦[ 
كماعبدانثه، بن يامحمد ولا سامحمد، ي١^؛ ؤول 
وقولوا:ولخكنرشزفو0، لعض، بعضمحكم ذلك يقول 

١لناقق^ناش يعلم قد اش- يسول يا انله' ني يا 
بغثرإذنه،خفية ه الي محلى من بجرجون 

أمريخالفون فلتحدرالذين ببعض، بعضهم ؤذ يل
عدابأويصيبهم وشر، محنة بهم تنزل أن الله يسول 
الاحرة.ق مؤجع مؤلم 

سذئأثاونبجمح
ور<ّوإؤءؤداآنّقديخآكينٌ-.وثم أؤكك 

ةنئنَوآنخ*يرأههمق،مح-رهأذنفيننذثا تعهى 

محير؛نمهه نعلم قز تدش؛ؤدكئئ 
ضبمليئوش بمأءءكنِلخادأ تقث1ؤن 

١^٤٤ؤثهم0 له؛امزمماب بيثنيلآ| 
وينمبماةِمالئزوه قو ؤإزرض آلثمؤت ماق قه 

دِحأفاووٌ_ص

طلأتحؤؤقخد.ولآاوؤثطن
^ءو٠ءطلهمؤهئتيشمزه

مجعويوم عليه، أنتم ما بجميع علمه أحاط قد ؤعيادة، وملكً حلقا والأرحش الموات ي ما تنه إن ألا ].؛٦[ 
ؤأحواطم.أعمالم عليه نحمر لا عليم، بأًّل'ثيء وانثه عليه، وبجانبهم بعملهم، يخير؛همم ١لآحر٠، ي إله الحياد 

[الفرقان سورة 

الحقبتن الفارق القران نرل الذي وتعال سبحانه أؤصافه وكمك خيراته، وكزت اتنه، بمكان غيلمث، ]١[ 
اتله.عذ.اب من، لهم مخزفا والحز، للافس يسولأ لياكون ئو؛ محمد عيده ض والباطل 

ثي■،خلمقركل وهوالذي مل؛كه، ق شريك ي*ءءزرله ولم يتخذولدأ، ولم والأنض، السموات ملك له الذي ]٢[ 
خلل.أو نقص دون حكمته تقتضيه ما وهق الخلق، من يناسبه ما خمر قواه 



نورئ١محقافي

عفلقؤذشتئاتهم لا:محلقؤن دؤيهءءاِيهة ؤمح،ذؤأمن 
مثآتيبمدؤ0 

قآزؤ^لآثثمحروإا0 
^١٥،

آحفتقهاض^^
^ةهؤأهأوف,عمح

JألأJض٩دءكانلثموت آؤ 
طلاظ|نارويمئبىزوهاؤأناو 
فيًًًمحامنهدديآل0ؤلآاله،انجغلق ألاسؤاق 

يكزئُ 
^لأنم>وواهأهم

هْلأثظيفؤئألمحل ضتبجأأش حقيق 
خكظ؛صدإق

صؤواجربقيامحمحا١لآهرJبجعلمح 
^دداينكبدآقاظسم٩ر١.

٣٦٠اشئاص

الالله دون من معبؤدات مم؛واسمب وانحذ ]٣[ 
تملكولا ؤخلمهم، خلقها والله شء' حلق نتطيع 
*يإماتة تستمحليع ولا نقع، جلب أو صر للمع لنفسها 

حنامنالأموات من أحد أوبعث مت، أواحياء 
قبر0.

كذبإلا القرآن ماهذا بالل4: الكافرون وقال ]ا[ 
أناسآخرون،ذلك عل ؤأعانه خمد، اختلقه وبهتان 

فالقرآنزورأشنيعا؛ وأتوا فقليعا، خللما ارمحكبوا فقد 
بجتلثه.أن لبشر يمعكن مما ليس 
المسطرةالأولين هواحاديث القرآن: عن وقالوا ]ْ[ 
صياحاعله تقرا قمحا محمد، خها اسنبهم، كق 
اء.وم

أنزلالذي إن الكفار: لهؤلاء الرسول- -أيها قل ]٦[ 
مواتل١ ي بما علمه حاحل ١ ي ك ١ لله هو١ قران ل١ 

الذنوبمن تاب لمن غفورا لكن إنه والأرض، 
بالعقوبة.يعاجلهم لم حيث نحمأبهم والمعاصي، 

قويمشي مثلنا، الطعام ياكل محمداه- -يعنون الله يمول أنه يزعم الذي مالهدا المشركون: وقال ٨[ ]٧، 
اوم؛ال، كنرمن ماء المن عليه اويهبط مدقه، عل ملكايشهد معه الله أنسل فهلا الرزق؟ لهللب الأمحواق 
رجلابهإلا أيهاالمؤمنون ماتتبعون المكذبون: ١لثلالون هؤلاء وقال نمرها، من ياكل عظيمة حديثة له محكون 

عمله.غلب سحر 

-لغرابتها-الأمثال؛ئثبه الي العجمثة الأقوال تلك حقك ق بون الكن. قال كيف انذلر-أيهاالؤسول- ]٩[ 
بالكن. من فيك قالوْ ما لم,اىحوا إليه؛ سبيلا يجدون فلا الخق، عن بذلك فتعلوا تاءكني؛_ك؟ إل ليتؤملوا 
والافهراء.

قلك فجعل لك، خيرأمماتمنوه اليسول- -أيها لك جعل ثاء إن الذي خيراته، وكميئا الله، مكان غئلمث ]•١[ 
عقليمة.قصورأ فيها لك ويجعل الأنهار، تتخللها كثيرة حدائق الدنيا 

لنؤاعتدنا جراء، من فيه وما القيامة بيوم كدبوا بل الأسواق، ق وتمشي العلعام، تاكل لأنك كذ.بوك؛ وما [ ]١١
بهم.نعر حارة نارا اعه بانكذيب 



امحيمحامحر٣٦١

منالقيامة بوم الكذبقن المارهزلأء رأت إذا [ ١٢]
شدةمن وزف\رها، غلمانها صؤت معوا حمبعد، ءك١ن 

تغيظهامنهم-
-وقدجهنم من الضّيق شديد محكآن ق ألقوا وإذا [ ١٣]

علدغوا اعناقهم~ إل بالملاّل ايديهم ءرنت|ا 
منها.للخلاص بالهلاك هم أنف

مرةبالهلاك الموم ئدعوا لا ا: تيثيقم ال فيق]!١[ 
غما،إلا ذلك يزيديضر فلن كثيرة، مرات بل واحدة، 

لهكم-خلاص فلا 
ؤصفئ،المارالي أهد.0 الرّول-: -أيها نم قل [ ١٠]

الخائفونبها ؤعد الق الدائم المعيم جنة حيرأم لمكم 
ومالاعملهم، ئوابا■ش لهم كانت ربهم، ب عن-١ من 

الاخرة؟ق إليه يرجعون 
ملادمجن مايشتهون الخنة ق المهليعثن لهؤلاء [ ١٦]

ربكإياها دخولهم ك١ن دائم، فيه متاعهم م، الميم
المتقون،الله عباد دّاله مسيوولأ، ؤعدا الؤمول— يها ا— 

وعدْ.بجلف لا واش 
الكنواومالمشركين بحث-رالنه القيامة ويوم [ ١٧]

نئِهالأتقاتيالهءنققر الخن، 

ظنخائقاووبةل0
يوراهدعوأه_ناإك مهممحن ئدآاّمهاءاةصث\ 

طيثتأ.
^^١^^^^،حإؤامِحقة هراكللق 

حنإي;آث^^هاتاتتآأوث 
^م-بجئ-ؤزوتا

كللئ>بمادىثفؤل آثه دون من بمنيدن 
لأتيثنلّئتاكان٥^^٤ 

^ووطامأوتاووا.
^٥١دماتظيعؤن نكثفيضرهائؤنض قمن 

عداتاًضيرآهؤمنممليرتيءك.رمحئ ولازصغ 
^^ةإلآاإرث1طزل

ؤحعنئانعض>اًضلحارأنؤاي ل ^مثؤث آلقليانن 

أمبعبادمحكم، وأمرنموهم الحق، حلريق عن هؤلاء عبادي أضللتم أأنتم المعبودين: لهؤلاء فيقول دونه، من يعبدونه 
هم؟أنفتلقاء من فعيدوكم المجيل، صلوا هم 

نواليهم،أولياء سواك ئتخذ أن فمايصح هؤلاء، فعل عنا ربنا- -يا لمك تريها النه: دون من المعبؤدون قال [ ١٨]
قوماهلمىوكانوا فاشمكوابك، واذكرك نحق الدنيا، ي والعافية بالمال باءهم ؤآ ااثمك_ثن هؤلاء متعث، ولعكن 

والخدلأن.الشقاء عليهم غلم، 
ذئعانمليعون لا أولاء فهاأنتم عليهم، ادعائعكم ق عبدنموهم الذين هؤلاء لقدكدبعكم للمشتكين: فيقال [ ١٩]

اللهيعيبه ذلك، عل ويمت غيرادثه، ويعيد ه نففيظلم باش يشرك ومن نمرألها، ولا أنفعكم، عن للعن.اب 
ثددأ.أ ١jعا

وجعلناالأسواق. ق ويمشون الطعام، ياكلون رس_لناإلاكانواشرا، أحدأمن -أيهاالهول- —لنائللئ، وماأنس ]•؟[ 
تصرون،هل والممض، واكمحة والفقر، والغي والضلال، واختيارأبالهدى ابتلاء لبعض -أيهاالمس- بعضعقم 

ربلئاولكن العقوبة؟ تحقوا فشتصرون لا أو مولاًكم، فيثيبكم له، وتشكروا علميضم، اش أؤجبه بما فتقوموا 
يءًكمرأويشكر•وبمن أويصر' بجزع بمن بصخرأ الهول- -أيها 



ا-كثأاكحئز

وووي\صة
قيأشم؛ةروأقزنتا ، ^٢٤

لج؛0فؤلأإ

أؤتيز-محهرئنتقنإنجئه ١ اصحث قيع. هبة 
^آءادهمظ(ألإة،
لآحمتيزطاثلأاؤ

تمحلندبه بمسآممزمحو، 

تيض١لإحمبمدأدجآءق
^^للإنيظلأ.وءالآملمح

J==^^،تهجؤوا. ؛انؤبج_(ائإساأيآان 
هل؟لأ، قش ^^٤ 

٣٦٢اص؛مح

بعدموتهمربهم لقاء لايوملون الذين وقال [ ]١٢
بانذخلموذ\ عليناا1للأواٍءقة، أنزل هلا له؛ لإذ،ءكارهم 

قيصدقه ذخمِذا عيانا، ا ربننرى أو صادق، محمدا 
اجآروواحيث واستعلموا يانمهم أعجبوا لقد رساكه. 

وكفرهم.طغيانهم ق الحد وتحاوروا القول، هذا عل 
القبر،وق عندالاحتضار، الملأئ»ءقة يرون يوم [ ]٢٢

الاقةرحوهسا الي غيرالصورة عل القيامة، ويوم 
الحنةاداو4 جعل ت لهم لتقول ولخكن يالحنة، لتي.شرهم 

علبكم.محرما 
ءذلاهرا-فروالبر،من عملوْ ما إل ا وقدمن[ ٢٣]

المنثور،اء كالهبينفعهم لا باطلامضمحلا، اْ فجعلن
ؤذللثاالغيار، ا حف.فمن المر صؤء ق مى محا ؤهو 

صاحبه:إذاتوفرق إلا الاحرْ ق لاينفع العمل أن 
^^يخنبافه،والإحلأصلخ،واسلرسولهمحمد..

أهلتقزأمن حيرمعالقيامة يوم الحنة أصحاب ]!٢[ 
ونعيمهمتامة، فراحتهم الحنة، ق منازل ؤأحن النار 

كدر.يشوبه لا 
فيهتتشقق الذي اليوم ذلك المسول- واذكر-أيها [ ٢٠]

يبالخلائق فيحيهلون يومئلم,، موات الملايطة الله وبزل الرقيق، الأبيض فتحاتهاالسحاب وبثلهرمن السماء، 
بجلاله.يليق إتيانا العباد، بثن القضاء لفصل وتعال نيا اض وباق الحشر، 

منينالهم لما ١لكافرين؛ .تؤ شديداصعبا اليوم هدا وك١ن سواه، مجن دون ؤحده للنهمن النوم هذا ي الحق الملك [ ٢٦]
الألم.والينءاب العقاب 

ايثهرسّول صاحبت ليتي يا وتحسرأقائلا؛ ندما يديه عل ه لف١لفلالم يعص يوم المسول— —أيها واذكر ]^١٢—٩٢[ 
وأودْ.صديقاأتبعه ^^^ ١٤١١أتحد لم ليني يا ويتحسرقائالآ؛ الحنة، إل طريقا الإسلام اتحاذ ق واتبعته محمدأ. 

الأياتهن.ْ وق دائما. ان للأفخذولأ المحيم الشيهنان ^٤١۵ حاءق. إذ بعد القرإن عن اضديق هغ.ا ضلي أس 
المار.قرينه سببالإدخال يكون قد فانه السوء؛ قرين مصاحبة من ير الحلم. 

وئرلإعته إعراضهم ق متمادين وهجروه، القر1ن هذا تنكوا قوي إن ؤب يا قومه؛ صنع ما شاكيا المسول وقال [ ]٠٣
به.يعمل فلم القرآن هجر لمن عقليم ا تحويفالأية وق وتيليغه. يه والعمل تدبمه 

فاصبرقومه، بجري عدوامن الأنبياء من جعلنامرني قومك، جري من أعداء -أيهاالمسول- جعلنالك وكما [ ]١٣
محمد.١لبيه لية نهن.ا وق أعدائك. عل يعينك وممشدأومعينا هاديا بربك وكي صبروا. كما 

وتعال؛سبحانه الله قال والزبورأ والإبجيل واحد.ْكالموراه حملة محمد عل القرآن أنزل هلا ضفروا؛ الدين وقال [ ]٢٣
ومهنة.تي تثبق وبيناه وتحمله، فتعيه طمأنينة، به وتمداد قليك به لمقوي مفرقا؛ أنزلماه كذلك 



نووْالمنثافياي3ثالئاخءشز

٣٦٣

أوبحجة المشنكون الرسول- اك-أيها ياتثولا ت٣٣[ 
له.بيان وباحسن الحق با-لجواب جئناك إلا شبهة 
ؤحوههمعل يحبون الذين الكفارهم أوليك ]!٣[ 

وأبعدهممنزلة، الماس شر هم وأوليك جهنم، إل 
ؤلربهاعزاض.

أخاءمعه ؤجعلمنا التوراة، مؤسى ولقدآتينا [ ٣٦، ]٥٣
وقومهفرعون اذهباإل فقلتالهما: له، معينأ هارون 

إليهم،فذهبا ؤألوهيتنا، ربوبيتنا بدلائل الذينكدبوا 
الإشراكوعدم وطاعته بافه الإيمان إل فدعواهم 

عظيما.إُلألك فأهلكناهم فكدبوهما، به، 
كدبوه.ح—تن بالهلوفان نوح قوم ا غرقنؤأ ]٧٣[ 
ؤجعلناحميعا. انسل فقدكدب نسولأ كدب ومن 

سبيلهملك حموجلن لم ؤجعلتا عبرة، للناس إغراقهم 
مؤجعا.عدابا القيامة يوم لتكذيب اي 

صالح،قوم وثمؤد هؤد، قوم عادأ ؤأهلكنا ]٨٣[ 
ؤعادوئمؤدنوح قوم بتن لبرؤأمماكثيرة ١ ؤأصحاب 
افه.إلا يعلمهم لا الرس، وأصحاب 

لأقتّءايايىآمحت
أدما^^^وزتإ.هلتا 

^مههنرئدط؟.

أ.وعاداوجئ ٢٧١١^١^١٥ضّداهلي\ث 
ههإ0وطلأزأصحنبآإة0وثوؤفاتهث 

اشرإ.وك.ايًؤ
امطنث

حقايآقه ءالأه_زوإاهن،دااكربمت 
وبققها ^^ثا 

أتآثاج تهلا اصل ش ١^٨١؛، تروذ جنن بمهؤن 
نيكلا.ذؤلعكي منا-محدإل؛هةرهؤبةايائت 

فاهلكتاهميؤمنوا، م لذلك وْع الأعذارعنهم، ؤانحنا الأدلة، لهم وؤصحنا الحجج، فم بيثا الأمم عل [ ]٩٣
إهلاك.بالعاذ.اب 

بالحجارةأهلكت الق ررسد.ومرا قرية وش لؤط، قوم قرية خمر أسفارهم ق يمرون مشركورامكةاا لكن ولقد ]*ا[ 
فيه.يجازون القيامة معادأيوم يمجون لا لكنوا بل بها، يعتبروا فلم الماء، منر 

إلينا؟نمولأ بعثه افه أن ينعم الذي أهدا قانلين: بك استهزؤوا السؤل- —أيها الكذ.بون هؤلاء ؤآك وإذا ؟ا[ ]اة، 
يرونحنن يعلمون ؤسؤف عبادتها، خمر قبتنا أن لولا وبيانه، حجته بقوة أصنامنا عبادة عنر بمرقنا أن قانب إنه 
يد؟أم أُم دينا أصل من العياب: من يستحقون ما 

إلترده حق حفيفل—ا عليه داًكون أقانت الله، كطاعة هواه أطاع منر إل متعجبا السؤل- انثلر-أيها ]٣أ[ 
الإيمان؟



آوةنقاوبم\نهمإلأيسممن امحفمغم ال \ممحب 
صقولأ|م(سس
ظتا\محهمثلآج(

لخقمجمل ^اسيرآ)ى(ومأكى 

ئبماآلثملأمآءظهووا.إمحسمآيهءتنتة 
^دقهسأؤ

^جصألأًًكمحأىوؤئثا
ةم؛ج<لأضآمينويهم

قداتجآبمرين تيقى هء 
^^تازقْاهمات عدب 

ئ\ممدقث\محلهد

نهفيةإهلآبملأمحدمح؛امح
ن\هاتيومحءهمتله

اآ"آاص؛مح

[it ] سماعالله آيات معون شأكرهم أن تقلن أم
عدمق ك١ليهائم إلا هم ما فيها؟ ما يفهمون أو تدبر، 

•منها حلريقا احفل هم بل تسمعونه، بما الانفاع 
الفجرطلؤع من الظل اش مد تركيف ألم آ'ا[ لْا، 

تقزألاثاباملحمله ولوشاء الشص؟ طلوع إل 
ثيلتمعلامة مص الجعلنا ثم الشممى، تزيله 

يقرا،يرا ش١لفلل ثمل2ش لم حواله، ١ ^ ٠٣ياحوالحا 
منؤذلك نقصانه• انداد الشمس ارتفاع انداد فكل٠ا 

تحقالمؤحدْ ؤأنه ؤعفلمته، الله قدرة ض الأدلة 
■سواه دون للعبادة 

 ]Vi[ اتراّالليل لتتكم جعل هوالد-ى تعال واش
راحةالنوم ؤجعل اللباس، كماتسركم بظلامه للثم 

للكمؤحعل ونكون، تهدؤون فيه لأبدانمقم 
معايشيقم.وتطلبوا الأرض، ق كتثروا الهار؛ 

[iA ، ]السحاب،تحمل الق الرياح أرسل وهوالذي آل
ماءماء المن وانرثما منه، نهمة باكئر الماُس فُشر 

فيه،نبات لا مك١ن ق البات به لخرج يقثلهربه؛ 
والاس.١لأنعام من كثيرا حلقنا من الماء ذلك وسق موات، بعد الحدب البلد في،حيا 
فيثاكرواله،عليهم، اش المطرنعمة عليهم أيرلل ليدكرالذين أخرى؛ دون أنض أنزل-االمهلرعل ولقد ]•ْا 

جحؤدأإلا أكرالاس فاق ومقتهم، ليرهمهم - ؤمملأ -جل اش إل باكوبة فيس__ارعوا منه، منعوا الذين ولدكر 
وكذا.كذا بثؤء مهلرنا ت كقولهم علهم، لتعمنا 

■الث جعلتا ولكنعذابه، وينذءرلهسم عرؤحل، اش إل يدعؤهم نذ.يرإ، قرية كل ي لبعثتسا ولوشئنا [ ٥٢، ]١٥
مماثيء ترلث. ق ١لك١فرين تطع فلا القرآن، هن.ا تبلغهم أن وأمرناك الأؤض، أهل حمع إل مبعوثا الؤمول- ~أيها 

•فتور بجالعله لا جهادأكبيرا، القرآن بهد-ا الك١فرين ؤجاهد المسالة، تبلح ق جهدلث. ادد.ل بل به، أرسدثا 
حاجزأيمنعبينهما ؤجعل الملؤحة، _،ِيد الشوالملح الشراب، المماح العن.ب البحرين: حلمهل هوالن.ي واش [ ٥٣]

الأحر.إل أحدهما يصل أن من ومانعا الأحر، إفساد من منهما احد وم 
وكانالمصاهرة، وقرابة النسب قرابة هد.ا من فنشا دكورأوإناثا، ذرية والمرأْ الؤحل مي من حلق وهوالذي ]اه[ 
■تشاء ما حلق عل قا-يرأ ربك 

عبدوْ،إن ينفعهم مالا اش دون يعبدالكفارمن حلقه عل وإنعامه اش خمرقدرة ١لانملأئل٠ كنرهذه ومع [ ٥٥]
معصيته•ض مغلاهرأله اش، عيادة ق بالشرك ربه ر للشيهلان عونا ١^١^ ويم١ن عيادته، تمكوا إن يضرهم ولا 



نووْااطاي

الشلأكئز٣٦٥

سشرأللزصإلا -أيهاالرسول- وماأرسياك [ ٥٦]
بالنار.للكافرين ومنذرا بالحنة 

أيالئسالة سليغ خمر منيتكم أطلب لا لهم: قل [ ٥٧]
الحقسبيل وبلك يهتدي أن أراد من لًكرا أجر، 

عليه،أحركم فلت مؤمانه، ق وينفقر ربه إل 
لأنفسميكم.حير هو وإنما 

الكاملةالحياة معاق حمح له الذي اش ر وتؤيملر [ ٠٨]
صفاتعنر وذر؛هه يمؤت، لا الذي يجلالهء ايليق كم

يفهمرلا حلقه، حبيرأبذنوب باش ؤكهمر المصان. 
بها.وبجازيهم عيها بهم وس>حاومنها، ُثيء عله 

ابينهمّاقوموالأؤض موات الحلق الذي [ ٠٩]
وارتني—علا —أي؛ خمرالمش اس—نوى نم أيام، سة 

به—أيهاالتي- فامحال هوالرحمنر، بجلاله، استواءيليق 
فهوالذي١^٠^^، ه نفسبحانه باذ.للى يعي خبيرا، 
البشرمنر أحد ولا ؤحلاله. ؤعفلمته صفائه يعلم 
هؤ.محمد ونسوله عيده من يه أخر ولا باض أعلّم 
طاعةله جؤد لماتامرنابالأنجغّ النهمن' مانمق قالوا؛ واعيدؤه للرحمن اسجدوا للكافريز٠ت قيل وإذا ت'اآ 

منه.ونفورا الإيمان عن نعدأ للؤحمن السجؤد إل دعاؤهم وزادهم لأمرك؟ 
تضيءفسهاشما ؤحعلر بمنازلها، الكيار المجوم الماء ق حعل الذ.ى ؤكرحيره، الرهمن عظ٠ثا؛ويخت [ ]١٦

وقْرأينئر-
Jبالمدuشأر١دأنيميرب٠افيذلكإي٠ا

ؤآلائه.نعمه ض تعال يشكرش أن أوأراد الخالق، 
بالأذىقهاء الالحهلمة حاطهم وإذا متواضعين، ثمكينة الأنض  ١٣يمشون الصالحون ادالرحمن ؤعب]٣٦[ 

يجهله.الخاهل مقابلة ومنر الإثم، من فيه ملمون حلنابا ؤحاطبوهم القول، منر بالمعرؤف أجابوهم 
والقيام.بالجؤد له مت،ذلأللثن لربهم، فيها محلصثن الليل صلاة منر ييتكرون والذين [ ]'١٦
عذابهايلازمإن جهنم، عذاب منر ينجيهم أن فيدعونه اش يخافون العيادة ي اجتهادهم مع هم والذين [ ٦٦، ]٠٦

قراروإقامة.شّر جهنم إن صاحبه. 
ؤسطابينرإنفاقهم ولكن الفقة، ق يضتقوا ولم العطاء، ق الحد يتجاوزوا لم أموالهم أنفقوامن إذا والذين ]٧٦[ 

والتتسق.الميذير 

سملأجإ(وئل
يهءوحكق وسؤخ ١ؤىلايمؤت ؤآلئ 

قألأتمسالسمؤثت ^،ع؛ادهءخثيآ.آلخىحلق 

جن.إلؤ>تيدالأ
قمئوتاءة(ثانق

٢٢بجذقذهايجاو
أرادوآصارظهمح جمزاؤل ^؟ء(ؤنيامحى 

تمئؤذوبماد١^٠١^ ^^راق 
ؤ؛اداحاءزاثمزذءاؤاسثئ.١^٠^^٧١ يمل 

^نتاج(ؤأمحث
عياباحقال^بماأمفءنائابجمؤ،ان يعوؤن 

^^قؤآؤساما.هثإدآعرإما0إدهائءت 
واع.قطانبرتدإلق 



ا.لثزئالقاخءم

يآمحولآ.ظن

أكتادن->أة يقنعف نوأثاما. يمحق يقئل 
فيهءمهاداج،الأرئابنؤنزآكنوزمحين 

افةتدل ^نتلأضثاقازكلش ؤآامن 
ذآسشمراييماج(
^^اؤىشث،إلكتاةج(
^نيإكن\تا0
هرؤتح-رإمحا
طريث>وثتاتيك

لئمحذؤأجعلتا مآأعف زينبها ؤذجتا ثث 
^>أمئةساصمةأ
^اق(جإيتتيها

.ضمام؛وألأًئهمهحثثش 

اشة؛مح

ولايدعون ولا الله، يوحدون والذين لارا--ل7[ 
اشحرم الق المفس يقتلون ولا غتره' إلها يعبدون 

إي٠ان،بعد ءكفر من به: قتلها بحق بما إلا قتلها 
يرنون،ولا عدوانا، نفس أوقتل زواج، بمد أوزل 

ملكتأرما أزواجهم عل إلا فروجهم بجفظون بل 
ذيلق الكبائر شيئاْنضْ يفعل ومن أبانهم، 
القيامة،يوم العذاب ك ماغف عقابا. الأشرة 
فعلهالن بالخلود )والوعيد حقيرأ ذليلا فيه وبجلد 

أشركباممه(-كنسمتابمحسْ
إيماناجازمامقرونانصوحاؤآمن توبة الذنوب 
يئاتهمسسعنهم يحوالله فاولثمك الصالح، بالعمل 
وندسمم'توبتهم بسبب حسنات؛ ويجمل 

حيثبعباده ؤحتما تاب، لمن غمورأ اش ؤكان 
ومنالمعاص. باكر مبارزته بعد التوبة إل دعاهم 

صالحاعملا وعمل الذنوب، من ارتحتقب عنا تاب 
اللهفتقبل ؤجوعأصحيحا' اتله إل ييجع بد.لك فانه 

ذنوبه.ويهكفر توبته 

غرنمدمنوامعرصينواللغومن اناطل بأهل منوا وإذا ه، محالمجضرون ولا بالكذب يشهدون لا والذين [ ]٢٧
لغيرهم.نمصونه ولا عنه، يترهون منكرين 

لموغى معوها' يلم صم كانهم عنها، يتغافلوا لم النه وحدانية ودلائل القرآن بابات وعقلوا إذا والذين ]٣٧[ 
مطيم؛ن•ساجدين لله فخزوا بصائرهم، لها وتفتحت قلوبهم، وعتها بل يمروها، 

iU[ ] وسرورنا،أذا وفيه أعيننا، ماثقزبه وذرباتتا أزواجنا من لما هب ربنا مائلتن: تعال اممه بالون والذين
الخثر.ق المتقون بنا يمنيي قدوة واجعلنا 

ودسس،اش بر-همة ادة، من١زل أنر يثابون الرحمن، عباد من السابقة بالصفات ١تصفوا ١لنين أولك [ ٧٦، ]٥٧
^ض،والحياةامحةوالسلأْةسالآفات،

ءولأب يبغون لا به' يقيمون ومقاما فيه يقنون تقزأ م خنثت موت، غير من أبدأ فيها حاليين 
ضص ألة' المودعاء المائة دعاء إياْ دعاؤهم لولا بالماس، يعبا ولا ال يبلا أنه تعال أخراش ]٧٧[ 

ذويهلسا لغريمه، الغريم لزوم يلزمًكم عذاب إل نفضيا تلكنيضإ بمكون وق فالكافرون- أيها 
والاحرق.الدنيا 



اقسم؛مح٣٦٧
الشماءسورة 

قالمققعه الحروف ش الكلام سق ؤطت_رك ]١[ 
الثرة.سورة اول 
بئنالفاصل شء لم ا،لوصح القرأن آيات هذه ]٢[ 

والضلال.الهدى 
ضحرصاك شدة من -أيهاالمسول- لعلك ]٣[ 

ولمبك يصدقوا لم لأنهم ك؛ نفمهلك هدايتهم 
ذلك.تفعل فلا يهديك، يعملوا 

الماءمن قومك من المكذبين  ٠٠٣نرل نثا إن ]ا[ 
فتصيران، الإيمإل تلجئهم نم محوفة معجزة 

فانذلك؛ نئا لم ولكننا ذليلة، خاضعة أعناقهم 
احتيارأ.بالغيب الإيمان هو النافع الإيمان 

ذممن الكذبئن المشركين هؤلاء ابمءيء وم]ْ[ 
ياممهمثيء، بعد شيئا إنزاله، محدث الرحمن من 

ولمعنه أعرضوا إلا الحق بالدين وبذكرهم وينهاهم، 
يسلوّْ

فيأتيهمبه، تهزووا وامبالقرآن كدبوا فقد ]٦[ 
ويسخرونبه تمهنيون ^١ ١٤٠أخيارالأمرالدى 

ربهم.ض تمردهم جراء العذ.اب بهم ؤسيحل منه، 
إلاإنباته يقدرز لا المئات، من نافع حسن نؤع م من فيها أنبتنا الق الأرض إل ينفلووا ولم أكذبوا ]٧—٩[ 

مؤمنين.أكرالقوم وماكان افه، قدرة ركمال واضحة لدلالة الأرض من ات البإحراج ي إن العالمين؟ رب 
ثيء.م رحمته وسعت الذي الرحيم محلوق، م لهوالعزبزض ربك وإن 
ألالهم: وقل فرعون، قوم القنالين، القوم ائت أن مئّىت ربك إذنائي واذكر-أيهااليسول-لقومك [ ١١]*١، 

الخكفروالضلال؟من عليه هم ما وبركون تعال، ائنه عقاب بجافون 
ينهللقولا إياي، لتكذيبهم الغم صدري ويملأ الهالة، ق ييقذبول أن أخاف إق نب ءو؛ّىث فال 

به،تلبهم أخا ما لهم وئبهح أقول، فيما ش ويصد لعاوني هارون؛ أز إل بالوي جيربل —ل لأي فا بالدعوة لماق 
به.يقتلوق أن فاخاف القبعلي، وهو منهم، يحل قتل ق ذنب ض ولهم نهلقا. مي فهوأفصح 

إناصدئكما، ر الدالة بالمعجزات فاذهبا هارون، ق طلبك أحيت وقد يقتلوك، لن كلأ *5،: 31اش قال ت١ْ~٧١أ 
العالين:رب من قومك وإل إلمك إناملهلأن لم: فقولا فانيافرعون مستمعون. والصرة والحففل بالعلم مععكم 

معنا.٧^٠١ إسرائيل؛ بي اترك أن 
عمرك،مجن سنين رعايتنا ق ومكثت صغيرأ، منازلما ق ئزبك ألم عليه—: —ممتنا لوّى معوز فال [ ١٩، ١٨]

ربوبيق؟المنكرين نعمق الحاحدين من وأنت ودفعته، صربته •من قوي من رحلا بقتلك حتايه وارتءشت 

ذَوِاقاوئقِج

0سهالجطن 
^بيخإنخأماكاؤام

^امحمحأوماضذ0ؤملآون

فيق-لياكين.
^،اد١تثرششئ.

رثاله-لمحا0 ^^،رتأهان 

كلأثسآصته



^؛١^١،

تيت،طؤثاخمةؤ

^^الآاربآصتيج<
^^إنمح>لهينجاوألامحف الثمؤت وب ماث 

^هلأومة)ذوإء'مجؤ
ط\قؤصوئ'ه

^^آنكتزسمؤو،ج(زايه آلمنه قادرب 
^أقق'ضتلأمحمخنه
فيبج(قوةاتلأ،انثث
صاهؤدامحكالبيله
^^،ى.هاوسمثممح
بجمهيئمحيلهعستححئهم
ج(ةوايقاهلأتففيآكتي
^تييِ.محيغ\لخمه
ظممناسشمغمله

٣٦٨القنينإكم

ذكرتما فعلش •محسأممن: موّى قال ل•؟-؟؟[ 
منفخر-ت ;مولا، إووببعثي اش يوك أن قبل 

بماتقتلول أن حمت لتا اام،و؛ناا، ذارأإل بيحكم 
النبوةتفضلامحنه رل ل مهب غيرعمد، من فعلف 

بيتكق التربية أزتلك االيسلين• من لجعلي والعلم' 
عبداسراسل ١ بى جعلت وقد خمأ، مئك نعمة ثعدها 

والامحتهان؟للخدئ اءهم مسونتش أبناءهم ئدبح 
تدشالذي العالمين رب وما لوّىت فرعون قال [ ٢٣]

رسول<؟أنلث، 
والأؤؤشالسموات ومدبر هومالك موّىت قال ]■؛٢[ 
فامنوا.بدلك، موقنين كنتم إن بينهما، ومجا 

ألاقومه: أشراف من حوله لمن معوز قال [ ٢٠]
سواي؟رب بوجود العجيبة موّى مقالة نمعون 

هوالذياليه أدِمكم الذي الرب موّىث قال [ ٢٦]
تمدونا فكيفالأولتن، وخلىآباءءكم خلفكم 

كابامحكم؟قنوا قد آباء وله مثلمكم، هومحلوق من 
لتكديبغضبهم؛ يتثير لخاصته معوز قال [ ٢٧]

لجنون،إلهتكم ألسل الذي رسولكم إن إياه؛ موّى 
ذsلمكلأمألأبجلا

بهالإيمان تؤجبا يوهدا نوروحللمة، فيهمامجن اومابمتثون ومابينهوالمغرب المث/3ا رب موّيىت قال [ ٢٨]
والتدبر!العقل أهل من كنتم إن وحلم 

جنت،.من مع لأسجننك غيرى إلها اتحدت لش ءه-د-دأله؛ لموّى فرعون قال [ ٢٩]
مدق؟منه يتبلن قاطع ببرهان ولوجئتك المسجونين، من أتحعلي محوّى؛ قال [ ]٠٣
دعواك.ق الصادقين من كنت، إن به فأن فرعون؛ قال [ ]١٣
فتحةمن يدْ وأخرج حرة، التمويهاكمايفعل ليس حقيقيا، تعبانا فتحولتنؤ عصاه ٠—وّى فألش [ ٣٣، ]٢٣

الناظرين.ئبهر برص، غير من ك١كلج بيضاء ش فإذا إبهله تحتنا أومن الصدر، إل المفتؤحة قميصه 
منحر0 دءغرج،ءكم أن يريد ماهر، احر نموّى إن يؤمنوا؛ أن خشية قومه لأشراف فرعون قال [ ٣٠]■؛٣، 

فيه؟رأييكم أنع شانه ق به نثيرون ثيء فأي أرضكم، 
أجادمن بكل يأتوك للحرة، جامعين جندأ المدائن ي وأيبمل وهارون' أمرمئّيى أحر قومه؛ له قال [ ٣٧]٦٣، 

معرفته.ق وتفوق الحر، 
أشغالهم،من فيه يتفرغون الذي الزينة يوم من الضم هووقت وقتامعلوم، لهم وحدد السحرة، محجبع [ ٣٩]٨٣، 

للحرة.الغلبة محكون أن ق أملئ الاجتماع؛ عل الماس ؤحث، بموّى• للاجتماع ؤذللئ، ويدينون؛ وبجشمعون 



نورْالئعنيء

س؛لصو'٣٦٩

فشتليحرة، الغلبة محقون أن نطمع إننا ]•ا[ 
ليما.تق 

لأجرألتا آإن له: قالوا فرعون السحرة جاء فلما ]١-؟[ 
١لغالين،لؤمى؟نحن كنا إذ جاه، أو مال من 

منطلبتم ما عندي للقم نعم فرعون: قال ]؟أ[ 
لدي-المقربتن لمن حينئذ وإتحقم أجر، 
سحرهم\ل مربدأإبءا_للحرة مؤسى قال ]٣^؛[ 

تريدونما ألقوا سحرأ: ليس به حاء ما أن وإظهار 
السحر.من إلقاءه 

أنهاحناتللناس ؤحيل ؤكصتهم، فالقواحبالهم ]1أ[ 
الغالون.إننالنحن قائلثن: فرعون وأقسموابعزة قم، 
تبتلععفلمة، حية ش فإذا عصاه، موسى فالق تْا[ 

وتنوير•إفك من صدرمنهم ما 
منليس ؤعلمواأنه ذلك، اشاهدوا فلمتأأ~حأ[ 

آمناوقالوا: له، ؤجروا باننه آمنوا حرة، التمويه 
وهارون.موّى رب العالمتن برب 

لكبيركمإنه سحر: موّى فعل أذ مؤهما وقال مي، بغيرإذن لمو؟ى امنتم تنكرا: مللحرة مكون قال ]٩.؛[ 
حلافا:من ؤاؤحليقم أيميا=كم لأقهلعن عقاب: من بمنكم يزل ما تعلمون فلمؤفا السحر، علمتكم الذي 
أجممتياءولأصلقتقم ذللئ.آ، أوعكسى اليسبمرى وانجل اليمى اليد بقطع 

النعيمفيعهلينا ربنا إل راجعون إنا الدنيا، عقاب من فيمايلحقنا علينا صرر لا لفرعونت حرة القال [ ٠١، ]٠٥
قومك.ق ا،لومنين أول ^^:١ وغيره؛ الشرك من حطايانا ربنا يغفرلتا أن محو إنا المقيم• 

متبعؤكمؤحنؤده فرءون لأن إسرائيل؛ بي من امن بض 'برلتلأ اث اللام: عليه مؤمتم، إل وأو'كاالنه ت؟ْآ 
الحر.إل وصوليكم قبل يد)؛وك؟ لا حق 
مملكته.مدائن مجن جيشه :كتمعون إسرائيل— مسيربق بلغه —حين جنح-ه قرعون فأمح؛ّّإ،ا ت'أْآ 

صدورنالمالئون وإنهم العدد، قليلة حقيرة لهناممة مؤبى فرواْع ١لذ•ين إسرائيل بق إن، فرعون' قال لاْ~٦ْا 
لهم.تحدون ممتيقفلون لخمح وإنا إذننا، بغير ؤمحوا ليما، حالفوا حيث غيظا؛ 

الحسان.والنازل المال ؤخراثن الماء وعيون البساتئن ذات أرض من وقومه ضعون الله فاحرج —٩٠[ ٠٧]
إسرائيل.لثق بعدهم من الديار هذْ جعلنا أ'حرجناُم، وكما 

الشمس.شروق وقتا معه ومن مئّى وجنده فرعون فلحق [ ]٠٦

يجكاخاآآصئ

^ثخؤ،أهتجئنه
لؤ،اهءادن ان ■(\تنئوهوط ل  ١٥ؤةنرو0ه مو؛ئ رن 

ؤدأمةئلأوللأئس ^^ثؤث، لقترقأككا 

مبملاقم١ششر
ٌقهانئوثء

ٌوئ>محثنه



^؛١٧

)ي(٩^^١ بئ قاد قنتادأثءاآيانان 
ين0لآوىأكم؛ضفي

^^اور،تهدمحذه
تخإذلآغوت\طاذذثصح\لأإضته\0ق 
لئوأبيزآتج>ه^Aثهملإبثهوأنه 

^زه\ده\لقهقهءتائدوذج(

^ثوذؤؤظيين.هلأ
امء'تغرئامحزئثنزنج(قو ةةوةيلإةم؛ق تق 

^قئِ\ز؛نلإا.ؤممموفي

^؛يهةيم1،نئ
تبمي-ربملإي

محإزهيم-آليياهرب 

٣٧٠ادشمح؛مح

١^٧١،اكربق-ين من واحد رأىكل فلما [ ]١٦
ومهلكنا.نيزكا فرعون خمع إل موّى: أصحاب 

ذكرتمالأمركما ليس كلأ ت لهم مؤمى ال ف[ ]٢٦
لمافيهيهديي ّبالصر، رل مي إن يدركوا؛ فلن 
ونحاندكم.نحاق 
الحر،بعصاك اضرب أن موّى إل فاوحنا ]٣٦[ 

عثرطريقابعدداثى الحرإل فانفلق قممي، 
منانفصلت قهلعة فكانتكل إسرائيل، بى قبائل 

العظيم.الحرلكلحل 
دخلواحق وقومه فرعون اك هنوقنيا ]ا٦~٦٦[ 

فاستمرأحمعين. معه ومن مؤسى وأنح؛نا الحر، 
أغرقنانم البر، إل عيروا حق انفلاقه الحرعل 

دخلواأن بعد عليهم البحر باطباق معه ومن فرعون 
وقومه.موّى متبعين فيه 

علدالة عجيبة لعبرة حدث الذي ذلك ق إن [ ٦٧]
معمؤمنين، معوز ومامارأكهرأتباع الله، قدرة 

aJJb  الباهرة.العلامة

أحمعتن•معه ومن موس نش وبرحمته ؛.^،، ۵١الكافرين أهلك بعزته لهوالعزيزالرحيم، ربك وإن [ ٦٨]
تعبدونه؟سء أي وقومه؛ لأبيه قال حنن إبراهيم خبر ارّول- ~أيها ١لك١فردن ش واقصص [ ٧٠، ]٩٦
عبادتها.عل فننكف أصناما، نعبد قالوا: [ ]١٧
إذانفعا لخكم أوبقيمون ندعونهم، إذ دعاءًتكم يمعون هل مدهبهم: اد فِش منبها إبراهيم قال [ ٧٣، ]٢٧

عيادتهم؟تركتم إذا بضر يصييونمكم أو عبد.تموهم، 
tU[ ] :يفعلونكانوا فيما فقلدناهم دعد.وئهم، ؤجدناآباءنا ولكننا ذلك، من ثيء منهم )بتكون لا قالوا

أنتمولاتضر، تنفع ولا مع ن لا الق الأصنام من تعبدون م اكنتبتدبرمأفابصرتم إبراهيم: نال [ ]٠٧—٢٨
هوأمرهم ومالك العالين رب لخكن ل، أعداء اممه دون من ماتعبدونهم فان قبلخكم؟ من الأقدمون م وآباؤك
حينعم وهوالذي والاخرة، الدنيا مصالح إل ل فهو صورة أحسن ي خلمق هوالذي أعبده. الذي وحده 

روي'بقبض الدنيا ق يميتق وهوالذي منه، ويعافيق ئثغيق فهوالنوي محرض أمابق وإذا والشراب، بالعلعام 
الحراء•يوم ذني عن يتجاوز أن أطمع والدي سواه، أحد ذلك عل يقدر لا القيامة، يوم بجييق ثم 

الجنة•ي وبينهم ببق واحمع بالصالحين، وألحقي والفهم، العلم امتحق رب ربه: داعيا إبراهيم قال ]٣٨[ 



نورْالقعنا،

اشث؛مح٣٧١

يأتونالذين حناوذكرأحميلأق تناء ل واجعل لأ٨ء 
القيامة.يوم إل بعدي 

الحنة.نعيم تورثهم الذين عبادك من واجعلي [ ]٠٨
ينقذأن اللام- —عليه إبراهيم من دعاء ا هن. [ ]٦٨

وبتجاوزفيغفرله الهد.ى، إل الضلال أباءمن اش 
لهتبثن فلما له، الدعاء بأباء إبراهيم وعد ا كمعنه، 

منه.تبرأ بموت أن إل والشمك الخكفر ق مستمر أنه 
منالماس بجرج يوم الذل، ي ئشمحق ولا [ ]٧٨-٩٨

والنونال لاينفاالميوم والحزاء، اب القي—ورللصم
منيم بقلب اننه أق من إلا اد، العبأحدأمن 

والرذيلة.والنفاق العثفر 
اجتنبواالعكفروالمعاصي،الحنة ومنبت ]•٩[ 

بالطاعة.ادئه ِش وأملموا 
اف.ى،عن صلوا الذين المار ؤاؤلهرت [ ]١٩

واه•^^١ اش محارم ض و'نجرؤوا 
كنتمالق أيزآلهتعشم توبيخا: لهم وقيل [ ٩٣، ]٢٩

لخكمفع أنهانقوتنعمون الله، دون من تمّدونها 
أوعنعكم، العن.اب فيدفعون ينصرونمكم، هل اليوم؟ 

ذلك.ثيءمن لا أنمهم؟ عن العذاب بلغ يعتمرون 
بعدمنة رؤؤسهم ض جهنم ق وألموا فجمعوا [ ٩٠]-؛٩، 

سماينمسوذهينمحههل
محامققامحذجالآًنود
محصمول.أشمانئفي
^^ن.ومآائآإلأ

لهؤآبيزأتجز)هكتربلق ك؛هممح؛ل0قان 
هإذةلسومحه

متي.ؤةأكالؤإق 
شؤن.محآقأا،اآمح

ؤاةعاِقمحق واوالقف 

أحد.منهم يملت لم الشر، لهم زينوا الذين إبليس ؤأعوان أصلؤهم، والذين هم فيها، استقروا أن إل مرة 
الواضح ضلال ق الدنيا ي إنناكنا تاض أضلوهم؛ من هع جهنم ق يتنانعون وهم بجْلئهم، معرفتن قالوا ]٦٩^٩٩[ 

الغ.ينالمجرمون إلا الش المصير هن.ا ق آوقعنا وما ؤجدء. للعبادة تحق الالعالمين برب ذوبب=قم إذ فيه؛ حفاء 
فاتعناهم.غيرافه عيادة إل دعونا 

علينا.ويشفق مود.تنا ق ق يمي. من ولا العدّاب، من وبجلصنا لنا، يشفع أحد فلا [ ١٠١]••١، 
الماجين.الومنين حملة فتميرمن الدنيا، إل رجعة لما قليتا [ ١٠٢]
لهوربلف، وإن التمامؤمنين. ّمعواهنّا وماصارأكةرالغ.ين يعتبر، لمن لعبرة المسابق نياإبراهيم ق إن أ*ا[ ، ١٠٣]

المؤمنين.بعياله المحيم المكذبين، محن الانتقام العريرالقادرعل 
انسل.حميع يأمريتصديق بيسمول لأزكل الهمبل؛ لحمح مكذبين بهذ.ا فك١نو١ نبيهم، را.الة نؤح قوم كدبطنا له*ا~*اا[ 

وقايةالإبان فاجعلوا فيماأبلغكم، أمثن نمول لضم إل ءيرْ؟ عبادة برك الله محشون ألا نوح؛ أحوهم قم قال إذ 
ماأجريالمسالة، تبليغ أجرأض منضم وماأطلمب ؤجده. عيادته من به فيماآمنكم وأؤليعوق ادو4 عذاب من لضم 

نواهيه.واجتناب اوامرء، بامتثال ؤاطيعوق عقابه، فاحدّروا حلقه، ق المتصمف العالين ؤب عق إلا 
ؤأمافلهم؟الماس أراذل اتبعوك والذين ونتيعلق،، نصدقلئ، كيف قومه: له قال [ ١١١]



اؤزإالق١خءقز

ين.إنمالأسلأ
صقاذ.،وتت
محمحوبجمحاهJشيا

وتاؤئافيمحللأيه 

^يخلأوابيرأقير.كوبج
^لمحاحخلإألأظي،.ايىء
^^ن.ومآكلءِهمح
مح.محاءيغ

ءابهثت؛و0.ؤةخذول
بين.ةّ°أسوكهونه
^ؤيدنؤِتي؛بىه

عثءهبصئوِهئماف ؤءزن.اق ذبتي 
0قثآوهظث0 ١^^١ عينآصقك قاؤأتؤإء 

٣٧٢اقنسمحإكر

__لمت بقوك الملام- -عب زح فأجابهم [ ١١٢]
الإيمان-إل أدعؤهم أن ا'قفت إنمأعمالهم، بمعرفة 

رالصنائع.والخنف والنسب لابالحسب والاعتباربالإيمان، 
إلاوبواطنهم خمرأعمالهم للجزاء حسابهم ما [ ١١٣]

لمابذلك تشعرون لوكنتم المرائر. ص اظبع ق رض 
الكلام.هذا قلتم 

مهماعوق، بد يومنون الذينر بهلارد أنا ا وم[ ١١٥، ١١]-؛
ماأناإلاتؤمنواي. ؤ ؤغبسكم تلمة حالهم؛ تيكنر 

الإنذار.بين نذير 
فقالواالتهديد، إل المحاورة عنر نوح قوم عدل [ ١١٦]

منرلتكونن دعوتك عن نوح- -يا ترجع لم لش لي: 
بالحجارة.رميا المقتولن 

بقوله:دعاربه هذا قولهم نوح مع سا فلم[ ١١٨، ١١٧]
^ذص'ئحضامحويجهم

ؤسولك،ؤكدب تؤحيدك جحد من به يهلملثا ا حكم
١لك١فربن■به تعيب مما المؤمن؛ن من مى ومن ونحى 

بصتؤفالمملؤءة الفينة ق معه ومن فانحنا٥ [ ١١٩]
معه.حملها الؤر الخلوقات 

الباقهنمعه- ومن نوح إنجاء -بعد أغرنا ئم [ ١٢]'
التصساحه.علمه ورإ"وا قومه من ثومنوا لم الدين 

أكركان وما هم، بعي. لنر عفليمة ؤعرْ لعلامة الكد-بين وإهلألئ- المؤمنين إنحاء من ا؛ان ومنوح نبا ق إن [ ١٢١]
وشرعه-وببوله بالله مؤمنين القمة هذه سمعوا الذينر 

١لومنين.بحبادْ الؤحيم أمره، ؤحالف يقفربه مر انتقامه لهوالعزيزق ربك وإن [ ١٢٢]
أصولهاؤغايتها.ق دعوتهم لاخاد الؤسلر؛ لحمح بهذامكيبين ^١^١ الملام- هودأ-عليه ؤسولهم عاد قبيلة كدبت [ ١٢٣]

لهدايممشروإؤث—ادئشم،مؤنلرإلهكم إق العبادة؟ له فتخلمصوا الله نحشون ألا هؤد؛ أحوهم لهم قال إذ [ ١٢٧]!٢١—
وماالله- عند محر به جئتمحكم فيما وأطيعوق ادو4 عقاب فخافوا رق، أمحرق كما لًكم أبلغها اش' ؤمالة ض حفيظ 
العالثن-رب ض إلا أجري ما الأجر، أنواع من نؤع أي المحيل إل إيشادًًكم ر متعكم أطلمر 

يعودلا وإسراف عيث، ؤذلك؛ ؟ المارة من، فتخرون منه تشرفون عاليا بناء مرتفع مكان بهكل أتبنون [ ١٣٠— ١٢٨]
تموتون،ولا الدنيا ق محليون كانمقم مث-ة، ؤحصونا منيحة قصورا وتتخذ-ون أوالد-نيا، الدين ق بفائدة عليعكم 

ظالمين.قاهرين ذللئ، فعلتم صربا، أو قتلا الخلق من باحد بطشتم وإذا 
[١٣—١٣١i ] الما العم أنواع من أعطاًكم الذي اش واخشوا لحكم، أنفع فانه إليه ماأدعوكم وامتثلموا الله، فخافوا

الثمرة،البساتين ؤأعطايتكم الأولاد، وأعهل-اءكم والبقروالغنم، الإبل من الأنعام؛ أعطاًكم عليؤكم، فيه حفاء 
الخاربة.العيون منر الماء لعكم وفجر 

وكئراليعم،والظلم الكذي_، منر عليه ماأنتم ز أمررتم إن أحاف إق الثلأم-محن-رألهم: -عليه هود قال [ ١٣٠]
عذ-ابه.هول منر غ-ته تعفلم يوم ق ءن.ابا بعكم الله يزل أن 

لك.نومن فلن وتيكه، لنا وتحويفك تذكثرك عندنا يتؤي له؛ قالوا [ ١٣٦]



ئرزْالشعثاءا-كنثاقاثغم

\يختو'٣٧٣

دينإلا عليه نحن الذي هذا ا موقالوا: [ ١٣٨، ١٣٧]
ممامانفعل ض بمعذبئن وماتحن وعاداتهم، ين الأول

العذاب.من منه حيرتنا 
[١'، ١٣٩i ] برجالله ذاهالكهم تًكد.سه، س فاسمزوا

ومابعدهم، لمن لعبرة الإهلاك ذلك ق إن شديدة. ياردة 
ربكوإن بك- مؤمنين قمتهم سعوا أكرالذين ؛؛0 

المكذبين،إهلاك من مايربيه تز لهوالعريزالخال 
بالمؤمنين.انحيم 
اكهلأ-.صالخاق سؤددسوفب ه قبلت، كدب]ا-آا[ 

لخمحبهد.امكيبين  ١٠٣١٤٤تؤحيدادئه، إل ؤدعوته 
انانه.تؤحيد إل يرعون خميحا لأنهم الئسل؛ 
عقابتحشون ألا مالح: أحؤهم لهم قال إذ ٥ا١[ ]؟!١— 

حفيفلإلهتكم، اض مؤنلمن إق بالخبادة؟ فممردو0 اش، 
عقابهفاحذروا ادنه، عن تلقيتها كما الرسالة هذه عل 

مخكموماأطلب إليه. وامتثلموامادعومحقم تعال، 
•ضإلا ماجزاق جزاء، أي للكم وإرشادي •ض 
الخالين.رب 

المعيممن فيه أنتم فيما ر)اتقم أيريتقم —٩ا١ا ]ا"اا 
والزوالالعذاب من ال.ذياآمندن هذه ي منقرين 

ظ؛ؤىئم1نامؤا
مح،فيماقهثاءاج.

بمسدون^^ْمالمإتن0اؤين 
سمحئن.مامح

زآمحيلإا.هالمت 
^محمهويسئوه-ا

وماطان^ظنيآئابإنفي . ^؛؛؛3، 
ربلشمحأمحرأقثر0قان .< 

بثوتاالحال من وتنحتون نضيج، لين تمرهايانع ونحل كثيرة وزروع جارية مثمءوعيون حدائق ق والموت؟ 
بطرين•اثرين بنحتها، ماهرين 

الذينانثه معصية ق المتمادين هم أنفنش المرقين لأمر تشادوا ولا نصهي، واقبلوا النه، عقوبة فخافوا ]•ْا-؟ْا[ 
فيه.إصلاح لا إفسادا الأرض ي الإفساد ض دأبوا 

أنتما عقلك. الحرز غلب حق سحرأكثيرأ، سحروا الذين من إلا أنت ما صالح: لمبيها ئمؤد قالت اءا[ ، ١٠٣]
ؤس—المك،ثبؤب ر تدل واصحة بججة فات الة؟ بالئسعلينا تتميز فكيف آدم، بي من الشنية ق لما مماثل مد إلا 
إلنا.أرسلك اممه أن دعواك ي صادقا كت إن 

يومالماءق من نصيب لجا الله ناقة هن,ْ الصخرة—: من له أضجهاالله بناقة أتاهم -وقد صالح لهم قال [ ١٥٦، ١٠٥]
الذياليوم ي ئشمب ش ولا هونصيبها، الذي اليوم ق تشربوا أن ل=قم ليس يومآ"ذر، ق منه نصيب ولهتكم معلوم، 

شدته؛تعثلم يوم بعد.اد_، ادئه فيهلكتكم أونحوذلك، أوقتل ممايحءهاكصني، تنالوهابشيء ولا هونصيبًشم، 
والشدة.الهول من فيه يقع ما بسبب 

ندمهم.ينفعهم فلم بالخذاب، أيقنوا لما فعلوا ما ش متحسرين فأصبحوا الماقة، فنحروا [ ١٠٧]
بهذااعتبر لمن لعبرة ثمؤد إهلاك ق إن فأهلكهم. اللام، علسه صالح به توعد.هم الذي القه عذاب بهم فرل [ ١٠٨]

مؤمنين.أكرهم كان وما المصير، 
حلقّه.من آمن بمن الؤحيم المكذبين، أعدائه من المنتقم لهوالخزيزالخاهر ربك وإن [ ١٠٩]





١٧^١،ا-كنأاقاخءقز

الشبجاكثز٣٧٥

ؤخلقخلْهشم الذي النه عقوبة واحذروا [ ١٨iل
عدا=قم.التقدمة الأمم 

[قالوا:يف-ياسب-صاكش
ومابعقولهم، فدهب شريدة، حرإصابة الأصابهم 
دونتاختص فكيف البشرية، واحدمثلناق إلا أت 

تدعيهفيما من ، iUأكبرظننا،وإن بانمالة؟ 
فادعالنبوة، دعؤى صادقاي كنت، فإن الممحالة، مجن 

تتاصلنا•قالماء مجن عداب عليئثاقهي يقيل ان الثص 
مجنتعملونه بما م أعلرق شعيب: لجم قال [ ١٨٨]

العقاب.من نتؤجبونه يوبما والعامي، الشرك 
الشيب.،الحر فأصابهم تيكديجه، عل فاتنزوا [ ١٨٩]

فاحللتهمبه، يتفللون ملاذ عن يبحون اروا ؤصم
نحتهاااجتمعوا فلمؤجدؤالهامداولما، مححابة، 

يحميعا هلاكهم فكان فأحرقتهم، نارا عليهم الخهبت 
الحول.شديد يوم 

واضحةلد.لألة بهم، نزل الن.ي العقاب ذللئ، ق إن [ ١٩]•
يعتبر،لن وءبرْ بقز، الكن. مؤاحد.ة ق اثنه قدرة عل 

بد.لكامتعقلين مؤمنين أكرهم وما؛ان 
ممننقمته لهوالعزيزق المسول- -أيها ربك وإن [ ١٩١]

الؤحدين.بعبادْ المحيم أعدائه، من منه انتقم 

ينحآلأوئ.هالألقالثس

^ئائأقم\ءإكؤت،
مدتاسؤرشج(ئدمه
ابخمآهلآ؛مححاوئابيجعفِه
^؛نره(ئثربك

^^تساكيبينه(طتنان
زرألأوئ.أؤؤهقآابم
^غل.ؤؤئزكةؤضل

^^ئنمحءؤتتؤاآقئ\ب
^^ث>ج(ئوإإل
بمعجرفج(محءنق

ظحاءهمما^ك.ازال^دونج(إن 

نزل١لأمركاه، ومالك الخلق، حالق من لمرل الصادقة، القصص هدْ فيه دكزث الن.ي القرآن هن.ا وإن [ ١٩٠— ١٩٢]
بجوفونالذين اثنه ل لأّمن ككون وفهم.ا؛ -^L-U بقلبك ؤعيته حق — الممول —أيها عليك فتلاه الأمتن، جثريل به 

فناهرةالعق، واضحة عربية بلغة عليك جبريل به نزل أحمعين. والخن الأنس الّزيل فتندربهذا اش، عقاب قومهم 
ؤدنياهم.دينهم شؤون إصلاح ق إليه بجنناجون فيما الدلالة، 

وفذيئه.به يمزن قد ازبقين، الأشياء كب ق لثبئ القرآن هدا ذكن وإف [ ١٩٦]
ذلك،صحة إسرائيل بي علماء علم حق- القرآن وأن اش، يمول تؤرأنك ة الد.لألق - هؤلاء ييشف أولم [ ١٩٧]

سلام؟بن كمداش منهم آمن وزن 
ليكفرواصحيحة، عربية قراءة خمركفارقريس فقرأه بالعربية، يتكل.ون لا الذين ربعض ولويرياالقؤآن اُأ[ — ١٩٨]

بببوذلك فيها؛ ؤصارمتمكنا القرآن، جحؤد المجرمين قلوب ق أيحلنا كذلك عنارأ. لخحودهم وانتحلموا أيما، به 
به.وء،و.وا الذي الشديد يعاينواالعياب حق اش—ارالقؤآن، من عليه يتتغيرواعماهم أن إل يبيل فلا وإجرامهم، حللمهم 

فاتهممحا تحثرأض به مفاجأتهم عند فيقولون بمجيئه، ذلك قبل يعلمون لا وهم فجأة، العن.اب بهم فيرل [ ٢٠٣، ٢٠٢]
فاتتا؟ما نندرك ونشركتا، منر اض إل لتتوب موحرون؛ ممهلون نحن هل الإبمان؛ من 
الماء؟منر عليهم العياب نزول تعجلون فيإمهال، أعرهؤلاء [ ]-؛٠٢

الوعود؟الع.ذ.اب بهم نزل ثم حثرآجالهم، بتتأ حلويلة سنين بالحياة متعناهم إن الرسّول— —أيها أفعلت [ ٢٠٦، ٢٠٠]



نوزداضء،ا.1ئزثالقاخءم

طرف،زتاطثاين 

دعكرءننحفه
\كنددوةهمن آثوإلهاءامحزكطؤن تع هؤُذيغ 

لجراثتاقني١نجلئ
ئءئتاسرنج<

ؤِذوقبلق 
^طيرط.ةودعطل

ولخكئأمحك!دمل.آلثخ ثلئؤث قم. أة^ 
آىمحن.أؤمحمحزفيطؤواؤ
^يش0الأأق.ن

هة؛راثأنحمهإئمْلآمؤااكدحنم 
ضيمل.محاد ^^ناز\لخئمؤإء 

٣٧٦الفاكز

وطيبالعمر، بطول م تمتعهعنهم أغي ا م[ ٢٠٧]
واقعاش فعذاب يزكهم؟ من يتوبوا م لإذا العيس، 

آجلأ.أم عاجلا بهم 
الأممق القرى من قربة من ا أهلكنوما [ ٢٠٩، ٢٠٨]

تذكرةينذرونهم، رّلأ إليهم نرسل أن بعد إلا حميعا، 
فنعذبظالم؛ن كنا ومحا نحاتهم، قيه ما ■ش وتنسها لهم 
رسولأ.إليها مسل أن قل أمة 

ئزكبالقرآنلكمح٠ده١كاشن
وماذلك، منهم يمح ولا الخثمرة- -كمايزعم 

ماءالمن ١لقرآن امتاع عن لأنهم تهليعونه؛ ي
بالشهب.مرجومون محجوبون 

منبك فيرل معبودأغثرْ، اش تعبدمع فلا [ ٢١٣]
غيره.اش هع عبدوا الدين بهؤلاء نزل ما العذاب 

منفالأقرب الأقرب - الؤسسول وخدر-أيها [ ]!١٢
بهم.يرل أن عذابا، من قومك، 

ظهرلن ورحمة تواضعا وكلامك جانبك والس [ ٢١٠]
دعوتك.إجابة منه لك 

أعالهم،فتمامن يتبعوك، ولم أمؤكه حالفوا فان [ ٢١٦]
والضلال.الشرك من عليه هم وما 

حين،يراك ؤهوالدي أولياءه، ل يخن. لا الذي الؤحيم يمهر، ولا يغالب لا الحزيزالأّى الله إل أمرك وثؤض [ ٢٢٠—٢١٧]
ياجدأؤجالآ،وراكعا قائما معك صلاتهم ق اجدين السمع تقلبك ويرى الليل' جؤف ق ؤحدك للصلاة تقوم 

ؤعملك.بنيتك العليم ؤدكرك، لتلأوتك هوالمح -سحانه— إنه 
ممريالكهنة، من كثيرالأنام كداب كل عل ننزل الشياطين؟ ترل من عل -أيهاالماس- أخيركم هل 

وأكثرهولأءالقمة، من محراهم جرى ومن ان، الكهإل فيلقونه الأعل، الملأ من يتخهلفونه مع، الالشياطين 
كذبة.مائة أكرمن فيها فيزيغ. ، ق؛١٠٥أحدهم مدق كاذبون، 

الي~تر~أيها ألم أمثالهم. من الرائعون الضالون وبماريهم والكذ.ب، الباطل عل شعرهم يقوم والشعراء [ ٢٢٦—]ا؟؟ 
ابالأنذ والطعن الأعراض والزوروتمزخ الكذب فنون من فن ذكل بجوصون وجهه' عل كالهائم يذهبون أنهم 

الحق؟أهل وينتقصون الباطل' أهل مدح ق محالغون يفعلون' لا ما يقولون وأنهم العقائف، الساء ونحريح 
فقالواالله ذكر من وأكروا المالحان' وعملوا بالإيمان اهتدوا الدين الشعراء الشعراء مجن النه نتثق اّ[ ٢٢٧]

والوعظةبالحكمة وتيكلموا ه، محمد رسوله عن والمفاع ذكرْ، جل عليه والغناء - -سبحانه اض تؤحيد ق الشعر 
الذينوسيعلم الشعراء رذأل أويهجورسوله؛ يهجوه من يهجون —لأم' للأس وانتصروا نة، الحوالاداب 

مرجعأى الماطلة، أوبالتهم عليهم، الاعتداء أو حقوقهم، بغمهل غيرهم وظلموا والمعاصي، بالشرك هم أنفظلموا 
والعافية.الملامة اش لمال سؤء، منقلب إئه إليه؟ مجعون والهلاك الشر مرا.ح من 



نورتالقنز

اقتيثإكئن٣٧٧

[الممل سورة 
أولق القعلعة زالخرؤف ا3كلأم سبق لإينأه ]١[ 

الممره-محورة 

العزيزسةالكتاب آيات وش الق—^3، آيات هذه 
العلوممن فيه ما عل الملألة، واضحة المعى، 

والشرائع.والحكم 
الأسمين(.بين( له اض جع هوالكتاب، فالقرآن 

الدنياالفوري طريق إل ترشد آيات وش ٣[ ]٢، 
للمومين(الثواب وتبشربجن والآح_رة، 

الصلواتيقيمون الذين يهديها؛ واهتدوا بها، صدقوا 
ويؤدونالشرؤحل، توفة معالاعان، كاملمه مى الخم

بالحياةيوقنون يمم لمستحقيها، المفرؤضة ة  ١٤٢١
ؤعقاب.ثواب من فيها وما الأحرة، 

يعملونبالدارالاجرة،ولا الد-ينلايصدقون إن ْ[ ]ا، 
فهمفراؤجاحسمته، اله، عمالهم ١ نالهم حلجا، 

العذابلهم الذين أولتك متحيرين. ا فيهيمددون 
ؤ(ؤهم ؤهزيمه، ؤدلأ ؤآمحرا قتلا ا الدنق مء المح

حسراأ.الماس أثث الاحرة 
علما.ثيء بضل أحاط الذي وتدبيره حلقه ؤ( الحكيم اش، عند من القرآن لمتلش الؤسول- -أيها وإنك ]٦[ 
يدلمابجر منها نارأسآتيعكم أبصرت إل ررمصّراا: إل ءامديزا، من مسيره ؤ، لأهله قال حنن مفيسى اذكرقصة ]٧[ 
المد.محن بها قتدفثوا ك، نار؛ لعلة اواتهتكم الحلريق، عل 

ؤأنوإؤساله، محمى مؤضعا^٢٢ فجعله وباركه الله قدسه هذا٠^١؛؛( أن ؤأحمه الله المارناداه فلماجاءمؤمى( ]٨—٢١[ 
المستحقاض أنا إنه يامنى به. يلميق لا عما الخلائق ؤب وتريهاض الملأيضة، من حولها المارومن، ي من، بائك اش 

فلماحيه، فماؤت فالقاها عصاك ؤألق، تدبيرحلى. ؤ، الحكيم أعداؤ،، من انتقاي، ؤ، العزيزانمال، ؤحدى،، للعبادة 
لديلابجاف إن، لابجم، يامئّى بقوله- النه فعلمانه إليها، ممع هارباولم ول الربعة الحية •قئثلئ حفة ؤ، رآهاتتحرك. 

به،ؤحيم غفورله فاق الن.ن>ما، قبح بمد الموبة حنن فيدل تاب ئم يا، بذنالهد نحاوز من لاًكز، مسالي،، أيسلمتهم من 
غيرمن ك١كلج بيضاء نحرج الصد-ر إل المفتؤحة قميصك فتحة ؤ، يدك وأدخل ومغفرته. اش زحمة أحدمن، ييئسرا فلا 

والضفادع،والهمل، والحراد، والطوفان، الممرات، ونقص نون، والالعصا، المد: مع وش معجزات، مع حملة ؤ، بنص 
به.كافرين، الله أمر عن، حارح؛زا قوما كانوا إنهم وقومه، فرعون إل الك ري-ي لماييدك والدم؛ 

هذاّطمقالوا: عليه، مادلت حقيقة نظرإلمها يبصربهامن بينة هرة ءل١ المعجزات هانْ جاءتهم فلما [ ١٣]
بنحا•واضح 

قشءَآسآومح>ة-
محادابز،هسىقفؤ،

^^ن؟أسفهفيأمحرقمح
مآمحانصمحنشي0ِإدةل
^ؤء١عدثهافي،
^ىان.مجشفيأقارونؤا
ينهكمئتهدكاآئالإيإكر0

قل٥^١^١بركاباءن 
،jققآمحازنه١سوق
نيريئ0ؤط،ققفيمقمحج

كايخم؛إنه



نوثأمد؛قزإاةخةقت

خن.بمءاي1دامحدوئقتث؛ة
همصبماده\لهلج(

ؤإتتامطيتئأءها\قاس وقال داؤرد نثتن وزون 
0هنئالهوأكّث،أيث إن آلكير؛-وكامحلإمحغ 

مصثضوالإمحوُه
تملأتتآذهامحاك ^^نج(ؤإدآأؤآوقاد 

ظصزؤئْ/وم
صاؤهالثبٌؤا

قاءحثوا0
محقوالظةلآأنى\سسن
جدممات١يبماأJلآأذئهر

٣٧٨اشتاكئن

التسعبالعجزات وقومه فرِعوذ وكدب [ ١tت
نبوتهق مؤسى صدق خمي الدلالة الواضحة 

تعقونأن نتهم بألؤانعكروا دعوته، ؤصدق 
اعتداءقلوبهم ق اشقنوها وقد النه، عند من 
فانثلربه، الأعراف عل وتعكرا الحق، عل 

ًكفروامصيرالذين ك١ن َكش -أيهاالؤمول- 
قاش فأغرقهم الأرض، ق أفدوا اممه، بابان 
يعتبر.لن عيرة ذلك وق الحر؟ 

وقالا:به، فعملا علما ؤسليمان داؤد آتينا ولقد [ ١٠]
ادءعبخمركئثرمن فصلنابهيا الذي الحمدفه 

وارتفاعالعلم، شمف ض دليل الأية وق بن• الومت
أهله.

موالعلالتبوة ق داود اء أبفان وورث [ ١٦]
علمناالناس أيها يا لقومه: ليمان وقال والملك، 

تدعوثيء م من وأعطينا الطير، كلام ا وئهمن
لهواياء تعال اطه أعطانا الذي هدا إن اaحة، إليه 

سوانا.منر يميزنا الذ.ى الواضح الفضلر 
لكنبل مهنلغ،، لم؛بًقوذول كثرتهم ر فهم لهم' سمرة والطرق والإض الخن من جنودْ لسليمان ومع [ ١٧]

منتفلمين.حميعا يقفوا آحرُم؛ل ز أولهم نزد نن جنس زكل 
ؤجنؤده،سليمان يهلكنعقم لا ماكنعقم ادحلوا النمل أيها يا نملة: قاك النمل وادي بلغوا إذا حق [ ١٩، ١٨]

واشثحرنعمةمحذيرالنمنر، لفهمهاواهتدائهاإل النملة هد؟0 ماذلأمنرقول فتيم لايحلمون ؤهم 
عملاأع٠زا ؤأن والد"ي، ؤتخمر ؤأ أنعمت الق أشكرنعمتك أن ووفقق ألهتف' ؤب داعيا* إليه فتؤجه عليه، افه 

أعمالهم.ارتضت الذين الصالحين عيالك ْع حننتك نعيم ق برحمتك ؤأدحلي مي، مضاء صالحا 
بجدء،فلم معره متميز هدهد عند0 وكان منها، غاب ما ؤحال له التليرالمخرْ حال سليمان ونقمي [ ٢١، ]٠٢

فلماؤلهرلغيبنته؟ أره فلم عق، الغائبتن من لكن أنه أم عف' ساتر أسرء أعهدء؟ الذي الهدهد أرى لا ل ما فقّال: 
بماأحل حيث فعل؛ ما ر عقوبة أولأذبجثه له، تائيا لغيابه ثدييا عذابا الهدهد هذا لأعدبنر قال: غائب أنه 

لغيبته.ر عن. فيها ءلاهرْ بحجة لياتيى أو له، سحر 
لمما علمت الهدهد: له فقال ومحلمه، مغيبه عل ليمان فعاتبه حضر، يم غيربعيد ا زمنالهدهد فمكث ]٢٢[ 

منه.يقين ز وأنا الشان، حطير بجبر با٠١ل٠ناا ررسبارا مدينة من ؤجثتنك الإحاطة، ؤحه ض الأمر من تعلمه 



نيوْالئنا\حب'\ص'م

المحنحص٣٧٩

منؤأوتنث سارا، ٠٠أهل محتكم امرأة ؤحدت إق [ ٢٣]
القدر،ولهايريرعفلم ال"ذيا، امحياب من ّثيء كل 

■ملكها لإدارة عليه محلس 
عنممصثن الشمس ؤجدلهاهماوقومهايعبدون لا؟ا 

القالسيئة أعمالهم الشيطان نم ثئن -واش، عبادة 
وتؤحيده،باض ان الإيهعن فصرفهم يعملونها، نوا  ١٤"

وحدْ.ؤعبادته وتوحيد.ه اش إل يهتدون لا فهم 
ضمجدوا لئلا ذلك؛ الشيطان لهم حنن [ ٢٦، ٢٠]

والأر>ضالموات تورق لم ١ الخبى، بج_رج الذ'ي 
ومامالسنون ويعلم وغ_يرذللئا، المهلروالبات من 

نثسواه، العيادة تحق معبؤدللا الدي اض يظهرون• 
الخلوقات.أعذللم الرحمن فعرش العظيم، العرص 

بهجئتنا فيما محل منتا للهدهي.؛ ليمان سمقال [ ٢٨، ٢٧]
فيه؟الكاذب؛ن من كنت، أم لئا ذلي الخبرأصو.قت، ْنمن 

تتحئم اياه، فاعهلهم رائباا؛ أهل إل هدا ب١ءكتابي اذهب، 
ماييددفتتامل كلامهم، شمع ■بحيث، قريبامتهم عنهم 
الكلام.من بينهم 

فقرأته،الملكة إل الكتاب ذه|باالهدهدوألش [ ٢٩]
ؤملإق لهم: تقول ؤسمعها قومها، أشرافا فجمعت، 
الشان.عثليم شخص المقا-ارمن جليل إوكتاب 

^^بمفمح،طؤ،شما؛محا
لسممرؤحدثهاوقوٍْهاينجه■ؤيت عنش

شظناّزئمضآشلي
^بمئ-هآقكا4ئغآك،ءق

ؤماص<نق\ئمحمث وتلزما ؤألارض 
سئحلز^بىأضام#.محثال لآألهألأهؤرب 

آفيئدةج(\دتيكيئامن وكن لتيك 
^نوو،جاةكيأها
ئِهمحمنشئقمح

ؤةؤولأتأير،سييلآمح
لإاظقإدادظاىسه

لئلهآادلآوصكد١لقابمئلؤن.قثد.وهاؤحعلوا 
ٍغآلهؤلجا

تتعاظمواولا تتكبروا ألا الرحيم<ا الرهمن اش بارمم مفتتح وإنه سليمان، من إنه فقالت،: فيه ما بينت، ئم [ ٣١، ]٠٣
له.مس،لمين والهناعق بالؤحدانية ض منقادين ؤأهبلواإئ إليه، عمادعوتعقم 

ومشورتعكم.بمحضركم أمحرإلأ ق لأنمل ماكتت، الأمر، هدا ق عل أشيروا الأشراف أيها يا قالت،: [ ]٢٣
مؤكولوالأمر ا-لحربا، شدة ق ؤالثجاعة الجدة وأصحاب والعدة العدد ق قوة أصحاب نحن لها: خيبين قالوا ]٣٣[ 

لكت.مهليعون لأمرك امعون فنحن به؟ تامرينتا ماذا فتامل الرأتم،، صاحبة ؤأنتا إليلثا، 
•يجيؤثهمدخلوا إذا الملوك إن القتال: مغلمة سوء لهم ومبينة بالعداوة، سليمان مواجهة من لهم محيرة قالت، [ ٣٠]ام، 
أن-ض الاس لخمل الثابتة تمزة المعادتهم وهد0 وأسروا، وقتلوا أذلة، أهلها أعرة وصيرو١ وقهرأحزبوها عتوه قربه 

انسل.به يرح ما ومنتثإرْ بها، أصانعه الأموال نفائس نش مشتملة بهدية وقومه سليمان إل ممسلمة وإل يهابوهم. 



نرتْالثنل

مقايلئقن قمم ا0 قأءابملق'هءقل أيق عنيتاين 
قىبمتمبجص\صو،أة

_ظنقلى ؤأوؤئؤإت قل ،؛؛؛^،^ 
^^فاءمحكلمأكرلإنسؤةقا
لإ5يرظ(ةدشقئو
محلأِضتئونهها

^٢محؤلأمحاآبجونقها^ئدايك 
سممندونأش١قأث١تvمن
سومحشثهصة

ؤاخ3أكيمحكندتن 

٣٨٠امحاكم

قالسليمان، إل بالهيئة الملكة ؤسول جاء فلما ]٦٣[ 
بمالأتمدوني عليه: القه بائعم متحديا نكرأذللئ، ت م

والأموالوالللئ، اشوة من افه فماأعطال ل؟ ئزصيه 
الذينأنتم بل أعطايشم، مما خيرؤأقفل الكثيرة 

أهللأنمكم إلهكم؛ ئهدى الق بالهيئة تمر-ح_ون 
بها.ومكائر0 بال،-ذيا مفاخرة 

ااسا«:أهل لرسول اللام عليه سليمان وقال ]٧٣[ 
بمقاومتهالهم طاقة 7محنودلا لناتيقهم فوالله إليهم، ايثجع 

صاغرونوهم أذلة أنضهم من ولممجنهم ومقابلتها، 
عبادةويهنكؤل وحدْ، انثه لدين ينقادوا لم إن مهانون، 

سؤاه.من 
الخنمن له الله نحرم من محاحلبأ سلمان قال ]٨٣[ 

أنقبل العظم بربرملكها ياتيي أبمًقم والأنس: 
طائعين؟منقادين ياتوق 
أنقبل أذاآتيلئايه الخن؛ من شديد مائيقؤتم، قال ]٩٣[ 
بينللحهقم فيه نحلى الذي هدا ك محلمن تقوم 

بءفيه،آق ما ض أمين حمله، تؤ لقوي وإل الماس، 
أبدله-ولا شيئا منه أنقص لا هو كما 
بهياأناآتيلئ، الكتاب،: من علم عشرْ الذي قال ]•ا[ 

ليمانرآء فلما بالمش. فاق ادثه، فدعا ليمان له فاذن ثيء• للنثلرفي نحزى، إذا أجفانلئ، ارتداد قبل المش 
بنعمتهاعبمرافا ١اثكربدللثا لمختيرق: كله؛ الكون ؤحلق خلقى الذي ري فضل من هذا قال: عنده ثابتا لديه حاصرا 

الث،كروترك العمة جحد ومن إليه' يؤجع ذللئ، ئهع فان نعمه •ش شكرلله ومن الش،كر؟ أ'كفربارك أم عل تعال 
الاخرة.ق ويجازيهم يجاسيهم ثم الشاكرو١لك١فر، الدنيا ق بخيره يعم كريم شكره، عن غي رق قإل، 
معرفتهإل أتهتدي لمي راته؛ إذا تنكر٥ حال إل عله يجلى الذي مريرملكها غزوا عنده: لن سليمان قال ]اة[ 

يهتدون؟لا الذين من تحًكون، أم 
أنهاليمان ففلهرليشبهه. إنه قالت،: عرشلئ،؟ أهكذا لها: قيل ه محلق سليمان رامبأراإل ملكة فلماجاءت ]؟ا[ 

منوبقدرته بانثه العلم وأوتينا فقال: لام، العليه س—ليمان نبوة ؤصحة الله قدرة علمتن، وقد جوابها، ق أصابت، 
الإسلام.لدين متبعين اش لأمر منقادين وكنا قبلها، 
واستمرتفرين،  ١٤قوم"بين ونشات ؛افرة نتن،  ١٤إنها"تعال، النه دون من تعيده ماكا0نت، ؤحده الله عبادة عن ومنعها ]٣.؛[ 

القلم—،.بصيرة ئذه—، الماطلة العقائد ولخكن الباطل، من الحق به تممحا ما والفطنة ١لنك١ء من فلها وإلا دينهم، عل 
تاردندأمواجه،ماء القصرظنته صحن ارأت فلمماء، تحته نحاج من صحنه ؤءان القمر، ادخل لها: قيل ]ال[ 

عفلمةفادؤكا ختنه. واتاء صاف، نحاج مجن املس صحن إنه لمان: لها فقال الماء، لمخؤتض اقها عن ؤكفنن، 
دينق داخلة لمليمان ءتتابعة وانقدت ١لشرك، من علمه بماكنتن، نفى تت، ظلمإق ر؛ب وقالت،: لمان، لث، ملم

أحمعين.العالين ^؛٢، 



نؤتداكا

اقتيماتجس٣٨١

ؤحدواأن صالخأت ثمؤدأخاهم الناإل أرس|ولقد لْا[ 
داعياصالح فلماأتاهم إلهآآخر، نحعلوامعه ولا الله، 
فري0و؛ن:قومه صار وحدْ ؤعبادته الله تؤحيد إل 

محنهموؤ والآخركاء_ربدعوته، به، مؤمن أحدهما 
معه.الحق أن يزعم 
الخكفرلترتبادرون الكافر: للفريق صالح فال لا"ا[ 

وتؤخرونالعياب، لخكم يجلب الدي السيئات ؤعمل 
الثواب؟لخكم يجلب الذي الحنان وفعل الإيمان 

إليه؛وتتوبون ابتداء، الله من المغفرة تطلبون هلا 
ترحموا.أن رجاء 

[iV ] ممنمعك وبمن بك ثتاءمنا له: صالح قوم قال
مناش ماأصايمحكم صالح؛ لهم قال دينك، ق دخل 

بلبه، وبجازيمحقم عليمحكم خيرأوشرفهومقدرء 
والشر.والخير والضراء بالراء محبرون قوم أنتم 

[tA ] الواقعةلخجرا؛  ١٠٠-وش صالح مدينة ق وك١ن
شانهمرجال، المب—مسعة جزيرة غرب مال ثق 

الصلاح.من ثيء يجلطه لا الدي الأرض، ق الإفساد 

بمشئؤذههمبثان ^١٥٢ 
خكتجظنأقن قنعفزون إولأ آلخثتة ثل يخيتنؤ 

مرؤقال تاق ^سن 
ؤحكانلآتدثةه ا'ضريرشنودن محوتل بمن 

ولامخؤيث.ق يفسدوث مناوئ 

^^يفينح(بمكثوإ

اثادئرتءروؤمه-زمتؤؤّم عقبه ً=كان َثمم 
حاوتيساظلممؤإءاثمحللق ه اجعع\ث 

ج(وكااقآاضإ
هوؤثا،ادقالقو؛يهءاياميتؤحكا>وأثتةوث 

ايبمالواكو آكحثه 
يءظمحؤمبجأوث^ا

الليلق بغتة صالحا للاخرين: واحد كل يجلف بان باقنه تقاسموا لبعض: بعضهم التسعة هؤلاء قال ]٩![ 
قلناه.فيما لصادقون وإنا قتلهم، حضرنا ما ^١^ من الدم لوك لقونئ ثم أهله، ولنقتلن فلنقتلثه 

بالعقوبةؤأخدناهم السلام، عليه صالحا نبينا فنصرنا منهم، مكرا وأهله صالح لإهلأك الحيلة هده ؤتوبروا ]•٠[ 
كيدهم.عل جزاء لهم كيدنا يتوقعون لا وهم غرة،  ٠٣

أحمعثن.وقومهم أياأهلكناهم صالح؟ بنبيهم الرُط. عدرهؤلاء عاقبة اعتمارإل نفلرة الرسّول- فانظر-أيها زاه[ 
وتعكديببالشرلثّ، هم لأنفظلمهم بب يالله؛ أهلكهم أحد، منهم فيها ليس خالية اكنهم جمفتلك [ ]٢٠

المرسلثن.يمحكدب سعتنا وهد.ه بهم، فعلناه ما يعلمون لقوم لعظة والإهلاك التدمير ذلك ق إن نبيهم. 
اقنه.عد.اب بإيمانهم يتقون كانوا الن-يزإ به، والمؤمنين الثلأم عليه صالحا الهلاك منؤ بثمؤد حل، مما وأنحينا [ ٥٣]

اليجاللتاتون أإنًكم قبحها؟ تعلمون وأنتم القبح، ق المتناهية الفعلة أتأتون لقومه: قال إذ واذكرلوطا [ ٠٠]اْ، 
ؤعصيتمأمره، يدلك فخالفتم عليعقم، حؤرالله نحهلون قوم أنتم بل، اء؟ الغعن، عؤصا للشهوة أدبارهم ؤ، 

العالين،.من أحد بها بقعكم يلم الق القبي،حة بفعلتعكم رسوله 



نثره١لئ٠ل

وأنيجوأء\لؤبمهءإلاأن ءءماءقانجواب 

ؤأمحلندأ^^ةدهدبجامثأيتن. 
ىآءإمحتىتيسش
^ظؤ؛هءقكيتحيىؤ(
صوٌلقطرقثادمح

قعئرقئايكان تهجمن دان مأءَمحئتالأممطآق 
هأورت> يند ؤِْ هم بل محو غ لته ئ شجؤغا فسإ 

أشجملألأرضٍة
^^ماحاطصُغآس

^^>محأمآءآلإبمب
ئتحقمحش.أشييلآطمفي

^^اهئاينيًكواشه

٣٨٢اشئامحز

بعضهمإلاقول له جواب لوط كوم فاكان [ ٠٦]
إنهمقريتيكم، من لوط آل أمجوا لجض■' 

ذلكلهم قالوا الذكران. إتيان عن يتهرهون اس أن
بهم.استهزاء 

سمع١^۶٠٠ العذاب من وأهله لوطا فأنحينا [ ٠٧]
العذابق الّاقين من قدرناها امرأته إلا لوط، بقوم 
خميلقومها عونا لأنهاكانت الهالكين؛ ْع تهلك حق 

بهاءراضية القبيحة أءءاذم 
هللنمن حجارة ماء المن عليهم ؤأمهلرنا [ ٠٨]

عليهمقامت ١^^٠٠ مطرالندرين، فقنخ مهلكة، 
الحجة.

ؤسلأمفه، والشكر الهناء اليمول-: ~أيها قل [ ٠٩]
اسالثم لمسالته، نحيرهم الذين عباده ؤإمثه محنه، 

والضرحيرالنفع يملك الذي اطه هل قومك؛ مشرى 
ولالنفسه يملك لا ممن دونه، من دشر5ون الأي أو 

صزأ؟ولا نفعا لغيره 
مامنفلرحن؟ ذات حد.ائق به فانبت ماء، ماء المن لكم وأنزل والأرض، موات الحلق من واسالهم ]•٦[ 
ماوعيادْ الحق، ش سبحانه عبادته إن السماء. من اناء علي،طم أنزل اطه أن لولا شجرها، تنبتوا أن لخكم كان 

يتحرقونقوم الشنكون هؤلاء بل به؟ ويشرك معه يعيد حق الأفعال هذه فعل اطه مع أمعبؤد الباطل. ش سسواه 
والتعظيم.العبادة ق غيره باطه مؤرن فيوالإيمان، الحق ؤلريق عن 

الحباللها وجعل أنهارا، وسءلها ؤجعل تقزا م الأرض لطم جعل الذي خيرأم بر،بطم تشركون ما أعياده [ ]١٦
حقذلك فعل اطه ْع أمعبؤد الأحر؟ أحدهما يفسسد لا حاحزأحق والملح العذب البحرين بين ؤحعل ثوابت، 

وظلم.ا.تقليدا به ؤشرsون فهم اطه، عفلمة قدر يعلمون لا لشركن ١ هؤلاء أكثر بل عيادنمكم؟ ق معه 
حلفاءويجعلكم به، النازل السوء وببضشف دعاه، إذا الكرؤب يجيب الذي حيرأم بافه تشركون ما أعبادة [ ]٢٦

أثمكتمفلذلك وتعتبرون، ماتذكرون قليلا النعم؟ ه هن. عليكم ينعم اطه ْع أمعبؤد الأرض؟ ق سمقضم لن 
عيادته.ق غيره باطه 

البل،عليكم فاظلمت، ضللتم اليروالثحرإذا ظلمات ق كم _؛:،،؛. اكي حيرأم بافص ماتشركون أعبادة [ ٦٣]
شيئابضم يفعل اطه مع أمعبؤد الأؤض؟ موات بجي غيث بن عباده يه يرأحم بما مبشرات الرياح مل والذي 

غر0.به دشر^ون عما وتقدسمي افه تهئه دونه؟ من فتيعونه ذلك محن 



نورْالثنل

٣٨٣

iثاء،إذا يفنيه ئم الخلق ينشئ الذي من واسألهم [ ل٦
المطر،بانزال السماء من يرزقنكم الذي ومن يعيده، ئم 

اللهّوى أمعبود وغيره؟ الزرع بإتجات الأرض ومن 
قصادقئن كتم إن حجمحكم هاتوا قل: ذلك؟ يفعل 

وعبادته.ملكه ق شريعكا تعال لله أن نعميكم 
ماحدفيلهم:لأيعل[ئل-أيهاالرسول- ٦٦،٦٥]

منبعلمه استائراننه ا مالأنحش ق ولا موات ال
عندقبورهم محن مبعوثون هم مق يدرون ولا المغسات، 

فأيقنواالاخرة، ق علمهم تيتقامل بل اعت؟ انقيام 
وقدعاينوها، حثن أهوال ومحافيهامن بالدارالاحرْ، 

بصّادرهم.عنها عمت بل منها، سلثا ق الد.ذيا ق ^١ ١٤٠
أنحناييه: ؤحدانية جحدوا الذين وقال [ ٦٧]

أنبعد مماتنا بعد من كهيئتنا أحياء مبعوئون ا وآباؤن
ترابا؟صرنا 

فلمقبل، من ؤآباؤنا نحن البعث هدا ؤعدنا لقد [ ٦٨]
مماسقلرءإلا الوعد ماهدا وقوعا، ولا حقيقة نرله 

وافروه.كبهم ق ١لأك١ذس، من الأولون 
سحرواالمكذبين: لهولا، - الرسول -أيها فل [ ]٩٦
منقبلعشم ك١ن من يبار إل فانفئروا لأرض، اق 

وآم
^^ؤ،انظ>ضتينج(هل

ؤاتنعئوذلأِعشىآدموُت، 

وعن.داهنئاس لمحرحويث>. حفنايتياؤء 
قداؤءاباؤثلسمحلإن

^^زر0.ئنر؛ث

شز0.وماىمت
لثماءدألأتح،الأفيمجأااق 

تومتوا.لم إن مثلهم بعكم فاعل والله بتكذيبهم، الله أهلكهم للميل؟ المكذبئن عاقبة ك١ن كيف المجرمغ،، 
عليهم.ناصرلئ. الله فان بك، مكرهم من صدرك يضق ولا لك، ومحقييبهم عنك التمكين إعراض عل ولاتحزن ]'٧[ 

كتمإن وأتباعك أنت ئعدنابه الغ.ى بالعياب الؤى. هدا يحكون مق أيهاالمس—ول-: - مشركوقومك ويقول [ ]١٧
به؟تعدوننا فيما صادقين 

الله.عياب من متعجلون ١لغاي بعض لحكم اقهرب قد يعكون أن عى -أيهاارمول-: لهم قل [ ]٢٧
الأكرهم ولعكن به، وكفرهم إياه معصيتهم ض بالعقوبة معاحلتهم بركه اس؛ النعل ربلمثالذوفضل وإن ]٣٧[ 

العبادة.له ويخلصوا به فيؤمنوا ذلك، عل له يسكرون 
 ]Uومايفلهرونه.حلقه صدور مانحفيه ليعلم ربك وإن ]'؛

قدالحفوحل. وهواللوح الله عند واضح كاب ذ إلا والأرض السماء ذ الخلق أبصار عن غائب شء ين ومحا [ ]٠٧
ييكون.وما ك١ن ما يجمح الكتاب ذلك آحاؤل 
فيها.اختلفوا الق ءلشإر١ئيلالحقفيأىر١لأشياء يمن إن ]٦٧[ 



ّمزْالثنا^١^

كلهم0يكلؤأضأكؤ
ههتيعآشز\قعاء
لآكهيىآكشضصافيم\ن

ه؛يمن 

هقزلأوونطي\مح
هن.جآأدأجآءوق\ل
ههونخر)آ.
هملأيطمدث>هأمح
بمجقهائأثفي

وطذقئ محفيألأىفإلأشقآء 
جانآظامترآقماف

ه^وير؛يت\در)آ أةسًطلهمء \قممحئ صع 

ا٨٣اقئإكئز

منورحمة الضلال من لهداية القمآن هدا وان ]٧٧[ 
بهداه.واهتدى به صدق لن العياب، 

إسرائيلبق من المختكى بتن يقغي ربك إن ]٨٧؛ 
ويجازيالمبهلل، من فينتمم فيهم، ■بحكمه وغرهم 

العليمقضاؤه، يزد فلا ؤهوالعريزالخالب، ن. المحس
صحق ف _ ذاد 

اش،عل أمورك  Jfj-أيهاالرسول- فاعتمد ]٩٧[ 
الالدّى الواضح رالحق انك ك١فيك، فانه به؛ وثق 
فيه.شك 

ؤلعمن الحق لسمع تقدرأن لا أيهااليمول- - إنك ]*٨[ 
اللهأصم من دعوتك ولامع قاماته، قلبه ؛ ٠٣الله 

عنك؛ممضقن ادباؤهم عنيؤ الحق ساع عن سعه 
إذافكيف مقبلا، ك١ن إذا الدعاء بع لا الأصم فان 
مدبرا؟موليا عنه ممضا ك١ن 

منالضلالة عن بهاد -أيهاالهول- اأت وم[ ]١٨
إلامع أن ولايمكنك واضثاد، الهدى عن اش أعماه 

تجيبونممطعون، لممون مفهم باياتنا، يصدق من 
إليه.دعوتهم لما 
العاميي لتماديهم عليهم؛ العن.اب ؤحب وإذا [ ]٢٨

فيآ،ءرافمانالأؤض من أحرحنالهم حلقه، شرار من صاروا حق ؤحكمه، الله قمع عن وإعراصهم والطغيان' 
ئوومحمد بالقرأن كانوا للبعث المنكرين الناس أن تحديهم راال-ابةاا، وش الكرى، اعت ايعلامات من علامة 

يعملون؟ولا يمدقون لا ودينه 
ليجتمعواآ-مهم؛ عل أولهم بجبس ؤحججنا، بادلتنا يء؛كدب ممن حماعة أمة كل الحشرمن يوم تحمع ويوم ]٣٨[ 
الحساب.إل باقون ثم صم، 
رسل،نخم؛ أنزلتها الق باياق أكديم الله: قال فاجتمعوا ياياتنا يا=كدب محن فوج أمة كل من حاء إذا حق [ ٨٠]أ٨، 

عنهايمضوا حق بيقللأنها؛ علما تحيعلوا ولم للعبادة، ؤحدى واسحقاق تؤحيدى عل دلالة أقمتها الق وبالأيات 
ينطقونلا فهم وتؤنثييبهم، قللمهم بب يالعن.اب؛ كة عليهم وحمت تعملون؟ كنتم ّياء أي أم بها' ويلتقيبوا 

العذ.اب.سوء من بهم حل ما أنفسهم عن بها يدفعون بججة 
مع.اسهم؟ق للمُا فه ؤالتهار)يصرون وينامون، فيه بمتقؤون اللل حعلتا أنا يايائنا الكذ.بون هؤلاء ير الم [ ]٦٨
نعمه.ؤعفليم وؤحدانيته الله قدره بعكمال يؤمنون لقوم لدلالة تصريفهما ق إن 
هولثديدأمن فزعا الأرض ي ومن الموات ق من فمنع اا١لقزناا ق الملك ينفخ يوم الهول- واذكر-أيها [ ]٧٨

مطيعينّصاغرين ربهم إل ياتون المخلوقات ؤيمل المنع، من ؤحفظه أكرمه ممن الله استتناه من إلا الفخة، 
صعبن ؤهد١ رباح، ١ لهمه لذى ١ يرالحاب حثيثاكيرسما قوهم، تقرة، مواقفة نقلنها الحيال وهمي ]٨٨[ 

ذلك.س يميجازحكم حيروشر، من الناس أيها تفعلون حبيربما الله إن ؤأتقنه. حلقه ثيء كل أحسن الذي الله 



اقنسإزاكر٣٨٠

نوزْالأنو

ؤعبادتهبه والإيمان اض بتؤحيد حاء من [ ]٩٨
اثلهعند فله القيامة، يوم الصالحة ال والأعموحده، 

وهوالحتة،ماهوحيرمنهاوأفضل، الأجرالعفليم من 
الأكرآمنون•الفزع يوم وهم 
الكرة،اليثة والأعمال حاءبالشرك ومن ]•٩[ 

الناريومي وجوهيم ض اش يًمحهم أن فجراوهم 
ماكنتمإلا تحزون هل توبيخا؛ لهم ويقال القيامة، 

الدنيا؟ق تعملون 
أناأمرت إنمللاس: أيهاالرسول- - قل [ ٩٢، ]١٩

حزمهاعلالذ-ى ررمكة؛٠- ~وهم الل-ة هذه رب أعبد 
فيهاأويظلموا فيهادماحراما، يفكوا أن حلقه 
ولهشجرها، أويقهلعوا صيدها، أويحمدوا أحدأ، 

مندون وحدْ أعبده أن وأمجؤت ثيء، كل محانه 
المبادرينلأمره، النقادين من أكون أن وأمرت سواه، 

اهتدىفمن الماس،  ٠٠٣أتلوالقرآن وأن لطاعته، 
خيرذللقاؤحزاوهفإنما به، ماحثتا واتع فيه بما 

إنماالرسول"؛ "أيها فقل الحق عن صل ومن ه، لف

ضهآصهآكى
^طنسآكد\ن0

لتقمهءدهثدى جي أهنئئ فض انؤأآلقر؛ال وان 

آوص

دضاقا'وئص

^ز،اهنهاشتعاثفسق
اذهوك١نيسساآهم تءقق وث|أتناءهم يدح قلمهم حلآيفه 

ُنأنني_مآ
وبم-آة>يهقالأدأ؛بى 

بيديوليس قومهم، أنذروا الذين الممل من فاناواحد تؤمنوا، لم إن ؤعقابه الله منرعذاب لخشم أنانذير 
ثيء.الهداية مجن 

معرفةفتعرفونها والأرض، ماء الوق أنسكم ق آياته مثريكم نله، الحميل المناء المسول-: -أيها وقل [ ٩٣]
ذلك. ٠٠٣ؤسيجازبمضم تعملون، عما بغافل ربك وما الباطل' لخكم وتييف الحق عل تدلكم 

[القصص ورة مز 

القرة.سورة أول ق المثلية الحرؤف  ٠٠٣الكلام سق ؤءلت_رك ]١[ 
وأحراهم.دنياهم ق العباد إله بجتاج ما لكل مبينا -أيهاالمسول-، إليك أنزله الذي القرآن آيات هده ]٢[ 
الله،عند م,ن بانه ويصدقون القرآن، بهيا يؤمنون لقوم بالصدق وفرعون خرمحنّى من عليك نقص ]٣[ 

بهد-يه•ويصلون 

بتوإسرائيل،وهم منهم، طائفة يستضعف متفرقة، طوائف أهلها وجعل الأرض، ق وطم تحتكر فرعون إن ]•؛[ 
الأرض.ق ينؤ الممد مءن كان إنه والامتهان، للخدمة فاءهم؛ تش ويأبناءهم، يدح 

يرثونوجعلهم إله' ودعاة الخير ق قاده ونجعلهم الأرض' ق فرعون استضعفهم الذين ض نتفضل ونريدأن تْا 
وقومه.ضعون هلاك بعد الأؤض 



وسنوظدص1فيأمحضJهلآوث 
ارمؤأقه ميهمماطالأبجئJوث 

نمويلأفيؤفي\بيويمحافى
0آلننبمغف ص ولأمحزقإئالآذ/راس 

ضطامأصثث0
خلئتلأةدتأ<إ

0هَاومحلأثغرح عتئ 
كيىجءلآحكادت قرعا\ن فمؤمن ^٠٠^^١؛ 

^بجا0زةك
إتتعئؤذه
^هآكناصحستلق\كشأدلمحضر
هممحمم»احوو،ه
^^هالأمحنوِص
^^؛مزلأ0نئموثه

٣٨٦اتشحنأكز

وهامانفرعون ونحعل الأرض' ق لهم ونمكن ]٦[ 
مالكنؤاايمتضعفة الطائفة هذه من ؤجتودهمايرون 

وإحراحهممنملكهم، وذهاب هلاكهم من بجافونه 
إسرائيل-بى من مولود يد عل ديارهم 

عليهتأا وحثته ولع• حنن موّى أم وألهمنا ٨[ ]٧، 
أنإٌرلديل• بي أبناء يذبح كما فرع_ون يذمجه أن 

قمعيهأمره يمف أن حشيتا فإذا مطمئنة، أؤضعيه 
 jفرعونمن حوف دون الميل، ق وألمه ندوق م

إنارادوولدكفراقه، عل حزن ودون يقتلوه، أن وقومه 
قؤألقته صندوق ي فؤضعته نيولأ. وباعثؤه إليك 

فكادتواحذؤه، فؤعون اعوان عله فعبمر ل، الن
ع،ووامؤسى ييتكون ان بافه ائدره مذلك عاقبه 

باعراقهمالخزن ق وموقعالهم دينهم، بمخالفة لهم 
ؤأعوانهماوهامان فرعون إن يده• عل ملكهم وزوال 

مركان«لمين ١ ك١نو١ 
قمحبته الله ألش فرء_ون امرأة ولثاشاهد.ته ]٩[ 

مصدرسكون الطفل هذا لفرعون: وقالت قلبها، 
يديه•خمي هلاكهم أن يدركون لا و1له ومعوز ولدأ، نتخن-ْ أو حيرأ منه نصيب فقد تقتلوه؛ لا ولك، ل سرور 

لولاابنها تثلهرأنه أن وقارت وذكره، موّيى ض من الدنياإلا ي ثيء م من حاليا موسى أم فواد وأصبح ]•١[ 
به.الموقنين الله بؤعد الومنين من لتكون به؛ يند ولم فصمت ئبتناها، أن 

بمد،عن فابصرته أثره فتتبمخ به؟ يصغ كيف أثرمؤّى ابل النم• ذ ألقته حئن لأخته ءوّى أم وقالت [ ١١]
حيره.نتع وأنها أخته، أنها يعرفون لا فرعون وقوم 

أهلعل أدلخكم هل أحنه: فقالت أمه، إل نرده أن قبل من منهن يرتضع أن الراضع مومى اعل وحزمن[ ١٢]
ذلك.إل فاجابؤها عليه؟ مشفقون ؤهم وإؤضاعه، تربيته بجنون بيت 

ونحزف ولا فرعون' قتل ثن سليما إليها رجع إذ بالوعد؛ لها ووفيتا به، عينها ثمر أمه؛'5ب إل موّيى فرددنا [ ١٣]
ولخكنوعده، يخلف لا الله إن الرطين. من إليهاوجعله رده فيماوعدهامن حق وعدالله أن ولتعلم فراقه، 

حق.افه وعد أن يعلمون لا أكرالثزين 



١^^٣٨٧

المحمىنورْ 

آتيتاهعمله، وتمحقامل قوته أشد موسى بلغ ولما [ ١٠٠]
وكماللأحسكام\]اثو'ية، بهما دع-رف ؤمملما حكما 

أحسنض نحزي وإحسانه طاعته ر مدى حربنا 
عبادنا.من 

غفلةوقت تخفيا مالمدينة موسى ودخل [ ١٥]

قوممجن أحدهما يقتتلان: ، j^>Uفيها فؤحد أهلها، 
فرعون،قوم إسرائيل، بي من موس 
منالذي الحرِل موس قوم من الذي فطلب 
مئّىقال ات، فمكمه بمغع موّى فضربه عدوه، 

غضي،هج بان الشيطان، نزغ من ^١ قتله: ح؛ن 
عدولابزآدم،١لثيaلان إن فهلك، هد.ا صرت حق 

العملؤهذا ظاهرالعداوة. المثال، سبيل عن مضل 

النبوة.قبل كان اللام عليه ملي من 
القسبقتل نقى ظلت إل رب ميى: قال [ ١٦]

فغفراضالذب، ذلك بقتلهافاغفرل تامرق لم الق 
بهم.ؤحيم عباده، لذ.نوب غفور انثه إن له. 

جنيحكتاؤعلما ءاسن،ه ولأاخلثدهJوأ٣ئ 
اهلهامن عملإ حنن و يته آلمد ويحل ه آنمصنإل 

ضامنشعتهمحوهنداينى.تيء

ش.يعتهمموآثىئمحئءنيكزهر
حمأقهم،محئونيل
شبىةنيلسزلةأمحد

ةنأًءفونعل 
ؤإ\آلمدتؤحآبماغفي ؤ هقاصح 

آميأنمص آنقصتم أدى 
هرعئؤؤلأتادالهمحاانؤد\لكطشأوى 

يميدألأض؛\o قك أن ئنيد ثمدئ 
قًكؤزصءالادئولحثارافيألآمحوتاىدان 

وإحرامه.معصيته معينالأحدض أكون فلن الكثيرة، والعم والمغفرة توبالوبة بماأنمت رب ميس؛ قال [ ١٧]
ماحلمهفرأى وأمرقتيله، أمره ق الاس به الأحبارممايمحدث يرف حائفأ فرعون مدينة ق موسى فاصح [ ١٨]

الضلال.ظاهر لكثيرالغواية إنك مؤمى: له قال الصر، منه ويطل.، قبعلياآخر، يقاتل بالأمس 
تريدما بالأمس؟ ا نفكماقتلت، تقتلي أن أتريد ياءوّى قال: بالقيهلي، يبطش أن موسى أراد فلماأن [ ١٩]

الاس.بين يصلحون الذين من تحنكون أن تريد وما الأرض، ق طاغية تحنكون أن إلا 
ويتثاورون،قتلك ض يتآمرون فرعونا قوم أشراف إن يامجوس قال لم، مزآحرالمدينة رجل وجاء ت'؟ا 

عليك.١لثفقين ١لاحمحين من للئ، إل المدينة، هذه من فاحرج 

الظالمين.القوم من يتقدم أن فاّعاالله فيأط٠، يدركه أن خائفايتثلرالمللهؤ فرءون مدينة ءوّمحامن فخرج [ ٢١]



سورة١لقصملا-كزءالمموئ

تؤآءانيه-يه هال ندائه 
منظمدك^ثجتعخمأئ 

ههم\متلقئود\نهال
بيتآيجةو\،ئ\

قالفينانخؤهم١قالظفي 
-3\ةنز\طض\لآيجاةمحتم؛قيره 

هجنثلئيذملث ؤ، أنتحتاوهالغاث ؤ قميى 
قوأمحصوقس قما->تأءةو لتا محزناطيث، 

لأمحم،لإوتيث

امحئاامحو،ه
سقعإحبيقالءاق 

قعند ق0 قتي->جج ئاجتؤ( 
مح!صمانهت
محقي

هوص^يأل نقؤل ما عل ؤأفته عل > ولرنعد فلا محيت 

٣٨٨الفسمامحر

سلطانمن ؤحرج راميين٠٠ بلاد مئّبى قصد ؤلما ]٢٢[ 

طربقخير ف مشد أن رف عى ال؛ قهمعون 
إلررمدين«.

منحماعة عليه ؤحد ماء ؤمل ولما [ ٢٣]

تلكدون من وؤحد مواشيهم، يشون الناس 
انتحبالناس، عن بين امؤأين الخماعة 
مزاحمةعن لعجنعماؤصعفهما الماء؛ عن غنمهما 

الماس،مواثي يمدرعنه حق وتنتظران المحال، 

ه~علامئٌى فلماراهميتهما، ماشتشان يم 

القالما: ماثانؤضا؟ قال: ئم ا، لهمرى الملام- 
التاُس،دسال حى نق ولا انجال، مراحمة نتهلع 

ماسه؛يمهمي ان نطح لا ير، كبوالوناسخ 
وكبرْ.لضعفه 

حللإل تول ثم ماشيتهما، للمرانن موّى فش ]-؛٢[ 
نوقهما إل مفتقر إق رب وقال: بها تقلل فاّشجرة 

الخوع.به اشتد قد ؤكان كالطعام. خثرلكن، أي من إل 
لما،سقيت احرما لمعهليك يدعوك أي إن قاك: حياء، ي لهمانيرإلمه سش اللتئن المرأنتن إحدى فجاءت [ ٢٠]

نحوت•محق لا أبوهات له قال وقومه، همعون مع قصصه عليه وقم أباها جاء فلما أبيها، إل معها مئّى فمضى 
بأرضنا.لهم سلطان لا إذ وقومه؛ همعون وهم ١لظالين، القوم من 

علالقؤي للرُي تاحره دسسمن حير إن ماشيتك؛ لك ليرّش امحتأجرْ أبت يا لأبيها: ١^١^^ إحدى قالت [ ٢٦]
عليه.تامنه فيما حيانته محاق لا الأي الأمتن ماشيتك، حففل 

ئهاقماشيق رش ق أحيرأل تحنكون أن عل هاتثن، ابني إحدى أزوجك أن أريد إف لموّىت الشح قال [ ٢٧]
تجدقيبجعلهاعشرا، عليك أسق أن وماأريد عندك، من فاحان عشرمحنثن كملت ١ فإن دللف، مقابل ّنثن 

قلت.بما والوفاء الصحبة حس ق الصالحين من الثه ثاء إن 
بريادةأطالب فلا وفيتك، قد أكن العمل اقضهاق المدتين أى وبينك، بيي قائم قلته الذي ذلك موّى: قال [ ٢٨]

عليه.تعاقدنا ما ويعلم يراقبتا، حاففل نكيل نقول ما  ٠٠٣واتله عليها، 



'نونْاشجل

١^^٣٨٩

صاحنهالسلام- -عليه مؤسى الئه ني فلماوق [ ٢٩]
باهلهار ؤمالدنين— أكمل —وهما سنتن عشر المدة 

مؤعىقال الطورنارأ، جانب من أبصر ررممرا؛ إل 
آتيعكمنارا؛أبصرت تمهلواوانتظرواإل لأهله: 

المارلعد=ضإمن بثعلة أوآتيمحقم منهابنج—أ، 
بهاءيستدفئون 

جانبمن الله اداه المارنمجوّى اأق فلم[ ٣١، ]٠٣
جانبمن الباركة القمة ق لئّى الأيمن الوادي 

وأن١لعالين، رب االله أنإق ياءوّبى أن الشجرة: 
مسي،حية فصارت ءوّى، فالقاها عصاك، ألق 

الحياتمحن كأنهاجان تضهلؤب انآهاموّّى فلم
ربه:فناداه الخؤف، من يلتفت ولم هاربامنها، وى 
من١لآمنين من إنك مخف؛ ولا إلأ أقبل محوّى يا 
كروه.مم 

إلالفتؤحة قميصك فتحة ق يدك أدخل [ ]٢٣

ؤّتارشإهءءائومن.ثبياآزجل نيش قش *ئلن\ 

آفمعؤق أودالأنتن قنش ثن قلناأقها'ودق 
تذاثاآثه اق اذيرشن ؤنخك' من أكنًءقخ 
ك\رءاهاممحلطبتاؤلأ١في■عصاق ج( آكفيثرث.> 

بم؛ضابيولأمحف
مخلجتدقفيحو؛اش 

أؤبمن جثاحلق ع؛زني؛واصشإإقك تضاءمن 
وتلإمحة،محنينربم\كلآورش 

قلترث،اف ْكامإؤماقس-قاثهةال 
كاة^ هراصح خ3دأ بمتزن)جاوايى قأحاذان 

لآءابميفي،افيهافيىذكنمحه
قطماظلناق

^اوسآبمطتاأقلنينج(

فهاتانالخوف، من لتامن يدك إلك م واصبرص، ولا غئرمرض من كالثلج بيضاء وأحرجهامحرج المدر، 
منآيتان بمص، ولا غيرممض من تلع بيضاء يدك ؤجغل حية' العص—١ مخول ثن أريتكهمايامنى: اللتان 

كافرين.قوما كانوا وملأه فرعون إن قومه. وأشراف فرعون إل ربك 
نهلقا،مي أفصح هو هارون وأض يقتلوق، أن فاحاف نفسا فرعون قوم من قتك إف رب منّي؛ قال [ •٤٣]٣٣، 

إلهم.ارّلت، إق لهم: قول ق ييكدبوق أن أحاف إق به، ماأخاطبهم عي لهم ويبتن عونايمدقي، مي فأيسله 
أنتماوء. إلكمابيصلون فلا وقومه فرعون ش لكماحجة ومحعل باخيك، س—تقويك لمؤمى: الله نال [ ]٠٣

الحق.من عليه دلئ، وما آياتنا بسبب وقومه؛ معوز خمر النتصرون بعكما آمن ومن وهارون" ~يامفيّى 



ئووءاشمايزءايثثوذ

ئاهكةلأت\سلالأضث
هءاتامثاالآكث> ثنا ممري 

بججآءأل4تئمحبمدْءوش

ةًاضرسام^نحا\لآُم\علث 
^لؤآصهاجملللإالإآ
^^>و؛يىلآكدمحآءبمه<
^>حمحآلإوظأوأ

مثله^ح،ممشج(لآظقه 
ج(ألظنلمإث عتمه ًكاث أل_خِلآظزثمم ؤ، 

الثارإق نمدنين ء>بة 
شنأقهزفيضهأفيا 

تئذءائيناألمفبؤجثت. تيِت هم وأومِاكتة 
آلأؤقماسم=كتاأمو0 بمي مئ موتىآلخكثنا 

قأهنِتهوفج(رثحته تصاحتيثاموتى 

اياكئز

بادلتناؤحججناوملأه معول مؤبى فلماجاء لا'مآ 

قالواربه، عند من م_وسى به جاء ما 'بحقيقة ساهدة 

كذبامحرافريته إلا به جثتنا الذي هدا ما •لؤمي■ 
أسلافناق تدعوناإليه وماسمعنابهياالذي وباطلا، 

قبلنا*مضوا الذ>دن 

الذيمنا بالحق أعلم رق لفؤعون: مؤبى وقال ]٧٣[ 
الحمود.ةالعقى له الذي ومن عنده، من باليشاد جاء 

بمطلوبهم.الظالون يظفر لا إنه الاحرة، لدار اق 
ماالملأ أيها يا قومه: لأشراف فرعون وقال ]٨٣[ 

فاثعلالعبادة، تحق لغيري إلة من لخكم علت 
لوابن لثتي•، حق نارا، الطتن خمر - هامان يا -ل 
يعمرهالذي مؤثى معبود أنفرإل لعل عاليا؛ اء بن

الكاذب\ن.من فمايقول لأظنه وإق عيادته، ويدعوإل 
بغيرأرمر»مصر« ق وجنوده فرعون تعل واّ[ ]٩٣

إليه،دعاهم ما عل واثباعه مؤمى تصاويؤر عن الحؤؤ 
يبعثون•لا ثئاتهم بعد أنهم بوا ؤح

هؤلاءنهاية كان كيف - المسول فانثلر-أيها وأغرقناهم، البحر ق حميعا فألقيناهم ؤجنوده، فرعون فاخذ.نا ]•ا[ 
بربهم؟فتنكفروا أنفهم، ظلموا الذينر 
وذلكلاينصرون؛ القيامة وبوم الخكفروالفسق، أهل بهم يقتدي المار، إل قادة وقومه ؤجعلمتافرعون ]ائ[ 

ذللئا.ز وإصرارهم ربهم رسول ومحكديبهم ًكفرهم سبب 
أفعالهم،الستقذ.رة من هم القيامة ويوم مناعليهم، النيساحرياؤغضبأ قذ0 ق وقومه معوز ؤأتبعنا ]؟ا[ 

افه.رحمة عن البعدين 
لوطوقوم وثمؤب وعاد نوح ~كقوم مله من كانت الق ماأهلكناالأمم بعد من الموراة ولمدآتساموسى ]مأل[ 

لنرحمة وفيها ومايضرهم، بهامجاينفعهم يمرون إسرائيل، بصائزلمي الموراة كون حال اامديزاا٠- وأصحاب 
ييتكفروه.ولا عليها، فيشكروه عليهم، اننه نعم يتذكرون لعلهم منهم؛ بها عمل 







١لممملنورة لينءايثنيئ

الةدس؛رإكثز٣٩٣

الأموالمن ثيء من الماس- -أيها أعطيتم وما ]•٦[ 
الحياةهد0 ق به تتمتعون هومتاع ا فإنموالأولاد، 

طاعتهلأهل انثه عند وما بها، يربن وزينة الدنيا، 
محكونأفلا له، نفاد لا دائم لأنه وأبش؛ حير وولأيته 
فتعرفونا، بهتتدبرون -أيهاالقوم- عقول لخكم 

الخيرمجزالشر؟

إياناالحنة،حلقنارطاعته من وعدناْ أفتن [ ]١٦
الحياةق متعنا0 كمن ؤمائرإلمه، ؤعد، ما فهوملاق 

ثمسآجااة، عاجلة ؤآثرلذة به، فتمتع متاعها، الدنيا 
الوالحناء؟ للحماب المحضرين من القيامة هويوم 

أولماهو ه لففلخرانمافل الفريقان، توي ش
ْرضاموابتغاء الله طاعة وهو بالاختيار، 

بهأشركوا الذين عزؤجل الله ادي ينويوم [ ]٢٦
ثمكاقأين لهم: فيقول الدنيا، ق ان والأوثالأولياء 

؟٠١٤٣ل أنهم تنعمون كنتم الذين 

ؤغد١حثث١ؤقدقه اقن ه أةمحح؛روأنئ 

ننيكاءةائ تتاديهزبجل ورم ق كمين من 
ثحيىسلحاءل،ربنا
ثاءةئ؟تإئاإفيلق

هئمتث\ضزإ\وإ. ثناديهزثهؤل نؤ؛ 
ةسناءزل.قاماشداب

.يى دبمغؤن ان صتلثاهنئ وعمل ؤءاس 
ئت١ئانمحسأص
ضش.ؤتكظِتالهأ
^^ناقةَلآإمالأؤه

١٤١يتجمث لقمحو1كف نله قآلاوق آفتي 

تبرأناكماضللنا، أضللناهم أضللنا، الذين ربناهؤلاء الًكفر؛ دعاة وهم العذاب، عليهم حى الذين قال ]٣٦[ 
الشياطين.يمدون ^١ ١٤وإنما'يعبدون، إيانا 'لكنوا ماونصرتهم، ولايتهم من إلك 
فلمفدعوهم انثه، دون من تعبدونهم كتم الذين ثركاءًكم ادعوا القيامة: يوم اش بللمشنكن وقيل ]أ٦[ 

عدبواءلما للحق مهءدء>ن العءنيا ق كانؤا انهم لو العياب،، ؤعاينوا لهم، يمسجبوا 
إليكم؟به أرسلناهم فيما لثن الرسأجبتم ثيء بأي فيقول: المشركين، هؤلاء اش ينادي ويوم [ ]٠٦
انتفاع.سؤال به عمايحتجون بعضا بعضهم يسال لا فهم به، يحتجون ما يدروا فلم الحجج، عليهم فخفيت [ ]٦٦
الدارينءق الفائزين فهومن ورسوله، به اش بماأمرن، ؤعمل العيادة، ش ؤاحلص الثركثن، من تاب قامامن [ ]/١٦

الأمروالاختيارمن لأحد وليس خلقه، من يشاء من لولأيته ويصطق يخلقه، أن ايساء ميخلق وربلف، [ ٦٨]
شركهم.عن وتره تعال سبحانه، وحد0 ش ذلك وإنما ئيء، 
يظهرونه.وما خلقه مدور محي ما يعلم وربك ]٩٦[ 

وإلهخلقه، بين الحتكم وله والاخرة، الدنيا والشكرق الحميل اكاء له سواْ، بحق معبود لا الذي وهواش ]•/١[ 
والحزاء.للحساب مماتيكم بعد مئون 



نؤوياقسمر

هذو\كلتجدلهي
يجآؤ\لأئعول.
^^زآيوعئر\ق

نخ'ّراكل
^نثغوأينصإهمم^^اللةنسصكزإيى 

ممدمحيوJأتم٤قآمحين
طل\مشواقأ

_J_j عهر

^^نوزظإلسمابجهوٍإ
\لإ\دئ ل ١٥يآلئصتنؤاولآلمءإد

\لواوألآحؤآقه ^^،جازّباءاقلق 

آكمسفين.لأ:تجق آذه 

؛^٧٤١١

-أيهاالماس-إنأح-روفي -أيهاالمسول-: قل [ ]١٧
منالقيامة، يوم إل دائما الليل علمكم اش جعل 

أفلابه؟ تضيثون تبضياء يابضم غجراش إله 
وقبول؟فهم سماع يسمعون 

الهارعلمكم الثه جعل إن أخبروق لهم: قل [ ]٢٧
بليلياتي»طم غيراش إله من القيامة، يوم إل دائما 

بأبصاركمترون أفلا فيه؟ وتهدوون تقرون ن
والهار؟الليل اخلأف 

لمًكمجعل أن الماس" "أيها بعكم رحمته ومن ]٣٧[ 
فللأما؛هذاالليل فجعل بينهما، والمهارفخالف الليل 

الهارلضم ؤحعل أبدانكم، وترتاح فيه تقروا لت
خميله ولتشكروا معايشكم، فيه لممللموا اء؛ صي

بذلك.علمكم إنعامه 

أينلهم: فيقول هؤلاءايثمكثن، اش ينادى ويوم ]اب[ 
شرك١ني؟أنهم الدنيا ي تنعمون كنتم الذين أثمكاق 

ومحكذسهمشنكهم الدنيامن ي ماجرى ض يشهي شهيدأ"وهوسهم"' المكذبة الأمم من أمة ونزعنامزكل [ ]٠٧
اش،مع ماأشمكتم ٣، حجتمحكم هاتوا اش: عند من به جاءت وما نسلها بت كن. الي الأمم كلك فقلنا ليملهم، 
ينفعهمفلم ربهم، ر ماكانوايقهرون عنهم ؤذهب ش، الحق ؤأن علميهم' ض المالغة الحجة حينئذأن فعلموا 

جهنم.نار وأوردهم ضنهم بل ذلك، 
قارونوآتينا عليهم، والجبر الكر ي حد0 فتتجاوز واللام— الصلاة —عاليه موّبى قوم من ك١ن قارون إن [ ]٦٧

قومه:له قال إذ الأقوياء، الكثيرمن العدد ض حملها لظل خزائنه مفاتيح إئ حق عثليما، شيئا كنوزالأموال من 
أعطاهم.ما تعال ش تشتكرون لا الذين اليطربن خلقه من بجب لا اش إن المال، من فيه أنت بما فرحا تبطر لا 

حظكولاتترك الدنيا، ق اش بطاعة فيها بالعمل الدّارالآخرة، ثواب الأموال من اش اآتاك فيموانمس ]٧٧[ 
الأموالبهذه إلك اش أحن كما بالصدقة، الخاس إل ؤأحسن إسراف، دون بالحلال فيها تتمع بان ال-نيا، من 

الضدين،بجب لا اش إن قومك، تز ؤالثي الأرض ق اد الضمن عليك اش ماحزم نلتمس ولا اتكث_يرة، 
صنهعهمءسؤء ^ ٠٣ؤسيجاريهم 





نوووالقمحمر

\د\ؤىمحمح\صلإذمهتاإشق
ئوسمقظللههوقق
^ب؛الأيحمهةنولآلأ
له؛،0ويصلمظث،ضآص

وأ؛؛اقولأقهظمبصأشبمت\ذأتيفاقلق 

َلأاّىغ

ذَ؛أشآؤوسِ
تعؤؤأءامنازمبميمحكنإش أن آلناش الةِهأنيب 

يعتن
بمثني0ؤ-حسبآفين ه م؟ايظذبم؛ 

سكاثئوأه ^^داثاءما لت، الثتئات 
أجل<أقئلآتون أقو قاء 

ىماناكقؤض١صثح

٣٩٦اقني؛>إمح

القرآن،الرس_وزا- أيها - عليك أن—زل، الذي إن [ ]٠٨
إللمحمحك به، والتمسك تبليغه علك وور؛ما 
أيهاقل ، ٠٠وهورامكة منه، الذي.مجت، المؤصح 
بالهدى،،جاء من أعلم رق ت المشركين لهؤلاء الؤمول 

الحق.عن واصج ذهانم، ق هو ومن 
نزولاالقرآنئومل ~أيهااليمل~ كنت وما [ ]٦٨

فانزلهرحمك، وتعال بحانه الله لخقن عليك،، 
عونامحكوس ولا يعمه، ز تعال ض فاشكر عليلث،، 

والضلال.الشرك لأهل 
آياتتبلخ عن التركون هؤلاء يمرينلث، ولا ]٧٨[ 
ربلثا،ؤمالة وبلغ إليك، أرل أن بعد ؤحججه، ربك 

ئيء■ف الثمكتن من محقونن ولا 
■بحقمعبوي• فلا احر؛ معنويا الله مع تعبئ ولا ]٨٨[ 

الحكم،لم ؤجهه، إلا ان، وفهاللث، ثي،ء كل النه، إلا 
والحناء.ابا للبميمجوتيكم بعد محن ترجعون وإليه 

كمايليقتعال ثنه الؤجه صفة إنبات الأية هد0 وق 
جلاله.ؤعفلمة باءض.اله 

[١لعنكيؤت ورة س ]

البقرة-محورة أول 3، المقثلعة الحروف ر الكلام سبق ]١[ 
اختبار؟ولا ابتلاء بلا يتركهم اقه أن آنا، قالوا: إذ الماس أقلن ]٢[ 
للخلقخناهرأ علما اطه فليعلمن نسلنا، المهم أنسلنا ممن واختبرناهم، الأمم من قبلهم من الذين قسا ولقد ]٣[ 

الأخر-من قريى ؤ، مثز ل١ّلك١دبينا؛ وكذب إيمانهم، ؤ، المادقثن، صدق 
بئرعليهم؟ نمير فلا هم بانففيقونونا يعجزونا، أن وغير0 شرك من المعامي، يعملون الدين أقلن بل ]ا[ 

به.بحكهون الذي حكمهم 
قرببا،لات والعقاب للجزاء خلقه لعن، أجله الذي اش أجل فان ثوابه، ق ويهلمع النه، لقاء يؤجو كان هن ]٠[ 

بالأفعال.العليم للأقوال، مع الوهو 
يفعللأنه ه؛ لفيجاهد فإنما الهناعي، خمي يجملها نفسه ؤجاهد تعال، انفه كلمة إعلاء سبيل ق جاهد ومن ]٦[ 

•والأمر والخلق الللث، له خلقه، "همح أعمال، عن لغي، اطه إن جهاده- عل المواب ابتغاء ذللش، 



٣٩٧

الصالحاتؤعملوا ور؟وله، الله صدقوا والذين زلأ[ 
أعمالهمعل ولش؛نبإ حهليئام، عنهم لممحول 

يعملون.كانوا ما أحسن الصالحة 
وبجسيمهما، أن بوالديه االأمان وبصن]٨[ 

ان-~أيهاالأنجاهداك وإن والعمل، إليهمابالقول 
أممهما.تمتثل فلا ادق، عبق مي نشرلئ. أن عل 

فلاائرالعامي، ّباش، الإشراك بتللمب ويلحق 
سبحانه،اش معصية ق كان كائنامن لمخلوق ؤناعق 

يوممصيركم إق اش ؤعول عن ذلك كماثبت 
الدنيامني تعملون اكنتم بمفاحركم القيامة، 

عليها.وأحازياءكم ؤسيئها، الأعمال صالح 
الصالحاتؤعملموا وله ونماش صدقوا والذين ]٩[ 
افعباد ة حملق الحنة لا-حلنهم ال، الأعممن 

الصالحين.

فإذاآذاهآمناباض، يقول: من الماس ومن [ ]٠١
منبجزع كما وأذاهم، عذابهم من جزع المكون 

^تلثهزسئٌز
ظلقوؤياألإء
مقيىتاؤ1ولقهءخ

هلأىغهما؛اؤ
خلمفياصء؛نح(
إشيدآاJقىفيأشجنل

بميةثيلق جآءقئكَن وؤن أقه الةاير،كثدف فتنه 
ئ.ووآكؤ؛نج(

^^ْىأكمم.؛نهآديث اقث وقثقى 
يإسمياءامنإ ءكئرأّاؤيث ؤهالآكير؛ن 

ئذؤ0هولخلقااَةنامحوأقالأغ
عماحكامابموؤذهآؤثرآكينمغ أقايىرولإ1ثر؛ 

سسنهمبمهءقعتاذّهزأك ١رسالثامحا،اؤن ذقآ 
محاهمءاثومظينو0ج(

بهالإيمان لأهل الؤمول- ~أيها ربك نمرمن جاء ولهن إيمانه، عن فارتد منه، الأذية عل يصير ولا اض عذاب 
باعلمماش أوليس أءا-ائ<=قم، عل ص-ركم المؤمنون- -أيها معيكم كنا إقا ١يمانهمت عن المرتدون هؤلاء ليقولل 

خلقه؟حمح صدبور ق بما أحد كل من 
ليميزبملالنافقين؛ وليعلمن لشرعه، وعملوا ور-رلم اش صدقوا الذين علماءلاُرأللخلق اش ولتعلمي ]١١[ 

مّبقسمالآحر•
ؤعملموامنهم اش صدقوا للذين ووعاد.ه، بؤعيداش يؤمنوا ولم قريش، من اش ؤحدانية جحدوا الذين وقال [ ١٢]

إنهمثيء، محن آثامهم من بحاملين وليسوا حهلاياًكم، آثام نتحمل فانا ديننا، واتبعوا محمد، دين اتركوا يثر-ممه: 
قالوا.فيما لكاذبون 

دونأوزارهم، مع اش سبيل عن ومدوا أصلوا وأوزارمن وآثامجها، أوزارأنمهم المشركون هؤلاء وليحملق [ ١٣]
الأكاذيب.من بجتلقونه كانوا عما القيامة يوم وليالن ثيء، أوزارتابعيهم من ينقص أن 

الشرك،عن التوحيدوينهاهم إل يدعوهم عاما، إلاحمستن سنة ألف فيهم فمكث قومه ولقدأرسلتانوحاإل ]•؛١[ 
وطغيانهم.با=كفرُم هم لأنفظالمون وهم بالهلوفان، اش فاهلكهم له، لممتجيبوا فلم 





نوت؛اككؤذ

اصإكز٣٩٩

قالأن إلا له إبراهيم قوم جواب يؤتكن فلم ]ا؟[ 
فيها،فالمو0 بالنار، حئفو0 أو اقتلوه لعتش؛ بعضهم 

إنبيدأؤسلأما، عليه و-جعالها منها، اش فأمحاه 
ؤحججالقومالمارلأدلة من م الإبراهينحائنإق 

جثرعه.ويعملون اننه يصدقون 
آلةإنماعدتم قوم يا لقومه؛ إبراهيم وفال [ ]٠٢

عيادتها،عل تتحابون الئه، دون من انحذتمؤها باطلة 
القيامة،يوم تم ١لمذي١، خدمتهازالحياة ر وتتوادون 

بعضا،بعضمكم ويلعن بعض، مجن بعضكم يتبرأ 
ناصريمنسضملضم وليس المار، حميعا ومصثركم 

دخولها.من 

إبراهيم؛وقال ملته• وتع إمإهمم لوقل فمدق [ ٢٦]
اراكاY،وش ١دايم الأرض إل دارقوي تارك إف 
تدبير0.ي الحكيم يغالب، لا الذي العزيز هو الله إن 

بحار0من ويعقؤب ودأ، إسحاق له ا ووهبن[ ٢٧]

اوحزمْقارأآفت.في ؤههءإلإش ئتاًكاذجهمإب 
رق(تي،صتيو0 لأغننث 

ثبمكزمؤده اقو ؤهال،اقماأ-محذفرقرإدون 

تون\ووبحطز\ث\و
سلهيثج(*كامثمحيخوثال

ؤزوقوجملثاؤ، وبمهؤت وؤئت.ثالأرافحيى 
ئيثاؤ؛هد\رقت3/ق\لآ وءائنته ؤ١لآءكثن، آلئثؤه 

لمههءقال اذ رئ< الصنلجممحض لمي وحنؤ آق 

وسقمنأؤال ^^كركأقث> مر 
فطرقاكا0عب

يثهتكث ءان آثم ثارأكناتدل ؤيّهةإالأش 
ألمومأكنييينْءل الصنف ري، قال محدقن. 

قوإنه الصالح، والولد الحسن الد'كر الدنيا ق فينا، بلائه ثواب وأعهليناْ ، والكتب، الأنبياء ذريته ق ؤجعلنا ولد، 
الصالحين.لن الآ>ة 

بفعلهاأحدما القبيحة، الفعلة لتاتون إن،ضم لقومه: قال لوطاحين واذكر-أيهاالرسول- [ ٢٩، ٢٨]
قوتأتون الخيبث،، بفعلكم طرقهم افرين المش وتقطعون أدبارهم، ق انحال لمأتون أإناطم العالمين، من 

الأقوالمن يليق بم—الا وإيدائهم بالحجارة، المارة وحذق الماس، من كالخرية النكرة ال الأعممحالضم 
قومجواب يضن فلم عنه. ورسوله الله نش النكرمما عل الماس يجتمع بجوزأن، لا بأنه إعلام هذا وذ والأفعال؟ 

قعد.لما والنجزين تقول، فيما الصادقين من كش؛ إن الثه بعذ.اب جئنا قالوا؛ أن إلا له لوط 
عليها،وأصروا الفاحشة هن.0 ابتدعوا حيث، عليهم؛ العذ.اب بإنزال الممدين القوم ■مل انصرف ؤب قال؛ ]'٣[ 

دعاءه.الله فاستجاهمؤ 





الهنسعإكر

جاءهمولقد وهامان، وفرعون قارون وأهلكنا [ ]٩٣
الأرض،ق فتعاظموا الواضحة، بالأدلة مؤمى •حميعا 

كنابل ا، ليفونونيعكونوا ولم فيها، واستكبروا 
عليهم.مقتدرين 

لم_،بعذابنا المدكورين هولا، من فاخذناملأ ]ءأ[ 
ترمهمسديدة ربجا عليهم ١رسلنا الدين فمنهم ذنيهت 

ننومنهم لوط، قوم وهم متتابع، طخن من بمجارة 
ومنهمشعيب، وقوم صالح قوم وهم الصيحة، احدته 

أغرقنا،من ومنهم ارون، كقالأرض به خفنا من 
ليهلكاش بمتنكن ولم وقومه، وفرعوف نوح قوم وهم 

بغيرإياهم بإهلاكه قيثللمهم غيرهم، بذنوب هولأم 
قبتنعبمهم يثللبمون أنمهم كانوا ولكنهم استحقاق، 

غيره.وعبادتهم ربهم نعم 
أولياءاقثه دون من الأوئان جعلوا الذين مثل ]١■![ 

بيتاعملت، الق العتكيؤت كبمثل نممها، يرحون 
حاجتهاعند سيئا عنها يعن فلم لحفثلها، لشبا 

يآكثت،جاءهمموّى وقد وكس وقروذونحبمؤث 
وماًكاظشقيث.ةست٩طآرإفىألأرض 

حابماكلمناعته 
حسمنابهثينهيرس الصيحة أحذئه ؤ.منههممن 

^^اواحكالأسئإتهر

اددنآ؛ءكشت،آسؤقلياء>==:كتثفي دوت امحدؤأين 
ةفآ3محصك\ص؛

م»ثتدعون لآاستلخِم\ 
ش؛ومآبيئأفسمرهوه
^^آالأ١ىئولج(

يمحقبالحؤ؛إاتق محاتتؤين،ؤالأيل 
آلهش،

اليؤيت،أصعم، وإن شيئا، الله دون من انحذؤهم الذين أولياؤغلم عنهم يفن لم الثمكون ُؤلأء لئ، فكذلإليه، 
يضرونهم,ولا ينفعونهم لا فهم أولياء، انحذوهم ما ذلك يعلمون كانوا لو العنكيولث،، ليت 
تنخلا سبمؤها، أسماء محؤد ش بل الحقيقة، ي بشيء ليت ؤأنها الأنداد، من به يثمكون ما يعلم الله إن ت؟ئآ 

ؤصنعه.تدبيره ق الحكِم حكفربه، ممن انتقامه وهوالعزيزق تضر. ولا 
و1ياتهبالئه العالمون إلا يعقلها وما منها، ويتعلبموا بها لينتفعوا للناس؛ نضربها الأمثال وهد0 ت٣•أا 
 ]ii[ بالإلهية،وتهميْ قدرته، نؤ عقليبمة لدلالة ذلك حلقه ق إن والمهل، بالعدل والأرض موات الالله حلق

بذلك.ينتفعون الذين لأنهم بالدمر؛ المؤمنين ؤحص 
صاحبهاتنش الصلاة نؤ الحافظة إن بجدؤدها، الصلاة ؤأد به، واعمل القمان ^١ من إليك انزل ما اتل ]ْا[ 
إيمانه،وييداد تنثرقلبه، يوشروؤلها، لأؤكانها التبمم لها، المقيم لأن ؤذلك والمنكرات؛ العامي ق الوقئ عن 

ممن ؤأفضل ؤأكبر أعفلم ؤغثرها الصلاة ق الله ولذكر الشر، ق رغ؛ته تنعدم أو وتقل الخير، ق وتقوى 
وأوفاه.لحزاء ١ أكمل ذلك نؤ فيجازييكم وثر، خثر بن تصنعون ما يعلم والله ّثيء• 



نؤرءائتنجوتايزءا-ثمحىوادتروئ

؛•؟ء 

ص١سفالأهمحمحإلأ
f ه\وذ\بىذ\وذب

صمحامح؛همص
شِمحثهوما
لإاطنق،ةئؤأمن

ولأءتقةُيمتلفإذالارتابقيدءمنْكثف 
ئيمئ،فيصلموو\كث\لئتطنيث 

^آ\لأأصموث.ؤالأ
هبمت ألاظ إقا ش يزوي ءؤث عله ؤؤمرإ< 

لأاٌكاظلق
^ةبخوتمحزيخمح،

وآلآرضؤاكلأ>ءامإ
همآكسزو1ث.

؟•Iمحثمح 
 ]i■والعصاؤىاليهؤذ االومت_ون— -أيها تحايلوا ولا ل٦

إلوالدعوة الخميل، والقول الخمن، بالأسلؤب إلا 
حالواالذين إلا لذلك، موصل بايرطربق الحق 
الحربوأعلموا وك١بروا وعاندوا الحق وجه عن 

■لجزبة١ أويعلموا يؤمنوا، حق فقاتلؤهم علهكم 
انزلالن-ى ب١لقرآن آمنا وقولوا: أذلاء، ؤهم بائديهم 

إلخكم،أنزلا اللدنن والإتحيل بالتوراة ؤآْنا ا، إلن
قولا يألوهيته، له شريك لا واحد وإل!ه١تكم وإلهنا 

حاصعونله وتحن ؤصفاته، أسمائه ق ولا ربوبيته، 
عنه.ونهانا به، أمرنا فيما بالهلاعة متدللون 

قبلكمن عل الكب الئسول- -أيها أنزلنا ؤكما ت7ا[ 
للكتبالصدق الكتاب هدا إليك أنزلنا الؤبل، من 

إسرائيلبق من الكتاب آتيناهم غاكين السسابقة، 
هؤلاءومن بالقران، يؤمنون معرفته حق فعرفوء 

^شاشيوسمبه'ولأبج
إلاالبينة وبراهينه دلائله ق أويتشكك المؤآن 

والعناد.الجحود دأبهم الذين الكافرون 
[iA ] القرآننزول قبل حروفابيمينك محكتب تقرأكتاباولم لم أنك االمسول- -أيهالبينة معجزاتك ومن

تعلمهوقالوا• البطلون، ذلك ق لشك إليك يوم أن قيل من أوكاتبا قارئا ولوكث ذلك، يعرفون وهّم عليك، 
متها.اواسنخه الهمامه ؟ا الك^من 

الظالمونإلا واJرده١ بآياتنا بمكدب وما العلماء، بجفثله الحق عل اكلألة ي واصحة بينان القمآزآيات بل ]٩![ 
عنه.وبجيدون الحق يعلّمون الغ'ين العانا-ون 

امرهذهإن لهم: قل وعصاموّى! مالح، ذشاهدُاكاقة ربه من ؤحجج دلائل رمحمد هلاأنزل الثمكون: وقال ت*ْ[ 
الباطل.من الحق طريق مبق ؤعقابه، باسه شدة نديرأحن.ركم لًكم ؤإنماأنا منعها، شاء وإن أنزلها، ثاء إن ئنه، الايات 

قإن عليهم؟ يتل القمآن عليك أنزلنا أيا المسول- -أيها بصاّقك علمهم ي المثمكن هؤلاء بمًكف أولم تاْ[ 
وعقلة.عبرة من فيه بما يتدكرون ؤذكرى والأحرة، الدنيا ق للموتن لمحمة القمآن ^١ 

حثالن-ي الحق ورد-ًكم ل محكذّيبءكم ؤعل يسوله، أق صدق لجِر شاهدأ وبينعكم بيي باش كق قل■ [ ]٢٠
باشوكفروا بالباطل والذيزآمنوا فيهما. ثيء عليه بجي فلا والأرض، موات الماق يعلم اش، عند من به 

والأحرة.الدنيا ق الخاسرون هم أولئك الواضحة- الدلائل هد0 -مع 



i١aّثورةالثكوتيىواكزونايز

اقئاكذ٠٣

منالمشركون هؤلاء أيهاالؤسول- ومتصحلمك [ ٠٣]
لعذابهمجعل اش أن ولولا استهزاء، بالعذاب قومك 

العذابلحاءهم ولايتاخر، يتقدم لدنياوقتالا اي 
بهيشعرون لا ؤهم فجاة، وليأتينهم ؤه، حللميحقن 

يجئون•ولا 
الؤهوآتيهم الدنيا، ق بالعذاب تعجلونك يلأْا 

جهنمعذاب وان الاحرْ، الدنياوإماق إماق خالة 
منه.لهم مقل لا بهم، لحط لآحر0 اق 
منجهنم عذاب ١لكافرين يغشى القيامة يوم [ ٥٠]

منفالنارتغشاهم محتاأقدامهم، ومن رؤوسهم، فوق 
ماجزاء ذوقوا حينئدت لهم النه ويقول جهاتهم، سائر 
وارمحكابباننه، الإشراك محن الدنيات ي تعملونه كنتم 

والأنام.الحرائم 
منضيق ق كنتم إن الذيزآمنوا عبادي يا [ ٥٦]

أيضإل فهاجروا ؤحده، الله ؤعبادة إظهارالإيمان 
ؤحدي.ل العبادة وأخلصوا الواسعة، الله 

إلينامجعوننم الؤيت،، ذائقة حية نقس ]ِاه[م 
ؤالحناء.اتيا للآح

سصمحاءمآتداب
شينينكإكدابه ئ، ؤنتغربمته 

بمت4ناث1اب

^كاتيئوثج(لألخين
محمى^؛،٥^٥١ ءامنإؤهمدأآكطآصتاقإؤئهرص 

من

^^ن.وطلإنمندمحلأنخ
آثذ-ر0ومحتزرقاقءقالإوهوآسمغ رمحاآئ 

بملآؤزيىكنيقاءس
ةلثئ.وفيساتيهمآاثةد؛ُقع ذةنزووم\ؤآ بمادْء 

محابمآلألصئبميمحها
^^هملأ,طيثجا

تحتهامن نحري عالية غرفا الحنة محن لنهرلأهم اكالحات من به ماأمروا ؤعملموا وؤسوله بافه صدقوا والدين [ ٥٨]
النعيم.جنات ق الغرن، هذه الله بطاعة ١لعامالدن جزاء نعم أبدأ، فيها ماكثين الأنهار، 

ييعتمدون الل ؤض بدينهم' وتمسسكوا القه، عيادة ؛ ٠٣صبروا الذين للمؤمنين المدكورة اي—، الحنتلك إن [ ٥٩]
أعدائهم.ؤجهاد أرزاقهم 

وهويرزقهاكمايرزقنكم، وتعال سبحانه فالله ابنآدم، كمايفعل تدخرغذاءهالغد، لا دابة من وكم [ ]٠٦
قلوأب=قم.وحهلرا>تا بافعال=كم العليم لأقوالًكم، السميع 

الشمسؤذش البديع' هد.االثنام ٣، والأرض الموات خلق الذي من الشركثزت —أيهاالمسول- سالت ولش [ ]١٦
معهويعبدون ومدبره، سيء م خالق بالله الإيمان عن يصرفون فكيف وحدْ، الله خلقهن لتقولي؛ والقمر؟ 

وكذبهم!!إدكهم من فاعجب غيرْ؟ 
إنعباده، بمايصلح لعلمه منهم؛ آخرين عل ويضمق خلقه، محن يشاء لن الرزق يؤس—ع وتعال سمحانه الله [ ]٢٦

ثيء.عليه بجي لا عليم، وأموركم احوالًقم ْن ثيء بيتكل الله 
جفافها؟بعد مجن الأرض به فانيت، ماء المحاب من نرل الذي من الشركقن؛ الؤس—ول- -أيها سالمت، ولش ]٣٦[ 

الأكثرهم بل عليهم، أفلهرحجتك الذي لله الحمد قل؛ ذلك، نزل ه—والد.ي ؤح—دْ الله محرفين؛ لمك ليقولن 
غيره.الله ْع أشركوا ما ولوعملوا يضرهم، ما ولا ينفعهم ما يعقلون 



ايزئصداكزوة

^ز1ئآفيإدازهمئته
^^قبم\مويت.
لأاؤصظم،آقاشين

ؤف*تفلإأكثن3ت.ملهميصلقوتي 

محلإآكص-نيرثه

ذِس؛أقأومحِح
ئوب ألاوض أدق ق الره 

يغ؛و؛ف\بؤث
ىألمؤبمئؤت بمج و-وبؤ بمل ثبمف قل ين 

وئوأبيؤأتج>ىبمتاء ,نحئ^ .محأئ 

المنحإلنبمن

تلهوبهاال-ذياإلالهوولمب، الحياة وماهذه ]ا\'[ 
الزينةمافيهامن بسبب بهاالأبدان؛ وتلعب القلوب 

لشالأحرة الدار وإن سريعا، تزول ثم والشهوات، 
لوك١نا، فيهمؤت لا الق الدائمة الحقيقية الحياة 
دارالقاء.عق لماآئروادارالفناء ذلك يعلمون الناس 

ؤخافواالبحر، ق الكفارالسفن ركب فإذا [ ٦٦، ]٠٦
حالالدعاء ي له وأحلصوا الله، ؤحسدوا الغرق، 

الشدة،عنهم وزالت الر، إل فلما■نحاهم شدتهم، 
اللهيؤئدون يتناقضون، بهذا إنهم شزكهم، إل عادوا 

وشركهمالمحاء■ اعة به ويثمكون السام، اعة 
عامحبتهلكون البحر؛ محن بالنجاة علهم نا نعمبعد 

وأموالهم،أنفسهم ق عليهم ا الءعم_ربم_اأنعمن
)علمونمحمؤف لدنما، ١ هذه ق يمنعهم ولكملؤا 

يومألتم عذاب من لهم الله أعده وما عملهم، اد ف
لهم.وؤعيد تهديد ذلك وق القيامة. 

ااْعكةااجعل الله أن كفاراامكة« يشاهد أولم ]٧٦[ 
وأموالهم،أنفسهم عل أهله فيه يامن حزماآما لهم 

غقرنتحقلفون الحرم، خارج حولهم من والماس 
سواه؟دون وحدْ يعمدونه محلا ييكفرون، بها حصهم الق الله وبنعمة يؤمنون، آءبالشرلث آمنين؟ 

بالحقأوكدب ايئه، إل والباؤلل الضلال من عليه هو ما فب اينه، عل كدب ممن فللما أشد أحد لا ]٨٦[ 
ئؤ.محمدا ؤسوله ؤكدب تؤحيده ؤححد تتكفربالله، لن الناردسكنا ق إن محمدأ.، نسوله به الله بعث الذي 

سيهديهمالله، سبيل ق والأذى القش نؤ ؤبمروا والشيدلان، والتمس، الله، أعداء جاهدوا الذين والومنون [ ]٩٦
سبحانهالله ؤإن غمع■ ؤإل ه نفإل فهومح..ن صفته هذه ومن نقم، الالصراحل عل وينيتهم الحر، سل الله 

والهداية.والحففل والتايبد بالصرة حلقه من أحسن من لع وتعال 

البقرة.سورة أول ق القعلعة الحرؤف عل الكلام سبق ^١^^ ]١[ 
الالزمن' من مئة ي الفرس الروم يغلب وموف 'افارس"' إل ررالشام" أرض أدق ق الروم فارس عنت ]؟-٠[ 

ينتصرويوم وبعده، انتمارالروم قبل الأمركله وتعال سبحانه لله ثلاث. عن تنقص ولا عشرسنوات نخمر تزبد 
منوبجذ-ل يشاء، يتمرمن وتعال سبحانه واللص الفرس. خمر للروم بنمراممه المؤمنون يفرح الفرس ر الروم 

سعبعد الفرس الروم فعلست ذلك محقق وقد حلقه. من شاء بمن المحيم يغالب، لا الذي وهوالعزيز يشاء، 
حرفؤه.وإن كتاب أهل الروم لكون ^•٧^،؛ لمون الموفرح سنين، 



اؤئدثمحىس

محتإكن

بجلف،لا وعدأجازما الومن_ين الله وعد ٧[ ]٦، 
وكنالوننيتن، الفرس عل الصارى بنصراروم 

حق،به اش وعد ما أن يعلمون لا أكركفار١١^٠ 
أمورعن وهم ءلواهرال-ذياوزخرلها' وإنمايعلمون 

فيها.دمكرون لا غافلون، فيها ينفعهم وما الأجرة 
ولقائهاقو4 ممل المكدبون يتفكرهؤلاء أولم ]٨[ 

شيئا.ي١ءكوذوا ولم حلقهم، وأنه إياهم، اش لق حق 
لإقامةإلا بينهما وما والأرةرا الموات الله حلق ما 

توحيدْعل والدلالة والعقاب، والثواب العدل 

القيامة؟وهويوم إليه تنص ص موأجل وقدرته' 
منكرون؛لخاحدون ربهم بلقاء الناس كثثرأمن وإن 

ؤغفلهفنائهم، بعد الله إل معادهم بان جهلامنهم 

^ي^محنلأءاصبونباقو4الخافلونص
فيشاهدواار، واعتبنيرنامل الأنض ق الاحرْ 

كعادادر4 برسل كدبوا الذين الأمم جزاء ك١ن كيف 

كمأقاسلأظلإلهآنئئ فإ£و\دؤا!،ائ 

ءيين)ج
^لإؤتلينمسقكهإ
يووض
^كالمحهآؤنصضئماواْ

عثبمالخفرطاوأيا^١١^^ منهزموْ أشد 
شأكننتخما٠كاثمح

^^ئشكدلأبم١نمآشؤ١لأبما
^زؤبهدؤ،اشبيمذاه
^^نحن0ومحُنامس
ني-همطممؤوا0

ذةاآكمشه تثثؤؤث ئنئومأئثائِرمخ 
هبج؛رون رؤصؤ وهرق كنلجمنم، آامنؤأ^٠^١ 

القصوروبثوا ١لأرماورؤمهما' حرثوا حيث بالحياة التمع وأقدرعل اما، أجمنهم أمي وقدك١نو١ ويمؤد؟ 
ؤجاءتهممدتهم، حلول ولا عمارتهم تنفعهم فلم دنياهم،  ٠٠٥^٠١١عمرأهل أكثرمما دنياهم فعمروا ؤمكنؤها، 

وإنماالإهلاك، بدلك الله يظلمهم ولم الله، فاهلكهم فكدبؤهم السساحلعة، واليراهين القناهرة بالحجج ؤملهم 
والعصيان.بالشرك هم أنفظلموا 

باياتهؤمخريتهم بالله لتكذيبهم وأقبحها؛ أسإالعواقب والخكفرة الهلغاة من الحء أهل عاقبة ثم؛١^٠١ [ ]٠١
رسله.^ أنزلها الي 
حمحضحع إليه نم أحرى' مرة إعادتها ض ؤهوالقادرؤحده كلها، الخلوقات باشاء هوالتهمي وحدْ الله ]١١[ 

اءته.باّوالمسيء بإحسانه المحن فيجازى الخلق، 
حجتهم.فتنقهلح الخيرة وتمسهم العياب، من المجاة من المجرمون ييئس الساعة تقوم ويوم [ ١٢]
منهم'تترأ إنها بل شفعاء، الله دون من يمدونها كانوا الق آلهتهم من النوم ذلك ق للممشركتن يعكن ولم [ ١٣]

غيره.من يهللب ولا وحه.0، للص فالشفاعة منها. ويتروون 

الصالحاتالعاملون ونموله، بالله قاماالومنون التكفر، وأهل الإيمان أهل يفرق —اعة الم تقوم وبوم ■؛ ١٠' ١٤]'
ويشون-ومرون يءًكرمون الحة' ق لهم 





الةني؛ئمح٠٧

ؤألأؤضالسماء قيام قدرته خم؛ •،^ ٨١١ومنراياته [ ٢٥]
تسقطولم تهزلزلأ، فلم بامره؛ وثباتهما و١سقر١لآما 

البعثإل اش دعاءق_م إذا ثم الأؤض، خمر ماء ال
مسرص.القبور من نحرحون أنتم إذا القيامة، يوم 

منوالأرض موات الق من وحدْلك وش [ ٢٦]
والحمال،والبات والحيوان والخن والإنس الملأئلتقة 

■لكماله خاضعون لأمؤه منقادون هؤلاء كل 
يعيدْثم العدم منر الخلق يبدأ الذي وحدْ واش [ ٢٧]

أهونالمؤن حنابعد الخلق وإعادة المؤن، حيابعد 
س-ولهعليه وكلاهما خلقهم، ابتداء من راش 

ليسربه، يؤصف ما كلر ق الأض الؤصِف سبحانه 
الدىالعزيز ؤهو الضر■ مح ؤهوالمشيء، كملمه 

وتدبيرأمورواقعاله، أقواله ق الحكيم يغالب، لا 
خلقه.

منرالمشركون- —م-أيها لًًك مئلأ اش ضرب [ ٢٨]
وإمامحكمعبيد.>=كم من لخكم هل أنفيقم: 

وإياهمأنمكم وترون رزمحكم' ف قشاركيشم من 
لشِكاء١ لأحرار ١ نحافون كما نحافونهم فيه، اوون مت

نورْالزومح١يزإ١ت١يىؤالثزون

لأزؤءسيءممشادادلخؤءؤيهءأن وص 
^^ت.ولأوشقآكثؤزت
.وملشىتتلأآلتقؤ

كرالاؤرقأ^زتيمددووهوأهونعيه 
^^او.ء،مىرئلأ

مل؛؛ءشئاايمقؤِينم\ من دحئهِ مسآوهل ئص 
ماق أئردعقاء 

^و١محمحآءهمهلإ
مقنبىت0همح
محطسمح\فيءإلتاشئ

ومحمحإ
هممحأين.محُت 

ديتهزؤامإشتج

منشرا؛هكا له نحعلموا بان اش حنب ق بن.لك ترضون فكيف بد.لك، مضوا لن إنمكم أمواليكم؟ قاسمة مق 
بها.ينتفعون الذين السليمة العقول لأصحاب والحجج البر١هين نبين البيان هذا بمثل خلقه؟ 

هدايةأحديقدرر ولا والضلالة، الحهل ق فشاركؤهم بغيرعلم، بتقلبيآبائهم أهواءهم الثمكون لرانع [ ٢٩]
اش.عياب من بجلصونهم أنصار منر لهؤلاء وليس والعناد، الخقفر ي تماديه لسبب اش أضله من 

فعلرالذي وهوالإسلأم لك، اش ثرعه الذي الدين ر واستمر ؤحهك، اتبعك- ومن أنت الؤمول ~أيها فاقم [ ]٠٣
اشلخلق تبديل لا ؤحدْ، باش الإيمان منر اش بفطرة نمك به، وتمكيقم عليه، فبقاوكم عليه، الماس اش 

الذيان يعلمون لا اكهرالا'سأ ولاءكزا ؤحنته، العالمين نب نضاالنه الؤصلرإل تقم المفهوالهلريق ؤدينه، 
سواه.دون الحق هوالدين المسول~ ~أيها به أمرتك 

الصلاةوأقيموا المواش، الأوامرواجتناب بفعل واتقوه له، العمل وإخلاص بالموبة اش إل راجعين وكونوا [ ]١٣
العبادة.ق غيره اش مع المشركين من نمكونوا ولا وشروطها، وواجباتها باركاذها تامة 

بعضه؛وتركوا بعضه فاخذوا ؤفيروه، دينهم بدلوا الذين والبدع الأهواء وأهل ١لشركذن من نمكونوا ولا [ ]٢٣
كلبعضارالباطلر، بعضهم يعلن ؤآرائهم، وأحزابهم لروسائهم يتثيعون وأحزابا، فرقا فصاروا لأهوائهم، تبحا 

اناُلل•عل ؤغيرهم الحق ض بانهم لأنفسهم يحكمون مرورون، همحون لديهم بما حزب 



نور؛اأروه•اLثزإاهيىؤادئزون

ءؤهنِ\دزكا P ق_،موا. ئثؤف ءاسئبمِْصغوا 
ئد\ادفثاه بتاَةلأبمءبمهث نلظج 

ؤديهمقآتذ< هما 3هب1أممحنثة محوأيهاق١ن يتهمه س آلتا 
سمل\خويىدنثاءمبمظون.ؤثمترؤأأ0 

داآإمنقئأت حم. 

\قهوهآءافيمسقلاتزكإبمت ؛؛^ ٥١نثقم؟نميل 
ج(ألمصعشئ هم هأركيلق آذدو ؤحه ميدون 

صآثىظامحهرهلإ،ه

٠٨اشن؛مح

ربهمدغوا وبلاء شدة اس النأصاب وإذا ]٣٣[ 
رهمهمفاذا الضر، عنهم بمكئسف ان لم محلصبن 
إليعودون منهم فريق إذا صرهم عنهم وكشف 

غثرء-الله ْع فيعسدون أحرى، مرة الشرك 
منعليهم به ومنئا اآتيناهم بملهكمروا ]ام[ 

~أيهافتمتعوا عنهم، الشدة وزؤال الضر، كشف 
ؤهمافالدنيا، هذه ق والثغة بالرخاء المشركون" 

والعقاب.العياب من تلقونه ما تعلمون 
برهاناساطعايماباهؤلاءالمشرَكن أنزلناعل أم [ ]٠٣

وآياته•بالله وكفرهم شركهم بصحة ينهلق قاطعا، 
وعافيةصحة من ْنانعمة االماس وإذاأذقن]٦٣[ 

شكر،فرح لا بطروأشر، فرح بذلك محوا ويخاء، 
ذنوبهمبب بوضيق وفقروخوف مرض يصبهم وإن 

وهذاذلك، زوال من ون ينقهم إذا ومعاصيهم، 
والشدة.الرخاء ق أكرالناس طبيعة 
يشاءامتحانا،لن الرزق يؤسع الله يعلمواأن أولم ]٧٣[ 
اختبارا،يثاء من عل ويضنقه د.شكرأوإاءكفر؟ هل 
والتضييقالتؤمح ذلك ق إن مرأويجنع؟ هل 

وزهمته.اثنه حكهة ويعرفون باثلمه يؤمنون لقوم لايات 
مالايملك الفق؛راكي وأعط الر، ال ؤسائرأعموالصدقة الصلة مجن حقه قريبك االومن- -أيهفاعتل ]٨٣[ 

يريدونخرللدين الاعيناء ذلك والصدقة، الزكاْ من السبيل به انقطح الذي والحتاج حاجته، وبد يؤتكفيه 
الناجوناينه بثواب الفائزون هم أولئك الخير، أعمال من وغيرها الأعمال هذه يعملون والذين الله، ؤحه بعملهم 

عقابه.من 
يزبدفلا الناس، أموال وينموق ليزيد القرض؛ ذلك زيادة وطلب الربا، بقضي• المال من مصا أعهليتم وما [ ]٩٣

هوفهذا لثوابه، وطلبا اثنه ^١ة ٢٥ابتغاء للمتحقين ؤصدقة ^٤١٥ من أعهليتم وما ويبطله. يمحقه بل اثنه، عند 
كثيرة.اصعافا لخكم ويضاعفه الئه يقبله الذي 
تمبانتهاءآحال=كم، يميمحشم ثم الحياة، هذه ق رزقكم نم -أيهاالماس- خلشطم مواليي وحدْ اثنه ]•ا[ 

وتقدساثنه تره شء؟ من ذلخكم من يفعل من ثمكنمنكم من هل والحناء، للحساب القبورأحياء من يبعممضم 
به.الثمكن هزلاع شرك عن 
القالعاًى جبا لوذلك والأوبثة؛ الأمراض الأمه،اروكرة وقلة ادذالروالمحر،كالحدب ظهرالف]ال[ 

عنويرج*وا -سحانه- اثنه إل يتوبوا الدنيا؛'ل ي عملوها الق أعمالهم بعض بعقوبة لصيبهم البشر؛ يفرقها 
أمورهم.وتستقيم أحوالهم، فتصلح العاصي، 



نورداك

الممني\رإكثز

به:جثت ا بممكذّ االؤمحول- -أيهقل ]٢-؛[ 
ءانثلرواولأمل، اعتبار سير الأنحش أنحاء ق سيروا 
نوح،كقوم الكذبة ايقة ايالأمم عاقبة كان كيف 
شرومالهم شرالعواقب عاقبتهم نحدوا وومسود، ؤعاد 
باش.مشركين أكثرهم لكن فقد مآل؟ 
المستقيم،تحوالدين —أيهاالمسول— ؤجهك فؤجه تّاا[ 

واستمسكمحتنبأنواهيه، وهوالإّلأم،منف.دأأوامر، 
اليومذلك جاء فإذا القيامة، يوم مأيء قبل من به 

أشتاتاالخلائق تفرقت ردْ عل يقدرأحد لا الذي 
أعمالهم.ليروا متفاوتين؛ 

 ]ii[ خلود0وش ءكْ_ر0، عقوبة ءكف_رذعليه من
يهيئونهم فلأنفصالحا وعمل آمن ومن لمار، اي 

ربهم.بمياعق كهم رم.لبس، الخنه. منارل 
ؤعملمواوله ووٌباش امنوا الذ.ين اش ليجزي ]٠.؛[ 

١^١^^بحت لا إنه وإحسانه. فضله من الصالحات 
علهم.ؤغقنبه لمخهله 

وحدْالحق الإله أنه ِش الدالة اش ات آيومن تا"أ[ 

ضلمحائمّهزبم<هدلأ.

^ةم\ينيهءتيلؤ

ٌواًؤانظايىناىز
ق٩نحثةاcئئئزةوأ؛داءامحيى.بمحللإ^ ه الثبج؛يرث 

كماٌاآوقمحجين
^تبحادهءإد\متتث.زتياهء حلمه 

امحقبمدممحيهأمجمن،همحاش ئاظناق 

الئفؤس؛تبثربدلك فتحاب، للبارارنها المعلرمحبشرات أمام الرياح إؤسال قدرته عظم ولإا له شريك لا 
ومشيئته،الحربامراش ق المفن ولتجري والعباد، البلاد به نحيا المهلرالذي بانزاله —ه زحمت من يفكم ولين؟ 

وحدْ.وتعيدوه نعمه له تشكروا أن أجل من ذلك اش فعل ؤغئرها؛ بالتجارة فضله من ولتبتغوا 
وبحدرونهمالتؤحيد، إل يدعونهم ومنذرين مبشرين قومهم إل نسلا الهول" ~أيها قبلك من أيسلنا ولقد ]٧.؛[ 

الميثانبوا اكتالذين من فانتقمنا بربهم، فتكفرأكثرهم الماؤلعة، والبراهين بالمعجزات فجاوؤهم ١لشلإرلئ٠، مءن 
يؤمنوا.ولم تاضن,يبك، استمرواخم؛ إن بك بالكjابدن نفعل وكد.لك الهل، أتباع ونصرناا.لومندن فاهلكناهم، متهم، 

[iA ] ويجعلهيشاء، كيف الماء ق اش فينشر0 بالماء، مثقلا فتثيرسحابا الرياح يمسل هواري -سبحانه- اش
اشبان ويفرحون يتبترون هم إذا عباده إل اش ساقه فإذا الحاب، بين من المهلريخرج قرى متفرقة، قهلعا 

إليهم.ذلك مف 
عنهم.احتباسه مبت وقنوط.؛ ياس لز المطر نزول قبل من لكنوا وإن ]؟ا[ 
بعدالأؤض اش به بجي كيف والشجر، والزرؤع البات وتدبرإلآدارالهلرفي نفلرتامل فانذلر-أيهاالمشاهد- ت'ْ[ 

شيء.يعجزه لا قدير شيء م ض وهو الموق، لمحي الأرض هذه إحياء قدرِش الذي إن فينبتهاويعثبها؟ موتها، 



نورًارومح

ة،أئةديسمءفئون.
ّ\لأئ%ظ'مؤ\

0هآقئآلخىظقؤ^١ضبيئوت 

^أءوهوآمحيلحآكدئه
مالر\ًءنيز

أوؤأارثي ومال ج محكالألأ؛؛ؤث 
بخزفييج\ء\وؤمح

قؤتيذوشه؛ؤكفلآثذوة)ي( قهثع-اؤئزآكث( 
هكنثو0 

هنداآدئتئ١ياينْ=قفيْئفيصت؛تاممئاسؤ زقن 
محئؤم\ناتمإلأ
^سؤيربأؤينلأتثو0ه
^^نك\ؤنلأس0مح

-٢المحبمئتإمحر

مفسدة،ربحا ونباتهم زرؤعهم ض أؤسلنا ولش [ ]١٠
بعدنمارمن الربح، بتلك د فقد نباتهم فرأوا 

يمحكمرونله رويتهم بعد من لمكثوا مصفرا، حضرته 
نمه.ويجحدون باش 

أوقلبه، مات من معع لا -أيهاالمسول- فانك [ ٠٢]
خمرتحزن ولا تحزع فلا الحق، ساع عن ذنه أث 
والموقلصم كل فإنهم بك، الثمكثن هؤلاء إيمان عدم 

فكيفحاصرين، ولوك١نوا يشعرون ولا يسمعون، لا 
بىو>وين؟عنك غائبثن كانو١ إذا 

اشأعما0 من بمؤثد الؤمول- -أيها أنت وما [ ٠٣]
محنرإلا اع انتفساع مع ماقالهدى، حلريق عنر 
لأمراض.ممتثلون خاضعون فهم باياتتا، يؤمن 
ضعيفماء من خلمنمشم هوالذي تعال اش ]اْ[ 

الطفولةصعقا بعد محنر جعل نم وهوالعلقة، مهثن، 
القوةُدْ بعد من جعل نم واكتماله، القباب قوة 

الضعفمنر اء يثمجا اش يخلق والهرم' الكر صعقا 
ثيء.مر ر القادر بجلقه، العليم وهو والقوة، 

محنرنميرة الدنياغيرفهرة ق محامكثوا الشنكون يقم منرقبورهم الخلق اش ويبعث القيامة تهيء لْْاويوم 
الرسلر.به جاءت \]ني الحق عن ويصزفون الدنيا، ق يدتىذ.بون كماك١نو١ قسمهم ق كذبوا الزمن' 

ممااش فيماكتب م لقدمكثتوالمو،تن: والأنبياء الملأئيتكة محنرباش والإيمان م العلأوتوا الذين وقال [ ٠٦]
الدنيا،ق فانمقرتموْ تعلمون، لا كنتم ولكنعكم البعث، يوم فهدا بعثتم، أن إل حلقتم يوم من علمه ق سق 

به•بم وكد 
والطاعة،بالوبة تعال اش إؤضاء منهم يطلب ولا منرأعد.ار، يقدمونه ما ١لذلالثن ينفع لا القيامة فيوم [ ]؛١٥
ومعاصيهم•بيئاتهم يعافون بل 

ؤعلأ'جل اش ؤحدانية وإنبات عليهم الحجة إقامة أجل من مثل مزكل القرآن هدا ق اس للنبيئا ولقد [ ٠٨]
وأتباعك--أيهاالؤمول ماأنتم بك• ءكفرو١ الذ'ين لتقولل رصدقك تدل حجة بأي ~أيهاالئسول- جئتهم ولمحا 

الأمور،من به يجيئوننا فيما ميعللون إلا 
منرعنداش محن —أيهاالمسول- به ماتاتيهم حقيقة يعلمون لا الذ'ين خمرثلؤب اش يختم مثلرذللثاالختم [ ٥٩]

البينان.العبروالأيات هدّْ 
وتمكثننمر منر به اش وعدلئ. ما إن للث،، وتو=كن.يبهم قوملث، أذى من يناللثا ما ر المسول- قاصر-أيها ]■٦[ 

والحناء.!، بالثعصيحدقون ولا بالعاد، يوقنون لا الذينر دينلثا عن يستفريلثا ولا فيه، سلثا لا حق ومحواب 
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