
 
 

 3000صفحة : 
 
ومجلة (وما كان أكثرهم مؤمنني) عطف على مجلة (إن يف ذلك  يةكة) إاركان عكنهنم مصكم معكرون علكى عل فكر   ك  هك ع   

علك لل  علاعحك و وحك(أ (أكثكرهم) عاىلك  إو م لكامل مك  عا كامل ك(كا عكاذ عل ك(أ علك   يف نالكم (أن ة اهكاع مكؤمنني)و وهكم 
 م (ول  تف لاع). مشركا أه  م ة وه ع حت  هلم ك ال

 وأسن  هفي عإلميان إو أكثرهم ألن نللال منهنم ةؤمنان حلنئ  أو     ذل .  
 و(كان) هنا م ح(ة للتأكل  على نأ  سلراةم وعحمل  ني.  
ومجلة (وإن ن   هلا عل زةز علرحلم) ت ةل  هل ع عخلرب:  اصف هللا ابل زةو أ  متامل عل  نة فت ل(كان أهكم لكا  كاج ل مك  هلكم   

عل  ابو و اصف علرمحة إمياج إو أن يف إمهناهلم نمحة هبم ل لهنم ةش رونو ونحلم   . نال ت او (ون   علغفان ذو علرمحة 
 لا ةؤعا هم مبا كسراع ل م  هلم عل  عب). ويف وصف علرمحة إمياج إو إهم ةرحم نسلم  تأةل ه وهعره. 

 ة رن  غأه م  هاع عألذلة عل  للة ك(ا كرنت عل الىل  عحلاصلة م  وععلم أن ه ع عالست الل اا كان ع للا عنتعر عللم ومل 
 عل ربة محاعل عألمم م  نالم (وإذ انذى ن   ماسى) إو آار نعة أصحاب لل ة. 

 [). 11[ نامل فرعان أال ةت ان]10(وإذ انذى ن   ماسى أن عىلت عل امل علظااني] 
سلم  ك كر عاعنكا عا ك  ني  رسكلهنم للحك ن عانكالران ابلك عاة  روع يف ع  آايت على ص ق علرسال صلى هللا عللم و  

 إو عإلسالمل م  أن ةعلرهنم ما أصاب عا   ني. ويف ح(  ذل  ترلني لر ض ما انذى  م علرس  م  علربعهني. 
للكة وإذ ن  كاهت ه ه عألذلة م  عاثالت نع  ذكر كثأ أ تهنر منهنكا ومل ة تعكر علكى حاذوكة وعحك ة ألن عألذلكة قكأ عل   

ةتطرنهنكا عحت(كال عك مل عاال مكة من ة ككان مكا أصكاب نامكا مكك  أولئك  علكى وتكم علعك فة وعالتفككاق فكاذع تركني ت كرن أمثاهلككا 
 ح ف عحت(ال عالتفانلةو ألن نلاس علت(ثل  ال ةفل  عل طع إال ابه (امل م امات لم م  تاعتر وت رن. 

لكا ح اةكة عل عكل علغالكا يف عل كرآن مك  ت لهنكا علكى وإمنا ع ت ئ  ك كر نعكة ماسكى ص نعكة إ كرعهلم علكى اكال  ترت 
ترتلا سر هنا يف علزمانو ل لم ألن علسانة هزلت للرذ على عاشركني يف إحلاحهنم على إظهنان آايت مك  اكاعنق عل كاذعت يف 

الاع (إن عل اىلنات  عع(ني أصم ال ةؤمنان إال إذع تاجهتم آةة؛ ف كرب هلكم عاثك  مب كا رة فرعكان ونامكم يف آايت ماسكى إذ نك
 ه ع لساحر مرني) وعطف (وإذ انذى ن   ماسى) عطف مجلة على مجلة (أو مل ةروع عألنض)  ت(امهنا. 

وة ان (إذ) عسم  مان منعااب  ف   حم و  ت  ةره: وعذكر إذ انذى ن   ماسى على لرة ة نالم يف عل عكة علكب   ك ها  
 عللم علعالة وعلسالمل مبا ةسللم ع(ا ةل اه م  نامم. (وعت  عللهنم هرأ إ رعهلم). ويف ه ع عا  ن ت كأ للرسال 

 وه عج هللا ماسى علاحي إللم   المل مس م م  قأ وعسطة مل .  
ومجلة (أن عىلت عل امل علظااني) تفسأ جل(لة (انذى)و و(أن) تفسأةة. وعا عاذ م  ساق ه ه عل عة ها عااعظة   انرة  

إو ماسى إن عحرب   عاك علرحر) إو نالم (وإن ن   هلا عل زةز علرحلم). وأما عا   ني وذل  عن  نالم ت او (فأوحلنا 
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ما ت  مل ذل  م  نالم (وإذ انذى ن   ماسى) عخل فهنا تفعل  ألسكراب عااعظكة  ك كر ذعكاة ماسكى إو مكا أمكر   القكم 
 وإعرعض فرعان ونامم وما ع ا ذل  إو عخلامتة. 

لظااني إمياج إو علة عإلنسال. ويف ه ع عإلمجال تاتلم هفس ماسى لرتنا ت لني وعستح ان نامل فرعان  اصفهنم ابل امل ع 
هؤالج عل امل مبا ةرلنمو وإاثنة لغ ا ماسى عللهنم حىت ةن م ذععي ق كرم علكلهنم إو ذععكي عمتثكال أمكر هللا علراعثكم إلكلهنمو 

 وذل  أونع ل المم يف هفاسهنم. وفلم إمياج إو أصم ع تهنروع ابلظلم. 
ا ذل    كر وصفهنم عل عيت  طرة ة علرلان م  عل امل علظااني وها نالم (نامل فرعان)و ويف ت رةر كل(ة (نامل) مانع ص ع  

 م  علتأكل  فلم ة  : عىلت نامل فرعان علظاانيو ك ال ترةر:          
عككمو ف(نهنككا ظل(هنككم أهفسككهنم اي تككلم تككلم عكك   ال أاب ل ككم                      ال ةلفلككن م يف سككاأة ع(ككر وعلظلككم ة ككم أهاع  

  ركاذة مككا ال ةسكتحع عل رككاذةو ومنهنككا ظل(هنكم علنككاس ح ككانهنم إذ عسكت ر وع  ككو إسككرعىلل  وعحكطهن وهمو وت كك مل عسككت (الم يف 
عا نلككني مككرعنع يف حكك  عل كك ل (ومكك  أظلككم  كك  منككع مسككات  هللا) يف علر ككرةو ومب ككآ علشككرك يف نالككم (علكك ة  آمنككاع ومل ةلرسككاع 

 يف عأله امل. إمياصم  ظلم) 
   
 

 3001صفحة : 
 
وععلم أهم ن  ع ل هنا عك  ذككر مكا ع تك ئ  كم هك عج ماسكى  كا هكا يف سكانة لكم   الكم (إل أان ن ك  فكاالع ه للك ) إو   

نالم (لنرة  م  آايتنكا عل كربى) ألن عا كامل هنكا ة ت كي عالنتعكان علكى مكا هكا  كر  ذعكاة نكامل فرعكان وإعرعحكهنم لالت كا  
م ككامل مككا يف سككانة لككم فلرلككان كرعمككة ماسككى عنكك  ن ككم ونسككالتم م ككا ف ككان م ككامل إلنككاب مككع مككا يف ذلكك  مكك     ككانرتهنم. وأمككا

 عاتال  عألسلاب يف ح اةة عل عة علاعح ة ك(ا ت  مل يف عا  مة علسا  ة م  م  مات ه ع علتفسأ. 
أتلكا فرعكان ف كاال إان نسكاال نب عل كااني) إو وعإلتلان عاأمان  كم هكا ذها كم لترللكر علرسكالة إلكلهنم. وهك ع إنكا  ةرلنكم نالكم (ف 

 آاره. 
ومجلة (أال ةت ان) مستأهفة عستئنافا  لاهلا ألهم اا أمره ابإلتلان إللهنم ل عاهتم ووصفهنم ابلظااني كان عل المل مثأع لسؤعل   

ااسكى علكى  لكا  يف هفس ماسى ع  م ى ظل(هنم فمكيج مبكا ةك ل علكى تكاقلهنم يف علظلكم وذوعمهنكم عللكم ت اةكة للراعك  
علغاةة يف عل عاة وهتلئة لتل لم ت  ةرهنم   ون مفاتئةو فل ان (أال) م  نالم (أال ةت ان) مركركا مك  حكرفني  كزة عالسكتفهنامل 
و(ال) علنافلة. وعالستفهنامل إله ان عهتفاج ت اعهمو وت ملا ماسى م  ذل و فان ماسى كان مطل كا علكى أحكاعهلم إذ ككان 

 ظااهنم وأعظ(هنا عإل رعك ونت  أهرلاج  و إسرعىلل .... ن  هشأ فلهنم ون  علم م
ونا  أن ة ان (أال) كل(ة وعح ة هي أذعة عل رض وعلتح لض فت ان مجلة (أال ةت ان)  لاان جل(لكة (عىلكت) وعا كآ: نك   

ت هلكم إال مكا هلم: أال تت ان. فح ى م التم مب ناهكا ال  لفظهنكا. وذلك  وعسكع يف ح اةكة عل كال ك(كا يف نالكم ت كاو (مكا نلك
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أمككرتو  ككم أن ععركك وع هللا نم ون  ككم) فككان مجلككة (عن ععركك وع هللا) مفسككرة جل(لككة (أمككرتو). وإمنككا أمككره هللا أن ة ركك وع هللا نب 
 ماسى ونهبم فح ى ما أمره هللا  م ابا آ. وه ع عل رض هظأ نالم يف سانة علنا عات (ف   ه  ل  إو أن تزكى). 

 نو وح   مت لع ف   (ةت ان) لظهنان أن عارعذ: أال ةت كان عاعنكا ظل(هنكم. وت ك مل يف نالكم ت كاو وعالت اج: عخلا  وعحل 
 (عل ة  عاه ت منهنم ص ةن  ان عهن هم يف ك  مرة وهم ال ةت ان) يف سانة عألهفال. 

ل مكا ةرك أ وة لم ماسى م  إترعج وصف علظلم وع مل علت اى علكى نكامل فرعكان يف م كرض أمكره ابلك هاب إلكلهنم أن مك  أو  
  م ذعاهتم أن ة عاهم إو ترك علظلم وإو علت اى. 

وذكر ماسى ت  مل عن  نالم ت او (وإذ وعع ان ماسى أن  ني لللة) يف علر رة. وت  مت ترمجة فرعكان عنك  نالكم ت كاو (إو  
 فرعان ومالىلم) يف عألعرع . 

[ وهلككم علككي ذهككا 13أنسكك  إو هككانون][ وة ككلع صكك ن  وال ةنطلككع لسككال ف12(نككال نب إل أاككا  أن ة كك  ان] 
 [). 14فأاا  أن ة تلان]

عفتتا  مرعت تم  ن عج هللا  اصف علرب م افا إللم حتنني وعستسكالمل. وإمنكا اكا  أن ة ك  اه ل ل(كم من مثك  هك ه علرسكالة  
عكك  هللا ونككر يف  ال ةتل اهككا عارسكك  إلككلهنم إال ابلت كك ةاو وت كك  هفسككم ااىلفككا مكك  علت كك ةا ألهككم اككا ال ككت عللككم علرسككالة

 ص نه عحلرص على جنا  نسالتم ف ان ت  ةرم فلهنا خمافا منم. 
(وة لع ص ن ) نرأه عجل(هنان ابلرفع فهنا عطف على (أاا ) أو ت ان علكاعو للحكال فت كان حكاال م ك نةو أ  وعحلكال  

 ة لع ساعتئ  ص ن  م  ع مل عهت عىلهنم. 
ن مكك  ة رتةككم ذلكك   عكك  لككم عهف ككال وةنشككأ عنككم عه ككغا  وعل ككلع: حكك  علسكك ةو وهككا هنككا مسككت ان للغ ككا وعل (كك  أل 

عألععاب يف علع ن وعل لا م  أتوأ عإلذنعك عخلاص على مجع عألععاب عل اىل  ابل ما  عل   ها عا نك فلحس  شرم 
: عمتالج يف علع ن. ون  ت  مل عن  نالم ت او (ن   ص نه حل ا حرتا) ونالم (وحاىلع  م ص نك) يف سانة هاذ. وعا آ

أهككم فسككف وة (كك  لت كك ةرهنم إايه ونككلو يف هفسككم نومل إننككاعهنم  عكك نمو وتلكك  عخلككاعلر إذع اطككرت يف عل  كك  هشككأ منهنككا 
إعك عذ علربعهككنيو ويف ذلكك  عإلعك عذ ت لككف وت ككا للف كر فككاذع أابصككا أحكس ابنتلككا  و شككرم علسك ة يف علعكك ن فسكك(ى ذلكك  

 نب ع ر  يل ص ن ).  رحا للع نو ول ل  سألم ماسى يف عيةة عألارى (نال 
   
 

 3002صفحة : 
 
وعالهطالق ح ل تم مطاوع ألل م إذع أنسلم ومل  رسكم فهنكا ح ل كة يف علك هاب. وعسكت أ هنكا لفعكاحة عللسكان و لاهكم يف   

عل كالملو أ  ةنحكرس لسكال فكال ةركني عنك  إنعذة عحملاتكة وعالسكت اللو وعطفكم علكى (ة كلع صك ن ) ةنركي مهكم أنعذ   ككلع 
اور ااعلر عالست الل يف هفسم على عل ة  كك  اه لل كن هنم  عك نم حكىت  كس ككأن صك نه نك  عمكتأ وعلشكأن أن علع ن ت 
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ذلك  ةككن ل  ككلئا   كك   ككيج مب كك عن مككا ةفعكك  عنككم صككاحرم مكك  إ القككم إو علسككام ني فككاذع كاهككت يف لسككاهم حرسككة وعككي 
 ال ةنطلع لسال.   لت عخلاعلر متلملمة يف ص نه. وعا آ: وة لع ص ن  حني ة   اهو و 

ونرأ عجل(هنان (ة لعو وال ةنطلع) مرفاعني عطفا على (أاكا ) ولك ل  ح  كم  كر  علتأكلك  ألهكم أة ك   عكال ذلك    
ألهم ترلي عن  تل ي علت  ةاو وألن أماهكة علرسكالة وعحلكرص علكى تنفلك  مكرعذ هللا  ك   ذلك  يف هفسكم ال حمالكةو وإذ نك   

هم كان ك ل  م  أت  ذل  علتل   كان ف ال (ة لعو وال ةنطلع) م طافني على ما ها كان عحنراس لساهم ة لنا عن ه أل
حم كع عنكك ه وهككا حعككال عخلككا  مك  علت كك ةاو ومل ة ككاان م طككافني علككى (ة ك  ان) عانككا  منككم عاتانككع علككى عن كاهككم 

 حم ع عحلعال ن لم أحرى م  عاتانع. 
فكا علكى (ة ك  ان)و أ  ةتانكع أن ة كلع صك نه وال ةنطلكع لسكاهمو ونرأ ة  اب (وة لعو وال ةنطلع)  نعا علف لني عط 

نل  كاهت مباسى حرسة يف لساهم إذع ت لم. ون  ت  مل يف سانة لكم وسكلميج يف سكانة علزاكر . ولكلس عل عك  مك  هك ع 
م م عل المل علتنع  م  عالحطالع هب ع علت للف عل ظلم ول   عل ع  متهنل  ما فرعم عللم م  للا تشرة  أالم هانون 

ألهكم أنك ن منكم علكى عالسكت الل وعخلطا كة ك(كا نكال يف عيةكة عألاكرى (وأاكي هكانون هكا أفعك  مكو لسكاان فأنسكلم م ككي). 
ف الم هنا (فأنس  إو هانون) جم(  ةرلنم ما يف عالةة عألارى فل لم أن يف عل المل هنكا إنكا ع. وأهكم لكلس عاكرعذ: فأنسك  إو 

 هانون عاحا عو. 
عإلنسكال إو هككانون ومل ةسكألم أن ة لكم هككانون ك(كا كل(كم هككا ألن هكانون ككان   لكك ع عك  م كان عاناتككاة.  وإمنكا سكأل هللا 

 وعا آ: فأنس  مل ا ابلاحي إو هانون أن ة ان م ي. 
ونالم (وهلم علي ذها فأاا  أن ة تلان) ت كرةض  سكؤعل علنعكر وعلتأةلك  وأن ة فلكم  كر عك وه حكىت ةكؤذ  مكا عهنك  هللا  

أك(  وتم. وه ع ك ال علنيب صلى هللا عللم وسلم ةامل   ن (عللهنم إل أسأل  هعرك ووع ك عللهنكم إن  كئت مل  إللم على
 ت ر  يف عألنض). 

وعل ها: عجلرمل وخمالفة علاعتا يف ناعهلنهنم. وأللع عل ها على عاؤعا ة فان عل   هلم عللم ها حع عاطالركة  ك مل عل تلك   
عك ه عل كرإ إن ظفكروع  كم لل تلكاه فنكرص مك  معكر ااىلفكا وككان ذلك  سكرا تاتهنكم إو عل   وكزه ماسى ف  ى عللكمو وتا 

 الذ م ة . ومساه ذهرا  سكا مكا يف  كرع عل كرإ فاهكم مل ة ك  ةامئك   كرع إهلكي يف أح كامل نتك  علكنفس. وةعك  أن ة كان 
عات علرشر م  عهن  نت  أح  مساه ذهرا ألن نت  أح  يف قأ نعاص وال ذفاع ع  هفس عا عفع ة ترب ترما يف ناعهني مجا

ع و آذمل أااهو ون  نال يف سانة عل عل (نال ه ع م  ع(  علشلطان أهم ع و م   مرني نكال نب إل ظل(كت هفسكي 
 فاقفر يل). وأايما كان فهنا ت لم ذهرا هلم عللم. 

ابلك   ةركايل أن ميكات يف  ونالم (فأاا  إن ة تلان) للس هل ا وفرنكا مك  عاكات فاهكم اكا أصكر  يف م كامل علرسكالة مكا ككان 
 سرل  هللا؛ ول نم اشي عل اىلع م  إمتامل ما عهن  إللم  ا فلم لم واعب تزة  وذنتة عللا. 

 وح فت ايج عات لم م  (ة تلان) للرعاةة على علفاصلة ك(ا ت  مل يف نالم ت او (وإاي  فانهران) يف سانة علر رة.  
 ترك آل ماسى وآل هانون) يف سانة علر رة. وذكر هانون ت  مل عن  نالم ت او (و  لة ما  
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[ أن أنسكك  م نكا  ككو 16[ فأتلكا فرعكان ف ككاال إان نسكال نب عل كااني]15(نكال ككال فاذهرككا اايتنكا إان م  كم مسككت( ان] 
 [). 17إسرعىلل ]

ن ة تلان)و (كال) حر  إ طال. وت  مل يف نالم ت او (كال سن تا ما ة ال) يف سانة مرمي. وعإل طال ل الم (فأاا  أ 
 أ  ال ة تلاه . ويف ه ع عإل طال عستما ة اا ت (نم علت رةض ابل عاج حني نال (وهلم علي ذها فأاا  أن ة تلان). 

   
 

 3003صفحة : 
 
ونالككم (فاذهرككا اايتنككا) تفرةككع علككى مفككاذ كل(ككة (كككال). وعألمككر ااسككى أن ةكك ها هككا وهككانون ة ت ككي أن ماسككى مككأمان   

ان ماسككى نسككاال إو هككانون ابلنرككاجة. ولكك ل  تككاج يف علتككانعة أن ماسككى أ لككر أاككاه هككانون ذلكك    ككال  هككانون ذلكك  ف كك
عنكك ما تل ككاه يف حانةككا إذ أوحككى هللا إو هككانون أن ةتل ككاهو وعلرككاج لل(عككاحرةو أ  معككاحرني يايتنككاو وهككا وعكك  ابلتأةلكك  

اناتاةو وك ل   لاض ة ه ك(ا يف آةة سانة لم مب مزعت تظهنر عن  عحلاتة. وم  عيايت: عل عا علب عه لرت حلة عن  ع
 (وما تل   ل(لن  اي ماسى) عيايت. 

ومجلككة (إان م  ككم مسككت( ان) مسككتأهفة عسككتئنافا  لاهلككا ألن أمر ككا ابلكك هاب إو فرعككان ةثككأ يف علككنفس أن ةت ككامى فرعككان   
ومست(ع ل المهن(ا ومكا نلكا فرعكان  كم.  ع  عيايت وال ةرعا  عن  نؤةتهنا ع  إحلاق أذى هب(ا فأتلا من هللا م هن(ا

وه ع كناةة ع  ع مل إ ال أتةل  ا وكف فرعان ع  عذع ا. ف (أ (م  م) عاىل  إو ماسى وهانون ونامل فرعان. وعا لة 
 م لة علم كالب يف نالم ت او (إال ها م هنم أةن(ا كاهاع). 

ت لف علس(اع وعلت لف كناةة ع  عالعتناجو فأنةك  هنكا  و(مست( ان) ع   مرالغة م  (سام ان) ألن أص  عالست(اع أهم 
 علم ااص مبا نر   لنهن(ا و ني فرعان وملئم وها عل لم عل   تاعف م عل ناةة وعللطف. 

 وعجل(ع  ني نالم (اايتنا) ونالم (إان م  م مست( ان) أتكل  للط(أهة ونابلة جلأ هن(ا.  
فلكم مطا  كة ماصكافمو  كال  ف كال مب كآ فاعك  فح كم عك مل عاطا  كة وعلرسال: ف كال مب كآ مف ك و أ  مرسك . وعألصك   

مساعاو وف ال مب آ عسكم عاف كال نللك  يف كالمهنكم ومنكم:   كرة ذلكالو ونكاهلم: صكرا و اكا ةشكرب يف علعكرا و وقركاقو اكا 
 ةطكا ع مكا نكر  ةشرب يف عل شيو وعلنشاقو اا ةنشع م  ذوعج وحناه. ول   نسال نا  فلم أن نكرى جمكرى عاعك ن فكال

عللكم يف أتهلك  ومكا عك ع عإلفكرعذو وونذ يف كالمهنكم ابلكاتهنني منة مال مكا عإلفكرعذ وعلتك كأ ك(كا يف هك ه عيةكةو وونذ مطا  ككا  
ك(ا يف نالم ت او (ف اال إان نساال ن  ) يف سانة لمو ف ها عجلاهر  إو أهم مشرتك  ني كاهم عمسكا مب كآ مف كال و كني  

  ن لم مع نع إذ ال ة ر  ف ال مع نع لغأ علثالويو وعحتج   ال عأل  ر عجل في:          كاهم عسم مع ن ومل
أال أ لر  و ع(رو نساال                      مل ع  فتاحت م قنكي (علفتاحكة: عحل كم). وتر كم علزخمشكر  يف هك ه عيةكة   

(أ  يف نالكم (إان نسككاال ن ك ) يف سكانة لكم) مب كآ عارسكك و إذ نكال: علرسكال ة كان مب كآ عارسكك  ومب كآ علرسكالة فم ك  ص 
 وت   هنا مب آ علرسالة. ون  نال أ ا ذؤةا عهل يل:          
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أل ككو إللهنككا واككأ علرسككا                      ل أعل(هنككم  نككاعحي عخلككرب فهنكك  م كك  نةرككة يف أن حكك(أ علرسككال يف علرلككت   
ف اال عل   مب كآ عاف كال نكا  إتكرعؤه علكى حالكة عاتعكف  كم مك  علتك كأ وعلتأهلك   مرعذ  م عارسلان. وتعرة  علنحاة من

فلما  أن ة ال: اننة نكا ة ونككابو ة ت كي أن علتثنلكة وعجل(كع فلكم مثك  علتأهلك . ونك  ت ك مت عإل كانة إو هك ع يف سكانة 
 لم وأحلنا حت ل م على ما هنا. 

نب عل ااني جماهبة لفرعان مهم مر اب وللس  ربو وإورات ن ا لة هللا ت او  ومراذأة اطاهب(ا فرعان من وصفا هللا  عفة 
لل ااني. وعلنفي ة ت ي وح عهلة هللا ت او ألن عل كااني  كام  مجلكع عل اىلنكات فلشك(  م ركاذعت عل كرإ كالشك(س وقأهكا 

 فهن ه كل(ة تام ة اا نا ععت اذه ةامئ . 
فسكأةة اكا ت ك(نم (نسكال) مك  علرسكالة علكب هكي يف م كآ عل كالو أ  هك ع نكال نب ومجلة (أن أنس  م نا  و إسكرعىلل ) ت 

عل كااني لك . و(أنسكك  م نكا) أللكع وال حترسككهنمو فاإلنسكال هنككا لكلس مب كآ علتاتلككم. وهك ع عل كالمل ةت كك(  أن ماسكى أمككر 
عنكك  نالككم ت ككاو (أن عركك ت  ككو  اككرعص  ككو إسككرعىلل  مكك   ككالذ علفرععنككة ل عكك  حترةككرهم مكك  عسككت راذ عاعككرةني ك(ككا سككلأيت 

 إسرعىلل )و ون  ت  مل يف سانة علر رة  لان أسراب س آ  و إسرعىلل  منض معر وماعلنهنم هبا وع(لهنم لفرعان. 
 [). 19[ وف لت ف لت  علب ف لت وأهت م  عل فرة ]18(نال أمل هر   فلنا ولل ع ولرثت فلنا م  ع(رك سنني] 
   
 

 3004صفحة : 
 
المل ذهككاب ماسككى وهككانون إو فرعككان وعسككتئ عص(ا عللككم وإ القهن(ككا مككا أمر ككا هللا أن ة ككاال لفرعككان إنككا ع لككا  مكك  عل كك  

لل المل. ووتم فرعان اطا م إو ماسى وح ه ألهم علم م  تفعل  كالمل ماسى وهانون أن ماسى هكا علرسكال ابألصكالة 
ن. وأعككرض فرعكان عك  عالعتنكاج   طكال ذعكاة ماسككى وأن هكانون ككان عكاان لكم علكى علترللككر فلكم ةشكتغ  ابل كالمل مكع هكانو 

ف كك ل إو تكك كأه  ن (ككة علفرععنككة أسككالفم علككى ماسككى وهاةفككم مكك  تناةتككم حسككراان من ذلكك  ة تلككع علكك عاة مكك  تكك مهنا 
وة ف ماسى عنهناو ونع ه م  ه ع عخلطاب إفحامل ماسى كي ةتل ثم م  اشكلة فرعكان حلك  أوتك  لكم سكررا ةتك نع  كم 

 ن م  ونع فلم حل  كفر ه (ة علاالةة ابلرت لةو وعنرت  ترمل عجلناةة على عألهفس. إو نتلم وة ا 
وعالستفهنامل ت رةر  وت   علت رةر على هفي علرت لة مع أن عا عاذ عإلنرعن  اناع علرت لة جمانعة حلال ماسى يف هظكر فرعكان   

لرت لكة ألصكا ت ت كي عحملركة وعلكربو ف أهكم ةراكي لكم إذ نأى يف ه ع عل المل ترأة عللم ال تناسا حال م  ها  نكان ألسكرتم اب
عل نككان  تل ككني أن نحكك  أهككم مككرإ فككلهنم حككىت إذع أنككر ومل ةن ككر كككان عإلنككرعن سككااا مكك  علت لكك   ككا  عو حككغإو فهنكك ع وتككم 
 تسككللإ عالسككتفهنامل علت رةككر  علككى علنفككي يف حككني أن عا ككرن  ككم اث ككت. وهكك ع ك(ككا ت ككال للرتكك  علكك   لككال عهنكك ك  رؤةتككم:

 ألست فالانو ومثلم كثأ. ومنم نال عحلماص يف اطرتم ةامل ذةر عجل(اتم ةهن ذ عخلاعنص (ألستم أصحام ابألهاع ). 
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وعلت رةكر مسكت (  يف ال مكم وهكا أن ة ا كك  عا كرن عللكم ابلكرب وعلطاعكة ال ابجلفككاجو ونكا  أن ن ك  عالسكتفهنامل إه كاناي عللككم  
نح  أهم مرإ فلهنم وم  ةظك  هسكلاصم لف لتكم فكأه ر فرعكان عللكم ذلك و  ألن لسان حال ماسى يف هظر فرعان حال م 

 وكال علاتهنني ال خيلا م  تنزة  ماسى منزلة م  نح  ذل . 
وعلرت لة: كفالة علعيب وت  أ  ؤوهم. وم آ (فلنا) يف عاىللتناو أ  عاىللة مل  معر. وعلالل : علطف  م  ونت والذتم وما  

وللكك ع ومسككي لفككالو وة ككو  كك ل  علت الككم مكك  صككر علنلكك . وذلكك  أن ماسككى نم عنكك  (نع(سككلس  ة انهبككا فككاذع منككى مل ةسككم
علثال) م  ملاك عل اىللة علتاس ة عشرة م  عكاىلالت فرععنكة معكر حسكا ترتلكا عحمل  كني مك  عاكؤناني. واكرص ماسكى مك  

آتلنكاه ح (كا) إو نالكم (وذاك  عا ةنكة) معر     أن نت  عل رطي وع(ره أن  ان سنة ل الم ت او (واا  لر أ ك ه وعسكتاى 
عيةة و    وع(ره مثاهان سنة حسر(ا يف علتكانعة. وككان فرعكان علك     ك  إللكم ماسكى هكا (منفتكا  علثكال ع ك  نع(سكلس 
علثال) وها عل   الفكم يف عالك    ك  وفاتكم أوعسكإ عل كرن عخلكامس عشكر نرك  عاسكل و فكال تكرمل ككان ماسكى مكرإ وعلك هو 

 لم: أمل هر   فلنا ولل عو ول لم نم مع فرعان ه ع كاألخ.  فل ل  نال
 وعلسنني علب لرثهنا ماسى فلهنم هي حنا أن  ني سنة.  
وعلف لة: عارة علاعح ة م  علف   وأنعذ هبا عحلاصك  اباعك ن ك(كا عنت كتم إحكافتهنا إو حك(أ عانالكا. وأنعذ ابلف لكة نتلكم  

ا ابااصككال ل لككم ماسككى هبككاو ويف ذلكك  هتاةكك  للف لككة ة ككآ  ككم عكك  تكك كأه مبككا عل رطككيو نلكك  هككا ارككا  فرعككان. وعككرب عنهنكك
 ةاتا تا لنم. 

ويف عل  ول ع  ذككر ف لكة م لنكة إو ذكرهكا مرهن(كة م كافة إو حك(أه ص وصكفهنا مبكا ال ةزةك  علكى م كآ عااصكا  هتاةك   
 ن  تنعال منهنا.  مرعذ  م علتفظلع وأصا مشتهنرة م لامة مع حت لع إلعاق تر تهنا  م حىت ال

ومجلة (وأهت م  عل افرة ) حال م  حك(أ (ف لكت). وعاكرعذ  كم كفكر ه (كة فرعكان مك  حلك  ععتك ى علكى أحك  ااصكتم  
ومككاعيل آلككمو وكككان ذلكك  عهتعككانع لرتكك  مكك   ككو إسككرعىلل  علكك ة  ة كك وصم عرلكك  فرعككان وعرلكك  نامككمو فم كك  فرعككان عهتعككان 

عان ألهم ةرى وعتا ماسكى أن ة ك  هفسكم مك  نكامل فرعكان فكال ةنتعكر إلسكرعىلل و ماسى لرت  م  عشأتم كفرعان لن (ة فر 
ويف هكك ع إع(ككال أح ككامل علترككو وإ ككال أح ككامل علنسككا وهككا نلككا ح ككاىلع وفسككاذ وحككع. نككال ت ككاو (ومككا ت كك  أذعلككاجكم 

عكان ألن ماسكى مل ة ك  أ ناجكم ذل م نال م مفاعه م وهللا ة ال عحلع وها ةهن   علسرل ). وللس عاكرعذ عل فكر   ايهكة فر 
ةامل نت  عل رطي متظاهرع مهم على اال  ذةنهنم وإن كان يف ابلنم كك ل  ألن عألهرلكاج م عكامان مك  عل فكر نرك  علنركاجة 

 و   ها. 
   
 

 3005صفحة : 
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نعلكم  ونا  أن ت ان مجلة (وأهت م  عل افرة ) عطفا على عجل(  علب نرلهنا علب هي تا لخ ولكاملو فا كم علكى مكا ت ك مل  
تر لتهنم إايه فل(ا م ىو ص و م على كاهم كافرع   ةنهنم يف عحلالو وألن نالكم (مك  عل كافرة ) ح ل كة يف عحلكال إذ هكا عسكم 

 فاع  وعسم علفاع  ح ل ة يف عحلال. 
اسكى ونا  أن ة ان عا آ: وأهت حلنئ  م  عل كافرة   ك ةنناو عسكتناذع منكم إو مكا  ك ع مك  نكرعىل  ذلتكم علكى عسكتنفا  م 

  ةنهنم فل(ا م ى ألن ذةنهنم ة ت ي عإلاالص لفرعان وإهاهة م  ةهنلنهنم فرعان. ول ك  هك ع هكا علسكرا يف عكزمل فرعكان 
 على أن ة تل م  ماسى لل رطي ألن عالعت عج عللم كان معحااب ابستنفا   فرعان ونامم. 

علن كاىلل يف هظكر فرعكان عانافلكة لك عاى   وةفل  عل المل   عفره ت مرا م  عهتعاب ماسى منعا عار   مع ما عنرتفم مك  
 كاهم نساال م  علرب. 

[ 21[ ففككرنت مككن م اككا افككت م فاهككا يل نم ح (ككا وت لككو مكك  عارسككلني]20(نككال ف لتهنككا إذع وأان مكك  عل ككالني]  
 [). 22وتل  ه (ة متنهنا علي أن عر ت  و إسرعىلل ]

عرتع  ابلف لة وذكر ما هشأ عنهنا م  اأ لمو لل ل على أهم كاهت نابلة تأش ماسى وتاكلم على ن م ابعثة لم على عال  
محك  أورهككا وإن كككان نكك  عنرتفهنككا قككأ م كك ن مككا ترتككم إللككم مك  اككأ؛ فا تكك أ ابإلنككرعن  ف لتككم لككل لم فرعككان أهككم مل نكك  ل المككم 

ع(كرك سكنني) ألهكم م ا  أتوأ يف هفس ماسى. وأار ماسى عجلاعب ع  نال فرعان (أمل هر   فلنا ولل ع ولرثت فلنا م  
علم أن عل ع  منم عإلنعان م  ماعتهنتم من ناب أعلى م  فرعان أنس  ماسى إللم. وع تك أ ابجلكاعب عك  عألهكم مك  ككالمل 
فرعان وها (وف لت ف لت ) ألهم علم أهكم أذاك  يف نعك  عإلفحكاملو وللظهنكر لفرعكان أهكم ال ةاتك  مك  أن ةطكالراه  ك ح  

   ع وعصم. ذل  عل تل  و ة من هللا ةنملم م
وكل(ككة (إذع) هنككا حككر  تككاعب وتككزعج فناهككم علسككاكنة للسككت تنككااي  كك  حرفككا أصككللا لل ل(ككةو ونكك مل (ف لتهنككا) علككى (إذن)  

مرككاذنة ابإلنككرعن لل ككان كناةككة عكك  عكك مل اشككلتم مكك  هكك ع عإلنككرعن. وم ككآ عكككا عة هنككا مككا  لنككم يف عل شككا : أن نككال فرعككان 
تنا مبا ف لت؛ ف ال لم ماسى: ه م ف لتهنا جما اي ل و تسلل(ا ل المو ألن ه (تكم  (ف لت ف لت ) ةت (  م آ تا ةت ه (

كاهت ت ةرة من جتا   مبث  ذل  عجلزعج. وه ع أظهنر ما نلك  يف تفسكأ هك ه عيةكة. ونكال عل كزوةو يف حا كلة عل شكا : 
وكثكرة علك ونعنو ول لكم ة كو  كر ض نال   ض عحمل  ني: (إذع) ظر  م طاع ع  عإلحافة مؤورع يف علفت  على عل سر خلفتكم 

عحمل  ني نحي عل ة  عالسرتعابذ  يف  ر  عل افلة عحلاترلة فاهم نال يف ابب علظرو : وعحلع أن (إذ) إذع ح   عا كا  
إللم منم وأ  ل منم علتناة  يف قأ حنا ةامئ و تا  فتحم أة او ومنكم نالكم ت كاو (ف لتهنكا إذع وأان مك  عل كالني) أ  ف لتهنكا 

ن لتوو إذ ال م آ للمزعج ههننا عه. فل ان مت ل ا ب(ف لتهنا) م طاعا عك  عإلحكافة لفظكا ل اللكة عل امك  علكى عا كا   إذ
إللم. وعا آ: ف لتهنا  منا ف لتهناو فت كأ  هبا      مك  لاةك  ال تك وى لكم. وهك ع علاتكم يف (إذع) يف عيةكة هكا خمتكان ع ك  

لو يف عاككزص علككى عاغككوو وظككاهر كككالمل عل ككزوةو يف عل شككف علككى عل شككا  أهككم عطلككة وعلرحككي يف  ككر  عحلاترلككة وعلكك مام
 خيتانه. 

وم آ عجلزعج يف نالم (ف لتهنا إذن) أن نال فرعان (وف لت ف لت  علكب ف لكت) نعك  هبكا إفحكامل ماسكى وهت ةك هو فم ك   
 لا ما أنذت. ماسى عالعرتع  ابلف لة تزعج ل ل  علتهن ة  على لرة ة عل ال ابااتاو أ  ال أهت
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وت كك  ماسككى هفسككم مكك  عل ككالني إن كككان مككرعذ كالمككم علكك   ح ككت عيةككة م نككاه إو عل ر لككة عا ككآ عاشككهنان لل ككالل يف  
عل ر لة وها حالل علفساذ فل ان مرعذه: أن سانة علغ ا أقفلتم ع  مرععاة حرمكة علكنفس وإن مل ة ك  ةامئك   كرة ة فكان 

رشر وتاعنوكاه يف علفكرت وةؤةك  هك ع نالكم يف عيةكة عألاكرى (نكال نب إل ظل(كت هفسكي حفظ علنفاس  ا عتفع عللم  رعىلع عل
فاقفر يل فغفر لم)؛ وإن كان م آ حكالل علطرةكعو أ  كنكت ةامئك  علكى قكأ م رفكة ابحلكع ل ك مل وتكاذ  كرة ة وهكا م كآ 

 عجلهنالة ك الم ت او (ووت ك حاال فهن ى) فاألمر ظاهر. 
   
 

 3006صفحة : 
 
 علاتهنني فماعب ماسى فلم ععرتع   ظاهر علت رةر وإ طال اكا ةسكتتر م مك  ت لكم حمكة لت  ةركم  رسكالتم عك  وعلى كال  

هللاو ول ل  نا   نال فرعان (وأهت م  عل كافرة )   الكم (وأان مك  عل كالني) إ طكاال ألن ة كان ةامئك  كفكرعو ولك ل  ككان 
 ه ع أهم ابإل طال. 

عب   الم (فاها يل نم ح (ا وت لو م  عارسلني)و أ  ف ان فرعن  ن  ع رم أن وهب ع ةظهنر وتم عالسرتسال يف عجلا  
هللا أه م علي فأصل  حايل وعل(و وه عل وأنسلو. فللس ذل  م  ماسى جمرذ إلنكاب  ك  ألهكم ةفلك  م كآ أن عإلهسكان 

    نساالتم. ع   ةامم ال ع   أمسمو وعألحاعل موعارها فال عما فل(ا نع ت فان هللا أعلم حل  ن
ونالم (ففرنت من م) أ  فرعنع مرت ائ من مو ألصم سرا فرعنهو وها  ت  ةر م ا و أ  م  ااف م. وعل ك(أ لفرعكان   

ونامم عل ة  عىلت(روع على نت  ماسىو ك(ا نال ت او (وتاج نت  م  أنعكى عا ةنكة ةسك ى نكال اي ماسكى إن عاكأ فمتكرون 
ل لمو وأنعذ هبا علنراجة وهي عل نتة عألوو حني كل(م ن م. ص نال (وت لو م  عارسلني)    لل تلاك). وعحل م: عحل (ة وع

 أ      أن أظهنر لم عا مزة ونال لم (إل عصطفلت  على علناس) أنسلم   الم (عذها إو فرعان إهم لغى). 
 (ةو ف الكم (وتلك  ه (كة) إ كانة إو علن (كة ص عاذ إو أول عل المل ف ر على عمتناهم عللم ابلرت لة فأ طاه وأإ أن ةس(لم ه 

 علب عنت اها عالمتنان يف كالمل فرعان إذ عالمتنان ال ة ان إال  ن (ة. 
ص إن ت لت مجلة (أن عر ت)  لاان السم عإل انة كان ذل  لزايذة ت رةر عا آ مع ما فلم م  نلا م عكاذ فرعكان وهكا  

أن ذع ر هؤالج م طاع معرحني) إذ نالم (أن ذع ر هؤالج)  لاان ل الكم (ذلك  على ح  نالم ت او (ون لنا إللم ذل  عألمر 
 عألمر). 

 ونا  أن ة ان (أن عر ت) يف حم  هعا على هزع عخلافض وها المل علت لل  وعلت  ةر: ألن عر ت  و إسرعىلل .  
ركك  ك(ككا ة ككال: أعركك  هب(ككزة ونلكك  عل ككالمل عسككتفهنامل  كك   عهل(ككزة وهككا عسككتفهنامل إه ككان. وم ككآ (عركك ت) ذللككتو ة ككال: ع 

 علت  ةة. أهش  أمية عللغة:          
حتككامل ة ركك ل نككامي ونكك  كثككرت                      فككلهنم آابعككر مككا  ككاجوع وعركك عن وكككالمل ماسككى علككى علت ككاذةر علثالوككة   

عىلل  إذ أمككر فرعككان ه ككض المتنككان فرعككان   لككا علن (ككة ه (ككة  تكك كأه أن ه (ككة تر لتككم مككا كاهككت إال  سككرا إذالل  ككو إسككر 
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ابستئعال ألفال  و إسرعىلل  عل   تسرا عللم إل اج أمل ماسى  طفلهنا يف عللم حل  عثرت عللم عمرأة فرعان وم  م هنكا 
م  حا لتهنا وكاهاع ن  عل(اع أهم م  ألفال إسرعىلل   س(ات وتهنم ولان تل هو ول ل  نالكت عمكرأة فرعكان (نكرة عكني يل 

 أو هتن ه ول ع). وفلم أن عإلحسان إللم مع عإلساجة إو نامم ال ةزة  إحساان وال منة.  ول  ال ت تلاه عسى أن ةنف نا
 [). 24[ نال نب علس(اوعت وعألنض وما  لنهن(ا إن كنتم ماننني]23(نال فرعان وما نب عل ل(ني] 
وكآ عنكان ت علكم إو تلك   -تنفلك ع اكا أمكره هللا -اا مل ةرص هتاةلم على ماسى عللم علسالمل وعلم أهم قأ م لع عك  ذعاتكم 

علك عاة فاسككتفهنم عكك  ح ل كة نب عل ككااني علكك   ذكككر ماسكى وهككانون أص(ككا مرسككالن منكم إذ نككاال (إان نسككال نب عل ككااني) 
وإظهنان عسم فرعان مع أن لرة ة ح اةة عا اوالت وعحملاونة ة تفى فلهنا   ك(أ عل كاىللني  طرة كة نكال نكالو أو نكال ف كالو 

 طرة ة إو إظهنان عمسم إلة ا  صاحا ه ه عا الة لر   ما  ني نالم ه ع ونالم عيار. ف  ل ع  تل  عل
 وعلاعو عالفة ه ع عالستفهنامل على عالستفهنامل عألول عل   ونع كالمل ماسى فاصال  لنم و ني ما عطف عللم.  
   
 

 3007صفحة : 
 
متلككزه عكك  قككأه ولكك ل  ةسككأل هبككا عكك  ت لككني  وحككر  (مككا) علغالككا فلككم أن ة ككان للسككؤعل عكك  ح ل ككة عالسككم   كك ه علككب  

عل رللككةو ففككي حكك ة  علافككاذ أن علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم نككال هلككم (مككا أهككتم)و ففرعككان سككأل ماسككى عللككم علسككالمل ترلككني 
ح ل ة ه ع عل   وصفم مهم (نب عل ااني)و ف   كاهت ع اىل  عل رإ تثرت آهلكة متفرنكة نك  عنتسك(ت علتعكر  يف عناصكر 

امل وأتناس عااتاذعتو وتل  عل ناصر هي عل ااان وال ة ةنان  لم وعح و فان ت  ذ عيهلة عاتعرفة ةنكايف وح عهلكة ه ع عل 
علتعر و فل(ا مسع فرعكان مك  ككالمل ماسكى إوركات نب عل كااني نكرع مس كم مبكا مل فلفكم مك  نرك  النت كاىلم إوركات إلكم وعحك  

على أصم كاهاع ةزع(ان أن فرعان ها عكتىب مك  عيهلكة لل كان ملك  معكر. فهنكا  وعهتفاج عإلهللة ع  عيهلة عا روفة عن همو
مظهنر عيهلة عألارى يف ت  أ عا(ل ة (نال اي نامل أللس يل مل  معر وه ه عألصان جتر  م  حتب). وهب ع عالهتساب إو 

 عيهلة ومتثللم إنعذهتم يف عألنض كان فرعان ة عى إهلا. 
مئ  يف قفلة ع(كا عك ع أهفسكهنا ف كاهاع ال ةف كرون يف خمتلكف أحكاعل عألمكم وعاعىلك  علرشكر. وال تشك ر  ون  كاهت عألمم ةا   

ك  أمة إال  نفسهنا واعاىلعهنا م  آهلتهنا وملاكهنا ف ان عال  ال ةشلع يف أمتم قأ ناتكم وعهتعكانه علكى علثكاىلرة و وخيلك  
اثن عل كرإ صكانع لأمكم قكأ صكان عل راىلك  علك ة  ةغكزوهم للناس أن عل امل منحعر يف تلك  علرن كة مك  عألنض. فكال جتك  يف آ

فرعان وفيت مسرعهم يف عألقالل وعلسالس  ااح ني عا  ة  حىت خيل  ل امم أهم اا قلا أولئ  ف ك  ككان نهنكان علرشكر  
ب كلهنمو وخيفي أاركان عه سكانه إال إذع حل كم قلكا عظكلم مك  أمكة ككربى  لك  ال ةسكتطلع إافكاجهو فحلنئك  ةنت ك  أسكلا 

علتككانةخ ع(كك هم وتنتحككك  عل ولككة عجل ةككك ة أسككاللا عل ولككة عااحكككلة وتنسككى حكككاعذ  عااحككي وتغلككا علكككى خمككلالهتم عحلالكككة 
عحلاحرةو ولل عاة وعاروتني أور كرأ يف ذل . وهب ع ةت   ابع  فرعان على ه ع علسؤعل عل   أل اه علكى ماسكىو وهكا 

 عستفهنامل مشاب  ت ما وإه ان على لرةع عل ناةة. 
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وم  ذناىلع ه ه عكاذلة أن عالستفسان م  مل يف عانكاظرعت ولك ل  ع تك أ فرعكان ابلسكؤعل عك  ح ل كة علك   أنسك  ماسكى  
 عللم علسالمل. 

وكان تاعب ماسى عللم علسالمل  لاان حل ل ة نب عل ااني مبا ةعكأ وصكفم  كرب عل كااني هعكا ال  ت(ك  قكأ مكا أنعذعه مك   
ا تفعل  ا نكاهو إذ نكال (نب علسك(اوعت وعألنض ومكا  لنهن(كا)و فرك كر علسك(اوعت وعألنض ظاهره فأتى  شر  عللفظ مبا ه

و  (امل ما  لنهن(ا حع   لان ح ل ة عاسؤول عنم ب(ما). ومرتع ه ع علرلان إو أهم ت رةف حل ل ة علرب  عاىلعهنا ألن 
 نمسي يف عالصطال  عانط ي.  ذل  قاةة ما تع  إللم عل  ال يف م رفة هللا أن ة ر  ااثن ال مو فهنا ت رةف

وعهتظم علسؤعل وعجلاعب على لرة ة علسؤعل   ل(ة (ما) ع  عجلنس. وها تان على علاتم عألول م  وتاه والوة يف ت رةر  
علسككؤعل وعجلككاعب مكك  كككالمل عل شككا و وهككا أة ككا خمتككان علسكك اكي يف نككاهان علطلككا مكك  كتككاب عافتككا و ولككا ع عجلككاعب 

  علسؤعل متامل عاطا  ة.
وأ ان صاحا عل شا  وصر  صاحا عافتا  من تاعب ماسى مبا ةرني ح ل ة (نب عل ااني) ت ك(  تنرلهنكا علكى أن  

عالست الل على ورات عخلكالع علاعحك   عك  ابلنظكر يف علسك(اوعت وعألنض ومكا  لنهن(كا هظكرع ةكؤذ  إو عل لكم   ل كة علكرب 
 علاعح  عا(تا ة ع  ح اىلع عانلانات. 

 لاهككم   الككم (إن كنككتم مككاننني)و أ  كنككتم مسككت  ة  لملة ككان لككالرني ا رفككة عحل ككاىلع قككأ م ككا رة . ومسككي عل لككم  وهلكك ع أترككع 
   ل  إة اان ألن  أن علل ني من االع علس(اوعت وعألنض وما  لنهن(ا ها عإللم ال ةشانكم قأه. 

ماسكى تشككرة هنم يف علك عاة ت عكلا ل (ككال وحك(أ عجل(كع يف (كنكتم مككاننني) مكرعذ  كم مجلكع حاحككر  جملكس فرعكانو أنعذ  
عل عاة وأن مؤعا ة عل اىل  ال ت ع إال     عت ا  مرعذه مك  م الكم إذ ال ةؤعاك  ابككامالت. ومك  هك ع نكال سكحنان فكل(  
صكك ن منككم نككال أو ف كك  ةسككتلزمل كفككرع: إهكككم   ككر وةانككف علككى ال مل نالككم فككان فهن(كككم وعلتككزمل مككا ةلزمككم حلنئكك  ة تككرب مرتككك ع 

 الوة أايمل     ذل . وةستتاب و
 [). 25(نال ا  حالم أال تست( ان] 
   
 

 3008صفحة : 
 
أعكرض فرعكان عكك  اطكاب ماسككى وعسكتثان هفكاس عاككأ مك  حالككم وهكم جملسكم فاسككتفهن(هنم عسكتفهنامل ت مككا مك  حككاهلم    

ماسكىو فسككلإ كلكف مل ةسكت( اع مككا نالكم ماسكى فنككزهلم منزلكة مك  مل ةسككت( م هتللمكا لنفاسكهنم كككي ال تكت(   مكنهنم حمككة 
عالسككتفهنامل علككى هفككي عسككت(اعهنم ك(ككا ت كك مل. وهكك ع علت مككا مكك  حككال عسككت(اعهنم وسكك اهتم ة ت ككي علت مككا مكك  كككالمل 
ماسى  طرةع فحاى عخلطاب فهنا كناةة ع  ت ما آار. ومرتع علت مرني أن إورات نب وعح  جل(لع عانلانات من كر 

 ات عللكمو ول كان اطكاب فرعكان اك  حالكم ةت ك(  تكاعاب عن  فرعان ألهم كان مشركا فكأى تاحلك  عإللكم ال ةعك  علسك
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ع  كالمل ماسى ح ي كالمل فرعان ابلعلغة علب ععتل ت يف عل رآن ح اةة عا اوالت هباو ك(ا ت  مل قأ مرةو كأهم نلا 
 ماسى ع  كالمم. 

 [). 26(نال ن  م ونب آابىل م عألولني] 
س ات م  حالم فل ل  كاهت ح اةتم نالم على علطرة كة  كالمل ماسى ه ع يف م رض عجلاعب ع  ت ملا فرعان م    

علب حت ى هبا عا اوالت. واا كان يف كالمل فرعان إعرعض ع  خمالركة ماسكى إذ جتكاو ه إو خمالركة مك  حالكم وتكم ماسكى 
  ع تك أ  كم هكا اطا م إو مجل هنمو وإذ نأى ماسى أصم مجل ا مل ةهنت وع إو عالنتناع ابالسكت الل علكى الكع هللا عل كاعمل علك 

أوسكع ذاللكة علكى وتكاذ هللا ت كاو وعحك و فنكزل هبكم إو عالسكت الل مهفسكهنم واابىلهنكم إذ أوتك هم هللا   ك  عل ك مل ص أعكك مل 
آابجهككم   كك  وتككاذهم؛ الن أحككاعل أهفسككهنم وآابىلهنككم أنككرب إلككلهنم وأةسككر عسككت الال علككى اككال هنمو فاالسككت الل عألول ميتككا  

ميتكا  ابل كرب مك  عل كرونة فكان كثكأع مك  عل  كالج تا كاع علسك(اوعت ن ميكة وعتركة علاتكاذو فامكا ابل (املو وعالست الل علثكال 
آابؤهكم ف ثكأ مك  علسكام ني  كهن وع عه ك عمل كثكأ مك  آابىلهنكم اباكاتو وكفكى  كم ذلكلال علكى عهتفكاج عل ك مل علك عل علكى عهتفكاج 

 عإلهللة. 
   ض م  ةزع(اصم يف مرترة عيهلة مث  علفرععنكة عل ك ماج عال ركني ومش  ع(امل عيابج  حافتم إو عل (أ و اصفم ابألولني 

 عن هم م ناج علش(س وعلش(س م  وذة يف عيهلة وميثلهنا علعنم (آمان نع). 
 وعلرب: عخلالع وعلسل  مباتا عخلال لة.  
 [). 27(نال إن نسال م عل   أنس  إلل م كنان] 
عا  سككني  كك كر خيككرتهنم مكك  صككفغة عإلهللككة  عع(ككا أن هكك ع خيككالف عل  كك   عحتكك  فرعككان اككا ذكككر ماسككى مككا ةشكك(  آابجه 

ابل رونة فال ةع ن إال م  خمت  عإلذنعكو وأهم نأى أن عالست الل  ال لتهنم واال لة آابىلهنم عر  ألن فرعان ومأه ةكرون 
ذون علت نةج  ناج على أن عأل كلاج ت اة  عيذمي ابلتال  وهم ال  سران علت اة  عل عل على عخلال لة إال علت اة  ابلطفرة 

عا تاذة ال تتفط  إو ذناىل هنا عل  ال علساذتةو فهنم  سران ت اة  علفرخ م  علرل ة أنك  مك  ت كاة  علرعك و وأن ت كاة  
ذوذة عل ككز أذل علككى عخلككالع مكك  ت ككاة  عيذمككي مككم أهككم لككلس ككك ل ؛ فلكك ل   عككم أن عذعككاج ذاللككة ت ككاة  عيابج وعأل نككاج 

ج عيابج على ورات عإللم علاعح  نب عألابج وعأل ناج حراب م  عجلنان إذ ها ت كاة  مل ةشكهن وع ذناىل كمو وعا كرو  وذاللة فنا
 عاألا  والذة عألتنة ومات عألماعت. 

وأك  كالمم  ريف علتأكل  ألن حالة ماسى ال تؤذن جبناهم ف كان وصكفم ابكنكان م رحكا للشك  فلك ل  أكك  فرعكان أهكم  
 أهم علم م  حال ماسى ما عسى أن ال ة ل(م علسام ان. جمنان ة و 

 ونع   لالق وصف علرسال على ماسى علتهن م  م   رةنة نملم ابجلنان عحمل ع عن ه.  
وأحككا  علرسككال إو عانككالرني ن ئككا  نفسككم عكك  أن ة ككان م عككاذع ابخلطككابو وأككك  علككتهن م وعلككربج  اصككفم ابااصككال  

ااصال وصلتم ها م (ان (نسال م) ف ان ذكره كالتأكل و وتنعلعكا علكى عا عكاذ (عل   أنس  إلل م) فان م (ان ع
لزايذة هتللج علسام ني كلال ةتأوروع أو ةتأور    هنم  ع ق ماسى ألن فرعان ةتهنلأ إلع عذ عل  ة ا اومة ماسى ل ل(م من 

 لم ناما يف معر نمبا ةستنعر هبم. 
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 [). 28تم ت  لان](نال نب عاشرق وعاغرب وما  لنهن(ا إن كن 
   
 

 3009صفحة : 
 
اكا نأى ماسككى سكاج فهن(هنككم وعكك مل عنتنكاعهنم ابالسككت الل علكى علاح عهلككة ابلت ككاة  عا تكاذ إذ علتككرس علكلهنم عألمككر عا تككاذ   

ابألمككر علكك   ال صككاهع لككم عهت كك  ماسككى إو مككا ال نركك  هلككم جبحكك ه وال علتراسككم وهككا علتعككر  عل ملككا عاشككاه  ككك  ةككامل 
ا إهت   إ رعهلم عللم علسالمل م  عالست الل علكى وتكاذ هللا ابإلحلكاج وعإلماتكة اكا متكاه علكى علن(كروذ ح ل كة م كآ مرتنيو ك(

عإلحلاج وعإلماتة فاهت   إ رعهلم إو عالست الل  طلاع علش(س فل(ا ح ى هللا ت كاو (أمل تكر إو علك   حكاص إ كرعهلم يف ن كم 
علكك    لكككي وميلككت نككال أان أحلككي وأملككت نكككال إ ككرعهلم فككان هللا فيت ابلشكك(س مككك   أن آمه هللا عالكك  إذ نككال إ ككرعهلم نم

 عاشرق فأت هبا م  عاغرب) ف اهت حمة ماسى حمة اللللة. 
وعاشرق وعاغرب نا  أن ةرعذ هب(ا م ان  روق علش(س وم ان قروهبا يف عألفعو فل كان حترة كا لالسكت الل مبكا ة كع يف  

 كروق علشك(س وقر اهكاو فل كان عاكرعذ  كرب عاشكرق وعاغكرب اكالع ذلك  علنظكامل عللكامي علكى  ذل  عا كان مك  عألفكع مك 
 لرة ة عإلنا . 

ونكككا  أن ةكككرعذ اباشكككرق وعاغكككرب عاعككك ن عال(كككيو أ  نب علشكككروق وعلغكككروبو فل كككان عاكككرعذ ابلكككرب عخلكككالعو أ  م كككان   
ما  ني عحلالني وحك(أ  لنهن(كا لل(شكرق وعاغكرب ف أهكم نلك   علشروق وعلغروب وة ان عارعذ مبا  لنهن(ا على هاذة  علاتهنني

وما  ني عاشرق وعاغرب وما  ني عاغرب وعاشرقو أ  ما ة ع يف االل ذل  م  عألحاعلو فأما ما  كني علشكروق وعلغكروب 
علكى ت كاة  فال حى وعلكزوعل وعل عكر وعالصكفرعنو وأمكا مكا  كني علغكروب وعلشكروق فالشكفع وعلفمكر وعإلسكفان كلهنكا ذالىلك  

 ذل  علنظامل عل ملا عات  . 
ونل  عاكرعذ  كرب عاشكرق وعاغكرب مالك  عجلهنتكني. وهك ع علتفسكأ ةفلكت مناسكرة عل كالمل ا كامل عالسكت الل   ظكلم وال ةالنكي  

 علت ةل  علاعنع    ه يف نالم (إن كنتم ت  لان). 
نب لريف عألنضو وهكا كناةكة عك  ككان مجلكع عألنض  ومه  عجلهنتان  ا منتهنى عألنض عا روفة للناس ةامئ  ف أهم نل : 

مل ا هلل. وه ع عست الل عريف إذ مل ة اهاع ة رفان ةامئ  مل كا ميلك  مكا  كني عاشكرق وعاغكرب ومكا ككان ملك  فرعكان عاؤلكم 
 عن هم إال لرالذ معر وعلساذعن. 

 نكاع وتككم عالسككت اللو أ  إن كنككتم ت (لكككان وعلتكك ةل  جب(لككة (إن كنككتم ت  لككان) تنرلككم لنظككرهم عل  لكككي لل ككاوذوع علنظككر فلكك 
ع ال م. وم  عللطاىلف ت   ذل  م ا   نال فرعان: إن نسكال م كنكانو ألن عجلنكان ة ا لكم عل  ك  ف كان ماسكى ة كال 
هلكم نكاال للنكا ع تك عج فل(كا نأى مكنهنم عا كا رة ووصكفاه ابجلنكان اا كنهنم يف عل كال وعكانض نكال فرعكان (إن نسكال م علكك   

 م كنككان) ف كال (إن كنككتم ت  لككان) أ  إن كنكتم أهككتم عل  ككالجو أ  فكال ت اهككاع أهككتم عككاهني وهكك ع ك ككال أم متككامل أنسك  إلككل
 لل ة  ناال لم (مل ت ال ما ال ةفهنم) نال (مل ال تفهن(ان ما ة ال). 
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 [). 29(نال لئ  عه ت إهلا قأ  ألت لن  م  عاسماهني] 
أى   ة   ل(ة ماسى يف عحلع ع ل ع  عحلماص إو علتناةكف لل طكع ذعكاة ماسكى اا مل ن  فرعان حلماتم جناحا ون  

 م  أصلهنا. وه ع  أن م  نهنرتم عحلمةو وفلم كربايج أن ةنعر  ع  عجل ل إو علتهن ة . 
ا وعلكالمل يف نالككم (لكئ  عهكك ت إهلكا) مالئككة لل سكم. وعا ككآ أن فرعكان أككك  وعلك ه مبككا ةسكاو  علل(ككني عك(لكة علككب تكؤذن هبكك 

علكالمل عاالئكة يف عللغككة عل ر لكة ككأن ة ككان فرعكان نكال: علككي ميكنيو أو ابألميكانو أو أنسككم. وف ك  (عهك ت) لالسككت(رعنو أ  
أصككرنت علككى أن لكك  إهلككا أنسككل  وأن تر ككى تاحكك ع لمللككم فرعككانو وكككان فرعككان م كك وذع إهلككا لأمككة ألهككم ميثكك  عيهلككة وهككا 

 سطة  لنهنا و ني عألمة. عل اىلم   ال  مرعذها يف عألمة فهنا علاع
وم ككآ (ألت لنكك  مكك  عاسككماهني) ألسككمنن و فسككل  فلككم لرة ككة عإللنككاب ألهككم أهسككا مب ككامل علتهن ةكك  ألهككم ةفلكك  م ككآ  

ألت لن  وعح ع    عرفت أصم يف سموو فاا عاذ ت كأ ماسى هبكال علسكم . ونك  ت ك مل أن مثك  هك ع علرتكلكا ةفلك  
الككم ت ككاو (نككال أعككاذ ابهلل أن أكككان مكك  عجلككاهلني) يف سككانة علر ككرة. ونكك  كككان علسككم  مت كك  عخلككرب مكك  عانككرب عنككم عنكك  ن

عن هم نط ا لل(سمان ع  علتعر   ال صاةة ف ان ال ة ن  مىت خيرص منكم نكال ت كاو (فأهسكاه علشكلطان ذككر ن كم فلرك  
 يف علسم    ع سنني). 

   
 

 3010صفحة : 
 
[ فكككأل ى ععكككاه فكككاذع هكككي و ركككان 31أت  كككم إن كنكككت مككك  علعكككاذنني][ نكككال فككك30(نكككال أو لكككا تئتككك   شكككيج مركككني]  

 [). 33[ وهزع ة ه فاذع هي  ل اج للناظرة ]32مرني]
اا نأى ماسى م  م ا رة فرعان ع  عالعرتع    اللة علنظكر مكا ال مط(كع م كم إو عالسرتسكال يف عالسكت الل ألهكم مت كامل  

ذاللة على ص نمو وعرض عللم ذل  نر  وناعم للس  عللم مناف   ع  عحلع ع ل ماسى إو إظهنان آةة م  ااعنق عل اذة
 عذعاج ع مل علرحى هبا. 

وعستفهن(م عستفهناما مشااب  ه كان وعسكتغرعب علكى ت ك ةر عك مل عتتكزعج فرعكان ابلشكيج عاركنيو وأهكم سكاتنم ال حمالكة إن مل  
م (لكا) علاصكللة علكب هكي لفكرض حالكة ااصكة. ة رت   هللة فرعانو نط ا ا  نتم م  نر  علاناع. وه ع علت  ةر ذلكت عللك

فكككالاعو يف نالكككم (أو لككككا تئتككك ) وعو عحلكككالو وعاسككككتفهنم عنكككم ابهل(كككزة حمكككك و  ذل عللكككم أن عل كككالمل تككككاعب نكككال فرعككككان 
(ألت لنكك  مكك  عاسككماهني). وت كك ةر: أجت لككو مكك  عاسككماهني وعحلككال لككا تئتكك   شككيج مرككنيو إذ عل عكك  عالسككتفهنامل عكك  

هنا  ر  (لا) ألصا أوو عحلاالت من ال ةثرت م هنا علغرض عاستفهنم عنم على فرض وناعهنكا وهكا قكرض عحلالة علب ت (ن
 عالست(رعن على علت  ةاو وها عستفهنامل ح ل ي. 

 وللست علاعو مؤارة ع  محزة عالستفهنامل ألن حلر  عالستفهنامل علع عنة    هي ل طف عالستفهنامل.   
 ن ذل عللهن(ا نالم (ألت لن )و أ  أجت لو م  عاسماهني. وعل ام  يف عحلال وصاحا عحلال م  نع 
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 ووصف ( يج) ب(مرني) عسم فاع  م  أابن عات   و أ  مظهنر أل نسال م  هللا.  
وأعرض فرعان ع  علتعرة  ابلتكزعمل عالعكرتع  مبكا سكلميج  كم ماسكى فمكاج   كالمل حمت(ك  إذ نكال (فكأت  كم إن كنكت مك   

مكك  علعككاذنني) إميككاج إو أن يف كككالمل فرعككان مككا ة ت ككي أن فككرض صكك ق ماسككى فككرض علعككاذنني). ويف نالككم (إن كنككت 
حك لف ك(كا هكا علغالكا يف  ككر  (إن) مكع إةهنكامل أهكم تكاج  شككيج مركني ة تكرب صكاذنا فل(كا ذعككى إللكمو فر كي حت لكع أن مككا 

للتكأتى إه كانه إن عحتكاص سلميج  م ماسى مرني أو قكأ مركني. وهك ع نك  عسكتر اه ككالمل فرعكان إو مكا   ك  علانكاع وعلنكزول 
 إللم. 

 وعلث ران: عحللة عل ن(ة علطاةلة.  
ووصف (و ران) مهم (مرني) عل   ها عسم فاع  م  أابن عل اصر عل   مب آ ابن مب آ ظهنرو  (مرني) ذعل على   ة  

 ال هلل . علظهنان م  أت  أن  ايذة عارآ ت ل على  ايذة عا آو أ  و ران ظاهر أهم و ران ال لرس فلم و 
وابالاتال   ني (مركني) عألول و (مركني) علثكال عاتلفكت علفاصكلتان م نكاه ف اهتكا مك  نرلك  عجلنكاس ومل ت كاان  كا ةسك(ى  

 مثلم إةطاج. 
 وعإلل اج: علرمي م  علل  إو عألنضو وت  مل يف سانة عألعرع .  
ئر. وهزع علل : إارعتهنا م  عل (للو فلك ل  عسكتغآ وعلنزع: س   يج  ا  لإ  مو ومنم هزع عللراسو وهزع عل لا م  علر 

 ع  ذكر عانزوع منم لظهنانهو أ  أارص ة ه م  تلا ن(لعم. 
 وذلت (إذع) عافاتئة على سرعة عه الب لان ة ه  لاحا.  
ل هنككا وعلككالمل يف نالككم (للنككاظرة ) نككا  أن ت ككان علككالمل علككب ةسكك(لهنا ع كك  مالكك  وع كك  هشككامل المل علت  ةككةو أ  عتعككال مت  

مبمرونها. وعألظهنر أن ت ان علالمل مب آ (عن ) وة ان عجلان وعكرون حاال. ون  م ى  لان ذل  عن  نالم ت او يف سانة 
 عألعرع  (وهزع ة ه فاذع هي  ل اج للناظرة ). 

للنككاظرة ) وم ككآ (للنككاظرة ) أن  لاحككهنا  ككا ة عكك ه علنككاظرون ألعما تككمو وكككان لككامل تلكك  ماسككى علسكك(رة. وعلت رةككف يف ( 
لالستغرعق عل ريفو أ  جل(لع علناظرة  يف ذل  عاسم . وه ع ةفل  أن  لاحكهنا ككان وعحكحا  لنكا خمالفكا لكان تلك ه  عكانة 

   ل ة ع  لان علربص. 
 [). 35[ ةرة  أن خيرت م م  أنح م  سحره ف(اذع أتمرون]34(نال لل(أ حالم إن ه ع لسحر عللم] 
ةة يف سانة عألعرع  ساى أن يف هك ه عيةكة  ايذة ( سكحره) وهكا وعحك و ويف هك ه عيةكة ت  مل عل المل على هظأ ه ه عي 

أن ه ع نال فرعكان لل(كأ ويف آةكة عألعكرع  (نكال عاكأ مك  نكامل فرعكان) وعجل(كع  لنهن(كا أن فرعكان نالكم اك  حالكم فأعكاذوه 
 ل ان ناهلم على متامل نالم.  لفظم لل(اعف ة علتامة  ل  مل ة تفاع   ال: ه مو    أعاذوع كالمل فرعان ل

وعهتعا (حالم) على علظرفلة. وعلظر  هنا مست ر ألهم مت لع   ان حم و  ها حال م  عاأ. وت  مل وتم علت رأ ع   
 إ انهتم عللم   الم (أتمرون) يف سانة عألعرع . 
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 3011صفحة : 
 
 [). 37لم](نالاع أنتم وأااه وع    يف عا عىل  حا رة  فتاك     سحان عل  
ت  مل عل المل على هظأها يف سانة عألعرع  ساى أن يف ه ه عيةة (وع   )   ل (وأنس ) و ا مرتعذفانو ويف ه ه عيةة  

(سحان) وهنال  (ساحر) وعلسحان مرعذ  للساحر يف عالست (ال ألن صلغة ف ال هنا للنسا ذاللة على علعناعة مث  
  اصف (عللم)و أ  نا  عل لم ابلسحر. علنمان وعل عاب ول ل  أترع هنا وهناك 

[ ل لنكككا هتركككع علسكككحرة إن ككككاهاع هكككم 39[ ونلككك  للنكككاس هككك  أهكككتم جمت( كككان]38(فم(كككع علسكككحرة ال كككات ةكككامل م لكككامل] 
 [). 40علغالرني]

ذلت علفاج على أن مجكع علسكحرة ونكع يف أسكرع ونكت ع كا   ك  عحلا كرة  حرصكا مك  عحلا كرة  وعحملشكانة  علكى تنفلك   
 . أمر فرعان

 ونل ) للناىلا ل  مل ت ني تام ني وناىللنيو أ  مجع م  ن(ع ونال عل اىللان.  -و و (مجع 
وعلالمل يف (ال ات) مب آ (عن ) كالالمل يف نالم ت او (أنم علعالة ل لاك علش(س). وعللامل: هكا ةكامل علزةنكة وهكا ةكامل وفكاج  

 علنل . وعلانت ها عل حى ك(ا يف سانة لم. 
 وأصلم عسم آلة علتانلت. مسي  م علانت عا ني تشرلهنا لم ابيلة.  وعال ات: علانتو 
 وعلت رةف يف (للناس) لالستغرعق عل ريفو وهم انس  ل ة فرعان (منفلس) أو (للرة).  
و (ه  أهتم جمت( ان) عستحثا  للناس على عالتت(كاعو فاالسكتفهنامل مسكت (  يف للكا عإلسكرعع ابالتت(كاع  لك  هزلكاع   

 أل سؤعل حت لع ع  عزمم على عالتت(اع ك الم ت او (فهن  أهتم منتهنان) يف سانة عل  اذو ونال أت إ  رع:          منزلة م  ةس
هك  أهكت ابعك  ذةنكان حلاتتكنكككا                      أوعرك  نب أاكا عكان  ك  خمككرعق ةرةك  ع  ك  إللنكا ذةنكانع أو عركك  نب   

لسحرةو أ  عتراع ما ةؤة ه سحر علسحرة وها إ طال ذة  ما تاج  م ماسكىو سرة ا ألت  حاتتنا مح  ا. ونتاع عتراع ع
ف كان نككاهلم (ل لنككا هترككع علسكحرة) كناةككة عكك  نتككاج أتةلك هم يف إه ككان نسككالة ماسككى فكال ةتر اهككم. ولككلس عا عككاذ أن ةعككأ 

) ألصكا أصك  أذوعت علشكر  علسحرة أمية هلم ألن فرعان ها عاترع. ون  تكيج يف  كر  (إن كاهكاع هكم علغكالرني)  كر  (إن
ومل ة كك  هلكككم  ككك  يف أن علسكككحرة قكككالران. وهكك ع  كككأن عاغكككرونة  هبكككاعهم عل (كككي عكك  علنظكككر يف ت لركككات عألحكككاعل أصكككم ال 

 ةفرحان م  عالحت(االت إال ما ةاعفع هاعهم وال فا ون عل  ة الحت(ال ه ل م. 
 [). 42[ نال ه م وأه م إذع ا  عا ر ني]41علغالرني](فل(ا تاج علسحرة نالاع لفرعان أة  لنا ألترع إن كنا حن   
ت  مل هظأها يف سانة عألعرع    الم (وتاج علسحرة) و طر   زة عالستفهنامل إذ نال هنكاك (إن لنكا ألتكرع)و وهكا تفكن  يف  

ة علكى تكزعج ح اةة م التهنم عن  إعاذهتا لئال ت اذ ك(ا هيو و  ون كل(ة (إذع)و فح كى هنكا مكا يف ككالمل فرعكان مك  ذاللك
م (ان ناهلم (إن لنكا ألتكرع إن كنكا حنك  علغكالرني)  ايذة علكى مكا عنت كاه حكر  (ه كم) مك  ت رةكر عسكتفهنامهنم عك  عألتكر. 
فت ك ةر عل ككالمل: إن كنككتم قكالرني إذع إه ككم اكك  عا كر ني. وهكك ع ونككع عالسكتغناج عنككم يف سككانة عألعكرع  فهنككا  ايذة يف ح اةككة 

يف نععم أن ال خيلكا عا كاذ منهنكا عك  فاىلك ة قكأ مك كانة يف يف ماحكع آاكر منكم جت ةك ع عل عة هنا. وك ل   أن عل رآن 
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لنشككا  علسككامع ك(ككا ت كك مل يف عا  مككة علسككا  ة مكك  م كك مات هكك ع علتفسككأ. وسككؤعهلم عكك  عسككتح اق عألتككر إذالل  ككربهتم 
سكنرهم فرعكان  ك ون أتكر فشكرلاع وابحلاتة إللهنم إذ عل(اع أن فرعكان  ك ة  عحلكرص علكى أن ة اهكاع قكالرني واكافاع أن ة

 أترهم م  نر  علشروع يف عل (  لل ل وه  اع ه. 
 [). 44[ فأل اع حراهلم وععلهنم ونالاع   زة فرعان إان لنح  علغالران]43(نال هلم ماسى أل اع ما أهتم مل ان ] 
كان عا عاذ ابحملكاونة إذ هكم   ح ى كالمل ماسى يف ذل  عجل(ع  عاذة ف   (نال) مفعاال  طرة ة ح اةة عحملاونعت ألهم 

 ح روع ألتلم. 
   
 

 3012صفحة : 
 
وونع يف سانة عألعرع  (نالاع اي ماسى إما أن ت لي وإما أن ه ان حن  عال ني نال أل اع)و وعاتعر هنكا هلكأهم ماسكى   

رذ ككاصم عارتك ىلني ابإلل كاج يف عال تك عج ابألع(كالو ونك  ت ك مل  لاهكم هنكاكو ف كال ماسكى هلكم (أل كاع) عحمل كي هنكا هكا أمكر كك
لت  رم إ طال سحرهم مبا سلل لم ماسىو ك(ا ة ال صكاحا عجلك ل يف علكم عل كالمل لل(لحك : نكرن  كرهنت و وهكا ةرةك  أن 
ة ح ككهنا لككم. وهكك ع ع كك  علكك ة  يف كتككاب عااعنككف ةكك كر  ككرم أهكك  علزةككر وعل ككالل نركك  ذكككر عألذلككة علنان ككة هلككا. وت كك مل 

 مف ال (أل اع) وعاتعر يف سانة عألعرع . عإلل اج آهفا. وذكر هنا 
ويف كككالمل ماسككى عللككم علسككالمل عسككتنفا  مبككا سككلل اهم ألهككم عككرب عنككم  عككلغة عل (ككاملو أ  مككا تسككتطل اه إل ككاجه. وت كك مل  

 عل المل على عحلرال وعل عي يف علسحر عن  عل المل على مث  ه ه عل عة يف سانة لم. 
ح اايت علب سر تهنا ألن هك ع نكال مل ة عك   كم عحملكاونة وإمنكا هكا نكال ع تك أوع ونرهت ح اةة نال علسحر ابلاعو االفا لل 

 كم عنك  علشكروع يف علسكحر عسكت اهة وتل(نكا   كزة فرعكان. فالركاج يف نكاهلم (  كزة فرعكان) كالركاج يف ( سكم هللا): أنعذوع علتككل(  
    نة فرعانو نالم ع   عطلة. 

أصكم ةغلركان و كة مكنهنم ابعت كاذ حكالهلم أن إنعذة فرعكان ال ةغلرهنكا أحك  ألصكا  ونل  علراج لل سم: أنسك(اع   كزة فرعكان علكى 
 إنعذة آهلتهنم. وه ع عل   حناه عافسرون وعلاتم عألول أحس  ألن عجل(لتني على م ت اه تفل عن فاىل تني. 

 وعل زة: عل  نةو وت  مل يف نالم (أا تم عل زة ابإلص) يف علر رة.  
ران) عسكتئنا  إهشككاج عك  نككاهلم (  كزة فرعكان): كككأن علسك(ع هككا ماسكى أو قككأه ة كال يف هفسككم: ومجلكة (إان لكنح  علغككال  

مككاذع ةككؤور نككاهلم (  ككزة فرعككان) ( فل الككان (إان لككنح  علغككالران)و وأنعذوع  كك ل  إل ككاج عخلككا  يف هفككس ماسككى لل ككان مككا 
  علسحر وأتوكأه علكى علنكاظرة . ونك  أفكاذت سلل لم يف ها تم ع  اان هفس ألصم ة ل(ان أن عل زمية م  أكرب أسراب جنا 

 مجلة (إان لنح  علغالران) مبا فلهنا م  عاؤك عت مفاذ عل سم. 
 [). 45(فال ى ماسى ععاه فاذع هي تل ف ما فف ان] 
 ت  مي نرةا منم يف سانة عألعرع  ويف سانة لم.  
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[ نككال آمنككتم لككم نركك  أن آذن 48هككانون][ نب ماسككى و 47[ نككالاع آمنككا  ككرب عل ككااني]46(فككأل ي علسككحرة سككات ة ] 
ل كككككم إهكككككم ل ركككككأكم علككككك   عل( كككككم علسكككككحر فلسكككككا  ت ل(كككككان ألنط ككككك  أةككككك ة م وأنتل كككككم مككككك  اكككككال  وألصكككككلرن م 

 [). 49أمج ني]
نع  فرعان إنهاهبم هب ع علاعل  ل لهنكم ةرت كان عك  عإلميكان ابهلل. وهظكأ أول هك ه عيةكة ت ك مل يف سكانة عألعكرع و وهظكأ  

 لهنا ويف سانة لم. وهنال  ذكران ع ذ علسحرة وكلف آمناع. وعلالمل يف (فلسا ) المل عل سم. آارها ت  مل ف
 [). 51[ إان هط(ع أن ةغفر لنا ن نا اطلنا أن كنا أول عاؤمنني]50(نالاع ال حأ إان إو ن نا من لران] 
وعلك ك. وم كآ هفكي حكره هنكا: أهكم  عل أ: مرعذ  عل رو ة ال: حانه  تنفلف علكرعج ة كأهو وم كآ (ال حكأ) ال ة كران 

حر حلظة  ع  ع رم علن لم عل عىلم فهنا ابلنسرة اا ت  رم مبنزلة عل  مل. وه ه لرة ة يف علنفكي إذع نامكت عللهنكا نرةنكة. ومنكم 
 ناهلم: ه ع للس  شيجو أ  للس مباتاذ وإمنا عا عاذ أن وتاذه كال  مل. 

  أو وهي عل رةنة على عارعذ م  علنفي. ومجلة (إان إو ن نا من لران) ت لل  لنفي عل 
 وعاله الب: علرتاعو وت  مل يف سانة عألعرع .  
ومجلة (إان هط(كع أن ةغفكر لنكا ن نكا اطكاايان)  لكان لل( عكاذ مك  مجلكة (إان إو ن نكا من لركان). وعلط(كع: ةطلكع علكى علظك   

رعهلم (وعلك   أل(كع أن ةغفكر يل اطلئكب ةكامل عل  لفو وعر   طلا ما فلم عسر. وةطلع وةرعذ  م علظك  ك(كا يف نكال إ ك
عل ة )و فهن ع عإللالق أتذب مع هللا ألهم ةف   ماةرة . وعللاع ذل  علط(كع مصكم ككاهاع أول عاكؤمنني ابهلل  تعك ةع ماسكى 

 عللم علسالملو ويف ه ع ذاللة على نساخ إمياصم ابهلل ووع ه. 
 [). 52(وأوحلنا إو ماسى أن عسر   راذ  إه م متر ان] 
   
 

 3013صفحة : 
 
ه ه نعم أاكرى مك  أحكاعل ماسكى يف ذعكاة فرعكانو فكالاعو ل طكف عل عكة وال تفلك  نكرب عل عكة مك  عل عكة ف ك  لرك    

ماسى  منا ةطالكا فرعكان  لكالق  كو إسكرعىلل  للنرتكاع مك  معكر وفرعكان ميالك  يف ذلك  حكىت نأى عيايت علتسكع ك(كا 
ه عيةككة ت كك مل يف سككانة لككم. و عذت هكك ه   الككم (إه ككم متر ككان)و أ  أعلككم هللا ت كك مل يف سككانة عألعككرع . وهظككأ   ككض هكك 

 ماسى أن فرعان سلتر هنم جبن ه ك(ا يف آةة سانة لم. وعل ع  م  إعالمم   ل  تشمل ة. 
ن ونرأ انفع وع   كثأ وأ ا ت فر (عسر) هب(زة وص  أمر م  (سرى) و  سر هان (أن) ألت  علت اج علساكنني. ونرأ علرانا  

 هب(زة نطع وس ان هان (أن). وف ال سرى وأسرى متح عن ك(ا ت  مل يف نالم ت او (سرحان عل   أسرى) . 
[ وإان جل(لككككع 55[ وإصككككم لنككككا لغاىل ككككان]54[ إن هككككؤالج لشككككرذمة نلللككككان]53(فأنسكككك  فرعككككان يف عاكككك عىل  حا ككككرة ] 

 [). 56ح نون]
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أوحلنكا إو ماسكى) وأن  كني عجل(لتكني حمك وفا ت ك ةره: فأسكرى ظاهر ترتلا عجل(  ة ت ي أن علفاج للت  لا علكى مجلكة (و  
ماسككى واككرص هبككم فأنسكك  فرعككان حا ككرة و أ  اككا اككرص  نككا إسككرعىلل  اشككي فرعككان أن ةنتشككروع يف مكك عىل  معككر فأنسكك  

 فرعان يف عا عىل   رلا  شرون علناس لللح اع  و إسرعىلل  فأذوهم إو عا ةنة ناع ة عال . 
م ةنةو أ  علرل  عل ظلم. وم عىل  عل طر عاعر  ةامئ  كثكأة. منهنكا (مكا هكافرى أو منفكلس) هكي عللكامل ملكت وعا عىل : مجع  

نهلنة ابجللزة و (تلرة أو للرة) هي ابألنعر و (أ اذو) وتس(ى عللامل عل رع ة عا فاهةو و( ا) وهي ( ا) وهي عذهاو و (عون 
علسككلا و و(ناهككا) وهككي عالمشككاهلنيو و(ابما ةككت) وهككي  نملسككي) و و(أنمنككت) و(سككآ) وهككي أسككناج و(سككاونت) وهككي

 علرهننساو و(اساو) وهي سناو و(كانةلنا) وهي س  أم نأةو و(ساذو) وهي علفلاملو و(كاةب) وهي نفإ. 
وعلت رةف يف (عاك عىل ) لالسكتغرعقو أ  يف مك عىل  عل طكر عاعكر و وهكا عسكتغرعق عكريفو أ  عاك عىل  علكب حل كم فرعكان أو   

ان وناعهنا نرب لرة هنم. وكان فرعان ونامم ال ة ل(ان أة  عجتم  نا إسرعىلل  فأنعذ أن ةت رض هلكم يف كك  لرةكع ةظك  عاظن
مرونهم  م. وكان ال ة ن  ل لهنم تاتهناع صاب علشاملو أو صكاب علعكحرعج علغر لكةو ومكا ككان ةظك  أصكم ة عك ون  كالي 

 . علرحر عألمحر  ر (عل لزمل) وكان ةامئ  ةس(ى  ر (سا )
ومجلة (إن هؤالج لشرذمة نلللان) م ال ل ال حم و  ألن (حا رة ) ةت (  م آ علن عجو أ  ة الان إن هؤالج لشرذمة  

 نلللان. 
وعإل انة ب(هؤالج) إو حاحر يف أذهان علناس ألن أمر  و إسرعىلل  ن   اع يف أنطان معر يف تل  عا ة علب  ني مجكع  

 وللست عإل انة للسحرة ااصة إذ ال ةلتئم ذل  مع عل عة.  علسحرة و ني اروص  و إسرعىلل و
 ويف عسم عإل انة إمياج إو حت أ لشأصم أك ه علتعرة  مصم  رذمة نلللان.  
وعلشككرذمة: علطاىلفككة عل لللككة مكك  علنككاسو ه كك ع فسككره عحمل  ككان مكك  أىل(ككة عللغككةو فاتراعككم  اصككف (نلللككان) للتأكلكك  لكك فع  

 كأ علشكأن أو ابلنسكرة إو تنكاذ فرعكانو ف ك  ككان عك ذ  كو إسكرعىلل  علك ة  ارتكاع سكت(اىلة ألكفو عحت(ال عست (اهلا يف حت
 ه  ع نال عافسرونو وها مرعفع اا يف سفر عل  ذ م  علتانعة يف عإلصحا  علساذس وعل شرة . 

ول نككم ا ناهككا وهلكك ع و(نلللكان) اككرب اثن عكك  عسككم عإل ككانةو فهنكا وصككف يف عا ككآ اكك لال (هككؤالج) ولكلس وصككفا لشككرذمة  
 تيج  م  علغة مجع علسالمة عل   ها للس م  مجاع عل ثرة. 

 و(نلل ) إذع وصف  م نا  مطا  تم ااصافم ك(ا هناو ونا  مال متم عإلفرعذ وعلت كأ ك(ا نال علس(األ أو عحلانوي:           
 هنا نالم ت او (إذ ةرة هنم هللا يف منام  نللال ولا وما حران أان نلل ........علرلت وهظأه يف ذل  لفظ (كثأ) ون  مج  

 أنعكهنم كثأع لفشلتم). 
و(قاىلظان) عسم فاع  م  قاظم عل   ها مب آ أقاظمو أ  ت لم ذع قلظ. وعلغلظ: أ   علغ ا. وت  مل يف نالم ت او  

عجةو أ  وأصككم فككاعلان مككا (ع ككاع علككل م عألانمكك  مكك  علغككلظ) يف آل ع(ككرعنو ونالككم (وةكك ها قككلظ نلككاهبم) يف سككانة  ككر 
 ةغ رنا. 

 وعلالمل يف نالم (لنا) المل علت اةة وعلالمل يف (لغاىلظان) المل عال ت عجو وت  مي (لنا) على (لغاىلظان) للرعاةة على علفاصلة.  
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 3014صفحة : 

 
 هنكم يف ذلكك  ونالكم (وإان جل(لكع حك نون) حكك  ألهك  عاك عىل  علكى أن ة اهككاع حك نة  علكى ع لكر وتككم إذ ت ك  هفسكم م  

  الم (جل(لع) وذل  كناةة ع  وتاب عالنت عج  م يف سلاسكة عا(ل كةو أ  إان كلنكا حك نونو  (مجلكع) ونكع مرتك أ واكربه 
 (ح نون)و وعجل(لة ارب (إن)و و(مجلع) مب آ (ك ) ك الم ت او (إللم مرت  م مجل ا) يف سانة ةاهس. 

مجكع حك ن وهكا مك  أمثلكة عارالغكة عنك  سكلراةم وعحمل  كني. ونكرأه محكزة و(ح نون) نرأه عجل(هنان   ون ألف   ك  عحلكاج فهنكا  
وعاصم وعل ساىلي وع   ذكاعن ع  ع   عامر والف ابلف     عحلاج مجع (حاذن)  علغة عسم علفاع . وعا آ: أن عحل ن 

 ن  كا عسكى أن م   ل(تم وعاذتم ف  ل  نا أن ت ان عألمكة م كم يف ذلك و أ  إان مك  عاذتنكا علتكل ظ للحكاعذ  وعحلك
 ة ان هلا م  سيج عل اعنا. 

وهك ع أصكك  عظككلم مكك  أصككال علسلاسككة وهككا سكك  ذنعىلككع علفسككاذ ولككا كككان عحت(ككال إف ككاىلهنا إو علفسككاذ حكك لفاو فالكك نعىلع  
عالغاة يف علتشرةع يف ح اق عخلعاص قأ ملغاة يف سلاسة عل (املو ول ل  ة ال عل(اج علشرة ة: إن هظر والة عألمكان يف 

عألمة أوسكع مك  هظكر عل  كاةو فاحلك ن أوسكع مك  حفكظ عحل كاق وهكا عخلكا  مك  ونكاع  كيج حكان مي ك  وناعكمو معاحل 
وعلرتص  انع وناعمو وت ك مل يف نالكم ( ك ن عانكاف ان) يف  كرعجة. وعحمل(كاذ منكم هكا عخلكا  مك  عل كان عنك  عحت(كال ح ووكم 

 ذون عألمر عل   ال مي   ح ووم فاحل ن منم حرب م  عهلاس. 
ه ع ةرت  أن ة ان عحمل ون هكا عالقكرتعن  ميكان علسكحرة ابهلل وتعك ةع ماسكى وةر ك  أن ة كان عاكرعذ اكروص  كو إسكرعىلل  و  

 م  معر ألهم حلنئ  ن  ونع فال   ن منم وإمنا ة ان علس ي يف عالهت امل منهنم. 
[ فككككككأتر اهم 59[ كككككك ل  وأونونهنكككككا  كككككو إسكككككرعىلل ]58[ وكنكككككا  وم ككككككامل ككككككرمي]57(فكككككأارتنهنم مككككك  تنكككككت وعلكككككان] 

 [). 60مشرنني]
إن ترةككككت علككككى مككككا فسككككر  ككككم عافسككككرون نالككككم (فأنسكككك  فرعككككان يف عاكككك عىل  حا ككككرة ) لزمكككك  أن جت كككك  علفككككاج يف ونالككككم   

(فأارتنككاهم) لتفرةككع عخلككروص علككى إنسككال عحلا ككرة و أ  ع تكك أ  نسككال عحلا ككرة  وأع ككا ذلكك   روتككمو فالت  لككا علكك   
عا ة علكب  كني إنسكال عحلا كرة  و كني وصكال عألهرلكاج مك  ألكرع  عا(ل كة  ت لكني لرةكع  ذلت عللم علفاج  سا ما ةناسا

 و إسرعىلل  إذ ال خيرص فرعان جبن ه علكى وتهنكمو قكأ عكامل  طكرة هنم. وحك(أ علنعكا عاىلك  إو فرعكان ومك  م كم مفهنامكا 
 م  نالم (إه م متر ان). 

ن) وال أاال  إال منشر  علع ن الاتلكان ذلك و فلتم ك  علفكاج يف وإن ترةت على ما فسران  م نالم ت او (فأنس  فرعا  
(فأارتناهم) تفرة ا على مجلة (إه م متر ان). وعلت  ةر: فأسرى ماسى  رو إسرعىلل  فأارتنا فرعكان وتنك ه مك   الذهكم 

 يف للا  و إسرعىلل  فاتر اع  و إسرعىلل . 
عا كاملو أ  أارتنكا فرعكان وتنك ه. وعجلنكات: تنكات علننلك   وح(أ (أارتناهم) على ك  ت  ةر عاىلك  إو مكا ةفهنكم مك  

 علب كاهت على حفا  علنل . وعل لان: منا ع حتفر على المان علنل . وعل نا : عألماعل عا ارة. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وعا امل: أصلم حم  عل لامل أو مع ن نامل. وعا آ علكى عألول: مسكاك  كرميكةو وعلكى علثكال: نلكامهنم يف جمكت( هنمو وعل كرمي:  
لنفلس يف هاعم. وذل  ما كاهاع عللم م  عألم  وعلثروة وعلرفاهلةو ك  ذل  تركم فرعان وتناذه عل ة  ارتكاع منكم اطكانذة ع

  و إسرعىلل  ألصم هل اع فلم ةرت اع إو علشيج  ا تركاع. 
و فهنككا مبنزلككة (ككك ل ) ت كك  عل ككالمل علككى هظككأه عنكك  نالككم ت ككاو (ككك ل  ونكك  أحطنككا مبككا ل ةككم اككربع) يف سككانة عل هنككف 

 عالعرتعض. 
ومجلة (وأونوناها  و إسرعىلل ) م رتحكة أة كا وعلكاعو ععرتعحكلة وللسكت عطفكا ألتكزعج عل عكة اكا سكت (لم. وعإلةكرع : ت ك   

أح  وعناث. وأصلم إعطاج مال عالت وةطلع على إعطاج مكا ككان مل كا لغكأ عا طكى ( فكت  علطكاج) ك(كا نكال ت كاو (وأونونكا 
هاع ةست كك فان مشككانق عألنض ومغانهبككا علككب ابنكنككا فلهنككا)و أ  أونونككا  ككو إسككرعىلل  أنض علشككاملو ونككال (ص عل ككامل علكك ة  كككا

 أونونا عل تاب عل   عصطفلنا م  عراذان). 
   
 

 3015صفحة : 
 
و ولكلس وعا آ: أن هللا أن أ أع عج ماسى ما كان هلم م  ه لم إذ أهل هنم وأعطكى  كو إسكرعىلل  اكأعت مثلهنكا مل ت ك  هلكم  

عاككرعذ أهككم أعطككى  ككو إسككرعىلل  مككا كككان  لكك  فرعككان ونامككم مكك  عجلنككات وعل لككان وعل نككا  ألن  ككو إسككرعىلل  فككانناع أنض معككر 
حلنئ  وما نت اع إللهنكا ك(كا ةك ل عللكم نالكم يف سكانة علك اان (كك ل  وأونوناهكا نامكا آاكرة ). وال صكحة اكا ة الكم   كض 

 اع ف(ل اع معر     ذل  فكان  كو إسكرعىلل  مل ميل كاع معكر   ك  اكروتهنم منهنكا أه  نعل عل رآن م  أن  و إسرعىلل  نت
 ساىلر عل هر فال حملل م  صر  عيةة ع  ظاهرها إو أتوة  ة ل عللم علتانةخ وة ل عللم ما يف سانة عل اان. 

رعىلل  تنككات وعلكاان وكنككا عو ف ك(أ (وأونوناهكا) هنككا عاىلك  لأ كلاج عا كك وذة ابعتركان أصككا أمسكاج أتنكاسو أ  أونونككا  كو إسك 
ف اذ عل (أ هنا إو لفظ مست (  يف عجلنس وها نرةكا مك  عالسكتن عمل وأنكاى منكمو أ  أعطلنكاهم أ كلاج مكا كاهكت هلكم 
مك  نركك  وكاهكت لل ن ككاهلني فسككلإ هللا علكلهنم  ككو إسككرعىلل  فغلركاهم علككى أنض فلسكطني وعلشككامل. ونكك  ة كاذ عل كك(أ علككى 

ناهلم: عن   ذنهم وهعفمو ونالم ت او (إن عمرؤ هلك  لكلس لكم ولك  ولكم أاكت فلهنكا هعكف مكا عللفظ ذون عا آ ك(ا يف 
ترك وها ةروهنا إن مل ة   هلا ولك )و إذ لكلس عاكرعذ أن عاكرج علك   هلك  ةكر  أاتكم علكب هلكا هعكف مكا تكرك  ك  عاكرعذ: وعاكرج 

ونونا) على م آ علتشرلم علرللرو أ  أونونا أمثاهلكا. ةر  أاتا لم إن مل ة   هلا ول و ونا  أن ة ان هعا عل (أ لف   (أ
ونل  ح(أ (أونوناها) عاىل  إو اعاص عل نا  ألن  و إسرعىلل  عسكت انوع لللكة اكروتهنم مك  تكأعصم عاعكرةني معكاقهنم 

 م  ذها وف ة وارتاع  م ك(ا ت  مل يف سانة لم. 
) إو نالم (وأونوناها) ح اةكة ل كالمل مك  هللا م كرتض ونا  عن   وتم آار وها أن ت ان مجلة (فأارتناهم م  تنات 

 ككني كككالمل فرعككان. وحكك(أ (فأارتنككاهم) عاىلكك  إو نككامل فرعككان عافهنككامل مكك  نالككم (يف عاكك عىل )و أ  فأارتنككا أهكك  عاكك عىل . 
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عإل كانة يف نالكم وح   عاف ال علثال لف   (أونوناها). وعلت  ةر: وأونوناها قأهمو وة ان نالم ( و إسرعىلل )  لكاان السكم 
 (إن هؤالج) سل   م لرةع عإلمجال ص علرلان لل ع يف أهفس علسام ني أم   ونع. 

ومجلة (فأتر اهم مشرنني) مفرعة على مجلة (فأارتناهم) وما  لنهن(ا ععرتعض. وعلت  ةر: فأارتناهم فأتر اهم. وعل (أ   
هم)و وح(أ علنعا عاىل  إو (عراذ ) م  نالم (أن عسر عارفاع عاىل  إو ما عاذ عللم ح(أ علنعا م  نالم (فأارتنا

   راذ ). 
 و(أتر اهم) هب(زة نطع وس ان علتاج مب آ ترعو أ  فلح اهم.  
و(مشرنني) حال م  عل (أ عارفاع نا  أن ة ان م ناه ناص ة  تهنة علشرق ة ال: أ رقو إذع ذا  يف أنض علشرقو   

ة لم م  ه ع أن  و إسرعىلل  تاتهناع صكاب علشكرق وهكا صكاب  كر (عل لكزمل) وهكا ك(ا ة ال: أجن  وأهتم وأعرق وأ أملو و 
علرحر عألمحر ومسي ةامئ   ر سا  وها  رني معر. ونا  أن ة ان عا آ ذعالني يف ونت علشروقو أ  أذنكاهم عن  

 علسفر.   روق     أن ن اع لللة أو للايل مشلا ف(ا  عر    هنم  ر ض إال عن   روق علش(س     للايل
[ فأوحلنا إو ماسكى أن 62[ نال كال إن م ي نم سلهن ة ]61(فل(ا ترآجع عجل( ان نال أصحا ماسى إان ا نكان] 

[ وأجنلنككا ماسككى ومكك  م ككم 64[ وأ لفنككا ص عياككرة ]63عحككرب   عككاك علرحككر فككاهفلع ف ككان ككك  فككرق كككالطاذ عل ظككلم]
 [). 66[ ص أقرننا عيارة ]65أمج ني]

فرعان وتنكاذه نرةركا مك  م كان مجكاع  كو إسكرعىلل   لك  ةكرى كك  فرةكع منهن(كا علفرةكع عياكر. فكالرتعىلي تفاعك  أ  اا  لر  
 ألهم حعال علف   م  عجلاهرني. 

وناهلم (إان ا نكان) ابلتأكل  لش ة عالهت(امل هب ع عخلرب وها مست (  يف م آ عجلزع. و(كال) نذع. وت  مل يف سانة مرمي  
 ل) نذع  م ماسى ظنهنم أصم ة نكهنم فرعانو وعل  نذعهنم ع  ذل  جب(لة (إن م ي نم سلهن ة ). (كال سن تا ما ة ا 

وإسناذ عا لة إو علرب يف (إن م ي نم) على م آ معاحرة لطف هللا  م وعناةتم  ت  ةر أسراب جناتم م  ع وه. وذل   
الكم (عسكر   ركاذ  إه كم متر كان) ك(كا ت ك مل آهفكا أهكم أن ماسى وعوع من هللا منملم ل الم ت كاو (إان م  كم مسكت( ان)و ون

 وع    (ان علنماة. 
   
 

 3016صفحة : 
 
ومجلكة (سككلهن ة ) مسكتأهفة أو حككال مك  (نم). وال ة ككر وتكاذ حككر  عالسكت رال ألن عحلككال م ك نة ك(ككا يف نالكم ت ككاو   

سكرل  سكالمتنا مك  فرعكان وتنك ه. وعنتعكر ح اةة ع  إ رعهلم (نال إل ذعهكا إو نم سكلهن ة ). وعا كآ: أهكم سكلرني يل 
ماسى على هفسم يف نالم (إن م ي نم سلهن ة ) ألصم مل ة اهاع عااني مبا ح(  هللا لم م  م لة عل ناةة فاذع عل(اع ذل  
 عل(اع أن ه عةتم تكنف هنم ألهكم ناىلك هم وعارسك  لفاىلك هتم. ووتكم عنتعكانه علكى هفسكم أة كا أن لرةكع جنكاهتم   ك  أن أذنكهنكم
فرعان وتن ه ال  ع  إال  ف   ة طكع ذع كر عل ك وو وهك ع علف ك  اكانق لل كاذة فكال ة كع إال علكى ةك  علرسكال. وهك ع وتكم 
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عاتال  عا لة  ني ما يف ه ه عيةة و ني ما يف نالم ت او يف نعة علغان (إذ ة ال لعاحرم ال حتزن إن هللا م نا) ألن تل  
ج عنهن(او ون  أمره هللا أن ة كرب   عكاه علرحكر وعهفلكع علرحكر لرنكا مكرت منهنكا م لة حفظهن(ا كللهن(ا  عر  أعني عألع ع

 أسرا   و إسرعىلل و وعنتحم فرعان علرحر ف(  علرحر عللهنم حني تاسطاه فغرق مجل هنم. 
 وعلفرق   سر علفاج وس ان علرعج: عجلزج عافروق منمو وها مب آ مف ال مث  علفلع. وعلطاذ: عجلر .  
 نا وأذهلناو مشتع م  علزلف ابلتحرة  وها عل رب. وعلظاهر أن ف لم كفر . وة ال: ع ذلف: عنرتبو وتزلف: و(أ لفنا) نر  

ت ربو فهن(زة (أ لفنا) للت  ةة. وعا آ أن هللا ترأهم حكىت أنعذوع عنتحكامل لكرق علرحكر ك(كا نأوع ف ك   كو إسكرعىلل  ةظنكان أهكم 
 ماج قأ ع(لع. 

 م يف م ا لة فرةع  و إسرعىلل  . وعيارون: هم نامل فرعان لاناع 
 [). 68[ وإن ن   هلا عل زةز علرحلم]67(إن يف ذل  يةة وما كان أكثرهم مؤمنني] 
ت  مل عل ال يف هظأه آهفا نر  نعة ماسىو وكاهت ه ه عل عة آةة ألصا ذعلة على أن ذلك  عاله كالب عل ظكلم يف أحكاعل  

مكم ذللك  علكى أهكم تعكر  إهلكي اكاص أةك   كم نسكالم وأمتكم وتك ذ  كم  كاكة علفرة ني عخلانص عك  م تكاذ ت لركات علك ول وعأل
 أع عىلهنم وم  كفروع  مو فهنا آةة على عاعنا ت  ةا نس  هللا مع ما تت (نم عل عة م  ذالىل  علتاحل . 

ت ك مل ووتم ت ةل  ك  عست الل م  ذالىل  علاح عهلة وص ق علرس  يف ه ه علسكانة جب(لكة (إن يف ذلك  يةكة) إو آارهكا  
 يف لال ة ه ه علسانة. 

[ نكال 71[ نكالاع ه رك  أصكناما فنظك  هلكا عكاكفني]70[ إذ نكال أل لكم ونامكم مكا ت رك ون]69(وعت  عللهنم هركأ إ كرعهلم]  
[ نكال أفكرعةتم 74[ نالاع    وتك ان آابجان كك ل  ةف لكان]73[ أو ةنف اه م أو ة رون]72ه  ةس( اه م إذ ت عان]

 [). 77[ فاصم ع و يل إال نب عل ل(ني]76وآابؤكم عألن مان][ أهتم 75ما كنتم ت ر ون]
ع رت نعة ماسى مع فرعان ونامم   عة إ رعهلم. ون مت هنا على نعة ها  علكى اكال  عا تكاذ يف ترتلكا نععكهنم  

هنم يف عل ككرآن لشكك ة علشككرم  ككني نككامل إ ككرعهلم و ككني مشككركي عل ككرب يف عرككاذة عألصككنامل علككب ال تسكك(ع وال ترعككر. ويف متسكك 
  كالل آابىلهنكم وأن إ كرعهلم ذعكاهم إو عالسكت الل علكى عحنطكا  عألصكنامل عك  مرتركة عسكتح اق عل ركاذة لل كان إميكان علنكاس 
مستن ع ل لل  علفطرةو ويف أن نامل إ رعهلم مل ةسلإ عللهنم م  ع عب عل هلا مث  مكا سكلإ علكى نكامل هكا  وعلكى عكاذ ومثكاذ 

 اهلم. ونامل لا  وأه  م ة  فأ رهناع نرةشا يف إمهن
فرسالة حم(  وإ رعهلم صلى هللا عللهن(ا ناىل(تان على ذعامة علفطرة يف عل  ك  وعل (ك و أ  يف عالعت كاذ وعلتشكرةعو فكان هللا  

مكا ت كك  يف الككع عإلهسككان هك ه علفطككرة لل ككل هنا وةهن(لهنككا  ك  لل ل(هنككا وة (لهنككا. فل(ككا حكرب هللا عاثكك  لل(شككركني إل طككال 
م عيايت ك(ا أويت ماسىو فان آايت ماسكى وهكي أكثكر آايت علرسك  علسكا  ني مل ت كض  ع(هنم أصم ال ةؤمنان حىت أتتلهن

 لئا يف إميان فرعان ونامكم اكا ككان ال هنكم عا كا رة وعل نكاذ أع كا ذلك    كرب عاثك   ك عاة إ كرعهلم عا(اولكة لك عاة حم(ك  
و م لكامل مك  علسكلاق ك(كا ت ك مل يف نالكم صلى هللا عللم وسلم يف علن عج على إع(ال ذللك  علنظكر. وحك(أ (علكلهنم) عاىلك  إ

 أول علسانة (أن ال ة اهاع مؤمنني). 
 وعلتالوة: عل رعجة. وت  مل يف نالم (ما تتلا علشلالني) يف علر رة.  
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 3017صفحة : 
 
هللا عللككم  وهركأ إ ككرعهلم: نعكتم عاكك كانة هنكاو أ  عنككرأ علكلهنم مككا ةنككزل عللك  عين مكك  هركأ إ ككرعهلم. وإمنكا أمككر علرسكال صككلى  

وسكلم  تالوتكم لمل كانة إو أن عل كالمل عات ك(  هركأ إ كرعهلم هكا آةكة م مكزةو ومكا ت ك(نتم مك  ذللك  عل  ك  علكى عهتفكاج إهللككة 
عألصنامل علب هي كأصنامل عل رب آةة أة ا. فحع  م  جم(اع ذل  آةتان ذعلتان على ص ق علرسال. وت  مل ذكر إ كرعهلم 

 هلم) يف علر رة. عن  نالم ت او (وإذ ع تلى إ رع
و(إذ نال) ظر و أ  حني نال. وعجل(لة  لان للنرأو ألن عخلرب ع  نعة م ت فناسا أن ترني ابسكم  مكان م كا  إو  

 ما ةفل  عل عة. ون  ت  مل هظأه يف نالم ت او (وعت  عللهنم هرأ ها  إذ نال ل امم اي نامل) عيةة يف سانة ةاهس. 
 لني عجلنس ك(ا ت  مل يف نالم (وما نب عل ااني) يف ه ه علسانة. وعالستفهنامل صان  و(ما) عسم عستفهنامل ةسأل  م ع  ت 

فكان إ كرعهلم ة لكم أصككم ة رك ون أصكناما ول نككم أنعذ ابالسكتفهنامل عفتتكا  عكاذلكة م هنككم فكأل ى علكلهنم هكك ع علسكؤعل لل اهكاع هككم 
لكاعىل  مكا فلكم مك  فسكاذو ألن علك   ةتعك ى  عارت ىلني  شر  ح ل ة عراذهتم وم راذعهتمو فتلا  هلكم مك  اكالل  كر  ذلك 

لشر  علرال  ةش ر مبا فلم م   طالن عن  هظم م اهلم أكثر  ا ةش ر   ل  م  ةس( مو وألهكم ة لكم أن تكاعهبم ةنشكأ عنكم 
 ما ةرة ه م  عالحتماص على فساذ ذةنهنم ون  أتا اع عستفهنامم  ت لني هاع م راذعهتم. 

هنم: إمكا ألهككم ككان حاحككرع يف جملككس نامكم إذ كككان سكاذن  لككت عألصكنامل ك(ككا نو و وإمككا وأذاك  أابه يف إل ككاج علسكؤعل علككل 
 ألهم سألم على عهفرعذ وسأل نامم مرة أارى فم( ت عيةة ح اةة ذل . 

وعألظهنر أن إ رعهلم ع ت أ مبحاتة أ لم ص عهت   إو حماتة ناممو وأن ه ه هي عحملاتة عألوو يف مأ أ لم ونامم؛ أل ى فلهنا  
ذعاتم يف صانة سؤعل عستفسكان قكأ إه كان عسكتنزعال لطكاىلر هفكانهمو وأمكا نالكم يف عيةكة عألاكرى (إذ نكال أل لكم ونامكم مكاذع 
ت ر ون أإف ا آهلة ذون هللا ترة ون) ف ل  م امل آار لكم يف نامكم م كرتان مبكا ة ت كي علت مكا مك  حكاهلم  كزايذة كل(كة (ذع) 

ت. وكل(ة (ذع) إذع ون كت   ك  (مكا) تكؤول إو م كآ عسكم عااصكال فعكان عا كآ يف     (ما) عالستفهناملة يف سانة علعافا
 سانة عألهرلاج: ما ه ع عل   ت ر وهمو فعان عإله ان مسلطا إو كان تل  عألصنامل ت ر . 

ون) ومكا وعلظاهر أهم أل ى عللهنم علسؤعل حني تلرسهنم   راذة عألصكنامل ك(كا هكا مناسكا عإلتلكان ابا كانع يف نالكم (ت رك   
 فهنم نامم م  كالمم إال عالستفسان فأتا اع: مصم ة ر ون أصناما ة  فان على عراذهتا. 

وعلتناة  يف (أصناما) للت ظلمو ل ع ع ل ع  ت رةفهنكا وهكم ة ل(كان أن إ كرعهلم ة رفهنكا وة لكم أصكم ة رك وصا. وعسكم عألصكنامل  
 ع نال إ كرعهلم هلكم يف م كامل آاكر (إمنكا ت رك ون مك  ذون عن هم عسم عظلم فهنم ةفتنرون  م على ع س أه  علتاحل . وهل

هللا أواثان) على وتم علتح أ ا راذعهتم وعلتح(لع هلم. وأتاع يف تاعهبم  ف   (ه ر ) مع أن علشكأن عالسكتغناج عك  علتعكرة  
 نالكككم ت كككاو إذ ككككان تكككاعهبم عككك  سكككؤعل فلكككم (ت رككك ون). فكككال حاتكككة إو ت لكككني تكككنس عا ركككاذعت فل الكككاع أصكككناما ك(كككا يف

(وةسألاه  ماذع ةنف ان ن  عل فا) (ماذع نال ن  م نالاع عحلع) (مكاذع أهكزل ن  كم نكالاع اكأع) ف ك لاع عك  سكنة عجلكاعب إو 
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ت رةككر علف كك  علاعنككع يف علسككؤعل ع تهناتككا هبكك ع علف كك  وعفتنككانع  ككمو ولكك ل  عطفككاع علككى نككاهلم (ه ركك ) مككا ةزةكك  ف كك  عل رككاذة 
ا عككاكفني). ويف ف ككك  (هظكك ) ذاللكككة عالسكككت(رعن مجلككع علنهنكككان. وأة ككا فهنكككم كككاهاع صكككا ئة ة رككك ون أتكلكك ع   كككاهلم (فنظكك  هلككك

 عل اعكا وت لاع عألصنامل نما ع على عل اعكا ت ان الفا عنهنا يف علنهنانو فاذع تاج عللل  عر وع عل اعكا علطال ة. 
ا كان  أن علرب أن ةلمأ إللم يف عحلاتة وأن وح(  (عاكفني) م آ (عا  ة ) ف    إللم علف   ابلالمل ذون (على). وا 

ةنفكع أو ة كر أل ككى إ كرعهلم علكلهنم عسككتفهناما عك  حكال هكك ه عألصكنامل هك  تسكك(ع ذعكاج علك ععني وهكك  تنفكع أو ت كر تنرلهنككا 
 على ذلل  عهتفاج عإلهللة عنهنا. 

  وكاهت عألمم علاونلة ت ر  علاو  لرتاج هف م أو ل فع حره ول ل  عر     هنم علشلالني. 
وت   مف ال (ةس( اه م) ح(أ عانالرني تاسك ا  ك   م كا  ت ك ةره: هك  ةسك( ان ذعكاجكم ذل عللكم علظكر  يف  

 نالم (إذ ت عان). وأنعذ إ رعهلم فت  عكاذلة لل مزوع على إورات أصا تس(ع وتنفع. 
   
 

 3018صفحة : 
 
هتم إو م امل نالع لل(ماذلكة يف هظكرهم وهكا أصكم و(  ) يف ح اةة تاعب عل امل إلحرعب عالهت ال م  م امل إورات صفا  

ونوككاع عرككاذة هكك ه عألصككناملو فل(ككا لككاوع  سككا  عكاذلككة يف صككفات آهلككتهنم وعهت لككاع إو ذللكك  علت للكك  تفككاذاي مكك  كلفككة علنظككر 
 وعالست الل اباعأ إو عالست الل ابالنت عج ابلسلف. 

ه ت اع ن حم و و وعلت  ةر: ةف لان ف ال ك ل  علف  . ونك مل  ونالم (ك ل  ةف لان) تشرلم ف   عيابج  ف لهنم وها 
 عجلان وعكرون على (ةف لان) لالهت(امل مب لال عسم عإل انة. 

وعنتعر إ رعهلم يف ه ع عا امل (عل   نتحنا أهم أول م امل نامل فلكم علك عاة) علكى أن أظهنكر نلكة عكرتعوكم هبك ه عألصكنامل ف كال  
 سالمتم     ذل  ت ل على أن عألصنامل ال ت ر وإال ل رتم ألهم ع وها.  (فاصم ع و يل) ألهم أة   من

وح(أ (فاصم) عاىل  إو (ما كنتم ت ر ون). ونالم (وآابؤكم) عطف على عسم (كنتم). وعل  و: مشتع م  عل  وعنو وها  
أ فكال تلح كم عالمكات علتأهلك  عإلحرعن ابلف   أو عل ال. وعل  و: عارغضو ف  و: ف ال مب كآ فاعك  ةكال مل عإلفكرعذ وعلتك ك

(إال انذنع ك كال ع(ككر لنسككاج مكك  عألهعككان: اي عكك وعت أهفسككهن ). نكال يف عل شككا : محككال علككى عاعكك ن علكك   علككى و ن 
 ف ال كال رال وعلالاع. 

يل يف  وعألصنامل ال إذنعك هلا فال تاصف ابل  عوة. ول ل  ف الم (فاصم ع و يل) م  نرل  علتشرلم علرللرو أ  هم كال ك و 
أل أ غ هنم وأحرهم. وه ع نرةا م  نالم ت او (إن علشلطان ل م ع و فاه وه ع وع) أ  عكاملاه م املكة عل ك و عك وه. 

 وهب ع عالعتران مجع  ني نالم (ل م ع و) ونالم (فاه وه ع وع). 
 رككانعت عجلانةككة  لككنهنم عكك  وعلت رككأ عكك  عألصككنامل   كك(أ مجككع عل  ككالج يف نالككم (فككاصم) ذون (فاصككا) تككر  علككى قالككا عل 

 عألصنامل ألصم ة ت  وصا م نكة. 
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ومجلة (أفرأةتم ما كنتم ت ر ون) مفرعكة علكى مجك  ككالمل عل كامل عات ك(نة عركاذهتم عألصكنامل وأصكم م تك ون يف ذلك  اابىلهنكم.  
أذوعت عالسكتفهنامل. وف كك  فالفكاج يف (أفكرأةتم) للتفرةكع ونك مل عللهنكا  كزة عالسكتفهنامل عتراعكا لالسكت (ال عا كرو  وهكا صك عنة 

 علرؤةة نليب. 
ومث  ه ع علرتكلا ةست (  يف علتنرلم على ما نكا أن ة لكم علكى إنعذة علت ملكا  كا ة لكم مك   كأهم. ولك ل  كثكر إنذعفكم  

  ككالمل ةشككأ إو  ككيج مكك  عماىلككا أحككاعل مف ككال علرؤةككة ك الككم ت ككاو (أفرأةككت علكك   تككاو وأعطككى نلككلال) عيةككةو ومنككم 
 هنا (أفرأةتم ما كنتم ت ر ون)   الم (فاصم ع و يل).  ت  لا نالم

وعطككف (آابؤكككم) علككى (أهككتم) لككزايذة إظهنككان نلككة عكرتعوككم  تلكك  عألصككنامل مككع عل لككم من عألنكك مني عركك وها فت كك(  ذلكك    
 إ طال  رهنتهنم يف إستح انهنا عل راذة. 

ألمكم أن عيابج كل(كا ت ككاذمل عهنك هم ككان ت للكك هم ووصكف عيابج ابألن ملكة إةغكال يف نلككة عالككرتع   ت للك هم ألن عككر  ع 
 آك . 

وعلفكاج يف نالكم (فكاصم عك و يل) للتفرةكع علكى مكا عنت كتم مجلكة (أفكرأةتم مكا كنكتم ت رك ون) مك  علت ملكا مك   كأن عركاذهتم  
ج ةرةك  عاكت لم إايها. ونا  ت   علرؤةة  عرةة هلا مف ال وعح  وت   عالستفهنامل ت رةكراي وعل كالمل مسكت (  يف علتنرلكم لشكي

عحلك ة  عنككم لل لكم علسككامع حككع علكاعيو أو فككاج فعككلحة  ت ك ةر: إن نأةت(ككاهم فكاعل(اع أصككم عكك و يل. وهك ع علاتككم أظهنككر. 
وعالسكتثناج يف نالككم (إال نب عل ككااني) من طككع. و(إال) مب كآ (ل كك ) إذ كككان نب عل ككااني قكأ مشكك(ال ل رككاذهتم إذ علظككاهر 

الع ومل ة اهكاع ن لكان آهلككتهنم  كركاج هلل ك(ككا هكا حكال مشككركي عل كرب؛ أال تككرى إو نالكم ت ككاو أصكم مكا كككاهاع ة رتفكان ابخلكك
(نكككال  ككك  ف لكككم كركككأهم هككك ع) فهنكككا علعكككنم عألعظكككم عنككك همو وإو نالكككم (نكككال أحتكككاتال يف هللا ونككك  هككك عن). وةظهنكككر أن 

عان. وكان أعظم عيهلة عنك هم هكا كاككا علشك(س عل ل عهلني (نامل إ رعهلم) مل ة اهاع ةؤمنان ابخلالع عل   ال ت نكم عأل 
وعلعنم عل   ميث  علش(س ها(  ك )و فاظلفكة عألصكنامل عنك هم هكا تك  أ  كؤون علنكاس يف حلكاهتم. وأمكا عإلنكاذ وعإلعك عمل 
 ف اهاع م  عل ة  ة الان (وما ةهنل نا إال عل هر) وأن عإلناذ م  أع(ال علتناس  وهم يف قفلة ع  سر ت اة  تلك  علكنظم
عحللاعهلة وإة ععهنا فلهنا. ون  ة اهان م رتفني  رب عظلم لأكاعن وإمنا ت لاع عألصنامل  ركاج لم يف علتعر  يف هظامل تل  
عانلانككات ك(ككا كككان حككال عإل ككرعك يف عل ككرب فل ككان عالسككتثناج متعككال ألن هللا مكك  مجلككة م رككاذةهنمو أ  إال علككرب علكك   

 لم يف سانة عألهرلاج. وعهظر ما فيت يف سانة عل ن رات. الع عل اعمل. وت  مل ذكر أصنامل نامل إ رعه
   
 

 3019صفحة : 
 
[ وعلك   ميلتكو ص 80[ وإذع مرحكت فهنكا ةشكفني]79[ وعلك   هكا ةط (كو وةسك ني]78(عل   ال و فهنكا ةهنك ة ]  

 [). 82[ وعل   أل(ع أن ةغفر يل اطلئب ةامل عل ة ]81 لني]
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ب عل ااني) وأن (فهنا ةهنك ة ) عطكف علكى علعكلة مفكرع عللكم ألهكم إذع ككان هكا عألظهنر أن عااصال يف ماحع ه ت ل(ن  
عخلالع فهنا عألوو  ت  أ خملاناتم ذون أن ةتاالها قأه. ونا  أن ة ان عااصكال مرتك أ مسكتأهفا  كم وة كان (فهنكا ةهنك ة ) 

ففككي عااصكاللة إميكاج إو وتكم  نككاج اكربع عك  (علك  ). و ةكك ت علفكاج يف عخلكرب اشكاهبة عااصككال للشكر . وعلكى عالحت(كالني 
عخلككرب وهككا عالسككت نعك ابالسككتثناج علكك   يف نالككم (إال نب عل ككااني)و أ  ذلكك  هككا علكك   أالككل لككم ألهككم ال ككو ك الككم يف 

 عيةة عألارى (إل وتهنت وتهني لل   فطر علس(اوعت وعألنض). 
أن ة كال: فلهنك ة و لتنعلعكم مهكم متكايل عهل عةكة ذون وت  مي عاسن  إللكم علكى عخلكرب علف لكي يف نالكم (فهنكا ةهنك ة ) ذون  

قكأه ألن عا كامل إل طككال ععت كاذهم تعكر  أصككنامهنم ابل عكر عإلحكايفو وهككا نعكر نلكا. ولككلس عل ك(أ حك(أ فعكك  ألن 
 ح(أ علفع  ال ة ع     عل الف. 

عا ابلفاج على ف   عخللكع ألهكم م انكا وعلت رأ ابا انع يف نالم (ةهن ة ) ألن عهل عةة متم ذة لم. وت   ف   عهل عةة مفر  
لم ألن عهل عةة هب ع عا آ م  م ت ى عخللع ألصا ان ئة ع  الع عل    ك(ا نكال ت كاو (علك   أعطكى كك   كيج ال كم ص 
ه ى). وعارعذ ابهل عةة عل اللة على لرق عل لم ك(ا يف نالم ت او (وه ةناه علنم ة ) فل كان عا كآ: علك   ال كو تسك ع 

 ال. وم  عهل عةة عا كانة ذفع وساوس علرال  ع  عل    حىت ة ان إع(ال علنظر م عاما م  عخلطأ. وع 
وعل ككال يف ت كك مي عاسككن  إللككم علككى عخلككرب علف لككي يف نالككم (وعلكك   هككا ةط (ككو وةسكك ني) ونالككم (فهنككا ةشككفني) كككال ال يف  

ومككا ةشككر ان وهبككا  ككرؤهم إذع مرحككاعو وللسككا   كك(أ  سككا  هن(ا للككرذ علككى  ع(هنككم أن عألصككنامل ت كك ن هلككم تلسككأ مككا فكلككان 
 فع  أة ا. 

وعطكككف (إذع مرحكككت) علكككى (ةط (كككو وةسككك ني)ألهم مل ة ككك  حكككني نكككال ذلككك  مرة كككا فكككان (إذع) هلكككل علف ككك    ككك ها  
 لل(ست ر و أ  إذع لرأ علي مرض. 

لظاهرة يف م امل عألذبو فأسن  إحك ع  ويف إسناذه ف   عارض إو هفسم أتذب مع هللا نععي فلم عإلسناذ إو عألسراب ع  
عاككرض إو ذعتككم وألهككم عاتسككا فلككمو فأمككا نالككم (وعلكك   ميلتككو ص  للككو) فلككم فت فلككم مككا ة ت ككي عحلعككر ألصككم مل ة اهككاع 
ةزع(ان أن عألصنامل متلت    ع(  عألصكنامل ناصكر علكى عإلعاهكة أو عإلعانكة يف أع(كال علنكاس يف حلكاهتم. فأمكا عاكات فهنكا 

   عل هر وعلطرل ة إن كاهاع ذهرةني وإن كاهاع ة ل(ان أن عخللع وعإلحلاج وعألماهة للست م   ؤون عألصنامل وأصا م  م  ف
 ف   هللا ت او ك(ا ة ت   عاشركان م  عل رب فظاهر. 

امل  عاحا وت رةر عسم عااصال يف عااعحع علثالوة مع أن م ت ى علظاهر أن ت طف علعلتان على علعلة عألوو لالهت( 
 تل  علعالت علثال  ألصا ه ت عظلم هللا ت او فح لع أن ن   مست ال   اللتم. 

وأللع على نتاج عاغفرة لفظ علط(ع تاعح ا هلل ت او ومراع ة لنفسم عك  هكاتس عسكتح انم عاغفكرة وإمنكا ل(كع يف ذلك   
 لاع  هللا   ل . 

الككم ت ككاو (هغفككر ل ككم اطككاايكم) يف علر ككرة. وعا عككاذ يف لسككان وعخلطلئككة: علكك ها. ة ككال: اطككي إذع أذهككا. وت كك مل يف ن 
علشككرعىلع: خمالفككة مكككا أمككر  كككم علشككرع. وإذع نككك  كككان إ كككرعهلم حلنئكك  هرلكككا وعألهرلككاج م عكككامان مكك  علككك هاب كرأهككا وصكككغأها 

 فاخلطلئة منهنم هي خمالفة م ت ى عا امل علنرا . 
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عل ة ) ألهم عللامل عل   ةظهنر فلم أور عل فاو فأما ص ون عل فا م  هللا اث  وعاغفرة: عل فا ع  عخلطاايو وإمنا نل ه ب(ةامل  
 إ رعهلم عللم علسالمل ففي عل هلا ون  ةغفر اطااي   ض عخلالئني ةامل عل لامة     علشفاعة. 

مكك  وةككامل علكك ة : هككا ةككامل عجلككزعجو وهكك ع عل ككالمل اككرب ةت كك(  ت رة ككا ابلكك عاج. ونكك  أ ككان يف هكك ه علن ككات إو مككا هككا  
 تعرفات هللا يف عل امل عحلسي  ل  ال خيفى ع  أح  نع ع النتعاص إميان عاشركني إن نعماع عالهت عج. 

   
 

 3020صفحة : 
 
ويف تلك  علن كات إ ككانة إو أصكا مهنلئككات لل (كال علنفسككال ف ك  مج كت كل(ككات إ كرعهلم عللككم علسكالمل مككع ذاللتهنكا علككى   

علكب هكي أصك  ألكاعن عخللكع عجلسك(ال ذاللكة أاكرى علكى مجلكع أصكال علكن م مك  أول عهفرعذ هللا ابلتعر  يف تل  عألف كال 
عخللع إو عخللع علثال وها علر ك و فك كر الكع عجلسك  والكع عل  ك  وإعطكاج مكا  كم   كاج عانلكاق وهكا علغك عج وعاكاجو ومكا 

وأع ركم  ك كر عحللكاة علثاهلكة لمل كانة إو  ة رت  عارج م  عاتالل عازعص و فاىلمو وذككر عاكات علك   هكا اامتكة عحللكاة عألووو
 أن عاات حالة ال ةظهنر كاصا ه (ة إال  غاص ف ر ول   ونعجه حلاة هي ه (ة ال حمالة ا   اج أن ت ان لم ه (ة. 

وحكك فت ايآت عاككت لم مكك  (ةهنكك ة و وةسكك نيو وةشككفنيو و لككني) ألتكك  علتنفلككف ونعاةككة علفاصككلة ألصككا ةانككف عللهنككا  
 علسانة أكثرها ابلنان علساكنةو ون  ت  مل ذل  يف نالم (فأاا  أن ة تلان) يف نعة ماسى عات  مة. وفاعص  ه ه 

[ وعت لكككو مككك  ونوكككة تنكككة 84[ وعت ككك  يل لسكككان صككك ق يف عياكككرة ]83(نب هكككا يل ح (كككا وأحل كككو ابلعكككاحلني] 
[ إال 88ال ةنفككع مككال وال  نككان] [ ةككامل87[ وال هككزل ةككامل ةر ثكان]86[ وعقفككر ألم إهككم كككان مك  عل ككالني]85علن كلم]

 [). 89م  أتى هللا   لا سللم]
اككا كككان آاككر م الككة يف علكك عاة إو علكك ة  عحلككع مت كك(نا ذعككاج  طلككا عاغفككرة هلككل منككم إو علكك عاج مبككا فلككم مجككع عل (ككال  

ك(كا نكال ت كاو (وتلك  حمتنكا علنفسال ابلرسالة وترللر ذعاة عخللع إو هللا فان عحلمة علب نامل هبا يف نامكم  كاحي مك  هللا  
آتلناها إ رعهلم على نامم) ف ان حلنئ  يف حال نرب م  هللا. وتهنر   ل  يف ذل  عجل(ع ألهم ع ا عالهتهناج م  أنك س 
وعتا وها عل عاة إو علك ة و فهنكا ع تهنكال أنتكى لل ركال كالك عاج ع كا علعكلاعت وعنك  إفطكان علعكاىلم وذعكاج ةكامل عرفكة 

لهنكا فككرع  مك  عركاذعت. وهظكأ ذلكك  ذعكاؤه عنك  عالهتهنكاج مك   نككاج أسكاس عل  ركة عحمل كي يف نالككم وعلك عاج عنك  علزحكفو وك
ت او (وإذ ةرفع إ رعهلم عل اعع  م  علرلت وإمساعل ) إو نالم (ن نا وعت لنا مسكل(ني لك ) إو (إهك  أهكت عل زةكز عحل كلم) 

عللكم علسكالمل (وأان أول عاكؤمنني)و وك(كا أمكر نسكالم  وع ت أ  نفسم يف أع(ال ه ع علك ة  ك(كا نكال ت كاو ح اةكة عك  ماسكى
 حم(  صلى هللا عللم وسلم إذ نال (وأمرت ألن أكان أول عاسل(ني). 

ولأوللككات يف علف ككاىل  مرترككة مرقا ككةو نككال سكك    كك  أم ونككاص (أان أول مكك  نمككى  سككهنم يف سككرل  هللا). و  كك  ذلكك    
ظل(كا إال ككان علكى ع ك  آذمل عألول كفك  مك  ذمهنكا ذلك  ألهكم أول مك  أوللات عاساوئ ففي عحلك ة  (مكا مك  هفكس ت تك  

 س  عل ت ). 
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ون  نا   إ رعهلم يف ذعاىلم علن م عخل(س علب أه م هللا هبا عللم عا كانة يف نالم (عل   ال كو فهنكا ةهنك ة ) إو نالكم (ةكامل  
 ك(ا أومأ إللم نالم (إال م  أتى هللا   لا عل ة ) علرعت ة إو ماعها حسلة  سؤعل نس ه م نعت ة إو عل (ال علنفسال

 سللم) وأنحم  ني للراتم سؤعلم عاغفرة أل لم ألن ذل  ذعا  يف نالم (وال هزل ةامل ةر ثان). 
فا ت عج ذعاىلم من ة طى ح (ا. ها عحل (ة وعلنراجةو نال ت او ع  ةاسف (آتلناه ح (ا وعل(ا) أ  علنراجةو ون  كان  

هرلكا فلك ل  ككان علسكؤعل للركا لكال ذايذ ألن مرعتكا عل (كال ال حك  هلكا من ة طكى علرسكالة مكع علنركاجة أو إ رعهلم حني ذعا 
 ة طى  رة ة مع علرسالةو أو سأل عل وعمل على ذل . 

ص عنت ككى فطلككا إحلانككم ابلعككاحلني. ولفككظ علعككاحلني ة ككم مجلككع علعككاحلني مكك  عألهرلككاج وعارسككلنيو فل ككان نكك  سككأل  لككا   
 س  أويل عل زمل ها  وهاذ وصاحل وعلشهن عج وعلعاحلني فم   علعاحلني آارع ألهم ة مو ف ان ت ةلال. ذنتات علر 

ص سأل   اج ذكر لم حس  يف عألمم وعألتلال عيتلة م     ه. وهك ع ةت ك(  سكؤعل علك وعمل وعخلتكامل علكى عل (كال وللكا  
ج عللكم ةسكت    ذعكاج علنكاس لكم وعلعكالة عللكم وعلتسكللم هشر علثناج عللم وه ع مكا تتغك ى  كم علكرو  مك    ك  ماتكم ألن علثنكا

 تزعج على ما عرفاه م   كاج هفسم. 
   
 

 3021صفحة : 
 
ونكك  ت كك  هللا يف ذنةتككم أهرلككاج ونسككال ة كروهككم وتكك كره عألمككم علتا  ككة هلككم وخيلكك  ذكككره يف عل تككا. نككال ع كك  عل ككرم (نككال   

وةرى يف ع(  علعاحلني إذع نع   م وتم هللا وها علثناج علعكاحلو ونك  مال : ال مس أن  ا علرت  أن ةثآ عللم صاحلا 
نال هللا ت او (وأل لت علل  حمرة مو)و وهي نوعةة أ هنا ع  مال  نمحم هللا. ون  ت  مل عل كالمل علكى هك ع مشكر ا عنك  

 اما) يف سانة علفرنان. نالم ت او (وعل ة  ة الان ن نا ها لنا م  أ وعتنا وذنايتنا نرة أعني وعت لنا لل(ت ني إم
وعللسان مرعذ  م عل المل م  إلالق عسم عيلة على ما ةت امل هبا. وعلالمل يف نالم (يل) ت ت ي أن عل كر عحلس  ألتلم فهنا  

ذكككره  ككأ. وإحكككافة (لسككان) إو (صككك ق) مكك  إحكككافة عااصككا  إو علعككفةو ففلكككم مرالغككة علاصكككف اباعكك نو أ  لسكككاان 
 صاذنا. 

اةة ع  عحملراب عارقاب فلم ألهم ةرقا يف حت  م ووناعم يف هفس عألمر. وسأل أن ة ان م  عاستح ني وعلع ق هنا كن 
عجلنككة االكك ع فاسككت أ عسككم علانوككة إو أهكك  عالسككتح اق ألن علككاعن  ةنت كك  إللككم ملكك  علشككيج عاككانو  مبمككرذ مككات عالكك  

ستح ني م  ونت تراؤ أه  عجلنة عجلنكةو نكال ت كاو (أولئك  علسا ع. واا مل ة   للمنة مال ان ت ني أن ة ان علاعنوان عا
 هم علاعنوان عل ة  ةروان علفرذوس هم فلهنا اال ون). 

وسككأل عاغفككرة أل لككم نركك  سككؤعل أن ال خيزةككم هللا ةككامل عل لامككة ألهككم أنعذ أن ال ةلح ككم ةامئكك   ككيج ةن سككر منككم اككالره ونكك   
ذلكك  ومككا   لككت لككم حككزع ة إال حككزع ة كفككر أ لككم فسككأل عاغفككرة لككم ألهككم إذع  عتتهنكك  يف عل (كك  عارلككر لكك ل  وعسككت ان هللا علككى

تيج م لم مع عل الني حل م عه سان ولا كان ن  عستملا لم   لة ذعاعتمو ف ان ه ع آار  يج ها  منم حلاق مهناهكة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



نة ذةك  (أ  حكرع ذككر) هفسلة م  تهنكة أصكلم ال مك  تهنكة ذعتكم. و يف عحلك ة  أهكم ةكؤيت مم إ كرعهلم ةكامل عل لامكة يف صكا 
 فلل ى يف علنان فال ةش ر  م أه  عاانف ف ل  إتا ة نالم (وال هزل ةامل ةر ثان) أ  نط ا اا فلم  اىلرة عخلز . 

وت  مل عل المل على م آ عخلز  عن  تفسأ نالم ت او (إال از  يف عحللاة عل هلا) يف سانة علر رةو ونالم (إه  م  ت ا   
 يف آل ع(رعن.  علنان ف   أازةتم)

 وح(أ (ةر ثان) نعتع إو عل راذ عا لامل م  عا امل.  
ومجلة (إهم كان م  عل الني) ت لل  لطلا عاغفرة أل لم فلم إمياج إو أهم سأل لم مغفرة ااصة وهكي مغفكرة أككرب علك هاب   

 عيةككة عألاككرى (نككال سككالمل عللكك  أعككو عإل ككرعك ابهللو وهككا سككؤعل عنت ككاه م ككامل عخللككة ونكك  كككان أ ككاه حلككا حلنئكك  ل الككم يف
سأستغفر ل  نم إهم كان م حفلا). ول   إ رعهلم علم م  حال أ لم أهم ال ةرتى إمياهم مبا تاج  كم ع نكم؛ أو أن هللا أوحكى 

منم). إللم   ل  ما تر   إللم آةة (وما كان عستغفان إ رعهلم أل لم إال ع  ماع ة وع ها إايه فل(ا ترني لم أهم ع و هلل تربأ 
ونا  أهم مل ةت رن يف  رع إ رعهلم حلنئ  حرمان عاشكركني مك  عاغفكرة فل كان ذلك  مك  م كآ نالكم ت كاو (فل(كا تركني لكم أهكم 

 ع و هلل تربأ منم). ونا  أن ة ان للا علغفرعن لم كناةة ع  سرا علغفرعن وها ه عةتم إو عإلميان. 
رعهلم عللكم علسكالمل فل كان (ةكامل ال ةنفكع) جبكال مك  (ةكامل ةر ثكان) نعك   كم و(ةامل ال ةنفع مال) عخل ةظهنكر أهكم مك  ككالمل إ ك 

 إظهنان أن عاللتماج يف ذل  عللامل إو هللا وح ه وال عان فلم مبا ععتاذه علناس يف عل هلا م  أسراب عل فع ع  أهفسهنم. 
م (فن كان مك  عاكؤمنني) من ط كة عك   وعستظهنر ع   عطلة: أن عيايت علب أوهلكا (ةكامل ال ةنفكع مكال وال  نكان) ةرةك  إو نالك 

ككالمل إ كرعهلم عللككم علسكالمل وهكي إارككان مك  هللا ت كاو صككفة لللكامل علك   ونككف إ كرعهلم عنك ه يف ذعاىلككم أن ال خيكزى فلككم عه. 
وها عستظهنان ن لع فل ان (ةامل ال ةنفع مال) عستئنافا اربع ارت أ حم و  ت  ةره: ها ةامل ال ةنفع مال وال  نكان. وفتحكة 

) فتحة  ناج ألن (ةامل) ظر  أحلف إو ف   م رب فلما  إعرع م ونا   ناؤه على علفت و فهنا ك الم ت او (ه ع ةامل (ةامل
ةنفع علعاذنني ص نهنم). وةظهنكر علكى هك ع علاتكم أن ة كان عاكرعذ ب(مك  أتكى هللا   لكا سكللم) عإل كانة إو إ كرعهلم عللكم 

علعكافات يف نالكم (وإن مك   كل تم (أ   كل ة هكا ) إل كرعهلم إذ تكاج ن كم علسالمل ألن هللا ت كاو وصكفم مبثك  هك ع يف سكانة 
   لا سللم). 

   
 

 3022صفحة : 
 
وفلم أة ا ت كأ نامم من أصنامهنم ال تغآ عنهنم  لئاو وهفي هفع عاال صاذق  نفي وتاذ عاكال ةامئك  مك  ابب (علكى   

ت (ال عرم إذع نامت عللم عل رةنة. وم  عرانعت علم عانطع الحا ال ةهنت ى مبنانه)و أ  ال منان لم فلهنت    مو وها عس
 (علسالرة تع ق  نفي عااحاع). 
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وعالنتعكان علككى عاككال وعلرنكني يف هفككي علنككاف ني تكرى علككى قالككا أحككاعل عل راىلك  يف ذفككاع أحكك  عك  هفسككم من ةكك عفع إمككا  
  ةنعرون أابهمو وة ترب ذلك  علنعكر عنك هم عهنك ع  ف ةة وإما  نم ة (وهي علنعر)و فااال وسللة علف ةةو وعلرنان أحع م

 نا علافاج  م. نال نلس    عخلطلم:          
أثنت عك اي وعخلككلم ومل أحكع                      والةككة أ كلاخ ت لككت إ عجهككا وعنت كى ذلكك  أن عهتفكاج هفككع مكا عكك ع عاككال   

اسككتن ة إو عل ككر . فككال المل مكك  نرلكك  عالكتفككاجو كأهككم وعلرنككني مكك  وسككاىل  علكك فاع حاصكك  ابألوو   ككم ذاللككة عالنت ككاج ع
نل : ةامل ال ةنفع مال وال  نان وال  كيج آاكر. ونالكم (إال مك  أتكى هللا   لكا سكللم) عسكتثناج مك  مف كال (ةنفكع)و أ  إال 

 منفاعا أتى هللا   لا سللم. 
رة  ع  ه ه عيةة م  متشا م عا كآ وإمنكا ه ع م آ عيةة وها مفهنامل للسام ني فل ل  مل ةؤور على أح  م  سلف عافس 

أع كك  علككى الفهنككم لرةككع عسككتنالص هكك ع عا ككآ عك(كك  مكك  تفاصككل  أتككزعج تركلككا عل ككالمل. وذكككر صككاحا عل شككا  
عحت(االت ال ةسلم  يج منهنا م  ت  ةر ح  و فرنا أن هفع  وتم عستفاذة ه ع عا آ م  هظم عيةكة  اتكم ة كان أللكع 

  رتكلرهنا ذون ت لف. 
فاعلم أن ف   (ةنفع) نعفع لفاع  ومت   إو مف الو فهنا  ع ت  ةة إو عاف ال ة ت ي مف االو ك(كا ةعكل  ألن ت لكع   

 م مت ل ات  رو  ت  ةةو أ  حرو  ترو وإن أول مت ل اتم اطانع ابل ه  مت لع سرا علف  و فل لم أن نالم (ةامل ال 
م) ةشككأ إو فاعك  (ةنفككع) ومف الكم وسكررم علكك    عك   ككمو ف الكم (  لككا ةنفكع مكال وال  نككان إال مك  أتككى هللا   لكا سكلل

سللم) ها عات لع  ف   (أتى هللا) ألن فاعك  عإلتلكان إو هللا هكا عانفكاع فهنكا يف عا كآ مف كال ف ك  (ةنفكع) وعات لكع محك  
(مكك  أتكى هللا) مف الكم. ف لككم أن  ف للكم وهكا ف ك  (أتككى) علك   هكا فاعلكم مت لككع يف عا كآ  ف لكم عياككر وهكا (ةنفكع) علك  

ت  ةر عل المل: ةامل ال ةنفع انفع أو  يجو أو حنا ذل   ا ةفل  ع(امل هفي علنكافعو حسكر(ا ذل عللكم (مكال وال  نكان) مك  
ع(كامل عأل كلاج ك(ككا نكرنان. وحك   مف ككال (ةنفكع) ل عك  عل (ككامل كح فكم يف نالكم ت ككاو (وهللا ةك عا إو ذعن علسككالمل) أ  

 فتحع  أن علت  ةر: ةامل ال ةنفع أح ع  يج فيت  م لل فع ع  هفسم.  ة عا ك  أح و
وعاستثآ وها (مك  أتكى هللا   لكا سكللم) مت كني ألن ة كان عسكتثناج مك  مف كال (ةنفكع) ولكلس مسكتثآ مك  فاعك  (ةنفكع)  

ني نرلكمو وال  كا ذل ألن م  أتى هللا   لا سللم ةامئ  هكا منفكاع ال انفكع فلكلس مسكتثآ مك  صكرة  أحك  عالمسكني علسكا  
عللم عالميان مك  عا كآ عألعكم علك   نك نانه مب كآ (وال قأ كا)و فكت(حض أن ة كان هك ع عاسكتثآ خمرتكا مك  ع(كامل مف كال 
(ةنفع). وت ك ةره: إال أحك  أتكى هللا   لكا سكللمو أ  فهنكا منفكاعو وعسكتثناؤه مك  مف كال ف ك  (ةنفكع) ة كطران إو وتكاب 

نفككع)و أ  فكان هف ككم  كيج انفككع. وةرككني إمجالكم مت لككع ف ك  (ةنفككع) وهككا (  لكا سككللم) إذ كككان ت ك ةر انف ككم فاعك  ف كك  (ة
 عل لا علسللم سرا علنفع فهنا أح  أفرعذ علفاع  عل امل عا  ن  لفظ ( يج) ك(ا ت  مل آهفا. 

م)   اللككة عكككرون فاخلالصككة أن علكك   فيت هللا ةامئكك    لككا سككللم هككا منفككاع   اللككة عالسككتثناج وهككا انفككع (أ  انفككع هفسكك 
عات لككع  ف كك  (أتككى)و فككان عل لككا علسككللم نلككا ذلكك  علشككنل عانفككاع فعككان ذلكك  علشككنل انف ككا ومنفاعككا اباككتال  
عالعترانو وها حرب م  علتمرة . ونرةا م  ونكاع علفاعك  مف كاال يف ابب ظك  يف نكاهلم: التكو ونأةتكوو فم ك  عل لكا 
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ثناج متعك  مفكر  عكك  عاف كال. ونك  حعك  مك  هسككج عل كالمل علكى هك ع عانككاعل علسكلم سكررا  عك   كم علنفككعو وهلك ع فاالسكت
 إنا  مغ  أح ا  م  عجل(  علطاةلة. وت   عالستثناج من ط ا ال ة فع عإل  ال. 

 وعل لا: عإلذنعك علرالو.  
   
 

 3023صفحة : 
 
ةو أ  عخللكاص مك  ع اىلك  علشكرك  كا ةرتكع إو وعلسللم: عااصا    اة علسكالمةو وعاكرعذ هبكا هنكا علسكالمة عا ناةكة عكا ةك  

م آ علزكاج علنفسي. وح ه عاكرةض مرحكا جمكا اي نكال ت كاو (يف نلكاهبم مكرض). وعالنتعكان علكى علسكللم هنكا ألن علسكالمة 
عل لامكة  ابع  عألع(ال علعاحلة وعلظاهرةة وإمنا تثرت لل لاب ه ه علسالمة يف علك هلا ابعتركان عخلامتكة فلكأتان هبكا سكااة ةكامل

  ني ة   نهبم. 
[ مكك  ذون هللا هكك  92[ ونلكك  هلككم أةكك  مككا كنككتم ت ركك ون]91[ و ككر ت عجلحككلم للغككاوة ]90(وأ لفككت عجلنككة لل(ت ككني] 

 [). 95[ وتناذ إ للس أمج ان]94[ ف ر راع فلهنا هم وعلغاوون]93ةنعروه م أو ةنتعرون]
الو وعل ام  فلهنا (ال ةنفع مال)و أ  ةامل ع مل هفع مك  عك ع مك  علظاهر أن علاعو يف نالم (وأ لفت عجلنة لل(ت ني) وعو عحل 

أتكى هللا   لكا سكللم ونك  أ لفكت عجلنكة لل(ت كني. وعخلكروص إو تعكاةر هك ه عألحكاعل  كيج عنت كاه م كامل علك عاة إو عإلميككان 
أع ككا ذلكك    طككال إهللككة ابلرقرككة وعلرهرككة ألهككم ع تكك أ علكك عاة  ل ككاج علسككؤعل علككى نامككم فل(ككا ة ركك ون إة اظككا لرعككاىلرهمو ص 

أصنامهنم. وعالست الل على ع مل عستئهناهلا عإلهللة   لل  علتأم و وها أصا فان ة علس(ع وعلرعر وعاتزة ع  علنفكع وعل كرو 
 ص لال ذلل  علت لل  عل   حنا إللم نامم اا عمزوع ع  أتةل  ذةنهنم ابلنظر. 

لككان عإللككم عحلككع نب عل ككاانيو علكك   لككم صككفات علتعككر  يف فل(ككا ص ككت عحلمككة علككى  طككالن إهللككة أصككنامهنم عهتعككا لر  
عألتسامل وعألنوع و تعر  عان م عاتاح   شىت علتعر  إو أن فيت تعرفم ابإلحلاج عاؤ   وأهم عل   هط(ع يف جتاو ه عنم 

ة ل ككاع عكك  علشككرك ال ةككامل علر كك  فلل ل(ككاع أصككم إن عسككتغفروع هللا ع(ككا سككلف مككنهنم مكك  كفككر فككان هللا ةغفككر هلككمو وأصككم أن مل 
 ةنف هنم  يج ةامل علر  و ص صان هلم عانرة حايل علت اى وعلغاعةة   كر ذعن إتزعج عخلأ وذعن إتزعج علشر. 

واكا ككان نامكم مسكت(رة  علككى علشكرك ومل ة ك  ةامئك  أحك  مؤمنككا قكأه وقكأ  وتكم وقكأ لككا  ع ك  أالكم ككان عا كامل  كك كر  
حال عل الني ةامل علر   وساج معأهم حل  ةن مان على ما فرلكاع يف علك هلا  علرتهلا أت ن و فل ل  ألنا يف وصف

 م  عإلميان وعلطاعة وةت(نان أن ة اذوع إو عل هلا للت عنكاع عإلميان والت ساعة من مل. 
ة حاحرة فال وعإل ال : علت رةا. ون مل ت  مل يف نالم (وأ لفنا ص عيارة ) يف ه ه علسانة. وعا آ: أن عات ني ن ون عجلن 

 ةتمش(ان مش ة علساق إللهنا. 
 وعلالمل يف (لل(ت ني) المل علت  ةة.  
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(و ر ت) مرالغة يف أ ر ت ألن علت  لف فلم مرالغة للست يف علت  ةة ابهل(زةو وهظأه يف نالكم ت كاو (و كر ت عجلحكلم اك   
 علرأ . ةرى) يف سانة علنا عات. وعارعذ ب(علغاوة ) عااصافان ابلغاعةةو أ  حالل 

وذكر ما ة ال للغاوة  لملحناج عللهنم وإظهنان ح انة أصنامهنمو ف ل  هلم (أةك  مكا كنكتم ت رك ون) ويف عالنتعكان علكى ذككر  
 ه ع ذون قأه  ا خيالران  م ةامئ  مناسرة ا امل للا عإلنالع ع  عراذة تل  عألصنامل. 

ل ال مب رفة عل اىل و فال اىل  عاالىل ة  ذن م  هللا ت كاو ألن وأسن  ف   عل ال إو قأ م لامل ألن علغرض ت لع مب رفة عل ا  
 عاشركني أح ر م  أن ةاتم هللا إللهنم اطا م مرا رة. 

وعالستفهنامل يف نالم (أةن(ا كنتم ت ر ون) عستفهنامل ع  ت لني م ان عألصنامل إن مل ت   حاحكرةو أو عك  ع(لهنكا إن كاهكت  
 ا فل(ا كاهاع فملاهم منهنا منزلة عل  مل هت (ا وتا لنا وتانلفا على عخلطأ. حاحرة يف ذل  عاانفو تنزةال ل  مل ت وعه

 وعالستفهنامل يف (ه  ةنعروه م) ك ل  مع عإله ان أن ت ان عألصنامل هعرعج. وعالهتعان للا علنعأ.  
فعكاال ألن (مكا) وكتا (أةن(ا) يف عاعاحف ماصالة هان (أة ) مبلم (ما) وعات ان  يف علرسم عل لاسي أن مثلم ة تا م 

هنكا عسككم ماصككال وللسككت عازةكك ة   كك  (أةكك ) علككب تعككأ (أةكك )  زايذهتككا عسككم  ككر  ل (ككامل عألم نككةو ونسككم عاعككحف سككنة 
 متر ة. 

و(أو) للتنلككأ يف علتككا لخ وعلتنطئككةو أ  هكك  أاطككأص يف نتككاج هعككرها إايكككمو أو يف عألنكك  هكك  تسككتطلع هعككر أهفسككهنا  
 نان مبرأى م  عر هتا ول ل  نال (ف ر راع فلهنا)و أ  كر رت عألصنامل يف تهننم. وذل  حني ةل ى ابألصنامل يف عل
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وم كآ (كر ركاع) كركاع فلهنكا كركا   ك  ككا فكان (كر ركاع) م كاعف كركاع ابلت رةكر وت رةكر عللفكظ مفلك  ت رةكر عا كآ مثكك :    

عللم وذل  ألن لم ف ال مرعذفا لم مشت(ال على حروفم  كف ف عل معو وهظأه يف عألمساج: تلو المو أ  كثأو مرالغة يف
 وال ت  لف فلم م ان علت  لف يف مرعذفم ألت  عل اللة على علزايذة يف م آ علف  . 

وكر ركككاع) عاىلككك  إو (مكككا ت رككك ون)  تنزةلهنكككا منزلكككة عل  كككالج. وتنكككاذ إ لكككلس: وهكككم أوللكككاؤه -وةنتعكككرون-وحككك(اىلر (ةنعكككركم 
 هي م  وساسة إ للس. وت  مل عل المل على إ للس يف سانة علر رة.  وأصنا  أه  عل الالت علب

[ ومككا أحككلنا إال 98[ إذ هسككاة م  ككرب عل ل(ككني]97[ مهلل إن كنككا لفككي حككل  مرككني]96(نككالاع وهككم فلهنككا خيتعكك(ان] 
 [). 102[ فلا أن لنا كرة فن ان م  عاؤمنني]101[ وال ص ةع محلم]100[ ف(ا لنا م   اف ني]99عكرمان]

ونككا  أن ة ككان هكك ع مكك  ح اةككة كككالمل إ ككرعهلم عللككم علسككالمل ألنككا  ككم عااعظككة لتعككاةر هككال ذلكك  عللككامل فت ككان عجل(لككة  
 حاالو أو ت ان مستأهفة عستئنافا  لاهلا ك(ا سلأيت. 

ى مكا ونا  أن ة ان ح اةة كالمل إ رعهلم عهتهنت عن  نالم (وتناذ إ للس أمج ان) أو عن  نالكم ت كاو (ةكامل ةر ثكان) علك  
عسككتظهنر ع كك  عطلككة. وة ككان هكك ع عل ككالمل ماعظككة مكك  هللا للسككام ني مكك  عاشككركني وت لل(ككا منككم لل(ككؤمنني فت ككان عجل(لككة 
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عستئنافا م رتحا  ني ذكر عل عة وعلب    ها وها عستئنا   لال ان ي ع  نالم (ف ر راع فلهنا) ألن علسامع  ل  ةسأل 
ال تف ككم وال حتسكك  فرككني لككم ذلكك  فح اةككة خماصكك(ة عركك هتا  لككنهنم ألن نؤةككتهنم  عكك  فاىلكك ة إة ككاع عألصككنامل يف علنككان مككع أصككا

أصكنامهنم هككا مثككان عخلعككامة  لككنهنم إذ نأى عألتركاع ككك ب م ككلللهنم م اةنككة وال نكك  عا كللان تنعككال وال تفعككلا فككان م لككة 
 فسهنا. عألصنامل وح انها م هنم وهم يف ذل  عل  عب أناى  اه  على أصا ال متل   لئا هلم وال أله

وأمككا مجلككة (وهككم فلهنككا خيتعكك(ان) فهنككي يف ماحككع عحلككالو ومجلككة (مهلل) م ككال عل ككالو ومجلككة (إن كنككا لفككي حككالل مرككني)  
تكككاعب عل سكككم. و(إن) خمففكككة مككك  (إن) عانففكككة عاؤكككك ة و كككني (إن) علنافلكككةو وعلغالكككا أن ال هلكككا عجل(لكككة علكككب   ككك  (إن) 

 عانففة ع  ف   م  ابب (كان). 
عل سم ابلتاج ذون علاعو ألن علتاج هتل ابل سم يف  يج مت ما منم ك(ا ت  مل يف نالكم ت كاو (نكالاع مهلل ل ك   وتيج يف 

عل(تم ما تئنا لنفس  يف عألنض) يف سانة ةاسفو ونالم (ومهلل ألكل ن أصكنام م) يف سكانة عألهرلكاجو فهنكم ة مركان مك  
تغككو عككنهنم  كلئا. ولكك ل  أفكاذوع مت كك  عل ككالل مكنهنم ابتككتالب حككر   حكالهلم إذ انلككاع آمكاهلم عا اهككة وعلنعككر  مكانة ال

علظرفلة عاسكت ان ا كآ عاال سكة ألن عاظكرو   ك ة  عاال سكة لظرفكمو وأكك وع ذلك   اصكفهنم عل كالل اباركنيو أ  علاعحك  
 مس ة م  ع  .  علرني. ويف ه ع تسفلم منهنم ألهفسهنم إذ متشى عللهنا ه ع عل الل عل   ما كان لم أن ةروص على ذ 

و(إذ هسككاة م) ظككر  مت لككع ب(كنككا) أ  كنككا يف حكككالل يف ونككت إان هسككاة م  ككرب عل ككااني. وللسككت (إذ) مباحكككاعة  
للت لل  ك(كا تا كم علشكلخ أمحك   ك  علكاعن علتاهسكي علشكهنأ اباعكر  فل(كا ح كاه عنكم عا كر  يف هفك  علطلكا يف ترمجكة أم 

عألولو وإمنا قشي عللم حاص  عا آ عكا   فتا م م آ م  م ال (إذ). ومنم  ت فر عللرلي يف علراب عخلامس م  عل سم
 نال علنا غة:          

 ف   ع(ا ترى إذ                      ال عنجتاع لكم أ  حني ال عنجتاع لم.   
م مع عالعرتع  ابإلهللة وها ظاهر وعلتساةة: عا اذلة وعا(اولةو أ  إذ جن ل م مث  نب عل اانيو فالظاهر أصم ت لاهم مثل 

حال إ رعكهنم ك(ا ت  مل يف نالم (فاصم ع و يل إال نب عل ااني)و و ت(  أصم ت لاه مثلم فل(ا ترني هلم مك  إهللتكم ةامئك  
علك هلا إذ إذ كاهاع ال ةؤمنان ابهلل أصال يف عل هلا فهني تساةة اباآل ون  آ اع إو عالعرتع  مبا ت ك(نتم كل(كة إ كرعهلم هلكم يف 

 نال هلم (فاصم ع و يل إال نب عل ااني). 
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وح(أ عخلطاب يف (هساة م) ماتم إو عألصناملو وها م  تاتلم عاتن مل عخلطاب إو علشيج عل   ال ة    وكان سكررا   

ة يف تكا لخ هفسكم. ومنكم مكا نوى يف عألمر عل   تر إللم علن عمة  تنزةلم منزلة مك  ة  ك  وةسك(ع. وعا عكاذ مك  ذلك  عارالغك
علغكزعيل يف عإلحلككاج: أن ع(كر  كك  عخلطككاب ذاك  علككى أم   ككر علعك ةع فاتكك ه  سك ا  لسككاهم مصككر لم وهكا ة ككال: أهككت 
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أونذتو عااعنذ. وع  ع   مس اذ أهم ونف على علعفا ةليب وة ال: اي لسان ن  اأع تغكنم وعسك ت عك   كر تسكلم. وهك ع 
 هثرع وهظ(ا نال أ ا متامل:          أسلاب مترع يف عل المل 

فلكا ذمككع أجنك ى علككى سككاكو جنك  وصككلر (هسكاة م) يف صككلغة عا ككانع الستح كان علعككانة عل ملركة حككني ةتاتهنككان إو   
 عألصنامل ابل عاج وعلن ات عإلهللة. 

  ع ت عاع هلم علشرك وعاتل اع وناهلم (وما أحلنا إال عكرمان) اطاب   ض عل امة لر ض. وعناع ابكرمني أمية عل فر عل ة 
 هلم ذةنا. 

 وعاناسا أن ة ان علت رةف يف (عكرمان) مست (ال يف ك(ال عإلترعمل فان م  م ال علالمل أن ت ل على م آ عل (ال.  
 ونترككاع ابلفككاج عهتفككاج علشككاف ني علككى مجلككة (ومككا أحككلنا إال عكرمككان) حلكك  أل( ككاهم  شككفاعة عألصككنامل هلككم عنكك  هللا مثكك  

عاشككركني مكك  عل ككرب (وة الككان هكككؤالج  ككف اؤان عكك  هللا) فترككني هلككم أن ال  كككفاعة هلككاو وهكك ع عخلككرب مسككت (  يف علتحسكككر 
 وعلتاتع. 

وعلشافع: علك   ة كان وعسكطة تلكا هفكع لغكأه أو ذفكع حكر عنكم. وت ك مل ذككر علشكفاعة يف نالكم (وال تنف هنكا  كفاعة) يف  
 علر رةو وعلشفلع يف أول سانة ةاهس. 

وأما ناهلم (وال ص ةع محلم) فهنا تت(لم أاثنه ما ةل اهم م  ساج عا املة م  ك  م  ميرون  كم أو ةتعكلانو ومك  عحلرمكان   
عل   ة املهنم ك  م  ةسألاهم علرفع هبم حىت عل(اع أن مجلع عخللع تتربأ منهنم ك(ا نال ت او (ونأوع عل  عب وت ط ت هبكم 

أو ةسلس  أو ةتاتع وةامئ  ح ت كل(ة هللا (عألاكالج ةامئك     كهنم لكر ض عألسراب) فان علع ةع ها عل   ةاعسل  
 ع و إال عات ني). وت  مل عل المل على علع ةع يف نالم ت او (أو ص ة  م) يف سانة علنان. 

 وعحل(لم: عل رةاو ف ل  م  حم   فت  عحلاج  إذ ذان ونرب أال م  علع ةع.  
عالمسكني يف سككلاق علنفكي عاؤكك  ب(مك ) علزعىلكك ةو ويف ذلك  علسكلاق ةسككتا   وعاكرعذ تكنس علشكفلع وتككنس علعك ةع لانكاع 

عافكرذ وعجل(ككع يف عل اللككة علككى عجلككنس. وإمنككا االككف  ككني عمسككي هكك ة  عجلنسككني يف ح اةككة كالمهنككم إذ تككيج ب( ككاف ني) 
لى كالمهنم ما ها مرتسم مج او وب(ص ةع) مفرذع ألصم أنعذوع ابلشاف ني عيهلة علراللة وكاهاع ة هن وصم ع ة ة  فمرى ع

يف تعانهم. وأما علع ةع فاهم مفروض تنسم ذون ع ذ أفرعذه إذ مل ة ناع ع ذع م لنا فر ي على أص  هفي عجلنسو وعلى 
عألص  يف عأللفا  إذ مل ة   ذعع لغأ عإلفرعذ. وعل   ةر و يل أهم أوور مجكع ( كاف ني) ألهكم أهسكا  عكانة مكا يف أذهكاصم  

رعذ (ص ةع) فأهم أنة  أن نرى عللم وصف (محلم) فلا تكيج ابااصكا  مج كا النت كى مجكع وصكفمو ك(ا ت  مل. وأما إف
ومجع (محلم) فلم و   ال ةناسا منتهنى علفعاحة وال ةللع  عانة علفاصلة مع ما حع  يف ذل  م  علتفن  عل   ها م  

 م اص  علرلغاج. 
  عل هلا للت عنكاع أمرهم يف عإلميان ابهلل وح ه. ص فرعاع على ه ع علتحسر وعلن عمة متو أن ة اذوع إو 
 و(لا) ه ه للت(وو وأصلهنا (لا) علشرللة ل نهنا تناسي منهنا م آ علشر .  
وأصلهنا: لا أنت نا إو علك هلا يمنكاو ل نكم إذع مل ة عك  ت للكع عالمتنكاع علكى عمتنكاع متح كت (لكا) للت(كو اكا  كني علشكيج  

 عاناسرة. وعل رة: مرة م  عل ر وها علرتاع.  عا(تنع و ني كاهم مت(آ م 
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 وعهتعا (فت ان) يف تاعب علت(و.  
 [). 104[ وإن ن   هلا عل زةز علرحلم]103(إن يف ذل  يةة وما كان أكثرهم مؤمنني] 
لكم علسكالمل ت رةر اثل  هلاتم عجل(لة ت  عذع علكى عاشكركني وتسكملال لتعك(ل(هنم. وعسكم عإل كانة إ كانة إو ككالمل إ كرعهلم عل 

فان فلم ذللال  لنا علكى علاح عهلكة هللا ت كاو و طكالن إهللكة عألصكناملو ف (كا مل ةهنتك  هبكا نكامل إ كرعهلم ف(كا ككان أكثكر عاشكركني 
مب كة مبكؤمنني هبكا   ك  مساعهنككاو ول ك  علترللكر حكع علكى علرسككال صكلى هللا عللكم وسكلم. ونك  ت كك مل عل كالمل علكى هظكأ هكك ه 

 عيةة. 
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[ فكات اع هللا 107[ إل ل م نسال أمني]106[ إذ نال هلم أااهم ها  أال تت ان]105(ك  ت نامل ها  عارسلني]  

 [). 110[ فات اع هللا وألل ان]109[ وما أسئل م عللم م  أتر إن أتر  إال على نب عل ل(ني]106وألل ان]
ا كككان أكثكرهم مككؤمنني) أ  ال أتس علككلهنم وال ة ظككم عسكتئنا  لتسككللة علرسككال صكلى هللا عللككم وسككلم ان ككي عك  نالككم (ومكك 

عللك  أصككم ككك  اك ف ك  ككك  ت نككامل هككا  عارسكلني؛ ونكك  علككم عل ككرب نسكالة هككا و وككك ل   ككأن أهك  عل  ككال عل ككالة أصككم 
 ة رفان عألحاعل وةنسان أسراهبا. 

نالكت نكرةوو ونالكت  نكا عكامرو وذلك  وأه  علف   عاسن  إو نامل ها  لتأوة  (نامل) مب آ عألمة أو عجل(اعة ك(ا ة كال:  
نلاس يف ك  عسم مجع ال وعح  لم م  لفظم إذع كان لآلذمي مث  هفر ونهإو فأما إذع كان لغأ عيذملني حنا إ   ف(ؤهك  

 ال قأ. نالم عجلاهر  وتر م صاحا عللسان وعاعرا . 
انتم أن ه ع عللفظ مؤهك  عا كآ يف عالسكت (ال ال وونع يف عل شا  ه ه عل رانة  عل امل مؤهثة وتعغأها نامية  فظاهر عر  

قأو وه ع مل ة لم قأه وس ت  رعحم عللم ومل ة رص علزخمشر  عللم يف عألساس فان مح  على ظكاهر عل ركانة فهنكا خمكالف 
ككالمل ل المل عجلاهر  وع   سل ه. و ت(  أهم أنعذ تاع  أتهل  (نكامل) وأهكم نكا  أن ةعكغر علكى ناميكة فلم(كع  كني كالمكم و 

عجلاهر  وع   سل هو وها عحت(كال   لك  مك  ظكاهر كالمكم عااكك    الكم: وتعكغأه ناميكةو اكا هكا م كرن مك  أن علتعكغأ ةكرذ 
عألمساج إو أصاهلا. وأاي ما كان فهنا صرة  يف أن أتهلثم للس  تأوةلم مب آ عألمة ألن علتأوة  ععتران لل(كت لم فكال ة كان لكم 

عكغأ فكان علعكلر مك  آاثن علاحكع ذون عالسكت (ال أال تكرى أهكم ال جت ك  لل( كال عكا ةكة صكلر أور يف إترعج علعلر مثك  علت
 ااصة ابكا . 

ومجع (عارسكلني) وإمنكا كك  اع نسكاال وعحك ع أول علرسك  ومل ة ك  نرلكم نسكال وهكم أول عا ك  ني فامنكا مجكع ألن ت ك ةرهنم مل  
 شكرع وأن ت كان عركاذة أصكنامهنم حكالال ف كان ت ك ةرهنم إايه م ت كلا ة   ألت  ذعتكم ول نكم ككان إلحكالتهنم أن ةرسك  هللا 

ت  ةا ك  نسال ألن ك  نسال ة ال مث  ما نالم ها  عللم علسالملو ول ل  ت رن يف نالم (ك  ت عكاذ عارسكلني) ومكا 
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لنك نكم)    ه. ون  ح ي ت  ةرهنم أن ة ان علرسال  شرع يف نالم (أوعمرتم أن تاجكم ذكر م  ن  كم علكى نتك  مكن م ل
 يف عألعرع . 

وسككلأيت ح اةككة ت كك ةا عككاذ ومثككاذ ونككامل لككا  وأصككحاب لل ككة علككى هكك ع علككن(إ فل(ككا ت ككرن مكك  نالككم (ككك  ت) ونالككم  
 (عارسلني). 

و(إذ نال) ظر و أ  كك  اه حكني نكال هلكم (أال تت كان) ف كالاع (أهكؤم  لك ). وةظهنكر أن نالكم (أال تت كان) صك ن   ك  أن  
 هتم إذ نآهم معرة  على عل فر وة ل ل ل  ناهلم يف جماو تم (وعتر   عألنذلان). ذعاهم م  نر  وكرن ذعا 

وال ابل كر يف ه ه علسانة ه ع عاانف م  ماعنفم ألهكم أهسكا  غكرض علسكانة يف تسكللة علرسكال صكلى هللا عللكم وسكلم  
نالم ت او (وإو عاذ أاكاهم هكاذع)   كر  او  حالم مع نامم. وعألخ مست (  يف م آ عل رةا م  عل رللة. ون  ت  مل يف 

 يف سانة عألعرع . 
ونالم (أال تت ان) نا  أن ة ان لفظ (أال) مركرا م  حرفني  زة عستفهنامل ذالكت علكى (ال) علنافلكةو فهنكا عسكتئنا  عك   

 عهتفاج ت اعهم مست (  يف عإله ان وها ة ت ي عمتناعهنم م  عالمتثال ل عاتم. 
وعحك ع هكا حككر  علتح كلض مثكك  نالكم ت كاو (أال ت ككاتلان نامكا ه ثكاع أميككاصم) وهكا ة ت ككي  ونكا  أن ة كان (أال) حرفككا 

 ترالؤهم ع  تع ة م. 
 وعارعذ ابلت اى: اشلة هللا م  ع ا م إايهم على أن ت لاع م م  ركاج.  
عنكم وأان نسكال  ومجلة (إل ل م نسال أمني) ت لل  لمله ان أو للتح لضو أ  كلف تست(رون على علشكرك ونك  صلكت م 

 ل م أمني عن م. 
 وكان ها  ماساما ابألماهة ال ةتهنم يف نامم ك(ا كان حم(  صلى هللا عللم وسلم ةل ا عألمني يف نرةو. نال علنا غة:           
 ك ل  كان ها  ال خيان     
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 ان فاست ل عللهنم  تمر ة أماهتم نرك  ترللكر وأتكل ه  ر  علتأكل  مع ع مل سرع إه انهم أماهتم ألهم تانع ح و  عإله  

علرسالة فان عألماهة ذلل  على ص نم فل(كا  لغهنكم مك  نسكالة هللاو ك(كا نكال هرنك  ألم سكفلان ونك  سكألم؛ هك  تكر تم عللكم  
 ك  ة و علنيب صلى هللا عللم وسلم  ك اب ف كال أ كا سكفلان: ال وحنك  منكم يف مك ة ال هك ن  مكا ف ك  فلهنكا. ف كال لكم هرنك   

ذل : ف   عل(ت أهم ما كان للرتك عل  ب علكى علنكاس وة ك ب علكى هللا. ففكي ح اةكة عسكت الل هكا  مماهتكم  كني نامكم 
يف ه ه عل عة عاسانة مثال لل(شركني يف ت  ةرهنم حم( ع صلى هللا عللم وسلم ت رةض هبم إذ ك  اه   ك  أن ككاهاع ة عاهكم 

  على عألمة علب أنس  إللهنا. وعلتأكل  أة ا لتانع عإله ان منهنم. عألمنيو و ت(  أن ةرعذ  م أمني م  تاها هللا
ومجلكة (ومكا أسكأل م عللكم مك  أتككر) عطكف علكى مجلكة (إل ل كم نسككال أمكني) أ  عل(كتم أل أمكني ل كم وت ل(ككان أل ال  

 أللا م  ذعات م إو عإلميان هف ا لنفسي. وح(أ (عللم) عاىل  إو م لامل م  م امل عل عاة. 
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لككم (فككات اع هللا وألل ككان) أتكلكك  ل الككم (أال تت ككان) وهككا ععككرتعض  ككني عجل(لتككني عات ككالفتني. وكككرن مجلككة (فككات اع هللا ونا   
وألل ان) لزايذة علتأكل  فل ان ن  عفتت  ذعاتم ابلنهني ع  ترك علت اى ص عل  ذل  ص أعاذ ما ت ت لم مجلة عالستفتتا و 

  أتكر)و ص أعكاذ مجلكة علك عاة يف آاكر كالمكم إذ نكال (فكات اع هللا وألل كان) مكرة ص علك  ذلك    الكم (ومكا أسكأل م عللكم مك
 اثهلة مبنزلة علنتلمة لل عاة ولت لللهنا. 

 وح فت عللاج م  (ألل ان) يف عااح ني ك(ا ح فت يف نالم (وأاا  أن ة تلان) يف أوعىل  علسانة.  
مل عجلككزعج وكككاهاع ةن ككرون علر كك  ك(كا ذل عللككم نالككم يف سككانة هككا  ويف نالكم (إن أتككر  إال علككى نب عل ككااني) إ ككانة إو ةكا  

(وهللا أهركت م مك  عألنض هركام ص ة لك كم فلهنكا وخيكرت م إارعتكا). وت ك مل ذككر هكا  عنك  نالكم ت كاو (إن هللا عصكطفى آذمل 
 وهاحا) يف آل ع(رعن. 

[ إن حسككاهبم إال علككى نم لكككا 112[ نككال ومككا عل(ككي مبككا ككككاهاع ة (لككان]111(نككالاع أهككؤم  لكك  وعتر كك  عألنذلكككان] 
 [). 115[ إن أان إال ه ةر مرني]114[ وما أهتا  طانذ عاؤمنني]113تش رون]

مجلة (نالاع) عستئنا   لال اا ةثأه نالم (ك  ت نامل ها ) م  عستشرعق علسامع ا رفة ما ذعن  لنهنم و ني ها  مك  حكاعن  
 عل اىللان: هم كربعج عل امل عل   تع وع حملاونة ها . ول ل  ح لت جماذلتهنم.  طرة ة: نالاعو ونال. و 

 وعالستفهنامل يف (أهؤم ) عستفهنامل إه ان و أ  ال هؤم  ل  ون  عتر   عألنذولان فم(لة (وعتر  ) حاللة.  
ن وعألنذولان: س إ عل امل ماصافان ابلرذعلة وهي عخلسكة وعحل كانةو أنعذوع هبكم حك فاج عل كامل وف كرعجهم فت كربوع وت كاظ(اع أ 

ة اهاع وعل  فاج ساعج يف عتراع ها . وه ع ك(ا نال عظ(اج عاشركني للنيب صلى هللا عللم وسلم اا كان م  عاؤمنني ع(كان 
و ككالل و ةكك  ع كك  حانوككة: أحنكك  ه ككان تر ككا هلككؤالج ألككرذهم عنكك  فل لكك  إن لككرذهتم أن هتر كك . فككأهزل هللا ت ككاو (وال تطككرذ 

 رة ون وتهنم) عيايت م  سانة عأله امل. عل ة  ة عان نهبم ابلغ عة وعل شي ة
ونرأ عجل(هنان (وعتر  ) هب(زة وص  وتش ة  علتاج علفانلة على أهم ف   م ي م  صلغة عالفت ال. وعا آ: أصكم ككاهاع مك   

 أتراعم أو كاهاع أكثر أتراعم. ونكرأ ة  كاب (وأتراعك ) هب(كزة نطكع وسك ان علفانلكة وألكف   ك  عااحك ة علكى أهكم مجكع م كع.
 وعا آ: أصم أتراعم ال قأهم فالعلغة صلغة نعر. 

وتكاعب هكا  عكك  ككالمل نامككم  تكاص إو تكك نلع يف لفظكم وم نككاه. فأمكا لفظككم فكانرتعن أولككم ابلكاعو ن لككم يف ح كم عا طككا   
 رعهلم عللم على كالمل نامم تنرلهنا على عتعالم   المهنم. وذل  كناةة ع  مراذنتم ابجلاعب ك(ا يف نالم ت او ح اةة ع  إ

علسالمل نال (ومك  ذنةكب)   ك  نالكم (نكال إل تاعلك  للنكاس إمامكا). وةسك(ى عطكف تل كني مرععكاة لاناعكم يف تلك  عيةكة 
 وعألوو أن ةس(ى عطف ت (ل . 
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حكاعل أهك  عحلاتكة وأما م ناه فهنا عستفهنامل مؤذن من نامم فعلاع إمجال وصفهنم أتراعم ابألنذلني من  لناع أوصافا مك  أ  
علك ة  ال ة ركأ علنكاس فككأتى ابالسكتفهنامل عك  عل(ككم عسكتفهناما مسكت (ال يف نلكة عالعتنككاج اباسكتفهنم عنكمو وهككا كناةكة عك  نلككة 
تك وعه ألن عالسكتفهنامل عك  علشكيج ةكؤذن ابجلهنك   كمو وعجلهنك  تال مككم نلكة عل ناةكة ابكهنكال وحك ف  كأهمو ك(كا ة كال لكك : 

و أ  ال ة رأ  م. ويف ارب وها    كلسان ع  تا ر    عر  هللا أن أاب عرل ة كان ة اتنا  ةهن ذك فالنو فت ال: وما فالن
 ك  ةامل مترة ف ال وها: نلت وما تغو عن م مترة. 

وعا آ: أ   يج عل(ي مبا كاهاع ة (لان حىت ع تغ   تحعل  علم ما كاهاع ة (لان وأع(اهلم مبا ةناسكا مكرعترهنم فكأان ال  
 اصم. أهتم مبا نر  إمي

 وح(  (عل(ي) م آ ع تغايل وعهت(امي ف    ابلراج.  
و(ما كاهاع ة (لان) ماصال ما ص نم عحلالة ألن عحلالة ال هلا م  ع( . فاا آ: وما عل(ي مع(اهلم. وه ع ك(كا ة كال  

للعيب عألهعكان   اي يف علسؤعل ع  أح : ماذع ف   فالن ( أ  ما اربه وما حالم ( ومنم نال علنيب صلى هللا عللم وسلم 
أاب ع(أ ما ف   علنغأ  لطاىلر ةس(ى علنغر   ا ن صرذ  وها م  هاع علرلر  كان عن  علعيب ةل ا  مو ومنم نالم ا  سألم 
ع  عل ة  ماتاع م  صرلان عاشركني  هللا أعلم مبا كاهاع عاملني  أ  هللا ععلم  اهلمو فهنا إمساك ع  عجلاعب. ونرةكا منكم 

 ما ابلمو أ  ما حالم (. نال عل رب: 
وف   (كاهاع) مزة   ني (ما) عااصالة وصلتهنا إلفاذة علتأكل و أ  أتكل  م لال (ما عل(كي مبكا ككاهاع ة (لكان). وعا كآ:   

أ   يج عل(ي مبا ة (لان. وللس عارعذ مبا كاهاع ع(لاه م  نرك . وعلكاعو يف نالكم (مبكا ككاهاع) فاعك  وللسكت عمسكا ل(ككان) 
 علزعىل ة ال تنعا عخلرب.  ألن (كان)

 ومش  نالم (مبا كاهاع ة (لان) مجلع أحاعهلم يف ذةنهنم وذهلاهم يف عااحي وعحلال وعاست ر  وعلظاهر وعلرال .  
وعحلسكاب ح ل تكم: أن هللا هكا علك   ةتكاو م كاملتهنم مبكا أسككلفاع ومكا ة (لكان و  كاىلع أع(كاهلم. وهك ع عا كال عنت كاه نالككم  

اهاع ة (لان) م  مشالم مجلع أع(اهلم علظاهرة وعلرالنة علب منهنا ما  اسران عللم وها عألهم عن  علرسكال (وما عل(ي مبا ك
عاشرع فل ل  اا نكال (ومكا عل(كي مبكا ككاهاع ة (لكان) أتر كم   الكم (إن حسكاهبم إال علكى نم) علكى عكاذة أهك  عإلن كاذ يف 

سلم: (فكاذع نالاهكا (أ  ال إلكم إال هللا) ععك(اع مكو ذمكاجهم وأمكاعهلم ع مل إ ال فرصتم. وه ع ك ال علنيب صلى هللا عللم و 
 إال   هنا وحساهبم على هللا)و أ  حت لع مطا  ة ابلنهنم لظاهرهم على هللا. 

مبا  و عذ ها  نالم  لاان   الم (وما أان  طانذ عاؤمنني إن أان إال ه ةر مرني) و ني ه ع عا آ نالم يف عيةة عألارى (هللا أعلم 
 يف أهفسهنم) يف سانة هاذ. 

وعل عر يف نالم (إن حساهبم إال على نم) نعر ماصا  على علعفةو وعااصا  هكا حسكاهبم وعلعكفة هكي علكى نمو  
ألن عكككرون عخلككرب يف نككاة علاصككفو فككان عكككرونعت وعلظككرو  علاعن ككة أارككانع تت كك(  م ككآ ةتعككف  ككم عارتكك أ وهككا عحلعككال 

 ككالمل   ككاىل  أو مسككت ر ك(ككا  لنككم عل(ككاج علنحككا. وعلت كك ةر: حسككاهبم م عككان علككى عالتعككا  مبكك لال وعلثرككات عا كك ن يف عل
(علككى نم). وككك ل  نكك نه علسكك اكي يف عافتككا و وهككا نعككر إفككرعذ إحككايفو أ  ال ةتمككاو  عل ككان علككى نم إو عالتعككا  
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صكم ال ةسكتح ان أن ة اهكاع مسكاوة  هلكم يف   اهم علي. وها نذ اا ت ك(نم ككالمل نامكم مك  مطالرتكم    كاذ علك ة  آمنكاع أل
 عإلميان عل   للرم ها  م  نامم. 

ونالككم (لككا تشكك رون) جتهنلكك  هلككم ونقككم لغككرونهم وإعمككاهبم علرالكك . وتككاعب (لككا) حمكك و  ذل عللككم مككا نرلككم. وعلت كك ةر:لا  
يف سككانة هكاذ (ول ككن م نككامل تشك رون لشكك رص من حسكاهبم علككى هللا ال علككي فل(كا سككألت(اهلم. وذل علكى أهككم تهنلهنككم نالكم 

 جتهنلان). ه ع ها علتفسأ عل   ةطا ع هظم عيةة وم ناها م  قأ عحتلاص إو  ايذعت وفروض. 
وعافسرون حناع منحى أتوة  (عألنذلكان) أصكم عااصكافان ابلرذعلكة عل هلكةو أ  علط ك  يف صك ق إميكان مك  آمك   كمو وت لكاع  

ؤع مك  عل شكف علكى حك(اىلرهم وصكحة إميكاصم. ول ك  علك   محلهنكم علكى ذلك  هكا نالم (ومكا عل(كي مبكا ككاهاع ة (لكان) تكرب 
 لفظ عحلساب يف نالم ( إن حساهبم إال على نم) فح(لاه على عحلساب عل   ة ع ةامل عجلزعج وذل  ال ةثلج لم علع ن. 
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 (لان) فر   أن أ ط  م ت ى لرذهم صر  مهكم وعطف نالم (وما أان  طانذ عاؤمنني) على نالم ( وما عل(ي مبا كاهاع ة  

 ال ةف لم. 
 ومجلة (إن أان إال ه ةر مرني) عستئنا  يف م آ علت لل و أ  ألن وصفي ةعرفو ع  ماعف ت م.  
 وعارني: م  أابن عات    مب آ  ني ووح . وعل عر إحايف وها نعر ماصا  على صفة.  
عللككم علسككالمل مككع نامككم  ككرلم مبككا ح ككي هنككا و ككني عحل ككاةتني عاككتال  مككاو  ونكك  ت كك مل يف سككانة هككاذ ح اةككة مانككف لنككا  

فل لهن(ككا مانفككان أو  ككا كالمككان يف مانككف وعحكك  ح ككي أحكك  ا هنالكك  وعياككر هنككا علككى عككاذة نعككل عل ككرآنو ف(ككا يف 
 إح ى عيةتني م   ايذة  (  على أهم م (  اا يف عألارى. 

[ فكافت   لكو و لكنهنم فتحكا وجنكو 117[ نال نب إن نامي كك  ان]116رتامني](نالاع لئ  مل تنتم ةنا  لت اه  م  عا 
 [). 120[ ص أقرننا     علرانني]119[ فأجنلنم وم  م م يف علفل  عاشحان]118وم  م ي م  عاؤمنني]

 اا أعلاهم عالست الل صانوع إو سال  عارطلني وها عاناحلة ابألذى.  
قلا عست (الم يف عل ت   مو و(م  عارتامني) ةفل  م   ني عل ة  ة انران ابلرتمو أ  مك   وعلرتم: علرمي ابحلمانةو ون  

 فئة عل عان عل ة  ةستح ان علرتمو ك(ا ت  مل يف نالم (وما أان م  عاهنت ة ) يف سانة عأله امل. 
 نالعهنم ع  علت  ةا. ونالم (إن نامي ك  ان) متهنل  لل عاج عللهنم وها ارب مست (  يف إهشاج علتحسر وعللأس م  إ 
وعلفت : عحل مو وأتكل ه ب(فتحكا) إلنعذة ح كم  ك ة و وهكا عالستئعكال ولك ل  أع ركم ابالحكرتعس   الكم (وجنكو ومك    

 م ي م  عاؤمنني). 
 وعاشحان: عا(لاج.  
 ة م  علناس. و(ص) للرتعاي علرتيب يف عإلاران ألن إقرعق أمة كاملة أعظم ذاللة على عظلم عل  نة م  إجناج لاىلف 
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 وح   عللاج م  نالم (ك  ان) للفاصلة ك(ا ت  مل يف نالم (فأاا  أن ة تلان).  
 [). 122[ وإن ن   هلا عل زةز علرحلم]121(إن يف ذل  يةة وما كان أكثرهم مؤمنني] 
  نككرةو وهككم عيةككة يف نعككة هككا  ذاللتهنككا علككى أن هللا ال ة ككر علكك ة  ة كك  ان نسككلم ففككي هكك ه عل عككلة آةككة لل(شككركني مكك 

 ة ل(ان نعة ها  وعلطافان. 
[ فككات اع هللا 125[ إل ل ككم نسككال أمككني]124[ إذ نككال هلككم أاككاهم هككاذ أال تت ككان]123(ككك  ت عككاذ عارسككلني] 

 [). 127[ وما أسئل م عللم م  أتر إن أتر  إال على نب عل ل(ني]126وألل ان]
  رةر عااعظة لل(   ني     مجلة (ك  ت نامل ها  عارسلني). مجلة مستأهفة عستئنا  ت  عذ ألاران علتسللة للرسال وت 
وعل ال يف ه ه عيايت كال ال يف هظأهتا يف أول نعة ها  ساعج ساى أن نالم ت او ( كك  ت عكاذ عارسكلني) ةفلك  أصكم   

لفكاج مك    ك  نكامل ك  اع نساهلم هاذع وك  اع نسالة ها  ألن هكاذع وعظهنكم مبعكأ نكامل هكا  يف آةكة (وعذككروع إذ ت ل كم ا
 ها ) يف سانة عألعرع . 

 وعنرتن ف   (ك  ت)  تاج علتأهل  ألن عسم عاذ علم على أمة فهنا مؤول مب آ عألمة.  
وعل ال يف (أال تت ان) مث  عل ال يف هظأه عات  مل يف نعة نامل ها . ونالم (إل ل م نسال أمني) ها ك ال ها  ل امكمو  

كان م روفا ابألماهكة وحسك  عخللكع نرك  علرسكالة. وةك ل ل كان هكاذ نك  ككان كك ل  يف نامكم فان علرسال ال ةر   إال ون   
نال نامم لم (إن ه ال إال ععرتعك   ض آهلتنا  ساج) يف سانة هاذ عل عل على أصكم  ع(كاع أن تغكأ حالكم ع(كا ككان م روفكا 

  م م  نر   سرا ساج ععت اذه يف آهلتهنم. 
عللكككم ك(كككا ت ككك مل يف نعكككة هكككا . وحككك   ايج (وألل كككان) للفاصكككلة كحككك فهنا يف نعكككة هكككا   وتفرةكككع (فكككات اع هللا وألل كككان) 

 وإ رعهلم آهفا. 
 وت  مل ذكر عاذ وهاذ عن  نالم ت او (وإو عاذ أااهم هاذع) يف سانة عألعرع .  
[ وإذع  طشككككككككتم  طشككككككككتم 129[ وتتنكككككككك ون معككككككككاهع ل ل ككككككككم هلكككككككك ون]128(أترنككككككككان   كككككككك  نةككككككككع يةككككككككة ت رثككككككككان] 

 [). 130ترانة ]
نأى م  نامم متح ا للشغ  ممان ذهلاهمو وإعرعحا ع  علف رة يف عيارة وعل (  هلا وعلنظر يف عل انرةو وإ كرعكا مكع هللا  

يف إهللتكمو وعهعكرعفا عك  عركاذة هللا وحك ه علك   ال هنكم وأع(كرهم يف عألنض و عذهكم نكاة علكى عألمكمو فاهعكرفت  كاهتم إو 
 . علت اظم وعلتفاار وعللهنا وعلل ا
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وكاهت عاذ ن   لغاع مرلغا عظل(ا م  علرأس وعظم علسلطان وعلتغلا على علرالذ  ا أاثن ناهلم (م  أ ك  منكا نكاة) ف ك     
كاهكت نراىلك  عل ككرب تعكف علشككيج عل ظكلم يف هاعككم مهكم (عكاذ ) وكككاهاع أهك  نأ  سكك ة  ونتاحكة أحككالمل نكال وذعك ع كك  

 مثل  عاا ل:          
 وأحالمل عاذ ال خيا  تللسهنم                      ولا هطع عل اعن قرب لسان ونال علنا غة مي   قسان:            
أحالمل عاذ وأتساذ مطهنرة                      م  عا  ة وعيفات وعألص  فطال عللهنم عألم و وتفنناع يف إنحاج عهلكاىو   

سكهنم فأحكاعاع عجلاهكا عألهكم لملهسكان وهكا تاهكا علك ة  و ككاج علكنفس وأ لكاع أن وأنرلاع علكى عالك عت وع كت  علغكرون مهف
ة عكك وع مكك  أع(ككاهلم عا اصكك  علناف ككة وهلككة إنحككاج هللا علككى أع(ككاهلم حلككا علرائسككة وعلسكك( ةو ف ركك وع عألصككناملو وعسككتنفاع 

علكى مكا فتنكاع ابإلعمكاب  كم و  مكم إذ جباها هللا ت كاوو وعسكتح( اع علناصكحنيو وأنسك  هللا إلكلهنم هكاذع ففكاحتهنم ابلتكا لخ 
أهلككاهم علتنككافس فلككم عكك  م رفككة هللا فنركك وع عترككاع علشككرعىلع وككك  اع علرسككال. ف(كك  سككا ع أع(ككال عككاذ أصككم كككاهاع  نككاع يف لككرق 
أسفانهم أعالما ومنانعت تك ل علكى علطرةكع ككلال ة ك  علسكاىلرون يف تلك  علرمكال عاتن لكة علكب ال تر كى فلهنكا آاثن علسكاىلرة  
وعحتفروع و ل وع معاهع لل(لاه وهي علعهنانةج جت(ع ماج عاطر يف علشتاج للشرب منهنا عاسافرون وةنتفكع هبكا عحلاحكرون يف 
 مكك  نلككة عألمطككانو و نككاع حعككاان ونعككانع علككى أ ككرع  مكك  عألنضو وهكك ع مكك  عألع(ككال علناف ككة يف ذعهتككا ألن فلهنككا حفككظ 

عهلل ة عطشا إذع ف  وع عااج ونكت عحلاتكة إللكمو ف(كىت أنةك  هبكا نحكى هللا  علناس م  عهلالك يف علفلايف   الل علطرقو وم 
 ت او  نفع عرل ه كاهت ت ةرة ابلثناج عاتال وعلثاعب آتال. 

فأمكا إذع أ كك  إنحككاج هللا ت ككاو هبكا وعهكك ت للككرايج وعلغككرون ابل ظ(كة وكككاهاع م رحككني عكك  علتاحلك  وعكك  عرككاذة هللا عه لرككت  
ال ةنظر فلهنكا إو تاهكا علنفكع وال حتك  علنكاس علكى عالنتك عج يف أتسكلس أمثاهلكا ونعكانعها علت(ك   مبكا عظ(ة ذهلاةة حم ة 

وت وه منهنا. فعان وتاذها  رلهنا ابل ر  ألصا الت ع  نو  عا اص  عحلسكنة فكال عكربة عنك  هللا هبكا ألن هللا الكع هك ع 
عكك  عياككرة وعالنتعككان علكى علتككزوذ للحلككاة علكك هلا مبنزلككة مكك  عل كامل لل ككان مظهنككر   اذتككم ولاعتككم. وككاهاع أة ككا يف عإلعككرعض 

  سران أهفسهنم اال ة  يف عل هلا. 
وعألع(ال إذع الت ع  مرععاة عا اص  علب ترحي هللا ت او عاتلفت مشكانب ع(للهنكا لرعىلكع نك ذع علكى عاكتال  عهل(كم  

ه ان  على سنة عااععظ فاصا تركآ علكى مرععكاة مكا وعتتالب عاعاحل عخلاصة فل ل  أه رها عللهنم نساهلم ابالستفهنامل عإل
يف عألع(ال م  عل ر علرعت  على علنفع فال ةلفت علاععظ إو ما عسى أن ة كان يف عألع(كال مك  مرتكا  إذع ككان ذلك  
علنفع مرقااب للناس فان ابع  علرقرة عانر  يف علنكاس مغك  عك  تكرقلرهنم فلكمو وتعك   علكاععظ لك ل  ف كال واكروص عك  

 ع   تح ةرهم أو حترة هنم فل(ا ع ع ذل و وإذع كان علراع  على عخلكأ مف كاذع أو حكئلال. ونك  ككان هك ع عا كامل م كامل عا
ماعظة ك(كا ذل عللكم نالكم ت كاو عكنهنم (نكالاع سكاعج عللنكا أوعظكت أمل لك  ت ك  مك  علكاععظني). وم كامل عااعظكة أوسكع مك  

إو مكا يف هفاسكهنم مك  عألذوعج علروحلكة ولكلس يف ماعظتكم أمكر  تغلكأ  م امل تغلأ عان ر ف(اعظة هاذ عللم علسالمل متاتهنكة
 ما  ناه م  عل المات وال ما عه وه م  عاعاهع. 

واا صان أور علرناج  اقال ع  عا ل علنافع للحلاة يف عيارة هزل ف لهنم عاف كي إو عل رك  منزلكة علك   أنةك  منكم عل رك   
 ذاكال  كزة عإله ككان علكى ف ك  (ترنكان)و ونلك  جب(لككة (ت رثكان) علكب هكي يف ماحككع  عنك  علشكروع فلكم فكأه ر علككلهنم علرنكاج
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عحلال م  فاع  (ترنان)و مع أصم اا  ناع ذل  مكا أنعذوع  ف لهنكم عرثكاو ف(نكا  عإله كان مك  عالسكتفهنامل عإله كان  هكا علرنكاج 
 عا ل  ابل ر  ألن عحل م إذع ذا  على م ل    ل  عهعر  إو ذل  عل ل . 

وك ل  عا طا  على علف   عاستفهنم عنم وها مجلة (وتتن ون معاهع) ها ذعا  يف حلز عإله ان وم ل  هبا عا طا   
عللككم  نككاج علككى أن عحلككال عاتاسككطة  ككني عجل(لتككني ترتككع إو كلتلهن(ككا علككى نأ  كثككأ مكك  عل(ككاج أصككال علف ككم ال سككل(ا إذع 

 نامت عل رةنة على ذل . 
   
 

 3031صفحة : 
 
عاتلفكت أنكاعل عافسككرة  يف ت لكني علرنكاج وعيايت وعاعككاهع ك(كا سكلأيت. ويف   ككض مكا نكالاه مككا هكا مكتح(ض للهنككا ونك    

 وعل ر  وعلفساذو ويف    م ما عألص  فلم عإلابحةو ويف    م ما ها صال  وهفع ك(ا سلأيت. 
 ككا ةشككت(  عللككم عكك مل علت ككاى علكك   ومانككع مجلككة (أترنككان) يف ماحككع  كك ل عال ككت(ال جل(لككة (أال تت ككان) فككان م كك(اصا  

 تسلإ عللم عإله ان وها يف م آ علنفي. 
 وعلرةع   سر علرعج: علشر و أ  عا ان عارتفعو ك ع ع  ع   عراسو وعلطرةع وعلفج م عجلرلنيو ك ع نال جماه  ونتاذة.  
ن عالمكة علكى إت كان صكاه م أو عظ(كة وعيةة: عل المة عل علة على علطرةكعو وتطلكع عيةكة علكى عاعكناع عا مكا ألهكم ة كا  

 صاحرم. 
 و(ك ) مست (  يف عل ثرةو أ  يف عألنايع عاشرفة على علطرق عاسلاكةو وعل ر : عل (  عل   ال فاىل ة هفع فلم.   
وعاعاهع: مجع معنع وأصلم مف   مشتع م  صنع فهنا مع ن مل(ي وصكف  كم لل(رالغكةو ف لك : هكا عجلا لكة عحملفكانة يف  

 ونو  ع  نتاذة: مرنلة ابجلأ خيزن هبا عااج وةس(ى صهنرنا وماتالو ونل : نعان وها ع  جماه . عألنض. 
 وكاهت  الذ عاذ ما  ني ع(ان وح رمات  رنا وقراب ومتغلغلة يف علش(ال إو علرمال وهي عألح اق.  
حلعكالو وعل كالمل هت كم هبكمو أ  ومجلة (ل ل م هل ون) مستأهفة. و(ل  ) للرتتكيو وهكا للكا عاكت لم  كلئا مسكت رب ع 

أنتكا ل ك  عخللككاذ  سكرا تلك  عاعككاهع. ونلك : ت لكت عككاذ  نكاايت علكى عارتف ككات علكى علطكرق ة رثككان فلهنكا وةسككنرون 
اباانة. ون  ةفسكر هك ع عل كال من عألمكة يف حكال عحنطالهنكا حالكت مكا ككان ماحكاعا لل(عكاحل إو مفاسك  ف (ك وع إو مكا  

سككأ وعألمكك  علككى علسككا لة مكك  عل ككالل يف علفلككايف عاهنل ككة فم لككاه م ككام  هلككا وسككنرةة ك(ككا كككان مرنلككا ل عكك  تلسككأ عل
عه ت   ض أذةرة علنعانى يف  الذ عل رب جمالس نرو وك(ا أذنكنا علعكهنانةج علكب يف نرلاتنكة كاهكت اكزعان الكاه  قكاعن 

 ه.  1303ول ه ع عل رن سنة عانسا ة إللهنا على عحلنااي فرأةناها م ام  للعاص وخما ن لل وعب إو أ
ونلكك : إن عاعككاهع نعككان عظل(ككة عهكك وها فل ككان عإله ككان علككلهنم متاتهنككا إو عإلسككرع  يف عإلهفككاق علككى أ نلككة نعسككنة  

م لنة كأصا متن هنم م  عاات فل كان عل كالمل مسكانا مسكاق عااعظكة مك  علتاقك  يف علكرت  وعلت كاظم. هك ع مكا عستنلعكناه 
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اعل ع  عافسرة  وهي ت ل على حأة م  االل كالمهنم يف تاتلم إه ان هاذ على نامم ع(لني  م  كل(ات عهتثرت يف أن
 كاان م  وذة  يف علنافع م  أع(ال عألمم وأحسا أن ن  أ لنا تل  عحلأة. 

ونالم (وإذع  طشتم  طشتم ترانة ) أع ا  م ماعظتهنم على عللهنا وعلل ا وعحلرص على عل هلا من وعظهنم على علش ة  
لى عخللع يف عل  ا ة وه ع مك  عك مل علتكاع ن يف عل  كال فهنكم ةرنكان عل المكات إلن كاذ علسكا لة وةعكطن ان عاعكاهع إلقاوكة ع

 عل طاش ف لف ةالني ه ع علتف أ ابإلفرع  يف علش ة على علناس يف علرطو هبمو أ  ع ا تهنم. 
 ةرطشان هبا) يف آار عألعرع .  وعلرطو: عل رب عن  علغ ا  سا  أو سلفو وت  مل يف نالم (أمل هلم أة  
و(ترانة ) حال م  ح(أ ( طشتم) وها مجع ترانو وعجلركان: علشك ة  يف قكأ عحلكع. فكاا آ: إذع  طشكتم ككان  طشك م  

يف حالة علتمربو أ  عإلفرع  يف عألذى وها ظلم نال ت او (إن ترة  إال أن ت ان ترانع يف عألنض وما ترة  أن ت ان مك  
أن عل  ككاب أن ة ككان لككم حكك  مناسككا للكك ها عا انككا عللككم  ككال إفككرع  وال تفككرةإ يف علككرطو عسككتنفا  عاعكلحني). و كك
   اق عخللع. 

ويف صحل  مسلم ع  أم هرةرة نال نسال هللا صلى هللا عللم وسكلم: (صكنفان مك  أهك  علنكان مل أن كا: نكامل م هنكم سكلا    
..) عحلك ة . وونككع ف ك  ( طشككتم) علثكال تككاعاب ل(إذع) وهككا ككأذانب علر ككر ة كر ان هبككا علنكاسو وهسككاج كاسكلات عككانايت

مرعذ  لف    رلهنا حلعال عالاتال   ني ف   علشر  وف   عجلاعب ابل (امل وعخلعاص ك(ا ت  مل يف نالكم ت كاو (وإذع 
 رةكره أتكلك  مروع ابللغا مروع كرعمكا) يف سكانة علفرنكان وإمنكا ة عك  مثك  هك ع علكنظم إلفكاذة عالهت(كامل ابلف ك  إذ  عك  مك  ت

 م لالم. 
[ وتنككككككت 133[ أمكككككك كم مه ككككككم و نككككككني]132[ وعت ككككككاع علكككككك   أمكككككك كم مبككككككا ت ل(ككككككان]131(فككككككات اع هللا وألل ككككككان] 

 [). 135[ إل أاا  علل م ع عب ةامل عظلم]134وعلان]
   
 

 3032صفحة : 
 
عيايت وعهككاذهم عاعككاهع وعلككى  اكا أفككاذ عالسككتفهنامل يف نالكم (أترنككان   كك  نةكع آةككة) م ككآ عإله ككان علكى مككا نككانن  نكاجهم  

   هتم على علناس عن  علغ ا فرع عللم أمرهم ابت اج هللاو وحع  مع ذل  علتفرةع ت رةر مجلة عألمر ابلت اى وعلطاعة. 
وحكك   ايج عاككت لم مكك  (ألل ككان) كحكك فهنا يف هظأهككا عات كك مل. وأعلكك  ف كك  (وعت ككاع) وهككا مسككتغآ عنككم لككا عنتعككر علككى  

سكم عجلاللكة ألن ظكاهر علكنظم أن ة كال: فكات اع هللا علك   أمك كم مبكا ت ل(كانو ف ك ل عك  م ت كى علظكاهر عااصال وصفا ال
و كو عل كالمل علككى عطكف عألمككر ابلت كاى علكى عألمككر علك   نرلككم أتكلك ع لككم وعهت(امكا ابألمكر ابلت ككاى مكع أن مككا عكرض مكك  

 علنظم  عاذة ف   (عت اع). علفع   ني علعفة وعااصا  جب(لة (وألل ان) ن ى من ة اذ عتعال 
وإمنا أيت  ف   (عت اع) م طافا ومل ةؤت  م مفعاال اا يف عجل(لة علثاهلكة مك  علكزايذة علكى مكا يف عجل(لكة عألوو مك  علتك كأ   

ع  ه امل هللا عللهنمو ف لع  ف   علت اى يف عجل(لكة عألوو عسكم علك عت عا  سكة لمل كانة إو عسكتح انم علت كاى ل عتكمو ص علك
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 ف   علت اى يف عجل(لكة علثاهلكة عسكم عااصكال  عكلتم عل علكة علكى إه امكم لمل كانة إو عسكتح انم علت كاى السكتح انم علشك ر 
 على ما أه م  م. 

ونك  تككاج يف ذكككر علن (ككة ابإلمجكال علكك   ةهنلككي علسككام ني لتل ككي مكا ةككرذ   كك ه ف ككال (علك   أمكك كم مبككا ت ل(ككان) ص فعكك   
نككني وتنككات وعلككان) وأعلكك  ف كك  (أمكك كم) يف مجلككة علتفعككل  لككزايذة عالهت(ككامل  كك ل  عإلمكك عذ فهنككا   الككم (أمكك كم مه ككامل و 

للتاكل  عللفظي. وه ه عجل(لة مبنزلة   ل علر ض م  مجلة (أم كم مبكا ت ل(كان) فكان ف ك  (أمك كم) علثكال وإن ككان مسكاواي 
(مه كامل و نكني) عخل علك   هكا   كض  كا ت ل(كان. وككال ل(أم كم) عألول فامنا صان   ال منم ابعتركان مكا ةت لكع  كم مك  نالكم 
 عالعترانة  علتاكل  وعلر ل ة ت ي علفع  فأتلم مل ت طف عجل(لة. 

وع ت أ يف ت  عذ علن م   كر عأله امل ألصا عت  ه (ة على أه  ذل  علرل  ألن منهنا أناعهتم ولراسهنم وعللهنا أسفانهم وكاهاع  
للهنا علرنني ألصم ه (ة عظل(ة مصا أهسهنم وعاصم على أسراب عحللاة و  اج ذكرهم أه  جن ة فهني سرا   اىلهنم وعطف ع

    هم وكثرة أمتهنمو وعطف عجلنات وعل لان ألصا هبا نفاهلة حاهلم وعتساع ن نهنم وعلو أه امهنم. 
م عك عاب إن مل ومجلة (إل أاا  علل م ع عب ةكامل عظكلم) ت للك  إله كان عك مل ت كاعهم ولل(كر ابلت كاىو أ  أاكا  علكل  

 تت اعو فان عألمر ابلشيج ةستلزمل علنهني ع  ح ه. 
 وعل  عب نا  عن ةرة   م ع عاب يف عل هلا تاع هم هللا  م على لساهمو ونا  أن ةرة   م ع عب ةامل عل لامة.  
 ووصف (ةامل) ب(عظلم) على لرة ة عكا  عل  ليو أ  عظلم ما  ع  فلم م  عألهاعل.  
[ ومككككككا حنكككككك  137[ إن هكككككك ع إال الككككككع عألولككككككني]136لنككككككا أوعظككككككت أمل مل ت كككككك  مكككككك  علككككككاععظني](نككككككالاع سككككككاعج عل 

[ وإن ن ككككك  هلكككككا عل زةكككككز 139[ ف ككككك  اه فكككككأهل نهنم إن يف ذلككككك  يةكككككة ومكككككا ككككككان أكثكككككرهم مكككككؤمنني]138مب ككككك  ني]
 [). 140علرحلم]

فككاج مككا نعكك ه مكك  وعظككم وهككا أتككا اع  تأةلسككم مكك  أن ة رلككاع إن ككاذه فم لككاع وعظككم وع مككم سككاعجو أ   ككا سككاعج يف عهت 
 عمتثاهلم. 

 وعهل(زة للتساةة. وت  مل  لاصا عن  نالم (ساعج عللهنم أه نهتم أمل مل تن نهم ال ةؤمنان) يف سانة علر رة.  
وعلككاعظ: علتناةككف وعلتحكك ةر مكك   ككيج فلككم حككرو وعالسككم عااعظككة. وت كك مل يف نككاعه (وهكك ى وماعظككة لل(ت ككني) يف سككانة  

 عل  اذ. 
مل ت   م  علاععظني) أمل مل ت   يف ع عذ عااصافني ابلاععظنيو أ  مل ت   مك  أهك  هك ع علاصكف يف  كيجو  وم آ (أمل 

وها أ   يف هفي علعفة عنم م  أن لا نل : أمل مل ت ظو ك(ا ت  مل يف نالم ت او (نال أعاذ ابهلل أن أككان مك  عجلكاهلني) 
أان مك  عاهنتكك ة ) يف سككانة عأله ككاملو وت ك مل آهفككا نالككم يف نعككة هككا  يف سكانة علر ككرةو ونكك  ت كك مل  لاهكم عنكك  نالككم ت ككاو (ومككا 

 (لت اه  م  عارتامني). 
ومجلككة (إن هكك ع إال الككع عألولككني) ت للكك  ا كك(ان مجلككة (سككاعج عللنككا أوعظككت أمل مل ت كك  مكك  علككاععظني)و أ  كككان سككاعج  

لككامل للفكرة ني حاصك  يف م ككامل ذعكاة هككاذ عللنكا فكال هترككع وعظك  ألن هك ع الككع عألولكني. وعإل ككانة ب(هك ع) إو  كيج م 
 إايهم وسلأيت  لاهم. 
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 3033صفحة : 
 
ونالم (الع عألولني) نرأه انفع وع   كثأ وع ك  عكامر ومحكزة وعاصكم والكف   كم عخلكاج وحكم علكالمل. ونكرأه ع ك  كثكأ وأ كا   

 ع(رو وعل ساىلي وأ ا ت فر وة  اب  فت  عخلاج وس ان علالمل. 
ع عألول (الع)   (تني فهنا علسملة عات( نة يف علنفس ابعثة على ع(ك  ةناسكرهنا مك  اكأ أو  كر ونك  ف لى نرعجة علفرة 

فسر ابل اى علنفسلةو وها تفسكأ ناصكر فلشك(  لركاىلع عخلكأ ولركاىلع علشكر ولك ل  ال ة كر  أحك  علنكاعني مك  عللفكظ إال 
مو نال ت او (وإه  ل لى الع عظلم). ويف   ل  ة م إللم فل ال: الع حس و وة ال يف ح ه: ساج العو أو الع ذمل

 عحل ة   واالع علناس  لع حس   . 
فككاذع أللككع عكك  علت للكك  هعككر  إو عخللككع عحلسكك و ك(ككا نككال عحلرةككر  يف عا امككة علتاسكك ة  وال ككي ه ككم عل ككانو و لككو و ككني  

 تانعيت  ان  أ  يف حس  عخللع. 
ة يف علكنفس أ  مت( نكة مك  علف كر  تعك ن هبكا عك  علكنفس أف كال وعخللع يف عصطال  عحل (كاج: مل كة  أ  كلفلكة نعسكن 

 صاحرهنا   ون أتم . 
فنلع عارج جم(اع قرعىلز  أ  لراىلع هفسلة  مؤتلفة م  عهطراع ف ر : إما ترلي يف أص  ال تمو وإما كسيب ان كي عك    

 ه مك   اععك  حمركة مكا  كاه . وةنرغكي مترن علف ر عللم وت ل ه إايه الستحساهم إايه ع  جتر ة هف م أو ع  ت لل  ما ةشكاه
أن ةس(ى عاتلانع م  نال أو ع(  ل عتمو أو ل اهم م  سأة م   رم وة ت    م وةسك(ى ت للك عو وحماولتكم تسك(ى هل كا. 

 نال سامل    وع عة:          
ومت كك  مكك  علككنفس صككان  عللكك  ابل عككل  فل(ككا أهككت فاعلككم                      إن علتنلككع فيت ذوهككم عخللككع فككاذع عسككت ر  

سملة لم نر  أع(الم على ما متللم عللم وأتمره  م هفسم  ل  ال ةستطلع ترك عل (  مب ت اهاو ولا نعمل مح  هفسم على 
ع مل عل (  مبا متللم سملتم الستعغر هفسم وإنعذتم وح ر نأةم. ون  ةتغأ عخللع تغأع ت ننلا  سرا جتر ة عجنرعن م رة م  

ا اا  عانرة سلئة م  ترعىلكم  تحك ةر مك  هكا نك وة عنك ه العت كاذ هعكحم أو خلكا  ع ا كم. وأول ذلك  ذععلمو أو  سر
 ها عااععظ عل ةنلة. 

وم آ عيةة علكى هك ع نكا  أن ة كان عحمل كي عكنهنم أنعذوع مك حا اكا هكم عللكم مك  عألحكاعل علكب أصكروع علكى عك مل تغلأهكا  
ة رلكاع فلكم عك ال وال مالمكا ك(كا نكال ت كاو عك  أمثكاهلم (ترةك ون أن تعك وان  فل ان أنعذوع أصا الكع أسكالفهنم وأسكاهتم فكال

 ع(ا كان ة ر  آابؤان). فاإل انة تنعر  إو ما هم عللم عل   صاهم عنم نساهلم. 
ونككا  أن ة اهككاع أنعذوع مككا ةكك عا إللككم نسككاهلم: أ  مككا هككا إال مكك  الككع أانس نرلككمو أ  مكك  ع اىلكك هم ومككا نعحككاع عللككم  

م وأهكم عكرب عللهنكا وعهتحلهنكاو أ  مككا هكا  ذن مك  هللا ت كاو ك(كا نككال مشكركا نكرةو (إن هك ع إال أسكالأ عألولككني). أهفسكهن
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 وعإل انة إو ما ة عاهم إللم. 
 
وأما على نرعجة علفرةع علثال فاخللع  فت  عخلاج وس ان علالمل معك ن هكا عإلهشكاج وعلت كاة و وعخللكع أة كا معك ن الكعو  

هو ومنم نالم ت او (وهل ان إف ا). وت ال عل رب: ح ونا فالن محاذة  عخللع وهي عخلرعفكات عافت لكةو إذع ك ب يف ارب 
وة كال لكم: عاككتالق  عكلغة عالفت ككال عل علكة علكى علت لككف وعالاكرتععو نكك  ت كاو (إن هك ع إال عاككتالق) وذلك  أن عل ككاذب 

 خيلع اربع مل ة ع. 
علرسككالة عكك  هللا ككك ب ومككا هككربان مكك  علر كك  عاككتالقو فاإل ككانة إو مككا تككاج  ككم فلمككا  أن ة ككان عا ككآ أن مككا تككزعم مكك   

 صاحل. 
ونككا  أن ة ككان عا ككآ أن حلاتنككا كحلككاة عألولككني حنلككا ص منككاتو فككال المل علككى علتشككرلم علرللككر وهككا كناةككة عكك  علت كك ةا  

ك(كا مككات عألولكان ومل ةر ك  أحكك    ابلر ك  علك   حك نهم تككزعجه يف نالكم (إل أاكا  علككل م عك عب ةكامل عظككلم) ة الكان:
منهنم نإ ف  ل  حنلا حن  ص منات وال هر  . وه ع ك ال عاشركني (فأتاع اابىلنا إن كنتم صاذنني) فاإل انة يف نالم (إن 
ه ع إال الكع عألولكني) إو عخللكع علك   هكم عللكم ك(كا ذل عللكم عاسكتثآ. فهنك ه أن  كة م كان وعحك  منهنكا مك  و وعونكان ذملو 

 ذعاج. ووعح  
 ومجلة (وما حن  مب   ني) على عا ال عألول وعلثال وعلثال  عطف على مجلة (إن ه ع إال الع عألولني) عطف مغاةر.  
 وعلى عا آ علرع ع عطف تفسأ ل اهلم (إن ه ع إال الع عألولني) تعر ا     عل ناةة.  
 وعل عر نعر إحايف على عا ال كلهنا.  
هط اع  لغتهنم مجال كثأة تنح  إو ه ه عا ال فم( هنا عل رآن يف نالم (إن ه ع إال الع عألولني) وال    أن نامل صاحل  

 ابحت(ال عسم عإل انة وعاتال  علنطع   ل(ة الع فللم إنا  وإعما ه. 
   
 

 3034صفحة : 
 
 ه فأهل ناهم. وعلفاج يف (ف   اه) فعلحةو أ  فترني أصم   اهلم: ساعج عللنا ذل  أوعظت عخل ن  ك  ا   
 ونالم (إن يف ذل  يةة) إو آاره ها مث  هظأه يف نعة ها .  
[ فككات اع هللا 143[ إل ل ككم نسككال أمككني]142[ إذ نككال هلككم أاككاهم صككل  أال تت ككان]141(ككك  ت مثككاذ عارسككلني] 

 [). 145[ وما أسئل م عللم م  أتر إن أتر  إال على نب عل ل(ني]144وألل ان]
ة عسككتئنا  ت كك عذ وت رةككر ك(ككا ت كك مل يف نالككم (ككك  ت عككاذ عارسككلني). وعل ككالمل علككى هكك ه عيايت مثكك  مانككع هكك ع عجل(لكك 

عل المل على هظأهكا يف نعكة هكا و ومثكاذ نك  كك  اع عارسكلني ألصكم كك  اع صكاحلا وكك  اع هكاذع ألن صكاحلا وعظهنكم   كاذ يف 
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 ك ةرهنم هكاذ كك  اع  نكا  أة كا ألن هكاذع ذككر نامكم نالم (وعذكروع إذ ت ل م الفكاج مك    ك  عكاذ) يف سكانة عألعكرع  و ت
 مبعأ نامل ها  يف آةة (وعذكروع إذ ت ل م الفاج م      نامل ها ). 

وت  مي ذكر مثاذ وصاحل عن ه نالم ت او (وإو مثاذ أااهم صاحلا) يف سانة عألعرع و وكان صكاحل م روفكا ابألماهكة ألهكم   
و (هللا أعلم حل  ن   نساالتم) ون  ذل على ه ع عا آ ناهلم (إمنا أهت م  ال ةرس  نسال إال وها م رو  ابلف اىل  

عاسحرة ) عا ت ي تغلأ حالم ع(ا كان عللم وها ما ح اه هللا عك  نامكم (نكالاع اي صكاحل نك  كنكت فلنكا مرتكاع نرك  هك ع) 
 يف سانة هاذ. وح   ايج عات لم م  (ألل ان) ها مث  هظاىلره عات  مة آهفا. 

[ وتنحتان م  عجلرال 148[ و نوع وخن  لل هنا ه لم]147[ يف تنت وعلان]146ترتكان يف ما هاهنا آمنني](أ 
[ علكككك ة  ةفسكككك ون يف عألنض وال 151[ وال تطل ككككاع أمككككر عاسككككرفني]150[ فككككات اع هللا وألل ككككان]149 لككككام فككككرهني]

 [). 152ةعلحان]
وقككرهم أميككة كفككرهم يف ذلكك  فمككاجهم صككاحل عللككم علسككالمل نسككاال  كككاهاع نكك  أعرحككاع عكك  عرككاذة هللا ت ككاوو وأه ككروع علر كك   

ة كرهم  ن (ة هللا عللهنم مبا م   هلم م  اكأعتو ومكا سكنر هلكم مك  أع(كال عظل(كةو وهكزل حكاهلم منزلكة مك  ةظك  عخللكاذ 
علكى ف ك   وذوعمل علن (ة فنالرهنم ابالستفهنامل عإله ان  علتكا لني وهكا يف عا كآ إه كان علكى ظكنهنم ذلك . وسكلإ عإله كان

 علرتك ألن تركهنم على تل  علن م ال ة ان. ف ان إه ان حعالم مستلزما إه ان ععت اذه. 
وه ع عل المل ت لل  لمله ان عل   يف نالكم (أال تت كان) ألن عإله كان علكلهنم ذوعمل حكاهلم ة ت كي أصكم مفكاننان هك ه عحللكاة  

 وصاىلرون إو هللا. 
من ةشكك روع هللا عللهنككا ك(ككا نككال صككاحا عحل ككم  مكك  مل ةشكك ر علككن م ف كك   وفلككم حكك  علككى عل (كك  السككتر اج تلكك  علككن م 

 ت رض لزوعهلا وم    رها ف   نل ها    اهلا  . 
و(هاهنكا) إ كانة إو  الذهكمو أ  يف مجلكع مكا تشكاه وهمو وهك ع إنكا   ك ةع. و(آمنكني) حكال مرنلكة لكر ض مكا أمجلكم نالككم  

ال ة ل عللهنا عسم عإل انة ألصا ال ةشان إللهنا وهي ه (ة عألم  علب هي م  (فل(ا هاهنا). وذل  تنرلم على ه (ة عظل(ة 
 أعظم علن م وال ةت وق ل م علن م عألارى إال هبا. 

ونالكم (يف تنكات) ةنرغككي أن ة لكع ب(آمنككني) لل كان جم(كاع ذلكك  تفعكلال إلمجككال عسكم عإل كانةو أ  عتت(ككع هلكم عألمكك   
  تشمر ابلننل  وعألعناب. ونفاهلة عل لو. وعجلنات: عحلاعىلإ علب

وعلطلع: وعاج ةطلع مك  علننك  فلكم مثكر علننلكة يف أول ألكاعنه خيكرص كنعك  علسكلف يف ابلنكم مشكانةخ عل نكاو وةسك(ى هك ع  
علطلع عل م    سر عل ا   و    اروتم مايمل ةنفلكع ذلك  علاعكاج عك  علشك(انةخ وهكي عألقعكان علكب فلهنكا علث(كر كحكا 

 رع ص مترع. صغأو ص ةغلظ وةعأ  س
وعهل ككلم مب ككآ عاهن ككاملو وأصكك  عهل ككم  كك خ علشككيج حككىت ةلككنيو وعسككت رب هنككا للكك نلع عل ككامرو ك(ككا ة ككال: عمككرأة ه ككلم  

عل ش . وتل  عالمة على أهكم خيكرص متكرع تلك ع. وعلننك  علك   ةث(كر متكرع تلك ع ة كال لكم: علننك  عإلان  وحك ه فحاحلك و 
 عاهن(لة  أ  ذكرو ولل م قللظ ومتره ك ل .  وهي مجع فحال    م علفاج وتش ة  عحلاج

 وال علنن  ابل كر مع أهم  ا تش(لم عجلنات ل ع   لان تاذتم من لل م ه لم.  
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(وتنحتان) عطكف علكى (آمنكني)و أ  وانحتكنيو عكرب عنكم  عكلغة عا كانع الستح كان عحلالكة يف حنكتهنم  لكام مك  عجلركال.  
 وت  مل ذل  يف سانة عألعرع . 

   
 

 3035:  صفحة
 
و(فرهني) صلغة مرالغة يف نرعجة عجل(هنان  ك ون ألكف   ك  علفكاجو مشكتع مك  علفرعهكة وهكي عحلك ق وعل لاسكةو أ  عكانفني   

حكك نني  نحككت علرلككات مكك  عجلرككال  لكك  تعككأ ابلنحككت كأصككا مرنلككة. ونككرأه ع كك  عككامر وعاصككم ومحككزة وعل سككاىلي والككف 
 (فانهني)  علغة عسم علفاع . 

 هللا وألل ان) مفرع مث  هظأه يف نعة عاذ.  ونالم (فات اع 
وعارعذ ب(عاسرفني) أمية عل امل وكربعؤهم عل ة  ة زوصم   راذة عألصنامل وةر كاصم يف عل كاللة عسكتغالال جلهنلهنكم وللسكنروهم  

مصكم (ةفسك ون  لفاىل هتم. وعإلسرع : عإلفرع  يف  يجو وعارعذ  م هنا عإلسرع  عا مامل كلم يف عاال ويف عل فرو ووصفهنم
 يف عألنض)و فاإلسرع  منا  ابلفساذ. 

وعطف (وال ةعلحان) على مجلة (ةفس ون يف عألنض) أتكل  لاناع علشيج  نفي ح ه مث  نالم ت او (وأحك  فرعكان  
 نامم وما ه ى) ونال ع(رو    مرة عجلهنو:          

ف أهكم نرك : علك ة  إمنكا هكم مفسك ون يف عألنضو ف ك ل علنسا عا رو  قأ عان ر ةفل  أن فساذهم ال ةشا م صال ؛   
ع  صلغة عل عر لئال  ت(  أهم نعر مرالغة ألن هفي عإلصال  عنهنم ةؤكك  إوركات عإلفسكاذ هلكمو فلت كرن ذلك  يف علك ه و 

 وةتأك  م آ إفساذهم  نفي ح ه ك ال علس(األ أو عحلانوي:           
وللسككت علككى قككأ علظرككات تسككل  وعلت رةككف يف (عألنض) ت رةككف             تسككل  علككى حكك  علظرككات هفاسنكككا            

 عل هن . 
 [). 154[ ما أهت إال  شر مثلنا فأت اةة إن كنت م  علعاذنني]153(نالاع إمنا أهت م  عاسحرة ] 
عسكم مف كال أتا اع ماعظتكم ابلرهنتكان فزع(كاه ف ك  ن ك ه وتغكأ حالكم وعاتل كاع أن ذلك  مك  عوكر سكحر  ك ة . فااسكحر:  

سحره إذع سحره سكحرع مت( نكا منكمو و(مك  عاسكحرة ) أ لكر يف عالتعكا  ابلتسكحأ مك  أن ة كال: إمنكا أهكت مسكحر ك(كا 
 ت  مل يف نالم (لت اه  م  عارتامني). 

ن واا ت (  ناهلم (إمنا أهت م  عاسحرة ) ت  ةرهنم إايه أة وع ت  ةرم مهم  شر مثلهنم. وذلك  يف  ع(هنكم ةنكايف أن ة كا  
نسككاال مكك  هللا ألن علرسككال يف  ع(هنككم ال ة ككان إال خملانككا ااننككا لل ككاذة كككأن ة ككان مل ككا أو تنلككا. فم(لككة (مككا أهككت إال 

  شر مثلنا) يف ح م علتأكل  جب(لة (إمنا أهت م  عاسحرة ) ابعتران م (ان عجل(لتني. 
ق عاذة ة ل على أن هللا ص نم يف ذعاى علرسالة وفرعاع على ت  ةرم عاطالرة من فيت اةة على ص نمو أ  أن فيت  ان  

 عنم. وفرحاع ص نم  ر  (إن) علشرللة علغالا عست (اهلا يف علش . 
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وم آ (م  علعاذنني) م  علفئة عا روفني ابلعك ق ة نكان  ك ل  علرسك  علعكاذنني ل اللتكم علكى مت ك  علعك ق منكمو ك(كا  
 ت  مل يف نالم (م  عارتامني). 

[ ف  روها 156[ وال متساها  ساج فلأا كم ع عب ةامل عظلم]155هلا  رب ول م  رب ةامل م لامل](نال ه ه اننة  
[ وإن ن كك  هلككا عل زةكككز 158[ فأاكك هم عل كك عب إن يف ذلككك  يةككة ومككا كككان أكثكككرهم مككؤمنني]157فأصككرحاع انذمككني]

 [). 159علرحلم]
نة هكاذ وذككر أن صكاحلا ت ك  هلكا  كرابو وهكا   سكر عسم عإل انة إو اننة ت لهنا هلم آةة. وت  مل اكرب هك ه علنانكة يف سكا  

علشكني وسك ان علكرعج: علنا كة يف عاككاج للنانكة ةامكا تشكرب فلككم ال ةزعمحاصكا فلكم مه كامهنم. وعل ككالمل علكى (عك عب ةكامل عظككلم) 
 هظأ عل المل على هظأه يف نعة عاذ ونساهلم. 

ولك ل  مل ةكنف هنم علنك مل ألن عل ك عب نك  حك  هبكم سكرة ا وأصرحاع انذمني اا نأوع أ رع  عل  عب عل   تاع هم  م صكاحل  
 فل ل  عطف  فاج علت  لا على (انذمني فأا هم عل  عب). 

 وت  مل هظأ نالم (إن يف ذل  يةة) عيةة.  
[ فكات اع هللا 162[ إل ل م نسال أمكني]161[ إذ نال هلم أااهم لا  أال تت ان]160(ك  ت نامل لا  عارسلني] 

 [). 164وما أسئل م عللم م  أتر إن أتر  إال على نب عل ل(ني][ 163وعلل ان]
 عل ال يف مان هنا كال ال يف سا  تهناو وعل ال يف تفسأها كال ال يف هظأهتا.  
وت   لالا أاا ل امم ومل ة   م  هسرهنم وإمنا كان هزةال فلهنم إذ كان نامل لا  مك  أهك  فلسكطني مك  عل ن كاهلني وككان  

   أاي إ رعهلم ول نم اا عستال   الذهم وعا ر فلهنم وحكالفهنم وظكاهرهم ت ك  أاكا هلكم ك كال سكحلم لا  عربعهلا وها ع
 عر   و عحلسحاس:  
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أاكاكم ومككاو اككأكم وحللفك كككم                      ومكك  نكك  وككاى فكل م وعا ككركم ذهككرع ة ككو هفسككم خيالككا ماعللككم  ككو   
 او يف عيةة عألارى (وإااعن لا ). وه ع م  إلالق عألااة على مال مة علشيج و انستم ك(ا نال:          عحلسحاس. ونال ت 

أاكان عحلككرب لراسككا إللهنككا تالهلككا                      إذع عكك ماع  عذع فاهك  عكانكككر ونالككم ت ككاو (إن عاركك نة  كككاهاع إاككاعن   
 علشلالني). 

 [). 166[ وت نون ما الع ل م ن  م م  أ وت م    أهتم نامل عاذون]165](أأتتان عل كرعن م  عل ل(ني 
هككا يف عالسككتئنا  ك الككم (أترتكككان) يف نعككة مثككاذ. وعإلتلككان: كناةككة. وعلكك كرعن: مجككع ذكككر وهككا حكك  عألهثككى. ونالككم (مكك   

 علفعكك   ككني متنككالفني عل ككااني) عألظهنككر فلككم أهككم يف ماحككع عحلككال مكك  علككاعو يف (أأتتككان). و(مكك ) فعككللةو أ  تفلكك  م ككآ
 ل  ال مياو  أح  ا عيار. فاا آ: مفعالني م  عل ااني ال مياول م يف ذل  صنف م  عل ااني. وهك ع عا كآ تكا ه يف 
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عل شا  اثهلا وها أوفع مب آ (عل ااني) عل   عانتان فلم أهم مجع (عكامل) مب كآ علنكاع مك  عانلانكات ك(كا ت ك مل يف سكانة 
 علفاحتة. 

وإوركات م ككآ علفعكك  حلككر  (مكك ) نالككم ع كك  مالكك  و ومثك    الككم ت ككاو (وهللا ة لككم عافسكك  مكك  عاعككل )و ونالككم (لل(لككز   
عخلرل  م  علطلا). وهظر فلم ع   هشامل يف مغو عللرلا وها م آ ن لع متاسإ  ني م آ عال ت عج وم آ علر للة وللس 

  ة لم عافس  م  عاعل ) يف سانة علر رة. أح  ا. ون  ت  مل  لاهم عن  نالم ت او (وهللا
 وعا آ: أأتتان عل كرعن خمالفني مجلع عل ااني م  عألهاعع علب فلهنا ذكان وإان  فاصا ال ةات  فلهنا ما فيت عل كان.  
قكأهمو وحنكاه فهن ع تنرلم على أن ه ع علف   علفظلع خمالف للفطرة ال ة ع م  عحللاعن عل مم فهنكا ع(ك  ع تك عاه مكا ف لكم  

 نالم ت او يف عيةة عألارى (إه م لتأتان علفاحشة ما سر  م هبا م  أح  م  عل ااني). 
وعاككرعذ ابأل وعص: عإلان  مكك  هككاعو وإلككالق عسككم عأل وعص علككلهن  جمككا  مرسكك    النككة عألولو ففككي هكك ع عكككا  ت ككرةض مهككم  

 ةرتا عنعاعجهم. 
و عالسككت الل ابلعككالحلة علفطرةككة ل (كك  علككى  طككالن ع(كك  ة ككاذهو ألهككم منككا  ويف نالككم (مككا الككع ل ككم ن  ككم) إميككاج إ 

 للفطرة. فهنا م  تغلأ علشلطان وإفساذه لسنة عخللع وعلت اة  نال ت او ح اةة عنم (ويمرصم فللغأن الع هللا). 
للنم ألن  ر  علرسالة ة ت ي  و(  ) إلحرعب عالهت ال م  م امل عااعظة وعالست الل إو م امل عل مل تغللظا لمله ان     

عإلعككالن  تغلككأ عان ككر وعألاكك  مصككر  مرعتككا عإلعككالن فاهككم إن عسككتطاع  لسككاهم قلككلظ عإله ككان ال ةنككزل منككم إو للنككم وأهككم 
ةرت ئ ابللني فان مل ةنفع عهت   منم إو مكا هكا أ ك  ولك ل  عهت ك  لكا  مك  نالكم (أأتتكان علك كرعن) إو نالكم ( ك  أهكتم نكامل 

 . عاذون)
ويف عإلتلككان ابجل(لككة عالمسلككة يف نالككم (أهككتم نككامل عككاذون) ذون أن ة ككال:  كك  كنككتم عككاذة و مرالغككة يف حت لككع هسككرة عل كك وعن  

إللهنم. ويف ت   عخلرب (نامل عاذون) ذون عنتعان على (عاذون) تنرلم على أن عل  وعن سملة فلهنم حىت كأهم م  م امات 
 ت ل امل ة  لان) يف سانة علر رة. ناملتهنم ك(ا ت  مل يف نالم ت او (ياي

وعل ككاذ : هككا علكك   جتككاو  حكك  عحلككع إو علرالكك و ة ككال: عكك ع عللككمو أ  ظل(ككمو وعكك وعصم اككروتهنم عكك  عحلكك  عااحككاع  
  احع علفطرة إو ما ها منا  هلا حمفا  مبفاس  علتغلأ للطرع. 

[ نب جنكككو وأهلككي  كككا 168 ككم مككك  عل ككالني][ نكككال إل ل (ل167(نككالاع لكككئ  مل تنتككم اي لكككا  لت ككاه  مككك  عانككرتني] 
[ وأمطكككران 172[ ص ذمكككران عياكككرة ]171[ إال عمكككا ع يف علغكككا رة ]179[ فنملنكككم وأهلكككم أمج كككني]169ة (لكككان]

 [). 173عللهنم مطرع فساج مطر عان نة ]
تهنم ألهكم ككان مك  قكأ ناهلم ك ال نامل ها  لنكا  إال أن هكؤالج نكالاع (لت كاه  مك  عانكرتني) فهنك ذوه ابإلاكرعص مك  مك ةن 

 أه  عا ةنة    كان مهناترع  لنهنم ولم صهنر فلهنم. 
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وصلغة (م  عانرتني) أ لر م : لننرتن و ك(ا ت  مل يف نالم ت او (لت اه  م  عارتكامني). وككان تكاعب لكا  علكى   

) أ  م  عارغ ني. ونالكم (مك  عل كالني) وعل هم تاعب مستنف  اعل هم إذ أعاذ عإله ان (نال إل ل (ل م م  عل الني
أ لر يف علاصف م  أن ة ال: إل ل ل( م نالو ك(ا ت  مل يف نالم ت او (ن  أعاذ ابهلل أن أكان م  عجلكاهلني) يف سكانة 
 علر رة. وذل  أك(  يف عجلناس ألهم ة ان تناسا مما ف   حع   ني (نال) و ني (عل الني) تناس م ة  وةس(ى مطرفا. 

ر  على عل عاج إو هللا أن ةنملم وأهلم  ا ة (  ناممو أ  م  ع عب ما ة (لاهم فال  ك  مك  ت ك ةر م كا  ك(كا ذل وأن 
عللم نالم (فنملناه). وال  س  ت ك  عا كآ: جنكو مك  أن أع(ك  ع(لهنكمو ألهكم ةفكات م كم علت كرةض   ك عب سكلح  هبكم. 

 وعل عة ت  مت يف عألعرع  ويف هاذ وعحلمر. 
 نالم (فنملناه) للت  لاو أ  كاهكت جناتكم ع كا ذعاىلكم حسكر(ا ة ت كي ذلك  مك  أسكرع مك ة  كني علك عاج وأمكر وعلفاج يف 

 هللا إايه ابخلروص مهلم إو نرةة  صاقر  . 
 وعل ما : عارأة عاسنة وهي  وص لا و ونالم (يف علغا رة ) صفة (عما ع).  
صكحاب أو أهك  عخللك و أ  ابنلكة يف عل ك عب   ك  جنكاة  وتهنكا وأهلكم وعلغا ر: عاتعف ابلغران وها علر اج   ك  ذهكاب عأل 

وهي مستثناة م  (وأهلم أمج ني). وذل  أصا حل هنا عل  عب مك  ذون أهلهنكا ف كان صكفة هلكا. ونك  ت ك مل ذلك  يف نعكتهنم 
 يف سانة هاذ. 

 اج لا  وعاؤمنني. و(ص) للرتعاي علرتيب ألن إهالك عا   ني أت ن من ة كر يف م امل عااعظة م  ذكر إجن 
 وعلت مأ: عإلصا ة ابل مان وها عهلالك وذل  أصم عستؤصلاع ابخلسف وإمطان عحلمانة عللهنم.   
وعاطر: عااج عل   ةس إ م  علسحاب علكى عألنض. وعإلمطكان: إهكزعل عاطكرو ة كال: أمطكرت علسك(اج. ومسكي مكا أصكاهبم  

هكا مك  م ك وفات  كرعكني يف  الذهكم أاثنهتكا  ال ل عخلسكف فهنكا تشكرلم  م  عحلمانة مطرع ألهم هزل عللهنم مك  عجلكا. ونلك 
  للر. 

 و(ساج) ف   ذمل مب آ  ئس. ويف نالم (عان نة ) تسمل  عللهنم مصم أه نوع فلم ةنت نوع.  
 [). 175[ وإن ن   هلا عل زةز علرحلم]174(إن يف ذل  يةة وما كان أكثرهم مؤمنني] 
(شركني آةكة نكال ت كاو (وإه كم لت(كرون علكلهنم معكرحني وابلللك  أفكال ت  لكان) وت ك مل عل كال يف أ  يف نعتهنم عا لامة لل 

 هظأه آهفا. 
[ فككات اع هللا 178[ إل ل ككم نسككال أمككني]177[ إذ نككال  كك لا أال تت ككان]176(ككك ب أصككحاب لل ككة عارسككلني] 

 [). 180[ وما أسئل م عللم م  أتر إن أتر  إال على نب عل ل(ني]179وألل ان]
عسككتئنا  ت كك عذ وت ككرعن ك(ككا ت كك مل يف مجلككة (ككك  ت عككاذ عارسككلني). ومل ة ككرن ف كك  (ككك ب) هكك ع   المككة علتأهلكك  ألن  

(أصحاب) مجع صاحا وها م كر م آ ولفظا  ال  نالم (ك  ت نامل لا ) فان (نامل) يف م آ عجل(اعة وعألمة ك(كا 
 ت  مل يف نالم (ك  ت نامل ها  عارسلني). 
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وع كك  كثككأ وع كك  عككامر وأ ككا ت فككر (لل ككة)  ككالمل مفتاحككة   كك ها ايج حتتلككة سككاكنة  ناعككا مكك  علعككر  لل ل(لككة  ونككرأ انفككع 
وعلتأهلكك . ونككرأه علرككانان (عألة ككة)  ككر  علت رةككف   كك ه  ككزة مفتاحككة وجبككر آاككره علككى عهككم ت رةككف عهنكك  ألة ككة م روفككة. 

يف عإلمككامل معككحف عث(ككان نحككي هللا عنككم يف عحلمككر وق وعألة ككة: علشككمر عالتككف وهككي علغل ككة. وعكك  أم عرلكك : نأةتهنككا 
 (عألة ة) ويف علش رعج وص (لل ة) وعتت( ت معاحف عألمعان كلهنا     ذل  ومل هتلف. 

وأصحاب لل ة: هم نامل   لا أو نرللة منهنم. نالاع: وكاهت قل تهنم م   مر عا ك     كم عاكلم وسك ان عل كا  وهكا  
 عل عاهن(لة وس ان علاعو  . علنرع  وة ال لم عل ومل   فت  عل 
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وإلفرعذها  تاج علاحك ة علكى إنعذة علر  كة وعسكم عجل(كع: أةك و وع كتهنرت ابألة كة فعكانت عل(كا ابلغلركة م رفكا ابلكالمل مثك    

ةكف عل  رة. ص ونع فلكم تغلكأ لل كان عل(كا  نعكلا فحك فت عهل(كزة وأل لكت حركتهنكا علكى المل علت رةكف وتناسكي م كآ علت ر 
ابلالمل. وع  علزتاص تاج يف علتفسأ أن عسم عا ةنة علكب أنسك  إللهنكا  ك لا ككان لل كة. وعك  أم عرلك : وتك ان يف   كض  
كتا علتفسأ أن لل ة عسم عل رةة وعألة ة علرالذ كلهنا ك( ة و  ة. وه ع م  علتغلأ ألت  علتس(لةو ك(ا مساع مشسا   م 

لغلرككة. وعلتغلككأ ألتكك  علن كك  إو عل ل(لككة وعنذ   ثككرة ذكككره ع كك  تككو يف  ككر  علشككني لل ككان عل(ككا وأصككلم علشكك(س عل(ككا اب
 مش   عحل(اسة عن  نال أت إ  رع:          

إل اهنك  مك  ونككاىلي ف اصك   كككم                      ال ك  عككم علعك ق مشكس  كك  مالك  وذكككره يف عل شكا  يف سككانة أم   
لة نر  سانة علفاحتكةو فل(كا صكان عسكم لل كة عل(كا علكى علكرالذ تكا  من كم مك  هلا. ون  ت  مل  لاهم عن  عل المل على علرس(

علعر  ل ل و وللس ذل  كرذ ه   حركة عهل(زة على علالمل ك(ا تا م علنحاس وال ألن عل رعجة عقرتعن  إ عاعحف ك(ا 
ل كرعجعت علكى علروعةكة نرك  ت سفم صاحا عل شا  على عاذتم يف عالستنفا   تاهلم عل رعج ون  عل(تم أن عالعت(اذ يف ع

 هسخ عاعاحف ك(ا  لناه يف عا  مة علساذسة م  م  مات ه ع علتفسأ فال تتر اع عألوهامل عانطئة. 
ون  أاتلف يف أن أصحاب لل ة هم م ة  أو هم نامل آاكرون سكاكنان يف لل كة تكاعن مك ة  أنسك   ك لا إلكلهنم وإو   

نوى عرك  هللا  ك  وهكا عك  تركأ  ك  حكا مل عك  نتكاذة نكال: أنسك   ك لا أه  م ة . وإو ه ع مال كثأ مك  عافسكرة . 
إو أمتني إو نامم م  أه  م ة  وإو أصحاب عألة ة. ونال تا ر     ة : أنس    لا إو نامم أه  م ة  وإو أه  

مك  لرةكع حم(ك   علراذةة وهم أصحاب عألة ة. ويف تفسأ ع   كثأ نوى عحلافظ ع   عساكر يف ترمجة   لا عللم علسكالمل
   عث(ان    أم  لرة  سن ه إو عر  هللا    ع(رو نال: نال نسكال هللا صكلى هللا عللكم وسكلم  إن نكامل مك ة  وأصكحاب 
عألة ة أمتان     هللا إللهن(ا  ك لرا علنكيب  وونكال ع ك  كثكأ: هك ع قرةكاو ويف نف كم هظكرو وعأل كرم أهكم مانكا . ونوى ع ك  

عألة كة هكم أهك  مك ة . وعألظهنكر أن أهك  عألة كة نرللكة قكأ مك ة  فكان مك ة  هكم أهك  ترة  ع  ع   عركاس أن أصكحاب 
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هسا   لا وهم ذنةة م ة     إ رعهلم م   وتم  نطانة  س   م ة  يف  رق  ل  عخللل  ك(ا يف علتانعة فانت ى ذلك  
 راذةة ألهلهنا وهم س ان علغل ة. أهم وت ه  ل ع مأهاال   امل فهنم إذن أصحاب عألة ة فرآ م ة  و ناه عا ةنة وتركاع عل

وعل   ةشهن  ل ل  وةرتحم أن عل رآن اا ذكر ه ه عل عة أله  م ة  وصف   لرا مهم أااهمو واا ذكرها ألصحاب  
لل ة مل ةعكف  ك لرا مهكم أاكاهم إذ مل ة ك   ك لا هسكلرا وال صكهنرع ألصكحاب لل كةو وهك ع إميكاج ذنلكع إو هك ه علن تكة. 

ت او يف سانة عحلمر (وإن كان أصحاب عألة ة لظااني فاهت (نا منهنم وإص(كا لرامكامل مركني)و فم ك  و ا ةرت  ذل  نالم 
ح(أهم مثآ ابعتران أصم جم(اع نرللتني: م ة  وأصحاب لل كة. ونك   لنكا ذلك  يف سكانة عحلمكر. وإمنكا ترسك  علرسك  مك  

هنم مكك  أهكك  عل ككرى) وت ككان علرسككالة  ككاملة اكك  حككال أهكك  عاكك عىل  نككال ت ككاو (ومككا أنسككلنا مكك  نرلكك  إال نتككاال ةككاحى إلككل
 عل رةة. 

 وعفتت    لا ذعاتم مبث  ذعاعت علرس  م  نرلم للاتم عل   ن مناه.  
 ومش  نالم (أال تت ان) علنهني ع  عإل رعك ف   كاهاع مشركني ك(ا يف آةة سانة هاذ.  
[ وال ترنساع علناس أ كلاجهم وال ت ثكاع 182ست لم][ و هاع ابل سطاس عا181(أوفاع عل ل  وال ت اهاع م  عانسرة ] 

 [). 183يف عألنض مفس ة ]
عستئنا  م  كالمم عهت    م مك  قكرض علك عاة عألصكللة   الكم (أال تت كان) إو آاكره إو علك عاة علتفعكلللة  احكع نكاعهني  

اج علناس إذع ع تاعاها منهنمو وةفسك ون يف عا املة  لنهنمو ف   كاهاع مع  ركهنم ابهلل ةطففان عا لال وعالزعن وةرنسان أ ل
عألنض. فأما تطفلف عل لك  وعالكزعن فظلكم وأكك  مكال ابلرالك و واكا ككان جتكانهم نك  متكالؤوع عللكم عحكطر علنكاس إو علتركاةع 

 ابلتطفلف. 
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فاع  عخلسانة لغأهو أ  عان لو  و(أوفاع) أمر ابإلةفاجو أ  ت   علشيج مماو أ  عت لاع عل ل  قأ اننل. وعانسر:  

ف( آ (وال ت اهاع م  عانسرة ) ال ت اهاع م  عاطففني. وصا  (م  عانسرة ) أ لر م : ال ت اهاع خمسرة . ألهم ةك ل 
 على عألمر ابلتربؤ م  أه  ه ع علعنلعو ك(ا ت  مل آهفا يف ع ة آايت منهنا نالم (لت اه  م  عارتامني) يف نعة ها . 

اس:   م عل ا  و  سرها م  أمساج عل  لو ومك  أمسكاج عالكزعن وت ك مل يف نالكم ت كاو (و هكاع ابل سكطاس عاسكت لم وعل سط 
ذل  اأ وأحس  أتوةال) يف سانة عإلسرعجو مح  على عا نلني هنا ك(ا هنالك  وإن ككان علاصكف ب(عاسكت لم) ةكرت  أن 

 تشرةع يف نعتم يف عألعرع . عا عاذ  م عالزعنو وت  مل تفعل  ما ةرتع إللم ه ع عل
 ونرأ عجل(هنان (ابل سطاس)   م عل ا . ونرأه محزة وعل ساىلي وحفل ع  عاصم والف   سر عل ا .  
و س أ لاج علناس: قنب مناف هنا وذمهنا  غأ ما فلهنا لل طروهم إو  ل هنا  غنبو وأما علفساذ فل ع على مجلع عا كامالت  

 عل انة. 
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وت  مل يف نالم (وال ةرنس منم  لئا) يف سانة علر رة وهظأه يف سانة عألعكرع . ونك  ت ك مل هظكأ وعلرنس: علن ل وعل مل.  
  لة عيةة يف سانة هاذ. وم   كس عأل كلاج أن ة الكاع للك   ة كرض سكل ة سكلل(ة للرلكع: إن سكل ت  نذةئكة للعكر  عنهنكا 

 علرعقرني فلشرتةهنا  رال. 
 ). [184(وعت اع عل   ال  م وعجلرلة عألولني] 
أك  نالم يف ص ن اطا م (فات اع هللا)   الم هنا (وعت اع عل   ال  م وعجلرلة عألولني) و عذ فلكم ذللك  عسكتح انم علت كاى   

من هللا ال هنم والع عألمم م  نرلهنمو وابعتران ه ه علزايذة أذا  حر  عل طف على ف ك  (عت كاع) ولكا ككان جمكرذ أتكلك  
  م) إمياج إو هر  عت اج قأه م   ركاىلهنم. مل ةع  عطفم. ويف نالم (عل   ال 

وعجلرلككككة   سككككر عجلككككلم وعلرككككاج وتشكككك ة  علككككالمل: عخلل ككككةو وأنةكككك   ككككم عانلانككككات ألن عجلرلككككة عسككككم كااعكككك ن وهلكككك ع وصككككف  
 ب(عألولني). ونل : أللع عجلرلة على أهلهناو أ  وذو  عجلرلة عألولني. وعا آ: عل   ال  م والع عألمم نرل م. 

[ فأس إ عللنا كسفا م  186[ وما أهت إال  شر مثلنا وإن هظن  ا  عل اذ ني]185منا أهت م  عاسحرة ](نالاع إ 
 [). 188[ نال نم أعلم مبا ت (لان]187علس(اج إن كنت م  علعاذنني]

ذلكك   هفككاع نسككالتم عكك  هللا كناةككة وتعككر ا فزع(ككاه مسككحانعو أ  خمتكك  عإلذنعك وعلتعككانعت مكك  تككرعج سككحر سككلإ عللككم. و  
كناةككة عكك   طككالن أن ة ككان مككا تككاج  ككم نسككالة عكك  هللا. ويف صككلغة (مكك  عاسككحرة ) مكك  عارالغككة مككا ت كك مل يف نالككم (مكك  

 م  عانرتني).  -م  عاسحرة -عارتامني
اذ وعإلتلان  اعو عل طف يف نالم (وما أهت إال  شر مثلنا ) ن   كاهم  شرع إ طاال اثهلا لرسالتم. وترك عل طكف يف نعكة مثك 

ن   كاهم  شكرع حمكة علكى أن مكا ةعك ن منكم لكلس وحلكا علكى هللا  ك  هكا مك  أتوكأ كاهكم مسكحانع. ف(كآل م نلكي عيةتكني 
 متح  ول   لرةع إفاذتم خمتلف وذل  على حسا أسلاب عحل اةتني. 

ناع نهبكم)و ونرةنتكم وأللع علظ  على علل ني يف (وإن هظن  ا  عل اذ ني) وها إلالق  اىلع ك الم (عل ة  ةظنان أصم مال 
 هنا ذاال علالمل على عاف ال علثال ل(ظ ) ألن أصلهنا المل نسم. 

و(عن) خمففة م  علث للةو وعلالمل يف (ا  عل اذ ني) علالمل علفاننةو وح هنا أن تك ا  علكى مكا أصكلم عخلكرب فل كال هنكا مكثال:  
لاصا علكى علف ك  علناسكخ لشك ة عاتعاصكم ابارتك أ وإن أهت ا  عل اذ نيو ل   عل رب تاسك اع يف عانففكة ف ثكأع مكا ةك ا

وعخلرب فلمت(ع يف عجل(لة حلنئ  انسنان مث  نالم ت او (وإن كاهت ل رأة) وكان أص  علرتكلا يف مثلم: وهظ  أه  ا  
حككة. عل كاذ نيو فانككع ت ك مي وأتاككأ ألتكك  تعك ةر حككر  علتاكلك  ألن (إن) وأااعهتككا هلككا صك ن عل ككالمل مكا عكك ع (أن) عافتا 

وأحسككا أصككم مككا خيففككان (إن) إال عنكك  إنعذة عجل(ككع  لنهنككا و ككني ف كك  مكك  علناعسككخ علككى لرة ككة علتنككا عو فالكك   ة ككال: إن 
أظن  خلاىلفاو أنعذ أن ة ال: أظ  عه  خلاىلفو ف ك مل (إن) واففهنكا وصكأ اربهكا مف كاال لف ك  علظك و فعكان: إن أظنك  

 انع حر  هفي ون لان علالمل مب آ (إال). خلاىلفاو وعل افلان ن لان (إن) يف مث  ه ع عا
 وعألمر يف (فأس إ) أمر ت ملز.  
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وعل سف   سر عل ا  وس ان علسني يف نرأة م  ع ع حفعا: عل ط ة م  علشيج. ونال يف عل شا  ها مجع كسفة   

 مث  نطع وس ن. وعألول أظهنر نال ت او ( وإن ةروع كسفا م  علس(اج سانطا). 
ونرأ حفل (كسفا)   سر عل ا  وفت  علسني على أهم مجع كسف ك(ا يف نالم (أو تس إ علسك(اج ك(كا  ع(كت عللنكا   

 كسفا)و ون  ت  مل يف سانة عإلسرعج. 
ونككاهلم (إن كنككت مكك  علعككاذنني) ك ككال مثككاذ (فأتنككا اةككة إن كنككت مكك  علعككاذنني) إال أن هككؤالج علنككاع عيةككة فلحت(كك  أن  

مو و ت(  أن   لرا أه نهم   سف فيت فلم ع عب. وذل  ها ةامل علظلة عا كان يف ه ه عيةةو ف كان ت للنهنا عنرتع  منهن
تاعب   لا  سناذ عل لم إو هللا فهنا عل امل مبا ةستح اهم م  عل  عب وم  عنه. و(أعلم) هنا مرالغكة يف عل كامل ولكلس هكا 

  تف ل . 
 [). 189ةامل عظلم](ف   اه فأا هم ع عب ةامل علظلة أهم كان ع عب  
علظلة:علسككحا ةو كاهككت فلهنككا صككاععع متتا  ككة عصككا تهنم فككأهل تهنم ك(ككا ت كك مل يف سككانة عألعككرع . ونكك  كككان عل كك عب مكك   

تككنس مككا سككألاهو ومكك  إسكك ا   ككيج مكك  علسكك(اج. ونالككم (ف كك  اه) علفككاج فعككلحةو أ  فترككني مكك  نككاهلم (إمنككا أهككت مكك  
لثرات عللم مبا ذل عللم ما نع وه مك  ت ملكزه إذ نكالاع (فأسك إ عللنكا كسكفا عاسحرة ) أصم ك  اهو أ  ترني علت  ةا وع

مكك  علسكك(اج إن كنككت مكك  علعككاذنني). ويف إعككاذة ف كك  علت كك ةا إة ككا  لل(شككركني من حككاهلم كحككال أصككحاب  كك لا 
 فلا   أن ة ان ع اهبم ك ل . 

 [). 191لرحلم][ وإن ن   هلا عل زةز ع190(إن يف ذل  يةة وما كان أكثرهم مؤمنني]  
أ  يف ذل  آةة ل فان نرةو إذ كان حاهلم كحال أصحاب لل ة ف ك  ككاهاع مك  عاطففكني مكع عإل كرعك نكال ت كاو (وةك   

لل(طففكني) إو نالكم (للكامل عظكلم). ونك  ت ك مل عل كال يف هظكاىلره. ونك  ذككران يف لال كة هك ع علسكانة وتكم ت رةكر آةككة (إن يف 
 ذل  يةة) عخل. 

[  لسكان عكرم 194[ علكى نلرك  لت كان مك  عانك نة ]193[ هزل  كم علكرو  عألمكني]192نب عل ل(ني](وإهم لتنزة   
 [). 195مرني]

عاذ إو ما عفتتحت  م علسانة م  علتناةكم ابل كرآن وكاهكم عيةكة عل ظ(كى مبكا عنت كاه نالكم (تلك  آايت عل تكاب عاركني) ك(كا  
 تكك ىلت  مجككال علتناةككم  ككمو وعلتنرلككم علككى أهككم أعظككم آةككة عاتانهككا هللا أن ت كك مل لتنتككتم علسككانة  لنككاب علتناةككم ابل ككرآن ك(ككا ع

ت ككان م مككزة أف كك  عارسككلني. ف كك(أ (وإهككم) عاىلكك  إو م لككامل مكك  عا ككامل   كك  ذكككر آايت علرسكك  عألولككني. فرككاعو عل طككف 
 عتعلت عجل(لة ابجل(  علب نرلهناو و  (أ عل رآن عتع  قرحهنا  غرض ص ن علسانة. 

هم لتنزة  نب عل ااني) م طافة على عجل(ك  علكب نرلهنكا عحمل لكة فلهنكا أاركان علرسك  عا(اولكة أحكاعل أنكاعمهنم حلكال فم(لة (وإ 
نامل حم(  صلى هللا عللم وسلم وما أة هم هللا  م م  عيايت لل لم أن عل رآن ها آةكة هللا هلك ه عألمكةو ف طفهنكا علكى عجل(ك  

ناسرة. ول   ه ه عجل(لة متعلة يف عا آ جب(لة (تل  آايت عل تاب عارني) علب مثلهنا عطف عل عة على عل عة لتل  عا
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 ل  لاال ما فع   لنهنا و ني عألارى م  لكال عل كالمل ل اهكت م طافكة عللهنكا. ووتكم عخلطكاب إو علنكيب صكلى هللا عللكم 
 عتهنم فلم. وسلم ألن يف علتناةم ابل رآن تسللة لم على ما ةالنلم م  إعرعض عل افرة  ع  نرالم ولا

 وعلتأكل  ب(إن) والمل عال ت عج لرذ إه ان عان رة .  
وعلتنزةكك  معكك ن مب ككآ عاف ككال لل(رالغككة يف علاصككف حككىت كككأن عانككزل هفككس علتنزةكك . ومجلككة (هككزل  ككم علككرو  عألمككني)  لككان  

 ل(تنزة  نب عل ااني)و أ  كان تنزةلم على ه ه عل لفلة. 
حفكل وأ كا ت فكر  تنفلكف  ع  (هكزل) ونفكع (علكرو ). ونكرأ ع ك  عكامر ومحكزة وعل سكاىلي ونرأ انفع وع   كثأ وأ ا ع(كرو و  

 وأ ا   ر ع  عاصم وة  اب والف (هزل)  تش ة  علزع  وهعا (علرو  عألمني)و أ  هزلم هللا  م. 
عت. وت ك مل عل كالمل و(علرو  عألمني): تربة  وها ل رم يف عل رآنو مسي نوحا ألن عاالىل ة م  عامل علروحاهلات وهي عكرذ 

 على علرو  يف سانة عإلسرعجو وت  مل (نو  عل  س) يف علر رة. وهزول تربة  إذن هللا ت اوو فنزولم تنزة  م  نب عل ااني. 
 و(عألمني) صفة تربة  ألن هللا أمنم على وحلم. وعلراج فل الم (هزل  م) لل(عاحرة.  
 ت او (إن يف ذل  ل كرى ا  كان لم نلا) أ  إذنعك وع  .  وعل لا: ةطلع على ما  م نرال عا لامات ك(ا نال 
   
 

 3041صفحة : 
 
ونالككم (علككى نلركك ) ةت لككع  ف كك  (هككزل)و و(علككى) لالسككت الج عكككا   ألن علنككزول وصككال مكك  م ككان عككال فهنككا م ككتض   

 عست رعن علنا ل على م ان. 
إذنعك علنيب إلل اج علكاحي عإلهلكي يف ناتكم عاتل لكة لل كالمل  وم آ هزول تربة  على نلا علنيب عللهن(ا علسالمل: عتعالم   اة 

 عااحى ملفاظم؛ فف   (هزل) ح ل ة. 
وحكر  (علكى) مسكت ان لل اللككة علكى علكت(    كا مسككي   لكا علنكيب مثكك  عسكت انتم يف نالكم ت كاو (أولئكك  علكى هك ى مكك   

 نهبم). 
ع  عاىلشة نحي هللا عنهنا أن عحلان     هشامل سأل  ون  وصف علنيب صلى هللا عللم وسلم ذل  يف ح ة  علعحلحني 

نسكال هللا صككلى هللا عللكم وسككلم ف ككال: اي نسكال هللا كلككف فتلك  علككاحي ( ف ككال نسكال هللا:  أحلككاان فتلكو مثكك  صلعككلة 
 عجلرس فلفعم عو ون  وعلت عنم ما نالو وأحلاان ةت(ث  يل عال  نتال فل ل(و فأعي ما ة ال  . 

ن ااصككان  ككاحي هككزول عل ككرآن. ومثككة وحككي مكك  نرلكك  إ ككال  عا ككآ ومسككاه علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم يف وهكك عن علاصككفا 
ح ة  آار هفثا. ف ال: (إن نو  عل  س هف  يف نوعي أن هفسا ل  متات حىت تستايف أتلهنكا). فهنك ع عللفكظ لكلس مك  

امل فكان علنككيب ال ةنكامل نلركمو وة ككان أة كا  سكك(اع  عل كرآن فهنكا وحككي ابا كآ (وعلكروع: عل  كك ). ونك  ة كان علككاحي يف نؤاي علنك
 كالمل هللا م  ونعج حمابو ون   لنا يف  ر  عحل ة  علن تة يف عاتعاص إح ى عحلالتني  ر ض عألونات. 

 وع  ر نالم (على نلر ) أن عل رآن أل ي يف نلرم ملفاظمو نال ت او (وما كنت تتلا م  نرلم م  كتاب).  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ن نة ) لت ان م  علرس . وعاتأ م  أف الم علن عنة ألصا أال  غكرض علسكانة فاصكا عفتتحكت  ك كر وم آ (لت ان م  عا  
 إعرعحهنم و ه عنهم. 

ويف (مكك  عانكك نة ) مكك  عارالغككة يف مت كك  وصككف علرسككالة منككم مككا ت كك مل قككأ مككرة يف مثكك  هكك ه علعككلغة يف هكك ه عل عككل  
  م علرو  عألمني).  وقأها. و( لسان) حال م  عل (أ عكرون يف (هزل

 وعلراج لل(ال سة. وعللسان: عللغةو أ  هزل ابل رآن مال سا للغة عر لة مرلنة أ  كاىلنا عل رآن  لغة عر لة.  
وعارني: عااح  عل اللة على عا ال علب ة نلهنكا عاكت لم فكان لغكة عل كرب أفعك  عللغكات وأوسك هنا الحت(كال عا كال عل نل كة  

و فككان مككا يف أسككاللا هظككم كككالمل عل ككرب مكك  عالمككات عإلعككرعبو وعلت كك مي وعلتككأاأو وقككأ ذلكك و علشككرةفة مككع عالاتعككان
وعحل ل ة وعكا  وعل ناةةو وما يف س ة عللغة م  علرتعذ و وأمساج عا ال عا ل ةو وما فلهنا م  عحملسناتو ما ةلج ابا ال إو 

ن هكي لغكة كتا كم علك   االكا  كم كافكة علنكاس فكأهزل ابذئ ذ  عل  ال سهنلة مت( نةو ف  ن هللا ت او هك ه عللغكة أن ت كا 
  ج  ني عل رب أه  ذل  عللسان وم اوة  علرلان ص ت ك  مكنهنم محلتكم إو عألمكم تكرتتم م اهلكم فعكاحتهنم و لكاصمو وةتل كى 

 أساللرم علشاذون منهنم وول عصمو حني أصرحاع أمة وعح ة ة امل ابحتاذ عل ة  وعللغة وكلاصم. 
 )). 197[ أو مل ة   هلم يةة أن ة ل(م عل(اؤع  و إسرعىلل (196لفي   ر عألولني](وإهم  
عطف على (وإهم لتنزة  نب عل ااني). وعل (أ لل رآن ك (أ (وإهم لتنزة  نب عل كااني). وهك ع تناةكم آاكر ابل كرآن مهكم  

 م وأهرلاىلهنا. تع نم كتا عألهرلاج عألولني مباعف تهنا اا فلم وااصة يف أارانه ع  عألم
ونالككم (يف   ككر عألولككني) أ  كتككا علرسكك  علسككالفنيو أ  أن عل ككرآن كككاىل  يف كتككا عألهرلككاج علسككالفني مثكك  علتككانعة وعإلجنلكك   

وعلز انو وكتا عألهرلكاج علكب ه ل(هنكا إمجكاال. وم لكامل أن حك(أ عل كرآن ال ةكرعذ  كم ذعت عل كرآنو أ  ألفاظكم عانزلكة علكى علنكيب 
سككلم إذ للسككت سككان عل ككرآن وآايتككم مسككطانة يف   ككر عألولككني  لفظهنككا كلككم فت ككني أن ة ككان عل كك(أ لل ككرآن صككلى هللا عللككم و 

 ابعتران عمسم ووصفم عخلاص أو ابعتران م اهلم. 
   
 

 3042صفحة : 
 
تااب عنك هم فأما عالعتران عألول فال (أ مؤول ابل اذ إو عسم عل رآن ك الم ت او (علرسال علنيب عألمي عل   ن وهم م   

يف علتكككانعة وعإلجنلككك )و أ  نككك ون عمسكككم ووصكككفم علككك   ة نكككم. فكككاا آ أن ذككككر عل كككرآن وعنذ يف كتكككا عألولكككنيو أ  تكككاجت 
 شككانعت مبح(كك  صككلى هللا عللككم وسككلم وأهككم نسككال نككيج   تكككاب. ففككي سككفر علتثنلككة مكك  كتككا ماسككى عللككم علسكككالمل يف 

لم هلم هرلا م  وسإ إااهتم مثل و وأت   كالمي يف ف(م فكل ل(هنم عإلصحا  علثام  عشر نال ماسى  نال يل علرب: أن
    ما أوصلم  م  إذ ال    أن إااة  و إسرعىلل  هم عل رب ك(ا ونذ يف سفر علت اة  يف عإلصحا  علساذس عشر عن  

ماسى  شرع   ذكر عحل(   مساعل   وأمامل مجلع إااتم ةس    أ  ال ةس   م هنم ول   نرالتهنم. ومل فت هيب  احي مث 
 كشرع ماسى قأ حم(  صلى هللا عللم وسلم وكالمل هللا عك ال يف ف(م ها عل رآن عااحى  م إللم وها ةتلاه. 
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ويف إجنل  مىت عإلصحا  علرع ع عشر نال علسكى عللكم علسكالمل  وة كامل أهرلكاج ك  كة كثكأون وة كلان كثكأع... ول ك  علك    
ر أ  ذةنكككم إذ ال الكككاذ لأ كككناص فهنككك ع خيلكككل وة كككر   أ  ةككك عا   رشكككانة ةعكككرب إو عانتهنكككى أ  ةككك ومل إو آاكككر علككك ه

 عال ات ه ه يف ك  عاس اهة  أ  عألنض عاأهالة   هناذة جل(لع عألمم  نسالة عامة  ص فيت عانتهنى  أ  صاةة عل امل   . 
هزلنكاه إللك  لتنكرص علنكاس مك  فالرشانة هي علكاحي وهكا عل كرآن وهكا عل تكاب علك   ذعكا مجلكع عألمكم نكال ت كاو (كتكاب أ 

 علظل(ات إو علنان) ونال (ول   صرفنا للناس يف ه ع عل رآن م  ك  مث ). 
ويف إجنلكك  ةاحنككا نككال عاسككل  عإلصككحا  علرع ككع عشككر  وأان أللككا مكك  عألب فل طككل م م ككزاي  أ  نسككاال  آاككر لل( كك   

ع عل كامل أن ة رلكم  إ كانة إو ت ك ةا عا ك  ني  ألهكم ال م  م إو عأل    ه ع ها ذوعمل علشرة ة  نو  عحلع عل   ال ةسكتطل
ةرعه وال ة رفم  . ص نال  وأما عا ز  علرو  عل  س عل   سأسلم عألب ابمسي  أ  وصف علرسالة  فهنا ة ل( م ك   يج 

 وة كركم     ما نلتم ل م  وه ع علت للم ل    يج ها عل رآن ما فرلنا يف عل تاب م   يج   . 
العتران علثال فال (أ مؤول مب آ مس(اه ك اهلم: عن   ذنهم وهعفمو أ  هعف مس(ى ذنهم ف (ا ةطلع عسم وأما ع  

علشككيج علككى م نككاه حنككا (إللككم ةعكك   عل لككم علطلككا) ونالككم (وعذكككر يف عل تككاب إ ككرعهلم) أ  أحاعلككمو ككك ل  ةطلككع حكك(أ 
عألولني. وه ع ك ال عإلجنل  آهفا (وة كركم     ما نلتم  عالسم على م ناهو فاا آ: أن ما تاج  م عل رآن ماتاذ يف كتا

ل ككم)و وال جتكك   ككلئا مكك  كككالمل عاسككل  عللككم علسككالمل عاسككطان يف عألانتلكك  قككأ عحملككر  عنككم إال وهككا مكك كان يف عل ككرآنو 
 فل ان عل (أ ابعتران    م ك الم ( رع ل م م  عل ة  ما وصى  م هاحا) عيةة. 

 على ص ق أهم م  عن  هللا. وه ع م آ كان عل رآن مع نا اا  ني ة ةم. وعا عاذ: أن ذل  آةة  
ونالم (أو مل ة   هلم آةة أن ة ل(م عل(اج  و إسرعىلل ) تناةم اثل  ابل رآن وحمة على علتناةم علثال  م عل   هكا  كهناذة   

  ل(هنككم فراعترككان كككان هكك ه عجل(لككة كتككا عألهرلككاج لككم ابلعكك قو من عل(ككاج  ككو إسككرعىلل  ة ل(ككان مككا يف عل ككرآن  ككا خيككتل 
تناةهنككا آاككر ابل ككرآن عطفككت علككى عجل(لككة علككب نرلهنككا ولككاال ذلكك  ل ككان م ت ككى كاصككا حمككة علككى صكك ق عل ككرآن أن ال 

 ت طف. 
وف كك  (ة ل(ككم)  ككام  لل لككم  عككفة عل ككرآنو أ  حت ككع صكك ق علعككفات عااصككا  هبككا مكك  تككاج   كك هو و ككام  لل لككم مبككا  

 ةت (نم ما يف كترهنم. 
وح(أ (أن ة ل(م) عاىل  إو عل كرآن علكى ت ك ةر: أن ة لكم ذككره. ونكا  أن ة كاذ علكى عحل كم عاك كان يف نالكم (وإهكم لفكي  

   ر عألولني). 
 [). 199[ ف رأه عللهنم ما كاهاع  م مؤمنني]198(ولا هزلناه على   ض عألعم(ني] 
 
وة الككان: ت الككم حم(كك  مكك  عنكك  هفسككم ونككالاع: (أسككالأ ككان مكك  مجلككة مطككاع  عاشككركني يف عل ككرآن أهككم لككلس مكك  عنكك  هللا   

 عألولني عكتترهنا) ف مغهنم هللا من حت عهم ابإلتلان مبثلم ف مزوع. 
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 3043صفحة : 
 
ون  أظهنر هللا هبتاصم يف ه ه عيةة مصم إمنكا نكالاع ذلك  حلك  تكاجهم ابل كرآن نسكال عكرم وأهكم لكا تكاجهم هبك ع عل كرآن   

 ككر  عل ر لككة من أوحككى هللا هبكك ه عأللفككا  إو نسككال ال ةفهن(هنككا وال  سكك  أتللفهنككا ف ككرأه علككلهنم ويف نسككال أعم(ككي ال ة
نرعجتكم وهككا ال  سك  عللغككة أة ككا اكانق عككاذة؛ لككا ككان ذلكك  اككا آمنكاع مهككم نسككال مكع أن ذلكك  اككانق لل كاذة فككزايذة نالككم 

ن  كا ةل اهكم مك  عاطكاع  علرحك  عك  عحلكع ول كنهنم أصكروع (عللهنم)  ايذة  لان يف ارق عل اذة. ة و أن عاشركني ال ةرة و 
 على علت  ةا ولف اع ةتح(لان أع عنع لت  ةرهنم تحاذع للحع وتسرتع م  علالىل(ني. 

ومجلة (ولا هزلناه علكى   كض عألعم(كني) م طافكة علكى مجلكة (هكزل  كم علكرو  عألمكني علكى نلرك ) إو نالكم ( لسكان عكرم  
أفاذ أهم أوتلم م  عن  هللا وأهم للس م  نال علنيب ال ك(ا ة ال عاشكركان: ت الكمو ك(كا أ كران  مرني) ألن نالم (على نلر )

 إللم آهفا. 
فل(ككا فككر  مكك  عالسككت الل  ت ملككزهم ف كك  هلككاهتم مصككم ال ةؤمنككان  ككم يف ككك  حككال نككال ت ككاو (إن علكك   ح ككت علككلهنم   

 كل(ات ن   ال ةؤمنان ولا تاجهتم ك  آةة). 
مجككع أعمككم. وعألعمككم: علشكك ة  عل م(ككةو أ  ال  سكك  كل(ككة ابل ر لككةو وهككا هنككا مككرعذ  أعم(ككي  لككاج و(عألعم(ككني)  

 علنسا فلع  يف مج م على أعم(ني ععتران أهم ال ح   فلم ابعتران مجع أعمم ك(ا نال محل     وان ةعف محامة:          
م لفكظ أعم(كا وةعك  ععتركان حك   ايج علنسكا للتنفلكف. ومل أن مثلي  كانم مثلكهنككا                      وال عر لكا  كان  

 وأصلم: عألعم(ني ك(ا يف علش ر عانساب إو أم لالا:          
وحلككك  ةنكككلخ عأل كككك رون نحكككاهلم                      مبل كككى علسككككلال  كككني سكككا  وانىلكككك  أ  عأل ككك رةانو وعلكككى هكككك ة    

 عالعترانة   (  نال علنا غة:          
م قسككككككان ةرتككككككان أو كككككككم                      وتككككككرك ونهككككككإ عألعم(ككككككني وكا كككككك  (ككككككك ل  سككككككل نم يف نلككككككاب ف ككككككاذع لكككككك  

[ فل الكاع هك  حنك  202[ فلكأتلهنم  غتكة وهكم ال ةشك رون]201[ ال ةؤمنان  م حىت ةكروع عل ك عب عأللكلم]200عكرمني]
 [). 203منظرون]

مر نلك  فلهنكا (كك ل  هسكل م) ويف هك ه عيةكة نلك  (سكل ناه)و ت  مل هظأ أول ه ه عيةة يف سانة عحلمرو إال أن آةة عحل 
وعا كآ يف عيةتككني وعحكك  وعا عككاذ منهن(ككا وعحك  فاتككم عاتلككان عا ككانع يف آةككة عحلمكر أهككم ذعل علككى علتمكك ذ لككئال ةتككاهم أن 

ارعذ كفان نكرةو. وأمكا عا عاذ إ ال  م ى وها عل   أ لر لشلع عألولني لت  مل ذكرهم فلتاهم أصم عارعذ ابكرمني مع أن ع
ه ه عيةة فلم ةت  مل فلهنا ذكر لغأ كفان نرةو فناسرهنا ح اةة وناع هك ع عأل كال  منك   مك  م كى. وهكم مسكت(رون علكى 

 ع مل عإلميان. 
ومجلة (ك ل  سل ناه) عخل مستأهفة  لاهلةو أ  إن سألت ع  عست(رعن ت  ةرهنم ابل كرآن يف حكني أهكم هكزل  لسكان عكرم   

 ما ف  ل  علسلاك سل ناه يف نلاب عاشركني؛ فهنكا تشكرلم للسكلاك عاكأااذ (مك  سكل ناه)  نفسكم لغرع تكم. مرني فال ت
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وه ع هظأ ما ت  مل يف نالم ت او (وكك ل  ت لنكاكم أمكة وسكطا) يف سكانة علر كرةو أ  هكا سكلاك ال ةشكرم سكلاك وهكا أهكم 
 سرعىلل  ومع ذل  مل ةؤمناع  م. ذا  نلاهبم  ابهتم وعرفاع ذالىل  ص نم م  أاران عل(اج  و إ

 وم آ (سل ناه) أذالناهو نال عألعشى:           
ك(ا سل  علس ي يف علراب فلتع وعرب ع  عاشركني ب(عكرمني) ألن كفرهم     هزول عل رآن إترعمل. ومجلة (ال ةؤمنان    

  م) يف ماحع عحلال م  (عكرمني). 
   عب سلح  هبمو وح  على عاراذنة ابإلميان نر  أن    هبم عل ك عب. وعل ك عب وعلغاةة يف (حىت ةروع عل  عب) هت ة   

صاذق    عب عيارة ا  هل اع نر  حلال ع عب عل هلاو وصاذق   ك عب علسكلف ةكامل  ك نو وم لكامل أهكم (ال ةنفكع هفسكا 
 إمياصا مل ت   آمنت  م م  نر ). 

فيت ع ا عاات وعاات  ع   غتةو وع عب عل هلا ابلسلف  ع   ونالم (فلأتلهنم  غتة) صاحل لل  ع ني: ع عب عيارة 
  غتة حني عل رب ابلسلف. 

وعلفاج يف نالم (فلأتلهنم) عالفكة لف ك  (فتكلهنم) علكى ف ك  (ةكروع) ك(كا ذل عللكم هعكا (فتكلهنم) وذلك  مكا ةسكتلزمم م كآ  
ؤةتهنم إايه     ا حاصالن م رتهني فت ني أتوة  عل طف م  إفاذة علت  لا فلثأ إ  اال من إتلان عل  عب ال ة ان     ن 

 م آ عيةة. ون  حاول صاحا عل شا  وعل اتران عللم أتوةلهنا مبا ال تط(ئ  لم علنفس. 
   
 

 3044صفحة : 
 
وال وتكم عنكك   يف أتوةلهنكا أن ت ككان مجلكة (فلككأتلهنم  غتكة)  كك ل ع كت(ال مكك  مجلكة (ةككروع عل ك عب عأللككلم) وأذالكت علفككاج   

 لان صانة عال ت(الو أ  أن نؤةة عل  عب مشت(لة على حعالم  غتةو أ  ةروهم ذف ة ذون سرع أ رع  لم. فلهنا لر
أما علفاج يف نالم (فل الاع) فهني إلفاذة علت  لا يف علاتاذ وها صاذق مسرع ت ك ةا فت كان اطكرة يف هفاسكهنم نرك  أن  

 ةرون عل  عب وحني ةل ان فلم. ةهنل اع يف عل هلاو أو ة الان ذل  وةرذذون ةامل عل لامة حني 
و(هكك ) مسككت (لة يف عسككتفهنامل مككرعذ  ككم علت(ككو جمككا عو وتككيج   كك ها ابجل(لككة عالمسلككة عل علككة علككى علثرككاتو أ  متنككاع إهظككانع  

 لاةال ةت( نان فلم م  عإلميان وعل (  علعاحل. 
[ ما أقآ عنهنم مكا  206اع ون][ ص تاجهم ما كاهاع ة205[ أفرأةت إن مت نهنم سنني]204(أفر  ع نا ةست ملان] 

 [). 207كاهاع ميت ان]
هشأ عنم نالم (فلأتلهنم  غتة وهم ال ةش رون) ت  ةر تاعب ع  ت رن سؤعهلم: (مىت ه ع علاع  إن كنتم صكاذنني)و حلك   

ت لكككاع أتاكككر حعكككال عل ككك عب ذلكككلال علكككى عهتفكككاج وناعكككمو فأع كككا ذلككك    الكككم (أفر ككك ع نا ةسكككت ملان). فالفكككاج يف نالكككم 
فر ككك ع نا ةسكككت ملان) تفلككك  ت  لكككا عالسكككتفهنامل ع كككا ت كككرن نكككاهلم (مكككىت هككك ع علاعككك ) وحنكككاه. وعالسكككتفهنامل مسكككت (  يف (أ

علت ملا م  قرونهم. وعا آ: أةست ملان    ع نا ف(ا أتاأه إال متتلع هلم. وكاهاع ةستهنزىلان فل الان: (مىت هك ع علاعك )و 
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نر  ةامل عحلساب). نال م ات : نال عاشركان للنيب صلى هللا عللم وسلم:  وةست ملان ابل  عب (ونالاع ن نا عم  لنا نطنا
 اي حم(  إو مىت ت  ان ابل  عب وال أتيت  مو فنزلت (أفر  ع نا ةست ملان). 

 وت  مي (   ع نا) للرعاةة على علفاصلة ولالهت(امل  م يف م امل عإله عنو أ  للس  أن مثلم أن ةست م  لفظاعتم.  
ت ماهلم ابل  عب م ت لا أصم يف مهنلة منم ومت ة ابلسالمة وأن ذل  ةغرهم مصم يف منماة م  علاعل  علك   واا كان عس 

 تاجهم على لسان علرسال صلى هللا عللم وسلم تاهبهنم جب(لة (أفرأةت إن مت ناهم سنني). 
فهناملة وهكككا عسكككتفهنامل مسكككت (  يف وعالسكككتفهنامل يف (أفرأةكككت إن مت نكككاهم) للت رةكككر. و(مكككا) يف نالكككم (مكككا أقكككآ عكككنهنم) عسكككت 

عإله ككانو أ  مل ةغكك  عككنهنم  ككلئا. وعلرؤةككة يف (أفرأةككت) نلرلككةو أ  أف ل(ككت. وعخلطككاب لغككأ م ككني ة ككم ككك  خمالككا حككىت 
 عكرمني. 

ومجلككة (إن مت نكككاهم سكككنني) م رتحكككة وتكككاعب علشكككر  حمككك و  ذل عللككم مكككا سككك  مسككك  مف كككايل (نأةكككت). و(ص تكككاجهم)  
ر  عا رتحةو و(ص) فلم للرتتلا وعاهنلةو أ  تاجهم   ك  سكنني. وفلكم نمكز إو أن عل ك عب تكاىللهنم م طا  على مجلة علش

 وحال هبم ال حمالة. و(ما كاهاع ةاع ون) ماصال وصلتم وعل اىل  حم و  ت  ةره: ةاع وهم. 
و (مكا ككاهاع ميت كان)  ومجلة (ما أقآ عنهنم) ساذة مس  مف ايل (نأةت) ألهم م لع عك  عل (ك   سكرا عالسكتفهنامل   ك ه.  

 ماصال وصلتم. وعل اىل  حم و  ت  ةره: ميت اهم. 
وعا ككآ: أعل(ككت أن متتككل هنم ابلسككالمة وأتاككأ عل كك عب إن فككرض عمتكك عذه سككنني ع ةكك ة قككأ مغكك  عككنهنم  ككلئا إن تككاجهم  

إال ةكامل فتكلهنم لككلس  عل ك عب   ك  ذلك . وهك ع ك الكم ت كاو (ولكئ  أاكران عكنهنم عل ك عب إو أمكة م ك وذة لل كال  مكا  رسكم
معروفا عنهنم وحاق هبم ما كاهاع  م ةستهنزىلان)و وذل  أن عألمان ابخلاعتلم. يف تفسأ عل رليب: نوى ع    هناب أن ع(ر 
   عر  عل زةز كان إذع أصر  أمس   لحلتم ص نرأ (أفرأةكت إن مت نكاهم سكنني ص تكاجهم مكا ككاهاع ةاعك ون مكا أقكآ عكنهنم 

 ةر ي وة ال:          ما كاهاع ميت ان) ص 
 صانك اي مغرون سهنا وقفكلة                      وللل  هامل وعلكرذى لك  ال مل   
 فال أهت يف عإلة ا  ة ظان حا مل                      وال أهت يف علناعمل انص فسالكم   
 حامل  تسر مبا ةفآ وتفر  اباكنكى                      ك(ا سر ابلل عت يف علنامل  
وتس ى إو ما سا  ت ره قرم                      ك ل  يف عل هلا ت لو علركهنكاىلم ومل أنف على صاحا ه ه عأل لكات   

 نال ع   عطلة: وألم ت فر عانعان نعة يف ه ه عيةة. ول   ما نو  ع  ع(ر    عر  عل زةز نو  مثللم ع  عانعان. 
 [). 208ن](وما أهل نا م  نرةة إال هلا من نو  
ت كأ ل رةو ابن عل رى علب أهل هنا هللا وعلب ت  مل ذكرها يف هك ه علسكانة نك  ككان هلكا نسك  ةنك نوصا عك عب هللا لل لسكاع  

 حالتهنم على أحاعل عألمم علب نرلهنم. 
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 يف حكال هلكا منك نون. وعرةكت وابالستثناج مك  أحكاعل حم وفكة. وعلت ك ةر: ومكا أهل نكا مك  نرةكة يف حكال مك  عألحكاعل إال  

مجلككة عحلككال عكك  علككاعو عسككتغناج عكك  علككاعو  ككر  عالسككتثناج ولككا ذكككرت علككاعو جلككا  ك الككم يف سككانة عحلمككر (إال وهلككا كتككاب 
 م لامل). وعرب ع  علرس   عفة عإله عن ألهم عاناسا للتهن ة  ابإلهالك. 

 [). 209(ذكرى وما كنا ظااني] 
حكككع نفكككع علكككى عخلربةكككة مرتككك أ حمككك و  ذلكككت عللكككم نرةنكككة علسكككلاق ك الكككم ت كككاو يف سكككانة أ  هككك ه ذككككرىو فككك كرى يف ما  

عألح ا  ( كال ) أ  هك ع  كال و ويف سكانة إ كرعهلم (هك ع  كال  للنكاس) ويف سكانة ص (هك ع ذككر). وعا كآ: هك ه ذككرى 
ق علزتككاص وعلفككرعج وإن ل ككم اي م شككر نككرةو. وهكك ع عا ككآ هككا أحسكك  علاتككاه يف مانككع نالككم (ذكككرى) وهككا نككال عم إسككحا

 عاتلفا يف ت  ةر عحمل و  نال ع   عألهران  نال   ض عافسرة : للس يف علش رعج ونف ممل إال نالم (إال هلا من نون). 
ون  ترذذ علزخمشر  يف مانع نالم (ذكرى)  اتاه ت لهنا مجل ا على ععتران نالم (ذكرى) ت (لة لل المل علسا ع وهي قأ  

  كرى: عسم مع ن ذكر. اللة ع  ت لف. وعل
ومجلة (وما كنا ظااني) نا  أن ت ان م طافكة علكى (ذككرى) ألهكم كااعك ن ة ت كي مسكن ع إللكمو وعلكى علكاتهنني ف(فكاذ  

 (وما كنا ظااني) عألع عن ل فان نرةو وعإله عن مصم سلح  هبم هالك. 
 ). وح   مف ال (ظااني) ل ع  ت (ل(م ك الم ت او (وال ةظلم ن   أح ع 
 [). 212[ إصم ع  علس(ع ا زلان]211[ وما ةنرغي هلم وما ةستطل ان]210(وما تنزلت  م علشلالني] 
عطف على مجلة (وإهم لتنزة  نب عل ااني) وما  لنهن(ا ععرتعض عسكت عاه تناسكا عا كال وأاك     كهنا  مكر   كض تفننكا  

ها كاه  نال ت او (ف كر ف(ا أهت  ن (ة ن     اه  وال  يف علغرض. وه ع نذ على ناهلم يف علنيب صلى هللا عللم وسلم
جمنان)و و ع(هنم أن عل   فتلم  لطان؛ ف   نالت عل انعج  نت حكرب عمكرأة أم هلكا اكا هلكف نسكال هللا عك  نلكامل علللك  

 ككاونه لللتككني اككرض: أنتككا أن ة ككان  ككلطاه  نكك  ترككك . ولكك ل  كككان مكك  مجلككة مككا نعت هنككم  ككم علاللكك   كك  عاغككأة حككني 
عاشككركان فل(ككا ةعككفان علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم ونككالاع ه ككال: كالمككم كككالمل كككاه و ف ككال: وهللا مككا هككا  زمزمتككم. وكككالمل 
عل هنان يف مزعع(هنم م  إل كاج عجلك  إلكلهنم وإمنكا هكا اكاعلر هفاسكهنم ةنسكراصا إو  كلاللنهنم عازعامكة. هفكي عك  عل كرآن أن 

نككلو يف هفاسكهنم كككالمل مثكك  عل كرآن ف(ككا ككان لشككلالني عل هنكان أن ةفل ككاع علككى ة كان مكك  ذلك  عل رلكك و أ  عل هنكان ال 
 هفاس أوللاىلهنم مث  ه ع عل رآن. فال هناهة م  ك ب عل هنان ومتاةهنهنمو وأاران عل هنان كلهنا أناصلل وس هنا علنانلان. 

ل  علكى عالتعكال   لكم مكا فالت رةف يف (علس(ع) لل هن  وها ما ة ت  ه عل رب م  أن علشلالني تسرتق علس(عو أ  تتح  
نر  يف عاأ عألعلى. ذل  أن عل هنان كاهاع ةزع(ان أن عجل  أتتلهنم ماركان مكا ة ك ن يف عاكأ عألعلكى  كا سكلظهنر ح ووكم 
يف عل ككامل عألنحككي فلكك ل  هفككي هنككا تنككزل علشككلالني   ككالمل عل ككرآن  نككاج علككى أن عاشككركني ةزع(ككان أن علشككلالني تنككزل مكك  

 سل ان. و لان ذل  ت  مل يف سانة عحلمر وفيت يف سانة علعافات.  علس(اج ماران ما
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وم ككآ (ومككا ةنرغككي هلككم) مككا ةسككت لم ومككا ةعكك و أ  ال ةسككت لم هلككم تل ككي كككالمل هللا ت ككاو علكك   علشككأن أن ةتل ككاه علككرو   
عككان مككا نككر  يف عككامل عألمكنيو ومككا ةسككتطل ان تل لككم ألن علنفككاس علشككلطاهلة ظل(اهلككة ارلثككة ابلك عت فككال ت ركك  عالهت ككاش  

 علغلا فان نرال فل ان عحلع مشرو  اباناسرة  ني عار أ وعل ا  . 
ف ك(أ (ةنرغكي) عاىلكك  إو مكا عككاذ حك(أ ( ككم)و أ  مكا ةنرغككي عل كرآن هلكمو أ  مككا ةنرغكي أن ةنزلككاع  كم ك(ككا  عكم عاشككركان.  

ل  ككالج   كك  أن أحكك(ر عهككم   كك(أ قككأ ومف ككال (ةسككتطل ان) حمكك و و أ  مككا ةسككتطل اهم. وأعلكك ت عل كك(اىلر  عككلغة ع
عل  الج يف نالم (وما تنزلت) ععترانع مبال سة ذل  عل هنان. ون  ت  مل يف سانة عحلمر أن صنفا م  علشلالني ةتهنلأ للتل ي 
مبا ةس(ى عسرتعق علسك(ع وأهكم ةعكر  عنكم ابلشكهنا. وعسكتؤهف ب(إصكم عك  علسك(ع ا زولكان) ف كان ذلك  كالف ل كة اكا 

 (امم ةتنزل منزلة علت ةل . نرلم وها   
وعا زول: عار   ع  أمر فهنا يف عزلة عنم. ويف ه ع إ طال لل هناهة م  أصكلهنا وهكي وإن كاهكت فلهنكا  كيج مك  عالتعكال  

 ابل اى علروحلة يف سالف علزمان ف    عل ذل  من  ظهنان عإلسالمل. 
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 [). 213](فال ت ع مع هللا إهلا آار فت ان م  عا   ني  
اا وتكم عخلطكاب إو علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم مك  نالكم (هكزل  كم علكرو  عألمكني علكى نلرك ) إو هنكاو يف آايت أ كاذت  

 نككزول عل ككرآن مكك  عنكك  هللا ت ككاو وح  ككت صكك نم مهككم مكك كان يف كتككا عألهرلككاج علسككالفني و ككهن   ككم عل(ككاج  ككني إسككرعىلل و 
ابل كرآن مك  هبتكاصمو ال تكرمل عنت كى ذلك  وركات مكا تكاج  كم عل كرآن. وأصك  ذلك   وأحنى على عاشركني   طال ما ألع اه

ها إ طال ذة  علشرك عل   ت ل تم نرةو وقأها وانحلت عللكم ابألكاذةكا؛ فناسكا أن ةتفكرع عللكم علنهنكي عك  عإل كرعك 
 ابهلل وعلتح ةر منم. 

(ع هك ع عل كالملو ونكا  أن ة كان عخلطكاب ماتهنكا ف الم (فال ت ع مع هللا إهلا آار) اطاب لغأ م ني فكل م كك  مك  ةسك 
إو علنيبج صلى هللا عللم وسلم ألهم عارلر ع  هللا ت او فلالهت(امل هب ع علنهني ونع تاتلهنم إو علنيبج صكلى هللا عللكم وسكلم 

  أوحي إلل  مع حت ع أهم منتم ع  ذل  فت ني أن ة ان علنهني لل ة  هم متلرسان ابإل رعكو وهظأ ه ع نالم ت او (ول 
وإو عل ة  مك  نرلك  لكئ  أ كركت للحكرط  ع(لك  ولت كاه  مك  عخلاسكرة ). وعا عكاذ مك  مثك  ذلك  عخلطكاب قكأه  ك  

 ةرلغم عخلطاب. 
 
فاا آ: فال ت عا مع هللا إهلا آار فت اهاع م  عا   ني. ويف ه ع ت رةض اباشكركني أصكم سكل   ان لل لكم من علنكيب صكلى  

 وأصحا م قأ مشركني. هللا عللم وسلم 
 [). 214(وأه ن عشأت  عألنر ني] 
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عطف على نالم (هزل  م علرو  عألمني على نلر  لت ان م  عان نة )و فهنا هعلل     ت (لم لالهت(امل هبك ع عخلكاص.  
علغلظككة يف  ووتككم عالهت(ككامل أصككم أوو علنككاس   رككال هعككحم وت زةككز تاهرككم ولككئال ةسككرع إو أذهككاصم أن مككا ةل لككم علرسككال مكك 

عإله عن وأهاعل علاعل  ال ة ع عللهنم ألصم نرع ة ه ع عان ن وااصكتم. وةك ل علكى هك ع نالكم صكلى هللا عللكم وسكلم يف ه عىلكم 
هلم (ال أقو عن م مك  هللا  كيج)و وأن فلكم ت رة كا   لكة نعكي كثكأ مكنهنم حكع عل رع كة إذ آذعه كثكأ مكنهنم وععكاه مثك  أم 

ن يف عحلالتني وأن ة ل(اع أصم ال ة تفي م  مؤمنهنم  مياهم حىت ة كم إللكم عل (ك  علعكاحل؛ فهنك ع هلا فال  سراع أصم انتا 
  ا ة ا  يف علن عنةو ول ل  ذعا علنيب صلى هللا عللم وسلم عن  هزول ه ه عيةة نرع تم مؤمنني وكافرة . 

نككاهلم  اككا هزلككت (وأهكك ن عشككأت  ففككي حكك ة  عاىلشككة وع كك  عرككاس وأم هرةككرة يف صككحلحي علرنككان  ومسككلم ن( هنككا   
عألنر ني) نامل نسال هللا على علعفا ف عا نرةشا فم   ةناذ : اي  و فهنر اي  و ع  و لرطان نرةو حىت عتت( اع فم   
عجل  إذع مل ةستطع أن خيرص أنس  نساال للنظر ما هاو ف كال: اي م شكر نكرةوو ف كم واكلو اي  كو ك كا  ك  لكؤ  أه ك وع 

نو اي  و مرة    ك ا أه  وع أهفس م م  علنانو اي  و عرك  مشكس أه ك وع أهفسك م مك  علنكانو اي  كو عرك  أهفس م م  علنا
منكا  أه كك وع أهفسك م مكك  علنكانو اي  ككو ها كم أه كك وع أهفسك م مكك  علنكانو اي  ككو عرك  عاطلككا أه ك وع أهفسكك م مك  علنككانو 

اس  ك  عرك  عاطلكا ال أقكو عنك  مك  هللا  كلئاو اي صكفلة ع(كة أ رتوع أهفس م م  هللا ال أقو عن م م  هللا  لئاو اي عر
نسال هللا ال أقو عن  م  هللا  لئاو اي فال(ة  نت نسال هللا سللو م  مايل ما  ئت ال أقو عن  م  هللا  كلئاو قكأ 

م اهلككم كلهنككا مكك   أن ل ككم نمحككا سككأ لهنا  رالهلككا  وكاهككت صككفلة وفال(ككة مكك  عاككؤمنني وكككان إهكك عن ا إع(ككال لف كك  عألمككر يف
علك عاة إو عإلميكان وإو صكاحل عألع(كال؛ فم(كع علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم  كني عإلهك عن مك  علشكرك وعإلهك عن مك  عا اصككي 

 ألهم أه ن صفلة وفال(ة وكاهتا مسل(تني. 
وسككلم علككى ويف صككحل  علرنككان  عكك  ع كك  عرككاس نككال: اككا هزلككت (وأهكك ن عشككأت  عألنككر ني) صكك   علنككيب صككلى هللا عللككم  

علعفا فم   ةناذ  اي  و فهنر اي  و ع  و لرطان نرةو حىت عتت( اع فم   علرت  إذع مل ةستطع أن خيرص أنس  نساال 
للنظر ما ها فمكاج أ كا هلكا ونكرةو ف كال: أنأةكت م لكا أاكربت م أن اكلال ابلكاعذ  ترةك  أن تغكأ علكل م أكنكتم معك ني ( 

ال: فكال هك ةر ل كم  كني ةك   عك عب  ك ة . ف كال أ كا هلكا: تركا لك  سكاىلر عللكامل نالاع: ه م ما تر نا علل  إال ص نا. نك
 أهل ع مج تنا ( فنزلت (ترت ة ع أم هلا وتا ما أقآ عنم مالم وما كسا). 
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ان وه ع عحل ة  ة ت ي أن سانة علش رعج هزلت نر  سانة أم هلا مع أن سانة أم هلا ع ت علساذسكة يف عك عذ علسك  

وسانة علش رعج ع ت علسا  ة وعألن  ني. فالظكاهر أن نالكم (وأهك ن عشكأت  عألنكر ني) هكزل نرك  سكانة علشك رعج مفكرذعو ف ك  
تاج يف   كض علكروعايت عك  ع ك  عركاس يف صكحل  مسكلم: اكا هزلكت (وأهك ن عشكأت  عألنكر ني ونهطك  مكنهنم عانلعكني) 

 تالوهتا ص أعل  هزول    هنا يف مجلة سانة علش رعج. وأن ذل  هسخ. فل   عيةة هزلت أول مرة ص هسنت 
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وعل شأة: عألذهان م  عل رللةو فاصف (عألنر ني) أتكل  ا آ عل شأة وعتتالب ل لاهبم إو إتا ة ما ذعاهم إللم وت رةض  
 مه  عإلذعهة منهنم. 

 وظلم ذو  عل رإ أ   م احة على عارج م  ونع عحلسامل عاهنن .  
أ علنيب صلى هللا عللم وسلم يف آار عل عاة عات  مة (قأ أن ل م نمحا سأ لهنا  رالهلكا) أ  ذلك  منتهنكى مكا وإو ه ع ةش 

 أمل  ل م حني ال أمل  ل م م  هللا  لئاو فلحع علل م أن ترلاع يل نمحي  ا متل ان فاه م متل ان أن تستملراع يل. 
 كم وأ ناؤكم وإااعه م وعشأت م) يف سانة  رعجة. وت  مل ذكر عل شأة يف نالم ت او (ن  إن كان آابؤ  
 [). 215(وعافض تناح  ا  عتر   م  عاؤمنني] 
م رتض  ني عجل(لتني ع تك عنع ل رعمكة عاكؤمنني نرك  عألمكر ابلتكربؤ مك  علك ة  ال ةؤمنكانو و  ك  عألمكر ابإلهك عن علك   ال خيلكا  

 م  ونع أللم يف علنفاس. 
ابللني وعلتاعحع. ون  ت  مل عن  نالم ت او (وعافض تناحك  لل(كؤمنني) يف سكانة عحلمكرو  وافض عجلنا : مث  عا املة 

ونالم (وعافض هل(كا تنكا  علك ل مك  علرمحكة) يف سكانة عإلسكرعج. وعجلنكا  للطكاىلر مبنزلكة عللك ة  للك وعبو وابجلنكاحني ة كان 
 علطأعن. 

عل ة  وهي عألميان. وعلغرض م  ه ع علرلان علتناةكم  شكأن عإلميكان  و(م  عاؤمنني)  لان ل(ا  عتر  ) فان عارعذ عاتا  ة يف  
كأهككم نلكك : وعافككض تناحكك  هلككم ألتكك  إميككاصم ك الككم ت ككاو (وال لككاىلر ةطككأ جبناحلككم) وتككرب خلككالر عاككؤمنني مكك  نرع تككم. 

سككا هل(ككاو فهنكك ع مكك  ولكك ل  اككا انذى يف ذعاىلككم صككفلة نككال  ع(ككة نسككال هللا  واككا انذى فال(ككة نككال   نككت نسككال هللا  أتهل
 افض عجلنا  ومل ة   مث  ذل  لل راس ألهم كان ةامئ  م  مشركا. 

 [). 216(فان ععاك ف   إل  ر ج  ا ت (لان] 
تفرةع على مجلة (وأه ن عشأت  عألنر ني) أ  ععكاع أمكرك عاسكتفاذ مك  عألمكر ابإلهك عنو أ  فكان ععكاك عشكأت  ف(كا   

ع هككا مثككان نكال علنككيب صككلى هللا عللكم وسككلم هلككم يف ذعاتككم (قكأ أن ل ككم نمحككا سككأ لهنا عللك  إال أن تتككربأ مكك  ع(لهنكمو وهكك 
 رالهلا) فالتربؤ إمنا ها م  كفرهم وذل  ال مينع م  صلتهنم ألت  علرحم وإعاذة علنع  هلم ك(ا نال (ن  ال أسأل م عللكم 

  للتربؤ م  أع(اهلم فال ة تعر على إحك(ان ذلك  أترع إال عااذة يف عل رإ). وإمنا أمر من ة ال هلم ذل  إلظهنان أصم أه
 يف هفسم. 

[ إهككم هككا علسكك(لع 219[ وت لركك  يف علسككات ة ]218[ علكك   ةرةكك  حككني ت ككامل]217(فتاككك  علككى عل زةككز علككرحلم] 
 [). 220عل للم]

ر ج  كا ت (لكان) وعطف عألمر ابلتاك   فاج علتفرةع يف نرعجة انفكع وع ك  عكامر وأم ت فكر فل كان تفرة كا علكى (ف ك  إل  ك 
 تنرلهنا على عاراذنة ابل اذ م   ر أولئ  عألع عج وتنعلعا على عتعال علتاك    الم (إل  ر ج). 

ونكرأ عجل(هنكان (وتاككك ) ابلكاعو وهكا عطككف علكى تككاعب علشكر و أ  نك  إل  ككر ج وتاكك و وعطفكم علككى عجلكاعب ة ت ككي  
 ف(آل عل رعجتني وعح  وإن عاتلف لرةع عهتزععم. تسررم على علشر  كتسرا عجلاعب وها ةستلزمل علر عن  مو 
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وعا كآ: فكان ععكاك أهك  عشككأت  فتكربأ مكنهنم. واكا كككان علتكربؤ ةكؤذن  ك و  جمافكاة وعكك عوة  لنكم و لكنهنم وركت هللا تككأش  
المسكني نسالم من ال ة رأ هبم وأن ةتاك  على ن م فهنا كافلم ك(ا نال (ومك  ةتاكك  علكى هللا فهنكا حسكرم). وعلكع علتاكك  اب

(عل زةكز علككرحلم) ومككا تر هن(ككا مك  علاصككف عااصككال ومككا ذةكك   كم مكك  عإلميككاج إو أهككم ةالحكظ نالككم وة لككم هلتككمو إ ككانة إو أن 
علتاكك  علكى هللا فيت مبككا أومكأت إللكم هكك ه علعكفات ومسككتتر اهتا  اصكف (عل زةكز علككرحلم) لمل كانة إو أهكم   زتككم نكاذن علككى 

منكمو وأهكم  رمحتكم ة عك(م مكنهنم. ونك  لكاحظ هك عن عالمسكان قكأ مكرة يف هك ه علسكانة هلك ع تغلرم على ع وه عل   ها أناى 
 عالعتران ك(ا ت  مل. 

   
 

 3048صفحة : 
 
 وعلتاك : تفاةض عارج أمره إو م  ة فلم مهن(مو ت  مل عن  نالم ت او (فاذع عزمت فتاك  على هللا) يف سانة آل ع(رعن.   
ت امل) م عاذ  م ال مل م ناه. وها أن علنيب صلى هللا عللم وسلم مبح  عل ناةة منكم ألهكم  ووصفم ت او ب(عل   ةرعك حني 

 ة لم تاتهنم إو هللا وة ر  ذل  منمو فاارعذ م  نالم (ةرعك) نؤةة ااصة وهي نؤةة عإلنرال وعلت ر  ك الم (فاه  معلننا). 
  عل كككرآن وعل لكككا يف علسكككات ة  هكككا صكككالتم يف وعل لكككامل: علعكككالة يف تكككا  علللككك و قلكككا هككك ع عالسكككم عللكككم يف عصكككطال 

مجاعكات عاسكل(ني يف مسكم ه. وهكك ع ن(كع م كآ عل ناةككة اباسكل(ني تر كا لل ناةككة  رسكاهلمو فهنك ع مكك   ركتكم صكلى هللا عللككم 
 وسلم ون  مج هنا ه ع علرتكلا عل ملا عإلنا . 

لعالة يف عجل(اعة يف عل رآن ( ف ال أ ا حنلفة: ال ويف ه ه عيةة ذكر صالة عجل(اعة. نال م ات  ألم حنلفة: ه  جت  ع 
   رلو فتال م ات  ه ه عيةة. 

ومانع (إهم ها علس(لع عل للم) مانع علت لل  لأمر ب(ف   إل  ر ج  ا ت (لان)و ولأمر ب(تاك  على عل زةز علرحلم)و  
 (ع نال  وة لم عزم . فعفة (علس(لع) مناسرة لل الو وصفة (عل للم) مناسرة للتاك و أ  أهم ةس

 وح(أ علفع  يف نالم (ها علس(لع عل للم) للت اةة.  
[ ةل ككككككان علسكككككك(ع وأكثككككككرهم  222[ تنككككككزل علككككككى ككككككك  أفككككككاك أوككككككلم]221(هكككككك  أهرككككككئ م علككككككى مكككككك  تنككككككزل علشككككككلالني] 

 [). 223كاذ ان]
ال ةنرغكككي للشكككلالني وال اكككا سكككفم نكككاهلم يف عل كككرآن: إهكككم نكككال ككككاه و فكككرذ علكككلهنم   الكككم (ومكككا تنزلكككت  كككم علشكككلالني) وأهكككم  

ةستطل ان مثلم وأصم حل   لنهنم و ني أاران أوللاىلهنمو عاذ عل المل إو وصف حال كهناصم لكل لم أن علك   نمكاع  كم عل كرآن 
 ال ةنرغي أن ةتلرس  ال أوللاىلهنم. فاجل(لة متعلة يف عا آ جب(لة (ه  أهرئ م على م  تنزل علشلالني). 

ة عستفهنامل ع  أن ة رفاهم ا  تتنزل عللم علشلالنيو عسكتفهناما فلكم ت كرةض من عاسكتفهنم عنكم وأل ي عل المل إللهنم يف صان  
  ا ةساجهم ل ل   تاص فلم إو إذصم   شفم. 
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وه ع عالستفهنامل صان  مست (  كناةة ع  كان عخلرب  ا ةستأذن يف عإلاران  م. وعاتكأ لكم حكر  عالسكتفهنامل ذعل علكى   
ه  يف عالسكتفهنامل مب كآ (نك ) وعالسكتفهنامل م ك ن فلهنكا هب(كزة عسكتفهناملو فكاا آ: أهركئ م إهركاج اث تكا علتح لع وها (ه ) ألن 

حم  ا وها عستفهنامل ال ةرتنا منم تاعب عاستفهنم ألهم للس   ل ي فل ل  ة  رم عإلف اج مبا عستفهنم عنم نر  عإلذن م  
 أ عل ظلم) وإن كان  ني عالستفهنامني فرق. علسامع. وهظأه يف عجلاعب نالم ت او (عم ةتساجلان ع  علنر

وف   (أهرئ م) م لع ع  عل (  ابالستفهنامل يف نالم (على مك  تنكزل علشكلالني). وهكا أة كا عسكتفهنامل صكان  م نكاه عخلكرب   
 كناةة ع  أ لة عخلرب  ل  إهم  ا ةستفهنم عنم عاتحسسان وةتطلراهمو فاالستفهنامل م  لاع مل عالهت(امل. 

مل على عاملة لالهت(امل اباتنزل عللم. وأص  علرتكلا: م  تنزل عللم علشلالني فل(كا نك مل عككرون ذاك  حكر  وعكرون م   
(على) على عسم عالستفهنامل وها (م ) ألن ما ص نهنا ها عاتنزل عللمو وال ة  كر عللكم أن عات كان  أن ة كان عالسكتفهنامل 

ة وهكا أصكلهناو وت ك(نت م كآ  كزة عالسكتفهنامل ك(كا ت ك(نتم يف ص ن عل الملو ألن أمساج عالسكتفهنامل ت ك(نت م كآ عالمسلك
(ه )و فاذع لزمل جميج حر  عجلر مع أمساج عالستفهنامل ترت  فلهنا تاها عالمسلة ف ا  عحلر  عللهنكا ومل ت ك مل هكي عللكمو 

فهنامل فل ل  ت ال: أعلى  ة  مرنت( وال ت ال: م  على مرنت( وإمنا ت ال: على م  مكرنت( وكك ع يف   لكة أمسكاج عالسكت
 حنا (عم ةتساجلان)و (م  أ   يج ال م)و وناهلم: عالملو وإالملو وحتاملو و (فلم أهت م  ذعكرها). 

 وأتلا عالستفهنامل هنا   الم (تنزل على ك  أفاك أولم ).  
 و(ك ) هنا مست (لة يف م آ علت ثأو أ  على كثأ م  عألفاكني وهم عل هنانو نال علنا غة:           
لكة ترك ككلة                      وهسكج سكللم كك  ن(عكاج ذعىلك  وعألفكاك كثكأ عإلفك و أ  عل ك بو وعألوكلم  وك  صك(ات هث  

كثأ عألص. وإمنا كان عل اه  أول(ا ألهم ة م إو ك  م ت لل  علنكاس  ت(اةكم أهكم ال ة كال إال صك ناو وأهكم ةتل كى عخلكرب مك  
 علشلالني علب أتتلم  رب علس(اج. 

(تنكككزل) ألن عتعككاهلا  نفكككاس عل هنككان ة كككان  تسلسكك  متاتككات يف عألتكككاعج عل للككا ك(كككا ت كك مل يف سكككانة  وت كك  للشككلالني 
 عحلمر. 

   
 

 3049صفحة : 
 
و(ةل كككان علسككك(ع) صكككفة ل(كككك  أفكككاك أوكككلم)و أ  ةظهنكككرون أصكككم ةل كككان أمسكككاعهنم عنككك  مشكككاه ة كاعككككا لتتنكككزل علكككلهنم   

  لاللنهنم ابخلرب وذل  م  إف هنم وإمثهنم. 
علسكك(ع: هككا  كك ة عإلصككغاج حككىت كأهككم إل ككاج للسكك(ع مكك  ماحكك مو  ككرم تاتلككم حاسككة علسكك(ع إو عاسكك(اع عخلفككي وإل ككاج  

 ل اج عحلمر م  علل  إو عألنض أو يف عهلاعج نال ت او (أو أل ى علس(ع وها  هنل )و أ  أ لر يف عإلصغاج لل ي ما ة ال 
 لم. 
 اس(اع. وه ع ك(ا أللع عللم إصغاجو أ  إمالة علس(ع إو ع 
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ونالم (وأكثرهم كاذ ان) أ  أكثر هؤالج عألفاكني كاذ ان فل(ا ةزع(ان أصم تل اه م  علشلالني وهم مل ةتل اع منهنا  لئاو  
 أ  و   هنم ةتل ى  لئا نللال م  علشلالني فل  ب عللم أح افم. 

شككيج نلكك : اي نسككال هللا فككاصم ففككي عحلكك ة  علعككحل  أن علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم سككئ  عكك  عل هنككان ف ككال: للسككاع   
  وان أحلاان ابلشيج ة ان ح ا. ف ال  تل  عل ل(ة م  عحلع خيطفهنا عجلو فل رها يف أذن وللم نر عل تاتكة فلنلطكان 
عللهنا أكثر م  ماىلة ك  ة  . فهنم أفاكان وهكم متفكاوتان يف عل ك ب ف(كنهنم أفكاكان فل(كا ةزة وهكم علكى اكرب عجلك و ومكنهنم 

ل ككي  كيج مكك  عجلكك و واكا كككان حككال عل هنكان نكك  ةلتككرس علكى حكك فاج عل  ككال  كر ض أحككاعل علنرككاجة يف أفكاكان يف أصكك  ت
عإلاران ع  قلاو وأسماعهنم ن  تلترس اايت عل كرآن يف ابذىج علنظكر. ألنركت عيةكة يف  لكان ماهلكة عل هناهكة و لنكت أن 

رآن ومككا فلككم مكك  عيذعب وعإلن ككاذ وعلت لككلم نعككانعها عإلارككان عكك  أ ككلاج نلللككة نكك  تعكك ق فككأة  هكك ع مكك  هكك   علنككيب وعل كك
وعلرالقة وعلفعاحة وعلعرعحة وعإلعما  وال تع   منم لملاران اباغلرات. ك(ا نال (وال أعلم علغلا) يف آايت كثأة م  

 ه ع عا آ. 
[ إال 226[ وأصكككم ة الكككان مكككا ال ةف لكككان]225[ أمل تكككر أصكككم يف كككك  وعذ ةهنل(كككان]224(وعلشككك رعج ةتكككر هنم علغكككاوون] 

 عل ة  آمناع وع(لاع علعاحلات وذكروع هللا كثأع وعهتعروع م      ما ظل(اع). 
كان  ا حاتم كناهة هبتان عاشركني أن نالاع يف علنيب صكلى هللا عللكم وسكلم: هكا  كاعر فل(كا هثلك  عيايت علسكا  ة سكهنامل     

م: هكا  كاعرو وككان  كني عل هناهكة وعلشك ر تكامع يف كناهتهنم وكسكرهتا وككان منهنكا نكاهلم: هكا ككاه و مل ةركع إال إ طكال نكاهل
الال عاشركني إذ كاهاع ةزع(ان أن للشاعر  لطاان ميلي عللم علش ر ونمبا مساه علرىلكيو فناسكا أن ة كانن  كني تزةلكف نكاهلم 

هن(كا يف يف عل رآن: ها   رو وناهلم يف علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم: هكا  كاعرو و كني نكاهلم: هكا نكال ككاه و ك(كا نكرن  لن
نالم ت او (وما ها   كال  كاعر نلكلال مكا تؤمنكان وال   كال ككاه  نلكلال مكا تك كرون)؛ ف طكف هنكا نالكم (وعلشك رعج ةتكر هنم 

 علغاوون) على مجلة (تنزل على ك  أفاك أولم). 
طاهلة وإمنا ككان واا كان حال علش رعج يف هفس عألمر خمالفا حلال عل هنان إذ مل ة   ال ة علش ر عتعال ما ابلنفاس علشل 

عذعاج ذل  م  عاتالق   ض علش رعج أ اعاه  ني عامكة عل كربو عنتعكرت عيةكة علكى هفكي أن ة كان علرسكال  كاعرعو وأن 
 ة ان عل رآن   رع. ذون ت رض إو تنزة  علشلالني ك(ا تاج يف ذكر عل هناهة. 

شكركان ة نكان مبمالسكهنم ومسكاع أنكاعهلم ونت(كع ون  كان هفر م  علش رعج مب ة ةهنمان علنيب صلى هللا عللم وسلم وككان عا 
إلككلهنم عألعككرعب اككانص م ككة ةسككت( ان أ كك انهم وأهككاتلهنمو أذجمككت عيةككة حككال مكك  ةترككع علشكك رعج  ككاهلم تشككاةهنا للفككرة ني 
وتنفأع منهن(ا. وم  هؤالج علن كر  ك  عحلكان و وهركأة  ك  أم وهكاو ومسكافع  ك  عرك  منكا و وأ كا عكزة عجل(ح(كيو وع ك  

رىو وأملكة  ك  أم علعكلتو وأ كا سكفلان ع ك  عحلكان و وأمل مجلك  عل كانعج  نكت حكرب  وص أم هلكا علكب ل رهنكا عل كرآن: علز  
 (محالة عحلطا) وكاهت  اعرة وهي علب نالت:          

لم وذمكا م  ا ععلنا وأمكره أ لنكا وذةنكم نللنكا ف اهكت هك ه عيةكة هفلكا للشك ر أن ة كان مك  الكع علنكيب صكلى هللا عللكم وسك  
 للش رعج عل ة  تع وع هلماىلم. 
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 3050صفحة : 

 
ف الكككم (ةتكككر هنم علغكككاوون) ذمل ألتركككاعهنم وهكككا ة ت كككي ذمل عاتركككاعني ابألحكككرى. وعلغكككاو : عاتعكككف ابلغكككي وعلغاعةكككةو وهكككي   

اكربو ويف كناةكة عل اللة علش ة ةو أ  ةتر هنم أه  عل اللة وعلرطالة علرعقركان يف علفسكع وعألذى. ف الكم (ةتكر هنم علغكاوون) 
ع  تنزةم علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم أن ة كان مكنهنم فكان أتراعكم اكأة نكامهنم ولكلس فكلهنم أحك  مك  علغكاوة  ف ك  ع كت(لت 
ه ه عجل(لة على تنزةم علنيب صلى هللا عللم وسلم وتنزةم أصحا م وعلى ذمل علش رعج وذمل أتراعهنم وتنزةم عل رآن ع  أن ة ان 

   رع. 
للم على عاسن  علف لي هنا ةظهنر أهم كرذ علت ا  وعالهت(امل اباسن  إللم للفت علس(ع إللكم وعا كامل مسكتغ  وت  مي عاسن  إ 

ع  عحلعر ألهم إذع كاهاع ةتر هنم علغاوون ف   عهتفى أتراعهنم ع  علعاحلني ألن  كأن عككالس أن ةتحك  أصكحاهبا يف علنزعكة  
 ك(ا نل :          

نرةنككم وت لككم يف عل شككا  للحعككرو أ  ال ةتككر هنم إال علغككاوونو ألهككم أصككر  يف هفككي عترككاع  عكك  عاككرج ال تسككأل وسكك  عكك   
علشك رعج عك  عاسككل(ني. وهك ه لرة تككم ابلكرعذ يف ت ك مي عاسككن  إللكم علككى عخلكرب علف لكي أهككم ةفلك  هعلعككم ابخلكربو أ  نعككر 

  ةستهنزئ هبم) يف سانة علر رة. م (ان عخلرب عللمو أ  فهنا نعر إحايف ك(ا ت  مل  لاهم عن  نالم ت او (هللا
 وعلرؤةة يف (أمل تر) نلرلة ألن عهللامل وعلاعذ  مست انعن ا ال عحطرعب عل ال يف أقرعض علش ر وذل   ا ة لم ال  ا ةرى.  
 ك  فلنكا وعالستفهنامل ت رةر و وأتر  علت رةر على هفي علرؤةة إلظهنان أن عإلنرعن ال حمل  عنم ك(كا ت ك مل يف نالكم (نكال أمل هر  

 وةف لان) عاىل ة إو علش رعج.  -وة الان -وةهنل(ان -ول ع)و وعخلطاب لغأ م ني. وح(اىلر (إصم
فم(لة (أمل تر أصم يف ك  وعذ ةهنل(ان) وما عطف عللهنا مؤك ة اا عنت تم مجلة (ةتر هنم علغاوون) مك  ذمل علشك رعج  طرةكع  

 فحاى عخلطاب. 
أوذةة كثأة خمتلفة ألن علش رعج ة الان يف فنان م  علش ر م  هماج وععت عج على ومثلت حال علش رعج  ال عهلاىل(ني يف  

أعرعض علنكاسو ومك  هسكلا وتشكرلا ابلنسكاجو ومك   مك  مي حاهكم نقركة يف إعطاىلكم وإن ككان ال ةسكتحع عاك  و وذمل مك  
 مين هنم وإن كان م  أه  علف  و ونمبا ذماع م  كاهاع مي حاهم وم حاع م  سرع هلم ذمة. 

وعهللكامل: هكا عحلككأة وعلكرتذذ يف عارعككى. وعلكاعذ: عاككننفض  كني عك وتني. وإمنككا ترعكى عإل كك  عألوذةكة إذع أنحلككت علكرإو وعلككرإ  
أتككاذ كككأو ف(ثكك  حككال علشككك رعج  ككال عإل كك  علرععلككة يف عألوذةككة متحكككأةو ألن علشكك رعج يف حككرص علككى عل ككال الاكككتالب 

 علنفاس. 
أهم عه س   ض عازعحني يف  مكرة علشك رعج عنك    كض عخللفكاج ف كر  عحلاتكا علشك رعج  و(ك ) مست (  يف عل ثرة. نو   

 وأه ر ه ع عل   عه س فلهنم ف ال لم هؤالج علش رعج وأهت م  علش رعج( نال:    أان م  علغاوة و فاستطرفهنا. 
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لعك ق وة كأون ابل ك بو و فع م متهنم ه ه مب مة عل  ب ف كال (وأصكم ة الكان مكا ال ةف لكان)و وعل كرب ةت(كاذحان اب 
وعلشاعر ة ال ما ال ة ت   وما خيالف علاعنع حىت نلك : أحسك  علشك ر أك  كمو وعل ك ب مك مامل يف علك ة  عإلسكالمي فكان  

 كان علش ر ك اب ال نرةنة على مرعذ صاحرم فهنا نرل  وإن كان عللم نرةنة كان ك اب م ت نع عنم ف ان قأ حم(اذ. 
 ني حال علش رعج وحال علنيب صلى هللا عللم وسكلم علك   ككان ال ة كال إال ح كا وال ةعكاهع  ويف ه ع إ  عج للران علشاسع 

 وال فيت مبا ة ل  عألفهنامل. 
 وم  عللطاىلف أن علفر ذق أهش  عن  سلل(ان    عر  عال  نالم:           
  وتككا عللك  عحلكك . ف ككال: اي فرك  جبككاهيب معكرعات                      و ككت أفككض أقكالق عخلتككامل ف ككال سكلل(ان: نكك  

أمأ عاؤمنني ن  ذنأ هللا عكو عحلك    الكم (وأصكم ة الكان مكا ال ةف لكان). ونو  أن علن (كان  ك  عك    ك  ه كلة ككان عكامال 
 ل (ر    عخلطاب ف ال   رع:          

 نال:           م  مرلر عحلسناج أن حلللكهنكا                      مبلسان ةس ى يف  تاص وحنتم إو أن  
ل ك  أمكأ عاكؤمنني ةسكاجه                      تناذمنكا ابجلاسكع عاتهنكك مل فرلككر ذلك  ع(كر فأنسك  إللكم ابل ك ومل عللكم ونككال   

لم: أ  وهللا إل للساجل ذل  ون  وتا علل  عحل و ف ال: اي أمأ عاؤمنني ما ف لت  لئا  ا نلت وإمنا كان ف لة م  
 ت كاو (وأصككم ة الككان مككا ال ةف لكان) ف ككال لككم ع(كر أمككا عكك نك ف كك  ذنأ عنك  عحلكك  ول كك  ال ت (كك  يل عل كال ونكك  نككال هللا

 ع(ال أ  ع ون  نلت ما نلت. 
   
 

 3051صفحة : 
 
ون  كو ابتراع علغاوة  إايهم ع  كاصم قاوة و وأفل   تفظلع متثللهنم ابإل   عهلاىل(ة تشكاةم حكالتهنمو وأن ذلك  مك  أتك    

ةكؤذن  ككم إانلككة عخلكرب اباشككتعو فانت ككى ذلك  أن علشكك ر منظككان إللكم يف علكك ة    ككني علغكض منككمو وعسككتثناج (إال  علشك ر ك(ككا
علك ة  آمنكاع وع(لكاع علعكاحلات) عخل... مك  ع(كامل علشك رعجو أ  مك  ح كم ذمهنكم. وهبك ع عالسكتثناج ت كني أن عاك مامني هكم 

  اال يف عإلسالمل.   رعج عاشركني عل ة   غلهنم علش ر ع  مساع عل رآن وعل
وم آ (وذكروع هللا كثأع) أ  كان إنراهلم على عل رآن وعل راذ أكثر م  إنركاهلم علشك ر. (وعهتعكروع مك    ك  مكا ظل(كاع) وهكم  

م  أسل(اع م  علش رعج ونالاع: علش ر يف هماج عاشركني وعالهتعان للنيب صلى هللا عللم وسلم مث  عل ة  أسكل(اع وهكاتروع 
ف   نالاع   رع كثأع يف ذمل عاشركني. وك ل  م  أسل(اع مك  عألهعكان ك رك  هللا  ك  نوعحكةو وحسكان  ك  اث كت إو عحلرشة 

وم  أسلم م      م  عل رب مث  لرل و وك ا  ك   هكأو وسكحلم عرك   كو عحلسكحاسو ولكلس ذككر عاكؤمنني مك  علشك رعج 
 ل علسانة. مب ت ي كان   ض علسانة م هلا ك(ا ت  مل يف عل المل على ذل  أو 

ون  ذلت عيةة على أن للش ر حالتني: حالة م مامةو وحالة مأذوهةو فت ني أن ذمم للس ل اهم   رع ول   اا حكف  كم  
م  م ان وأحاعل عنت ت عا مةو فاهفت  ابيةة للش ر ابب نرال وم   فحكع علكى أهك  علنظكر حكرإ عألحكاعل علكب أتو  
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ب أتو  إو تاها نف م. ون  أومأ إو عحلالة عا( وحة نالم (وعهتعروع م      إو تاها نرالم أو إو تاها م حمو وعل
ما ظل(اع)و وإو عحلالة عاأذوهة نالم (وع(لاع علعاحلات). وكلف ون  أوآ علنيب صلى هللا عللم وسلم على   ض علش ر  ا 

علفانهككةو علككى أن أذن حلسككان يف فلككم حمامكك  عخلعككال وعستنعككت أصككحا م ك ككا  كك   هككأ  ككا فلككم ذنككة صككفات علروعحكك  
مهناتاة عاشركني ونال لم: كالم  أ   عللهنم م  ونع علنر .. ونال لم (ن  وم   نو  عل  س). وسلأيت  يج م  ه ع 
عن  نالم ت او (وما عل(ناه علش ر وما ةنرغي لم) يف سكانة ةكس. وأتكا  عللكم ك(كا أتكا  ك كا  ك   هكأ فنلكع عللكم  رذتكم 

 ألهم تاج مؤمنا. فتل  حالة م رالة 
ونال أ ا هرةرة مس ت نسال هللا صلى هللا عللم وسلم ة ال على عانرب (أص ق كل(ةو أو أ  ر كل(كة نالتهنكا عل كرب كل(كة  

 لرل :          
أال ك   يج ما اال هللا ابلال وكان ةستنش    ر أملة    أم علعلت اا فلم م  عحل (ة ونال: (كاذ أملة أن ةسلم)و   

حساان هبماج عاشركني ونال لم: (ن  وم   نو  عل  س). ونال ل  كا  ك  مالك  (ل المك  أ ك  علكلهنم مك  ونكع وأمر 
 علنر ). 

نوى أ ا   ر    عل رم يف أح امل عل كرآن  سكن ه إو اكرمي  ك  أوس  ك  حانوكة أهكم نكال: هكاترت إو نسكال هللا ابا ةنكة   
  إل أنة  أن عمت ح . ف ال: ن  ال ةف ض هللا فاك. ف ال عل راس:          منعرفم م  تراك فس( ت عل راس نال: اي نسال هللا

م  نرلهنا لرت يف علظالل ويف                      مستاذع حل  خيعف علانق عأل لات علسر ة. ف ال علنكيب صكلى هللا   
 عللم وسلم  ال ةف ض هللا فاك  . 

وسلم ذاك  م كة يف ع(كرة عل  كاج وعرك  هللا ع ك  نوعحكة ميشكي  كني ة ةكم ونوى علرتم   ع  أهس أن علنيب صلى هللا عللم  
 ة ال:          

 الاع  و عل فان ع  سرللم                      عللامل ه ر  م على تنزةلم   
 و كني حراب ةزة  عهلامل ع  م للم                      وة ه  عخللل  عك  الللككم ف كال لكم ع(كر: اي ع ك  نوعحكة يف حكرمل هللا  

 ة   نسال هللا ت ال علش ر ف ال لم علنيب صلى هللا عللم وسلم: (ا  عنم اي ع(ر فاهم أسرع فلهنم م  ه   علنر ). 
وع  علزهر  أن ك ا    مال  نال: اي نسال هللا ما ت كال يف علشك ر ( نكال: (إن عاكؤم  ناهك   سكلفم ولسكاهمو وعلك    

 هفسي  ل ه ل أمنا تن حاصم ابلنر ). 
 ول لي    أم لالا كثأو وكثأ منم قأ صحل  علنسرة إللم.  
ون   ني عل رليب يف تفسأه يف ه ه علسانة ويف سانة علنان عل ال يف علتفرنة  كني حكايل علشك ر وكك ل  علشكلخ عرك  عل كاهر  

 عجلرتال يف أول كتاب ذالىل  عإلعما . 
ةزل عل ل(اج ة نان  ش ر عل رب وم     همو ويف ذلك  علشك ر  ووتا أن ة ان علنظر يف م ال علش ر وحال علشاعر ومل 

 حترلا لفعاحة عل ر لة و القتهنا وها آة  إو قرض  رعي م  إذنعك  القة عل رآن. 
 وم آ (م      ما ظل(اع) أ  م      ما ظل(هنم عاشركان ابلشتم وعهلماج.  
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 3052صفحة : 

 
 [). 227(وسل لم عل ة  ظل(اع أ  من لا ةن لران]  
 
انسكككا ذكككككر علظلكككم أن ةنت كككك  منكككم إو وعلكككك  علظككككااني وهكككم عاشككككركان علككك ة  ظل(ككككاع عاسكككل(ني ابألذى وعلشككككتم منككككاعهلم  

وأ ك انهم. وت لككت هكك ه عيةككة يف مانككع علتكك ةل  فانت ككت عل (ككامل يف مسكك(ى علظلككم علشككام  لل فككر وهككا ظلككم عاككرج هفسككم 
ج علكى ح كاق علنكاس. ونك  تالهكا أ كا   كر يف عهنك ه إو ع(كر ابخلالفكة ولل( اصي عل اصرة علكى علكنفس كك ل و ولالعتك ع

    هو وعلاعو ععرتعحلة لالستئنا . 
وهك ه عيةككة حتكك ةر مكك  ق(كل عحل ككاق وحكك  عكك  عست عكاج عجلهنكك  يف علنعكك  لأمككة وهكي انل ككة مهلككا ماعظككة وأهككال  

وم  عسم عااصال عاؤذن من ساج عان لا ةرتنا وعل  ا  ت  رها اا ع ت(لت عللم م  حر  علتنفلس عاؤذن ابالنرتعبو 
علظااني ألت  ظل(هنمو وم  عإلهبامل يف نالم (أ  من لكا ةن لركان) إذ تكرك ترللنكم    كاب م كني لتك ه  هفكاس عااعك ة  يف  

 ك  م ها     م  هال عان لا وها على عإلمجال من لا ساج. 
آل ألن عاله الب ها علرتاع. وف   عل لم م لع ع  عل (ك   اتكاذ وعان لا: مع ن مل(ي م  عاله الب وها عاعأ وعا 

عسككم عالسككتفهنامل   ككك ه. وعسككم عالسككتفهنامل يف ماحكككع هعككا ابلنلا كككة عكك  عاف ككال عاطلكككع علكك   أحككلف هكككا إللككم. نكككال يف 
 عل شا : وكان علسلف علعاحل ةتاععظان هبا وةتناذنون   هتا. 

  سم هللا علرمح  علرحلم  
 سانة علن(   
 ككهنر أمساىلهنككا  سككانة علن(كك   . وككك ل  مسلككت يف صككحل  علرنككان  وتككامع علرتمكك  . وتسكك(ى أة ككا  سككانة سككلل(ان  و أ 

 وه عن عالمسان عنتعر عللهن(ا يف عإلت ان وقأه. 
وذكككر أ ككا   ككر ع كك  عل ككرم يف أح ككامل عل ككرآن أصككا تسكك(ى  سككانة عهل هكك   . ووتككم عألمسككاج علثالوككة أن لفككظ علن(كك  ولفككظ  

 ة كرع يف سانة م  عل رآن قأهاو وأما تس(لتهنا  سانة سلل(ان  فأن ما ذككر فلهنكا مك  ملك  سكلل(ان مفعكال مل عهل ه  مل
 ة كر مثلم يف قأها. 

وه ه علسانة م لة ابالتفاق ك(ا ح اه ع   عطلة وعل رليب وعلسلالي وقأ وعح . وذكر عخلفاتي أن    هنم ذهكا إو  
 صاع م م هلة   ض آايهتا  ومل أنف على ه ع لغأ عخلفاتي. م لة   ض آايهتا  ك ع ول لم سهنا 

وهي علسانة علثامنة وعألن  ان يف ع عذ هزول علسانو هزلت     علش رعج ونرك  عل عكل. كك ع نو  عك  ع ك  عركاس وسك ل   
    ترأ. 

   ا وتس ني. ون  ع ت آايهتا يف ع ذ أه  عا ةنة وم ة نسا وتس نيو وعن  أه  علشامل وعلرعرة وعل افة أن  
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 م  أقرعض ه ه علسانة  
أول أقرعض ه ه علسانة عفتتاحهنا مبا ةشأ إو إعما  عل رآن  رالقة هظ(م وعلا م اهلمو مبا ةشأ إللم عحلرفان عا ط ان يف  

 أوهلا. 
 وعلتناةم  شأن عل رآن وأهم ه ى ا  ةلسر هللا عالهت عج  م ذون م  تح وع أهم م  عن  هللا.  
     لم ما فلم م  أاران عألهرلاج. وعلتح  
وعالعتران مبل  أعظم مل  أوتلم هيب. وها مل  ذعوذ ومل  سلل(ان عللهن(ا علسالمل. وما  لغم مك  عل لكم محكاعل علطكأو  

 وما  لر إللم مل م م  عظ(ة عحل انة. 
ملك  سكرأ. ويف ذلك  إميكاج إو  وأ هنر أمة يف عل رب أوتلت ناة وهي أمة مثاذ. وعإل انة إو مل  عظكلم مك  عل كرب وهكا 

 أن هراة حم(  صلى هللا عللم وسلم نسالة ت انصا سلاسة عألمة ص ة  رهنا مل و وها االفة علنيب صلى هللا عللم وسلم. 
 وأن علشرة ة عحمل( ةة سل امل هبا مل  لأمة عتل  ك(ا أنلم لرو إسرعىلل  مل  سلل(ان.  
لككف آهلككتهنم وإ طككال أارككان كهنككاصم وعككرعفلهنمو وسكك هة آهلككتهنم. وإورككات علر كك  ومككا وحماتككة عاشككركني يف  طككالن ذةككنهنم وتزة 

 ةت  مم م  أهاعل عل لامة وأ رعلهنا. 
وأن عل ككرآن مهنككل(  علككى عل تككا علسككا  ة. ص ماعذعككة عاشككركني وإهرككاؤهم من  ككأن علرسككال عالسككت(رعن علككى إ ككال  عل ككرآن  

 لع على أع(اهلم. وإه عنهم من آايت علع ق سلشاه وصا وهللا مط
نال ع   علفرس للس يف ه ه علسانة إح كامل وال هسكخ. وهفلكم أن ة كان فلهنكا إح كامل وال هسكخ م نكاه أصكا مل تشكت(  علكى  

تشككرةع نككان وال علككى تشككرةع منسككاخ. ونككال عل ككرليب يف تفسككأ آةككة (وأمككرت أن أكككان مكك  عاسككل(ني وأن أتلككا عل ككرآن ف(كك  
هسنتهنا آةة عل تال عهو ة و عيةكة علنا لكة ابل تكال يف سكانة علكربعجة. وتسك(ى آةكة علسكلفو  عهت ى فامنا ةهنت   لنفسم) عيةة

وعل ككرليب م اصككر ال كك  علفككرس إال أهككم كككان مبعككر وع كك  علفككرس ابألهكك لسو ونالككم (ألع  نككم عكك عاب  كك ة ع) وةؤاكك  منهن(ككا 
 ح (ان ك(ا سلأيت. 

 (لس)   
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ه ه عحلرو  ت رةض ابلتح    عما  عل رآن وأهم مؤتلف م  حرو  كالمهنم. وت  مل ما  ت  مل عل ال يف أن علرعت  أن  

 يف أمثاهلا م  عحملام  علب حاوهلا كثأ م  عاتأولني. 
ونيج على ععتران أن تل  عحلرو  م ت رة م  أمساج هللا ت او أن ة ال يف حرو  ه ه علسانة مكا نو  عك  ع ك  عركاس  

مسم ت او عللطلفو وم  سكني عمسكم ت كاو علسك(لع. وأن عا عكاذ عل سكم هبكاذة  عالمسكنيو أ  أن: لس م ت ا م  لاج ع
 وعللطلف وعلس(لع تل  آايت عل رآن عارني. 

 [). 1(تل  آايت عل رآن وكتاب مرني] 
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و  طكف (و  عل ال فلم كال ال يف ص ن سانة علش رعج واالفت آةة ه ه علسانة سا  تهنا  ثالوة أ كلاج:  ك كر عسكم عل كرآن  
 كتاب) على (عل رآن) و تن أ (كتاب). 

فأمككا ذكككر عسككم عل ككرآن فأهككم علككم لل تككاب علكك   أهككزل علككى حم(كك  صككلى هللا عللككم وسككلم لملعمككا  وعهلكك  . وهكك ع عل لككم   
ةككرعذ  عل تككاب عا ككر   ككالمل عل هنكك  عك ككال عل(ككا ابلغلرككة علككى عل ككرآنو إال أن عسككم عل ككرآن أذاكك  يف علت رةككف ألهككم علككم 
من ال. وأما عل تاب ف لم ابلغلرةو فاارعذ   الم (وكتاب مرني) عل رآن أة كا وال وتكم لتفسكأه ابللكا  عحملفكا  للت عكي مك  
إ  ال عطف علشيج على هفسم ألن علت عي م  ذل  حاص  من عطف إحك ى صكفتني علكى أاكرى كثكأ يف عل كالمل. 

ف فاألول اب ت انم م  عل رعجةو وعلثال  اصكفم ب(مركني)و ككان واا كان يف ك  م  (عل رآن) (و كتاب مرني)  اىلرة علاص
عطف أح  ا على عيار نعت ا إو عطكف علعكفات    كهنا علكى   كضو وإمنكا مل ةكؤت ابلثكال  ك الو ألن عل طكف أعلكع 

 ابست الل كال عات الفني مهم م عاذ يف عل المل  ال  علر ل. 
عل تاب ونرآن مرني) فان (نرآن) يف تل  عيةة يف م كآ عطكف علرلكان مك   وهظأ ه ه عيةة آةة سانة عحلمر (تل  آايت 

 (عل تاب) ول نم عطف ل ع  مج هن(ا  حافة (آايت) إللهن(ا. 
وإمنكا نك مل يف هك ه عيةكة عل كرآن وعطكف عللكم (كتكاب مركني) علكى ع كس مكا يف لال كة سكانة عحلمكر ألن عا كامل هنكا م كامل  

و فلكك ل  وصكف مهككم (هك   و شككرى لل(كؤمنني) أ  مصككم علكى هكك ى يف عحلكال ومرشككرون علتناةكم ابل كرآن ومتر لككم عاكؤمنني
 س  عالست رال ف ان عألهم هنا للاحي عاشت(  على عيايت ها عستح انه ابمسم عل لم عان كال مك  معك ن عل كرعجة ألن 

علالمل لل(  عألص و ت كأع مهم م روج عل رعجة تناسا حال عاؤمنني هبا عات رلني يايتم فهنم ة نساصا وألت  ذل  أذالت 
م نوس. ص عطف عللم (كتاب مرني) لل ان علتناةم  كم تام كا ل ناعهلكم ومسكت (ال لل اللكة ابلت رةكف علكى م كآ عل (كال 
يف هاعكم مك  عا كروآتو وعل اللكة ابلتن كأ علكى م كآ تفنل(كم  كني عل تكا ك الكم ت كاو (معك نا اكا  كني ة ةكم مك  عل تكاب 

 عللم). ومهنل(نا 
وأمككا مككا يف أول سككانة عحلمككر فهنككا م ككامل علتحسككأ لل ككافرة  مكك  تككرعج إعرعحككهنم عكك  عإلسككالمل فناسككا أن ةرتكك ىلاع ابسككم  

عل تاب عاشتع م  عل تاب ذون عل رآن ألصم مب زل ع  نرعجتم ول نم م تكابو وحمكة علكلهنم ابنلكة علكى مكر علزمكان. ونك  
 ع ا هنا ذكر (كتاب مرني) ابحلال (ه ى و شرى لل(ؤمنني). ت  مل تفعل  ذل  يف أول سانة عحلمرو وهل ع 

و(مركني) عسكم فاعكك  إمكا مكك  (أابن) عل اصكر مب ككآ (ابن) ألن وصكفم مهككم  كني وعحكك  لكم حككظ مك  علتناةككم  كم مككا لكلس مكك   
أهم مر   علاصف مهم ماح  مرني. فاارني أفاذ م نلني أح  ا: أن  اعه  ص نم وإعما ه وه ةم ل   متأم و واثهلهن(ا 

 ومفع . 
 [). 3[ عل ة  ة ل(ان علعلاة وةؤتان علزكاة وهم ابيارة هم ةاننان]2(ه ى و شرى لل(ؤمنني] 
 (ه ى و شرى) حاالن م  (كتاب)     وصفم ب(مرني).  
ى وت كك  عحلككال معكك نع لل(رالغككة   ككاة تسككررم يف عهلكك ى وترللغككم علرشككرى لل(ككؤمنني. فككاا آ: أن عهلكك ى لل(ككؤمنني وعلرشككر  

 حاصالن منم ومست(رعن م  آايتم. 
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وعلرشككرى: عسككم للترشككأو ووصككف عل تككاب ابهلكك ى وعلرشككرى تككان علككى لرة ككة عكككا  عل  لككي وإمنككا عهلككاذ  وعارشككر هللا أو  
علرسال  سرا عل تاب. وعل ام  يف عحلال ما يف عسم عإل انة م  م آ: أ أو ك الم (وهك ع   لكي  كلنا)و ونك  ت ك مل مكا 

 ة إ رعهلم. فلم يف سان 
 و(لل(ؤمنني) ةتنا عم (ه ى و شرى) ألن عاؤمنني هم عل ة  عهتف اع هب ةم ك الم (ه ى لل(ت ني).  
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ووصف عاؤمنني ابااصال لت(للزهم ع  قكأهم ألصكم عرفكاع ةامئك   نامكة علعكالة وإعطكاج علعك نات للف كرعج وعاسكاكنيو   

  الككم (ووةكك  لل(شككركني علكك   ال ةؤتككان علزكككاة)و وألن يف علعككلة إميككاج إو وتككم  نككاج عإلارككان أال تكرى أن هللا عككر  عل فككان 
 عنهنم مصم على ه ى م  نهبم ومفلحان. 

وعلزكاة: علع نة ألصا تزكي علنفس أو تزكي عاالو أ  تزة ه  ركة. وعارعذ ابلزكاة هنا علع نة مطل ا أو ص نة وعترة كاهكت  
ماعساة    كهنم    كا ك(كا ذل عللكم نالكم يف صكفة عاشكركني ( ك  ال ت رمكان عللتكلم وال حت كان علكى على عاسل(نيو وهي 

ل امل عاس ني). وأما علزكاة عا  نة ابلنعا وعا اذةر علاعترة علكى أمكاعل عألقنلكاج فاصكا فرحكت   ك  عهلمكرة فللسكت مكرعذع 
 هنا ألن ه ه علسانة م لة. 

عطف على علعلة وللست م  علعلة ول ل  االف  ني أسلاهبا وأسلاب علعلة فكأيت  ومجلة (وهم ابيارة هم ةاننان)  
لم جب(لة عمسلة عهت(اما مب (اصا ألهم ابع  على ف   عخلكأعتو وعلكى أن حك(أ (هكم) علثكال نكا  أن ة تكرب حك(أ فعك  

 ذعال على عل عرو أ  ما ةان  ابيارة إال هؤالج. 
ةهنم مكك  عاشككركنيو وإال فككان أهكك  عل تككاب ةاننككان ابياككرة إال أصككم قككأ م عككاذ حككاهلم وعل عككر إحككايف ابلنسككرة إو جمككاون  

 لل(نالرني م  علفرة ني. وت  مي (ابيارة) للرعاةة على علفاصلة ولالهت(امل هبا. 
 [). 4(إن عل ة  ال ةؤمنان ابيارة  ةنا هلم أع(اهلم فهنم ة (هنان] 
رى للك ة  ةاننكان ابياكرة سكؤعال يف هفكس علسكامع عك  حكال أحك عذهم علك ة  ال حمالة ةثأ كان عل تاب عارني ه ى و ش 

ال ةاننكان ابياكرة اككاذع ال ةهنتك ون هبك   هكك ع عل تكاب علرككالر حك ع عظل(كا يف علترككني وعلاحكا . فكال تككرمل أن ةعكل  عا ككامل 
لرلكان سكرا عسكت(رعنهم علكى  لملاران ع(ا صر  هؤالج عألحك عذ عك  عإلميكان ابحللكاة عياكرة فانكع هك ع عالسكتئنا  علرلكال

حككالهلم. ذلكك  من هللا ة لككم اركك  هككاعايهم فحككرمهنم علتافلككع ومل ةعككر  إلككلهنم عناةككة تنشككلهنم مكك  كلكك  علشككلطان حل (ككة 
عل(هنا هللا م  حال ما تلرت عللم هفاسهنمو فانكع هك ع عالسكتئنا   تاع  كم مانكع عالعكرتعض  كني أاركان علتناةكم ابل كرآن مبكا 

 أهزل عللم   الم (وإه  لتل ى عل رآن).  سرع وعلتناةم  م مب 
وأتكلك  عخلككرب  ككر  علتاكلكك  لالهت(ككامل  ككم ألهكم  لكك  ةلتككرس علككى علنككاس سككرا عفكرتعق علنككاس يف تل ككي عهلكك ى  ككني مرككاذن  

 ومت اعس ومعر على عالست(رعن يف عل الل. وجميج عاسن  إللم ماصاال ةامي إو أن علعلة علة يف عاسن . 
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ع(ال هلم: تعانهم إايها يف هفاسهنم  ةناو وإسناذ علتزةني إو هللا ت او ةرتع إو أمر علت اة و أ  ال ت وتزةني تل  عأل 
هفاسهنم وع اهلم نا لة لالهف ال ونرال ما ترعه م  مساو  عالعت اذعت وعألع(ال علب ععتاذوهاو فاحافة أع(ال إو ح(أ 

أع(ال عإل كرعك علظكاهرة وعلرالنكة فهنكم إللفهنكم إايهكا وتعكلرهنم فلهنكا  عل   ال ةؤمنان ابيارة ة ت ي أن تل  عألع(ال هي
 صانوع قأ نا لني هل   ه ع عل تاب عل   تاجهتم آايتم. 

ونك  أ ككانت عيةكة إو م ككآ ذنلكع تكك ع وهككا أن تفكاوت علنككاس يف نركال عخلككأ كككاىل  مب ك عن نسككاخ حك  عخلككأ يف هفاسككهنم  
على سالمة علفطرة علب فطر هللا علناس عللهنا م  علتطكان إو علفسكاذ ك(كا أ كان  وت للع فطرهتم  م. وذل  م  ترعج ما لرأ

إللكم نالكم ت كاو (ل ك  ال نكا عإلهسكان يف أحسك  ت كامي ص نذذانه أسكف  سكافلني إال علك ة  آمنكاع وع(لكاع علعكاحلات) عيةكة. 
ة علككى أن هللا فطككره  ككنفس وع كك   ككرةئني مكك  ف(رككاذنة أم   ككر نحككي هللا عنككم إو عإلميككان ابلنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم أمككان 

علت لكع ابلشكر مشككتانني إو عخلكأ حككىت إذع ال  هل(كا ت ككراله. وهك ع م كآ نككال أم عحلسك  عأل كك ر   مكا  عل أ ككا   كر   ككني 
 علرحى م  علرمحان  . 

  عخلرب ماحلا يف نالم ون  أومأ ت   صلة عااصال م انعا إو أن عحل م منا  ابالست(رعن على ع مل عإلميانو وأومأ ت  
( ةنككا) إو أن هكك ع علتككزةني ح ككم سككرع وت ككرن مكك  نركك و وحسككر  أهككم مكك  آاثن علت ككاة   سككا مككا لككرأ علككى علنفككاس مكك  

 عأللاعن. 
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امل ال فاسناذ تزةني أع(ال عاشركني إو هللا يف ه ه عيةة وقأها مث  نالكم (كك ل   ةنكا ل ك  أمكة ع(لهنكم) يف سكانة عأله ك  

ةنايف إسناذ ذل  إو علشلطان يف نالم عييت (و ة  هلم علشلطان أع(اهلم فع هم ع  علسرل )؛ فان وساسة علشلطان جت  
يف هفكاس أولئك  مرت ككا اعكرا ومنرتكا ال ة حكك ؛ فكاهلل ت ككاو مكزة  هلكم  سككرا تطكان ترلككة هفاسكهنم مك  أوككر حك ف سككالمة 

لككب جتكك  يف هفاسككهنم ك(ككا نككال ت ككاو ح اةككة عنككم (نككال فر زتكك  ألقككاةنهنم علفطكر عنكك همو وعلشككلطان مككزة  هلككم ابلاساسككة ع
أمج ني إال عراذك منهنم عانلعني) ونال ت او (إن عراذ  للس ل  عللهنم سلطان إال م  عتر   م  علغاوة ) ون  ت  مل 

 ذل  يف نالم ت او (اتم هللا على نلاهبم) عيةة يف سانة علر رة. 
هلككم أصككم يف ع(ككم مككت(   مككنهنم  عككا  عإلارككان عككنهنم  كك ل  ابجل(لككة عالمسلككة. وأفككاذت صككلغة وفككرع علككى تككزةني أع(ككاهلم  

 عا انع أن عل (م متم ذ مست(ر فلمو أ  فهنم ال ةرت ان إو عهت عج ألصم  سران أصم على صاعب. 
ن) يف سكانة علر كرة. وف لكم  وعل (م: عل الل ع  علطرةع   ون عهت عج. ون  ت  مل يف نالم ت او (ومي هم يف لغلاصم ة (هنكا  

 ك(نع وفر . 
 ف (أ (هم) عاىل  إو (عل ة  ال ةؤمنان ابيارة) مبرععاة ه ع عل ناعن ال   وعهتم.  
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وععلم أن ه ع عالست(رعن متفاوت عالمت عذ ف(نم أ ك ه وهكا علك   ميتك   عكاحرم إو عاكاتو ومنكم ذون ذلك . وكك  ذلك    
نا االعا أو مشااب  شيج م  علتأم  يف مفاس هو وتل  مرعتكا ال  كلإ هبكا إال على حسا تزةني عل فر يف هفاسهنم تزةل

 عل   ة لم ااىلنة عألعني وما هفى علع ون. 
 [). 5(أولئ  عل ة  هلم ساج عل  عب وهم يف عيارة هم عألاسرون] 
هك ع عا كامل مك  أن عسكتح انهنم نع  ابسم عإل انة  ايذة متللزهم ف حا لساج حاهلم مع ما ةنركم إللكم عسكم عإل كانة يف مثك   

 ما خيرب  م عنهنم ان ي ع(ا ت  مل عسم عإل انة ك(ا يف (أولئ  على ه ى م  نهبم) يف سانة علر رة. 
 وعز  ما هرم عللم ابسم عإل انة فأع ا ابسم عااصال وصلتم اا فلم م  عإلمياج إو وتم  ناج عخلرب.  
تهنم ه ه ن  هىيج هلم سكاج عل ك عب. وعلظكاهر أن عاكرعذ  كم عك عب علك هلا وتيج  المل عالاتعاص لمل انة إو أصم يف حال 

 وها ع عب علسلف واز  علغلا ةامل   ن وما    ه   رةنة عطف (وهم يف عيارة هم عألاسرون). 
ذلك   ففي عيةة إ انة إو تزعجة : تزعج يف عل هلا م  وذ هلم ةستح اهم   فرهم فهنم ما ذعماع كافرة  متهنلئان للاناع يف 

 عل  عب إن تاج إابهم وهم على عل فر. 
 وتزعج يف عيارة ةنال م  صان إو عيارة وها كافر وه ع عاعأ ةس(ى ابااعفاة عن  عأل  ر .  
ول كان هككاعل عل ك عب عألول إايهككم نككا ال للت عكي منككم ابإلميككان نرلك  حلالككم هبكم تككيج يف تاهرككم  كالمل عالاتعككاص عافلكك ة   

 أما أصالة تزعج عيارة إايهم فال من وحة هلم عنم إن تاؤوع ةامل عل لامة   فرهم. كاصا مهنلأ هتلئةو 
فال كك(اىلر يف نالككم (هلككم) ونالككم (وهككم يف عياككرة هككم) عاىلكك ة إو (علكك ة  ال ةؤمنككان ابياككرة) مبرععككاة ذلكك  عل نككاعن علكك    

 ك(ان علعكلة ف(ك  تن شكع عنكم عل كاللة أفاذتم علعلة فال ذاللة يف عل (أ على أ ناص م لنني ول   علكى ماصكافني مب
وةثاب إو عإلميان ةربأ م  ه ع عحل م. وصلر عخلرب عكنهنم ابخلسكرعن يف صكلغة عجل(لكة عالمسلكة ونكرن   ك(أ علفعك  لل اللكة 

 على ورات م (ان عجل(لة وعلى عحنعان م (اصا فلهنم ك(ا ت  مل يف نالم (وهم ابيارة هم ةاننان). 
لل اللكككة علكككى أصكككم أوحككك ون يف عخلسكككرعن ال ةشكككرهنم اسكككرعن قكككأهم ألن عخلسكككرعن يف عياكككرة وتكككاج عاسكككن  عسكككم تف كككل   

 متفاوعت عا  عن وعا ة وأعظ(م فلهن(ا اسرعن عاشركني. 
 [). 6(وإه  لتل ى عل رآن م  ل ن ح لم عللم] 
للكم من عل كرآن آايت ذعلكة علكى عطف على مجلة (تل  آايت عل رآن) عهت ال م  علتناةم ابل رآن إو علتناةكم ابلك   أهكزل ع 

أهم كتاب مرني. وذل  آةة أهم م  عن  هللاو ص مهم آةة على ص ق مك  أهكزل عللكم إذ أهركأه ماركان عألهرلكاج وعألمكم عااحكني 
علب ما كان ة ل(هنا ها وال نامم نر  عل رآن. وما كان ة لم ااصة أه  عل تاب إال نللال منهنا وأكثره حمر . وأة كا فهنك ع 

 لهن  اا ة كر    ه م  عل عل. مت
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و(تل كى) م كانع ل كاه مركو لل(مهنككالو أ  ت لكم النلكا. وعلل كي وعلل كاج: وصككال أحك  علشكلئني إو  كيج آاكر نعكك  أو   
علنكيب معاذفة. وعلتل لة: ت   علشيج النلا قأهو نال ت او (ول اهم ه رة وسرونع)و وها هنكا متثلك  حلكال إهكزعل عل كرآن إو 

 صلى هللا عللم وسلم  ال علت للة كأن تربة  س ى للم(ع  ني علنيب صلى هللا عللم وسلم وعل رآن. 
وإمنككا  ككو علف كك  إو قككأ مكك كان لل لككم مهككم هلل أو تربةكك و وعا ككآ وعحكك : وهككا ة ككان علتأكلكك  ماتهنككا إو علسككام ني مكك   

 عل فان على لرة ة علت رةض. 
 (مكك ) و (ح ككلم) تنرلككم علككى  كك ة عهتسككاب عل ككرآن إو تاهككا هللا ت ككاو فككان أصكك  (لكك ن) ويف إنحككامل عسككم (لكك ن)  ككني 

عل اللة على عا ان مث  (عن ) ص  اع إلالنهنا على ما هكا مك  اعكاىلل مكا ت كا  هكي إللكم تناةهنكا  شكأهمو نكال ت كاو 
 (وعل(ناه م  ل ان عل(ا). 

علتن كأ إةك عن  ت ظكلم هك ع عحل كلم عل لكلم كأهكم نلك : مك  ح كلم أ   وعحل لم: عل ا  عحل (ةو وعل للم: علاعسكع عل لكم. ويف 
 ح لمو وعللم أ  عللم. 

ويف علاصفني علشرةفني مناسرة لل( طا  عللم ولل((هن  إللكمو فكان مكا يف عل كرآن ذللك  علكى ح (كة وعلكم مك  أوحكى  كمو  
و مكك  آاثن ح (ككة وعلككم ح ككلم علككلم وأن مككا ةكك كر هنككا مكك  عل عككل ومككا ةسككتنلل منهنككا مكك  عاغككا   وعألمثككال وعااعظككة

 وك ل  ما يف ذل  م  تثرلت فؤعذ علرسال صلى هللا عللم وسلم. 
 [). 7(إذ نال ماسى ألهلم إل آهست اننع سآتل م منهنا  رب أو آتل م  شهناب نرس ل ل م تعطلان] 
رذ عك  علظرفلكة مسكت (  مب كآ نال علزتاص وعلزخمشر  وقأ ا: عهتعا (إذ)  ف   م (ر ت  ةره: عذككرو أ  أن (إذ) جمك  

مطلع علانتو وهعرم على عاف ال  مو أ  عذكر نعكة  مك  نكال ماسكى ألهلكمو ة كو أهكم تكان علكى لرة كة (وإذ نكال ن ك  
 لل(الىل ة إل تاع  يف عألنض اللفة). 

 تل ي ماسى عللكم علسكالمل  فاجل(لة عستئنا  ع ت عىلي. ومناسرة مان هنا إفاذة تنظأ تل ي علنيب صلى هللا عللم وسلم عل رآن  
 كالمل هللا إذ هاذ  (اي ماسى إهم أان هللا عل زةز عحل لم). 

وذل  م    ةع علتنلل إو ذكر نعل هؤالج عألهرلاج ع ا علتناةم ابل رآنو وأهم م  ل ن ح لم عللم. وعا كآ: أن هللا  
 ة ل علل  م  أهراج علرس  ما فلم مث  ل  ول ام  وما ةثرت  م فؤعذك. 

يف ذل  عهت ال لناع آار م  عإلعما  وها عإلاران عك  عاغلركات وهكا مكا عك ذانه يف عجلهنكة علرع  كة مك  تهنكات إعمكا  و  
 عل رآن يف عا  مة عل ا رة م  عا  مات. 

ومجلكة (نككال ماسككى ألهلكم) إو آارهككا متهنلكك ع جل(لكة (فل(ككا تاجهككا هكاذ  أن  ككانك مكك  يف علنكان) عخل. و مككان نككال ماسككى  
ه عا الككة وهكا ونككت عتتال ككم لل(ركاذنة ابلككاحي إللككم. فهنكك ه عل عكة مثكك  حككر م هللا حلكال نسككال هللا صككلى هللا عللككم ألهلكم هكك 

 وسلم مع ناممو ع ت ىلت مبا ت  مل نسالة ماسى م  عألحاعل إذماتا لل عة يف عااعظة. 
وتمو وة آ عك  علزوتكة ابألهك . ويف وعأله : مرعذ  م  وتمو ومل ة   م م إال  وتم وع نان صغأعن. وعانالا ابل ال    

 عحل ة  (وهللا ما عل(ت على أهلي إال اأع). 
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ومل تظهنر علنان إال ااسى ذون قأه م  أهلم ألصا مل ت   اننع م تاذة ل نهنا مك  أهكاعن عكامل عال كات تكاله هللا ااسكى فكال  
 يف ظهنان انن ألصا مل ترها.  ةرعه قأه. وةؤة  ه ع أتكل ه عخلرب ب(إن) عاشأ إو أن  وتم ترذذت

 وعإلةناس: عإلحساس وعلش ان ممر افيو فل ان يف عارىللات ويف عألصاعت ك(ا نال عحلان     حلزة:           
آهسككت هرككأة وأفزعهنككا علك ككك                       عص ععككرع ونكك  ذان عإلمسككاج وعاككرعذ ابخلككرب اككرب عا ككان علكك   تلككا  منككم   

  أن هنال   لتا ةرتا عست افتهنم إايه وأهلم تل  عللللةو وإن مل ة   أهك  علنكان أهك   لكت ةست كلفان من  علنان. ول لم ظ
 كاهاع نتاال م اة  فت منهنم جب(رة انن للان  أهلم اننع م  حطا علطرةع للت فؤ هبا. 

أاكر  للشك   هبكا حطكا أو وعلشهناب: عجل(كر عاشكت  . وعل كرس: مجكرة أو  ك لة انن ت كرسو أ  ةؤاك  ع كت اهلا مك  انن  
 ذابلة انن أو قأ ا. 

ونككرأ عجل(هنككان  حككافة ( ككهناب) إو (نككرس) إحككافة عل ككامل إو عخلككاص مثكك : اككاص ح ةكك . ونككرأه عاصككم ومحككزة وعل سككاىلي  
 وة  اب والف  تناة  ( هناب)و فل ان (نرس)   ال م  ( هناب) أو ه تا لم. وت  مل يف أول سانة لم. 

 علعلي وها علشي ابلنان. وذلت صلغة عالفت ال أهم حماولة علعلي فعان مب آ علت فؤ  اهج علنان.  وعالصطالج: عفت ال م  
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[ اي ماسككككى إهككككم أان هللا عل زةككككز 8(فل(ككككا تاجهككككا هككككاذ  أن  ككككانك مكككك  يف علنككككان ومكككك  حاهلككككا وسككككرح  هللا نب عل ل(ككككني]  

و مكككك  رع ومل ة  ككككا اي ماسككككى ال هككككف إل ال خيككككا  لكككك   [ وألككككع ععككككاك فل(ككككا نآهككككا هتتككككز كأصككككا تككككان و 9عحل ككككلم]
 [). 11[ إال م  ظلم ص   ل حسنا     ساج فال قفان نحلم]10عارسلان]

أه  ح(أ (تاجها) تراي على ما ت  مل م  تسك(لة علنكان اننع  سكا مكا ال  ااسكى. وت ك مل ذككر هك ه عل عكة يف سكانة  
عيايت م  عافرذعت وعلرتعكلاو ف الم (أن  انك م  يف علنان وم  حاهلكا) هكا  لمو فرنا أن هت رض هنا اا عهفرذت  م ه ه

   ض ما عنت اه نالم يف لم (فاالع ه لل  إه  ابلاعذ  عا  س لاى) ألن م آ ( انك) ن س و كي. 
 او (لل    ر ة وف   (ابنك) ةست (  مت  ايو ة ال: ابنك  هللاو أ  ت   ل   ركة. وت  مي  لان م آ علربكة يف نالم ت 

مرانكا) يف آل ع(رعنو ونالم (و ركات علل  وعلى أمم    م  ) يف سانة هكاذ. و(أن) تفسكأةة لف ك  (هكاذ ) ألن فلكم 
 م آ عل ال ذون حروفمو أ  هاذ  هب ع عل المل. 

علظكر  اباظكر و  و(م  يف علنان) مرعذ  م ماسى فاهم اا ح  يف ماحع علنان صان حملطا  م فتل  عإلحالة تشكرم إحالكة 
 ف رب عنم ب(م  يف علنان) وها هفسم. 

وعل  ول ع  ذكره   (أ عخلطاب ك(ا ها م ت ى علظكاهرو أو ابمسكم عل لكم إن أنةك  عل ك ول عك  م ت كى علظكاهرو ألن   
ر   كض يف م آ صلة عااصال إةناسا لم وتلطفا ك ال علنيب صلى هللا عللكم وسكلم ل لكي (نكم أاب تكرعب) وكثكأ علتلطكف  ك ك

 ما علترس  م عاتلطف  م م  أحاعلم. وه ع عل المل ارب ها  شانة ااسى عللم علسالمل  ربكة علنراة. 
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وم  حال علنان: ها تربة  عل   أنس  إللم مبا هاذ   م وعاالىل ة عل ة  وك  إللهنم إاننة عا ان وت  ةسكم إن ككان علنك عج  
 ع علتربة  تربةك  ذوعت ال تربةك  م كان  ك لل  ذككر (مك ) عااصكالة يف  غأ وعسطة تربة     كان م  ل ن هللا ت او. فهن

عااحكك نيو وهككا تربةكك  عالصككطفاج عإلهلككي ابل رعمككة. ونلكك  إن نالككم (أن  ككانك مكك  يف علنككان) إهشككاج حتلككة مكك  هللا ت ككاو إو 
) أ  أه  ه ع علرلت علك   حنك  ماسى عللم علسالمل ك(ا كاهت حتلة عاالىل ة إل رعهلم (نمحة هللا و ركاتم علل م أه  علرلت

 فلم. 
(وسرحان هللا نب عل ااني) عطف على ما هاذ   م ماسى على صرة  م نكاه إاركانع  تنزةكم هللا ت كاو ع(كا ال ةللكع  هللتكم  

م  أحكاعل عحملك اثت لكل لم ماسكى أمكرة : أحك  ا أن علنك عج وحكي مك  هللا ت كاوو وعلثكال أن هللا منكزه ع(كا عسكى أن خيطكر 
لرال أن تاللتم يف ذل  عا ان. ونا  أن ة ان (سرحان هللا) مست (ال للت ملا م  ذل  عاشهن  وأهم أمر عظكلم مك  اب

 أمر هللا ت او وعناةتم ة ت ي ت كر تنزةهنم وت  ةسم. 
ت كاو وإمنكا ة لكم ويف ح   مت لع علتنزةم إة عن ابل (امل عاناسا اع ن علتنزةم وها ع(امل عأل لاج علكب ال ةللكع إوراهتكا هلل  

 تفعللهنا ابألذلة عل  للة وعلشرعلة. 
 فاا آ: وهزه هللا تنزةهنا ع  ك  ما ال ةللع  م وم  أول تل  عأل لاج تنزةهنم ع  أن ة ان حاال يف ذل  عا ان.  
فال ةشكرم  كأهم وإنذع  عسم عجلاللة  اصف (نب عل ااني) فلم م آ علت لل  للتنزةم ع   ؤون عحمل اثت ألهم نب عل ااني  

 ت او  ؤوصم. 
وح(أ (إهم) حك(أ علشكأنو ومجلكة (أان هللا عل زةكز عحل كلم) اكرب عك  حك(أ علشكأن. وعا كآ: إعالمكم من أمكرع مهن(كا نكا  

 ع(لم وها أن هللا عزةز ح لمو أ  ال ةغلرم  يجو ال ةستع ا عللم ت اة . 
لككة تككأش ااسككى لككل لم أهككم ال ككت عللككم علنرككاجة إذ أل ككي إللككم وت كك مي هكك ع  ككني ةكك   مككا سككلل ى إللككم عألمككر إلحكك ع  ناب 

علاحيو وة لم أهم سلت رض إو أذى وأتلا عللم. وذل  كناةكة عك  كاهكم سلعكأ نسكاالو وأن هللا ةؤةك ه وةنعكره علكى كك  
 نكا و ولكل لم أن مكا  ككاه  مك  علنكان ومككا تل كاه مك  علككاحي ومكا سلشكاه ه مكك  نلكا عل عكا حلككة لكلس   ملكا يف تاهككا

 ح (ة هللا ت او فتل  وال  كناايت فل ل  أترع ه ع   الم (وألع ععاك). وعا آ: ونلنا ألع ععاك. 
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وعالهتزع : عالحطرعبو وها عفت ال م  عهلز وها علرفع كأصا تطاوع ف   هكا  ةهنزهكا. وعجلكان: ذككر عحللكاتو وهكا  ك ة    

وعحكك  عجلكك  فاسككم مج ككم تكك ). وعلتشككرلم يف سككرعة عالحككطرعب ألن عحللككاة افلفككة  عالهتكزع  ومج ككم تنككان (وأمككا عجلككان مب ككآ
 علتحركو وأما تشرلم عل عا ابلث ران يف آةة (فاذع هي و ران مرني) ف ل  ل نامة عجلرمل. 
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 وعلتايل: علرتاع ع  علسأ يف لرة م. وف   (تاو) مرعذ  ف   (وو) ك(ا ها ظاهر صنلع عل اماس وإن كان م ت ى ما 
يف ف   (تاو) م   ايذة عارآ أن ةفل  (تاو)  ايذة يف م آ علف  . ون  نال ت او (ص تاو إو علظ ) يف سانة عل عل. 

 ول   نع  إفاذة ناة تاللم اا نأى ععاه هتتز ها عل ععي لتأكل  ف   (وو)   الم (م  رع ومل ة  ا) فتأم . 
 مل للتايل ف الم (م  رع) حال ال مة لف   (وو). وعإلذابن: علتاتم إو تهنة عخللف وها مال   
وعلت  ا: علرتاع     عالهعرع  مشتع م  عل  ا ألهكم نتكاع إو تهنكة عل  كاو أ  عخللكفو ف الكم (ومل ة  كا) أتكلك   

نككاة لشكك ة تاللككمو أ  وو تاللككا نككااي ال تككرذذ فلككم. وكككان ذلكك  علتككايل منككم لتغلككا عل ككاة علاع ككة علككب يف ترلككة عإلهسككان علككى 
عل    علراعثة على علتأم  فل(ا ذل عللم نالم (أان هللا عل زةز) م  عل ناةة ع  إعطاىلم علنراجة وعلتأةل و إذ كاهت عل اة علاع ة 
متأصلة يف عجلرلة سا  ة على ما تل اه م  علت رةض ابلرسالةو وأتص  عل اة علاع ة ةزول ابلتنلع ومبحان ة عل    للاهم فال 

 وة  ف سلطان علاهم  ت انا عألايمل.  ةزعالن ةت عف ان
ونالم (اي ماسى ال هف) م ال نال حم و و أ  نلنا لم. وعلنهني ع  عخلا  مسكت (  يف علنهنكي عك  عسكت(رعن عخلكا    

ألن اافكم نك  حعكك . وعخلكا  عحلاصكك  ااسكى عللكم علسككالمل اكا  نقككا مك  عه كالب عل عككا حلكة ولككلس اكا  ذهككاو 
 ألل أحفظهنم.  فاا آ: الننب ل   عارسلان

و(إل ال خيككا  لكك   عارسككلان) ت للكك  للنهنككي عكك  عخلككا  وحت لككع اككا ةت كك(نم صلككم عكك  عخلككا  مكك  عهتفككاج ماترككم. وهكك ع   
 كناةة ع  تشرةفم مبرترة علرسالة إذ عل  من عارسلني ال خيافان ل ى هللا ت او. 

 حللة على هللا ألن ح ل تهنا عا ان. وم آ (ل  ) يف ح ريتو أ  حني تل ي نسالب. وح ل ة (ل  ) مست 
وإذ نكك  كككان عه ككالب عل عككا حلككة حعكك  حككني علككاحي كككان م  ككا اككا سككر م مكك  علككاحيو وهكك ع ت لككلم ااسككى عللككم علسككالمل  

علتنلع  لع عارسلني م  نابلة عجلأش. وللس يف علنهني حإ ارترة ماسى عللم علسالمل ع  مرعتا قأه مك  عارسكلني وإمنكا 
لرة ة: مثل  ال ةرن . وعارعذ علنهني ع  عخلا  عل   حع  لم مك  عه كالب عل عكا حلكة وعك  كك  اكا   ها تان على

 خيافم ك(ا يف نالم (فاحرب هلم لرة ا يف علرحر ةرسا ال ها  ذنكا وال هشى). 
مك  ظلككم ص وعالسكتثناج يف نالكم (إال مك  ظلكم) ظكاهره أهكم متعك . وهسكا ع ك  عطلكة هك ع إو م اتك  وع ك  تكرةج فل كان ( 

  ل حسنا     ساج) مستثآ م  ع(كامل عخلكا  علاعنكع ف لكم يف حلكز علنفكي فكل م عخلكا  مب كآ علرعكا وعخلكا  علك   هكا 
اككا  عل  ككاب علككى علكك هاو أ  إال نسككاال ظلككمو أ  فككر  منككم ظلككمو أ  ذهككا نركك  عصككطفاىلم للرسككالةو أ  صكك ن منككم 

ر عات رن أصا ع لو من عنت ا ما خيالف عات رن  ني أه  عالست امة ععت عج  ف   ما ال ةف لم مثلم يف مت ان   رعىلع علرش
أهم ع ل (نر  أن ة ان علرسكال مت رك ع  شكرع) فهنكا خيكا  أن ةؤعاك ه هللا  كم ونا ةكم علكى عنت ا كم وذلك  مثك  كلك  إاكاة 

ظلكم ص  ك ل حسكنا  ةاسف ألالهنمو وععت عج ماسى على عل رطي ابل ت  ذون م رفة عحمل ع يف تل  عل  كلة؛ فك ل  علك  
     ساجو أ  مب ع  ف لم وأصل  حالم ةغفر هللا لم. 

وعا عاذ م  هك ع عالسكتثناج علكى هك ع علاتكم تسك ني اكالر ماسكى وترشكأه من هللا قفكر لكم مكا ككان فكر  فلكمو وأهكم نرك   
سكي فكاقفر يل)و فكأفر  تا تم  ا نالم ةكامل عالعتك عج (هك ع مك  ع(ك  علشكلطان إهكم عك و م ك  مركني نكال نب إل ظل(كت هف

 ه ع علتط(ني ااسى يف نالا عل (امل ت (ل(ا للفاىل ة. 
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 3059صفحة : 
 
وعست امة هظم عل المل هب ع عا آ ة ان  ت  ةر كالمل حم و  ة ل عللم علتفرةع يف نالم (فال قفان نحلم). فالت  ةر: إال   

ألل قكافر لكم ونا ك  لتا تكم ألل قفكان نحكلم. وعهكتظم م  ظلم م  نر  عإلنسال ومب م  ظل(م فنكا  ع كام فكال خيكا  
عل المل على إنا    ةع عنت اه م امل ت مل  عاسرةو وهسج على منسج علت كرة علرمزةة ل لم عاتنكالرني  ك ل  كأهكم ة كال: 

)و مل أ   تا ت  ةامل ععت ةت ونال  (ه ع م  ع(  علشلطان إهم ع و م   مرني نال نب إل ظل(كت هفسكي فكاقفر يل
 وعزم  على عالست امة ةامل نلت (نب مبا أه (ت علي فل  أكان ظهنأع لل(مرمني). 

 ول ل  عنتعر يف عالستثناج على اعاص م    ل حسنا     ساج إذ ال ةتعان يف علرسال عإلصرعن على علظلم.  
ظل(كت هفسكي) ولك ل   وم  ألطكف عإلميكاج عإلتلكان  ف ك  (ظلكم)و للكامي إو نكال ماسكى ةكامل عنت كا عالعتك عج (نب إل 

 ت ني أن ة ان عا عاذ ب(م  ظلم ص   ل حسنا     ساج) ماسى هفسم. 
ونال علفرعج وعلزتاص وعلزخمشر  وترى عللم كالمل عل حاك: عالستثناج من طع وحكر  عالسكتثناج مب كآ عالسكت نعك فكال المل  

وعللكم ت كان (مك ) صكاذنة علكى  كنل ظلكم عستطرعذ للتنرلم على أن م  ظلم و  ل حسنا     ساج م  علناس ةغفر لم. 
وللس عارعذ هبا خمالفات   ض علرس و وه ع علتأوة  ذعا إللم أن علرسالة تنكايف سكرع ظلكم علكنفس. وعلك   حك عهم إو ذلك  
أن م  م ت ى عالستثناج عاتع  إورات ه لض ح كم عاسكتثآ أهكم مغفكان لكم فكال اكال  عللكم. وةفهنكم منكم أهكم لكا ظلكم ومل 

 نا     ساج خيا  ع عب عيارة. ةر ل حس
أمككا علزخمشككر  فككزعذ علككى مككا سككل م علفككرعج وعلزتككاص فم كك  مككا صكك ق (مكك  ظلككم) نسككاال ظلككم. وعلكك   ذعككاه إو ععتركككان  

عالستثناج من ط ا ها أح  عل ععلني علل ة  ذعلا علفرعج وعلزتاص وها أن عحل م عاثرت لل(ستثآ للس ه ل ا حل م عاسكتثآ 
 ما ص ق (م  ظلم) نساال م  علرس  ظلم مبا فر  منم صغاىلر للش(  ماسى وها وعح  منهنم.  منم ول ل  ت  

ونكك  حتعكك  مكك  عالحت(ككالني يف م ككآ عالسككتثناج أن علرسكك  يف ح ككرة هللا (أ  حككني عل لككامل  اعترككات علرسككالة) ال خيككافان   
ألن هللا ت فك  هلكم عل عك(ة. وال خيكافان ع كااب   لئا م  عانلانات ألن هللا ت او ت ف  هلم علسالمةو وال خيكافان علك هاب

على عل هاب ألصم ال ة ر اصاو وأن م  ع عهم إن ظلم هفسم ص   ل حسنا     سكاج أمك   كا خيكا  مك  ع كاب علك هاب 
ألهم ت عنك ظل(م ابلتا ةو وإن ظلم هفسم ومل ةتا خيف ع اب عل ها فان مل ةظلم هفسم فال اا  عللم. فهن ه م ان ذل 

 ا عالستثناج ابحت(اللمو وذل  إنا . عللهن
ويف تفسأ ع   عطلة أن أاب ت فر نرأ (أال م  ظلم)  فت  عهل(زة (أال) وهفلف علالمل فت ان حكر  تنرلكم وال ت كر  هسكرة  

 ه ه عل رعجة ألم ت فر فل(ا نأةنا م  كتا علم عل رعجعت فل لهنا نوعةة ح لفة ع  أم ت فر. 
مأااذعو وم طكىو فلت ك ى علف ك  إو علشكلئني منة  نفسكم ك الكم ت كاو يف علفرنكان (فأولئك   وف   (  ل) ة ت ي  لئني: 

ةر ل هللا سلئاهتم حسنات)و وةت  ى منة إو عاأااذ  نفسم وإو عا طى ابلراج على ت (لنم م آ عاوض ك(ا نال ت كاو 
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رككةو فككاذع ذكككر عاف ككاالن منعككا ني ت ككني عاكككأااذ (وال تتركك لاع عخلرلكك  ابلطلككا)و أ  ال أتاكك وع ارلكك  عاككال وت ككل اع لل
 وعار ول ابل رةنة وإال فاكرون ابلراج ها عار ولو وإن مل ة كر إال مف ال وعح  فهنا عاأااذ ك ال عمرئ عل لس:          

(ص  كك ل  و كك لت نرحككا ذعملككا   كك  صككحة                      فلككا لكك  مكك  ه (ككى تركك ل  أ ؤسككا وككك ل  نالككم ت ككاو هنككا  
حسنا     ساج) أ  أا  حسنا  ساجو فان كل(ة (   ) ت ل على أن ما أحلفت إللم هكا علك   ككان اث تكا ص  عل والفكم 
قككأه وككك ل  مككا ةفلكك  م ككآ (  كك ) ك الككم ت ككاو (ص  كك لنا م ككان علسككلئة عحلسككنة) فاحلالككة عحلسككنة هككي عاككأااذة جم الككة يف 

 ماحع عحلالة علسلئة. 
 [). 12تلر  هرص  ل اج م  قأ ساج يف تسع آايت إو فرعان ونامم إصم كاهاع ناما فاس ني] (وأذا  ة ك يف 
عطف على نالم (وألكع ععكاك) ومكا  لنهن(كا ععكرتعضو   ك  أن أنعه آةكة عه كالب عل عكا و ركاان أنعه آةكة أاكرى للط(كئ  نلركم  

ذلك  أن ن ك  لكم مكا تط(كئ  لكم هفسكم مك  أتةلك  هللا ابلتأةل  ون  م ى يف لم علتعرة  مهم أنعه آةة أاكرى. وعا عكاذ مك  
 ت او إايه عن  ل اج فرعان. 

   
 

 3060صفحة : 
 
ونالكم (يف تسكع آايت) حكال مك  (هكرص  ل كاج) أ  حالكة كاصكا آةكة مك  تسكع آايتو و (إو فرعكان) صكفة يايتو أ    

 ماسككى من ةكك ها إو فرعككان ك(ككا  ككني يف آايت مسككانة إو فرعككان. ويف هكك ع إةكك عن   ككالمل حمكك و  إنككا ع وهككا أمككر هللا
 سانة علش رعج. 

وعيايت هي: عل عاو وعلل و وعلطافانو وعجلرعذو وعل ( و وعل فاذعو وعل ملو وعل حإو وعهفالق علرحر وها أعظ(هناو ون   
      ع     هنا يف سانة عألعرع . ومج هنا علفأو  آابذ  يف  لت ذكره يف ماذة (تسع) م  عل اماس وها:     

ععكا سككنة تكككرعذ ونك(كك                       ةكك  وذمل   كك  عل ككفاذع لافكان (فل(ككا تككاجهتم آايتنككا مرعكرة نككالاع هكك ع سككحر   
 [). 14[ وتح وع هبا وعستل نتهنا أهفسهنم ظل(ا وعلاع فاهظر كلف كان ع رة عافس ة ]13مرني]

ايتو لل تكرب  ك ل  حكال علك ة  كك واب اايت حم(ك  صكلى أوتز   لة عل عل وعهت   إو عل ربة  ت  ةا فرعان ونامم عي 
هللا عللم وسلمو ونع  مك  هك ع عإلنكا  لكي  سكا  عل عكة للنت ك  منهنكا إو نعكة ذعوذ ص نعكة سكلل(ان عاسكرالة يف هك ه 

 علسانة. وعارعذ مبميج عيايت حعاهلا وعح ة     أارى وهي عيايت علث(ان علب نر  علغرق. 
ة. صكلر هلكا و ن عسكم فاعك  عإل عكان علكى لرة كة عككا  عل  لكيو وإمنكا عارعكر علنكاظر إللهنكا. ونك  ت ك مل يف وعارعكرة: علظكاهر  

 نالم ت او (وآتلنا مثاذ علنانة مرعرة) يف سانة عإلسرعج. 
 وعجلحاذ: عإله ان ابللسان.  
سككع أو علككى هككزع عخلككافضو أ  (وعسككتل نتهنا) مب ككآ أة نككت هبككاو فحكك   حككر  عجلككر وعكك   علف كك  إو عكككرون علككى علتا  

 حت  تهنا ع اهلمو وعلسني وعلتاج لل(رالغة. وعلظلم يف ت  ةرهنم علرسال ألصم أل عاع  م ما للس  ع فظل(اه ح م. 
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وعل لا: عل رب و س  أن ت ان مجلة (وعستل نتهنا) حاللةو ف الم (ظل(ا وعلاع) هشر على ترتلا عللكف. فكالظلم يف عجلحك   
 م ماننني هبا. هبا وعل لا يف كاص

وعهتعا (ظل(ا وعلاع) على عحلال م  ح(أ (تح وع) وت   ما ها م لامل م  حاهلم فل(ا حلع هبم مك  عل ك عب مبنزلكة   
علشككيج عاشككاه  للسككام ني فككأمر ابلنظككر إللككم   الككم (فككاهظر كلككف كككان عانرككة عافسكك ة ). وعخلطككاب لغككأ م ككني. ونككا  أن 

م وسلم تسللة لم مبكا حك  ابا ك  ني ابلرسك  نرلكم ألن يف ذلك  ت رة كا  تهن ةك  عاشكركني ة ان عخلطاب للنيب صلى هللا علل
 مبث  تل  عل انرة. 

و(كلف) نا  أن ة ان جمرذع ع  م آ عالستفهنامل منعااب على عاف اللة ونا  أن ة ان عستفهناما م ل ا ف   علنظر ع   
 عل ( و وعالستفهنامل حلنئ  للت ملا. 

 [). 15ذ وسلل(ان عل(ا وناال عحل(  هلل عل   ف لنا على كثأ م  عراذه عاؤمنني](ول   آتلنا ذعو  
ك(ا كان يف نعة ماسى وإنسالم إو فرعان آايت عربة ومث  لل ة  تح وع  رسالة حم(  صلى هللا عللم وسلم ك ل  يف   

عللم وسلم وإظهنان لف للة مل ة سرأ إذ مل نعة سلل(ان ومل ة سرأ وما نأتم م  آايتم وإمياصا  م مث  ل لم علنيب صلى هللا 
 ةع ها مل هنا ع  عالعرتع  اايت سلل(ان فآمنت  مو ويف ذل  مث  لل ة  عهت وع م  عاؤمنني. 

وت  مي ذكر ذعوذ للرو عللم ذكر سلل(ان إذ كان مل م ونوم م  أ لم ذعوذ. وألن يف ذكر ذعوذ مثك  إلفاحكة عحل (كة علكى  
ومكا ككان مك  أهك  عل لكم ابل تكاب أايمل ككان فكلهنم أحركان وعل(كاج؛ ف ك  ككان ذعوذ نععلكا قكنم وأ لكم م  مل ة   متع اي هلكا. 

(ةسي) يف  لت حلم فأمر هللا مشاة  علنيب أن ن   ذعوذ هرلا يف م ة مل  لالات ( اول). ف(ا كان عما يف هراة حم(  
(ك ع صكلى هللا عللكم وسكلم ومل ة ك  ة لكم ذلك  مك  نرك  عألمي  ني عألملني لل لم عاشركان أن هللا أعطى عحل (ة وعلنركاجة حم

ول   يف نامم م  ة لم ذل  ك(ا نال ت او (ما كنت ت ل(هنكا أهكت وال نامك  مك  نرك  هك ع)و فهنك ه عل عكة تتعك    الكم 
 ت او (وإه  لتل ى عل رآن م  ل ن ح لم عللم). 

ألهلكككم) إذ ت لنككا (إذ) مف كككاال لف كك  (عذككككر)  فلعكك  أن ت ككان مجلكككة (ول كك  آتلنكككا ذعووذ) م طافككا علكككى (إذ نككال ماسككى 
 حم و . 

وةع  أن ت ان علاعو لالستئنا  فاجل(لة مستأهفة. ومناسرة عل كر ظاهرة. و  ك  ففكي كك  نعكة مك  نعكل عل كرآن علكم  
 وعربة وأساة. 

وع هركاجة مثك  ذعوذ وعفتتكا  عجل(لكة  كالمل عل سكم وحكر  علتح لكع لتنزةك  عانكالرني  كم منزلكة مك  ةكرتذذ يف ذلك  ألصكم تحك  
 وسلل(ان إذ نالاع (ل  هؤم  هب ع عل رآن وال ابل    ني ة ةم). 

   
 

 3061صفحة : 
 
 وتن أ (عل(ا) للت ظلم ألهم علم  نراجة وح (ة ك الم يف صاحا ماسى (وعل(ناه م  ل ان عل(ا).   
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عل(ناه) فل ل  عستغو هنا ع  كل(ة (م  ويف ف   (آتلنا) ما ةؤذن مهم علم مفاض م  عن  هللا ألن عإلةتاج أال م  ( 
 ل ان). 

وح اةة ناهل(ا (عحل(  هلل عل   ف لنا) كناةة ع  تف للهن(ا  ف اىل  قأ عل لم. أال تكرى إو نالكم (علكى كثكأ مك  عركاذه  
 عاؤمنني) ومنهنم أه  عل لم وقأهمو وتناةم مص(ا  اكرعن ه (تم. 

 لفاج ألهم للس مح ع كرذ علش ر على إةتاج عل لم. وألت  ذل  عطف ناهل(ا ه ع ابلاعو ذون ع 
وعلظاهر أن ح اةة ناللهن(ا ون ت ابا آو من نال ك  وعح  منهن(ا: عحل(ك  هلل علك   ف كلوو فل(كا ح كي عل كاالن مجكع  

شكانك ح(أ عات لم. ونا  أن ة ان ك  وعح    ر هلل على منحم ومن  نرةرمو على أهم ة ثر عست (ال ح(أ عاكت لم عا
ال ل ع  علت ظلم    إلافاج عات لم هفسم    ن عإلم ان تاعح ا ك(ا نال سلل(ان ع ا ه ع (عل(نا منطع علطكأ وأوتلنكا 
م  ك   يج). وت ال تف للهن(ا على كثأ م  عاؤمنني ذون مجلع عاؤمنني؛ أما ألص(ا أنعذع ابل راذ عاكؤمنني كك  مك  وركت 

اسى وهانونو وكثأ م  عألف   وعاساو و وإما ألص(ا عنتع ع يف عل رانة إذ مل  لطا لم ه ع علاصف م  عااحني وفلهنم م
مب  انلم علتف ل و وأما ألص(ا أنعذع ابل راذ أه  ععر ا ف ربع ب(كثأ م  عراذه) تاعح ا هلل. ص إن كان ناهل(ا ه ع تهنرع 

لكم لفاعىلك   كرعلة ترتكع إو أن  ك ن علنكاس مك  عالقكرتعن وها علظاهر كان حمة على أهم نا  لل كامل أن ةك كر مرترتكم يف عل 
مب  للست لم أهللة م  أه  عل عاى عل اذ ة وعجل م ة عجلالرةو وه ع ح م ةستنرإ م  عيةة ألن  رع م  نرلنا  رع لناو 

 وإن نااله يف سر ا مل ة   يف ه ه عحلمة. 
 (وون  سلل(ان ذعوذ).  
وفاتم ألن عا عاذ ها نعة سلل(ان ك(ا ن مناه آهفا. ون  كان ذعوذ مل ا علكى  لاى ارب مل  ذعوذ و  ض أحاعلم إو 

  و إسرعىلل  وذعمل مل م أن  ني سنة وتايف وها ع   سر ني سنة. 
فنلفم سلل(ان فهنا وعن  مل م عل اىلم يف م امم يف سلاسة عألمة وظهنكان عحل (كة وهركاجة  كو إسكرعىلل  وعلسك( ة عل ظل(كة   

مست (  يف م ناه عكا   وها تشرلم عألحاعل عجللللة اباال وتشرلم عخللفة ابهت ال مل  عألماعل لظهنان   لنهنم. فاإلن  هنا
أن لكلس قككرض عيةكة إفككاذة مك  عهت لككت إللكم أمككاعل ذعوذ   ك  نالككم (ول ك  آتلنككا ذعوذ وسكلل(ان عل(ككا ونكاال عحل(كك  هلل علكك   

 . ف لنا) فت ني أن إن  عاال قأ م عاذ فاهم قرض مفم
ون  كان ل عوذ أح  عشر ول ع فال خيتل إن  مالم  سلل(ان وللس ها أكربهمو وكان ذعوذ ن  أنامل سكلل(ان مل كا علكى  

إسرعىلل . وهب ع ةظهنر أن للس يف عيةة ما  تج  م أن ةان  مال علنيب ون  نال نسكال هللا صكلى هللا عللكم وسكلم (ال هكان  
 كك(أ مجاعككة عألهرلككاج و ككاع علككى ألسككنة عل ل(ككاج: إان أو حنكك  م ا ككر عألهرلككاج ال مككا تركنككاه صكك نة)و وظككاهره أهككم أنعذ مكك  عل

هان و وال ة ر  هب ع عللفظ وونع يف كالمل ع(ر    عخلطاب مع عل راس وعلي يف  أن ص نة علنيب صلى هللا عللكم وسكلم 
نسكال هللا هفسككم  وكك ل  نالككت نكال ع(ككر  أهشك ك(ا هللا هكك  ت ل(كان أن نسككال هللا نكال: ال هككان  مكا تركنككا صك نةو ةرةكك  

عاىلشكةو فكاذع أاك ان  ظكاهر عيةكة ككان هك ع ح (كا يف  كرع مك  نرلنكا فلنسكخ ابإلسكالملو وإذع أاك ان ابلتأوةك  فظكاهر. ونك  
أمجككع عخللفككاج علرع كك ون وقككأهم علككى ذلكك و االفككا لل رككاس وعلككي ص نت ككا حككني حاتهن(ككا ع(ككر. وعل لككة هككي سكك  ذنة ككة 

 فس   ض ونوتم. اطان متو مات علنيب يف ه
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 [). 16(ونال اي أةهنا علناس عل(نا منطع علطأ وأوتلنا م  ك   يج إن ه ع هلا علف   عارني] 
   
 

 3062صفحة : 
 
نال سلل(ان هك ه عا الكة يف جم(كع عظكلم ألن هلمكة هك ع عل كالمل هلمكة اطرتكم يف جم(كع مك  علنكاس عحلاحكرة  جملسكم مك    

عجل(لة مت (نة   ر هللا ت او ما منحم م  علم ومل و ولل  ن علناس ن نه وة ل(كاع عخلاصة وعلسام ني م  عل امة. فهن ه 
وعتا لاعتكم إذ ككان هللا نك  عصكطفاه لك ل و وألل كم علكى هكاعاي أهفكر عحللكاعن وأ  ك ه عك  إلكف عإلهسكان وهكا علطكأو ف(كا 

 اصك  لعكال  عا(ل كة ابلتفكا  علنكاس ظن  مب رفة هاعاي علناس م  نعلتم وتنك ه فكان هطكلإ نسكامل عالك  ووعتراتكم مك  عا
حال مل هنم وصفاج علنلات حناهو ومب  عن ما  عك  ذلك  مك  تكاهرهنم ة كان علت كاون علكى عخلكأ وتنكزل علسك لنة علرابهلكةو 
فل(ككا حعكك  مكك  تاهككا سككلل(ان عالعككرتع  هبكك ع علف كك  هلل ت ككاو ف كك  أذى وعترككم حنككا أمتككم فلككم ةرككع إال أن تككؤذ  عألمككة 

هناو ك(ا كان ت لكلم ف كاىل  علنركاة مك  م اصك  علشكرعو ف ك  نكال علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم (أان سكل  ولك  وعترهنا حنا مل 
 آذمل وال فنر) أ  أنالم ل ع  عإلعالمل  اعتا علت اذةر ال ل ع  علفنر على علناسو وة ل(اع وعتا لاعتم. 

 ت اللع وهاللف صكفأ علطلكان أو ه ل هنكا مك  وعلم منطع علطأ أوتلم سلل(ان م  لرةع علاحي من ألل م هللا على ما يف 
ذاللة على ما يف إذنعكهنا وقرعذهتا. وفاىل ة ه ع عل لم أن هللا ت لم سرلال لم ةهنت    م إو ت ر  أحاعل عاالة ةسرع علطأ 

مبا حاهلكا مكا فلكم إو إذنعكهنا مبا أوذع فلم م  عل اى عل ثأةو وللطأ ذاللة يف هالا أتناسهنا وعست عاج أصنافهنا وعإلهراج 
 عان على ت  أ مل م وسلاسة أمتمو مث  عستن عمل هاع عهل ه  يف إ ال  عألاران ونذها وحنا ذل . 

وونعج ذل  كلم عهشرع  علع ن ابحل (ة وعا رفة لل ثأ م  لراىلع عااتاذعت واعاىلعهنا. وذاللة أصاعت علطكأ علكى مكا  
لى ه عج عل كان إلانوهناو وذاللكة    كهنا علكى عحكطرعب عخلكا  حكني يف ح(اىلرها:    هنا مشهنان ك اللة   ض أصاعتم ع

ميس م  س  أو ةهنامجم كاسرو وونعج ذل  ذالالت فلهنا تفعل و ف   كلفلة مك  تلك  علك الالت عإلمجاللكة تنطكا  علكى 
عك(لكةو  ت اللع افلة م  كلفلات صاتلة خيالف    هنا    ا فلهنا ذالالت علكى أحكاعل فلهنكا تف كل  اكا أمجلتكم عألحكاعل

فتل  علت اللع ال ةهنت   إللهنا علناس وال ةطلكع عللهنكا إال اال هنكاو وهك ع نرةكا مك  ذاللكة خمكانص عحلكرو  وصكفاهتا يف لغكة 
م  عللغات وف هنا وإذقامهنا وعاتال  حركاهتكا علكى م كان ال ةهنتك   إللهنكا مك  ة كر  تلك  عللغكة م رفكة حك لفة ومل ةكت   

فككاهلل ت ككاو عللككع سكلل(ان  ككاحي علككى خمتلككف علت كاللع علعككاتلة علككب يف صككفأ ذناىل هنكاو مثكك  أن ةسكك(ع حككللت وظللكتو 
 علطأ وأعل(م محاعل هفاس علطأ عن ما تعفر  تل  علت اللع ون  كان علناس يف حأة م  ذل  ك(ا نال عا ر :          

صكاحرنا علشكاعر علرللكر علشكلخ عرك   أ  ت تل م عحل(امة أمل قك                       ت على قع  ذوحهنا عالاذ  ونال  
 عل زةز عاس اذ  م  أ لات يف ه ع عا آ:          

ف(  كان مسرونع ةرعه تغنلا                      وم  ككان حمكزوان ة كال ةنكا  وعالنتعكان علكى منطكع علطكأ إنكا  ألهكم إذع   
ا هفككانع منككمو علككم أن منطككع مككا هككا أكثككر عاتاللككا علككم منطككع علطككأ وهككي أ  كك  عحللككاعن عكك  علركككان إو عإلهسككان وأسككرعهن
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ابإلهسان حاص  لم ابألحرى ك(ا ة ل عللم نالم ت او فل(ا فيت نرةرا (فترسم حاح ا مك  ناهلكا)و فتك ل هك ه عيةكة علكى 
أهم علم منطع ك  صنف م  أصنا  عحللكاعن. وهك ع عل لكم مسكاه عل كرب علكم عحل ك     كم عحلكاج عاهن(لكة وسك ان عل كا   

 ل عحلماص ونل  أ نم نؤ ة:          نا
 لا أهو أوتلت علم عحل ك                       علم سلل(ان كالمل علنك(ك    
 أو أهو ع(رت ع(ر عحلس                       أو ع(ر ها   م  علفطح    
  حلكك  هككا ذو ذاللككة كنككت نهككني هككرمل أو نتككك  وعككرب عكك  أصككاعت علطككأ  لفككظ (منطككع) تشككرلهنا لككم  نطككع عإلهسككان مكك   

 لسلل(ان على ما يف ح(اىلر علطأو فح ل ة عانطع علعات عاشت(  على حرو  ت ل على م ان. 
   
 

 3063صفحة : 
 
وح(أ (عل(نا) و(أتلنا) مرعذ  م هفسمو تاج  م على صلغة عات لم عاشانك؛ إما ل ع  علتاعحع كأن مجاعة عل(اع وأوتاع   

 ض عحت(االت نالم ت او آهفا (وناال عحل(  هلل عل   ف لنا)و وإما ألهم عاناسا إلظهنان وللس ها وح ه ك(ا ت  مل يف  
عظ(ة عال و ويف ذل  هتاة  ألمر علسكلطان عنك  علرعلكةو ونك  ة كان ذلك  مك  م ت كى علسلاسكة يف   كض عألحكاعل ك(كا 

(ككر أم اوةككة  أكسككروةة اي م اوةككة ( أتككاب م اوةككة ع(ككر نحككي هللا عنهن(ككا حككني ل لككم يف تنكك  (وأهبككة)  ككرالذ علشككامل ف ككال ع
ف ال م اوةة: إان يف  الذ م  وغان عل  و فال ةرهران إال مث  ه ع. ف كال ع(كر: ا عكة أنةكا أو عتتهنكاذ معكلا ال آمكرك 

 وال أصاك  فرتك عألمر ل هن ة م اوةة وما ةتامسم م  أساللا سلاسة عألناعمل. 
ي (كك   كيج) ع(امكان ع(كامل (كك ) وع(كامل علن كرة وكال كا هنكا وعارعذ ب(ك   يج) ك   يج مك  عأل كلاج عاهن(كة ففك 

ع(امل عريفو  (ك ) مست (لة يف عل ثرة و( كيج) مسكت (  يف عأل كلاج عاهن(كة  كا لكم عالنكة مب كامل سكلل(انو وهكا ك الكم 
ى ما ت او فل(ا ح ى ع  أاران عهل ه  (وأوتلت م  ك   يج)و أ  كثأ م  علنفاىلس وعألماعل. ويف ك  م امل  (  عل

 ةناسا عاتح   عنم. 
وعلتأكل  يف (إن ه ع هلا علف ك  عاركني)  كر  علتاكلك  والمكم علك   هكا يف عألصك  المل نسكم و  ك(أ علفعك  م عكاذ  كم  

 ت ظلم علن (ة أذعج للش ر عللهنا اباستطاع م  عل رانة. 
 و(علف  ): علزايذة م  عخلأ وعلنفع. و(عارني): علظاهر علاعح .  
 [). 17ل(ان تناذه م  عجل  وعإلهس وعلطأ فهنم ةا عان](وحشر لسل 
وهككا هللا سككلل(ان نككاة مكك  نككاى علنرككاجة ةكك نك هبككا مكك  أحككاعل عألنوع  وعكككرذعت ك(ككا ةكك نك منطككع علطككأ وذاللككة علن(كك   

وهكا وحناها. وةزع تل  عااتاذعت هبا فلا عان تسنأع ك(ا سكنر   كض عل ناصكر لكر ض يف عل ل(لكاج وعل هنرابىللكة. ونك  
هللا ه ه عل اة حم(  صلى هللا عللم وسلم فعر  إللم هفكرع مك  عجلك  ةسكت( ان عل كرآنو وخيالراهكم. وإمنكا أمسك  نسكال هللا 
ع  أن ةتعر  فلهنا وةزعهنا كرعمة ألالم سلل(ان إذ سأل هللا مل ا ال ةنرغي ألح  م     ه فلم ةتعر  فلهنا علنيب صكلى 
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هللا حم م اا ها أهم وأعلى فنال   ل  ف ال مث  ف   سلل(انو ونت   عرعحم  هللا عللم وسلم مع عا نة م  ذل  ألن
عك  علتعكر  تربةكرع لك عاة أالكم يف علنركاة ألن تاهكا علنركاة يف نسكال هللا أنكاى مك  تاهكا عالك و ك(كا نكال للرتك  علك   

أن ة ان هرلا عر ع أو هرلا مل ا  نع  حني مث   ني ة ةم  أل لست مبل  وال تران  . ون  ونذ يف عحل ة :  أهم اأ  ني
فااتكان عن ة كان هرلككا عرك ع  و فرترككة نسكال هللا صككلى هللا عللكم وسككلم نتركة علتشككرةع وهكي أعظككم مك  نترككة عالك  وسككلل(ان مل 
ة   مشرعا ألهم للس  رسالو فاهركم هللا مل كا ةتعكر   كم يف علسلاسكةو وهك ه عارعتكا ةنك نص    كهنا فل(كا هكا أعلكى منكم 

ل و وها ةتعر  يف عألمة تعر  عالاك تعرفا  رةئا  ا ة ت لم عال  م  علزار  وعألهبة ك(ا  لناه يف كتاب فهنا للس مب
 علن   على كتاب علشلخ علي عر  علرع ق عاعر  عل   مساه  عإلسالمل وأصال عحل م  . 

 وعحلشر: عجل(ع. وعا آ: أن تناذه كاهت حم رة يف ح رتم مسنرة ألمره حني ها.  
عجلناذ: مجع تن و وها علطاىلفة علب هلا ع(  متح  تسنر لم. وقلا إلالق عجلن  على لاىلفة م  علناس ة  ها عالك  و  

 ل تال عل  و وحلرعسة علرالذ. 
ونالم (مك  عجلك  وعإلهكس وعلطكأ)  لكان للمنكاذ فهنكي والوكة أصكنا : صكنف عجلك  وهكا لتاتلكم عل كاى عخلفلكةو وعلتكأوأ يف   

وصنف عإلهس وها تناذ تنفل  أوعمره وحمان ة عل ك و وحرعسكة عا(ل كةو وصكنف علطكأ وهكا مك  متكامل عجلنك  عألمان علروحلة. 
لتاتلككم عإلارككان وتل لهنككا وتاتلككم علرسككاىل  إو نككاعذه وأمرعىلككم. وعنتعككر علككى عجلكك  وعلطككأ لغرع ككة كاص(ككا مكك  عجلنككاذ فلكك ل  مل 

 ة كر عخلل  وهي م  عجللو. 
و فشكك(  عألمككر وعلنهنككيو أ  فهنككم ةككؤمرون فلككأمترون وةنهنككان فلنتهنككان ف كك  سككنر هللا لككم علرعلككة  وعلككا ع: عل ككف ع(ككا ال ةككرعذ 

 كلهنا. 
 وعلفاج للتفرةع على م آ حشر ألن عحلشر إمنا ةرعذ ل ل .  
 ويف عيةة إ انة إو أن مجكع عجلنكاذ وتك نةرهنا مك  وعتركات عالكاك لل كان عجلنكاذ مت هنك ة  ألحكاعهلم وحاتكاهتم للشك روع مبكا 

 ةن عهنم وةت كروع ما ن  ةنساهم عن  تشاش عألذهان عن  عل تال وعن  علنفأ. 
   
 

 3064صفحة : 
 
[ 18(حكىت إذع أتككاع علككى وعذ علن(كك  نالكت منلككة اي أةهنككا علن(كك  عذالككاع مسك ن م ال  ط(ككن م سككلل(ان وهككم ال ةشكك رون]  

ي وعلككى ولكك   وأن أع(كك  صككلحا ترحككلم فترسككم حككاح ا مكك  ناهلككا ونككال نب أو عككو أن أ كك ر ه (تكك  علككب أه (ككت علكك
 [). 19وأذالو  رمحت  يف عراذك علعاحلني]

 (حىت) ع ت عىللة وم آ علغاةة ال ةفاننهنا ول نهنا مع عال ت عىللة قاةة قأ صاةة.  
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و(إذع) ظر   مان مب آ حكنيو وهكا ة ت كي ف لكني   ك ه ةشكرهنان ف لكي علشكر  وتاع كم ألن (إذع) م ك(نم م كآ علشكر و  
ع) م (ال لف   تاع م وأمكا ف ك   كرلم فهنكا مجلكة م كا  إللهنكا (إذع). وعلت ك ةر: حكىت نالكت منلكة حكني أتكاع علكى وعذ و(إذ

 علن( . 
ووعذ علن(  نا  أن ة ان مرعذع  م عجلنس ألن للن(ك   ك انا ومسكال  هكي ابلنسكرة إللهنكا كاألوذةكة للسكاكنني مك  علنكاسو  

عللم هك ع عا كا  ك(كا مسكي وعذ  علسكراع ماحكع م لكامل  كني علرعكرة وم كة.  ونا  أن ةرعذ  م م ان مشتهنر ابلن(  قلا
 نل : وعذ  علن(  يف تهنة علطاىلف ونل  قأ ذل و وكلم قأ ظاهر م  سلاق عيةة. 

وعلن(ك : عسككم تكنس حلشككرعت صكغأة ذعت سككتة أنتكك  تسك   يف  كك اق مك  عألنض. وهككي أصكنا  متفاوتككة يف عحلمككمو  
لاحكك ةو ف ل(ككة منلككة ال تكك ل إال علككى فككرذ وعحكك  مكك  هكك ع علنككاع ذون ذاللككة علككى تكك كأ وال أتهلكك  وعلاعحكك  منككم منلككة  تككاج ع

 ف الم: (منلة) مفاذه: نال وعح  م  ه ع علناع. 
وعنككرتعن ف لككم  تككاج علتأهلكك  تككرى علككى مرععككاة صككانة لفظككم لشككرم هاىلككم هبككاج علتأهلكك  وإمنككا هككي عالمككة علاحكك ة وعل ككرب ال  

ع كان عاا ي فحال م  علغنم وإمنا ة الان: مشت  اةو ولكانت محامكةو فلكا ككان ذلك  علفكرذ ذككرع ة الان: مشى  اةو إذ
وكان  ا ةفرق  ني ذكره وأهثاه يف أقكرعض علنكاس وأنعذوع  لكان كاهكم ذككرع نكالاع: لكانت محامكة ذككر وال ة الكان لكان محامكةو 

 على كان علفاع  أهثىو أال ترى إو نال علنا غة:           ألن ذل  ال ةفل  علتفرنة. أال ترى أهم ال ةعل  أن ة ان عالمة
ما عن ىلنكا مك  حكلة ذكككر                      ه ناحكة ابلكر عاي صك  أصكالل فمكاج ابسكم (حلكة) وهكا عسكم للمكنس م كرتن   

 هباج علتأهل  ص وصفم  اصف ذكر ص أترى عللم علتأهل  يف نالم: ه ناحةو ألهم صفة ل(حلة). 
حكك ة  ع كك  عرككاس عكك  صككالة عل لكك  مككع نسككال هللا صككلى هللا عللككم وسككلم (أنرلككت نعكرككا علككى محككان أمن) فاصككف  ويف 

(محان) عل   ها عسم تنس ابسم ااص مهثاه. ول ل  فانرتن ف   (نالت) هنا   المة علتأهل  ارععاة عللفظ ف إو على 
 لع  م قرض عل رآن ألن عل ع  وناع ه ع عحلكاذ  و لكان علكم أهم ال ةت لع قرض ابلت(للز  ني أهثى علن(  وذكره  لم أن ةت

 سلل(ان ال فل(ا ذون ذل  م  علسفاسف. 
وذكر يف عل شا : أن نتاذة ذا  عل افة فالتف عللم علناس ف ال: سلاع ع(ا  ئتمو وكان أ ا حنلفة حاحرع وهكا قكالمل  

ثككى ( فسكألاهو فككأفحم. ف كال أ ككا حنلفكة: كاهككت حك   ف كال هلككم أ كا حنلفككة: سكلاه عكك  منلكة سككلل(ان: أكاهكت ذككرع أمل أه
أهثى. ف ل  لم: م  أة  عرفت ( نال: م  كتاب هللا وها نالم ت او (نالت منلة) ولكا ككان ذككرع ل كال: نكال منلكة. نكال يف 

ة ذكر عل شا : وذل  أن علن(لة مث  عحل(امة وعلشاة يف وناعهنا على عل كر وعألهثى فل(لز  لنهن(ا   المة حنا ناهلم: محام
 ومحامة أهثىو وناهلم: وها وهي. عه. 
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ول ك  مككرعذ صككاحا عل شككا  إن كككان نعكك  أتةلكك  نالككة أم حنلفكة أن ة ككاس علككى علاصككف ابلتكك كأ  ككا ة ككامل م امككم يف   
قكأ صكرة  ال عل اللة على علتفرنة  ني عل كر وعألهثى فت اس حالة علف   على حالكة علاصكف إال أن علزخمشكر  تكاج   كالمل 

ة ن  أها أتةل  ألم حنلفة أمل اروص م  عا لع. فلم ةت  مل على علتعكرة  من علف ك  ة كرتن  تكاج علتأهلك  إذع أنةك  علتفرنكة 
يف حالكككة فاعلكككم. ونككك  نذ عللكككم ع ككك  عانكككأ يف عالهتعكككا  وع ككك  عحلاتكككا يف إة كككا  عافعككك  وعل كككزوةو يف عل شكككف علكككى 

فل(ا نالم مهم ال ةساع  نال أح  م  أىل(ة عللغة وال ةشهن   م عست (ال وال سل(ا حناة  عل شا . ونأوع أن أاب حنلفة ذه 
عل افككة  لكك ه فككاصم  عذوع فمككا وع أتهلكك  علف كك  إذع كككان ف لككم عل(ككا مؤهكك  عللفككظ مثكك : للحككة ومحككزة. وععلككم أن إمامككة أم 

ة. وأعما م  ذهال أم حنلفة عهفحكامل نتكاذة مك  حنلفة يف عل ة  وعلشرة ة ال تنايف أن ت ان م التم يف عل ر لة قأ حلل 
 مث  ذل  عل المل. وقالا ظو أن عل عة خمتل ة عاتالنا قأ مت  . 

ونككا  أن خيلككع هللا هلككا ذاللككة وللن(كك  علكك   م هنككا فهن(ككا هلككا وأن خيلككع فلهنككا إهلامككا من عجلككلو تككلو سككلل(ان علككى سككرل   
 عا مزة لم. 

 وعست أ هنا للرفس جبامع عإلهالك. وعحلطم: ح ل تم عل سر لشيج صلا.  
و(ال  ط(ن م) إن ت لت (ال) فلم انهلة كاهت عجل(لة مستأهفة ت رةرع للتح ةر وذاللة على علفزع ألن عحملك ن مك   كيج  

مفككزع فيت جب(كك  مت كك ذة للتحكك ةر مكك  فككر  عانافككة وعلنهنككي عكك  حطككم سككلل(ان إايهكك  كناةككة عكك  صككلهن  عكك  علتسككرا فلككم 
منم ك(ا ة كال: ال أعرفنك  تف ك  كك عو أ  ال تف لكم فأعرفك   ف لكمو وعلنكان تاكلك  للنهنكي؛ وإن ت لكت (ال) وإ ال عحل ن 

انفلكككة كاهكككت عجل(لكككة وعن كككة يف تكككاعب عألمكككر ف كككان هلكككا ح كككم تكككاعب  كككر  م ككك ن. فالت ككك ةر: إن تككك الاع مسكككاكن م ال 
 ه يف عل شككا . ويف هكك ع علاتككم كككان  ط(ككن م سككلل(انو أ  ةنتككف حطككم سككلل(ان إايككك و وإال حط( ككم. وهكك ع  ككا تككا 

علف   مؤكك ع ابلنكان وهكا منفكي ب(ال) وذلك  تكاىلز علكى نأ  عحمل  كني إال أهكم نللك . وأمكا مك  من كم مك  علنحكاة فل(نكع أن 
جت   (ال ) انفلة هنا. وصاحا عل شا  ت لم م  عنرتعن تاعب علشر   نان علتاكل  ألن تاعب عألمر يف عحل م تاعب 

 أاف م  ذااهلا يف علف   عانفي  ناج على أن علنفي ة اذ علتاكل .  علشر  وها عن ه
وتس(لة سلل(ان يف ح اةة كالمل علن(لة نا  أن ت ان ح اةة ابا آ وإمنا ذلت ذاللة علن(لة على عحلك ن مك  حطكم ذلك   

ل(ا يف علن(لة عل(ت  م أن عحملاذ  لاعذةهنا فل(ا ح لت ذاللتهنا ح لت ابا آ ال ابللفظو ونا  أن ة ان ن  الع هللا ع
 عاان هبا ة عى سلل(ان على سرل  عا مزة وارق عل اذة. 

وترسككم سككلل(ان مكك  ناهلككا ترسككم ت مككا. وعلترسككم أحكك ف حككاالت عل ككح  ف الككم (حككاح ا) حككال مؤككك ة ل(ترسككم)  
سككم مثكك   كك و وحككح  عألهرلككاج علترسككم ك(ككا ونذ يف صككفة حككح  نسككال هللا صككلى هللا عللككم وسككلم أو مككا ة ككرب مكك  علتر

علناعت  ك(ا ونذ يف   ض صفات حح م. وأما عل هن هنة فال ت ان لأهرلكاج ويف عحلك ة  (كثكرة عل كح  متلكت عل لكا). 
وإمنا ت ما م  أصا عرفت عمسم وأصا نالت (وهم ال ةش رون) فامستم وتن ه ابلعال  وعلرأفة وأصم ال ة تلان مكا فلكم نو  

 لم علشام      خملاق ال فساذ منم أترعه هللا على منلكة لكل لم  كر  عل ك ل وال  ت كر لغأ معلحةو وه ع تناةم  رأفتم وع
ماعحكك م وأن ويل عألمككر إذ عكك ل سككرى ع لككم يف سككاىلر عأل ككلاج وظهنككرت آاثنه فلهنككا حككىت كأهككم م لككامل عنكك  مككا ال إذنعك لككمو 
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لنرلكم سكلل(ان ابلكاحي مك  ذاللكة منلكةو  فتلسأ أمان مجلع عألمة على ع ل. وة رب هللا عألمثكال للنكاسو ف كرب هك ع عاثك 
 وذل  سر  لنم و ني ن م ت لم تنرلهنا لم وذععلة لش ر ن م ف ال (نب أو عو أن أ  ر ه (ت ). 

وأو ع: مزةك  (و ع) علك   هكا مب كآ كككف ك(كا ت ك مل آهفكاو وعهل(كزة لمل علككةو أ  أ عل علكا عو أ  عل كف. وعاكرعذ أهكم مل ةككرتك  
وع  ك ل  عل ناةكة عك  حك  م نكاهو أ  كناةكة عك  عحلك  علكى عل (ك . و كاع هك ع عإللكالق فعكان قأه كافا عك  ع(ك  وأنعذ

 م آ أو ع أقرى ابل ( . فاا آ: وف و للش ر. ول ل  كان ح م أن ةت  ى ابلراج. 
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وعا ككآ: عت لككو مال مككا  ف( ككآ نالككم (أو عككو) أهل(ككو وأقككرل. و(أن أ كك ر ه (تكك ) منعككاب  نككزع عخلككافض وهككا علرككاج.  

  ر ه (ت . وإمنا سأل هللا عل وعمل على   ر علن (ة اا يف علش ر م  علثاعب وم  ع ذايذ علن م ف ك  ونذ: علن (كة وحشكلة 
نلكك وها ابلشكك ر فاصككا إذع  كك رت نككرت. وإذع كفككرت فككرت. ومكك  كككالمل علشككلخ ع كك  عطككاج هللا:  مكك  مل ةشكك ر علن (ككة ف كك  

رها ف   نل ها    اهلا  . ويف عل شا  عن  نالم (وم  ةش ر فامنا ةش ر لنفسم) ويف كالمل   ض ت رض لزوعهلاو وم    
عات ك مني  أن كفكرعن علكن م  كاعنو ونل(كا أنشك ت انفكرة فرت ككت يف هعكاهبا فاسكت ع  كانذها ابلشك رو وعسكت مل نعهنهنكا   ككرمل 

  ونانع  . عجلاعنو وععلم أن سرا  سرت هللا مت لل ع(ا نرةا إذع أهت مل ترص هلل
وأذنص سكلل(ان ذكككر وعل ةككم عنك  ذكككر إه ككامل هللا ت كاو عللككم ألن صككال  علالكك  ه (كة علككى علاعلكك ة  مبكا ةكك ا  عللهن(ككا مكك   

 مسرة يف عل هلا وما ةناهل(ا م  ذعاىلم وص ناتم عنهن(ا م  علثاعب. 
أوناي  عحلثكي فاصكطفاه ذعوذ لنفسكمو   ووعل عه  ا أ اه ذعوذ  ك  ةسكي وأمكم   ثشكرع)   نكت  علل كامل  وهكي علكب كاهكت  وتكة 

 وهي علب تاجت فلهنا نعة هرأ عخلعم عا كان يف سانة ص. 
(وأن أع( ) عطف علكى (أن أ ك ر). وعإلذاكال يف عل ركاذ علعكاحلني مسكت ان جل لكم وعحك ع مكنهنمو فشكرم إلحلانكم هبكم يف  

ايذة مكك  نفككع علكك نتات ألن ل رككاذ هللا علعككاحلني علعككال   ذاالككم علككلهنم يف  مككرهتم وسككؤعلم ذلكك  مككرعذ  ككم عالسككت(رعن وعلككز 
 مرعتا كثأة. 

[ ألع  نكككم  ككك ة ع أو ألذ نكككم أو للكككأتلو  سكككلطان 20(وتف كك  علطكككأ ف كككال مكككا يل ال أنى عهل هككك  أمل ككككان مكك  علغكككاىلرني] 
 [). 21مرني]

 ك ) مب كآ للكا علف ك . صلغة علتف   ت ل على علت لفو وعلت لف: علطلا. وع ت اق (تف  ) م  علف   ة ت ي أن (تف 
ول نهنم تاس اع فلكم فكألل اه علكى للكا م رفكة سكرا علف ك و أ  م رفكة مكا أح وكم علف ك  يف  كيجو فالتف ك : علرحك  عك  
علف   لل ر    ل  أن علشيج مل ةن ل وكان علطكأ مك  مجلكة عجلنك  ألن كثكأع مك  علطكأ صكاحل لالهتفكاع  كم يف أمكان عجلنك  

عهل هك  أة ككا ا رفكة عاككاجو ومنكم علركزعة وعلعكك ان لعكل  عالكك  وتنك ه وجللكا علط ككامل للمنك  مكك  ف(نكم عحل(كامل علزعتكك و ومنكم 
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علعل  إذع ح  عجلن  يف عل فان أو هف  علزعذ. وللطأ تناذ ة امان  شؤوصا. وتف   عجلن  م    ان عال  وعألمرعج وها م  
 تف  ه ف ال ا  ةلان أمر علطأ: ما يل ال أنى عهل ه . م اص  حشر عجلناذ وتسلأها. وعا آ: تف   علطأ يف مجلة ما 

وم  وعترات والة عألمان تف   أحاعل علرعلة وتف   عل (ال وحناهم  نفسم ك(ا ف   ع(ر يف اروتم إو علشامل سكنة سكرع  
 عشرة همرةةو أو مب  ة   إللم ذل  ف   ت   ع(ر حم(     مسل(ة عألهعان  ةتف   عل (ال. 

مكك  علطككأ وهككا مككا ة رنككر ويف نعىلحتككم هكك  وفككاق نأسككم نزعككة سككاذعجو وهككا أسككاذ علككربعو و أصككفر عألتفككانو وعهل هكك : هككاع  
ة تات عحلراب وعل وذو ةرى عااج م      و س  م يف ابل  عألنض فاذع نفر  على ماحكع علكم أن  كم مكاجو وهك ع سكرا 

لل(ان علكى ماعحكع عاكاج يف ن كان عألنحكني إذع عهاذه يف تن  سلل(ان. نكال عجلكاحظ: ةزع(كان أهكم هكا علك   ككان ةك ل سك
 أنعذ عستنرا   يج منهنا. 

ونالم (ما يل ال أنى عهل ه ) عستفهنامل ع   يج حع  لم يف حال ع مل نؤةتم عهل ه و  (ما) عستفهنامل. وعلالمل م  نالم  
 يل. (يل) لالاتعاص. وعكرون ابلالمل ارب ع  (ما) عالستفهناملة. وعلت  ةر: ما عألمر عل   كان 

ومجلة (ال أنى عهل ه ) يف ماحع عحلال م  ايج عات لم عكرون ابلالملو فاالستفهنامل ع(ا حع  لم يف ه ه عحلالو أ  ع   
عاكاهع لرؤةككة عهل هكك . وعل كالمل ماتككم إو افرعىلككم. ة كو: أكككان عهتفككاج نؤةككب عهل هك  مكك  عكك مل إحالكة هظككر  أمل مكك  عاتفككاج 

 ةة ع  ع مل ظهنان عهل ه . عهل ه  ( فاالستفهنامل ح ل ي وها كنا
و(أمل) من ط ة ألصا ت ع      زة عالستفهنامل علب ةطلا هبا ت لني أح  علشلئني. و(أمل) ال ةفاننهنا ت  ةر م آ عالسكتفهنامل  

  كك ها فأفككاذت هنككا إحككرعب عالهت ككال مكك  عسككتفهنامل إو عسككتفهنامل آاككر. وعلت كك ةر:  كك  أكككان مكك  علغككاىلرني( وللسككت (أمل) 
 لاناع     عخلرب    ك(ا ت ع     عخلرب ت ع     عالستفهنامل. عان ط ة ااصة اب

    
 

 3067صفحة : 
 
وصاحا عافتا  مث  هب ه عيةة الست (ال عالستفهنامل يف علت ما وعاثال ة في فلم علفرض. واا كان نال سلل(ان ه ع   

ة ع أو ألذ نكم) ألن تغلركم مك  ذون صاذنع     ت علم أحاعل علطأ ونت  ذل  عن ه أهم قاب ف ال: (ألع  نم ع عاب  ك 
إذن ععلان ة ت ي ع ا م وذل  ماكال التتهناذ سلل(ان يف عا  عن علك   ةكرعه عستعكالحا لكم إن ككان ةرتكى صكالحم أو 
إع عما لم لئال ةل   ابلفساذ قأه فلك ا  علفسكاذ يف عجلنك  وة كان ع ا كم ه كاال لغكأه. فعك(م سكلل(ان علكى أهكم ةف ك   كم 

ى ع مل ح انه يف عجلناذ. وةؤا  م  ه ع تاع  ع اب عجلن   إذع االف ما عكني لكم مك  ع(ك  أو تغلكا ع ا ة تزعج عل
 عنم. 

وأما ع ا ة عحللاعن فامنا ت ان عن  جتاو ه عا تاذ يف أحاعلم. نكال عل كرعيف يف تن كل  علفعكال يف آاكر فعكالم: سكئ  علشكلخ  
ف تكا وأان حاحكر: إذع ارتكت أذةتكم عك  عكاذة عل طكإ وت كرن  عز عل ة     عر  علسالمل ع  نت  عهلر عااذ  ه  نكا (

ذل  منم نت  عه. نال عل رعيف: فاحرت  ابل ل  عألول ع(كا هكا يف لركع عهلكر مك  أكك  عللحكم إذع تكرك فكاذع أكلكم مل ة تك  ألهكم 
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: ونال أ ا حنلفة لر مو وعحرت  ابل ل  علثال ع  أن ة ان ذل  منم على وتم عل لة فان ذل  ال ةاتا نتلم. نال عل رعيف
إذع آذت عهلرة ونع  نتلهنا ال ت  ب وال هنع    ت    مباسى حاذة ل الم صلى هللا عللم وسلم: (إن هللا كتكا عإلحسكان 

 على ك   يج فاذع نتلتم فأحسناع عل تلة) عه. 
تركهنككا. ف ككال سككلل(ان  ونككال علشككلخ ع كك  أم  ةكك  يف علرسككالة: وال مس إن  ككاج هللا   تكك  علن(كك  إذع آذت ومل ة كك ن علككى 

 (ألع  نم ع عاب   ة ع)  رة ة منسااة. 
أمككا عل  ككاب عخلفلككف للحلككاعن لرت لتككم وأتذةرككم ك ككرب عخللكك  لت لككلم علسككأ وحنككا ذلكك  فهنككا مككأذون فلككم اعككلحة علسككأو  

 وك ل  علسرع  ني عخلل  مع ما فلم م  إت اهبا اعلحة علسأ عللهنا يف عجللاش. 
اج ف الكم (أو للكأتلو  سكلطان مركني) ت لككم اثلك  عألمكان علكب ت لهنكا تكزعج لغلرتكم وهكا أن فيت مبككا و(أو) تفلك  أحك  عأل كل 

 ة فع  م عل  اب ع  هفسم م  ع ن يف علتنلف م رال. 
وعلسككلطان: عحلمككة. وعارككني: عاظهنككر للحككع عحملككتج هبككا. وهكك ه علككزايذة مكك  علنككيب سككلل(ان عست عككاج للهن هكك  يف ح ككم ألن  

 م م. علغاىلا حمتم 
وأك  عزمكم علكى ع ا كم  تأكلك  عجل(لتكني (ألع  نكم) (ألذ نكم) ابلكالمل عاؤكك ة علكب تسك(ى المل عل سكم و نكان علتاكلك  لكل لم  

 عجلن  ذل  حىت إذع ف   عهل ه  ومل ةرتع ة ان ذل  علتأكل   عترع لراني عجلن  ع  أن فتاع مبث  ف لتم فلناهلم عل  اب. 
لو  سلطان مرني) فملفاذة حت لع أهكم ال منمكى لكم مك  عل  كاب إال أن فيت  مكة تكربن تغلركم ألن وأما أتكل  مجلة (أو للأت 

سلاق تل  عجل(لة ةفل  أن م ك(اصا عك ة  عل  ا كة. فل(كا ككان عل  كاب مؤكك ع حم  كا ف ك  عنت كى أتكلك  عانكرص منكم لكئال 
الج ابحلمكة ف ككان أتكلك  عل ك ة  كتأكلك  م اذلكم. وهبكك ع ةربىلكم منكم إال حت كع عإلتلكان  مكة ظككاهرة لكئال تتكاهم هكاعذة يف عإلذ

ةظهنككر أن (أو) عألوو للتنلككأ و(أو) علثاهلككة للت سككلم. ونلكك  تككيج  تاكلكك  مجلككة (للككأتلو) مشككاكلة للم(لتككني عللتككني نرلهنككا 
 وتغللرا. وعاتانه   ض عحمل  ني وللس م  علتح لع. 

ىت خيال أهم هفكي علك    ولكلس  نفكي ألن ونكاع هكان علتاكلك    ك ه وكتا يف عاعاحف (ألذ نم)  المل ألف    ها ألف ح 
ةكككؤذن مهكككم إوركككات إذ ال ةؤكككك  عانفكككي  نكككان علتأكلككك  إال انذنع يف كالمهنكككمو وألن سكككلاق عل كككالمل وعا كككآ حكككانس مككك  تطكككرق 

رككت حككىت نككرئ عحت(كال علنفككيو ولكك  ععت(ككاذ عاسككل(ني يف ألفككا  عل ككرآن علككى عحلفككظ ال علككى عل تا ككة فككان عاعككاحف مككا كت
عل رآن هلفا وعشرة  سنة. ون  ت ع يف نسم عاعكحف أ كلاج خمالفكة اكا عصكطل  عللكم علرعمسكان مك    ك  ألن علرسكم مل ة ك  

 على متامل عل رإ يف ص ن عإلسالمل وكان ععت(اذ عل رب على حاعفظهنم. 
ن علاناةكة. ونكرأ علركانان  نكان وعحك ة مشك ذة ونرأ ع   كثأ (أو للأتلنو)  ناهني عألوو مش ذة وهي هكان علتاكلك  وعلثاهلكة هكا  

     هان علاناةة لتالني علناانت. 
[ إل وت ت عمرأة متل هنم وأوتلت م  ك  22(ف(   قأ   ل  ف ال أحطت مبا مل حتإ  م وتئت  م  سرا  نرا ة ني] 

 [ وت هتا ونامهنا ةسم ون للش(س م  ذون هللا). 23 يج وهلا عرش عظلم]
 حل اةة عطفت مجلة على مجلة وح(أ (م  ) للهن ه . علفاج لتفرةع ع 
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 3068صفحة : 

 
وعا ك : علر كاج يف عا كان ومال متكم  منكا مكا وف لكم مكك  ابب ككرمل وهعكر. ونكرأه عجل(هنكان ابألول. ونكرأه عاصكم ونو  عكك    

 ة  اب ابلثال. 
ةطأ وةنت  و فالالق عا   على علرإج جما  وأللع عا   هنا على علرإج ألن عهل ه  مل ة   ماكثا مب ان ول نم كان  

 مرس  ألن عا   ةستلزمل  منا. 
و(قأ   ل ) صفة السم  م  أو عسم م ان حم و  منعاب على علظرفلةو أ  م    منا قكأ   لك و أو يف م كان قكأ  

   ل . وكال عا نلني ة ت ي أهم نتع إو سلل(ان      م  نلل . 
ف   كك  علر كك و أ  ةا كك  أن ة ككان   لكك ع. وهكك ع وتككم إةثككان علت رككأ ب(قككأ   لكك ) ألن و(قككأ   لكك ) نرةككا نككراب ةاصكك 

 (قأ) تفل  ذفع تاهم أن ة ان   ل ع وإمنا ةتاهم ذل  إذع كان عل رب ةشرم علر  . 
 وعلر   وعل كرب ح ل تهن(كا مك  أوصكا  عا كان وةسكت انعن ل لكة عحلعكة  تشكرلم علكزم  عل عكأ ابا كان عل رةكا و كاع ذلك  

 حىت ساوى عحل ل ة نال ت او (وما نامل لا  من م  ر ل ). 
وعلفكاج يف (ف ككال) عالفككة علككى (م كك ). وت ك  عل ككال ع لككا عا كك  ألهككم اككا ح كر صكك ن عل ككال مكك  تهنتككم فالت  لككا  

 ح ل ي. 
هل هك  هك ع وعل ال عاسن  إو عهل ه  إن مح  على ح ل ة عل ال وها عل المل علك   مك   كأهم أن ةنطكع  كم علنكاس ف كال ع 

للس م  ذاللة منطع علطأ عل   عل(م سكلل(ان ألن ذلك  هكا عانطكع علك عل علكى مكا يف هفكاس علطكأ مك  عاك نكات وهكي 
حم وذة ك(ا ن منا  لاهم عن  نالم ت او (عل(نا منطع علطأ). ولكلس للهن هك  نرك   ذنعك مكا ع كت(  عللكم عل كال عانسكاب 

عألنكاعمل وعلرلك عن حكىت هطكر يف هفسكم وحكىت ة كرب عنهنكا مبنط كم علك   علكم سكلل(ان  إللم وال ابستفاذة عألحاعل م  مشاه ة
 ذاللتم ك(ا ن مناه. فهن ع وحي لسلل(ان أترعه هللا على لسان عهل ه . 

وأما نال سلل(ان (سننظر أص نت أمل كنت م  عل اذ ني) فلما  أن ة ان سلل(ان اشي أن ة ان ذل  عل المل عل    
  كالما أل اه علشلطان م  تاها عهل ه  لل ل  سلل(ان وةفتنم ابلرح  ع   ل ة ماهامة للسكنر مس م م  تل اج عهل ه

  م ك(ا ةسنر عاتثاىلاو ف زمل سلل(ان على عستثرات عخلرب ابلرح  عل   ال ةرتك نةرة يف صحتم ازاي للشلطان. 
تنرلكم لسكلل(ان من يف خملانكات هللا  الك   ولنشتغ  عين مبا ع ت(  عللم ه ع عل المل فا ت عؤه ب(أحطت مبكا مل حتكإ  كم) 

وملاكا ت عل مل م أو تفانم يف   ض أحاعل عال  ت لم هللا مثال لمو ك(ا ت   علم عخل ر مثال ااسى عللم علسالمل لئال 
ل كالملو فكان ةغرت ابهتهناج عألمر إو ما  لغم ها. وفلم عست عاج إلنرالم على ما سكلل ى إللكم  شرع كره أل لكة هك ع عاطلكع يف ع

م رفة أحاعل عا(ال  وعألمم م  أهم مكا ة كآ  كم ملكاك علعكال  لل اهكاع علكى عسكت  عذ مبكا ةفكاتئهنم مك  تل اىلهنكاو ولت كان 
م  ذوععي عال ذايذ م  عل (ك  علنكافع لل((ل كة ابالنتك عج ابلنكافع مك  أحكاعل قأهكا وعاله ركاض ع(كا يف أحكاعل عا(ل كة مك  

 أها. عخلل  مبشاه ة آاثن مثلم يف ق
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ومك  ف كرعت علكا ةر ع ك  عخلطلككا عأله لسكي:  فأاركان عألنطكان  ككا تنفكع فلكم عالكاك أمسانهككاو وتكرنم  رك ةع هاالتكم أن(انهككاو  
 وتستفل  منم حس  علسأو وعألم  م  علغأو فتست ني على عل هر ابلتمانب. وتست ل ابلشاه  على علغاىلا  عه. 

 حكا ة عحملكلإو وهككي هنكا مسكت انة السكتل اب عل لكم ابا لامكات ك الكم ت ككاو وعإلحالكة: عال كت(ال علكى علشكيج وت لكم يف 
 (وكلف تعرب على ما مل حتإ  م اربع) ف(ا ص ق (ما مل حتإ  م) م لامات مل  إ هبا علم سلل(ان. 

 وسرأ: هب(زة يف آاره ون  خيفف عسم نت  ها عرش(س    ةشما    ة رب    نحطان. ل ا  سرأ. نكالاع: ألهكم أول 
م  سىب يف قزوه. وكان عهل(ز فلم لتغلأه عل ل(لة ع  عاع ن. وها ت  ت مل عظلم م  أت عمل عل رب. وذنةتم كاهاع ابلل(  

 ص تفرناع ك(ا سلأيت يف سانة سرا. وأللع ه ع عالسم هنا على ذاينهم ألن (م ) ع ت عىللة وهي ال ت عج عألم نة قالرا. 
    
 

 3069صفحة : 
 
على عل رللة عاتناسلة م  سرأ عا كان وهم م  عجلك مل عل حطكال عا كرو  ابل كرب عاسكت ر ة أ  علك ة  فاسم (سرأ) قلا   

مل ةنشأوع يف  الذ عل رب ول كنهنم هزحكاع مك  عل كرعق إو  كالذ عل كربو وأول ان   مكنهنم هكا ة كرب   فكت  علتحتلكة وحكم علكرعج  
ش   وابل ربعهلة أنف شاذ     سامل    ها . وهك ع علنسكا ةتفكع    نحطان  وابل ربعهلة ة طان     عا ر     اخل    أنفن

مكع مكا يف سككفر علت كاة  مكك  سكامل إو عككا ر ف(ك  عككا ر ةفكرتق هسكا عل حطككاهلني مك  هسككا عل ربعهلكنيو فأمككا أهك  أهسككاب 
مسكم  ة طك   عل رب فلم لان ل ا ر ع نني أح  ا عمسم نحطان وعيار عمسم  فالر  . وأما سفر علت اة  فلم   أن أحك  ا ع

وال    أهكم عاسك(ى عنك  عل كرب نحطكانو وعياكر عمسكم  فكايف   فكاج يف أولكم وتكلم يف آاكره فانكع تغلكأ يف   كض حكرو  
 عالمسني الاتال  عللغتني. 

واكا عهت ك  ة ككرب سك   تنككاب علكرالذ عل ر لككة  علكل(   فاسككت ر مباحكع  كآ فلككم م ةنكة ظفككان   فكت  علظككاج عاشكالة عا م(ككة  
رعج  فهني أول م ةنة يف  الذ علل(  وعهتشر أ ناؤه يف  الذ عجلناب عل   على علرحكر وهكا  كالذ  ح كرمات  ص  كآ وكسر عل

ع نم ةشما   فت  علتحتلة وحم عجللم  م ةنة صن اج ومسى علرالذ ابلل( و ص الفم ع نم عرش(س   تش ة  عااح ة وم ناه 
يف آاره  وعست   مهلكم فركآ م ةنكة مكأنب حاحكرة سكرأ نكال علنا غكة حاج علش(س  وساذ نامم ول ا سرأ   فتحتني و زة 

 عجل   :          
م  سكرا عحلاحكرة  مكأنب إذ                      ةرنكان مك  ذون سكللم عل رمكا و كني مكأنب وصكن اج مسكأة وكال  مرعحك    

 افلفة. 
 ك   كالذه ظفكان   ك  أن عهت ك  أ نكاج ةشكما منهنكا ص تاج     سرأ ع نم محأ وةل ا عل رجن  (أ  عل تلكع)و وةظهنكر أهكم ت 

 إو صن اج. ويف عاث : م  ظفر محرو أ  م  ذا  ظفان فللت لم ابحل(أةةو وهل ع عاث  نعة. 
ف اهكت علكرالذ علل(نلككة أو عل حطاهلكة من سكك(ة إو وكال  نراىلك : علل(نلككةو وعلسكرئلةو وعحل(أةككة. وككان علكى ككك  نرللكة ملكك   

اذهم مباعنككع ألل ككاع علككى علاعحكك  منهنككا عسككم خمككال  (  سككر عاككلم) وكككان ل كك  خمككال  نىلككلس ةل ككا منهنككاو وعسككت لت أفنكك
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ابل ل  وة ال لم: ذو ك عو ابإلحافة إو عسم خمالفمو مث  ذو نعكني. وعالك  علك   تتر كم عألنلكال كلهنكا و  كم علكل(  كلهنكا 
 ةل ا ترع ألهم متراع ممرعج كثأة . 

حكك وذ عل ككرن علسككا ع عشككر نركك  عهلمككرة وكككان أ ككهنر ملككاكهنم أو أوهلككم عهلكك هاذ  كك   ككرحرل  ونكك  عهفككرذت سككرأ ابالكك  يف  
وةل ا عللشر    فت  علتحتلة وفت  علشني عا م(ة وفت  علرعج مش ذة و اج مهن(لة يف آاره  . ص وللكت   ك ه  ل كلس ع نكة 

كاهكت متزوتكة  ك ذ  ك   نعكة فكان صك   رحرل  أة ا أو  رعحل  ومل ت   ذعت  وص فل(ا ةظهنر م  سلاق عل رآن. ونل   
 ذل  فل لم مل تط  م تم ف(ات. وكان أه  سرأ صا ئة ة ر ون علش(س. و  لة ذكر ح انهتم أتيت يف تفسأ سانة سرأ. 

 و(أحطت) ة رأ  طاج مش ذة ألهم علت اج لاج عل ل(ة ومج عات لم ف لرت ه ه علتاج لاج وأذق(تا.  
 ة ألن علنرأ كان معاحرا للهن ه  حني جملئم وعلنرأ: عخلرب عاهنم. وعلراج يف نالم ( نرأ) لل(عاحر 
و ني ( سرأ) و( نرأ) عجلناس عازذوص. وفلم أة ا تناس عخلإ وها أن ت ان صانة عل ل(تني وعح ة يف عخلإ وإمنا هتلفان  

 يف علنطع. ومنم نالم ت او (وعل   ها ةط (و وةس ني وإذع مرحت فهنا ةشفني). 
  ني) حت لع ل ان ما سلل ى إللم  يج حمفف ال  رهنة فلم فاصف اباع ن لل(رالغة. ووصفم ب(ة 
ومجلككة (إل وتكك ت عمككرأة)  لككان ل(هرككأ) فلكك ل  مل ت طككف. وإذاككال (إن) يف صكك ن هكك ه عجل(لككة أل لككة عخلككرب إذ مل ة كك   

 م هناذع يف  و إسرعىلل  أن ت ان عارأة مل ا. 
  م عالم وف لكم كف ك  ملك  عأل كلاج. ونو  حك ة  هرنك  (هك  ككان يف آابىلكم مك  وف   (منل هنم) هنا مشتع م  عال   

مل )  فت  علالملو أ  كان مل او وةفرق  ني علف لكني اباعك ن ف(عك ن هك ع ملك    كم عاكلمو وعياكرة   سكرهاو وحك(أ 
 عجل(ع نعتع إو سرأ. 

   ع نكة  كرعحل  ويف ترتلرهنكا مكع ملكاك سكرأ وت لكني وه ه عارأة أنة  هبا  ل لس    سر عااح ة وسك ان علكالمل وكسكر عل كا 
عمسهنككا عسككم أ لهنككا عحككطرعب لل(ككؤناني. وعااوككاق  ككم أصككا كاهككت م اصككرة سككلل(ان يف أوعىلكك  عل ككرن علسككا ع عشككر نركك  عهلمككرة 
وكاهككت عمككرأة عانلككة. وة ككال: هككي علككب  نككت سكك  مككأنب. وكاهككت حاحككرة مل هنككا مككأنب م ةنككة عظل(ككة ابلككل(   لنهنككا و ككني 

 ج مسأة والوة مرعح  وسلأيت ذكرها يف سانة سرأ. صن ا
    
 

 3070صفحة : 
 
وتن أ (عمرأة) وها مف ال أول ل(وت ت) لم ح م عارت أ فهنا كاال ت عج ابلن رة إذ أنةك  ابلن كرة علت مكا مك  تنسكهنا    

  مل ة كك : وتكك هتم ك ككاهلم:   ككرة ت ل(ككت ألن عاككرعذ ح اةككة أمككر عملككا عنكك هم أن ت ككان عمككرأة مل ككة علككى نككامل. ولكك ل
 متل هنم عمرأة. 

 وعإلةتاج: عإلعطاجو وها مش ر من عا طى مرقاب فلم وها مست (  يف ال مم وها علنال.  
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وم كآ (أوتلكت مك  كك   ككيج) انلكت مك  كك   كيج حسكك  مك   كؤون عالك . ف (كامل ككك   كيج ع(كامل عكريف مك  تهنتككني  
و أ  أوتلككت مكك  اعككال عالككاك ومكك  ذاككاىلرهم وعككك ذهم ةفسككره عا ككامل ك(ككا فسككر نككال سككلل(ان (وأوتلنككا مكك  ككك   ككيج)

 وتلا هنم وورعج  ل تهنم و ارفهنا وحنا ذل  م  عحملام  وعحملاس . 
و نكككاج ف ككك  (أوتلكككت) إو عكهنكككال إذ ال ةت لكككع علغكككرض  ت لكككني أسكككراب مكككا انلتكككم  ككك  عا عكككاذ مكككا انلتكككم علكككى أن علاسكككاىل   

سلفاهاو ومنم ما كان كسرا م  كسرهنا وعنتناىلهناو ومنم ما وهرهنا هللا م   وعألسراب  ىت ف(نم ما كان إناث م  عالاك عل  
ع   وح (ةو وما من   الذها م  اعا ووفكرة ملكاه. ونك  ككان عللكاانن ةل ركان  ل كة علكل(  ابل ر لكة علسك ل ة أاك ع مك  

لكاع مك  ن ق ن  كم وع ك روع لكم م آ علل(  يف عل ر لة ونال ت او (ل   كان لسرأ يف مساكنهنم آةة تنتان ع  ميني ومشكال ك
 ل ة للرة ونب قفان). وأما نتاحة عل  ال ففي عحل ة  أمكم أه  علل(  هم أنق أفئ ةو عظفل(ان ميانو وعحل (كة مياهلكة 
 فللس عارعذ اعاص ما آمها هللا يف أص  ال تهنا وال ة أمتهنا و الذهاو ول ع فلم ةت ني علفاع  عرفا. وك  م  عن  هللا. 

هفاىلس عأل لاج عر هنا إذ كان عر ا   ة ا ومل ة   لسلل(ان عرش مثلكم. ونك  تكاج يف عإلصكحا  عل ا كر مك  وال م   
سفر عالاك عألول ما ة ت ي أن سلل(ان صنع كرسلة علر ةع     أن  عنتم مل ة سرأ. وسنشأ إللكم عنك  نالكم ت كاو (أة كم 

 فتلو   ر هنا). 
سكككة يف حكككنامة عهلل ككك  وعلككك عت. وأع كككا علتناةكككم  شكككأصا ابحلكككإ مككك  حكككال وعل ظكككلم: مسكككت (  يف عظ(كككة عل ككك ن وعلنفا 

ععت اذهم إذ هم ةسم ونو أ  ة ر ون علش(س. وألت  عالهت(امل هب ع عخلرب أعلك  ف ك  وتك هتا إه كانع ل كاصم ةسكم ون 
هنكر فلكم تفكاوت للش(س. ف ل  م  عحنطا  عل  للة عالعت اذةة ف ان عحنطالهنم يف عجلاها علغلكيب مك  علتف كأ وهكا مكا ةظ

عاض عل  ال على عحل كاىلع ألهكم تاهكا مكتح(ض ل (ك  علف كر ال ةسكت ان فلكم ابألذلكة عحملساسكةو فكال تكرمل أن ت ك  فلكم 
ع كال كثكأ مك  أهك  عل  كال علعكحلحة يف علشكؤون عخلاحك ة للحكاعس. نكال ت كاو يف عاشكركني (ة ل(كان ظكاهرع مك  عحللكاة 

 ككروع يف أهفسككهنم مككا الككع هللا علسكك(اوعت وعألنض ومككا  لنهن(ككا إال ابحلككع) وكككان علكك هلا وهككم عكك  عياككرة قككافلان. أو مل ةتف
عرب علل(  أايمئ  م  عر ة علش(س ص ذالكت فكلهنم عل ايهكة عللهناذةكة يف  مك  تركع أسك   مك  ملكاك محكأو ول كاصم عرك ة 

 مشس كاهاع ةس(ان عر  مشس ك(ا ت  مل يف عسم سرأ. 
(ان أصكال عجلغرعفلكة علسلاسكلة مك  عا كان وعألذاين وصكرغة عل ولكة ووروهتكاو وونكع ون  مجع ه ع عل ال عل   أل ي إو سلل 

عالهت(امل ماران  ل ة سرأ ألن ذل  أهم ال  سلل(ان إذ كاهت جماونة ا(ل تم ةفع   لنهن(ا علرحر عألمحكرو فكأمان هك ه 
 عا(ل ة أت ى   (لم. 

علرز  ع  ع ك  كثكأ  فتحكة قكأ معكرو  علكى أتوةك  علكرالذ أو ونرأ عجل(هنان (م  سرأ) ابلعر . ونرأه أ ا ع(رو ع(رو و  
 عل رللة. ونرأه ننر  ع  ع   كثأ  س ان عهل(زة على ععتران علانف إترعج للاص  جمرى علانف. 

[ أال ةسكم وع هلل علك   خيكرص عخلكاج يف علسك(اوعت 24(و ة  هلم علشلطان أع(لم فع هم ع  علسرل  فهنم ال ةهنتك ون] 
 [). 26[ هللا ال إلم إال ها نب عل رش عل ظلم]25ما خيفان وما ة لنان]وعألنض وة لم 
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نا  أن ة ان ه ع م  مجلة عل المل عل   أل ي على لسان عهل هك و فكالاعو لل طكف. وعألظهنكر أهكم ككالمل آاكر مك  عل كرآن  
سكلل(انو وعا عكاذ علت كرةض ذة   م عل المل عال ى إو سلل(انو فالاعو لالعرتعض  ني عل المل عال ى لسلل(ان و ني تاعب 

 اباشركني. 
ونالم (أال ةسم وع) نرأه عجل(هنان  تش ة  علالمل على أهم مركا يف عخلإ م  (أن) و(ال) علنافلة كترتا كل(ة وعح ة ععترانع  

 الة علنطكع هبكا علكى كك  عا كال عاكرعذة منهنكا. و(ةسكم وع) ف ك  م كانع منعكاب. وة ك ن المل تكر ةت لكع ب(صك هم عك  
 ل ) أ  ص هم ألت  أن ال ةسم وع هللو أ  فسم وع للش(س. علسر
   
 

 3070صفحة : 
 
وتن أ (عمرأة) وها مف ال أول ل(وت ت) لم ح م عارت أ فهنا كاال ت عج ابلن رة إذ أنةك  ابلن كرة علت مكا مك  تنسكهنا    

ولكك ل  مل ة كك : وتكك هتم  ك ككاهلم:   ككرة ت ل(ككت ألن عاككرعذ ح اةككة أمككر عملككا عنكك هم أن ت ككان عمككرأة مل ككة علككى نككامل.
 متل هنم عمرأة. 

 وعإلةتاج: عإلعطاجو وها مش ر من عا طى مرقاب فلم وها مست (  يف ال مم وها علنال.  
وم كآ (أوتلكت مك  كك   ككيج) انلكت مك  كك   كيج حسكك  مك   كؤون عالك . ف (كامل ككك   كيج ع(كامل عكريف مك  تهنتككني  

 ككيج)و أ  أوتلككت مكك  اعككال عالككاك ومكك  ذاككاىلرهم وعككك ذهم  ةفسككره عا ككامل ك(ككا فسككر نككال سككلل(ان (وأوتلنككا مكك  ككك 
 وتلا هنم وورعج  ل تهنم و ارفهنا وحنا ذل  م  عحملام  وعحملاس . 

و نكككاج ف ككك  (أوتلكككت) إو عكهنكككال إذ ال ةت لكككع علغكككرض  ت لكككني أسكككراب مكككا انلتكككم  ككك  عا عكككاذ مكككا انلتكككم علكككى أن علاسكككاىل   
عل   سلفاهاو ومنم ما كان كسرا م  كسرهنا وعنتناىلهناو ومنم ما وهرهنا هللا م   وعألسراب  ىت ف(نم ما كان إناث م  عالاك

ع   وح (ةو وما من   الذها م  اعا ووفكرة ملكاه. ونك  ككان عللكاانن ةل ركان  ل كة علكل(  ابل ر لكة علسك ل ة أاك ع مك  
ال كلكاع مك  ن ق ن  كم وع ك روع لكم م آ علل(  يف عل ر لة ونال ت او (ل   كان لسرأ يف مساكنهنم آةة تنتان ع  ميني ومشك

 ل ة للرة ونب قفان). وأما نتاحة عل  ال ففي عحل ة  أمكم أه  علل(  هم أنق أفئ ةو عظفل(ان ميانو وعحل (كة مياهلكة 
 فللس عارعذ اعاص ما آمها هللا يف أص  ال تهنا وال ة أمتهنا و الذهاو ول ع فلم ةت ني علفاع  عرفا. وك  م  عن  هللا. 

ل م  هفاىلس عأل لاج عر هنا إذ كان عر ا   ة ا ومل ة   لسلل(ان عرش مثلكم. ونك  تكاج يف عإلصكحا  عل ا كر مك  وا 
سفر عالاك عألول ما ة ت ي أن سلل(ان صنع كرسلة علر ةع     أن  عنتم مل ة سرأ. وسنشأ إللكم عنك  نالكم ت كاو (أة كم 

 فتلو   ر هنا). 
علنفاسكككة يف حكككنامة عهلل ككك  وعلككك عت. وأع كككا علتناةكككم  شكككأصا ابحلكككإ مككك  حكككال وعل ظكككلم: مسكككت (  يف عظ(كككة عل ككك ن و  

ععت اذهم إذ هم ةسم ونو أ  ة ر ون علش(س. وألت  عالهت(امل هب ع عخلرب أعلك  ف ك  وتك هتا إه كانع ل كاصم ةسكم ون 
مكا ةظهنكر فلكم تفكاوت للش(س. ف ل  م  عحنطا  عل  للة عالعت اذةة ف ان عحنطالهنم يف عجلاها علغلكيب مك  علتف كأ وهكا 
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عاض عل  ال على عحل كاىلع ألهكم تاهكا مكتح(ض ل (ك  علف كر ال ةسكت ان فلكم ابألذلكة عحملساسكةو فكال تكرمل أن ت ك  فلكم 
ع كال كثكأ مك  أهك  عل  كال علعكحلحة يف علشكؤون عخلاحك ة للحكاعس. نكال ت كاو يف عاشكركني (ة ل(كان ظكاهرع مك  عحللكاة 

 ةتف ككروع يف أهفسككهنم مككا الككع هللا علسكك(اوعت وعألنض ومككا  لنهن(ككا إال ابحلككع) وكككان علكك هلا وهككم عكك  عياككرة قككافلان. أو مل
عرب علل(  أايمئ  م  عر ة علش(س ص ذالكت فكلهنم عل ايهكة عللهناذةكة يف  مك  تركع أسك   مك  ملكاك محكأو ول كاصم عرك ة 

 مشس كاهاع ةس(ان عر  مشس ك(ا ت  مل يف عسم سرأ. 
 سلل(ان أصكال عجلغرعفلكة علسلاسكلة مك  عا كان وعألذاين وصكرغة عل ولكة ووروهتكاو وونكع ون  مجع ه ع عل ال عل   أل ي إو 

عالهت(امل ماران  ل ة سرأ ألن ذل  أهم ال  سلل(ان إذ كاهت جماونة ا(ل تم ةفع   لنهن(ا علرحر عألمحكرو فكأمان هك ه 
 عا(ل ة أت ى   (لم. 

(رو وعلرز  ع  ع ك  كثكأ  فتحكة قكأ معكرو  علكى أتوةك  علكرالذ أو ونرأ عجل(هنان (م  سرأ) ابلعر . ونرأه أ ا ع(رو ع 
 عل رللة. ونرأه ننر  ع  ع   كثأ  س ان عهل(زة على ععتران علانف إترعج للاص  جمرى علانف. 

[ أال ةسكم وع هلل علك   خيكرص عخلكاج يف علسك(اوعت 24(و ة  هلم علشلطان أع(لم فع هم ع  علسرل  فهنم ال ةهنتك ون] 
 [). 26[ هللا ال إلم إال ها نب عل رش عل ظلم]25ة لم ما خيفان وما ة لنان]وعألنض و 

نا  أن ة ان ه ع م  مجلة عل المل عل   أل ي على لسان عهل هك و فكالاعو لل طكف. وعألظهنكر أهكم ككالمل آاكر مك  عل كرآن  
تاعب سكلل(انو وعا عكاذ علت كرةض ذة   م عل المل عال ى إو سلل(انو فالاعو لالعرتعض  ني عل المل عال ى لسلل(ان و ني 

 اباشركني. 
ونالم (أال ةسم وع) نرأه عجل(هنان  تش ة  علالمل على أهم مركا يف عخلإ م  (أن) و(ال) علنافلة كترتا كل(ة وعح ة ععترانع  

  الة علنطكع هبكا علكى كك  عا كال عاكرعذة منهنكا. و(ةسكم وع) ف ك  م كانع منعكاب. وة ك ن المل تكر ةت لكع ب(صك هم عك 
 علسرل ) أ  ص هم ألت  أن ال ةسم وع هللو أ  فسم وع للش(س. 

   
 

 3071صفحة : 
 
 ونا  أن ة ان عاع ن عاسراك م  (أال ةسم وع)   ل   ض م  (أع(اهلم) وما  لنهن(ا ععرتعض.   
لنك عج عاسكت (لة وتا  أن ة ان (أال) كل(ة وعح ة مب آ (هال) فان هاجها تر ل  زة. وت   (ةسكم وع) مركركا مك  ايج ع  

 أتكل ع للتنرلم وف   أمر م  علسماذ ك ال ذ  علرمة:          
أال اي عسل(ي اي ذعن مي على علرلى وها ال ةالىلم نسم عاعحف إال أن ة ال إهم نسم ك ل  على اال  عل لكاس. ونكرأ   

ركركا مك  ايج علنك عج وف ك  عألمكرو  عل ساىلي  تنفلف علالمل علكى أصكا (أال) حكر  عالسكتفتا  وةت كني أن ة كان (ةسكم وع) م
 ك(ا ت  مل وفلم ما ت  مل. وعلانف يف ه ه على (أال). 
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وتككزةني عألع(ككال ت كك مل يف أول علسكككانة عنكك  نالككم ت ككاو (إن علككك ة  ال ةؤمنككان ابياككرة  ةنككا هلكككم أع(ككاهلم فهنككم ة (هنكككان).  
 علنماة م  عل  عب و لا  ذعن علثاعب.  وإسناذه هنا للشلطان ح ل ي. و (علسرل ) مست ان لل ة  عل   ابتراعم ت ان

وعخلاج: مع ن ارأ علشيج إذع أافاه. أللع هنا على عسم عاف الو أ  عانركاج علكى لرة كة عارالغكة يف عخلفكاج ك(كا هكا  
 أن علاصف اباع ن. ومناسرة وناع علعفة ابااصال يف نالكم (علك   خيكرص عخلكاج) حلالكة اكرب عهل هك  ظكاهرة ألن فلهنكا 

على أمكر افكي. وإاكرعص عخلكاج: إ كرع ه للنكاسو أ  إعطكاؤهو أ  إعطكاج مكا هكا قكأ م لكامل هلكم مك  عاطكر وإاكرعص  علالعا
 علنرات وإعطاج عألن عقو وه ع مؤذن  عفة عل  نة. ونالم (وة لم ما خيفان وما ة لنان) مؤذن   (امل صفة عل لم. 

 ىلي وحفل ع  عاصم  تاج عخلطاب فهنا علتفات. ونرأ عجل(هنان (خيفان..وة لنان)  لاج علغلرة. ونرأه عل سا 
وجمككيج مجلككة (هللا ال إلككم إال هككا) ع ككا ذلكك  عسككتئنا  هككا مبنزلككة علنتلمككة للعككفات علككب أترةككت علككى عسككم عجلاللككة وهككا  

 عا عاذ م  ه ع علت ةل و أ  للس لغأ هللا  رهنة إهللة. 
 كاعمل عل للكا ونك  ت ك مل. ويف هك ع ت كرةض من عظ(كة ملك  ونالم (نب عل رش عل ظكلم) أ  مالك  علفلك  عألعظكم عحملكلإ ابل 

 ل كلس وعظككم عر كهنا مككا ككان ح ل ككا من ةغرهكا ابإلعككرعض عك  عرككاذة هللا ت كاو ألن هللا هككا نب عالك  عألعظككمو فت رةككف 
 (عل رش) لل اللة على م آ عل (ال. ووصفم ب(عل ظلم) لل اللة على ك(ال عل ظم يف جتسم علنفاسة. 

ه ه عيةة ماحع سماذ تالوة حت ل ا لل (  مب ت ى نالم (أال ةسم وع هلل). وساعج نكرىج  تشك ة  علكالمل مك  ويف منتهنى  
نالكم (أال ةسكم وع) أمل  تنفلفهنكا ألن مكآل عا كآ علكى عل ككرعجتني وعحك  وهكا إه كان سكماذهم لغكأ هللا ألن هللا هكا عحل لككع 

 ابلسماذ. 
 . [)27(نال سننظر أص نت أمل كنت م  عل   ني] 
ت  مل عن  نالم (ف ال أحطت مبا مل حتإ  م)  لان وتم تطلا سلل(ان حت لع ص ق ارب عهل ه . وعلنظر هنا هظكر عل  ك   

وها علتأم و وال سل(ا وإنحامل (كنت) أذا  يف هسرتم إو عل  ب م  صلغة (أص نت) ألن ف   (كنت م  عل اذ ني) 
ل كاذ ني) أ ك  يف علنسكرة إو عل ك ب ابالخنكرع  يف سكل  عل كاذ ني ةفل  علرساخ يف علاصف مهم كاىل  عللم. ومجلة (م  ع

من ة ككان عل كك ب عككاذه لككم. ويف ذلكك  إةكك عن  تاحككل  هت(تككم ابل كك ب للككتنلل مكك  عل  ككابو وإةكك عن ابلتككا لخ وعلتهن ةكك  
ذةكا علكى وإذاال علروع عللم من ك  م أنت  عن  عال  لل ان عهل هك  مغلركا عخلكا  علكى علرتكاجو وذلك  أذاك  يف علتأ

 مث  ف لتم ويف حرصم على تع ةع هفسم من ةرلر عل تاب عل   ةرسلم م م. 
 [). 28(أذها   تيب ه ع فأل م إللهنم ص تال عنهنم فاهظر ماذع ةرت ان] 
   
 

 3072صفحة : 
 
مككا  عجل(لكة مرلنككة جل(لككة (سككننظر أصكك نت أمل كنككت مكك  عل ككاذ ني) ألن فل(كا سلن شككف   كك  تاتلككم كتا ككم إو مل ككة سككرأ  

ةعكك ق اككرب عهل هكك  إن تككاج مكك  عال ككة تككاعب عكك  كتا ككمو أو ة كك ب اككرب عهل هكك  إن مل نككيج منهنككا تككاعب. أهلككم هللا 
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سلل(ان   (تم أن ن   التعالم  كرالذ علكل(  لرةكع عارعسكلة إلذاكال عا(ل كة يف حلكز هفكاذه وعالهتفكاع ابتكتالب اأعهتكا 
 ككة سككرا كتككااب لتككأيت إللككم وتكك ا  حتككت لاعتككم وتعككل  ذايهككة نامهنككاو وت لهنككا لرةككع جتككانة مككع  ككرق  ل تككم ف تككا إو مل

ولل لم أن هللا أل ى يف هفاس عالاك عا اصرة  لم نهرة م  مل كم وتلركا ارحكاتم ألن هللا أةك ه وأن كاهكت  ل تكم أصكغر مك  
امل معر و ر علرومل. ومل ةزل  ال  تأعهم مث   ل ة علل(  و ل ة معر. وكاهت  ل ة سلل(ان ةامئ  حم وذة ابألنذن وه

ترككاذل علرسككاىل   ككني عالككاك مكك  سككنة علكك ول ومكك  سككنة علكك عاة إو عخلككأ. ونكك  كتككا علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم إو كسككرى 
ونلعر. ون  عظم  أن عل تا ة يف ذول عإلسالمل نال عحلرةر  يف عا امة علثاهلة وعل شرة  (وعانشي تهننلة عألارانو وح لرة 

 نل(م لسان عل ولو وفانس عجلالة...) عخل. عألسرعنو و 
وعهكك  لل(رعسككلة وسككللة علطككأ علزعتكك  مكك  محككامل وحنككاهو فاهل هكك  مكك  فعككللة عحل(ككامل وهككا نا كك  للتكك تنيو ف الككم (عذهككا   

  تككام هكك ع) ة ت ككي كالمككا حمكك وفا وهككا أن سككلل(ان ف ككر يف عالتعككال  ككني  ل تككم و ككني  ل ككة سككرأ فأح ككر كتككااب ومحلككم 
  عهل ه .

وت  مل عل ال على (ماذع) عن  نالم ت او (وإذع نل  هلم ماذع أهزل ن  م) يف سانة علنح . وف   (عهظر) م لكع عك  عل (ك   
 ابالستفهنامل. 

وعإلل اج: علرمي إو عألنض. وت  مل يف نالكم ت كاو (وأل كاه يف قلكاابت عجلكا) يف سكانة ةاسكف وهكا هنكا مسكت (  إمكا يف  
أن ةع  إو عا ان فأمكي عل تكاب مك  من كانهو وإمكا يف جمكا ه إن ككان ةك ا  عا كان عارسك   ح ل تم إن كان  أن عهل ه 

إللم فلتناول أصحا م علرسالة م  نتلم علب تر إ فلهنا علرسالة فل ان عإلل اج مث  نالم (فكأل اع إلكلهنم عل كال إه كم ل كاذ ان) 
 يف سانة علنح . 

 م  نرال أو نفض. وه ع ك الم عييت (فاهظر  ماذع أتمرة ).  وعارعذ ابلرتع: نتع عجلاعب ع  عل تابو أ  
[ أال ت لككاع علككي 30[ إهككم مكك  سككلل(ان وإهككم  سككم هللا علككرمح  علككرحلم]29(نالككت اي أةهنككا عالككؤع إل أل ككي إيل كتككاب كككرمي] 

 [). 31وأتال مسل(ني]
 و إذ علت كك ةر: فكك ها عهل هكك  إو سككرا لاةككت أارككان كثككأ ذل عللهنككا مككا  ككني عخلككربة  عاكك كانة  مكك  عنت ككاج عكك ة أحكك ع 

 فرمى ابل تاب فأ لر عل تاب إو عال ة وهي يف جملس مل هنا ف رأتم نالت اي أةهنا عاأ عخل. 
 ومجلة (نالت) مستأهفة عستئنافا  لاهلا ألن قرع ة نعة إل اج عل تاب إللهنا ةثأ سؤعال ع   أصا حني  لغهنا عل تاب.  
  عل ككامل وهكم أهكك  جملسكهنا. وظكاهر ناهلككا (أل كي إيل) أن عل تككاب سكلم إللهنككا ذون ح كان أهكك  وعاكأ: عجل(اعكة مكك  أ كرع 

 جملسهنا. وت  مل قأ مرة وذل  أن ة ان هظامل  اللهنا أن تسلم علرساىل  إللهنا نأسا. 
 وعإلل اج ت  مل آهفا.  
رة ون ق ككككرمي) يف سكككانة ووصكككف عل تكككاب ابل كككرمي ةنعكككر  إو هفاسكككتم يف تنسكككم ك(كككا ت ككك مل عنككك  نالكككم ت كككاو (هلكككم مغفككك 

عألهفال؛ من ك  هفلس علعحلفة هفلس علتنطلإ هبلج علش   مستافلا ك  ما ترت عاذة أمثاهلم ابلتأهع فلم. وم  ذل  
أن ة ان خمتاماو ون  نل  كرمل عل تاب ات(م لل ان ما يف ح(نم ااصا ابلالع م  أنس  إللم وها ةطلع عللم م  ةشاج 

عل رم (علاصف ابل رمل يف عل تكاب قاةكة علاصكف؛ أال تكرى إو نالكم ت كاو (إهكم ل كرآن ككرمي) وة ت(م ع(  ةشاج. نال ع   
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وأه  علزمان ةعفان عل تاب ابخلطأو وعألوكأو وعاكربونو فكان ككان الك  نكالاع: عل زةكزو وأسك طاع عل كرمي قفلكة وهكا أف كلهنا 
 اعلة). 

عنك ها ألصكا نالكت (إن عالكاك إذع ذالكاع نرةكة أفسك وها وت لكاع وأما ما ةشت(  عللم عل تاب م  عا ال فلم ة   حم(كاذع  
 أعزة أهلهنا أذلة). 

ص نعت عللهنم عل تاب حني نالت (إهم م  سلل(ان وإهكم) إو آاكره. فلحت(ك  أن ة كان نك  تكرتم هلكا نرك  أن هكرص إو  
ابل ر لكة عل حطاهلكة فكان عظ(كة ملك   جملس مشانهتاو و ت(  أن ت ان عانفة ابل ربعهلةو و ت(  أن ة ان عل تاب م تااب

سككلل(ان ال هلككا مكك  كتككاب عككانفني  لغككات عألمككم عكككاونة ا(ل تككمو وكاهككم  لغتككم أظهنككر وأهسككا  شكك ان عالككاكو ونكك  كتككا 
 علنيبج صلى هللا عللم وسلم لل(لاك ابللغة عل ر لة. 

   
 

 3073صفحة : 
 
إو عللغكة عل ر لكة علفعكحى  ت ك(ني ذناىل كم واعاصكلات عللغكة علكب أما عل المل عا كان يف ه ه عيةة فهنا ترمجة عل تاب   

 أهشىج هبا. 
ونالككم (إهككم مكك  سككلل(ان) هككا مكك  كككالمل عال ككة ع تكك أت  ككم خمالرككة أهكك  مشككانهتا إلة ككا  أفهنككاهم إو علتكك  ر يف مغككزعه ألن  

(ان تؤاكك  مكك  ات(ككم وهككا اكككانص علالىلككع  سككلل(ان أن ال ة كك مل يف كتا ككم  ككلئا نركك  عسككم هللا ت كككاوو وأن م رفككة عسككم سككلل
 عل تاب فل ل  ع ت أت  م أة ا. 

وعلتأكل  ب(إن) يف عااح ني ةرتتم ع(ا يف كالمهن(ا ابللغة علسراىللة م  عرانعت ذعلة على عهت(امهنا مبرس  عل تاب ومبكا  
 امل ال    فلم. ت (نم عل تاب عهت(اما ةؤذ  مثلم يف عل ر لة علفعحى  ر  علتأكل  عل   ة ل على عالهت(امل يف م 

وت رةر حر  (إن)     وعو عل طف إمياج إو عاتال  عا طا  وعا طا  عللم من عارعذ ابا طكا  عللكم ذعت عل تا كة   
وعاككرعذ ابا طككا  م نككاه ومككا ع ككت(  عللككمو ك(ككا ت ككال: إن فككالان حلسكك  علطل ككة وإهككم لزكككي. وهكك ع مكك  اعاصككلات إعككاذة 

حكر  عل طكف عك  ذككر عل امك و وهظكأه نالكم ت كاو (اي أةهنكا علك ة  آمنكاع ألل كاع هللا عل ام    ك  حكر  عل طكف مكع إقنكاج 
وألل اع علرسال وأويل عألمر من م)و أعلك  (ألل كاع) الاكتال  م كآ علطكاعتني ألن لاعكة هللا تنعكر  إو عألع(كال عل ةنلكة 

 أولا عألمر م  عألمة. ولاعة علرسال مرعذ هبا لاعتم يف علتعرفات عل هلاةة ول ل  عطف على علرسال 
ونالككم (إهككم مكك  سككلل(ان) ح اةككة ا اهلككاو وعرفككت هككي ذلكك  مكك  عنككاعن عل تككاب معككاله أو  ظككاهره علككى حسككا لرة ككة  

علرساىل  علسلطاهلة يف ذل  عل هن  يف  و إسرعىلل و مث  عفتتا  كتا نسال هللا صلى هللا عللم وسكلم إو عالكاك جب(لكة (مك  
 حم(  نسال هللا). 
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ا  عل تككاب جب(لككة علرسكك(لة ةكك ل علككى أن مرعذفهنككا كككان ااصككا   تككا علنككيب سككلل(ان أن ةترككع عسككم عجلاللككة  اصككفي: وعفتتكك 
علرمحان علرحلمو فعان ذل  سنة الفتتا  عألمكان ذوعت علركال يف عإلسكالمل عذاكره هللا لل(سكل(ني مك    كااي سكنة عألهرلكاج   ك  

 ع كترهنم ابسم هللا علرمح  علرحلم. أن تناسي ذل  فاهم مل ة ر  أن  و إسرعىلل  عفتتحا 
نوى أ كا ذعوذ يف كتككاب عارعسكل : أن علنككيب صكلى هللا عللككم وسكلم كككان ة تكا (ابمسكك  عللهنكم) ك(ككا كاهكت نككرةو ت تككاو  

فل(ا هزلت ه ه عيةة صان ة تا ( سم هللا علرمح  علرحلم)و أ  صان ة تا علرس(لة يف أول كترم. وأما ت لهنا فعال  ني 
 ة م  ك  سانة ف(سألة أارى. علسان أو أة

وكان كتاب سلل(ان وتلزع ألن ذل  أهسا مبنالرة م  ال  س  لغة عانالا فل تعر لم على عا عاذ إلم ان ترمجتم  
وحعال فهن(م فأحا  كتا م ابا عاذو وها حت ةر مل ة سكرأ مك  أن حتكاول علرتفكع علكى عخل كاع إو سكلل(ان وعلطاعكة لكم  

 اونة  لم مبعر وصان وعل رعق. ك(ا كان  أن عالاك عك
 فاإلتلان عاأمان  م يف نالم (وأتال مسل(ني) ها إتلان جما   مث  ما ة ال: عترع سرللي.  
و(مسل(ني) مشتع م  أسلم إذع ت ل  عإلسالمل. وإلالق عسم عإلسكالمل علكى علك ة  ةك ل علكى أن سكلل(ان إمنكا ذعكا مل كة  

 ابإلهللة وعلاح عهلة ومل ة عهنم إو عتراع  رة ة علتكانعة ألصكم قكأ خمكالرني هبكا وأمكا سرا ونامهنا إو هر  علشرك وعالعرتع  هلل
ذعاهتم إو إفرعذ هللا ابل راذة وعالعرتع  لم ابلاح عهلة يف عإلهللة ف ل   ا االا هللا  م علرشر كلهنم و اع ذل  فلهنم م  

متككات  إال وعهككتم مسككل(ان) يف سككانة علر ككرةو نككال ت ككاو (أمل عهنكك  آذمل وهككا  وإ ككرعهلم. ونكك   لنككا ذلكك  عنكك  نالككم ت ككاو (فككال 
أعهن  إلل م اي  و آذمل أن ال ت ر وع علشلطان). مجع سلل(ان  ني ذعاهتا إو مسااتم ولاعتم وذل  تعر   عكفة عالك و 

(كا مت ك  منكم ك(كا و ني ذعاة نامهنا إو عتركاع ذةك  علتاحلك  وذلك  تعكر  ابلنركاجة ألن علنكيب ةل كي عإلن كاذ إو عهلك ى حلث
نال   لا (إن أنةك  إال عإلصكال  مكا عسكتط ت) وهك ع هظكأ نكال ةاسكف لعكاحيب علسكم  (أأنابب متفرنكان اكأ أمل هللا 
علاعح  عل هنان) عيةة. وإن كان مل ةرس  إللهنمو فاألهرلائ مأمانون أمرع عاما ابإلن اذ إو عحلع وك ل  ذعاج سلل(ان هناو 

وسلم (ألن ةهن   هللا    نتال اأ ل  م  محر علكن م) فهنك ه سكنة علشكرعىلع ألن علغاةكة عاهن(كة  ونال علنيبج صلى هللا عللم
 عن ها ها إصال  علنفاس ذون علتشفي وحا علغلرة. 

وحر  (أن) م  نالم (أن ال ت لاع علي) يف مان م ق(اض ألن علظاهر أهم  ا مشلكم كتكاب سكلل(ان لاناعكم   ك  علرسك(لة  
. وهككك ع عحلككر  ال خيلككا مككك  كاهككم (أن) عاعككك نةة علناصككرة لل( ككانعو أو عانففكككة مكك  علث للكككةو أو علككب هككي مرككك أ عل تككاب

 علتفسأةة. 
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فأما م آ (أن) عاع نةة علناصرة لل( انع فال ةت   ألصا تست عي عامال ة ان مع نها عانسر  هبا م (ال لم وللس   

وال م كآ إال  ت سكف ونك  تكا ه ع ك  هشكامل يف مغكو عللرلكا يف  ك  (أال) علك    يف عل المل ما ةعل  ل ل  لفظا مطل ا
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ها حر  ه لض وها وتهنة  لننا حم(  علنمان نمحم هللا من ن   (أن ال ت لاع) عخل اربع ع  ح(أ (كتاب) يف نالم 
عإلاركان اباعك ن. وهك ع (وإهم) فحل  كان م (ان عل تاب علنهني عك  عل لكا ت ك  (أن ال ت لكاع) هفكس عل تكاب ككا ة كع 

 ت لف ألهم ة ت ي علفع   ني أتزعج عل تاب   الم ( سم هللا علرمح  علرحلم). 
وأما م آ عانففة م  علث للكة ف ك ل  لاتكاب سك  معك ن مسك ها وكاصكا م (الكة ل امك و ولكلس يف عل كالمل مكا ةعكل    

يف    (أال) أة ا ومل ةات  يف علنسخ علعكحلحة  ل ل  أة ا. ون  ذكر وتهنا اثلثا يف عيةة يف   ض هسخ مغو عللرلا
مك  عاغكو وال مكك   كروحم ول لككم مك   ايذعت   ككض علطلركة. ونك  عنتعككر يف عل شكا  علككى وتكم علتفسككأةة ل ل(كم من قككأ 
ذل  ال ةنرغكي أن ةفكرض. وأع ركم مبكا نو  مك  هسكنة كتكاب سكلل(ان للظهنكر أن لكلس يف كتكاب سكلل(ان مكا ة ا ك  حكر  

تت ني (أن) ا آ علتفسأةة ل (أ (وإهكم) عل اىلك  إو حكر  (كتكاب) ك(كا عل(تكم آهفكا ألهكم اكا ككان عاىلك  إو  (أن) فل ل 
(كتاب) كان مب آ م اذه ف ان  ا فلم م كآ عل كال ذون حروفكم فعك  ونكع (أن)   ك ه فل كان (أن) مك  ككالمل مل كة سكرا 

 تاب كرمي). فسرت هبا ومبا    ها م (ان (كتاب) يف ناهلا (أل ي إو ك
و(أال ت لكاع علكي) ة كان هكا أول كتكاب سكلل(انو وإصكا ح اةككة ل كالمل  ل كلس. نكال يف عل شكف ةتركني أن نالكم (إهكم مكك   

سلل(ان)  لان ل ناعن عل تاب وأن نالم (وإهم  سم هللا علرمح  علكرحلم) عخل  لكان ا ك(ان عل تكاب فكال ةكرذ سكؤعل كلكف نك مل 
سكم هللا علكرمح  علكرحلم). ومل تكزل هفسكي قكأ منثلمكة هلك ه علاتكاه يف هك ه عيةكة وخيطكر نالم (إهكم مك  سكلل(ان) علكى (إهكم  

 رككايل أن أن مانككع (أن) هكك ه عسكككت (ال اككاص يف عفتتككا  عل كككالمل ة ت(كك  عللككم عاككت لم يف أول كالمكككم. وأصككا عانففككة مككك  
اثل اطرة اطرهنا ابا ةنة يف سأة ع ك  علث للة. ون  نأةت يف   ض اطا علنيب صلى هللا عللم وسلم عالفتتا  ب(أن) يف 

إسحاق. وذكر علسهنللي: أن عحل( و م را    (ة على ت  ةر ح(أ عألمر وعلشأن. ول   كالمم تكرى علكى أن حكر  
(إن) م سان عهل(زة مش ذ علنان. وةظهنر يل أن عهل(زة مفتاحة وأهم عست (ال ل(إن) عانففكة مك  علث للكة يف عفتتكا  عألمكان 

 منم نالم ت او (وآار ذعاعهم أن عحل(  هلل نب عل ااني). عاهن(ة وأن 
 و(أال ت لاع علي) صي مست (  يف علتهن ة  ول ل  أتر تم مل ة سرا   اهلا (اي أةهنا عاأ أفتال يف أمر ).  
 [). 32(نالت اي أةهنا عالؤع أفتال يف أمر  ما كنت نال ة أمرع حىت تشهن ون] 
 ت (  جتاه ذعاة سلل(ان. وعجل(لة مستأهفة عستئنافا  لاهلا مث  علب نرلهنا.  سألتهنم إ  عج آنعىلهنم ماذع 
وعإلفتاج: عإلاران ابلفتاى وهي إ علة مش   ة رض. ون  ت ك مت عنك  نالكم ت كاو (ن كي عألمكر علك   فلكم تسكتفتلان) يف  

 سانة ةاسف. 
(ان وألصككا عا ككطل ة مبككا نككا إتككرعؤه مكك   ككؤون وعألمكر: عحلككال عاهنككمو وإحككافتم إو حكك(أها ألصككا عانالرككة   تككاب سككلل 

عا(ل ة وعللهنا تر ة عخلطأ يف عانهنج عل   تسل م م  علسلاسةو ول ل  ة ال للنللفة ولل(ل  ولأمكأ ول كامل علك ة : ويل 
ونككال علرععككي  عألمككر. وهبكك ه علثالوككة فسككر نالككم ت ككاو (اي أةهنككا علكك ة  آمنككاع ألل ككاع هللا وألل ككاع علرسككال وأويل عألمككر مككن م).

 خيالا عر  عال     مروعن:          
 أويل أمر هللا إان م شكر                      حنفاج هسم    رة وأصلال فهن ع م آ ناهلم هلا (وعألمر إلل ).   
 ون  أفاذت إحافة (أمر ) ت رةفاو أ  يف عحلاذوة عا لنة.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ل زمل على ما جتلا  م سلل(ان. وم آ (نال ة أمرع) عاملة ع(ال ال ترذذ فلم اب 
وصلغة (كنت نال ة) تؤذن من ذل  ذأهبا وعاذهتا م هنمو ف اهت عانلة ح ل(ة مستشأة ال هالر ابالسكتر عذ مبعكاحل  

 نامهنا وال ت رض مل هنا اهناو  أاطاج عاستر ة . 
 ات إال ع  عستشانهتم. وعألمر يف (ما كنت نال ة أمرع) ها أة ا عحلال عاهنمو أ  أصا ال تف ي يف عاهن( 
   
 

 3075صفحة : 
 
و(تشكهن ون) م كانع  ككهن  عاسكت (  مب ككآ ح كر ك الكم ت ككاو (ف(ك   ككهن  مكن م علشكهنر)و أ  حككىت حت كرونو و ككهن    

هك ع ةت كك ى  نفسكم إو ككك  مكا   ككر فاعك  علف كك  عنك ه مكك  م كان و مككان وعسكم ذعتو وذلكك  ت ك  علككى علتاسكع ل ثرتككمو 
عجلر أو ة لع  كم ظكر . ة كال:  كهن  عنك  فكالن و كهن  جملكس فكالن. وة كال:  كهن  عجل( كة. وحع علف   أن ة  ى  ر  

 وف   (تشهن ون) هنا مست (  كناةة ع  عاشاونة ألصا ةلزمهنا عحل ان قالرا إذ ال ت ع مشاونة مع قاىلا. 
اناةكة عحلكر  عألاكأ مك  علف ك  وعلنان يف (تشهن ون) هان علاناةة وح فت ايج عات لم هفلفا وأل لت كسرة علنان عكتلركة ل 

 ع  أن ة ان م سانع وهان علاناةة ذعلة على عحمل و . 
 ونرأه عجل(هنان     عللاج وصال وونفا. ونرأ ة  اب  ورات عللاج وصال وونفا.  
 ويف ناهلككا (حككىت تشككهن ون) كناةككة مكك  م ككآ: تاعف ككال فل(ككا أنط ككمو أ  ةعكك ن منهنككا يف م ككالع عحل ككاق وعلسلاسككة: إمككا  

ابل ال ك(ا ترى يف ه ه عحلاذوةو وإما ابلس ات وع مل عإله ان ألن ح ان عا ك وذ للشكانى يف م كان عالستشكانة مغك  
ع  عستشانتم إذ س اتم ماعف ة. ول ل  نال ف هنكاؤان: إن علكى عل احكي إذع تلكس لل  كاج أن ة  كي مبح كر أهك  عل لكم 

(ر ةستشأهم وإن مل   روع. ونكال علف هنكاج إن سك اهتم مكع أو مشاونهتم. وكان عث(ان ة  ي مبح ر أه  عل لم وكان ع
 ح انهم ت رةر حل (م. 

وللس يف ه ه عيةة ذلل  على مشروعلة علشانى ألصا مل حت   رعا إهللا وال سلع مساق عا  و ول نكم ح اةكة مكا تكرى  
عاهنكم منهنكا لل(اعظكة أو لملسكاة  عن  أمكة قكأ مت ةنكة  كاحي إهلكي؛ قكأ أن  كأن عل كرآن فل(كا ةك كره مك  عل عكل أن ةك كر 

ك(ا ن منم يف عا  مة علسكا  ة. فلك ل  ةسكرتو  مك  سكلاق هك ه عيةكة حسك  علشكانى. وت ك مل ذككر علشكانى يف سكانة آل 
 ع(رعن. 

 [). 33(نالاع حن  أولاع ناة وأولاع مس   ة  وعألمر إلل  فاهظر  ماذع أتمرة ] 
(ا هي لرة ة عحملاونعت. أنعذوع م  ناهلم: حن  مجاعة عال ة علك ة  هكم تاعب مسلاب عحملاونة فل ل  فع  ومل ة طف ك 

م  أه  عحلرب. فهنا م  إاران عرفاج عل امل ع  حال مجاعتهنم وم  ةفكاض أمكرهم إلكلهنم. وعل كاة: ح ل تهنكا وجما هكا ت ك مل 
ت كاو (وأعكك وع هلكم مككا عنك  نالكم ت ككاو (فنك ها   كاة) يف سككانة عألعكرع . وألل ككت علكى وسكاىل  عل ككاة ك(كا ت كك مل يف نالكم 
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عستط تم م  ناة) يف سانة عألهفالو أ  وساىل  عل  نة على عل تال وعلغلرةو وم  عل اة كثرة عل اذنة  علكى عل تكال وعل كانفني 
 مساللرم. 

وعلرأس: علش ة على عل  وو نال ت او (وعلعا رة  يف علرأساج وعل رعج وحكني علركأس) أ  يف ماعنكع عل تكالو ونكال (مسكهنم  
 لنهنم   ة ). وه ع عجلاعب تعرة  مصم مست  ون للحرب لل فاع ع  مل هنم وت رةض مصم ميللكان إو علك فع ابل كاة إن 

 أنعذ أن ة رههنم على عل اال حتت لاعتم ألصم محلاع ما ت (نم كتا م على ما ن  ةف ي إو ه ع. 
هنكا لتنظكر مكا أتمكرهم فل(تثلاهكمو فحك   مف كال (أتمكرة ) ومع إظهنان ه ع علرأ  فاحاع عألمر إو عال ة لث تهنم مصكالة نأة 

 ومت ل م لظهنان ا م  عا املو وعلت  ةر: ما أتمرةننا  مو أ  إن كان نأة  قأ عحلرب ف(ر   م هط  . 
 وف   (عهظر ) م لع ع  عل (  مبا    ه م  عالستفهنامل وها (ماذع أتمرة ).  
 هلم ماذع أهزل ن  م) يف سانة علنح .  وت  مل عل المل على (ماذع) يف نالم (وإذع نل  
[ وإل مرسكلة إلكلهنم هب ةكة فنكاظرة 34(نالت إن عالاك إذع ذالاع نرةة أفس وها وت لاع أعزة أهلهنا أذلكة وكك ل  ةف لكان] 

 [). 35مب ةرتع عارسلان]
 (نالت) تاعب حماونة فل ل  فع .  
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ى تاهكا عحلكرب وحكاذنة مك  علك اال حتكت سكلطة سكلل(ان عاتلكانع ألن صاةكة أ  ت هلم نأةهنكا مف كلة تاهكا علسكلم علك  

عحلككرب فلهنككا عحت(كككال أن ةنتعككر سكككلل(ان فتعككأ  ل ككة سكككرا إللككمو ويف علككك اال حتككت سككلطة سكككلل(ان إل ككاج لل((ل كككة يف 
عالككاك إذع تعككرفمو ويف كككال عحلككالني  عكك  تعككر  ملكك  ت ةكك  يف مكك ةنتهنا ف ل(ككت   لككاس  ككاعه  علتككانةخ و ككربة لرككاىلع 

تعرفاع يف  ل ة قأهم أن ة لراع هظامهنكا إو مكا ةسكاةر معكاحلهنم وعل(ئنكان هفاسكهنم مك  عه كالب عألمكة عاغلا كة علكلهنم يف 
فككرص عل كك ف أو لككاعىل  عال ككتغال  ككاعذ  مهن(ككةو فككأول مككا ةف لاهككم إنعككاج علكك ة  كككاهاع يف عحل ككم ألن عخلطككر ةتانككع مكك  

عجل ة و ص ةر لان عل اعهني وعلنظم علب كاهت تسأ عللهنكا عل ولكةو فأمكا إذع أاك وها تاهرهنم حل   عل سلطاصم ابلسلطان 
عناة فال خيلا عألا  م  هرةا وسيب ومغامنو وذل  أ   فساذع. ونك  عهك نص عحلكاالن يف ناهلكا (إذع ذالكاع نرةكة أفسك وها 

 وت لاع أعزة أهلهنا أذلة). 
هت(ككامل ابخلككرب وحت ل ككمو ف اهلككا (إذع ذالككاع نرةككة أفسكك وها) عسككت الل  شككاعه  وعفتتككا  مجلككة (إن عالككاك)  ككر  علتأكلكك  لال 

علتانةخ عااحي وهل ع ت ان (إذع) ظرفا لل(احي   رةنكة عا كامل ك الكم ت كاو (وإذع نأوع جتكانة أو هلكاع عهف كاع إللهنكا) ونالكم (وال 
 على عل ة  إذع ما أتاك لتح(لهنم نلت ال أت  ما أمحل م عللم تالاع). 
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ومجلة (وك ل  ةف لان) عست الل على عاست ر    م عااحي على لرة ة عالستعحاب وها كالنتلمة للك لل  علك   يف   
نالم (إن عالاك إذع ذالاع نرةة أفس وها). وعإل انة إو عاك كان مك  عإلفسكاذ وت ك  عألعكزة أذلكةو أ  ف لكف هل كي مةك ةنا 

 إو م  ال فلا إفساذع يف حالنا. 
تتفاذى م  عحلكرب ومك  عإلل كاج ابللك و  طرة كة عاعكاه ة وعلتزلكف إو سكلل(ان  نسكال ه ةكة إللكمو ونك  عزمكت  ف  رت أن 

 على ذل  ومل تستطلع نأ  أه  مشانهتا ألصم فاحاع علرأ  إللهناو وألن س اهتم على ما هربهم  م ة   ماعف ة ونحى. 
   ت للال اا عزمت عللم. وه ع عل المل م  مة اا ستل لم إللهنم م  عزمهناو وةت ( 
وعلراج يف (هب ةة) ابج عاعكاحرة. ومف كال (مرسكلة) حمك و  ذل عللكم وصكف (مرسكلة) وككان علتشكاون فل(كا ت ك(نم كتكاب  

سكلل(ان. فالت ك ةر: مرسككلة إلكلهنم كتككااب ووفك ع معككحااب هب ةكة إذ ال  ك  أن ة ككان علافك  معككحااب   تكاب جتلككا  كم كتككاب 
تاب عاذة ن ميةو وها م  سن  عاسل(نيو وع  م  حع عاسلم على عاسلم نال عل رليب: إذع سلل(ان فان عجلاعب ع  عل 

ونذ علكى إهسكان يف كتكاب ابلتحلكة أو حناهكا ةنرغكي أن ةكرذ عجلكاعب ألن عل تكاب مك  علغاىلكا كالسكالمل مك  عحلاحككر. ونو  
فلكم مك  مك عها علف هنكاج. وعلظكاهر أن  ع  ع   عراس أهم كان ةرى نذ عل تاب وعترا كرذ علسكالمل عه. ومل أنكف علكى ح كم

عجلاعب إن كان ع  كتكاب مشكت(  علكى صكلغة علسكالمل أن ة كان نذ عجلكاعب وعتركا وأن ةشكت(  علكى نذ علسكالمل ألن علكرذ 
ابل تا ة ة اس على علرذ ابل المل مع إلغاج فانق ما يف عا ااة م  عااعتهنة علب ة ان ترك علرذ م هنا أنرب إلل اج عل ك عوة. 

 أن يف كتا علنيب صلى هللا عللم وسلم تاعاب ع  كتاب إال تاع م ع  كتاب مسلل(ة وعلسالمل على م  أترع عهل ى. ومل 
وعهل ةة: ف للة م  أه ى: فاهل ةة ما ة طى ل ع  علت رب وعلتحراو وعجل(ع ه عاي على عللغة علفعحىو وهي لغة سفلى  

ج ألن ف للكة ن(كع علكى ف اىلك    ك عل ايج ف للكة  كزة ألصكا حكر  م ك . وأصك  هك عاي: هك عىلي هب(كزة   ك  ألكف عجل(كع ص اي
ونككع يف عجل(ككع   كك  حككر  مكك  فل(ككا وتكك وع عل كك(ة يف حالككة عنفككع و للككة علككى عللككاج سكك ناع عللككاج لككرذع للرككاب ص نلرككاع عللككاج 

ة سكفلى م ك  فل الكان: علساكنة ألفا للنفة فان ت عهل(زة  ني ألفني فث لت ف لراها ايج ألصا مفتاحة وهي أافو وأمكا لغك
 ه عوى   لا عهل(زة علب  ني عأللفني وعوع ألصا أات عللاج وكلتا ا أات عهل(زة. 

و(انظكككرة) عسكككم فاعككك  مككك  هظكككر مب كككآ عهتظكككرو أ  مرتنركككةو فت كككان مجلكككة (مب ةرتكككع عارسكككلان) مرلنكككة جل(لكككة (فنكككاظرة)و أو  
علنظم اا أنة  أصا مرتذذة فل(ا ةرتع  م عارسلان. فالركاج يف نالكم  مستأهفة. وأص  علنظم: فناظرة ما ةرتع عارسلان  مو فغأ

(مب ةرتع عارسلان) مت ل ة  ف   (ةرتع) ن مت على مت ل هنكا النرتعصكا  كر  (مكا) عالسكتفهناملة ألن عالسكتفهنامل لكم صك ن 
 عل المل. 
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علراج  ف   (ةرتع)و وعلى كال علاتهنني (فناظرة) م لع ع   ونا  أن ة ان (انظرة) م  علنظر عل  ليو أ  عااةو وت لع  
عل (  يف مف الم أو مف اللم لاتاذ عالستفهناملو وال نا  ت لع علراج ب(انظرة) ألن ما نر  عالسكتفهنامل ال ة (ك  فل(كا   ك ه 

 م  مغآ عللرلا. ف(  ص قلطاع عحلايف يف تفسأه لت لل م علراج ب(انظرة) ك(ا يف عجلهنة علساذسة م  علراب عخلامس 
[ أنتكع إلكلهنم فلنكأتلنهنم 36(فل(ا تاج سلل(ان نال أمت وه  مبال ف(ا آتني هللا اأ  كا آتكل م  ك  أهكتم هبك ةت م تفرحكان] 

 [). 37جبناذ ال نر  هلم هبا ولننرتنهنم منهنا أذلة وهم صاقرون]
سككال ة ت ككي نسككاالو وعلرسككال لفظككم مفككرذ أ  فل(ككا تككاج علرسككال علكك   ذل عللككم نالككم (وإل مرسككلة إلككلهنم هب ةككة)و فاإلن  

وةع ق ابلاعح  وعجل(اعةو ك(ا ت  مل يف نعة ماسى يف سانة علش رعج. وأة ا فان ه عاي عالاك  (لهنا نككاو فلمكا  أن 
 ة ان فاع  (تاج) علركا عا هناذ يف إنسال ه عاي أمثال عالاك. 

كتا م ول لهنكا سك تت عك  عجلكاعب ع(كا ت ك(نم كتا كم مك  نالكم   ون  أإ سلل(ان نرال عهل ةة ألن عال ة أنسلتهنا      لا  
(وأتال مسل(ني) فترني لم نع ها م  عهل ةة أن تعكرفم عك  حماولكة مكا ت ك(نم عل تكابو ف اهكت عهل ةكة ن كاة لتعكرفم عك  

    سلطاهم على  ل ة سرأ. 
إمنكا ة عك   كم مك  أنسكلهنم فل(كا ةرتكع إو  وعخلطاب يف (أمت وهو) لاف  عهل ةة ل ع  ترللغم إو عال ة ألن اطاب علرس  

 علغرض عارس  فلم. 
وعالستفهنامل إه ان  ألن حال إنسال عهل ةة وعلس ات ع  عجلاعب ة ت ي حماولة صر  سلل(ان ع  للا ما للرم مبكا   

   ل لم م  عاالو فل ت ي أصم  سا نم حمتاتا إو مث  ذل  عاال فل تنع مبا وتم إللم. 
  ةة كان ذهرا وماال. وةظهنر أن عهل 
ونرأ عجل(هنان (أمت وهو)  ناهني. ونرأه محزة والف  نان وعح ة مش ذة ابإلذقامل. وعلفاج لتفرةع عل المل عل     ك ها علكى  

عإله ان علسا عو أ  أه رت علل م ظن م فرحي مبا وتهنكتم يل ألن مكا أعطكال هللا اكأ  كا أعطكاكمو أ  فهنكا أف ك  منكم 
 هفاسة ووفرة.  يف صفات عألماعل م 

وساق علت لل  ةش ر مهم علم أن عال ة ال ت لم أن ل ى سلل(ان م  عألماعل ما ها اأ  ا ل ةهنا ألهم لا كان ةظ  أصا  
 ت لم ذل  اا عحتاص إو علتفرةع. 

 ككا آمكككمو ل ككان  وهك ع مكك  أسككرعن علفككرق يف عل كالمل علرللككر  ككني علككاعو وعلفككاج يف هك ه عجل(لككة فلككا نككال: ومكا آمل هللا اككأ 
 مش رع مصا ت لم ذل  ألن علاعو ت ان وعو عحلال. 

 و(  ) لملحرعب عالهت ايل وها عهت ال م  إه انه عللهنم إم عذه مبال إو نذ ذل  عاال وإنتاعم إللهنم.  
ونككا  أن  وإحككافة (هكك ةت م) تشككرلمو حتت(كك  أن ت ككان مكك  إحككافة علشككيج إو مككا هككا يف م ككآ عاف ككالو أ   ككا هت وهككم. 

 ة ان  رلهنة ابإلحافة إو ما ها يف م آ عاف الو أ  مبا ةهن ى إلل م. وعخلرب عست (  كناةة ع  نذ عهل ةة لل(هن  . 
وم ككآ (تفرحككان) نككا  أن ة ككان تسككرونو ونككا  أن ة ككان تفتنككرونو أ  أهككتم ت ظككم عنكك كم تلكك  عهل ةككة ال أان ألن هللا  

 أعطال اأع منهنا. 
 إللم على عخلرب علف لي يف (أهتم...تفرحان) إلفاذة عل عرو أ  أهتم. وها عل ناةة ع  نذ عهل ةة.  وت  مي عاسن  
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وتاعكككك هم وهكككك ذهم مهككككم مرسكككك  إلككككلهنم تلشككككا ال نركككك  هلككككم  ر ككككم. وحكككك(اىلر مجككككع علكككك كان علغاىلككككا يف نالككككم (فلنككككأتلنهنم)  
 (ولننرتنهنم) عاىل ة إو عل املو أ  لننرت  م  خنرص م  عألسرى. 

م (فلنأتلنهنم جبناذ)  ت(  أهم أنعذ قزو  ل ها  نفسكمو فت كان علركاج لل(عكاحرة. و ت(ك  أهكم أنعذ إنسكال تنكاذ لغزوهكا ونال 
فت ان علراج للت  ةكة ككالب يف نالكم ت كاو (ذهكا هللا  نكانهم) أ  أذهركة؛ فل كان عا كآ: فلنكؤتلنهنم تنكاذعو أ  جن لهنكا آتلكة 

 إايهم. 
 ا لكة فكأللع علكى علطانكة ألن علك   ةطلكع  كلئا ةثركت لل اىلكم وة ا لكم. فكاذع مل ةط كم ت هن كر عك  وعل ر : علطانكة. وأصكلم عا 

 ل اىلم. ول   أص  ه ع عالست (ال انظر إو عا ا لة يف عل تال. 
وعلراج يف (هبا) للسررلةو أ  عهتفى نكرلهنم  سكررهناو أو ت كان علركاج لل(عكاحرةو أ  عهتفكى نكرلهنم عاعكاحا هلكاو أ  لل ك نة  

 ع  ل اىلهنا. 
 وح(أ (هبا) للمناذ وح(أ (منهنا) لل( ةنةو وهي مأنبو أ  خيرتهنم أسرى وفيت هبم إو م ةنتم.  
 وعلعاقر: عل لل  عسم فاع  م  صغر   م علغني عاست (  مب آ ذل ومع نه علعغان. وعارعذ: ذل عهلزمية وعألسر.  
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[ نال عفرةت م  عجل  أان آتل   كم نرك  أن ت كامل مك  38  ر هنا نر  أن فتال مسل(ني] (نال اي أةهنا عالؤع أة م فتو  

[ نككال علكك   عنكك ه علككم مكك  عل تككا أان آتلكك   ككم نركك  أن ةرتكك  إللكك  لرفكك  فل(ككا نآه 39م امكك  وإل عللككم ل ككا  أمككني]
ومكك  كفككر فككان نم قككو  مسككت رع عنكك ه نككال هكك ع مكك  ف كك  نم للرلككال أأ كك ر أمل أكفككر ومكك   كك ر فامنككا ةشكك ر لنفسككم 

 [). 40كرمي]
عستئنا  ع ت عىلي ل كر   ض أتكزعج عل عكة لكا  اكرب نتكاع علرسك  وعهل عةكةو وعلكم سكلل(ان أن مل كة سكرأ ال ةسك هنا إال  

 لاعتم وجملئهنا إللمو أو ونذ لم منهنا أصا عزمت على عحل ان عن  ع(ال   الم (وأتال مسل(ني). 
      أن حطت نحال عال ة يف م ةنة أون للم ونر  أن تتهنلأ لل اال علكى عالك و ص  ت(  أن ة ان سلل(ان نال ذل 

 أو حني تاجه عخلرب مصا  انفت عا ةنة فأنعذ أن   ر هلا عر هنا نر  أن ت ا  عللم لأةهنا م  نة أه  ذولتم. 
ا سل(لان عر او فان لل(لاك ون  ة ان عر هنا حم(اال م هنا يف نحاهلا تاجت  م م هنا لتملس عللم اشلة أن ال ةهني هل 

 ت اذةر وظناان  رت ون منهنا اشلة علغ احة. 
ونالم (آتل ) نا  عن ة ان ف ال م انعا م  أتىو وأن ة ان عسم فاع  منمو وعلراج على عالحت(الني للت  ةة. واا علم   

ة عل هلا فنالا مأه للظهنر منهنم سلل(ان مصا ستح ر عن ه أنعذ أن ةرهنتهنا  ح ان عر هنا عل   تفتنر  م وت  ه انذن 
 منتهنى عل(هنم وناهتمو فالراج يف (  ر هنا) كالراج يف نالم (فنأتلنهنم جبناذ) حتت(  علاتهنني. 
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ومجلة (نال اي أةهنا عاأ) مستأهفة ع ت عج جلكزج مك  نعكة. ومجلكة (نكال عفرةكت) وعن كة مانكع تكاعب عحملكاونة ففعكلت علكى  
 رة. ومجلة (نال عل   عن ه علم م  عل تاب) أة ا تاعب حماونة. أسلاب عحملاونعت ك(ا ت  مل قأ م

وم آ (عفرةت) حسر(ا ةستنلل م  خمتلف كل(ات أه  عللغة أهم عسم للش ة  عل   ال ةعاب وال ةنكالو فهنكا ةت كى  
 لشره. وأصلم عسم ل تاة عجل و وةاصف  م علناس على م آ علتشرلم. 

 أه  عحل (ة م  حا لة سلل(ان. و(عل   عن ه علم م  عل تاب) نت  م   
و(مكك ) يف نالككم (مكك  عل تككاب) ع ت عىللككةو أ  عنكك ه علككم م تسككا مكك  عل تككاو أ  مكك  عحل (ككةو ولككلس عاككرعذ ابل تككاب  

علتككانعة. ونكك  عكك  يف سككفر عالككاك عألول يف عإلصككحا  علرع ككع أحكك  عشككر نتككال أهكك  ااصككة سككلل(ان ممسككاىلهنم وذكككر أهكك  
 ه علم م  عل تاب) ها (عصف     رالا) وأهم كان و ةر سلل(ان. علتفسأ وعل عل أن (عل   عن 

وعنتك عذ علطكر  ح ل تككم: نتكاع حتك ةع عل ككني مك  تهنكة منظككانة حتكال عنهنكا حلظككة. وعكرب عنكم ابالنتكك عذ ألصكم ة كربون عكك   
 علنظر  نسال علطر  وإنسال علنظر ف ان عالنت عذ عست انة مرنلة على ذل . 

رةت م  عجل  وعل   عن ه علم م  عل تاب ترمز إو أهم ةتأتى ابحل (ة وعل لكم مكا ال ةتكأتى ابل كاةو وه ه عاناظرة  ني عل ف 
وأن عحل (كككة م تسكككرة ل الكككم (عنكككك ه علكككم مككك  عل تككككاب)و وأن نكككاة عل ناصكككر لرل كككة فلهنككككاو وأن عالكتسكككاب ابل لكككم لرةككككع 

ة مكثال لتغلكا عل لكم علكى عل كاة. واكا ككان الستن عمل عل اى علب ال تسكتطلع عسكتن عمل    كهنا    كا. فك كر يف هك ه عل عك
ه عن علرتالن مسنرة  لسلل(ان كان ما عاتعا  م م  عا رفة مزةة هل(ا ترتع إو ف   سكلل(ان وكرعمتكم أن سكنر هللا لكم 

 مث  ه ه عل اى. وم امل هراتم ةرتفع ع  أن ةرا ر  نفسم عالتلان   رش  ل لس. 
 ) ونالككم (نركك  أن ةرتكك  إللكك  لرفك ) مككثالن يف علسككرعة وعألسككرعلةو وعل كك(أ وعلظكاهر أن نالككم (نركك  أن ت ككامل مكك  م امك 

 علران  يف (نآه) ة اذ إو عل رش. 
وعالست رعن: علت(   يف عألنض وها مرالغة يف عل رعن. وه ع عست رعن ااص ها قأ عالست رعن عل كامل عاكرعذ  لل كانو وهكا  

ظككر  وعكككرون لل ككان مت ل ككا هب(ككا إذع ون ككا اككربع أو ون ككا حككاال إذ ة كك ن عالسككت رعن علكك   ة كك ن يف عإلارككان عكك  عارتكك أ ابل
 (كاىل ) أو (مست ر) فان ذل  عالست رعن للس  أهم أن ةعر   م. وع   عطلة ت لم يف عيةة م  إظهنان عا  ن وها   ل . 
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لم عظلم إذ ها عرك  ن كم. فلكلس إحسكان هللا إللكم إال واا ذكر علف   إحافة إو هللا   ناعن كاهم ن م إلظهنان أن ف لم عل  

ف ال حم ا ومل ةشتغ  سلل(ان حني أح ر لم عل رش من ةركتهنج  سكلطاهم وال مب ك نة نتالكم ول نكم عهعكر  إو  ك ر هللا 
 ت او على ما منحم م  ف   وأعطاه م  تن  مسنرة  ابل لم وعل اةو ف(زعاي مجل هنم وف لهنم نعتع إو تف للم. 
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رب ح (ة ال لة ذةنلة وهي (م    ر فامنا ةش ر لنفسم وم  كفر فان نم قو كرمي)؛ ف   مت رب إو هللا   (ك  وح 
صاحل نا أن ةستح ر أن عل(م إمنا ها لنفسم ةرتا  م واعب هللا ونحاه يف عيارة وةرتا ذوعمل علتف   م  هللا عللم يف 

   شيج م  ذل . عل هلاو فالنفع حاص  لم يف عل عنة  وال ةنتفع هللا
فككال المل يف نالككم (ةشكك ر لنفسككم) المل عألتكك  وللسككت علككالمل علككب ة كك ى هبككا ف كك  علشكك ر يف حنككا (وع كك روع يل). وعاككرعذ  

ب(م  كفر) م  كفر ف   هللا عللم من عر  قكأ هللا فكان هللا قكو عك   ك ره وهكا ككرمي يف إمهنالكم ون نكم يف هك ه علك هلا. 
 مل (نال نب أو عو أن أ  ر ه (ت ). ون  ت  مل عن  نالم فل(ا ت  

وعل  ول ع  عإلح(ان إو عإلظهنان يف نالم (فان نم قو كرمي) ذون أن ة ال: فاهم قو كرميو أتكل  لالعرتع   ت(حض  
 علف   عاستفاذ م  نالم (ف   نم). 

 [). 41(نال ه روع هلا عر هنا هنظر أهتت   أمل ت ان م  عل ة  ال ةهنت ون] 
ة عحملكاونة علكب ترةكت  كني سكلل(ان عللكم علسكالمل و كني ملئكم ولك ل  مل ة طكف ألهكم تكرى علكى لرة كة عا اولكة ه ع م  مجلك 

 وعحملاونة. 
 وعلتن أ: علتغلأ للحالة. نال مجل :           
ا  سرا تغلكأ ونالاع هزعها اي مجل  تن رت                      وقأها علاع ي ف لت: ل لهنا  أنعذ: تن رت حالة م ا رهت  

 علاع نيو من ةغأ   ض أوصافمو نالاع: أنعذ مفاتأهتا وعاتران مظنتهنا. 
 وعاأمان ابلتن أ أه  عا  نة على ذل  م  ملئم.  
 و(م  عل ة  ال ةهنت ون) أ لر يف عهتفاج عالهت عج م : ال هتت  و ك(ا ت  مل يف هظاىلره قأ مرة.  
 ها).  (فل(ا تاجت نل  أه  ع عر   نالت كأهم 
ذل نالم (اا تاجت) أن عال ة اا  لغهنا ما أتاب  م سلل(ان نسلهنا أ م ت عحل ان  نفسهنا لك ى سكلل(ان ذعالكة حتكت  

 هفاذ  ل تم وأصا جتهنزت للسفر إو أون للم مبا ةللع مبثلهنا. 
ر سكلل(ان وتاجتكم نعقركة ون  لا  ارب عنحتاهلا إذ ال قرض مهن(ا ةت لع  م يف ماحكع عل كربة. وعا عكاذ أصكا ا ك ت ألمك 

 يف عالهتساب إللم. 
 و و ف   (نل ) لل(مهنال إذ ال ةت لع قرض ابل اىل . وعلظاهر أن عل   نال ذل  ها سلل(ان.  
 [). 43[ وص ها ما كاهت ت ر  م  ذون هللا إصا كاهت م  نامل كافرة ]42(وأوتلنا عل لم م  نرلهنا وكنا مسل(ني] 
(هنظكر أهتتك  ) عيةكة ومككا  لنهن(كا ععرتعحكا كك ل و ونككا  أن ة كان عطفكا علكى (أه كك ع  نكا  أن ة كان عطفكا علكى نالككم 

عر  ) وما  لنهن(ا ععرتعحا  م تاعهباو أ  ونل  أوتلنا عل لم م  نرلهناو أ  نكال عل اىلك  أه ك ع عر ك و أ  نكال سكلل(ان 
 سكلل(ان لكر ض هك ه عا الكة. ول لهنكم ذل  يف ملئم ع ا عاتلان نأةهنا   رع هلل على ما ل ةم م  عل لمو أو نال   ض مأ

هافتاع  م أو نلناه  لغتهنم عل ربةة  ل  ال تفهن(هنم. ونالاع ذل  هبمني من فلهنم م  لم م  عل لم ما للس اأ مل ة سرأو 
 أ  ال هنسى مبا هشاه ه مك  هبرتكات هك ه عال كة إهنكا يف حالكة ع للكة أف ك . وأنعذوع ابل لكم علكم عحل (كة علك   عل(كم هللا

 سلل(ان ونتال  ل تم وتشانكهنم   ض أه  سرأ يف    م ف   كاهاع أه  م رفة أهشاوع هبا ح انة مرهنتة. 
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ف( آ (م  نرلهنا) إن مح  على ظاهره أن نامهنم  و إسرعىلل  كاهاع أسرع يف م رفة عحل (ة وح انة عال  م  أه  سكرا   

  ماسكىو ف ك  سك  هلكم علشكرة ةو وأنكامل هلكم هظكامل عجل(اعكةو وعل(هنكم أسككلاب ألن عحل (كة ظهنكرت يف  كو إسكرعىلل  مك  عهنك
عحل انة  تنطلإ نسامل مساكنهنم ومال سهنم وهظامل عجللو وعحلرب وعااعسم وعحملاف . ص أا  ذل  ةرت ي إو أن  لر قاةة 

. وإن أنةكك  ب(مك  نرلهنككا)   لك ة يف مك ة سككلل(انو فرهنك ع عالعتركان كككان  نكا إسكرعىلل  أسككرع إو علكم عحل (كة نركك  أهك  سكرأ
عل رللة عالعترانةة وهي علف   وعلتفاق يف عازعاي وها عألللع ابا آ كان عا آ: إان أوسع وأنكاى منهنكا عل(كاو ك(كا نكال علنكيب 
صلى هللا عللم وسلم (حن  عألولان علسا  ان  ل  أصم أوتاع عل تكاب مك  نرلنكا) أ  حنك  عألولكان يف قكاايت عهلك ىو وت ك  

لكك ل  عهتكك عج أهكك  عالسككالمل للككامل عجل( ككة ف ككال (وهك ع ةككامهنم علكك   عاتلفككاع فلككم فهنكك عان هللا إللككم). ف ككان عألنتكك  أن مكثال 
ة ان م آ (م  نرلهنا) أان فاىلتاصا يف عل لم وابلغان ما مل ترلغم. وع عذوع يف إظهنان ف لهنم عللهنا   كر علناحلكة عل ةنلكةو أ  

 ان ذاللة على مت نهنم م  عإلسالمل من  عل  مل. وكنا مسل(ني ذوصا. ويف ذكر ف   عل 
وص ها هي ع  عإلسكالمل مكا كاهكت ت رك  مك  ذون هللاو أ  صك ها م راذهكا مك  ذون هللاو ومت لكع علعك  حمك و  ل اللكة  

عل كالمل عللككم يف نالكم (وكنككا مسكل(ني). ومككا كاهككت ت رك ه هككا علشك(س. وإسككناذ علعكك  إو عا ركاذ جمككا  ع لكي ألهككم  سككرا 
 علتاحل  ك الم ت او (وما  عذوهم قأ تترلا) ونالم (قر هؤالج ذةنهنم). ص ها ع  

ويف ذكر ف   عل ان مرتني يف (مكا كاهكت ت رك )و و (إصكا كاهكت مك  نكامل ككافرة ) ذاللكة علكى مت نهنكا مك  عركاذة علشك(س  
 فر نك  أحكا  هبكا  تغلغلكم وكان ذل  علت(    سرا عالحن عن م  ساللة عاشركنيو فالشرك منطرع يف هفسهنا ابلانعوةو فكال

 يف هفسهنا و نشأهتا عللم و  اصا  ني نامل كافرة  ف(  أة  خيلل إللهنا عهل ى وعإلميان. 
 (نل  هلا عذالي علعر  فل(ا نأتم حسرتم جلة وكشفت ع  سانلهنا نال إهم صر   رذ م  ناعنةر).  
  ذككر ترحلهنكا إو وصكاهلا يف ذككر مكا ةك ل عللكم مجلة (نل  هلا عذالي علعكر ) عسكتئنا  ع تك عىلي جلكزج مك  عل عكة. ولكا  

 م  حلاهلا أمامل صر  سلل(ان لل اال م م إللم أو عل اال عللم وها فلم. 
اككا أنعهككا سككلل(ان عظ(ككة ح ككانتم عهت كك  هبككا حلكك  تشككاه  أوككرع  كك ة ا مكك  آاثن علعككناعة عحل ل(ككة وهككا علعككر . وعلعككر    

عل عكر علك   ذككر يف سكفر عالكاك عألول يف عإلصكحا  علسكا ع وهكا  ةطلع على صح  عل عن وعرصتهنا. وعلظكاهر أن صكر 
  لت وعر لم ابابن كا نلس فلم سلل(ان لل  اج  ني علناس. 

 وعل اىل  هلا (عذالي علعر ) هم عل ة  كاهاع يف نف تهنا.  
 رلإ  م علعر   لنهن(ا. وعل اىل  (إهم صر   رذ م  ناعنةر) ها سلل(ان كان معاحرا هلا أو كان ةرتنرهنا و تاص علعر  عا 
وذككر علكك اال ة ت كي أن علعككر  م ككان لكم ابب. ويف سككفر عالكاك عألول يف عإلصككحا  عل ا ككر: فل(كا نأت علرلككت علكك    

  ناه. 
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وح اةة أصا حسرتم جلة عن ما نأتم ت ت ي أن ذل    ع هلا يف حني ذااهلا ف ل على عن علعر  ها أول مكا  ك ع هلكا مك   
ساحة م نلة للنزهة فر ت  زتاص  فا  وأتر  حتتم عااج حىت خيالم علناظر جلة ماج. وه ع م    ةع  عا ا  فهنا ال حمالة

 علعناعة علب عاتعت هبا نعان سلل(ان يف ذل  علزمان مل ت   م روفة يف علل(  على ما  لغتم م  ح انة وعظ(ة  ناج. 
احكا عك  عأللكف علكى لغكة مك  ةهن(كز حكر  عاك  إذع ونكع ونرأ ننر  ع  ع   كثأ (ع  سأنلهنا) هب(زة ساكنة   ك  علسكني ع 

 وسإ عل ل(ة. ومنم نال ترةر:          
 حلا عاؤن عن إيل مؤسى                      وت  ة إذ أحاج ا علاناذ فهن(ز عاؤن عن ومؤسى.   
سانلهنا نكا  أن ة كان  لكع وكشف سانلهنا كان م  أت  أصا مشرت ولاهبا كرعهلة ع تالهلا مبا حسرتم ماج. فال شف ع   

 افلهنا أو ه للهناو ونا  أن ة ان  تش(أ واهبا. ون  نل : إصا كاهت ال تلرس عخلفني. وعا(رذ: عا(لس. 
وعل اعنةر: مجع نانونة وهي عسم إلانج م  علزتاص كاهاع ن لاهم للن(ر للظهنر للرعىلي مكا نكر يف ن كر عإلانج مك  هفك  عخل(كر  

منهنا. فس(ى ذل  عإلانج نانونة ألهم ةظهنر منم ما ة كر يف ن كرهو ومج كت علكى نكاعنةرو ص أللكع هك ع  فلظهنر عا  عن علعايف
 عجل(ع على علطني عل   تتن  منم عل انونة وها علزتاص فال اعنةر م  أمساج علزتاصو نال  شان:  

 
 3081صفحة : 

 
 عل رب ح لفة إذع حركت ت سرت. ون  ت ك مل ذككر عنفع   (رو إذع حركت هسرتم فاهم عرم م  ناعنةر ةرة  أن هسرتم يف  

 علزتاص عن  نالم ت او (عاعرا  يف  تاتة) يف سانة علنان. 
 [). 44(نالت نب إل ظل(ت هفسي وأسل(ت مع سلل(ان هلل نب عل ل(ني] 
أن ذةنهنككا  هبرهككا مككا نأت مكك  آايت عل(ككت منهنككا أن سككلل(ان صككاذق فل(ككا ذعاهككا إللككم وأهككم مؤةكك  مكك  هللا ت ككاوو وعل(ككت 

وذة  ناها ابل  فاعرتفت مصا ظل(ت هفسهنا يف عتراع عل الل   راذة علش(س. وه ع ذنتكة أوو يف عالعت كاذ وهكا ذنتكة 
علتنللككةو ص صكك  ت إو عل نتككة علككب فانهنككا وهككي ذنتككة علتحلككي ابإلميككان عحلككع ف الككت: (وأسككل(ت مككع سككلل(ان هلل نب 

 ااتاذعتو وه ع م امل علتاحل . عل ااني) فاعرتفت من هللا ها نب مجلع ع
ويف ناهلككا (مككع سككلل(ان) إميككان ابلكك ة  علكك   ت لكك ه سككلل(ان وهككا ذةكك  عللهناذةككةو ونكك  أنعذت مجككع م ككال علكك ة  يف هكك ه  

 عل ل(ة لل ان تفعللهنا فل(ا تتل اه م  سلل(ان م  علشرعىلع وعألح امل. 
 ر   رذ م  ناعنةر) ول ل  مل ت طف. ومجلة (نالت نب إل ظل(ت هفسي) تاعب ع  نال سلل(ان (إهم ص 
وعإلسالمل: عاله لاذ إو هللا ت او. وت ل   ل لس للتاحل  كان يف ااصة هفسهنا ألصكا ذعهكت هلل  ك ل  إذ مل ةثركت أن أهك   

سرأ عخنل اع عك  عركاذة عألصكنامل ك(كا فيت يف سكانة سكرأ. وأمكا ذاكال عللهناذةكة  كالذ علكل(  فلكأيت يف سكانة علكربوص. وسك ت 
 ل رآن ع    لة اربها ونتاعهنا إو  الذها ولل عاصني أاران ال تع  فهن ع متامل عل عة. ع
وم ان عل ربة منهنا عالت ا   ال ه ه عال ةو إذ مل ةعك ها علكا  كأصا وعظ(كة سكلطاصا مكع مكا أوتلتكم مك  سكالمة علفطكرة  

علشكرك وت كرت  ابلاح عهلكة هللو ف(كا ة كان وذكاج عل    عك  أن تنظكر يف ذالىلك  صك ق علك ععي إو علتاحلك  وتكان   فسكاذ 
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إصككرعن عاشككركني علككى  ككركهنم   كك  أن تككاجهم عهلكك   عالسككالمي إال لسككنافة أحالمهنككم أو ل (ككاةتهنم عكك  عحلككع ومتسكك هنم 
ابلرال  وتعلرهنم فلم. وال أص  اا ة كره عل عاصان و  ض عافسرة  م  أن سكلل(ان تكزوص  ل كلس وال أن لكم ولك ع منهنكا. 

 ع نم عل   الفم يف عال  كان م   وتة ع(اهلة. فان نحر امل 
 [). 45(ول   أسلنا إو مثاذ أااهم صلحا أن ععر وع هللا فاذع هم فرة   خيتع(ان] 
هكك ع مثكك  اثلكك  حككر م هللا حلككال عاشككركني مككع عاككؤمنني وت لككم تسككللة لرسككالم صككلى هللا عللككم وسككلم من لككم أسككاة ابلرسكك   

 وعألهرلاج م  نرلم. 
ت ال م  ذككر ملك  سكلل(ان ونعكة مل كة سكرأ إو ذككر مثكاذ ونسكاهلم ذون ذككر عكاذ اناسكرة تكاعن علكرالذ ألن ذاين وعاله  

 مثاذ كاهت على هامل  ل ة سلل(ان وكاهت يف لرةع علساىلر م  سرأ إو فلسطني. 
مناسرا لسلاق علساىلر  أال ترى أهم أع ا ذكر مثاذ   كر نامل لا  وهم أذى إو  الذ فلسطني ف ان سلاق ه ه عل عل 

م   الذ علل(  إو فلسطني. واا كان ما ح  ابل امل أهم ذكرع يف ه ع عا امل ن مل عكرون على عاف كال ألن عككرون هكا حمك  
 عل ربةو وأما عاف ال فهنا حم  علتسللةو وعلتسللة قرض تر ي. 

ما أن ة ان علتأكل  كرذ عالهت(كاملو وإمكا أن ةركآ علكى والمل عل سم لتأكل  عإلنسال ابعتران ما عتع   م م    لة عخلرب؛ فا 
تنزةك  عانككالرني منزلككة مكك  ةكرتذذ فل(ككا ت كك(نم عخلككرب مك  ت كك ةا نامككم إايه وعسككتنفافهنم  اعلك  نهبككم علككى لسككاهم. وحلككال 

 عل  عب هبم ألت  ذل  ألن حاهلم يف ع مل عل ظة مبا ترى لل((اولني يف حاهلم ت لهنم ك(  ةن ر ذل . 
عر وع هللا) تفسأ اكا ذل عللكم (أنسكلنا) مك  م كآ عل كال. وفكرع علكى (أنسكلنا إو مثكاذ أاكاهم صكاحلا) عخل (إذع هكم و(أن ع 

فرة ككان خيتعكك(ان). فككاا آ: أنسككلنا إو مثككاذ أاككاهم صككاحلا إله ككاذهم مكك  علشككرك ففاتككأ مكك  حككاهلم أن أعككرض فرةككع عكك  
 عإلميان وآم  فرةع. 

ة عكك  ككان عه سككامهنم قككأ مرحككي ف أهككم قككأ مرتنكاو ولكك ل  مل ة ككع علت ككرض إله ككان كككان وعإلتلكان  ككر  عافاتككأة كناةكك 
أكثككرهم كككافرة  إ ككانة إو أن جمككرذ   ككاج عل فككر فككلهنم كككا  يف نككر  ف لهنككم. وحككاهلم هكك ع مسككاو حلككال نككرةو جتككاه علرسككالة 

ني علكى عك ذ كثكأ. ك الكم ت كاو (وإن عحمل( ةة. وأعل  ح(أ (خيتع(ان) على عاثآ وها (فرة ان) ابعتركان ع كت(ال علفكرة 
 لاىلفتان م  عاؤمنني عنتتلاع) ومل ة  : عنتتلنا. 

   
 

 3082صفحة : 
 
وعلفرة ككان  ككا: فرةككع علكك ة  عسككت ربوعو وفرةككع علكك ة  عست كك فاع وفككلهنم صككاحل. وعلفككاج للت  لككا وهككا ت  لككا  سككا مككا   

 ع ت عج ومع أتراعم تر ا. ة ت لم عل ر      مساع عل عاة. وعالاتعامل وعنع مع صاحل 
 [). 46(نال ة امل مل تست ملان ابلسلئة نر  عحلسنة لاال تستغفرون هللا ل ل م ترمحان] 
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اا ككان عالاتعكامل  كني علفكرة ني يف  كأن صكاحل ع تك عج تكيج جبكاعب صكاحل ع(كا ت ك(نم عاتعكامهنم مك  حمكاولتهنم إفحامكم  
ذعاتم فاهم ت  مل نالم (أن ععر وع هللا) ول نكم تكاعب ع(كا ت ك(نم  طلا هزول عل  عب. ف( ال صاحل ه ع للس ها ع ت عج 

عاتعكامهنم م كمو ولك ل  تكاجت مجلككة (نكال اي نكامل) مفعكالة تككراي علكى لرة كة عحملكاونة ألصككا ح اةكة تكاعب ع(كا ت كك(نم 
 عاتعامهنم. 

عك هم  كم فكأصم نكالاع وعنتعر على مرعت ة صاحل نامم يف  أن قرونهم  ظنهنم أن أتار عل  عب أمانة على ك ب عل   تا  
(فأتنككا مبككا ت كك ان إن كنككت مكك  علعككاذنني) ك(ككا ح ككي عككنهنم يف سككانة عألعككرع  ألن علغككرض هنككا ماعظككة نككرةو يف نككاهلم 
(فأمطر عللنا حمانة م  علس(اج أو عىلتنا    عب أللم)  ال مثاذ عاساو  حلكاهلم لل ل(كاع أن عانركة ذلك   اولكة ل انركة مثكاذ 

 او (وةست ملاه  ابل  عب ولا ال أت  مس(ى جلاجهم عل  عب وللأتلنهنم  غتة وهم ال ةش رون). لت(او  عحلالني نال ت 
 وعالستفهنامل يف نالم (مل ةست ملان) إه ان ألا هم جباها عل  عب ذون تاها علرمحة.  
  (علسلئة): صفة حمل و و أ  ابحلالة علسلئةو وك ل  (عحلسنة).  
عحلالة علسلئة يف م املتهنم إايه  ت  ةرهنم إايه. وعارعذ ابحلسنة ح  ذل و أ  تع ة هنم فلما  أن ة ان عارعذ ب(علسلئة)  

اا تاج  مو فاالست مال: عاراذنة. وعلركاج لل(ال سكة. ومف كال (تسكت ملان) حمك و  ت ك ةره: تسكت ملاهو متلرسكني  سكلئة 
ت  ر يف ذالىل  ص نمو أ  إن كنكتم مكرتذذة  علت  ةا. وعا آ: أهم أه ر عللهنم أا هم  طر  علت  ةا إذ أعرحاع ع  عل

يف أمكر  فافرحككاع صكك ني ص عهظككروع. وهكك ع عسككتنزعل هبككم إو علنظككر  كك ال عكك  عإلعككرعضو ولكك ل  مجككع يف كالمككم  ككني علسككلئة 
 وعحلسنة. 

ي عكنهنم يف ونا  أن ة ان عارعذ ب(علسلئة) عحلالة علسلئة علكب ةرتنركان حلاهلكاو وهكي مكا سكألاع مك  ت ملك  عل ك عب عحمل ك 
سانة عألعرع و وب(عحلسنة) ح  ذل  أ  حالة سالمتهنم مك  حلكال عل ك عبو  (علسكلئة) مف كال (تسكت ملان) وعلركاج 

 مزة ة لتأكل  عللعاق مث  ما يف نالم ت او (وعمسحاع  رؤوس م). 
تك عذ علسكالمة أمكانة علككى وعا كآ: إه كان ت لهنكم أتاكأ عل ك عب أمكانة علكى كك ب علاعلك   كم وأن عألوو هبكم أن ن لكاع عم  

إمهنال هللا إايهم فلت اع حلال عل  عبو أ  مل تر ان على علت  ةا منتظرة  حلال عل  عبو وكان عألت ن   م أن تركاذنوع 
ابلتع ةع منتظرة  ع مل حلال عل  عب ابارة. وعلى كال علاتهنني فماعب صاحل إايهم تان علكى عألسكلاب عحل كلم جب ك  

 لى ترذذهم  ني ص نم وك  م. ة لنهنم     م حم(اال ع
ونالم (نر  عحلسنة) حال م  (علسلئة). وه ع تنرلم هلم على اطئهنم يف ظنهنم أهم لكا ككان صكاحل صكاذنا فل(كا تاعك هم  كم  

ل مكك  هلككم  ككمو ف(ككا أتاككأه إال ألهككم لككلس  اعلكك  حككعو ألن عل كك عب أمككر عظككلم ال نككا  علكك اال حتككت عحت(الككم يف جمككان  
نالم (نر  عحلسنة) جما  يف عاتلان عألا  جباها عحت(ال علسلئة وترتلحم علكى عألاك  جباهكا عحلسكنة  عل  ال. فال رللة يف

 ف أصم ابذنوع إللهنا فأا وها نر  أن فا وع عحلسنة. 
وظاهر عالستفهنامل أهم عستفهنامل ع  علة عست ماهلمو وإمنا ها عستفهنامل ع  عا لال كناةة ع  عهتفاج ما ح م أن ة ان سررا  

 ت مال عل  عبو فاإله ان متاتم لالست مال ال ل لتم. الس
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ص أع ا عإله كان عا ت كي للكا علتنللكة عك  ذلك   تحرة كهنم علكى عإلنكالع عك  ذلك  ابلتا كة وللكا عاغفكرة اكا م كى  
م ت   منهنم وةرتان أن ةرمحهنم هللا فال ة  هبم وإن كان ما ص ن منهنم ماترا الست(رعن ق ا هللا عللهنم إال أن هللا  رمحت

 علتاىلا م  عل ها ك(  مل ة ها. 
 [). 47(نالاع علأان    ومب  م   نال لاىلركم عن  هللا    أهتم نامل تفتنان] 
 ه ع م  حماونهتم مع صاحل فل ل  مل ة طف ف ال عل ال وتاج على سن  ح اةة أناعل عحملاونعت ك(ا  لناه قأ مرة.  
خمرتلهن(ا وس نت لتنفلف عإلذقامل وأذالت  زة علاص  ال تك عج عل ل(كة  وأص  (علأان) تطأان ف لرت علتاج لاج ل رب 

  ساك و وعلراج للسررلة. 
   
 

 3083صفحة : 
 
وم آ علتطأ: علتشاؤمل. أللع عللم علتطأ ألن أكثره ةنشكأ مك  عالسكت الل  رككات علطكأ مك  سكاه  وابن . وككان علتطكأ   

 ي يف ه ه عيةة ح ي  م  اولة م  كالمهنم وال ةرة ون علتطأ عحلاص  م  م  أوهامل عل رب ومثاذ م  عل ربو ف اهلم عحمل
  تر علطأ ألهم مينع م  ذل  ناهلم (   ومب  م  ) يف سانة عألعرع . وت  مل م آ علشؤمل هنال . 

 وأتاب صاحل كالمهنم مهم وم  م م للساع  ؤمل ول   سرا ش{مهنم وحلال عا ان هبم ها ن نة هللا.  
اا ح  هبكم عسكم علطكاىلر مشكاكلة ل كاهلم (علكأان  ك  ومبك  م ك )و وخمالركة هلكم مبكا ةفهن(كان إلصكال  ععت كاذهمو وعست أ  

   رةنة ناهلم (علأان   ). 
و(عنكك ) لل( ككان عكككا   مسككت انع لتح ككع  ككأن مكك   ككؤون هللا  ككم ة كك ن عخلككأ وعلشككر وهككا تعككر  هللا ونكك نه. ونكك  ت كك مل  

 هظأه يف عألعرع . 
(  ) ع  م (ان ناهلم (علأان    ومب  م  ) من ال  ؤمل  سررم ها و سرا م  م كم ول ك  علك ة   ع(كاع وأحرب ب 

 ذل  نامل فتنهنم علشلطان فتنة متم ذة  ل اج عالعت اذ  عحة ذل  يف نلاهبم. 
سن  ف ال م انعا وصلر عإلاران عنهنم مصم مفتاهان  ت  مي عاسن  إللم على عخلرب علف لي لت ا  عحل م   ل . وصلر عا 

 ل اللتم على جت ذ علفتان وعست(رعنه. 
وقلا تاها عخلطاب يف نالم (تفتنان) على تاها علغلرة مع أن كللهن(ا م ت ى علظاهر ترتلحكا جلاهكا عخلطكاب ألهكم  

 أذل م  علغلرة. 
وأهلكم ص لن كال  لاللكم مكا  [ نكالاع ت كامساع ابهلل لنرلتنكم48(وكان يف عا ةنكة تسك ة نهكإ ةفسك ون يف عألنض وال ةعكلحان] 

 [). 49 هن ان مهنل  أهلم وإان لعاذنان]
عطف تزج عل عة على تزج منهنا. وعا ةنة: هي حمر مثاذ   سر عحلاج وس ان عجللم عا رو  م اصكا عللكامل  ك اين مثكاذ  

نة وتركاك يف لرةكع علشكامل وم عىل  صاحل وهي   ااي تل  عا ةنة م  ألالل و لات منحاتة يف عجلرال. وهكي  كني عا ةنكة عانكا 
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ون  مر هبا علنيب صلى هللا عللم وسلم وعاسل(ان يف مسأهم يف قزوة تراك ونأوع فلهنا آابنع صاهم علنيب ع  علشرب وعلاحاج 
 منهنا إال  ئرع وعح ة أمرهم ابلشرب وعلاحاج هبا ونال:  أصا علرئر علب كاهت تشرب منهنا اننة صاحل  . 

اس حاعيل عل شرة وها مث  علنفر. وإحكافة تسك ة إللكم مك  إحكافة عجلكزج إو عسكم عل ك  علكى علتاسكع وعلرهإ: عل  ذ م  علن 
وها إحافة كثأة يف عل المل عل رم مث : نس ذوذ. وعاتلف أىل(ة علنحا يف عل لاس عللهنا وم ها سلراةم وعألافو أصا 

 مساعلة. 
لكى نوعايت هكي مك  أوحكاع عل عاصكني ومل ةثركت يف ذلك  مكا وكان هؤالج علرهإ م  عتاة عل املو وعاتلكف يف أمسكاىلهنم ع  

ة ت( . وأ تهنر أن عل   ع ر علنانة عمسم (ن عن)   م عالم وهفلف عل علو ونك  تشكاجمل   كض علنكاس   ك ذ علتسك ة  سكرا 
 نعة مثاذ وها م  علتشاؤمل عانهني عنم. 

 و(عألنض): أنض مثاذ فالت رةف لل هن .  
سككك ون) عحكككرتعس لل اللكككة علكككى أصككم متح كككاع لملفسكككاذ ومل ة اهكككاع  ككك  الطكككاع إفسكككاذ وعطككف (وال ةعكككلحان) علكككى (ةف 

  صال . 
ومجلة (نالاع) صفة ل(تس ة)و أو ارب اثن ل(كان)و أو ها عخلرب ل(كان). ويف (عا ةنة) مت لع ب(كان) ظرفا لغكاع وال  

 لر ض.   س  ت   عجل(لة عستئنافا ألصا عا عاذ م  عل عة. وعا آ: نال    هنم
و(ت ككامساع) ف كك  أمككرو أ  نككال    ككهنم: ت ككامساعو أ  ع تكك أ    ككهنم ف ككال: ت ككامساع. وهككا ةرةكك  مشككال هفسككم إذ ال فمككرهم  

 كك ل  إال وهككا ةرةكك  عاشككانكة م هنككم يف عا سككم عللككم ك(ككا ذل عللككم نالككم (لنرلتنككم). فل(ككا نككال ذلكك     ككهنم تاعف ككاع عللككم 
 أسن  عل ال إو علتس ة. وأعاذوه فعان مجل هنم ناىلال ذل  فل ك 

 وعل سم ابهلل ة ل على أصم ة رتفان ابهلل ول نهنم ةشركان  م عيهلة ك(ا ت  مل يف نععهنم فل(ا مر م  علسان.  
و(لنرلتنكم) تكاعب عل سكمو وعل كك(أ عاىلك  إو صكاحل. وعلترللككت وعلرلكات: مراقتكة عل ك و لككلال. وع سكم علتعكرل : علغككانة يف  

نعت عنك  عل ككرب أن ت كان يف علعككرا  ولك ل  ة كال مكك  ةنك ن نامكا  لككال عل ك و (اي صككراحاه)و علعكرا و وككان  ككأن علغكا
فالترللكت ال ة كان إال ل عك  قك ن. وعا كآ: أصككم ةغكأون علكى  لتكم لكلال فل تلاهكم وأهلككم قك نع مك  حلك  ال ة كر  ناتلككم ص 

 ةن رون أن ة اهاع هم نتلاهم وال  هن وع م تلهنم. 
   
 

 3084صفحة : 
 
وعاهنلك : معك ن مل(كي مك  أهلك  علرابعكيو أ   كهن ان إهككالك مك  أهل هنكم. ونكاهلم (وإان لعكاذنان) هكا مك  مجلكة مككا   

 هلأوع أن ة الاه فهنا عطف على (ما  هن ان مهنل ) أ  وهؤك  إان لعاذنان. ومل ة كروع أصم  لفان على أصم صاذنان. 
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 نر  هان علتاكل . ونكرأه محكزة وعل سكاىلي والكف  تكاج عخلطكاب يف أولكم ونرأ عجل(هنان (لنرلتنم)  نان عجل(اعة وفت  علتاج علب 
و  م علتاج عألصللة نر  هان علتاكل . وذل  على ت  ةر: أمر    هنم لر ض. وه  ع نرأ عجل(هنان (لن كال )  نكان عجل(اعكة 

 يف أولم وفت  علالمل. ونرأه محزة وعل ساىلي والف  تاج عخلطاب و  م علالمل. 
 أنرب عل امل إذع نعماع عألا   ثأنه. وويل صاحل هم  
وه ع عجلزج م  نعة مثاذ مل ة كر يف قأ ه ه علسانة. وأحسا أن سرا ذكره أن هكزول هك ه علسكانة ككان يف ونكت  مكر  

فلم عاشكركان علكى عإلة كاع ابلنكيب صكلى هللا عللكم وسكلمو وهكا علتكآمر علك   ح كاه هللا يف نالكم (وإذ مي كر  ك  علك ة  كفكروع 
ك أو ة تلككاك أو خيرتككاك ومي ككرون ومي ككر هللا وهللا اككأ عاككاكرة )؛ ف ككرب هللا هلككم مككثال  تككآمر علككرهإ مكك  نككامل صككاحل للثرتككا 

عللم وم رهم وكلف كان عانرة م رهمو ول ل  ترى  ني عيةتني تشاهبا وترى ت رةر ذكر م رهم وم ر هللا هبكمو وذككر أن 
 يف نعتهنم آةة ل امل ة ل(ان. 

[ 51[ فككاهظر كلككف كككان ع رككة م ككرهم إان ذمككرصم ونككامهنم أمج ككني]50ران م ككرع وهككم ال ةشكك رون](وم ككروع م ككرع وم كك 
 [). 54[ وأجنلنا عل ة  آمناع وكاهاع ةت ان]52فتل   لاهتم ااوةة مبا ظل(اع إن يف ذل  يةة ل امل ة ل(ان]

لل اللكة علكى ناتككم يف تكنس عا ككرو مسكى هللا  مكرهم م ككرع ألهكم ككان تكك  أ حكر يف افكاج. وأككك  م كرهم اباف كال عاطلككع  
 وتناةنم للت ظلم. 

وعا ككر علكك   أسككن  إو عسككم عجلاللككة م ككر جمككا  . عسككت أ لفككظ عا ككر ارككاذنة هللا إايهككم ابستئعككاهلم نركك  أن ةت( نككاع مكك   
عاكاكر يف ترللت صاحل وأهلكمو وأتاكأه عستئعكاهلم أ  علانكت علك    مكروع فلكم علكى نتك  صكاحل لشكرم ف ك  هللا ذلك   ف ك  

 أتتل  ف   إو ونت عحلاتةو مع ع مل إ  ان م  ةف    م. 
وأك  م ر هللا وعظم ك(ا أك  م رهم وعظمو وذل  مبا ةناسكا تنسكم فكان عك عب هللا ال ة عهلكم عك عب علنكاس ف ظل(كم  

 أعظم م  ك  ما ة  نه علناس. 
 هم ونامهنم أمج ني) عيةة. وعارعذ ابا ر عاسن  إو عجلاللة ها ما ذلت عللم مجلة (إان ذمران 
 ويف نالم (وهم ال ةش رون) أتكل  الست انة عا ر لت  ةر عالستئعال فللس يف ذل  تر ل  لالست انة وال جترة .  
وعخلطاب يف نالم (فاهظر) للنيب صلى هللا عللم وسلم. وعنرتعهم  فاج علتفرةع إمياج إو أن عالعتران مب ر هللا هبم ها عا عاذ   

اق عل عككة ت رة ككا من عانرككة أمككره مككع نككرةو أن ة ككف عككنهنم كلكك هم وةنعككره علككلهنمو ويف ذلكك  تسككللة لككم علككى مككا مكك  سكك
 ةالنلم م  نامم. 

 وعلنظر: هظر نليبو ون  علع على عاف الني ابالستفهنامل.  
سكتفهنامل يف نالكم (كلكف ككان ونرأ عجل(هنكان (إان ذمكرانهم)   سكر عهل(كزة فت كان عجل(لكة مسكتأهفة عسكتئنافا  لاهلكا اكا ةثكأه عال 

عانرة م رهم) م  سؤعل ع  ه ه عل لفلة. وعلتأكل  لالهت(امل ابخلرب. ونرأه عاصم وعل ساىلي وة  اب والف  فت  عهل(زة 
 فل ان عاع ن   ال م  (عانرة). وعلتأكل  أة ا لالهت(امل. 

(مككز  عللككم ألصككم م ككروع  عككاحل وأهلككم وحكك(أ علغلرككة يف (ذمككرانهم) للككرهإ. وعطككف (نككامهنم) علككلهنم ااعف ككة عجلككزعج لل 
 ف مرهم هللا ونامهنم. 
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 وعلت مأ: عإلهالك علش ة و وت  مل قأ مرة منهنا يف سانة علش رعج.  
وعل عة ت  مت. وت  مل إجناج صاحل وعل ة  آمناع م م وذل  أن هللا أوحى إللم أن خيرص وم  م م إو أنض فلسطني حني  

 أه ن نامم  ت(تع والوة أايمل. 
وتفرةككع نالككم (فتلكك   لككاهتم ااوةككة) علككى مجلككة (ذمككرانهم) لتفرةككع عإلارككان. وعإل ككانة منعككرفة إو م لككامل قككأ مشككاه  ألن  

 حت  م ة امل م امل ح انه فان ذاين مثاذ م لامة جل(لع نرةو وهي يف لرة هنم يف  رهم إو علشامل. 
علف   ك الكم ت كاو (وهك ع   لكي  كلنا). ونك  ت ك مل  وعهتعا (ااوةة) على عحلال. وعاملهنا ما يف عسم عإل انة م  م آ 

 يف سانة هاذ. 
 وعخلاوةة: عخلاللةو ومع نه عخلاعجو أ  فالرلات ابق    هنا يف عجلرال ال ساك  هبا.  
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مو وعلرككاج يف (مبككا ظل(ككاع) للسككررلةو و(مككا) معكك نةةو أ  كككان ااعؤهككا  سككرا ظل(هنككم. وعلظلككم: علشككرك وت كك ةا نسككاهل  

 ف ل  ظلم يف تاها هللا ألهم ععت عج على حع وح عهلتمو وظلم للرسال  ت  ةرم وها علعاذق. 
واا ال هللا ع(لهنم  اصف علظلم م   ني ع ة أحاعل ةشت(  عللهنا كفرهم كالفساذ كان ذل  إ انة إو أن للظلم أورع  

اب هللا أن علظلكم خيكرب علرلكات وتكال: (فتلك  يف ارعب  الذهم. وه ع م آ مكا نو  عك  ع ك  عركاس أهكم نكال: أتك  يف كتك
 لاهتم ااوةة مبا ظل(اع). وه ع م  أسلاب أا  ك  ما  ت(  م  م ال عل المل يف عل رآن ك(ا ذككرانه يف عا  مكة علتاسك ة 

 م  م  مات ه ع علتفسأ. 
ا حاصكال يف علاتكاذ علك هو ككان  كني  وهزة ه هنا ما مل ةسكرع لنكا يف هظكاىلرهو وهكا أن عحل كاىلع عل  للكة اكا ككان نكاعمل ماهلاهتك 

كثأ منهنا عهتساب وت انب ةرذ    هنا إو   كض اباكتال  عالعتركان. فالشكرك مكثال حثلثكة م روفكة ة كان هبكا تنسكا ع للكا 
وهككا ابلنظككر إو مككا ةر كك  عللكككم ومككا ةنشككأ عنككم ةنتسكككا إو ح ككاىلع أاككرى مثكك  علظلكككمو أ  عالعتكك عج علككى علنككاس ماككك  

را مو ومثكك  علفسكع فاهكم مكك  آاثنهو وكك ل  علت كك ةا فاهكم مك  آاثنه أة ككا (وذنل وعا ك  ني)و ومثكك  ح كانهنم فاهكم مكك  أسك
عل رب ومث  عإلسرع  فاص(ا م  آاثنه أة ا. ف(  أساللا عل رآن أن ة رب ع  علشرك ملفا  ه ه عحل كاىلع لمل كانة إو أهكم 

ل لم عاؤمنان فسكاذ هك ه عحل كاىلع مك  حلك  هكي فل كرب عنكم تامع ع ة فظاىلعو وللتنرلم على عهتسا م إو ه ه عألتناسو ول
هنا ابلظلم وهكا كثكأ لكل لم علسكامع أن تكنس علظلكم نركل  مك ماملو انهلك  أن علشكرك مك  أهاععكم. وكك ل  نالكم (إن هللا ال 

ومك  ةهن   مك  هكا مسكر  كك عب) أ  هكا متأصك  يف علشكرك وإال فكان هللا هك ى كثكأع مك  عاسكرفني وعل كاذ ني ابلتا كةو 
 نالم (أللس يف تهننم مثاى لل(ت ربة ) وحنا ذل . 

ومجلككة (إن يف ذلكك  يةككة) م رتحككة  ككني عجل(كك  عات الفككة. وعإل ككانة إو مككا ذكككر مكك  عانرككة م ككرهم. وعيةككة: علكك لل  علككى  
 عهتعان هللا لرسلم. 
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م ت كرةض من عاشكركني علك ة  سكر ت وعلالمل يف نالم (ل امل ة ل(ان) المل علت لل  ة و آةة ألتلهنكمو أ  ألتك  إميكاصم. وفلك 
 إللهنم ه ه عااعظة إن مل ةت ظاع هبا فهنم نامل ال ة ل(ان. 

ويف ذكر كل(ة (نامل) إمياج إو أن م  ة ترب هب ه عيةة مت(   يف عل    حىت كان عل    م  صفتم عل املةو ك(كا ت ك مل يف  
 نالم ت او (يايت ل امل ة  لان) يف سانة علر رة. 

 مجلة (وأجنلنا عل ة  آمناع وكاهاع ةت ان) ع  مجلة (إن يف ذل  يةة ل امل ة ل(كان) ل(أهكم ل لكاب عاكؤمنني من ويف أتاأ  
هللا ةنملهنم  ا تاع   م عاشركني ك(ا جنى عل ة  آمناع وكاهاع ةت ان م  مثاذ وهم صاحل ومك  آمك  م كم. ونلك : ككان علك ة  

إهالك مثاذ أوحى هللا إو صاحل أن خيرص ها وم  م م فنرتكاع وهزلكاع يف ماحكع  آمناع مع صاحل أن  ة آال و فل(ا أنعذ هللا
علرس ف ان أصحاب علرس م  ذنايهتم. ونل : هزلكاع  كالي علكل(  و نكاع م ةنكة ح كرمات. ويف   كض علكروعايت أن صكاحلا 

 هزل  فلسطني. وكلهنا أاران قأ ماواق هبا. 
 لة على أصم مت( نان م  علت اى. و ايذة ف   عل ان يف (وكاهاع ةت ان) لل ال 
[ أ ككن م لتككأتان علرتككال  ككهناة مكك  ذون علنسككاج  كك  أهككتم نككامل 54(ولالككا إذ نككال ل امككم أأتتككان علفاحشككة وأهككتم ترعككرون] 

 [). 55جتهنلان]
عطف (لالا) على (صاحلا) يف نالكم علسكا ع (ول ك  أنسكلنا إو مثكاذ أاكاهم صكاحلا). وال مينكع مك  عل طكف أن عل امك  يف  

عا طا  ت لع  م نالم (إو مثاذ) ألن عكرون للس نل ع ات ل مو ول نم كاعحك  مك  عافاعلك  فكال عنتركا  لكم ابا طكا  علكى 
مف ككال آاككر. فككان عإلترككاع يف عإلعككرعب ميلككز عا طككا  عللككم مكك  قككأه. ونكك  سككرع هظككأ هكك ع يف سككانة عألعككرع . ومل ةكك كر 

 مل متامل عاشاهبة  ني نامل لا  و ني نرةو فل(ا ع ع علت  ةا وعلشرك. ونا  أن عارس  إللهنم هنا ك(ا ذكر يف نعة مثاذ ل 
 ةنعا (ولالا)  ف   م  ن ت  ةره: وعذكر لالاو ألن وتاذ (إذ)    ه ة ر م م  حنا (وإذ نال ن   لل(الىل ة). 

ا  ككاهاع متكأارة  يف وت  لا نعة مثاذ   عة نامل لا  تان على م تكاذ عل كرآن يف ترتلكا نعكل هك ه عألمكم فكان نكامل لك 
 علزم  ع  مثاذ. 
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وإمنا عل   ةستشأ سؤعال هنا ها. عالنتعان على نعة نامل لا  ذون نعة عاذ ونعة م ة . ون   لنتم آهفكا أهكم اناسكرة   

 كالذ علشكامل نكال جماونة ذاين نامل لا  ا(ل ة سلل(ان ووناعهنا  ني ذاين مثكاذ و كني فلسكطني وكاهكت ذاينهكم  كر نكرةو إو 
 ت او (وإصا لرسرل  م لم) ونال (وإه م لت(رون عللم معرحني وابللل  أفال ت  لان). 

 وظر  (إذ) ةت لع ب(أنسلنا) أو ب(عذكر) عا  نة .  
 وعالستفهنامل يف (أأتتان) إه ان .  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ن علتمكاهر ابا عكلة م عكلة ومجلة (وأهكتم ترعكرون) حكال  ايذة علتشكنلعو أ  تف لكان ذلك  علنكا ةرعكر    ك م    كاو فكا 
 ألهم ة ل على عستحساصا وذل  عستنفا  ابلناعهي. 

ونالككم (أةككن م لتككأتان) ت كك مل يف عألعككرع  (إه ككم لتككأتان)و فهننككا تككيج ابالسككتفهنامل عإله ككان  ومككا يف عألعككرع  تككاج خلككرب  
نككك  نكككال هلكككم عا كككالتني يف عاسكككت (  يف عإله كككانو فلمكككا  أن ة كككان عاكككتال  عحل اةكككة الاكككتال  عحمل كككي من ة كككان لكككا  

م امني خمتلفني. ونا  أن ة ان عاتال  عحل اةة تفننكا مكع عحتكاذ عا كآ. وككال عألسكلا ني ة كع يف نعكل عل كرآنو ألن يف 
 تغلأ عألسلاب جت ة ع لنشا  علسامع. 

(كزتني فاسكتات عيةتككان علكى أن ع ك  كثكأ وأاب ع(كرو وع ك  عككامر ومحكزة وأاب   كر عك  عاصكم نكرأوع مككا يف سكانة عألعكرع  هب 
 على نرعجة هؤالج. ون  ت  مت وتاه ذل  يف سانة عألعرع . 

وونكع يف عألعكرع  (أأتتككان علفاحشكة مكا سككر  م هبكا مك  أحكك  مك  عل كااني) ومل ةكك كر هنكا ألن مكا نككر  يف عل عكة ال ةلككزمل  
 هنا. ذكر مجل م. وك ل  عل ال يف ع مل ذكر (وأهتم ترعرون) يف سانة عألعرع  مع ذكره 

وهظأ   لة عيةة ت ك مل يف سكانة عألعكرع و إال أن علاعنكع هنكا ( ك  أهكتم نكامل جتهنلكان)و فاصكفهنم ابجلهنالكة وهكي عسكم تكامع  
 ألحاعل أف  علرأ  ونساوة عل لا. 

 ويف عألعرع  وصفهنم مصم نامل مسرفان وذل   (  على عاتال  عا التني يف م امني.  
  م  عخلعاصلة ما ت  مل آهفا يف نالم يف ه ه علسانة (إن يف ذل  يةة ل امل ة ل(ان). ويف إنحامل لفظ (نامل) يف عيةتني 
ونتع يف نالم (جتهنلان) تاها عخلطاب علكى تاهكا علغلركة فلكم ة ك : نهنلكانو  لكاج علغلركة وكال كا م ت كى علظكاهر ألن  

 عخلطاب أناى ذاللة ك(ا نرئ يف نالم (   أهتم نامل تفتنان). 
[ فأجنلنككاه وأهلكككم إال عمرأتكككم 56نامكككم إال أن نككالاع أارتكككاع آل لكككا  مكك  نكككرةت م إصككم أانس ةتطهنكككرون] (ف(ككا ككككان تككاعب 

[)  ت ك مل هظكأ هاتككم عيةكة يف سكانة عألعككرع و 58[ وأمطككران علكلهنم مطكرع فسكاج مطككر عانك نة ]57نك نانها مك  علغكا رة ]
ذون علكككاعوو و  الكككم (أارتكككاع آل لكككا ) عكككاض واالفتهنكككا هككك ه  انكككاع عل طكككف ابلفكككاج يف نالكككم (ف(كككا ككككان تكككاعب نامكككم) 

 (أارتاهم) و  الم (ن نانها) عاض (كاهت)و و  الم (فساج مطر عان نة ) عاض (فاهظر كلف كان عانرة عكرمني). 
فأما مانع علفاج هنا فهنا لت  لا عجل(لة عا طافة ابلفاج على علب نرلهنا ت  لا تزج عل عة على أولم فال تفل  إال ت  لا  
إلارانو وهي يف ذل  مساوةة للاعو.ول   أوور حر  علت  لا يف ه ه عيةة ل اصا على هسج ما ح لكت  كم نعكة مثكاذ ع

يف نالم ت او (فاذع هم فرة ان خيتع(ان)و فاالاتال   ني ه ه عيةة وآةة عألعكرع  تفكن  يف عحل اةكةو ومرععكاة للنظكأ يف 
 يف عا  مة علسا  ة م  م  مة ه ع علتفسأ.  علنسج. وه ع م  أساللا نعل عل رآن ك(ا  لنتم

وك ل  نالم (أارتاع آل لا ) ذون (أارتاهم) ألن عحمل ي مك  ككالمل عل كامل هكا  مكرهم علكى إاكرعص آل لكا ؛ ف(كا هنكا  
 ح اةة مبرعذ  كالمهنم وما يف عألعرع  ح اةة ابا آ وعلغرض ها علتفن  أة ا. 

 (كاهككت) يف عألعككرع . وأمككا عالاككتال   ككني (فسككاج مطككر عانكك نة ) و ككني وككك ل  عالاككتال   ككني (نكك نانها) هنككا و ككني 
(فاهظر كلف ككان عانركة عككرمني) فهن(كا عكربمن  كاهلم تفرعتكا علكى وصكف مكا حك  هبكم فا عكت عل كربمن علكى عيةتكني لكئال 

 خيلا ت رةر عل عة م  فاىل ة. 
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عالسكككت الل ك الكككم ت كككاو (أذالكككاع آل فرعكككان أ ككك  وعاكككرعذ ال لكككا  لكككا  وأهككك   لتكككم ألن نب علرلكككت مالحكككظ يف هككك ع  
 عل  عب)و أنعذ فرعان وآلم. 

 (ن  عحل(  هلل وسالمل على عراذه عل ة  عصطفى)   
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اا عستاىف قرض عالعتران وعإله عن ح م   كر عاعنا   ض عألمم علب ك  ت علرس  وهي أ رم أحاعال محاعل عا ك  ني   

م وسلم وابل تاب عل   عهزل عللمو ويف االل ذل  وحفا فلم تسللة علنيب صلى هللا عللم وسكلم علكى مبح(  صلى هللا علل
ما ةل اه م  نامم عنر  هللا ابخلطكاب إو علرسكال صكلى هللا عللكم وسكلم ةل نكم مكاذع ة الكم ع كا عل عكل وعاكاععظ علسكالفة 

 عستنالصا وعستنتاتا منهناو و  ر هللا على عا عاذ منهنا. 
 المل عستئنا  وعاناسرة ما عل(كت. أمكر علرسكال ابحل(ك  علكى مكا عحتكات عللكم عل عكل علسكا  ة مك  جنكاة علرسك  مك  فال 

عل ك عب عحلكال   كامهنم وعلككى مكا أع كرهنم هللا علككى صكربهم مك  علنعككر ونف كة علك نتات. وعلككى أن عهلك  عألعك عج علظككااني  
اني) وهظأه نالم يف سكانة عل ن ركات (نك  عحل(ك  هلل  ك  أكثكرهم ك الم (ف طع ذع ر عل امل عل ة  ظل(اع وعحل(  هلل نب عل ا

ال ة  لان) ونالم يف آار ه ه علسانة (ون  عحل(ك  هلل سكأة م) عيةكة. فكأمر علرسكال صكلى هللا عللكم وسكلم  (ك  هللا علكى 
علكى أع عىلكم. ف الكم ذل  ابعتران ما أفاذه ساق تل  عل عكل مك  عإلميكاج إو وعك  علرسكال صكلى هللا عللكم وسكلم ابلنعكر 

 (ن  عحل(  هلل) أمر للرسال صلى هللا عللم وسلم  هشاج مح  هللا. ون  ت  مت صلغة عحل(  يف أول علفاحتة. 
وعطف على عاأمان من ة الم م  عحل(  أمر ابن ةتر م ابلسالمل على علرس  عل ة  سر اه ن نع ل ك ن مكا جتشك(اه يف هشكر  

 عل ة  عحلع. 
سككالماو م عكاذ منكم عإلهشككاج فحك   علف ك  وأنكلم مف الككم عاطلكع  ك ال عنككم. وعك ل عك  هعككا  وأصك  (سكالمل) سكل(ت 

 عاف ال عاطلع إو تعلأه مرت أ مرفاعا لل اللة على علثرات عل وعمل ك(ا ت  مل عن  نالم (عحل(  هلل) يف أول سانة علفاحتة. 
 و أو علسالمل علل . وم ناه سالمة وأم  اث ت ل  ال وعلسالمل يف عألص  عسم ة الم عل اىل  ا  ةالنلم  لفظ: سالمل علل 

 ه ال فلمو اا تؤذن  م (على) م  عالست الج عكا   عارعذ  م علت(   ك(ا يف (أولئ  على ه ى م  نهبم). 
وأص  عا عاذ منكم هكا علتكأمني عنك  علل كاج إذ نك  ت كان  كني عاتالنكني إحك  أو ة كان مك  أحك  ا إقكرعج ابياكرو ف كان   
ظ (علسالمل علل ) كال هن  ابألمكان. ص اكا كاهكت عافاحتكة  ك ل  تك ل علكى عال تك عج ابإلككرعمل وعلتلطكف عنك  علل كاج وهلكة لف

عإلعاهة وعل رىو  اع إلالق كل(ة: علسالمل علل و وحناها عن  نع  عإلعرعب ع  علتلطف وعلت كرمي وتناسكي مكا فلهنكا مك  
صكا يف قككأ مظكان علرةركة وعانافكة فشككاعت يف عل كرب يف أحلكاىلهنم و لككاهتم م كآ  ك ل عألمك  وعلسككالمةو فعكان علنكاس ةت اولا 

وصانت مبنزلة عل عاج عل   ها إعرعب ع  إح(ان عخلأ لل(ك عا لكم ابلسكالمة يف حلاتكم. فلك ل  نكال ت كاو (فكاذع ذالكتم 
ال: علسككالملو مبنزلككة نككال:  لككام فسككل(اع علككى أهفسكك م حتلككة مكك  عنكك  هللا مرانكككة للرككة) ك(ككا ت كك مل يف سككانة علنككان. وصككان نكك
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حلاك هللاو ول نهنم اعاع كل(كة (حلكاك هللا) مبلكاكهنم وعظ(كاىلهنم فاهت لكت كل(كة (علسكالمل علكل م) هبك ع إو لكان آاكر مك  
 ألاعن عست (اهلا م  عهن  عجلاهللة ون  نل  إصا كاهت حتلة للرشر م  عهن  آذمل. 

م املة منم سرحاهم   رعمة علثناج وحس  علك كر للك ة  نحكي هللا  ص ذكر عل رآن علسالمل م  عن  هللا ت او على م آ كاهم 
عنهنم م  عراذه يف علك هلا ك الكم ح اةكة عك  علسكى إذ أهط كم   الكم (وعلسكالمل علكي ةكامل ولك ت وةكامل أمكات). وكك ل  يف 

نكة (هلكم فلهنكا عيارة وما يف م ناها م  أحاعل عألنوع    ك  عاكات ك الكم عك  علسكى (وةكامل أ  ك  حلكا)و ونالكم يف أهك  عجل
 فاكهنة وهلم ما ة عان سالمل ناال م  نب نحلم). 

وتاج يف عل رآن علسالمل على نسة مك  عألهرلكاج يف سكانة علعكافات. وأة كا أمكر هللا عألمكة ابلسكالمل علكى نسكاهلا ف كال (اي  
ل  ن  ةؤتى هبا لل اللة على أةهنا عل ة  آمناع صلاع عللم وسل(اع تسلل(ا) أ  نالاع: علسالمل علل  أةهنا علنيب ألن ماذة علتف 

نال منحات يف صلغة علتف ل  ف الم (سل(اع تسلل(ا) م نكاه: نالكاع كل(كة علسكالمل. مثك   سك( و إذع نكال:  سكم هللاو وككربو 
 إذع نال: هللا أكرب. ويف عحل ة  (تسرحان وحت( ون وت ربون ذ ر ك  صالة والاث ووالوني). 

إهشكاج للكا مك  هللا أن ةسكلم علكى أحك  عاعكطفنيو أ  أن ن ك  هلكم ذككرع وم كآ (وسكالمل علكى عركاذه علك ة  عصكطفى)  
 حسنا يف عاأ عألعلى. 

   
 

 3088صفحة : 
 
فككاذع نككال عل اىلكك : علسككالمل علككى فككالنو وفككالن قاىلككا أو يف ح ككم علغاىلككا كككان ذلكك  نرةنككة علككى أن عا عككاذ علكك عاج لككم   

الة وت ني لل عاجو وهل ع صى علنيب صلى هللا عللم وسلم عاسل(ني على  سالمل م  هللا عللم. ف   أ ة  منم م آ علتحلة ال حم
أن ة الاع يف علتشهن : علسالمل على هللا علسكالمل علكى علنكيب علسكالمل علكى فكالن وفكالن. نكال هلكم (إن هللا هكا علسكالمل) أ  ال 

 ذل .  م آ للسالمل على هللا يف م امل عل عاج ألن هللا ها عا عا من ةسلم على م  ةطلا لم
فل(ا أمر ت او يف ه ه علسانة نسالم صلى هللا عللم وسلم أن ة ال (سالمل على عراذه عل ة  عصطفى) ف   عني لم هك ه  

عجل(لككة لل اهلككا ةسككأل مكك  هللا أن ة ككرمل عرككاذه علكك ة  عصككطفى ابلثنككاج علككلهنم يف عاككأ عألعلككى وحسكك  علكك كر إذ نعككانى مككا 
 س  صنل م أن ةرتهن  إو هللا أن ةنفحم ابل رعمة. ةستطل م عحلاحر م  تزعج علغاىلا على ح

وعل رككاذ علكك ة  عصكككطفاهم هللا يف م كك متهنم علرسكك  وعألهرلكككاج وةشكك(  ذلكك  علعكككاحلني مكك  عرككاذه ك(كككا يف صككلغة علتشكككهن :  
 حزعب. (علسالمل عللنا وعلى عراذ هللا علعاحلني). وسلأيت عل المل على علتسللم على علنيب صلى هللا عللم وسلم يف سانة عأل

[) ه ع  ا أمر علرسال عللم علعالة وعلسالمل أن ة ال فأمر أن ة ال: (عحل(  هلل وسكالمل علكى 59(هللا اأ أما تشركان] 
عرككاذه علكك ة  عصككطفى) متهنلكك ع ل الككم: (هللا اككأ أمككا تشككركان) ألن عل رككاذ علكك ة  عصككطفاهم هللا تككاؤوع كلهنككم  اصكك  هكك ه 

علككى مسككامع عاشككركني فل ككال هلككم هكك ع عل ككالملو   رةنككة نالككم (أمككا تشككركان)  عككلغة عجل(لككة. وأمككر أن ةشككرع يف عالسككت الل 
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عخلطككاب يف نككرعجة عجل(هنككانو وألن عاناسككا لالسككتفهنامل أن ة ككان ماتهنككا إو علكك ة  أ ككركاع ابهلل مككا ال خيلككع وال ةككر ق وال 
 ةفلض علن م وال ةستملا عل عاجو فللس ه ع ل ع  إورات علتاحل  لل(سل(ني. 

ستفهنامل مست (  يف عإلجلاج وإلزعمل عانالا ابإلنرعن ابحلع وتنرلهنكم علكى اطئكم. وهك ع ذللك  إمجكايل ة عك   كم ع تك عج وعال  
علنظر يف علتح لع ابإلهللة وعل راذة. فهن ع م  نرل  ما نال علرانالل وإمكامل عحلكرمني وع ك  فكانك إن أول علاعتركات أول علنظكر 

ذلة علتفعلللةو ون  انسا إمجالم أهم ذلل  تكامع اكا فيت مك  علتفاصكل  فلك ل  تكيج أو عل ع  إو علنظر ص أتيت    ه عأل
فلم ابالسم عجلامع ا ال علعفات كلهناو وها عسم عجلاللة. ف ل : هللا اأ. وتيج فل(ا     ابالسم عااصال اا يف صالتم 

 م  علعفات. 
م  ركاج هللا يف عإلهللة  ل  كان هلم حكظ وعفكر مك  عخلكأ وتاج (اأ)  علغة علتف ل  ل ع  جمانعة م ت  هم أن أصنامهن 

يف  ع(هنكمو ف ككرب ب(اككأ) إلةهنككامل أن عا ككامل إلظهنككان نتحككان إهللككة هللا ت ككاو علككى أصككنامهنم عسككت نعتا هلككم يف علتنرلككم علككى 
 عع ةك عا إو إةثكانهو عخلطأ مع علتهن م هبم إذ آوروع عراذة عألصكنامل علكى عركاذة هللا. وعل انك  ال ةكؤور  كلئا علكى  كيج إال لك

ففي ه ع عالستفهنامل عك  عألف ك  يف عخلكأ تنرلكم هلكم علكى عخلطكأ عافكر  وعجلهنك  عاكان  لتنفكت   عكاىلرهم إو عحلكع إن أنعذوع 
 عهت عج. وعا آ: هللا عحل لع ابإلهللة أمل ما تشركان م م. 

 ةرآ على عالست (ال عحل ل ي.  وعالستفهنامل على ح ل تم   رةنة وتاذ (أمل) عا اذلة للهن(زة فان علتهن م 
 وه ع عل المل كاا  مة لأذلة عيتلة مجل هنا على ه ع عل لل  عإلمجايل ك(ا ست ل(م.  
ونرأ عجل(هنان (تشركان)  تاج عخلطاب. ونرأه أ ا ع(رو وعاصم وة  اب  لاج علغلرة فل ان عل ال عل   أمر  م علنيب صكلى  

 م قلرة عاشركني يف م امل عخلطاب ابألمر. هللا عللم وسلم حم لا ابا آ نوعي فل
 و(ما) ماصالة وعل اىل  حم و . وعلت  ةر: ما ةشركاصا إايهو أ  أصنام م.  
(أم  الع علس(اوعت وعألنض وأهزل ل م م  علس(اج ماج فأهرتنا  م ح عىلع ذعت هبمة ما كان ل م أن تنرتاع  مرها أإلم  

 [)  60مع هللا    هم نامل ة  لان]
 

 3089: صفحة 
 
(أمل) من ط ة مب آ (  ) لملحرعب عالهت ايل م  قرض إو قرض مع مرععاة وتاذ م آ عالسكتفهنامل أو لفظكم   ك ها ألن   

(أمل) ال تفككانق م ككآ عالسككتفهنامل . عهت كك  هبكك ع عإلحككرعب مكك  عالسككتفهنامل عحل ل ككي علتهن (ككي إو عالسككتفهنامل علت رةككر و ومكك  
 أمل ما تشركان)و إو علغرض عا عكاذ وهكا عالسكت الل. عك ذ هللا عخلكأعت وعانكافع مك  عا  مة عإلمجاللة وهي نالم (هللا اأ

آاثن نمحتم وم  آاثن ن نتم. فهنا عست الل مشاب ابمتنان ألهم ذكرهم  لع علس(اوعت وعألنض فش(  ذلك  كك  عخلالىلكع 
اذ ما  م ناعمل  كؤوصم يف عحللكاةو و سكا ع علب حتتا  عللهنا عألنض م  علناس وعل م(اوعتو فهنا عمتنان  ن (ة إناذهم وإن

نمحتمو ك(كا عك ذها يف ماحكع آاكر علكلهنم   الكم (هللا علك   ال  كم ص ن ن كم ص ميلكت م ص  لكل م هك  مك   كركاىل م مك  
 ةف   م  ذل م م   يج سرحاهم وت او ع(ا ةشركان). 
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عسككتفهنامل ت رةككر  علككى أن هللا إلككم وعحكك  ال  و(مكك ) لالسككتفهنامل. وهككي مرتكك أ وعخلككرب مجلككة (الككع علسكك(اوعت.. ) عخل وهككا 
 رة  لمو وال ت  ةر يف عل المل. وذها علزخمشر  ومجلع متا  لم إو أن (م ) ماصالة وأن اربها حمك و  ذل عللكم نالكم 
 فل(ا ت  مل (هللا اأ) وأن     (أمل)  زة عستفهنامل حم وفةو وعلت  ةر:    أم  الع علس(اوعت عخل اأ أمل ما تشركان. وهكا
تفسأ ال ذععي إللم وال ةناسا م آ عإلحرعب ألهم ة ان يف مجلة علغرض عألول على ما فسر  كم يف عل شكا  فكال نك ن 

  م إحرعب عالهت ال. 
فاالستفهنامل ت رةر ك(ا ذل عللم نالم يف صاةتم يف (أإلم مع هللا) فهنا ت رةر إلورات أن عخلالع وعانرت وعلكرع ق هكا هللاو وهكا  

 و فل ل  ذة    الم (   هم ة  لان) ك(ا سلأيتو أ  مل قرض عل لل  عإلمجايل إو علتفعل . مشاب  تا لخ
 وعخلطاب ب(ل م) ماتم إو عاشركني للت اةض مصم ما   روع ه (ة هللا.  
اجو عقكرتعنع وذكر إهزعل عااج ألهم م  مجلة ما ال م هللاو ول طع  كرهنة أن ة الكاع: إن عانركت للشكمر علك   فلكم ن ننكا هكا عاك 

ابلسرا فراذنوع ابلت كأ من هللا الع عألسراب وها عألسراب وها االع عاسررات   علة عااعهع وعل اعنض عل انحكة لتكأوأ 
عألسراب و تافأ عل اى عحلاصلة يف عألسرابو وت  ةر عا اذةر عاناسرة لالهت اج ابألسرابو ف ك  ةنكزل عاكاج  فكرع  فلمكر  

 ة تلهن(او ول ل  مجع  ني نالم (وأهزلنا) ونالم (فأهرتنا) تنرلهنا على إ علة علشرهنة. علزنع وعلشمر أو 
وهان عجل(ع يف (أهرتنا) علتفات م  علغلرة إو عحل كان. ومك  لطاىلفكم هنكا علتنعكلل علكى أن عا عكاذ إسكناذ عإلهركات إللكم   

الككع عألسككراب أللككع مب ككامل علتككا لخ علككى عكك مل  لككئال ةنعككر  حكك(أ علغاىلككا إو عاككاج ألن علتكك كأ ابانرككت عحل ل ككي علكك  
 نعاةتهنم ه (م. 

 وعإلهرات: ت اة  علنرات.  
وعحلكك عىلع: مجككع ح ة ككة وهككي علرسككتان وعجلنككة علككب فلهنككا خنكك  وعنككا. مسلككت ح ة ككة ألصككم كككاهاع  كك نان هبككا حاىلطككا مينككع  

 ككمره فهنككي مب كآ: حمكك ق هبككا. وال تطلككع علك عا  إللهنككا صككاان لل نكا ألهككم لككلس كالننكك  علك   ة سككر عتتنككاج مثكره النتفككاع 
 عحل ة ة إال على ذل . 

 وعلرهنمة: حس  عانظر ألن علناظر ةرتهنج  م.  
وم ككآ (مككا كككان ل ككم أن تنرتككاع  ككمرها) لككلس يف مل  ككم أن تنرتككاع  ككمر تلكك  عحلكك عىلعو فككالالمل يف (ل ككم) لل(لكك  و(أن  

 لالهت(امل  نفي مل  ذل . تنرتاع) عسم (كان) و(ل م) اربها. ون مل عخلرب على عالسم 
ومجلة (أإلم مع هللا) عستئنا  ها كالنتلمة للم(لة نرلهنا ألن إورات عخللكع وعلكر ق وعإله كامل هلل ت كاو  ك لل  ال ةسك هنم إال  

 عإلنرعن  م ةنتج أهم ال إلم م م. 
ت (نم عإله كان مك  عهت كاج  وعالستفهنامل إه ان . و (  ) لملحرعب ع  عالستفهنامل عإله ان  تفل  م آ (ل  ) ابعتران ما 

أن ة كان مكع هللا إلكم ف كان حكع علنكاس أن ال ةشكركاع م كم يف عإلهللكة قكأه فمكيج ابالسكت نعك ألن عانكالرني   الكم (وأهكزل 
ل م) ونالم (ما كان ل م أن تنرتكاع  كمرها) مل ةنتف كاع ابلك لل  مكع أهكم ذللك  ظكاهر م شكا و فهنكم م كا رون يف إعرعحكهنم 

ع عل لل و فهنم ة  لان ابهلل قأهو أ  ن لان قأه ع ةال مثلال لم يف عإلهللكة مكع أن قكأه عكاتز عك  ذلك  ع  عالهت عج هب 
 فل ان (ة  لان) م  ع ل عل   ةت  ى ابلراجو أو ة  لان ع  عحلع م  ع ل عل   ة  ى ب(ع ). 
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للحمكاصو ف كال: أنعذ نالكم  وسئ    ض ع  عل كرب عك  عحلمكاص ف كال: (ناسكإ عكاذل)و فظنكاه أوكآ عللكم فرلغكت كل(تكم 
 ت او (وأما عل اسطان ف اهاع جلنهنم حطرا) أ  وذل  نرةنة على أن عارعذ ب(عاذل) أهم عاذل ع  عحلع. 

   
 

 3090صفحة : 
 
وأاي مككا كككان فاا عككاذ تككا لنهنم علككى عإل ككرعك مككع وحككا  ذالللككة الككع علسكك(اوعت وعألنض ومككا ةنككزل مكك  علسكك(اج إو   

 عألنض م  عااج. 
واا كاهت تل  عل اللة أوح  عل الالت عحملساسة عل علة على عهفرعذ هللا ابخللع وصف عل ة  أ ركاع مع هللا قأه مصم يف  

إ رعكهنم م رحان إعرعض م ا رة ع وال ع  عحلع علاعح  نال ت او (ولكئ  سكألتهنم مك  الكع علسك(اوعت وعألنض لل كال  
 هللا). 

صم مست(رون على  ركهنم مل ةستنأوع   لل  عل  ك  وال أنل كاع   ك  علتك كأ ابلك الىل . ويف وعإلاران عنهنم ابا انع إلفاذة أ 
 عإلاران عنهنم مصم نامل إمياج إو مت   صفة عل  ول ع  عحلع منهنم حىت كأصا م  م امات ناملتهنم ك(ا ت  مل قأ مرة. 

علرحككرة  حككاتزع أإلككم مككع هللا  كك  أكثككرهم ال  (أمكك  ت كك  عألنض نككرعنع وت كك  االهلككا أصككانع وت كك  هلككا نوعسككي وت كك   ككني 
[) (أمل) لملحككككرعب عالهت ككككايل مثكككك  أاتهنككككا علسككككا  ة. وهكككك ع عهت ككككال مكككك  عالسككككت الل عاشككككاب ابالمتنككككان إو 61ة ل(ككككان]

عالسكت الل عكككرذ  ك الىل  ن نتككم وعل(ككم من الكع عانلانككات عل ظل(كة و تكك  أه هظامهنككا حكىت ال ةطغككى    كهنا علككى   ككض 
 عجل(لع. فلنت  هظامل 

وألت  كان علغرض م  ه ع عالست الل إورات عظم عل ك نة وح (كة علعكنع مل نكيج االلكم  طكاب لل(شكركني ك(كا تكاج  
يف نالم يف عيةة نرلهنا (وأهزل ل م مك  علسك(اج مكاج) عيةكةو وإن ككان هك ع علعكنع عل ملكا ال خيلكا مك  لطكف ابانلانكات 

 عألول م  ساق عل لل  هنا. أنعذه اال هناو ول   ذل  قأ م عاذ ابل ع  
وعل كرعن: معكك ن نككرو إذع ورككت وسكك  . ووصككف عألنض  ككم لل(غالرككةو أ  ذعت نككرعن. وعا ككآ ت كك  عألنض اث تككة نككانة قككأ  

م طر ة. وه ع ت  أ عملا وال ة نك متامل ه ع علعكنع عل ملكا إال عنك  عل لكم من هك ه عألنض سكا ة يف عهلكاعج متحرككة 
نكانة فل(كا ةرك و لسك اصا فهنك ع تك  أ أعمكاو وفلكم مكع ذلك  نمحكة وه (كةو ولكاال نرعنهكا ل كان  يف ك  حلظة وهي مع ذل 

 علناس عللهنا متزلزلني م طر ني ول اهت أ غاهلم م نتة هلم. 
ومككع ت لهنككا نككرعنع  ككع فلهنككا عألصككان فم لهنككا االهلككا. واككالل علشككيج: منفككرص مككا  ككني أتزعىلككم. وعألصككان تشككع عألنض يف  

 االهلا عألنض. أااذة  فتمر  
وعلروعسككي: عجلرككالو مجكككع نعس وهككا علثا كككت.وعلالمل يف (هلككا) المل عل لكككةو أ  علروعسككي ألتلهنكككا أ  لفاىلكك هتاوفان يف ت كككاة   

 عجلرال ح (ة ل فع عاالمسة ع  عألنض لل ان سأها يف عل رة عهلاعىللة م  ال قأ   ة  علسرعة و  ل  ذوعمل سأها. 
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   كك ةع عحل (ككةو وهككا حككاتز م نككا  حاصكك  مكك  ذفككع كككال عاككاجة : أحكك  ا عياككر عكك  وت كك  عحلككاتز  ككني علرحككرة  مكك  
عالاتال   مو  سرا تفاوت علث   علنسكيب الاكتال  عألتكزعج عارككا منهنكا عاكاج عاكاحل وعاكاج عل ك ب. فاحلكاتز حكاتز مك  

 لر هن(ا وللس تس(ا آار فاصال  لنهن(او وت  مل يف صانة علنح . 
 الع علرحرة  أة ا ألن عحلمز  لنهن(ا ة ت ي ال هن(ا والع عالاحة وعل  و ة فلهن(ا.  وه ع عجل   كناةة ع  
ص ذةكك  ابالسككتفهنامل عإله ككان  وابالسككت نعك جب(لككة  اولككة اككا ذةكك   ككم عالسككت الل علكك   نرلهنككا علككى لرة ككة علت رةككر ت  ةكك ع  

فة عل لكم عك  أكثكر عاشكركني ل لكة مك  ةنظكر يف لمله ان ومتهنل ع للتكا لخ   الكم ( ك  أكثكرهم ال ة ل(كان). وأووكر هنكا هفكي صك
ذنكاىلع هك ه عاعكناعات واعاىلعكهنا مككنهنم فكان ععتلكاذ مشكاه هتا مكك  أول هشكأة علنكاظر ة هلكم ع(ككا فلهنكا مك  ذالىلك   كك ةع 
 علعنع. فأكثر عاشركني نهن  ذل  وال ةهنت   مبا فلمو أما عاؤمنان ف ك  هكرهنهنم عل كرآن إو ذلك  فهنكم ة كرأون آايتكم عات كرن

 فلهنا عالست الل وعلنظر. 
 وه ه عل الىل  ال هلا ع  ه (ة م  ونعىلهنا ك(ا عل(تم آهفا ول نهنا سل ت هنا إلنعذة عالست الل ال لالمتنان.  
[) عنت كككى 62(أمككك  نلكككا عا كككطر إذع ذعكككاه وة شكككف علسكككاج ون ل كككم الفكككاج عألنض أإلكككم مكككع هللا نلكككلال مكككا تككك كرون] 

لرابل يف ذوعت عانلانات إو علتك كأ  تعكرفم يف أحكاعل علنكاس علكب ال خيلكا عنهنكا أحك  عالست الل م  علت كأ ابلتعر  ع
يف   ض  ؤون عحللاة وذل  حال عالحطرعن إو حتعل  عخلأو وحال عهتلاب علساجو وحال علتعر  يف عألنض ومناف هنا. 

 عالهتفاع.  فهن ه والوة عألهاعع ألحاعل علرشر. وهي: حالة عالحتلاصو وحالة علرؤسو وحالة
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فككاألوو هككي عا ككك(نة يف نالككم (أمكك  نلكككا عا ككطر إذع ذعاه)فاا كككطر هككا ذو عل ككرونة أ  عحلالكككة عحملاتككة إو عأل كككلاج   

عل سرة عحلعالو وه ه مرترة عحلاتلات فاارج حمتاص إو أمان كثأة هبا ناعمل أوذه للست متعلة   عتم مث  عألناعت وعلن ا  
 س علال مة فاارج ةتطلرهنا  اتاذه م  عا اوحاتو ون  ةت سر    هنا وهي تت سر   ك ن وفكرة مناف هنكا وعكزة حعكاهلا وعاال

 فلسأل هللا أن ة طلهنا. 
وعالحطرعن: عفت ال م  عل رونة ال م  عل ر. وت  ةره: أهم انلتم عل رونة فطاوعهنا. وللس لم ف   جمرذ وإمنا ة ال: عحطره   

 ك ع إو ك ع. 
 لالمل يف (عا طر) لت رةف عجلنس عاس(ى  المل عل هن  عل هوو أ  نلا فرذع م هناذع يف عل ه   الة عالحطرعن. وع 
وعإلتا ة: إعطاج عألمر عاسؤول. وعا آ: أن عا طر إذع ذعا لتحعل  ما عحطر إللم فاهم ال نلرم إال هللا   طع علنظر ع    

 كاهم نلا    ا وةؤار    ا. 
 ؤس هي عاشان إللهنا   الم (وة شف علساج). وحالة علر 
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وعل شف: أصلم نفع علغشاجو فشرم علساج عل   ة رت  عا رون  غشاج  ال ذون عارج وذون عالهت عج إو عخلالص تشرلم  
م  ال مبحساس.ونمز إو عاشرم  م ابل شف عل   ها م  نوعذ  علغشاج. وها أة ا مسكت ان لمل علكة   رةنكة ت  ةتكم إو 

لسكاج. وعا كآ: مكك  ةزةك  علسكاج. وهكك ه مرتركة عل كرون  فككان م ظ(هنكا أو مجل هنكا حفككظ مك  تطكرق علسككاج إو مهنكم أحككاعل ع
 علناس مث  عل للات وهي: حفظ عل ة  وعلنفس وعل    وعلنسا وعل رض. 

مع عجل(لكة عا طكا  وعا آ: إن هللا ة شف علساج ع  عاساج إذع ذعاه أة ا فح   م  عجل(لة عا طافة ل اللة ما ذكر  
 عللهناو أ  ة شف علساج ع  عاستاج إذع ذعاه. 

وظككاهر علت للكك  ابلظككر  ة ت ككي حككك(ان عإلتا ككة. وعلاعنككع أن عإلتا ككة منالككة  نعذة هللا ت كككاو  سككا مككا ة ت ككلم حكككال  
 عل ععي وما ة ت لم م انحم م  أصال أارىو وهللا أعلم   ل . 

الككم (ون ل ككم الفككاج عألنض) أ  ن ل ككم ت (ككرون عألنض وجتتنككان مناف هنككاو ف كك(  وحالكة عالهتفككاع هككي عاشككان إللهنككا    
عخللفاج م آ عاال ني فأحلف إو عألنض على ت  ةر: مال ني هلاو وعال  ةستلزمل عالهتفاع مبا ةنتفع  م منهنا. وأفاذ الفكاج 

عك  أمكة كاهكت نرلهنكا تكلال   ك  تلك .  طرةع عاللتزعمل م آ علانعوة ا  سرعو ف   حي ها الف ع  سلفم.وعألمة الكف 
 وه ع ك الم ت او ح اةة ل ال ها  (ها أهشأكم م  عألنض وعست (ركم فلهنا). وه ه مرترة علتحسلو. 

 ون  مج ت عيةة عإل انة إو مرعتا عاناسا وها ما نلا هف ا أو ة فع حرنع وها م  مسال  عل لة يف أصال علف م.  
 ذ عأل ناج ع ا عيابج وعألتلال     عألتلالو وما عنت تم عالستما ة وكشف علسكاج مك  كثكرة واا عنت تم عخلالفة م  جت  

عل ععني وعاستاىلني عرب يف أف كال عجل ك  علكب ت ل كت هبكا  عكلغة عا كانع علك عل علكى علتمك ذ  كال  أف كال عجل ك  عألن  كة 
 علب يف عيةة نرلهنا. 

ه كان  ت رةكرع اكا ت ك مل ع كا عألذلكة علسكا  ة  ايذة يف ت ك عذ اطكئهنم   الكم ص عستؤهف ع ا ه ع عالست الل ابسكتفهنامل إ 
 (أإلم مع هللا نللال ما ت كرون). 

وعهتعا (نللال) على عحلال م  ح(أ عخلطاب يف نالم (ون ل م الفاج عألنض) أ  ف   ذل  ل م وأهتم يف حكال نلكة  
 ت كركمو فتفل  عحلال م آ علت ما م  حاهلم. 

م  عل كر   م عل عل وها ح  علنسلان فهنا عستح ان عا لاملو أ  نللال عستح انكم عالفت ان إو هللا ومكا أهكتم  وعلت كر: 
فلم م  إه امم فتهنت وع مهم عحل لع من ال تشركاع م م قأه. فاا عاذ م  علت كر علتك كر عافلك  عسكت الال. و (مكا) معك نةة 

 وعاع ن ها فاع  (نللال). 
م آ  م ع  عا  ومل ألن علتك كر عا عكاذ م ك ومل مكنهنمو وعل ناةكة ابل للك  عك  عا ك ومل مسكت (لة يف كالمهنكم. وعل لل  هنا  

 وه ه عل ناةة متلل  وت رةضو أ  إن كنتم ت كرون فان ت كركم نلل . 
 وأص  (ت كرون) تت كرون فأذق(ت مج علتف ل  يف عل عل لت انب خمرتلهن(ا هفلفا وها إذقامل مساعي .  
رأ عجل(هنككان (تكك كرون)  تككاج عخلطككاب. ونككرأه نو  عكك  أم ع(ككرو وهشككامل عكك  ع كك  عككامر  لككاج علغلرككة علككى عاللتفككات مكك  ونكك 

عخلطككاب إو علغلرككةو ففككي نككرعجة عجل(هنككان ه تككة تاتلككم عخلطككاب إو عاشككركني م افحككة هلككمو ويف نككرعجة نو  وهشككامل ه تككة 
 عإلعرعض عنهنم ألصم عستأهلاع عإلعرعض     ت كرهم. 
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 [)  63(أم  ةهن ة م يف ظل(ات علرب وعلرحر وم  ةرس  علراي  هشرع  ني ة   نمحتم أإلم مع هللا ت او هللا ع(ا ةشركان] 
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(  ) إلحرعب عالهت ال م  هاع ذالىل  علتعر  يف أحاعل عامة علناس إو ذالىل  علتعر  يف أحكاعل عاسكافرة  مكنهنم يف   

  ه عألحاعل وأن ن اا يف االهلا م  علن (ة وعالمتنان. علرب وعلرحر فاصم أذنى هب
ذككككر عهل عةكككة يف ظل(كككات علللككك  يف علكككرب وعلرحكككر. وإحكككافة علظل(كككات إو علكككرب وعلرحكككر علكككى م كككآ (يف). وعهلككك ى يف هككك ه  

عهلكاذ   علظل(ات  سأ علنمامل ك(كا نكال ت كاو (وهكا علك   ت ك  ل كم علنمكامل لتهنتك وع هبكا يف ظل(كات علكرب وعلرحكر). فكاهلل
للسأ يف تل  علظل(ات من الع علنمامل على هظامل صاحل للهن عةة يف ذل و ومن نكا يف علناس م عنك لل( رفة  نصكاذ 
سكأها وصك اذها وهرالهنكاو وهك عهم أة كا مبهنكاب علككراي و واكاهلم م رفكة عاتالفهنكا  حسكاس تفافهنكا ونلا تهنكاو وحرعنهتككا 

 و رذها. 
 فاعىلكك  علككراي  يف إاثنة علسككحاب علكك    ككم عاطككر وهككا عا ككو  رمحككة هللا. وإنسككالم علككراي  هككا وهبكك ه عاناسككرة أذمككج عالمتنككان  

 الع أسراب ت اصا. 
ونككرأ انفككع وع كك  كثككأ وأ ككا ع(ككرو (هشككرع)   كك(تني وابلنككان ونككرأه ع كك  عككامر   ككم فسكك ان. ونككرأ عاصككم ( شككرع) ابااحكك ة  

ت  علنكان وسك ان علشكني. ونكك  ت ك مل يف سكانة علفرنكان (وهكا علكك   و سك ان علشكني مكع علتنكاة . ونكرأه محككزة وعل سكاىلي  فك
أنسك  علكراي  هشكرع  كني ةكك   نمحتكم)و وت ك مل يف سكانة عألعككرع  (وهكا علك   ةرسك  علكراي  هشككرع  كني ةك   نمحتكم)و وتاتلككم 

 ه ه عل رعجعت هنال . 
ت الل علككلهنم مبككا ال ةنككا عان يف أهككم مكك  وذةكك  هكك ع علكك لل   تنزةككم هللا ت ككاو عكك  إ ككرعكهنم م ككم آهلككة ألن هكك ع اامتككة عالسكك 

 تعر  هللا فميج    ه ابلتنزةم ع  علشرك كلم وذل  تعرة  مبا أ انت إللم علت ةلالت علسا  ة. 
[) هك ع 64(أم  ةر ؤع عخللع ص ة ل ه وم  ةر ن م م  علس(اج وعألنض أإلم مع هللا ن  هاتاع  رهكاه م إن كنكتم صكاذنني] 

تعر  هللا ت كاو ابحللكاة عألوو وعلثاهلكة و عطكاج عاك ذ لك وعمل عحللكاة عألوو مك ة م ك نة. وفلكم تك كأ عهت ال إو عالست الل  
  ن (ة عإلناذ وه (ة عإلم عذ. وعالستفهنامل ت رةر  ألصم ال ةن رون أهم ةر أ عخللع وأهم ةر نهنم. 

عو فهنم إم ان إعاذة عخللع علب أحالاها. واا   وأذمج يف االل عالستفهنامل نالم (ص ة ل ه) ألن تسللم   ىلم عخللع ةلمئهنم 
كككان إعككاذة عخللككع حمكك  تكك ل وكككان إذماتهنككا إة اظككا وتكك كأ أعلكك  عالسككتفهنامل يف عجل(لككة علككب عطفككت عللككم   الككم (ومكك  
ةككر ن م مكك  علسكك(اج وعألنض) وألن علككر ق م ككانن لركك ج عخللككع فلككا عطككف علككى إعككاذة عخللككع لتككاهم أهككم ةككر ق عخللككع   كك  

 ة فلحسراع أن ن نهنم يف عل هلا م  ه م آهلتهنم. عإلعاذ
 وإذع ن  كاهاع من رة  للر   ذةلت عيةة ممر علت ملز ابإلتلان  ربهان على ع مل علر  .   
 وعلربهان: عحلمة. وت  مل عن  نالم ت او (اي أةهنا علناس ن  تاجكم  رهان م  ن  م) يف آار سانة علنساج.  
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نكالرني وهكم عاشكركان مشكأ إو أن علربهكان عا مكزة  عللكم هكا  رهكان عك مل علر ك و أ  إن  وإحافة علربهان إو حك(أ عا 
 كنتم صاذنني فهناتاه ألن علعاذق ها عل   نالم مطا ع للاعنع. وعلشيج علاعنع ال ة  مل ذللال عللم. 

أح لككة هللا ت ككاو ابإلهللككة  ومجككاع مككا ت كك مل يف هكك ه عيايت مكك  نالككم (هللا اككأ أمككا تشككركان) أصككا أمجلككت عالسككت الل علككى 
وحكك ه ص فعككلت ذلكك  اايت (أمكك  الككع علسكك(اوعت وعألنض) إو نالككم (نكك  هككاتاع  رهككاه م إن كنككتم صككاذنني فا تكك أت 
  لل  نرةا م   رهان عاشاه ة وها الع علس(اوعت وعألنض وما فيت منهن(كا مك  اكأ للنكاس. وذللك  كلفلكة الكع عل كرة 

 و وه ع ملحع اباشاه عت. عألنحلة وما على وتهنهنا منهنا
 وعهت لت إو عست الل م  نرل  عألصال عااحاعة وها ما متاأل عللم علناس م  عللمأ إو هللا ت او عن  عالحطرعن.  
وعهت لت إو عالست الل عللهنم مبا م نهنم م  علتعر  يف عألنض إذ ت   علرشر الفاج يف عألنضو وسنر هلكم علتعكر   

نة على ه ه عخلالفةو وهكي ت كاة  هك عةتهنم يف علكرب وعلرحكر. وذلك  تكامع ألصكال تعكرفات عخلالفكة  اتاه علتعانةف عا ل
 عا كانة يف عالنحتال وعلتمانة وعلغزو. 

 وص ذل    ل(ة تام ة لن (ب عإلناذ وعإلم عذ ويف مطاوةهنا تاعمع علت(   يف عألنض.  
[  كك  أذعنك يف عل(هنككم عياككرة  كك  65مككا ةشك رون أاين ةر ثككان](نك  ال ة لككم مكك  يف علسكك(اوعت وعألنض علغلككا إال هللا و  

 [). 66هم يف    منهنا    هم منهنا ع(ان]
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اا أ طلت عيايت علسا  ة إهللة أصنامل عاشركني ابألذلة عاتظاهرة فاه طع ذع ر ع ل ة عإل كرعك وكو عنكان عإل طكال إو أوكر   

لا ابل هناهة وإاران عجل و ك(ا كان ةزع(م عل هنكان وعل رعفكان وسك هة عألصكنامل. وةكؤم  م  آاثن علشرك وها عذعاج علم علغ
 كك ل  عاشككركان. ويف م ككامل علتنزةكك  وقككأه هزلككت يف عاشككركني حككني سككألاع نسككال هللا صككلى هللا عللككم وسككلم عكك  ونككت نلككامل 

اة تاصككال حلمكك  علنرككاة إن مل ة ككني هلككم علسككاعة ف(ككا كككان سككؤعهلم عكك  ذلكك  إال لظككنهنم أن عذعككاج عل لككم  انتهنككا مكك   ككأن علنركك
ونت علسكاعة فأ طلكت عيةكة هك ه عاكزععم إ طكاال عامكا م لكانه عالسكتثناج   الكم (إال هللا). وهكا عكامل مكرعذ  كم عخلعكاص أعكو 
اعاص عل هنكان وسك هة  لكات عألصكنامل. وإمنكا سكل  مسكل  عل (كامل إل طكال مكا عسكى أن ةكزعم مك  ذلك و وألن عل (كامل 

وتزو فان ذل  حال أه  علشرك م   ني مك  يف علسك(اوعت وعألنض. فال عك  هنكا تزةلكف آاثن علشكرك وهكا أكثر فاىل ة وأ
عل هناهكة وحناهككا. وإذع نك  كاهككت عانلانكات ال ة كك ون أن ة اهكاع مكك  أهك  علسكك(اوعت أو مك  أهكك  عألنض الحنعكان عككاعمل 

يف نككاة ال ة لككم أحكك  علغلككاو ول كك  ألنككا  عااتككاذعت يف ذلكك  كككان نالككم (ال ة لككم مكك  يف علسكك(اوعت وعألنض علغلككا)
 عل المل ل ع  علتنعلل على ت (لم عانلانات كلهنا فان م امل علم عل  ل ة م امل  لان ةناسرم عإللناب. 
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وعستثناج (إال هللا) منم لتأوة  (م  يف علس(اوعت وعألنض) مب آ: أح و فهنا عستثناج متع  علكى نأ  عحمل  كني وهكا وعنكع  
حكع عاسكتثآ أن ة كان  ك ال مك  عاسكتثآ منكم يف عللغكة علفعكحى فلك ل  تكاج عسكم عجلاللكة مرفاعكا ولكا  مك  ككالمل منفكي. ف

 كان عالستثناج من ط ا ل اهت عللغة علفعحى تنعا عاستثآ. 
لكى و    فان ذالىل  تنزةم هللا ع  عحللال يف عا ان وع   اولة عانلانات متاعفرة فل ل  نر  عسكت (ال عل كرآن وعلسكنة ع 

سن  عالست (ال علفعل  لل لم من عاؤم  ال ةتاهم ما ال ةللع جبالل هللا ت او. وم  عافسرة  م  ت   عالستثناج من ط ا 
 ونافا عن  ظاهر صلة (م  يف علس(اوعت وعألنض) ألن هللا ةنزه ع  عحللال يف علس(اج وعألنض. 

  يف علكم هللا نكال ت كاو (عكامل علغلكا فكال ةظهنكر علكى قلركم وأما م  ةتف   هللا عللم من ةظهنره على علغلا فلك ل  ذعاك 
 أح ع إال م  عنت ى م  نسال). فأحا  (قلا) إو ح(أ عجلاللة. 

وأنذ  هك ع عخلكرب  ذمككاص عهتفكاج علكم هككؤالج علكزعع(ني علككم علغلكا أصكم ال ةشكك رون  انكت   كثهنم  كك  تحك وع وناعككم إاثنة  
راتككم وتسككفلم علك ة  أه ككره. فلكك ل  مانككع نالككم (ومككا ةشكك رون أاين ةر ثككان)و أ  أن للتك كأ ابلر كك  لشكك ة عناةككة عل ككرآن  و

 عل ة  ةزع(ان علم علغلا ما ةش رون  انت   ثهنم. 
و(أاين) عسم عستفهنامل ع  علزمان وها م لع ف   (ةش رون) ع  عل (ك  يف مف اللكم. وهك ع تكانك وت لكأ لل(شكركني فكاصم   

 نتم. ال ةؤمنان ابلر    لم   انهم  ا 
و(  ) لملحرعب عالهت ايل م  عإلاران عنهنم ب(ما ةش رون أاين ةر ثان) وها عنت اج إو مكا هكا أقكرب وأ ك  عنت كاج مك   

ت لأهم    مل   انهم  انت   ثهنم إو وصف عل(هنم ابيارة علب علر   م  أول أحاعهلا وهكا علاعسكطة  لنهنكا و كني علك هلا 
 مهم علم مت عنك أو م نك. 

(هنان (أذعنك) هب(كز وصك  يف أولكم وتشك ة  علك عل علكى أن أصكلم (تك عنك) فأذق(كت مج علتفاعك  يف علك عل ل كرب ونرأ عجل 
خمرتلهنككا   كك  أن سكك نت وعتتلككا  ككز علاصكك  للنطككع ابلسككاك . نككال علفككرعج ومشككر: وهككا تفاعكك  مكك  علكك نك  فتحتككني وهككا 

ةككة علككى هكك ه عل كرعجة تثككان منككم حككأة للنككاظر يف تاتلككم عللحكاق. ونكك  عمتل ككت عللغككاةني وعافسككرة  حكأة يف تعككاةر م ككآ عي
 عإلحرع ني علل ة      ه ع عإلحرعب وكلف ة اانن عنت اج على م (ان ه ع عالهت الو وذكروع وتاها مث لة ابلت لف. 

 وعلكك   أنعه يف تفسككأها علككى هكك ع عالعترككان عللغككا  أن م ككآ علتكك عنك هككا أن علككم    ككهنم حلككع علككم   ككض آاككر يف أمككر 
عيارة ألن عل لمو وها تنسو اا أحلف إو حك(أ عجل(اعكة حعك  مك  م نكاه علكامل ع ةك ة   ك ذ أصكنامل عجل(اعكات علكب 

 هي م لال عل (أ فعان عا آ: ت عنكت علامهنم    هنا    ا. 
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او  عحل ل ككةو أ  تكك عنكت وذلك  صككاحل ا نلككني: أوهل(ككا أن ة ككان علتكك عنك وهككا علتالحكع علكك   هككا عسككت (ال جمككا   ةسكك  

علامل عحلاحرة  مع علامل أسالفهنمو أ  تالح ت وتتا  ت فتل ى عخللف ع  علسلف عل(هنم يف عيارة وت ل وها ع  قكأ 
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 عككأة وال هظككرو وذلكك  أصككم أه ككروع علر كك  وةشكك ر لكك ل  نالككم ت ككاو ع رككم (ونككال علكك ة  كفككروع إذع كنككا تككرعاب وآابؤان أىلنككا 
حن  وآابؤان م  نر  إن هك ع إال أسكالأ عألولكني). ونرةكا مك  هك ع نالكم ت كاو يف سكانة عاكؤمنني  انرتان ل   وع ان ه ع

 (   نالاع مث  ما نال عألولان). 
علاتم علثال أن ة ان علت عنك مست (ال جما ع مرسال يف عالاتال  وعالحطرعب ألن علت عنك وعلتالحع ةلزمكم علتك عا  ك(كا  

مجاعككة أاككرى أ  مل ةرسككاع علككى أمككر وعاتلفككت أنككاعهلم عاتالفككا ةككؤذن  تنان ككهناو فهنككم ةنفككان إذع حل ككت مجاعككة مكك  علنككاس 
علر   ص ةزع(ان أن عألصنامل  ف اؤهم عن  هللا مك  عل ك عبو وهك ع ة ت كي إوركات علر ك  ول كنهنم ال ة ك  ان ص ةتكزوذون 

احرهنا وةرتكاصككا ال أتككك  وال تشككرب حككىت منة لآلاككرة  ككر ض أع(ككاهلم علككب منهنككا: أصككم كككاهاع  رسككان علرعحككة علككى نككرب صكك
 متات فلزع(ان أن صاحرهنا ةركرهنا وةس(اصا علرللة فل ل  م  عحطرعب أمرهم يف عيارة. 

وف ككك  عا كككي علكككى هككك ة  علكككاتهنني علكككى أصكككلم. وحكككر  (يف) علكككى هكككاذة  علكككاتهنني يف تفسكككأها علكككى نكككرعجة عجل(هنكككان  
 مست (  يف علسررلةو أ   سرا عيارة. 

وتم آار وها أن ة ان (أذعنك) مرالغة يف (أذنك) ومف الم حم وفا ت  ةره: إذنعكهنمو أ  حع  هلم عل(هنم  انت ونا   
  ثهنم يف عللامل عل   ةر ثان فلمو أ  ةامئ  ةاننان ابلر  و فل ان ف   عا ي مست (ال يف م آ علتح عو وة كان حكر  

 (يف) على عصلم م  علظرفلة. 
وأ ا ت فر (   أذنك) هب(ز نطع وس ان عل علو وم ناه؛ عهتهنى عل(هنم يف عيارة. ة كال أذنكو  ونرأ ع   كثأ وأ ا ع(رو 

إذع فو. ويف ورات م آ فو لف   أذنك اال   ني أىل(ة عللغة ف   أورتم ع   عاظفر يف نوعةة مشر عنكم نكال مشكر: ومل أمس كم 
اس. ونكال أ كا منعكان: هك ع قكأ صكحل  يف لغكة عل كرب لغأهو وأورتم علزخمشر  يف عل شا  يف ه ه عيةة وصاحا عل ام

وما عل(ت أح ع نال: أذنك علشيج إذع فو. وأنال ن  ورت يف عللغة: أذنكت علث(انو وإذع عهتهنى ه كمهنا. وهسكرم يف مص 
اكرة عل روس للل  وأل   تو وحسر   ورات هؤالج عإلوركات. نكال عل اع كي يف ترعكرة عاتك كر: عا كآ فكو عل(هنكم يف عي

 م  أذنكت علفاكهنةو إذع  لغت علن ج وذل  مؤذن  فناىلهنا و وعهلا. 
فحاص  عا آ على نرعجة عجل(هنان (وما ةشك رون أاين ةر ثكان) ونك  تل كى    كهنم عك    كض مكا ة ل(كان يف  كأن عياكرة  

ل(ان ذل  ال حمالة يف وها ما ع تهنر عنهنم م  إه ان عحللاة عيارةو أو ن  عحطرب ما ة ل(اهم يف  أن عيارة وأصم سل 
 ةامل عل عن عيارة. 

وحاص  عا آ على نرعجة ع   كثأ وأم ع(رو وأم ت فكر: مكا ةشك رون أاين ةر ثكان فكاصم ال علكم هلكم ابحللكاة عياكرةو أ   
 تهنلاع عحللاة عيارة. 

 أما ع ذ عل رعجعت علشاذة يف ه ه عجل(لة فرلغت عشرع.  
فهنا إحرعب عهت ال لالنت اج م  كاصم عحطرب عل(هنم يف عيارةو أو ت ل  الفهنم ما  وأما مجلة (   هم يف    منهنا)  

ل نم سلفهنمو أو م  أصم عهتفى عل(هنم يف عيارة إو أن ذل  عالحطرعب يف عل لكم نك  أاثن فكلهنم  ك ا مك  ونكاع عياكرة. 
لل اللككة علككى ورككات عخلككرب وذوعمككمو  و(مكك ) لال تكك عج عكككا  و أ  يف  كك  ان ككي عكك  أمككر عياككرة. وتككيج ابجل(لككة عالمسلككة

 وعلظرفلة لل اللة على إحالة علش  هبم. 
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 ومجلة (   هم منهنا ع(ان) عنت اج اثل  وها آار ذنتات عالنت اج يف إورات حالهلم وها أصم ع(لان ع   أن عيارة.  
 ك ة عل (كىو وهكا تشكرلم عك مل و(ع(ان): مجع عكم ابلتنكاة  وهكا ف ك  مك  عل (كىو صكاقاع لكم مثكال عارالغكة لل اللكة علكى  

 عل لم ابل (ىو وعاذمل عل لم ابألع(ى. ونال  هأ:          
وأعلم علم عللامل وعألمس نرلكم                      ول نكو عك  علكم مكا يف قك  عكم فشكرم حكالهلم عك  علر ك  ابل (كى يف   

 ع مل عالهت عج إو عاطلاب تشرلم عا  ال ابحملساس. 
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و(م ) يف نالم (منهنا ع(كان) لال تك عج عككا  و ت ك  ع(كاهم وحكالهلم يف إوركات عياكرة كأهكم ان كي هلكم مك  عياكرة إذ   

هي سرا ع(اهمو أ  إه انها سرا حالهلم. ويف عل كالمل م كا  حمك و  ت ك ةره: مك  إه كان وتاذهكا ع(كانو فكاكرون 
لع وللرعاةة على علفاصكلة. وصكلغت عجل(لكة عالمسلكة لل اللكة علكى مت لع ب(ع(ان). ون مل على مت ل ة لالهت(امل هب ع عات 

 علثرات ك(ا يف نالم (   هم يف    منهنا). 
وترتلككا هكك ه عإلحككرعابت علثالوككة ترتلككا لتنزةكك  أحككاعهلم؛ فاصككفاع أوال مصككم ال ةشكك رون  انككت علر كك و ص مصككم تل فككاع يف  

تهنال فنرطاع يف    ومرةةو فأع رهنم ع(ى وحاللة  ل  إن ه ه  أن عيارة علب علر   م   ؤوصا عل(ا م طراب أو 
عالهت االت من نتة متعاع ة حىت لا نل :    أذعنك عل(هنم يف عيارة فهنم يف    منهنا فهنم منهنكا ع(كان حلعك  عاكرعذ. 

ة تك ةر من ول   تاجت لرة ة علت نص ابإلحرعب عالهت ايل أتزل وأهبج وأنوع وأذل على أن كك  مك  هك ه عألحكاعل عارترك
ة تككرب فلككم عا تككرب ابسككت اللم ال   اهككم متفرعككا علككى مككا نرلككمو وهكك ع علرلككان هككا مككا أ ككرت إللككم آهفككا عنكك  عل ككالمل علككى نككرعجة 

 عجل(هنان (أذعنك) م  افاج تاتلم عإلحرع ني علل ة      عإلحرعب عألول. 
منهنكا ع(كان) عاىلك ة إو (مك ) عااصكالة يف وح(اىلر مجع علغاىلرني يف نالم (ةش رونو وةر ثانو عل(هنمو هم يف  ك و هكم  

نالكم ت ككاو (نك  ال ة لككم مك  يف علسكك(اوعت وعألنض علغلككا إال هللا). و(مك ) هكك ه وإن كاهكت مكك  صكلر عل (ككامل فال كك(اىلر 
عاككك كانة عاىلككك ة إللهنكككا  تنعكككلل ع(امهنكككا  كككر ض مككك  يف عألنض وهكككم علككك ة  ةزع(كككان أصكككم ة ل(كككان علغلكككا مككك  عل هنكككان 

ألصككنامل علككك ة  ةست سككك(ان للنككاس ابأل المل و وهكككا هعككلل لفظكككي مككك  ذاللككة علسكككلاق وهككا مككك  نسكككم وعل ككرعفني وسككك هة ع
عانعككل عانفعكك  عللفظككي. وعخلككال  علاعنككع  ككني عل(ككاج عألصككال يف ععترككان عككاذ عل كك(أ إو   ككض أفككرعذ عل ككامل خمععككا 

 كرب مك  أن ة كان االفكا لفظلكا. ومنكم لل (امل ة رب م  أن ة ان االفا لفظلا. عل (أ إو أفرعذ عل امل خمععا لل (امل ة
نالم ت او (و  التهن  أحع  رذه ) فان ح(أ (  التهن )عاىل  إو عاطل ات علرت لات م  نالم ت او (وعاطل ات ةرت ع  

 مهفسهن ) عل   ها عامل للرت لات وقأه . 
ن عل ة  كفروع أعم م  ما صك ق (مك ) وهب ع ت لم أن علت رأ ب(عل ة  كفروع) هنا للس م  عإلظهنان يف م امل عإلح(ان أل 

 يف نالم (ال ة لم م  علس(اوعت وعألنض علغلا). 
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[ ل كك  وعكك ان هكك ع حنكك  وآابؤان مكك  نركك  إن هكك ع إال أسككالأ 67(ونككال علكك ة  كفككروع إذع كنككا تككرعاب وآابؤان أىلنككا انرتككان] 
علر   مستحل  علاناعو ولك ل  أسكن   [) أع ا وصف ع(اةة علزعع(ني علم علغلا   كر  رهنتهنم علب أنهتم68عألولني]

عل ال هنا إو مجلع عل ة  كفروع ذون اعاص عل ة  ةزع(ان علم علغلكاو ولك ل  عطكف عجل(لكة ألصكا قكاةرت علكب نرلهنكا 
 مصا أعم. 

م ككافرة  وعلت رأ عنهنم ابسم عااصال اا يف عااصال م  عإلمياج إو علة ناهلم ه ه عا الة وهي مكا أفاذتكم علعكلة مك  ككاص 
 ف أهم نل : ونالاع   فرهم أإذع كنا ترعاب..إو آاره عستفهناما مب آ عإله ان. 

أتككاع ابإله ككان يف صككانة عالسككتفهنامل لتمهنلكك  م ت كك  ذلكك  وت ملككزه عكك  عجلككاعب  ككزع(هنم. وعلتأكلكك  ب(إن) كككانعة كككالمل  
 عارذوذ عللم ابإله ان. وعلتأكل  هت م. 

ا ترعاب) هب(زة وعح ة هي  زة (إذع) على ت  ةر  زة عسكتفهنامل حم وفكة للتنفلكف مك  عتت(كاع ونرأ انفع وأ ا ت فر (إذع كن  
  زتنيو أو جب   (إذع) ظرفا م  ما على عاملم وعاستفهنم عنم ها (إان انرتان). 

أكلك  عألووو إال أن ونرأ أ ا ع(رو وعاصم ومحزة هب(زتني يف (أإذع_وأإهنكا) علكى ععتركان ت رةكر  كزة عالسكتفهنامل يف علثاهلكة لت 
أاب ع(رو افف علثاهلة م  عهل(زتني يف عااح ني وعاص(ا ومحزة ح  ا ا. وهؤالج كلهنم ح فاع هان عات لم     هان (إن). 
ونكرأ ع كك  عككامر وعل سككاىلي (أإذع) هب(ككزتني و(إهنككا) هب(ككزة وعحك ة و نككاهني عكتفككاج ابهل(ككزة عألوو لالسككتفهناملو وكلهنككا عسككت (ال 

 فعل . 
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ون  ت  مل يف سانة عاؤمنني ح اةة مث  ه ه عا الة ع  عل ة  كفروع إال أن عسم عإل انة عألول ونع مؤارع ع  (حنك ) يف   

سككانة عاككؤمنني وونككع م كك ما عللككم هنككاو وت  ميككم وأتاككأه سككاعج يف عصكك  عا ككآ ألهككم مف ككال اثن ل(وعكك ان) ونككع   كك  انىلككا 
ةتمم أن ةسأل ع  ت  ميم على تاكل  عل (أ علاعنكع انىلركا علكى علفاعك . ونك  انلهنكا يف عل شكا  علفاع  يف عيةتني. وإمنا 

من علت  مي ذلل  على أن عا  مل ها علغرض عا ت(  ابل كر و ساق عل المل ألتلم. و لنم علسك اكي يف عافتكا  من مكا ونكع 
مككا مككا يف سككانة علن(كك  ف كك مل عانعككاب علككى عارفككاع يف سكانة عاككؤمنني كككان  احككع عانعككاب   كك  عارفككاع وذلكك  ماحك م. وأ

ل اهكم فلهنكا أهكمو ةكك ل  علكى ذلك  أن علك   نرلككم (إذع كنكا تكرعاب وآابؤان)وعلكك   نرك  آةكة سكانة عاككؤمنني (إذع متنكا وكنكا تككرعاب 
هنكا هنكا يف سكانة وعظاما) فاجلهنة عانظان فلهنا هناك (يف سانة عاؤمنني) هكي ككان أهفسكهنم تكرعاب وعظامكاو وعجلهنكة عانظكان فل

علن(  هي كان أهفسهنم وككان آابىلهنكم تكرعاب ال تكزج هنكاك مك   نكاهم (مجكع  نلكة) علكى _أ  ابنلكا_ صكانة هفسكم (أ  علكى 
صانتم علب كان عللهنا وها حي). وال  كرهنة أصكا أذاك  عنك هم يف تر لك  علر ك  فاسكتلزمل  ايذة عالعتنكاج ابل عك  إو ذككره 

 فعأه ه ع عل انض أهم عه . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



حاصك  عل ككالمل أن ككك  آةككة ح ككت أسككلااب مك  م ككاهلم ( كك  نككالاع مثكك  مككا نكال عألولككان نككالاع أإذع متنككا) (ل كك  وعكك ان حنكك  و  
 وآابؤان ه ع). 

 و    ف   حع  يف عالاتال   ني أسلاب عيةتني تفن  ك(ا ت  مل يف عا  مة علسا  ة.  
لى ذل  عن  نالم ت او (وإذع نلك  هلكم مكاذع أهكزل ن  كم وعألسالأ: مجع أسطانةو وهي عل عة وعحل اةة. وت  مل عل المل ع 

نالاع أسالأ عألولني) يف سانة علنح . وعا آ: ما ه ع إال كالمل م اذ نالم عألولان وسطروه وتل فم م  تاج    هم ومل ة ع 
  يج منم. 

وسككلم من ة ككال هلككم هكك ه  [) أمككر علرسككال صككلى هللا عللككم69(نكك  سككأوع يف عألنض فككاهظروع كلككف كككان عانرككة عكككرمني] 
عل ل(ككة ولكك ل  فعكك  ف كك  (نكك ) وت كك مل هظككأه يف سككانة عأله ككامل. وعاناسككرة يف عااحكك ني هككي عااعظككة  ككال عا كك  ني ألن 
إه ككانهم علر كك  ت كك ةا للرسككال وإتككرعمل. وعلاعلكك  من ةعككلرهنم مككا أصككاهبم إال أصككا هنالكك  عطفككت ب(ص عهظككروع) وهنككا 

اةالن. وذكر هنال  عانرة عا   ني وذكر هنا عانرة عجلرمني: وعا   ان جمرمان. وعالاتال   ني ابلفاج (فاهظروع) و ا متئ
 عحل اةتني للتفن  ك(ا ن مناه يف عا  مة علسا  ة. 

[) كاهت علرمحة قالرة على علنيب صكلى هللا عللكم وسكلم وعلشكف ة علكى 70(وال حتزن عللهنم وال ت   يف حلع  ا مي رون] 
لمو فل(كا أهك ن عا ك  ان هبك ع علاعلك  حترككت علشكف ة يف هفكس علرسكال عللكم علعكالة وعلسكالمل فكر إ هللا علكى عألمة م  اال

نلرم هب ع علتشملع أن ال  زن عللهنم إذع أصاهبم ما أه نوع  م. وكان م  نمحتم صكلى هللا عللكم وسكلم حرصكم علكى إنالعهنكم 
 عم نابلة تاش   الم (وال ت   يف حلع  ا مي رون). ع(ا هم عللم م  ت  ةرم وعا ر  مو فأل ى هللا يف نو 

وعل لع:  فت  عل اذ وكسرهاو نرأه عجل(هنان ابلفت و وع ك  كثكأ ابل سكر. وح ل تكم: عك مل كفاةكة عا كان أو علاعكاج اكا ةكرعذ  
م مبثك  حكلع حلالم فلمو وها هنا جما  يف عحلالكة عحلرتكة علكب ت كرض للكنفس عنك  كرعهلكة  كيج فكلحس عاكرج يف جمكان  هفسك

 عرض هلا. وإمنا ها عه غا  يف أععاب ص نه. ون  ت  مل عن  نالم (وال ت  يف حلع  ا مي رون) يف آار سانة علنح . 
 وعلظرفلة جما ةةو أ  ال ه   ملترسا وحمالا  شيج م  عل لع  سرا م رهم.  
 ع نةةو أ  م  م رهم. وعا ر ت  مل عن  نالم ت او (وم روع وم ر هللا)يف سانة آل ع(رعن. و(ما) م 
[) 72[ نكك  عسكككى أن ة كككان نذ  ل ككم   كككض علككك   تسكككت ملان]71(وة الككان مكككىت هككك ع علاعكك  إن كنكككتم صكككاذنني]  

عطككف علككى (ونككال علكك ة  كفككروع إذع كنككا تككرعاب). وعلت رككأ هنككا ابا ككانع لل اللككة علككى جتكك ذ ذلكك  عل ككال مككنهنمو أ  مل ةزعلككاع 
 ة الان. 

  م م  عل  اب. وعالستفهنامل ع   ماهمو وها عستفهنامل هت م منهنم   رةنة نالم (إن كنتم صاذنني). وعارعذ ابلاع  ما أه نوع  
وأمر هللا هرلكم ابجلكاعب عك  نكاهلم ألن هك ع مك  علكم علغلكا علك   ال ة ل(كم إال هللا ومك  ألل كم علكى  كيج منكم مك  عركاذه  

 عاعطفني. 
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 (  عستفهنامل على ح ل كة عالسكتفهنامل تنرلهنكا علكى أن ح هنكم أن ةسكألاع عك  ونكت  وعجلاعب تان على عألسلاب عحل لم  

 عل ل  لل  ماه ابإلميان. 
 و(عسى) للرتاجو وها مست (  يف علت رةا مع علتح لع.  
و(نذ ) ترع   رب. وع   ابلالمل هنا مع أهم صاحل للت  ةكة  نفسكم لت ك(لنم م كآ (عنكرتب) أو علكالمل للتاكلك  مثك   ك ر  

 وعا آ: نتاج أن ة ان ذل  نرةا علزم . وه ع إ انة إو ما سلح  هبم ةامل   ن. لم. 
 وح   مت لع (تست ملان) أ  تست ملان  م.  
[) مانكع هكك ع مانكع عالسكت نعك علككى نالكم (عسككى أن 73(وإن ن ك  لك و ف كك  علكى علنككاس ول ك  أكثكرهم ال ةشكك رون] 

ل  عب عنهنم هكا مك  ف ك  هللا علكلهنم. وهك ع اكرب اكاص ابلنكيب ة ان نذ  ل م   ض عل   تست ملان) أ  أن أتاأ ع
صلى هللا عللم وسكلم تنرلهنكا علكى أن أتاكأ علاعلك  أوكر مك  آاثن نمحكة هللا ألن أ منكة علتكأاأ أ منكة إمهنكال فهنكم فلهنكا  ن (كةو 

(ككة وعخلككال  يف ألن هللا ذو ف كك  علككى علنككاس كلهنككم. ونكك  كنككا نكك منا مسككألة أن ه (ككة عل ككافر ه (ككة ح ل لككة أو للسككت ه 
 ذل   ني عأل  ر  واا ترة  . 

وعلت رأ ب(ذو ف  ) ة ل على أن علف   م   ؤوهم. وتن أ (ف  ) للت ظلم. وعلتأكل  ب(إن) وعلكالمل منظكان فلكم إو  
حككال علنككاس ال إو حككال علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلمو فالتأكلكك  وعنككع مانككع علت ككاةض هبككم   رةنككة نالككم (ول كك  أكثككرهم ال 

  رون). ةش
و (ل  ) عست نعك ان ي ع  ع(امل علف   منم ت او فان ع(امم وت رنه ةستحع من ة ل(م علناس فلش روه ول   أكثكر  

علناس ال ةش رون كهنؤالج عل ة  نالاع (مكىت هك ع علاعك ) فكاصم ةسكت ملان عل ك عب هت (كا وت ملكزع يف  ع(هنكم قكأ نكاذنة  
 ن ن ه (ة عإل ال. 

[) مانع ه ع مانع عالستئنا  علرلال ألن نالم (وإن ن   لك و ف ك  74ت   ص ونهم وما ة لنان](وإن ن   لل لم ما  
علككى علنككاس) ةثككأ سككؤعال يف هفككاس عاككؤمنني أن ة الككاع: إن هككؤالج عا كك  ني نكك  أحكك(روع عا ككر وأعلنككاع عالسككتهنزعج فحككاهلم ال 

وما أعلناه وأهم أمهنلهنم مطلع على ما يف ص ونهم ة ت ي إمهناهلم( فلماب من عل   أمهنلهنم مطلع على ما يف ص ونهم 
 وما أعلناه وأهم أمهنلهنم مع عل(م هبم حل (ة ة ل(هنا. 

وفلكم إ ككانة إو أصككم ة نككان أ ككلاج للنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم ولل(ككؤمننيو منهنككا: أصككم ةرت عككان هبككم علكك وعىلرو وأصككم هككامر  
نا  اككا كككان ذع تهنككة مكك  م ككآ وصككف هللا  حالككة عل لككم عطككف هفاسككهنم اككاعلر إارعتككم وإاككرعص عاككؤمنني. وهكك ع عالسككتئ

مجلتككم علككى مجلككة وصككف هللا ابلف كك و فحعكك  ابل طككف قككرض اثن مهنككمو وحعكك  م ككآ عالسككتئنا  علرلككال مكك  م كك(ان 
 عجل(لة. 

  تلككاة  وأمككا علتاكلكك  ب(إن) فهنككا علككى حنككا تاكلكك  عجل(لككة علككب نرلككم. ولكك  أن جت لككم لتنزةكك  علسككاىل  منزلككة عاككرتذذ وذلكك 
 ابل تاب. 
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و(ت  ) هفي وها م  (أك ) إذع ت    يج كاانو أ  حاصال يف كك . وعل ك : عاسك  . وإسكناذ (ت ك ) إو علعك ون  
 جما  ع لي ابعتران أن علع ون م اهم.وعإلعالن: عإلظهنان. 

ت ك  صك ونهم ومكا [) عطف علكى مجلكة (وإن ن ك  لكل لم مكا 75(وما م  قاىلرة يف علس(اج وعألنض إال يف كتاب مرني] 
ة لنككان). وهككا يف م ككآ علتكك ةل  للم(لككة عاكك كانة ألصككا منهنككا علككم هللا   كك(اىلرهم فكك ة  ذلكك  من هللا ة لككم ككك  قاىلرككة يف 

 علس(اج وعألنض. 
وإمنككا تككاج م طافككا ألهككم تكك ةر ابالسككت الل   عتككم مكك  حلكك  إهككم ت لككلم لعككفة علككم هللا ت ككاو وتنرلككم هلككم مكك  قفلككتهنم عكك   

هللا اا ت   ص ونهم وما ة لنان. وعلغاىلرة: عسم للشيج علغاىلا وعلتاج فلم للن   م  علاصفلة إو عالمسلة كالتاج إحالة علم 
يف عل افلككةو وعل انرككةو وعلفاحتككة. وهككا عسككم مشككتع مكك  علغلككا وهككا حكك  عحل ككانو وعاككرعذ: علغاىلرككة عكك  علككم علنككاس. عسككت (  

 علغلا يف عخلفاج جما ع مرسال. 
  م ع  علم هللاو عسكت رب لكم عل تكاب اكا فلكم مك  علتح كع وعك مل نركال علتغلكأ. ونكا  أن ة كان خملانكا قلرلكا وعل تاب ة رب  

 ةسم  فلم ما سلح  . 
وعارني: عافع و ألن علشيج عافع  ة ان  لنا وعححا. وعا آ: أن هللا ال ة زب ع  عل(كم ح ل كة  كيج  كا افكي علكى  

ةتل اه علرس  م  تاها هللا ت او فهنا حع ال  ت(  أن ة ان عألمر  الفم. وم  ذل  عل ااني. وذل  ة ت ي أن ك  ما 
 ما كان عحل ة  فلم م  أمر علر   عل   أه ره وك  اع مبا تاج فلم. 

 [)  76(إن ه ع عل رآن ة ل على  و إسرعىلل  أكثر عل   هم فلم خيتلفان] 
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إال أسككالأ عألولككني). وهلككم مناسككرة   الككم (ومككا مكك  قاىلرككة يف علسكك(اج وعألنض إال يف  إ طككال ل ككال علكك ة  كفككروع (إن هكك ع   

كتاب مرني)و فان عل رآن وحي م  عن  هللا إو نسالم حم(  صلى هللا عللم وسلم ف   ما فلم فهنا م  آاثن علم هللا ت او 
حلككع إذع  لغككت عألفهنككامل إو إذنعك عاككرعذ منككم علككى فككاذع أنعذ هللا ت لككلم عاسككل(ني  ككلئا  ككا ةشككت(  عللككم عل ككرآن فهنككا عل لككم ع
 حسا مرعتا عل اللة علب أصاهلا يف علم عل ر لة ويف علم أصال علف م. 

وم  ذل  ما ع ت(  عللم عل رآن م  حت لع أمان علشرعىلع عااحكلة وعألمكم علغكا رة  كا ارطكت فلكم كتكا  كو إسكرعىلل  ارطكا  
وعلتال ي وساج علن   مك  لغكة إو لغكة يف ععكان عحنطكا  عألمكة عإلسكرعىللللةو واكا م  ترعج ما لرأ على كترهنم م  علتشتت 

يف عل رآن م  عألصال علعر ة يف عإلهللات  ا ة شف ساج أتوة   و إسرعىلل  ل ل(ات كتاهبم يف متشا م علتمسلم وحنكاه 
أن ة ان أسالأ عألولني  ورات أهم ت للم فاه  ال جت  يف علتانعة ما ةساو  نالم ت او (للس ك(ثلم  يج). فاا آ: هفي 

لل(ؤمننيو وت للم أله  عل تاب. وإمنكا نكل علكلهنم أكثكر مكا عاتلفكاع وهكا مكا يف  لكان عحلكع هفكع لل(سكل(نيو وأعكرض ع(كا 
ذون ذل . ف(انع ه ه عيةة عست (ال هاعحي ه   عل رآن لأمكم فكان علسكانة عفتتحكت مهكم هك ى و شكرى لل(كؤمنني وأن 
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عل ة  ال ةؤمنان ابيارة ة (هنان يف حالهلم فلم ةنتف اع هب ةم. فاست (لت ه ه عيةة ما تكاج  كم مك  هك    كو عاشركني 
 إسرعىلل  اا ةهنم  ا عاتلفاع فلم. 

وعلتأكل  ب(إن) مث  ما ت  مل يف هظاىلره. وأكثر عل   خيتلفان فلكم هكا مكا تكاج يف عل كرآن مك  إ طكال نكاهلم فل(كا ة ت كي  
 ع أن ةرني هلمو وقأ عألكثر ما ال معلحة يف  لاهم هلم. إن اذهم إو عحل

وم  مناسرة علتنرلم على أن عل رآن ة ل على  و إسرعىلل  أكثر ما هم فلم خمتلفانو أن ما نعم  كا تكرى  كني مل كة سكرأ  
مل كة سكرأ حت(لكت  مع سلل(ان كان فلم  ا خيالف ما يف كتكاب عالكاك عألول وكتكاب عألايمل علثكال ففكي ذةنك  عل تكا ني أن

وتاجت إو أون للم م  تل كاج هفسكهنا حمركة منهنكا يف عاللكالع علكى مكا  لكر مسكام هنا مك  عظ(كة ملك  سكلل(ان وح (تكمو 
وأصا     حلافتهنا عن  سلل(ان نفلت إو  ل تهنا. ولكلس  كا ةعك  يف ح كم عل  ك  و كاعه  علتكانةخ يف تلك  عل عكان أن 

ال عك   لك ها وتك ا   لك  ملك  آاكر قكأ هاىلركةو لكا ال أصكا كاهكت م كطرة إو مل ة عظل(ة ك(ل ة سرأ ت (  إو عالنحت
ذلكك   سلاسككة عنت ككاب أاككف عل ككرة  إذ كككان سككلل(ان نكك  ألزمهنككا ابلكك اال يف ذعىلككرة هفككاذ مل ككمو ف ككان ح ككانها ل ةككم 

علكى وتكاه عمتثكال  عستالما وععرتعفا لم ابلسلاذة     أن تنعلت مك  ذلك   تاتلكم عهل ةكة و  ك  أن نأت عل كزل مك  سكلل(ان
 أمره. 

 وم  عل ملا إ ال كتاب عللهناذ ذعاة سلل(ان  ل لس إو ع ل ة علتاحل  وه  ةظ   نيب أن ة ر علشرك على منتحللم.  
[) هك ع نعتكع إو نالكم يف لكالع علسكانة (هك ى و شكرى لل(كؤمنني) ذككر هنكا السكتل اب 77(وإهم هل ى ونمحة لل(ؤمنني] 

هكم هك ى لل(كؤمنني فظكاهرو وأمكا كاهكم نمحكة هلكم فأصكم اكا عهتك وع  كم نك  انلكاع علفكا  يف علك هلا تهنات ه   عل رآن. أمكا كا 
 عال  هفاسهنم وعست امة أع(اهلم وعتت(اع كل(تهنمو ويف عيارة ابلفا  ابجلنة. وعلرسالة عحمل( ةة وإن كاهكت نمحكة لل كااني  

 ني) يف سانة هاذ فرمحتم لل(ؤمنني أال. كلهنم ك(ا ت  مل يف نالم ت او (وما أنسلناك إال نمحة لل اا
 وعلتأكل  ب(إن) منظان فلم إو عا رض ك(ا ت  مل يف نالم (وإن ن   ل و ف   على علناس).  
 [)   78(إن ن   ة  ي  لنهنم   (م وها عل زةز عل للم] 
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سرعىلل  مبا ة ت ي ل نهنم فلم مهكم انالفكة مكا يف  اا سرع ذكر عاشركني  ط نهنم يف عل رآن وت  ةرهنم  اعل هو وذكر  و إ  

كترهنمو وذكر عاؤمنني مصم عهت وع  م وكان هلم نمحة فهنم ماننان مبا فلمو متنض عل المل ع  االصة هي عفرتعق علناس يف 
اس عل ككرآن فككرة ني: فرةككع لككاع و وفرةككع مككان و فككال تككرمل عنت ككى ذلكك  حكك و  تكك عفع  ككني علفككرة ني. وهككا  ككا ةثككأ يف هفكك

عاكؤمنني سككؤعال عك  مكك ى هك ع علتكك عفعو وعلتنككالف  كني علفككرة ني ومكىت ةن شككف عحلككعو فمكاج نالككم (إن ن ك  ة  ككي  لككنهنم 
  (كككم) عسكككتئنافا  لاهلكككا فكككل لم أن عل  كككاج ة ت كككي خمتلفكككني. وأن كل(كككة ( كككني) ت ت كككي مت ككك ذعو فأفكككاذ أن هللا ة  كككي  كككني 

رطكك . وهكك ع تسككللة للنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم ولل(ككؤمنني عكك  عسككترطاىلهنم عاككؤمنني وعلطككاعنني فلككم ن ككاج ةرككني عحملككع مكك  عا
 علنعر فان علنيب أول عاؤمننيو وإمنا ت ل  عاؤمنان ما أهرأهم  م فال  اج لل(ؤمنني ن اج لم ابذئ ذ    ج. 
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اعن أهم نب لم إميكاج من وفلم تاتلم عخلطاب إو تناب علرسال صلى هللا عللم وسلمو وإسناذ عل  اج إو هللا يف  أهم   ن 
عل  اج سل ان مرحلا لم ولل(ؤمنني. فم   علرسال يف ه ع عل المل مب امل عارلر وت   عل  اج  كني أمتكم مكؤمنهنم وككافرهمو 

 وت مل  اسرة علرسال هب ع عإلمياج. 
لككع قككأ عات لككع  ككم وإذ نكك  أسككن  عل  ككاج إو هللا وعلككع  ككم ح ككم م ككا  إو حكك(أه ف كك  ت ككني أن ة ككان عاككرعذ مكك  عات  

وذل  ةلمي: إمكا إو أتوةك  م كآ إحكافة عحل كم مبكا خيكالف م كآ إسكناذ عل  كاج إذع ععتكرب عللفظكان مرتعذفكني لفظكا وم كآو 
فل ان ما ت ل عللم عإلحافة م  عاتعاص عا ا  ابا ا  إللم م عاذع  م ما ع تهنر  م عا ا  ابعتران عا ا  إللم. 

ح م هللا ها عل  ل وألن عا ا  إللكم هكا عحل كم عل ك ل. فكاا آ علكى هك ع: أن ن ك  ة  كي وذل  أن عل   ة ل(ان أن 
 لنهنم   (م عا رو  عاشتهنر علالىلع   (امل عل(م وعلرعذ ع لمو وإما أن ةؤول عحل م مب آ عحل (ة وها إلالق  اىلع نال 

ىي حاك(ا وإمنا كان ح ل(ا هرلا فل ان عا آ على ت او (وكال آتلنا ح (ا وعل(ا) ونال (وآتلناه عحل م صرلا) ومل ة    
 ه ع: إن ن   ة  ي  لنهنم   (تمو أ  مبا ت ت لم عحل (ةو أ  م  هعر عحملع على عارط . 

 ومآل علتأوةلني إو م آ وعح .  
عل للم ال ةفاتم عحلعو و م ةظهنر حس  مانع عالمسني عجللللني يف ت ةللم   الم (وها عل زةز عل للم)و فان عل زةز ال ةعاهعو و  

 وةظهنر حس  مانع علتفرةع   الم. 
[) فرعكت علفكاج علكى عإلاركان من نب علرسكال عللكم علعكالة وعلسكالمل ة  كي 79(فتاك  على هللا إه  على عحلع عاركني] 

مو وعلككى  كني عانتلفكني يف  كأن عل كرآن أمكرع للرسككال من ةط(كئ  ابال وةتاكك  علكى ن كم فل(كا ة  ككي  كم فاهكم ة  كي لكم   ك
م اه ه مبا ةستح مو فاألمر ابلتاك  مست (  يف كناةتكم وصكر م فكان مك  ال مكم أهكم أذى نسكالة ن كمو وأن إعكرعض عا رحكني 
ع  أمر هللا للس ت عأع م  علرسال صلى هللا عللم وسلم. وها م آ ت رن يف عل كرآن ك الكم (ل لك  اباكع هفسك ) ونالكم 

 (وال حتزن عللهنم). 
مكك  وككك  إللككم عألمككر إذع أسككن  إللككم تكك  أه ومرا ككرتمو فالتف كك  لل(رالغككة. ونكك  ت كك مل عنكك  نالككم ت ككاو (فككاذع  وعلتاككك : تف كك  

عزمككت فتاككك  علككى هللا) يف آل ع(ككرعنو ونالككم (وعلككى هللا تاكلككاع) يف عااىلكك ة ونالككم (وعلككى هللا فللتاككك  عاؤمنككان) يف سككانة 
 إ رعهلم. 

) مان ككا مل خيالككا هللا ت ككاو أحكك ع مكك  نسككلم مبثلككم ف ككان ذلكك   ككهناذة لرسككالم ونكك  ون ككت مجلككة (إهكك  علككى عحلككع عارككني 
ابل ظ(ة عل املة عانزهة ع  ك  ه لو اا ذل عللم حر  (على) م  علت(  و وما ذل عللم عسم (عحلع) م  م آ تكامع 

 حل اىلع عأل لاج. وما ذل عللم وصف مرني م  علاحا  وعلنهناض. 
عارني) جمكيج علت للك  لأمكر ابلتاكك  علكى هللا إ ك انع مهكم علكى عحلكع فكال ةرتنكا مك  تاكلكم وتاجت مجلة (إه  على عحلع  

على عحل م عل  ل إال أن ة ان ح (م يف أتةل ه وهف م. و أن (إن) إذع تاجت يف م امل علت لل  أن ت ان مب آ علفاج فال 
 تفل  أتكل ع ول نهنا لالهت(امل. 
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اللة ألن ذلك  عالسكم ةت ك(  م كال عل (كال كلهنكاو ومك  أعالهكا عل ك ل يف عل  كاج وتيج يف ف   علتاك    ناعن عسم عجل 
وهعر عحملع. وذل      أن عملت مسرة عإلمياج إو أن عل  اج يف تاها علرسكال عللكم علعكالة وعلسكالمل  سكناذه عل  كاج 

 إو عناعن علرب م افا إو ح(أ علرسال ك(ا ت  مل آهفا. 
    
 

 3100صفحة : 
 
 عاسكككن  إللكككم علكككى عخلكككرب علف لككي عنت كككاه وتكككاذ م ت كككي تلكككا حكككر  علتاكلكك  إلفكككاذة علت للككك  فكككال ةفلككك  علت ككك مي وت كك مي  

 هعلعا وال ت ااي. 
 وعارني: علاعح  عل   ال ةنرغي عالمرتعج فلم وال عاعاه ة لل(ح امل لم.  
  مظهنر ح م ولا     حني. ويف عيةة إ انة إو أن عل   ة لم أن عحلع يف تاهرم ح لع من ةثع من هللا 
[) عسكتئنا   لكال تكاعاب ع(كا خيطكر يف ابل علسكامع 80(إه  ال تس(ع عاكاتى وال تسك(ع علعكم علك عاج إذع ولكاع مك  رة ] 

ع ا نالم (إه  على عحلع عارني) م  علتساؤل ع  إعرعض أه  علشرك اا عللم علرسال م  عحلع عارني. وها أة ا ت للك  
  علكى هللا ابلنظكر إو م لالكم عل نكاىليو ف(انكع حكر  علتاكلك  فلكم ك(ان كم يف علت للك  ابجل(لكة علكب نرلكم. آاكر لأمكر ابلتاكك

وه ع ع ن للرسال صكلى هللا عللكم وسكلم وتسكللة لكمو ول اهكم ت لكلال جلاهكا مك  علرتكلكا وهكا عجلاهكا عل نكاىلي قكأ علك   
 علب نرلهنا تنرلهنا على عست الهلا ابلت لل .  عل  جب(لة (إه  على عحلع عارني) مل ت طف ه ه عجل(لة على

 وعإلمساع: إ ال  عل المل إو عاسامع.  
و(عاكاتى) و(علعككم): مسككت انعن لل ككامل علك ة  ال ة رلككان عل ككال عحلككع وة كا رون مكك  ة الككم هلككم.  كرهناع اباككاتى علككى لرة ككة  

 اج أور  القة ألفاظم ع  هفاسهنم. عالست انة يف عهتفاج فهن(هنم م ال عل رآنو و رهناع ابلعم ك ل  يف عهتف
ولل رآن أورعن: أح  ا ما ةشت(  عللم م  عا ال عا رالة ل ى أهك  عل  كال علسكلل(ة وهكي عا كال علكب ةك نكهنا وةسكلم هلكا  

 م  ترلر إللم ولا  طرة ة علرتمجة  ل  ةستا  يف إذنعكهنا عل رم وعل م(ي وه ع أور ع لي. 
و القتككم علككى عهككم اككانص عكك  م كك نة علرلغككاج عل ككرب. وهكك ع أوككر لفظككي وهككا ذللكك  عإلعمككا  وهككا  وعألوككر علثككال ذاللككة هظ(ككم 

ااص ابل رب مرا رةو وحاص  لغأهم م  أه  علنظر وعلتأمك  إذع تك  روع يف عمكز علرلغكاج مك  أهك  عللسكان علك   تكاج  كم 
لكى أهكم فكاق م ك نهتم؛ فااشكركان  كرهناع عل رآنو فهنؤالج ةاننان من عمكز علرلغكاج أهك  ذلك  عللسكان علكى م انحكتم ذعل ع

ابااتى ابلنظر إو عألور عألولو و رهناع ابلعم ابلنظر إو عألور علثالو فحعلت عست انمن. وهفي عإلمساع فلهن(كا تر كلحان 
 لالست انتني و ا مست انعن الهتفاج م اجلة إ القهنم. 

ذكككر علرت ككلحني ف طككف (وال تسكك(ع علعككم) علككى (ال تسكك(ع وألتكك  ععترككان كككال عألوككرة  عارككو عللككم ونوذ تشككرلهنني كككرن  
 عااتى)و ومل ة تف من ة ال: إه  ال تس(ع عااتى وال علعم. 
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وت للكك  علعككم  زمككان تككاللهنم مكك  رة  ألن تلكك  عحلالككة أوقكك  يف عهتفككاج إمسككاعهنم ألن عألصككم إذع كككان ماعتهنككا لل(ككت لم نكك   
 علشفتني ف ل  أ    لم ع  علس(ع.  ةس(ع   ض عل المل ابلعرعخ وةستفل    لتم  ركة

وعست لت عاىلشة نحي هللا عنهنا هب ه عيةة علكى نذ ظكاهر حك ة  ع ك  ع(كر:  أن نسكال هللا صكلى هللا عللكم وسكلم ونكف  
على نللا   ن وفلم نتلى عاشركني فناذعهم ممساىلهنم ونال: ه  وت ص ما وع كم ن  م ح او نال ع   ع(كر: ف لك  لكم: اي 

ناذ  أماعم ف ال: إصم عين ةس( ان ما أنال هلكم. ف الكت عاىلشكة: إمنكا نكال علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم: إصكم نسال هللا أت
 عين لل ل(ان أن عل   كنت أنال هلم ها عحلع ص نرأت (إه  ال تس(ع عااتى) حىت نرأت عيةة. 

نكاه يف عا  مكة علتاسك ة. وإال فكان عاكاتى هنكا وه ع م  عالست الل  ظكاهر عل اللكة مك  عل كرآن ولكا ابحت(كال مرتكا  ك(كا  ل 
 عست انة وللس   ل ة. 

وحكك(أ (ولككاع مكك  رة ) عاىلكك عن إو علعككم وهككا تت(ككلم للتشككرلم حلكك   ككرهناع يف عكك مل  لككا  عألنككاعل إو ع ككاهلم  عككم ولككاع  
 م  رة  فان عا  ر ةر   ع  م ان م  ة ل(م ف ان أ    ع  عالست(اع ك(ا ت  مل آهفا. 

هت هبكاذ  عل (كي عك  حكاللتهنم) ككرن تشكرلم عاشكركني يف إعرعحكهنم عك  عحلكع من  كرهناع يف ذلك  ابل (كي   ك  أن (وما أ 
 رهناع ابااتى وابلعم على لرة ة عالسكت انة إلنكااب يف تشكنلع حكاهلم عااصكافة علكى مكا هكا عا كرو  عنك  علرلغكاج يف ت رةكر 

 ج) يف سانة علر رة. علتشرلم ك(ا ت  مل عن  نالم ت او (أو كعلا م  علس(ا
    
 

 3101صفحة : 
 
وحس  ه ع علت رةر هنا ما  ني علتشرلهنني م  علفروق مع عحتاذ علغاةة؛ فاصم  كرهناع اباكاتى يف عهتفكاج إذنعك عا كال علك     

 عهتفككاج ةت(تكع  ككم عل  ككالجو وابلعككم يف عهتفككاج إذنعك  القككة عل ككالمل علكك   ة كطلع  ككم  لغككاج عل ككرب. و ككرهناع اثلثككا ابل (ككي يف
علت(للز  ني لرةع عهل ى ولرةع عل كالل مك  حلك  إصكم مل ةتر كاع هك   ذةك  عإلسكالمل. وعلغاةكة وعحك ة وهكي عهتفكاج عتركاعهنم 
عإلسالمل ففي تشرلهنهنم ابل (كي عسكت انة معكرحةو وهفكي إه كاذهم عك  حكاللتهنم تر كل  لالسكت انة ألن عألع(كى ال ةرلكر إو 

 م رفة علطرةع  اصف علاعصف. 
 : عل اللة على لرةع علساىلر من ةعفم لم فل ال مثال: إذع  لغت علاعذ  فن  علطرةع عألمي . وعهل ى 
 وعل   ةسل  ابل اعف  مسال  علطرةع ةس(ى هاذاي.  
وعلتاصك  إو م رفكة علطرةكع ةسك(ى عهتك عج. وهك ع علرت كل  هكا أة كا مسكت ان لرلكان عحلكع وعلعكاعب للنكاسو وعألع(كى قكأ  

لتني حالكة علاصكف وهكي ظكاهرةو وحالكة عالنتلكاذ فكان عل كرب مل ة اهكاع فاك وع عل (كي م هنكم يف أسكفانهم نا   للهن عةة ابحلا
 ألصم ة رنلان على عل افلة سأها. 

ونالككم (عكك  حككاللتهنم) ةت كك(  عسككت انة م نلككة نرةنتهنككا حاللككة.  ككرم علكك ة  عحلككع ابلطرةككع علاعحككحةو وإسككناذ عل ككاللة إو  
وعل ككاللة أة ككا مسككت انة ل كك مل إذنعك أحلككع تر ككا لالسككت انة عا نلككةو وألل ككت هنككا علككى عكك مل سككال لم تر ككل  هلككا وهللكك و 
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عالهت عج للطرةعو وحك(أ (حكاللتهنم) عاىلك  إو عل (كيو ولتكأيت هك ه عالسكت انة علر كل ة عك ل عك  ت للكع مكا ح كم أن ة لكع 
هنم)  ت كك(ني (هككاذ ) م ككآ صككان . ابهلكك   ف لككع  ككم مككا ة ت ككلم هفككي عهلكك   مكك  علعككر  وعاراعكك ة. ف لكك  (عكك  حككاللت

فعان: ما أهت هباذو مب آ: ما أهت  عانفهنم ع  حاللتهنم ك(ا ة ال: س اه ع  عل ل(ةو أ  س اه صانفا لم ع  عل ل(كةو 
 وهي  هناة عللنب. 

 وعكك ل يف عجل(لككة عكك  صككلغب علنفلككني علسككا  ني يف نالككم (إهكك  ال تسكك(ع عاككاتى وال تسكك(ع علعككم علكك عاج) علككاعن ني علككى 
مسن ة  ف للنيو إو تسللإ علنفي هنا على مجلة عمسلة لل اللة على ورات علنفي. وأك  ذل  علثركات ابلركاج عازةك ة لتأكلك  

 علنفي. 
ووتم إةثان ه ه عجل(لة هب ة  علتح ل ني ها أهم اا أف ى عل المل إو هفي عهت عىلهنم وكان عهت عؤهم قاةكة مط(ك  علرسكال  

 كامل مشك رع  ر لكة مك  ل( كم يف عهتك عىلهنم حرصكا علكلهنم فأكك  لكم مكا ة لكع ل( كمو وهك ع ك الكم صلى هللا عللم وسلم كان عا
ت كاو (إهك  ال هتكك   مك  أحرركت) ونالككم (ومكا أهكت علككلهنم جبركان). وسكلميج يف تفسككأ هظكأ هك ه عيةككة مك  سكانة علككرومل 

 تاتلم لت  عذ علتشا لم علثالوة  عىل ع على ما هنا فأهظره. 
 (وما أهت هت  ) مبثناه فانلة يف ماحع عااح ة و  ون ألف     عهلاج. ونرأ محزة وح ه  
 [) عستئنا   لال لرتنا علسامع م رفة م  ةهنت ون ابل رآن. 81(إن تس(ع إال م  ةؤم  اايتنا فهنم مسل(ان] 
 وعإلمساع مست (  يف م ناه عكا   ك(ا ت  مل.  
   م  آمناع م  نر  فلفل  عا انع عست(رعن إمياصم وم  سلؤمنان. وأوور علت رأ ابا انع يف نالم (م  ةؤم ) للش( 
ون  ظهنر م  علت سلم عحلاص  م  نالم (إهك  ال تسك(ع عاكاتى) إو هنكاو أن علنكاس نسك(ان مكنهنم مك  لركع هللا علكى نلركم  

 علافاة.  وعلم أهم ال ةؤم  حىت ة اتلم عهلالك ومنهنم م  كتا هللا لم علس اذة فلؤم  سرة ا أو  طلئا نر 
وفرع عللم (فهنم مسل(ان) عافل  لل وعمل وعلثرات ألصم إذع آمناع ف   صكان عإلسكالمل نعسكنا فكلهنم ومت( نكا مكنهنمو وكك ل   

 عإلميان حني هالإ  شا تم عل لاب). 
ل إو [) هكك ع عهت ككا82(وإذع ونككع عل ككال علككلهنم أارتنككا هلككم ذع ككة مكك  عألنض ت ل(هنككم إن علنككاس كككاهاع اايتنككا ال ةاننككان] 

علت كأ ابل لامة وما عذار هلم م  علاعل . فهن ه عجل(لة م طافة على عجل(  نرلهنا عطف نعة على نعة. ومناسرة ذكرها 
مكككا ت ككك مل مككك  نالكككم (إهككك  ال تسككك(ع عاكككاتى) إو نالكككم (عككك  حكككاللتهنم). وعل ككك(أ عاىلككك  إو عاكككاتى وعلعكككم وعل (كككي وهكككم 

 عاشركان. 
علككب ككك  اها متهن (ككني ابسككترطاج وناعهنككا   ككاهلم (مككىت هكك ع علاعكك  إن كنككتم صككاذنني)و (وعل ككال) أنةكك   ككم أارككان علاعلكك   

 فالت رةف فلم لل هن  ةفسره عا امل. 
 وعلاناع مست ان حللال ونتم وذل  م  ونت هتلؤ عل امل للفناج إو أن ة ا  عجلنة عجلنة وأه  علنان علنان.  
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ع  حلال علاعل  عل   أهك نوع  كم وهكا علاعلك  عألككرب ة كو وعلك  علر ك و فتشكأ إو  كيج وعيةة تشأ إو  يج م  أ ر   

م  أ رع  علساعة وها م  ااعنق عل اذعت. وعلت رأ ع  وناعم  علغة عااحي لت رةا  م  عحلال م  عا يو أ  أ ر  
 وناعمو على أن ف   عا ي مع (إذع) ةن لا إو عالست رال. 

م  عإلهسانو مشتع م  عل  لاو وها عاشي على عألنض وها م  اعاىلل عألحلاج.وت  مل عل كالمل  وعل ع ة: عسم للحي 
علككى لفككظ (ذع ككة) يف سككانة عأله ككامل. ونكك  نوةككت يف وصككف هكك ه عل ع ككة وونككت اروتهنككا وم اهككم أارككان م ككطر ة حكك لفة 

 عألساهل  فأهظرها يف تفسأ عل رليب وقأه إذ ال لاىل  يف تلرهنا وه  ها. 
عل ع ككة مكك  عألنض لككأهم كلككف  ككي هللا عاككاتى إذ كككاهاع نكك  أه ككروع علر كك . وال  كك  أن كالمهنككا هلككم اطككاب هلككم  وإاككرعص 

 لال عحلشر. وإمنا الع هللا عل المل هلم على لسان ذع ة حت أع هلم وتن ميا علكى إعرعحكهنم عك  نركال أ لكر ككالمل وأون كم مك  
ر ة ككأون  ككم يف عحملشككر. فل ككال: هككؤالج علكك ة  أعرحككاع عكك  كككالمل أ ككر  إهسككان وأفعككحمو لل ككان هلككم اككزاي يف آاككر علكك ه

 نسال كرمي فنالراع على لسان حلاعن هبلم. على حنا ما نل : عستفاذة عل ا   م  عار إ تتانف على عاناسرة  لنهن(ا. 
ان اايت عل كرآن فم ك  ومجلة (إن علناس كاهاع اايتنا ال ةاننان) ت للك  إلظهنكان هك ع عخلكانق لل كاذة حلك  مل ةكان  عاشكرك 

 ذل  إجلاج هلم حني ال ةنف هنم. 
ونرأ عجل(هنان (إن علناس)   سكر  كزة (إن)و ومانكع (إن) يف مثك  هك ع علت للك . ونكرأ عاصكم ومحكزة وعل سكاىلي (أن علنكاس)  

  ه ع وها  فت  عهل(زة وهي أة ا للت لل  ألن فت   زة (أن) ةؤذن  ت  ةر حر  تر وها ابج علسررلةو أ  ت ل(هنم  اص
عاع ن. وعا آ: أصا تسم  على علناس وهم عاشركان ع مل تع ة هنم اايت هللا. وها تسمل  تا لخ وتن مي ألصم حلنئك  
ن  ونع عل ال عللهنم (ال ةنفع هفسا إمياصم مل ت   آمنت م  نر ). ومح  ه ه عجل(لة على أن ت كان ح اةكة اكا ت ل(هنكم 

  م عل ع ة   ل . 
[ حكىت إذع تكاجوع نكال أكك  تم ااييت ومل حتلطكاع هبككا 83  كك  أمكة فاتكا  ك  ة ك ب اايتنككا فهنكم ةا عكان](وةكامل حنشكر مك 

[) عهتعا (ةامل) على ت  ةر (عذكر) فهنا مف كال  كمو أو علكى أهكم ظكر  مت لكع   الكم (نكال 84عل(ا أماذع كنتم ت (لان]
لع عا كان يف نالم ت او     ه ع (وةكامل ةكنفخ يف أك  تم) م  مل عللم عالهت(امل  م. وه ع حشر ااص     حشر مجلع عخل

علعان ففزع م  يف علس(اوعت وم  يف عألنض) وها يف م آ نالم ت او (وعمتا وع عللامل أةهنا عكرمان) فلحشر م  كك  أمكة 
 م   ا نساهلا. 

(مك  ة ك ب) فلمكا   وعلفاص: عجل(اعكة مك  علنكاس. و(مك ) عل عالكة علكى (كك  أمكة) تر ل كلة. وأمكا (مك ) عل عالكة علكى 
 ت لهنا  لاهلة فل ان فاص ك  أمة. وه ع علفاص ها  ع(اج عا   ني وأىل(تهنم فل اهان يف علرعل  عألول إو عل  عب. 

وهك ع نككال أ كك  عرككاس إذ نككال: مثكك  أم تهنك  وعلاللكك   كك  عاغككأة و ككلرة  كك  ن ل كة ةسككانان  ككني ةكك   أهكك  م ككةو وككك ل   
  مل تفسأ (فهنم ةا عان) يف نعة سلل(ان م  ه ه علسانة. ةساق أمامل ك  لاىلفة  ع(اؤها. وت 

 وعا آ هنا: أصم ةزترون إقالظا عللهنم ك(ا ةف   ابألسرى.  
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وعل ال يف (حىت إذع تاجوع) كال ال يف (حىت إذع أتاع على وعذ علن( ) ومل ةك كر عااحكع علك   تكاجوه لظهنكانه وهكا م كان  
 إذع ما تاجوها) يف سانة فعلت.  عل  عبو أ  تهننم ك(ا نال يف عيةة (حىت

 و(حىت) يف (حىت إذع تاجوع) ع ت عىللة. و(إذع) علاعن ة     (حىت) ظرفلة وعا آ: حىت حني تاجوع.  
وف   (نال أك  تم ااييت) ها ص ن عجل(لة يف علت  ةر وما نرلم م  مل م  أتاأ لالهت(امل. وعلت  ةر: ونال أك  تم ااييت  

 فاتا وحني تاجوع. ويف (نال) علتفات م  علت لم إو علغلرة. ةامل حنشر م  ك  أمة 
 ونالم (أك  تم ااييت) نال صاذن م  تاها هللا ت او ةس( اهم أو ةرلغهنم إايه عاالىل ة.  

    
 

 3103صفحة : 
 
منهنم تر لتا هلمو  وعالستفهنامل نا  أن ة ان تا لنا مست (ال يف ال مم وها عإلجلاج إو عالعرتع  من عاستفهنم عنم وعنع  

وهلكك ع عطككف عللككم نالككم (أمككا ذع كنككتم ت (لككان). فحككر  (أمل) فلككم مب ككآ ( كك ) لالهت ككال وم ككاذل  ككزة عالسككتفهنامل عا كك نة 
حم و  ذل عللم نالم (ماذع كنكتم ت (لكان). وعلت ك ةر: أكك  تم ااييت أمل مل ت ك  اع ف(كاذع كنكتم ت (لكان إن مل ت ك  اع ف(كاذع  

   اع فاه م مل تانناع ف(اذع كنتم ت (لان يف م ة ت رةر ذعات م إو عإلسالمل. وم  هنا حع  عإلجلاج كنتم ت (لان إن مل ت
 إو عالعرتع  مصم ك  اع. 

وم  لطكاىلف علرالقكة أهكم تكاج ابا كاذل عألول معكرحا  كم ألهكم عحمل كع مكنهنم ف كال (أكك  تم ااييت) وحك   م اذلكم عياكر  
أهكا مكا عهنك  مكن م مك  علت ك ةا أمل حك   حكاذ  آاكرو فم ك  هك ع عا كاذل مكرتذذع فلكمو تنرلهنا على عهتفاىلم كأهكم نلك : 

وعهت ك  عل كالمل إو عسكتفهنامل. وهكك ع تر لكت هلكم. نكال يف عل شككا  (ومثالكم أن ت كال لرععلك  ونكك  عل(كت أهكم نععكي سككاج: 
ك مك  أكلككم وفسككاذه أأتكك  ه (ككي أمل مكاذع ت (كك  هبككاو فتم ك  مككا ع تكك أت  كم وت لتككم أسكاس كالمكك  هككا علك   صكك  عنكك 

وترمي   ال : أمل ماذع ت (  هباو مع عل(  أهم ال ة (  هبا إال عألكك  لترهنتكم. ونكا  أن ة كان عالسكتفهنامل ت رةكرع وت كان 
(أمل) متعككلة ومككا   كك ها هككا م ككاذل عالسككتفهنامل ابعترككان عا ككآ كأهككم نلكك : أككك  تم أمل مل ت كك  اع ف(ككاذع كنككتم ت (لككان إن مل 

 اع آاييت. ت   اع فاه م مل تتر 
ومجلة (ومل حتلطاع هبا عل(ا) يف ماحع عحلالو أ  ك  تم ذون أن حتلطاع عل(كا   اللكة عيايت. وعهتعكا (عل(كا) علكى أهكم  

متللز هسرة (حتلطاع)و أ  مل  إ عل( م هبكاو ف ك ل عك  إسكناذ عإلحالكة إو عل لكم إو إسكناذها إو ذوعت عانكالرني لل كع 
 إلسناذ ص علتفعل  ابلت(للز. أتكل  عل المل ابإلمجال يف ع

وإحالة عل لم ابيايت مست (لة يف مت   عل لم حىت كأهم ظر  حملإ هبا وه ع ت رأ هلم وتا لخ مصم ك  اع ابيايت نرك   
 علت  ر فلهنا. 

يف نالكم  و(ماذع) عستفهنامل وعسم إ انة وها مب آ عسم عااصال إذع ونع     (ما). وعاشان قللم ها م ك(ان عجل(لكة   ك ه 
(كنتم ت (لان). ول ان عاشان إللم يف مث  ه ع ها عجل(لة صان عسم عإل انة     عالستفهنامل يف نكاة ماصكال ف أهكم نلك : 
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ما عل   كنتم ت (لان( فك ل  م كآ نكال علنحكاةني: إن (ذع)   ك  (مكا) و(مك ) عالسكتفهناملتني ة كان مب كآ (مكا) عااصكالة 
 فهنا  لان م آ ال  لان وحع. 

[) نا  أن ة ان علكاعو للحكالو وعا كآ: ة كال هلكم أكك  تم ااييت ونك  85نع عل ال عللهنم مبا ظل(اع فهنم ال ةنط ان](وو  
ونع عل ال عللهنم. وه ع عل ال ها عل ال علسا ع يف آةة (وإذع ونع عل كال علكلهنم) فكان ذلك  عل كال مشكت(  علكى حكاعذ   

 كثأة ف ل(ا حت ع  يج منهنا ف   ونع عل ال. 
ت رككأ ابااحككي يف نالككم (ونككع) هنككا علككى ح ل تككمو وأعلكك  ذكككر ت ظل(ككا هلالككم. ونككا  أن ت ككان علككاعو عالفككة وعل ككال هككا وعل 

عل ال عألول وعطفت عجل(لة على عجل(لة عا(اولة هلا للركآ عللهنكا سكرا ونكاع عل كال وهكا أهكم  سكرا ظل(هنكم وللفكرع عللكم 
 نالم (فهنم ال ةنط ان). 

 لى ه ع علاتم ألهم حم ع عحلعال يف عاست ر  فم   كأهم حع  وم ى. وعلت رأ  ف   عا ي ع 
و(ما ظل(اع) مب آ عاع نو وعلراج علسررلةو أ   سرا ظل(هنمو وعلظلم هنا علشرك وما ةتر م م  عالعت عج على ح كاق هللا  

) ف ك  مك  ظلكم سكل ع وح اق عاؤمنني ف ان ظل(هنم سكرا حلكال علاعلك  هبكمو ويف عحلك ة  (علظلكم ظل(كات ةكامل عل لامكة
عللم عل ال عااعاذ  م علظكااان ألن علظلكم ةنتسكا إو علشكرك وةنتسكا هك ع إللكم ك(كا ت ك مل عنك  نالكم ت كاو (فتلك   لكاهتم 

 ااوةة مبا ظل(اع) يف ه ه علسانة. 
أو عإله كانو  ومجلة (فهنم ال ةنط ان) مفرعة على (ونكع عل كال) أ  ونكع علكلهنم وناعكا ميكن هنم عل كالملو أ  ككالمل عالعتك عن 

 أ  فامجاع لاناع ما وع وع  م نال ت او (ه ع ةامل ال ةنط ان وال ةؤذن هلم فل ت نون). 
 [)   86(أمل ةروع أان ت لنا عللل  للس ناع فلم وعلنهنان مرعرع إن يف ذل  يايت ل امل ةؤمنان] 
 

 3104صفحة : 
 
ا أ كركاعو فك كرهم  ك الىل  علاح عهلكة  ك كر أظهنكر عيايت ه ع عل المل متع    الم (وونكع عل كال علكلهنم مبكا ظل(كاع) أ  مبك  

وأكثرهم ت رعنع على حاعسهنم وأت نها من ت ان م ن ة يف عنعاعىلهنم ع   ركهنم. وهي آةة مال مة هلم لال حلكاهتم هطكر 
هك ع عل كامل؛  راهلم مرتني ك  ةامل علكى عألن .وتلك  هكي آةكة عاكتال  علللك  وعلنهنكان عل علكة علكى عهفكرعذه ت كاو ابلتعكر  يف 

فأصككنامهنم ه ككع اف اهلككا فككتظلم ذوعهتككم يف علللكك  وتنككأ يف علنهنككانو وفلهنككا تكك كأ  ت(ثلكك  عاككات وعحللككاة   كك ه  سكك ان علللكك  
 وعهرثاق علنهنان ع رم. 

وعجل(لة م رتحة  ني مجلة (وونع عل ال عللهنم) ومجلة (وةامل ةكنفخ يف علعكان) للتنلك  علاعلك  ابالسكت الل فت كان علك عاة  
 و عحلع ابإلنهاب منة وعست عاج علنظر منة أارى. إ
وعالستفهنامل مست (  كناةة ع  علت ملا م  حاهلم ألصا لغرع تهنا تستلزمل سكؤعل مك  ةسكأل عك  عك مل نؤةكتهنم فهنك ه عالنكة  

أو مسكا  عسككت (ال عالسككتفهنامل يف علت ملككاو وهكي عالنككة افلككة أ ككان سكك   علك ة  يف عاطككال إو عكك مل ظهنانهككا وتعكك ى 
 ل  علشرةف إو  لاصا قاةة علرلان وأنت هنا إو عكا  عارس  فتأملم. علس
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وعلرؤةككة نككا  أن ت ككان نلرلككة ومجلككة (أان ت لنككا) سككاذة مسكك  عاف ككالنيو أ  كلككف مل ة ل(ككاع أان ت لنككا علللكك  للسكك ناع فلككم  
علرؤةة لشرم هك ع عل لكم ابا لامكات  وعلنهنان مرعرع مع أن ذل  وعح  عل اللة على ه ع عجل  . وعاتأ م  أف ال عل لم ف  

 عارعرة. 
 ونا  أن ت ان علرؤةة  عرةة وعاع ن عانسر  م  عجل(لة مف ال علرؤةة.  
وعا آ: كلف مل ةرعروع ت   عللل  للس ان وعلنهنان لمل عان مع أن ذل  مبرأى م  أ عانهم. وعجل   مرعذ منكم أوكره وهكا  

وإو عالهتشان يف علنهنان. فم لت نؤةة أور عجل   مبنزلكة نؤةكة ذلك  عجل ك  وهك ع وعسكع عحطرعن علناس إو علس ان يف عللل  
 يف عل ر لة أن ن   عألور حم  عاؤورو وعل عل حم  عا لال. نال علنا غة:          

 ون  افت حىت ما تزة  خمافتكي                      على وع  يف ذ  عاطانة عان  أ  على خمافة وع .   
وعارعر: عسم فاع  أ عر مب كآ نأى. ووصكف علنهنكان مهكم مرعكر مك  نرلك  عككا  عل  لكي ألن هكان علنهنكان سكرا عإل عكان.  

 ونا  أن ت ان عهل(زة للت  ةة م  أ عرهو إذع ت لم ابصرع. 
لككة وال علككى ومجلككة (إن يف ذلكك  يايت) ت للكك  للت مككا مكك  حككاهلم إذ مل ةسككت لاع اباككتال  علللكك  وعلنهنككان علككى علاح عه 

 علر  . 
ووتم كان عيايت يف ذل  كثأة ك(ا عنت اه عجل(ع ها أن يف هظامل عللل  آايت على عالهفرعذ  لع علشك(س والكع هانهكا  

عخلانق للظل(اتو والع عألنضو والع هظامل ذونعصا عللامي جتاه أ  ة علش(س وهي عل ونة علب ت ان عللل  وعلنهنانو ويف 
تل ى علظل(ة  طلكا علسك ان اكا ة كرت  عألععكاب مك  علفتكان ذون   كض علك وعب علكب تنشكإ يف الع لرع عإلهسان من ة

علللكك  كككاهلاعمل وعخلفككافلو ويف ذلكك  أة ككا ذاللككة علككى ت انككا عاككات وعحللككاةو فتلكك  آايت ويف ككك  آةككة منهنككا ذنككاىلع وهظككم 
 عظل(ة لا  سإ عل ال فلهنا ألوعا جمل عت م  عل لامل. 

آايت كثأة على علاح عهلكة وذنكة علعكنع ت ا ك  مكا ت ك مل يف آايت ت ك  علللك  سك نا. وفلكم ذالللكة ويف ت   علنهنان مرعرع  
علكى أن ال إحالكة وال عسكتر اذ يف علر ك    كك  عاكاتو وأهكم هظكأ   ك  علل ظككة   ك  علنكاملو ويف تللك  تلك  عيايت وذنل هنككا 

 ع ة آايت فهن ع وتم ت   ذل  آايت ومل ن   آةتني. 
ؤمنان) لناس  أصم عإلميان وعالعرتع  ابحلمكة ولك ل  ت ك  عإلميكان صكفة تانةكة علكى (نكامل) اكا نلنكاه قكأ وم آ (ل امل ة 

مرة م  أن إانلة عحل كم  لفكظ (نكامل) ةكامي إو أن ذلك  عحل كم مكت(   مكنهنم حكىت كأهكم مك  م امكات نكاملتهنم ومنكم نالكم 
نان)و أ  علفرق م  م امات ناملتهنم ف لف ة اهان من م ت او (و لفان ابهلل إصم ان م وما هم من م ول نهنم نامل ةفر 

 وأهتم ال تفرنانو أ  يف ذل  آايت ا  م    انهم علت  ر وعالتعا و أ  فهنؤالج للساع  تل  عاثا ة. 
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 ة  آمنكاع ألن ول ان عإلميان م عاذع  م أهم مرتا منهنم تيج فلم  علغة عا انع إذ للس عا عاذ أن يف ذل  آايت للك  
ذلكك  حاصككك  ابلفحككاى وعألولاةكككةو فعككان عا كككآ: أن يف ذلكك  يايت لل(كككؤمنني واكك  ةرتكككى مككنهنم عإلميكككان عنكك  علنظكككر يف 
عألذلة. ونرةا م  ه ع عا آ نالكم ت كاو (إن هكا إال ذككر لل كااني اك   كاج مكن م أن ةسكت لم). وهلك ع االكف  كني مكا هنكا 

ا عل   ت   ل م عللل  لتس ناع فلم وعلنهنان مرعكرع إن يف ذلك  يايت ل كامل ةسك( ان) و ني ما يف سانة ةاهس إذ نال (ه
ألن آةة ةاهس مسكانة مسكاق عالسكت الل وعالمتنكان فنالكا هبكا مجلكع علنكاس مك  مكؤم  وككافر فمكاجت  عكلغة عخلطكابو 

) عاكؤذن ابالمتثككال وت لكت ذاللتهنكا ل كك  مك  ةسكك(ع أذلكة عل ككرآن ف(كنهنم مهنتكك  وحكال ولكك ل  تكيج فلهنككا  ف ك  (ةسكك( ان
 وعإلنرال على للا عهل ى. 

وأمككا هكك ه عيةككة ف(سككانة مسككاق علت ملككا وعلتككا لخ فم كك  مككا فلهنككا آايت اكك  عإلميككان مكك   ككأصم للفلكك  مبفهنككامهنم أهككم ال  
 حتع  منم ذاللة ا  للس م   أصم عإلهعا  وعالعرتع  ول ل  أوور فلم ف   (ةؤمنان). 

صكلة  عكلغة علت للك  ابلكالمل   الكم (للسك ناع فلكم)و ومكا يف علنهنكان  عكلغة مف كال عجل ك    الكم وتاج ما يف عللل  مك  عخلعا  
(مرعككرع) تفننككاو واككا ةفلكك ه (مرعككرع) مكك  عارالغككة. وعا ككآ علككى علت للكك  وعاف ككال وعحكك  يف عاككآل. وهبكك ع نككال يف عل شككا  

أ  ففكي عيةكة عحتركاك إذ عا كآ: ت لنكا علللك  مظل(كا  (علت ا   مرععي م  حل  عا آ وه  ع علنظم عاطراع قأ عات لف)
 للس ناع فلم وعلنهنان مرعرع للنتشروع فلم. 

 وععلم أن ما نرن هنا فيت يف آةة سانة ةاهس ع ع ما ها م  وتاه علفروق علرالقلة فانتع إللهنا هنال .  
[) عطككف علككى 87 وككك  أتككاه ذعاككرة ](وةككامل ةككنفخ يف علعككان ففككزع مكك  يف علسكك(اوعت ومكك  يف عألنض إال مكك   ككاج هللا 

(وةامل حنشر م  ك  أمة فاتا)و عاذ  كم علسكلاق إو عااعظكة وعلاعلك  فكاصم اكا ذككروع  لكامل عحلشكر إو علنكان ذككروع أة كا مبكا 
نر  ذل  وها ةامل علنفخ يف علعانو تسملال عللهنم  ورات وناع علر   وإه عن مبا ة  رم  ا ذل عللم نالم (أتكاه ذعاكرة ) 

 ونالم (ففزع م  يف علس(اوعت وم  يف عألنض إال م   اج هللا). 
وعلنفخ يف علعان ت  مل يف ولم (ولم عال  ةامل ةنفخ يف علعان) يف سانة عأله امل وها ت رةا ل لفلة ص ون عألمر علت اةو  

مل ةنظرون)ووذلكك  هككا ةككامل إلحلككاج عألمككاعت وهككا علنفنككة علثاهلككة عاكك كانة يف نالككم ت ككاو (ص هفككخ فلككم أاككرى فككاذع هككم نلككا
عحلساب. وأما علنفنة عألوو فهني هفنة ة و هبا عإلحلاجو أ  هفخ عألنوع  يف أتسامهنا وهي سكاعة عه  كاج عحللكاة علك هلا 
فهنم ةع  انو وهل ع فرع عللكم نالكم (ففكزع مك  يف علسك(اوعت ومك  يف عألنض)و أ  ع ركة حعكال علفكزع وهكا عخلكا  مك  

عت عل ك عبوف   أحك  خيشكى أن ة كان م ك ابو فكالفزع حاصك   كا   ك  علنفنكة ولكلس هكا عانرة عحلساب ومشاه ة م ك 
 فزعا م  علنفنة ألن علناس حني علنفنة أماعت. 

وعالسككتثناج جم(كك  ةرلنككم نالككم ت ككاو   كك  (مكك  تككاج ابحلسككنة فلككم اككأ منهنككا وهككم مكك  فككزع ةامئكك  آمنككان) ونالككم (إن علكك ة   
  ككزصم علفككزع عألكككرب) وذلكك  من ةرككاذنهم عاالىل ككة ابلرشككانة. نككال ت ككاو (وتتل ككاهم سككر ت هلككم منككا عحلسككآ) إو نالككم (ال

 عاالىل ة ه ع ةام م عل   كنتم تاع ون) ونال (هلم علرشرى يف عحللاة عل هلا ويف عيارة). 
ك الم (أتى أمر هللا) وتيج  علغة عااحي يف نالم (ففزع) مع أن علنفخ مست ر و إل  ان  تح ع علفزع وأهم وعنع ال حمالة   

 ألن عا ي ةستلزمل علتح ع فعلغة عااحي كناةة ع  علتح عو ونرةنة عالست رال ظاهرة م  عا انع يف نالم (ةنفخ). 
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 وعل عارون: علعاقرون. أ  عألذالجو ة ال: ذار  ا ن منع وفر  وعاع ن عل ار ابلتحرة  وعل اان.  
عسم عجلاللةو وعإلتلان إو هللا عإلح ان يف م ان ن اىلم ونكا  أن ة كاذ عل ك(أ  وح(أ علغلرة علظاهر يف (أتاه) عاىل  إو 

علككى (ةككامل ةككنفخ يف علعككان) علككى ت كك ةر: أتككان فلككم وعا ككا  إللككم (ككك ) عا ككاض عنككم علتنككاة و ت كك ةره: مكك  فككزع  كك  يف 
 ةرهع وتاههنم نرت وال ذلة.  علس(اوعت وعألنض آتاه ذعارة . وأما م  عستثآ هللا مهم  اج أن ال ةفزعاع فهنم ال

 ونرأ عجل(هنان (آتاه)  علغة عسم علفاع  م  أتى. ونرأ محزة وحفل (أتاه)  علغة ف   عااحي فهنا ك الم (ففزع).  
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[)  علك   88(وترى عجلرال حتسرهنا تام ة وهي متر مر علسحاب صنع هللا عل   أت   ك   كيج إهكم اركأ مبكا تف لكان]  

مجهنان عافسرة : إن عيةة ح ت حاذاث  ع  ةامل ةنفخ يف علعان فم لاع نالم (وترى عجلرال حتسرهنا تام ة) عطفا نالم 
على (ةنفخ يف علعان) أ  وةامل ترى عجلرال حتسرهنا تام ة عخل.. وت لاع علرؤةة  عرةةو ومر علسكحاب تشكرلهنا لتن لهنكا مبكر 

علسحاب م عاذع منم إذماص تشرلم حال عجلرال حني ذل  عارون  ال  علسحاب يف علسرعةو وت لاع عاتلان علتشرلم مبرون
علسحاب يف هلن  عألتزعج وعهتفا هنا فل ان م  م آ نالم (وت ان عجلركال ككال هن  عانفكاش)و وت لكاع عخلطكاب يف نالكم 

ال). فل(ا أ    أن هك ه (ترى) لغأ م ني لل م ك  م  ةرىو وت لاع م آ ه ه عيةة يف م آ نالم ت او (وةامل ةسأ عجلر
عألحاعل ت ان نر  ةامل عحلشر ألن عيايت علب ونذ فرهنا ذكر ذك عجلرال وهسكفهنا تشكأ إو أن ذلك  يف عهتهنكاج علك هلا عنك  
عل انعة وهي علنفنة عألوو أو نرللهناو فأتا اع مصا تن ك حلنئ  ص تسأ ةامل عحلشر ل الم (ف   ةنسفهنا نم هسكفا) إو أن 

   ةتر ان عل ععي ال عاص لم) ألن عل ععي ها إسرعفل  (وفلم أن لالتراع أحاعال كثأةو ولل ععي م ال أة ا). نال (ةامئ
ونال   ض عافسرة : ه ع  ا ة ان عن  علنفنة عألوو وك ل  مجلع عيايت علب ذكر فلهنا هسف عجلرال وذكهنا و سهنا.  

علعكان) حكىت ةتسكلإ عللكم ع(ك  لفكظ (ةكامل)  ك  ن لكاه مك  عطكف  وكأصم مل ن لاع عطف (وترى عجلرال) علكى (ةكنفخ يف
عجل(لككة علككى عجل(لككةو وعلككاعو ال ت ت ككي ترتلككا عا طككا  هبككا مككع عا طككا  عللككمو فهنككا عطككف عككربة علككى عككربة وإن كاهككت 

 عا كانة أوو حاصلة اثهلا. 
علكنفخ يف علعكان وتسككلأ عجلركال مك  عملككا  وت ك  ككال علفكرة ني نالككم (صكنع هللا) عخل مكرعذع  ككم هتاةك  نك نة هللا ت ككاو وأن 

ن نتمو ف أصم أتولاع علعنع مب آ مطلع علف   م  قكأ علتكزعمل مكا يف مكاذة علعكنع مك  م كآ علرتكلكا وعإلنكاذو فكان عإلت كان 
 إتاذةو وعهل مل ال  تاص إو إت ان. 

ث  والوة أناعل: أح ها: أهكم مثك  للك هلا ةظك  ونال عااونذ : نل  ه ع مث  حر م هللاو أ  وللس  رب. وفل(ا حرب فلم عا 
 علناظر إللهنا أصا اث تة كاجلرال وهي آا ة  ظهنا م  علزوعل كالسحابو نالم سهن     عر  هللا علتسرت . 

 علثال: أهم مث  لملميان حتسرم اث تا يف عل لاو وع(لم صاع  إو علس(اج.  
 تسأ إو عل رش. وكأصم أنعذوع ابلت(ثل  علتشرلم وعالست انة. علثال : أهم مث  للنفس عن  اروص علرو و وعلرو   
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وال خيفى على علنان  علرعأ     ه ه علتأوةالت علثالوة ألهم إن كان (عجلركال) مشكرهنا هبكا فهنك ه عحلالكة قكأ اث تكة هلكا حكىت  
 ان لكم قكأ معكر   كم ت ان هي وتم علشرم وإن كان لفظ (عجلركال) مسكت انع لشكيج وككان مكر علسكحاب كك ل  ككان عاسكت

 وال ح(نلا. 
وللس يف كالمل عافسرة   فاج لرلان عاتعاص هك ه عيةكة من علرعىلكي  سكا عجلركال تامك ةو وال  لكان وتكم تشكرلم سكأها  

 سككأ علسككحابو وال تاتلككم علتكك ةل    الككم ت ككاو (صككنع هللا علكك   أت كك  ككك   ككيج) فلكك ل  كككان هلكك ه عيةككة وحككع ذنلككعو 
عو فاحككك هنا أصكككا ون كككت مانكككع عجل(لكككة عا رتحكككة عا رتحكككة  كككني عك(ككك  و لاهكككم مككك  نالكككم (ففكككزع مككك  يف وم كككآ ابلتأمككك  اللككك

علسك(اوعت ومكك  يف عألنض) إو نالككم (مك  تككاج ابحلسككنة فلكم اككأ منهنككا وهككم مك  فككزع ةامئكك  آمنكان) من ة ككان مكك  هلكك  
 ككني عسككت عاج للنظككرو و ككني علزوعتككر وعلنكك نو ك(ككا  ذللك  علككى ذنلككع صككنع هللا ت ككاو يف أونككاج عإلهكك عن وعلاعلكك  إذماتككا ومج ككا

صنع يف مجلة (أمل ةروع أان ت لنا عللل  للس ناع فلم) عيةة؛ أو هي م طافة على مجلة (أمل ةروع أان ت لنا عللل  للس ناع فلم) 
ج إو متثلك  عحللكاة   ك  عيةةو ومجلة (وةامل ةنفخ يف علعان) م رتحكة  لنهن(كا اناسكرة مكا يف عجل(لكة عا طكا  عللهنكا مك  عإلميكا

عااتو ول   ه ع عست عاج أله  عل لم وعحل (ة لتتاتم أهظانهم إو ما يف عل ان م  ذناىلع عحل (ة و  ةع علعن ة. وه ع 
م  عل لم علك   أذع يف عل كرآن لل كان م مكزة مك  عجلاهكا عل ل(كي ةك نكهنا أهك  عل لكمو ك(كا ككان م مكزة للرلغكاج مك  تاهركم 

 يف عجلهنة علثاهلة م  عا  مة عل ا رة. علنظ(ي ك(ا ن مناه 
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فان علناس كاهاع  سران أن علش(س ت ون حال عألنض فلنشأ م  ذونعصا هظامل عللل  وعلنهنانو و سران عألنض سكاكنة.   

هعككف  وعهتك ى   ككض عل(ككاج عللككاانن أن عألنض هككي علككب تكك ون حككال علشكك(س يف ككك  ةككامل ولللككة ذونة تت ككان منهنككا ظل(ككة
عل رة عألنحلة ت رةرا وحلاج علنعف عيار وذل  ما ة رب عنم ابللل  وعلنهنانو ول نهنا كاهت هظرةة مرمانة ابلن   وإمنا ككان 
علك عل عللهنكا ناعكك ة أن عجلكرمل عألصكغر أوو ابلتحككرك حكال عجلككرمل عألككرب عاكرترإ  سككأه وهكي علكة عنناعلككة ألن عحلرككة خمتلفككة 

 ان عاتحرك عألصغر حال عألكرب يف نأ  عل ني وحرإ عحلساب ومكا حت  كت هك ه علنظرةكة إال عا عنعت فال ماهع م  أن ة
يف عل كرآن علسكا ع عشكر  اعسكطة علرايحكي (قكالللي) عإلةطكايل. وعل ككرآن ةك مج يف حك(  ذالىللكم عجل(كة وع كا ذللك  ت ككاة  

 ع. علنان وعلظل(ة ذللال نمز إللم نمزعو فلم ةتناولم عافسرون أو تس(ع هلم نكز 
وإمنا ان  ذاللة حتكرك عألنض  تحكرك عجلركال منهنكا ألن عجلركال هكي عألتكزعج علناتئكة مك  عل كرة عألنحكلة فظهنكان حتكرك ظالهلكا  

متنانعة نر  علزوعل إو منتهنى ه عهناو ص آا ة يف علزايذة   ك  علكزوعل. ومشكاه ة حتكرك تلك  علظكالل حترككا  كاكي ذ لكا 
ن حتكرك ن((هنكا أمكامل نكرص علشك(س يف علعكرا  وعاسكاج أظهنكر مكع ككان علشك(س علن(  أ   وحاحا للرعص و وكك ل  ظهنكا 

 اث تة يف م رها  سا أنصاذ علربوص وعألهاعن. 
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وهلكك ع عالعترككان قككأ أسككلاب عالسككت الل علكك   يف نالككم ت ككاو (أمل ةككروع أان ت لنككا علللكك  للسكك ناع فلككم) فم كك  هنككا  طرةككع  
هللا عللم وسلم ت لل(ا لم ا آ ة نك ها كنهنم ول ل  ال عخلطاب  م ومل  عخلطاب (وترى عجلرال). وعخلطاب للنيب صلى

ة (كم ك(كا ع(ككم نالكم (أمل ةككروع أان ت لنكا علللكك  للسك ناع فلككم) يف هك ع عخلطككابو وعذاكان ل ل(ككاج أمتكم علكك ة  فتكان يف ونككت 
 ملككا يف هظكامل عألنض ك(ككا أللككع ظهنكان هكك ه عحل ل كة عل نل ككة. فككالنيب صكلى هللا عللككم وسككلم ألل كم هللا علككى هك ع علسككر عل

إ رعهلم عللم علسالمل على كلفلة إحلاج عااتىو عاتل هللا نسالم صلى هللا عللم وسلم   لم ذل  يف ونتم وعىلت(نم على عل(م 
هب ع علسر عل ملا يف نرآهم ومل فمره  ترللغم إذ ال ةت لع   ل(م للناس معلحة حلنئ  حكىت إذع كشكف عل لكم عنكم مك  ه ا كم 

 أه  عل رآن ذل  ح ا يف كتا مو فاستلاع سلف عحلمة  م وكان يف نرع م. وت  
وهكك ع علتأوةكك  لآلةككة هككا علكك   ةسككاع  نالككم (وتككرى عجلرككال) عا ت ككي أن علرعىلككي ةرعهككا يف هلئككة علسككاكنةو ونالككم (حتسككرهنا  

 ىلرة. تام ة) إذ ه ع علتأوة  مب آ عجلام ة ها عل   ةناسا حالة عجلرال إذ ال ت ان عجلرال ذع
ونالم (وهي متر) عل   ها مب آ علسأ (مر علسحاب) أ  مرع وعححا ل نم ال ةرني مك  أول وهلكة. ونالكم   ك  ذلك  كلكم  

(صككنع هللا علكك   أت كك  ككك   ككيج) عا ت ككي أهككم ععترككان  الككة هظامهنككا عاككألا  ال  الككة عخنككرعمل علنظككامل ألن اككرمل علنظككامل ال 
 ابألمر عل ظلم أو حنا ذل  م  أحاعل عيارة علب ال ت ا  حتت علتعان.  ةناسا وصفم ابلعنع عات   ول نم ةاصف

و(مككر علسككحاب) معكك ن مرككني لنككاع مككرون عجلرككالو أ  مككرونع تنت كك   ككم مكك  تهنككة إو تهنككة مككع أن علرعىلككي خياهلككا اث تككة يف  
إو آار فال ةش ر  م م اصا ك(ا خيال انظر علسحاب عل   ة م عألفع أهم مست ر وها ةنت   م  صاب وميطر م  م ان 

علناظر إال ون  قاب عنم. وهبك ع ت لكم أن عاكر قكأ علسكأ علك   يف نالكم ت كاو (وةكامل هسكأ عجلركال وتكرى عألنض ابن ة) فكان 
 ذل  يف ونت عاتالل هظامل عل امل عألنحي. 

 ذلك  صككن ا. وهكك ع وعهتعكا نالككم (صكنع هللا) علككى عاعكك نةة مؤكك ع ا كك(ان مجلككة (متكر مككر علسكحاب)  ت كك ةر: صككنع هللا 
متمل  هل ع علنظامل عل ملا إذ تتحرك عألتسامل عل ظل(ة مسافات  اس ة وعلناس  سكراصا نكانة اث تكة وهكي تتحكرك هبكم وال 

 ةش رون. 
   
 

 3108صفحة : 
 
و كثكر وعجلام ة: علساكنةو نالم أ   عراس. ويف عل شا : عجلام ة مك  مجك  يف م اهكم إذع مل ةكرب و ة كو أهكم مجكاذ جمكا    

عست (ال ه ع عكا  حىت ساوى عحل ل ة. وعلعنعو نال علرعقا: إتكاذة علف ك  ف ك  صكنع ف ك  ولكلس كك  ف ك  صكن ا نكال 
ت كاو (وةعككنع علفلكك ) (وعل(نككاه صككن ة لرككاس ل ككم) ة كال للحككاذق عكلكك : صككنعو وللح عنككة عكلكك ة: صككناع عه. ونعككر يف 

اس وعسكككت نعكم يف مص عل كككروس. نلككت: وأمكككا نالكككم:  كككئس مكككا تفسككأ علعكككنع عجلكككاهر  وصكككاحا عللسككان وصكككاحا عل كككام
صن تو فهنا على م آ علتنطئة ا  ظ  أهم ف   ف ال حسنا ومل ةتفط  ل رحكم. فالعكنع إذع أللكع عهعكرع  لل (ك  عجللك  

 علنافع وإذع أنة  قأ ذل  وتا ت لل ه على أهم نلل  أو هت م أو مشاكلة. 
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عاككت   يف عخلككأ أو علشككر نككال ت ككاو (تل ككف مككا صككن اع إن مككا صككن اع كلكك  سككاحر)و وععلككم أن علعككنع ةطلككع علككى عل لككم   
ووصف هللا ب(عل   أت   ك   يج)ت (لم نعك   كم علتك لل و أ  مكا هك ع علعكنع عل ملكا إال  كاوال ألمثالكم مك  علعكناىلع 

وعخللع وعست عمة علنظامل وللس م   عإلهللة عل نل ة علعنع. وه ع ة ت ي أن تسلأ عجلرال هظامل مت  و وأهم م  هاع علت اة 
 عخلرمل وعلتف ل . 

ومجلة (إهم ارأ مبا تف لكان) تك ةل  أو ععكرتعض يف آاكر عل كالمل للتك كأ وعلكاعظ وعلتحك ةرو ع كا نالكم (علك   أت ك  كك   
ن  ككيج) ألن إت ككان علعككنع أوككر مكك  آاثن سكك ة عل لككم فالكك     ل(ككم أت كك  ككك   ككيج هككا ارككأ مبككا ةف كك  عخللككع فللحكك نوع أ

 خيالفاع ع  أمره. 
ص تيج لتفعل  ه ع   الم ( م  تاج ابحلسنة) عيةة ف ان م  علتنلل وعل اذ إو ما  ع  ةامل ةنفخ يف علعانو ومك   

ت لاع أمر عجلرال م  أح ع  ةامل عحلشر ت لاع مجلة (إهم ارأ مبا تف لان) عستئنافا  لاهلا جلاعب ساىل : ف(اذع ة كان   ك  
ان  ني ة   هللا وتسلأ عجلرالو فأتلا تكاعاب إمجاللكا من هللا علكلم مف كال علنكاس ص فعك    الكم (مك  علنفخ وعلفزع وعحل 

 تاج ابحلسنة فلم اأ منهنا.. ) عيةة. 
ونكرأ عجل(هنككان (مبككا تف لككان)  تكاج عخلطككاب. ونككرأ ع كك  كثككأ وأ كا ع(ككرو (ةف لككان)  لككاج علغكاىلرني عاىلكك ع حكك(أه علككى (مكك  يف  

  عألنض). علس(اوعت وم  يف
[ ومكك  تككاج ابلسككلئة ف رككت وتككاههنم يف علنككان) هكك ه 89(مكك  تككاج ابحلسككنة فلككم اككأ منهنككا وهككم مكك  فككزع ةامئكك  آمنككان] 

عجل(لكة  لككان ان ككي عكك  نالككم (ففكزع مكك  يف علسكك(اوعت ومكك  يف عألنض إال مكك   كاج هللا) ألن علفككزع م ككتض عحلشككر وعحلككان 
 للحساب. و(م ) يف كلتا عجل(لتني  رللة. 

كيج مست (  يف ح ل تم. وعلراج يف (ابحلسنة) و (ابلسلئة) لل(عاحرة عكا ةةو وم ناها: أهم ذو عحلسنة أو ذو علسلئة. وع 
وللس ه ع ك الم (م  تاج ابحلسنة فلم عشر أمثاهلا وم  تاج ابلسلئة فال نزى إال مثلهنكا) يف آاكر عأله كامل. فكاا آ هنكا: 

ة وم  تاج وها م  أه  علسلئةو فاكيج انظر إو نالم (وك  أتاه ذعارة ) وعحلسنة م  نيج ةامئ  وها م  فاعلي عحلسن
وعلسلئة هنا للمنس وها  (  على أك(  أفرعذه يف عا امل عخلطكامو أ  مك  متح كت حالتكم للحسكنات أو كاهكت قالكا 

للسلئات أو قالركة عللكمو ك(كا أحاعلم ك(ا ة ت لم نالم (وهم م  فزع ةامئ  آمنان)و وك ل  عل   كاهت حالتم مت(ح ة 
 عنت اه نالم (ف رت وتاههنم يف علنان). 

و(اأ منهنا) عسم تف ل  عتعلت  م (م ) علتف لللةو أ  فلم تزعج اأ م  حسنة وعح ة ل الم ت او يف عيةكة عألاكرى  
  (فلم عشر أمثاهلا) أو اأ منهنا  رفا ألن عحلسنة م  ف   عل ر  وعجلزعج عللهنا م  عطاج هللا.

ونالم (وهم م  فزع ةامئ  آمنان) ترلني نالم آهفا (إال م   اج هللا) وهؤالج هم علك ة  ككاهاع أهك  عحلسكناتو أ  متح كاع  
هلا أو قلرت على سلئاهتم قلرة عظل(ة  ل  كاهت سلئاهتم م  علناع عاغفان ابحلسنات أو عا حاض ابلتا ة ونذ عاظكامل. 

وتكككاههنم يف علنكككان)و أ  قلركككت سكككلئاهتم وقطكككت علكككى حسكككناهتم أو متح كككاع  وكككك ل  نالكككم (ومككك  تكككاج ابلسكككلئة ف ركككت
للسككلئات من كككاهاع قككأ مككؤمنني أو كككاهاع مكك  عاككؤمنني أهكك  عجلككرعىلم وعلشكك اج. و ككني أهكك  هككاتني عحلككالتني أصككنا  كثككأة يف 
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وأن علسلئة هلا أورها علسيج  ذنتات علثاعب وذنتات عل  اب. ومجاع أمرها أن عحلسنة هلا أورها ةامئ  عاتال أو ابألاانةو
 مب  عنها وم  عن ما م هنا م  أمثاهلا وما ة افئهنا م  عحلسنات أح عذها (فال تظلم هفس  لئا). 

   
 

 3109صفحة : 
 
ونرأ عجل(هنان (م  فزع ةامئ )  حافة (فزع) إو (ةامل) م  (ةامئ ) وإحافة (ةامل) إو (إذ) ففتحكة (ةكامل) فتحكة  نكاج أله   

لف إو عسككم قككأ مككت(    (فككزع) م ككر  ابإلحككافة إو (ةككامل) و(ةككامل) م ككر  ابإلحككافة إو (إذ) و(إذ) عسككم  مككان أحكك
 م افة إو مجلتهنا عا اض عنهنا تناة  عل اض. وعلت  ةر: م  فزع ةامل إذ فتان نهبم. 

وعا كآ وعحكك  علككى ونكرأ عاصككم ومحكزة وعل سككاىلي  تنككاة  (فكزع)و و(ةامئكك ) منعككااب علكى عاف ككال فلكم مت ل ككا ب(آمنككان).  
عل رعجتني إذ عارعذ علفزع عا كان يف نالم (ففزع م  يف علس(اوعت وم  يف عألنض) فل(كا ككان م لنكا عسكتاى ت رةفكم وتن كأه. 

 فاحت ت عل رعجمن م آ ألن إحافة عاع ن وتن أه ساعج يف ع مل إفاذة عل (امل فت ني أهم فزع وعح . 
ض. وعكك   عل ككا يف هكك ه عيةككة إو علاتككاه ذون   لككة عجلسكك  وإن كككان عل ككا وعل ككا: ت كك  ظككاهر علشككيج إو عألن   

 جل(لع عجلسم ألن علاتاه أول ما ة لا إو عألنض عن  عل ا ك الم عمرئ عل لس:          
ة ا على عألذنان ذو  عل نهنر  وهك ع مك  نرلك  نالكم ت كاو (سكحروع أعكني علنكاس) ونالكم (واكا سك إ يف أةك ةهنم) ونكال   

 شى:          عألع
[) تك ةل  للزوعتككر عات  مكةو فاخلطككاب لل(شككركني 90وأنك مل إذع مككا أعكني علنككاس تفكرق (هكك  جتكزون إال مككا كنكتم ت (لككان]  

عل ة  ةس( ان عل رآن على لرة ة عاللتفات م  علغلرة   كر عألمساج علظاهرة وهي م  نرل  علغاىلا. وذكر حك(اىلرها ع تك عج 
ى) وما    ه م  عيايت إو هنا. وم ت ى علظاهر أن ة ال: ه  نزون إال ما ككاهاع ة (لكان م  نالم (إه  ال تس(ع عاات

ف اهككت هكك ه عجل(لككة كككالتلنلل اككا ت كك مل وهككا أن عجلككزعج علككى حسككا ع اىلكك هم وأع(ككاهلم ومككا عل  لكك ة إال ع(كك  عل لككا 
 فل ل  وتم عخلطاب إللهنم ابااعتهنة. 

 و علناس ةامئ و أ  ال ة ال ل   فرةع: (ه  جتزون إال ما كنتم ت (لان). ونا  أن ت ان م اال ل ال حم و  ةاتم إ 
وعالستفهنامل يف م آ علنفي   رةنة عالستثناج. وونوذ (ه ) ا آ علنفكي أورتكم يف مغكو عللرلكا عسكت (اال مسك ا نكال (أن ةكرعذ  

 سان إال عإلحسان). وعلراج يف نالم:          ابالستفهنامل هبا علنفي ول ل  ذالت على عخلرب    ها (إال) حنا (ه  تزعج عإلح
أال ه  أاا علو ل ةك   ك عىلم ونكال يف آاكر كالمكم: إن مك  م كال عإله كان علك   ةسكت (  فلكم عالسكتفهنامل إه كان ونكاع   

علشككيج وهككا م ككآ علنفككي. وهكك ع تنفككرذ  ككم (هكك ) ذون عهل(ككزة. نككال علكك ماملو يف عحلاع ككي عهلن ةككة نالككم: ةككرعذ ابالسككتفهنامل 
 ب(ه ) علنفي ةش ر من مثة عستفهناما ل نم جما   ال ح ل ي عه. 

 وأنال: ه ع عست (ال كثأ ومنم نال لرل :           
 ه  أان إال م  ن ل ة أو م ر ونال علنا غة:            
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وهكك  علككي من أاشككاك مكك  عككان حلكك  تككاج ب(مكك ) علككب تكك ا  علككى علن ككرة يف سككلاق علنفككي ل عكك  علتنعككلل علككى   
ل (امل و اعه ه كثأة. ول   أص  ذل  أهم عستفهنامل ع  علنفي ل ع  علت رةر ابلنفي. وعلت  ةر: ه  ال جتكزون إال مكا كنكتم ع

ت (لكانو فل(ككا عنكرتن  ككم عالسكتثناج قالرككا وعحلكر  علزعىلكك  يف علنفككي يف   كض عااعحككع حك فاع علنككايف وأ كر اع حككر  عالسككتفهنامل 
مفاذ عل المل هفلا وعهسلنت (ه ) ع  عالستفهنامل فعانت مفل ة علنفي. ون  أ ران  م آ علنفي ععت(اذع على عل رةنة فعان

 إو ه ه عيةة عن  نالم ت او (ه  نزون إال ما كاهاع ة (لان) يف عألعرع . 
[ وأن أتلكاع عل كرآن 91(إمنا أمرت أن أعر  نب هك ه علرلك ة علك   حرمهنكا ولكم كك   كيج وأمكرت أن أككان مك  عاسكل(ني] 

[) أتككت هكك ه علسككانة علككى كثككأ مكك  مطككاع  92 ى فامنككا ةهنتكك   لنفسككم ومكك  حكك  ف كك  إمنككا أان مكك  عانكك نة ]ف(كك  عهتكك
عاشركني يف عل رآن وفل(ا تاج  م م  أصال عإلسالمل م  علتاحل  وعلر   وعلاعل  مفاهني م  علتعرة  وعلت (  وعلت كرةض 

م ت ككاو (تلكك  آايت عل ككرآن وكتككاب مرككني هكك ى و شككرى محككاعل عا كك  ني علسككالفني مفعككال ذلكك  تفعككلال ع تكك عج مكك  نالكك
لل(ؤمنني) إو هناو فل(ا كان يف االل ذل  إحلافهنم على علرسال صلى هللا عللم وسلم أن فتكلهنم مبكا وعك هم أو أن ة كني 

 هلم أت  ذل  وة الان (مىت ه ع علاع  إن كنتم صاذنني). 
   
 

 3110صفحة : 
 
م وتككانكهنم مبنتلككف عألذلككة نلاسككا ومتثككلالو وورككت هللا نسككالم   ككروب مكك  علتثرلككت وأتككت علككى ذحككض مطككاعنهنم وت لالهتكك  

ع ت عج م  نالم (إذ نال ماسى ألهلم إل آهست اننع) ونالكم (فتاكك  علكى هللا إهك  علكى عحلكع عاركني)و ومكا صكاحا ذلك  
حلسكابو واتامكا للسكانة وفعك  م  ذكر ما ل لم علرس  علسا  ان.     ذل  كلم عستؤهف عل المل عستئنافا ة كان ف ل كة ع

عخلطكابو أفسك   ككم علكى عاشكركني ع ذهككاجهم مبكا  سككران أصكم أفح(كاع علرسككال صكلى هللا عللككم وسكلم مبكا أل ككاه عللكم وةطككأ 
قككرعب قككرونهم مبككا هظ(ككاه مكك  سفسككطةو وتككاجوع  ككم مكك  الرطككةو وةزةكك  علرسككال تثرلتككا وتط(لنككا مهككم أنحككى ن ككم مذعج أماهككة 

أمر علرسال عللهنا علعالة وعلسالمل أن ة ال هلم (إمنا أمرت أن أعر  نب ه ه علرل ة عل   حرمهنا) فهن ع  علترللر وذل  من
تل ني للرسال صلى هللا عللم وسلم. وعجل(لة م ال نال حم و  ذل عللم مكا عطكف عللكم يف هك ه عيةكة مكرتني وهكا (ف ك  

 هنا متع   مو وعلثال م طا  على أول عل المل. إمنا أان م  عان نة  ون  عحل(  هلل) فان عألول مفرع عللم ف
وعفتتا  عل كالمل مذعة عحلعكر إلفكاذة حعكر إحكايف ابعتركان مكا ت ك(نتم حمكاونعهتم علسكا  ة مك  للكا ت ملكا علاعلك و ومكا   

 تطاولاع  م م  إه ان عحلشر. 
  مك  هفاسك م وال مبكا سكاى ذلك  وعا آ: ما أمرت  شيج  ا ترتغان م  ت لني أت  علاعلك  وال مك  عنكتالع إحالكة علر ك 

إال من أورت على عراذة نب وعح  وأن أكان مسل(ا وأن أتلا عل رآن علل مو ففلم علربعهكني علسكال ة وعلك الالت عل ال كة 
ف(  عهت ى فال ميك  علكي عهتك عجه وإمنكا هفكع  كم هفسكم؛ ومك  صك  ف(كا أان   كاذن علكى عهت عىلكمو ول كو منك نه ك(كا أهك نت 
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فلم ميل اع هلم ه اي حىت أهل  هللا عل الني. وه ع يف م آ نالم ت كاو (فكان حكاتاك ف ك  أسكل(ت وتهنكي علرس  أناعمهنا 
 هلل وم  عتر  ). 

ون  أذمج م  االل ه ع تناةهنا  شأن م ة وت رة ا هبم   فرهم ابل   أس نهنم هبا وحرمهنا فاهتف اع  تحرميهناو وأ  رهم  
 مبا ت نم ص ونهم م  ااعلر إارعص علرسال صلى هللا عللكم وسكلم وعاكؤمنني مك  مصم ال ميل ان تل  علرل ة ف ا فهنم هللا

 م ة وذل  م  مجلة ما عنت اه نالم (إن ن   لل لم ما ت   ص ونهم وما ة لنان). 
فلهنكك ه علن ككت أتككرى علككى هللا صككلة حككرمل تلكك  علرلكك ةو ذون أن ة ككان عااصككال للرلكك ة فلكك ع مل ة كك : علككب حرمهنككا هللاو اككا  
 (نم علعكلة مك  علتك كأ ابلن (كة علكلهنم ومك  علت كرةض  ظالهلكم إذ عرك وع أصكناما ال متلك  مك  علرلك ة  كلئا وال أكسكرتهنا تت

 ف ال ومزةةو وه ع ك الم (فلل ر وع نب ه ع علرلت). 
هبك ع عالعتركان  وعإل انة إو علرلك ة علكب هكم هبكا ألصكا حاحكرة لك ةهنم   كان مكا هكا ابذ منهنكا لأهظكان. وعإل كانة إو علر كاع 

 فا لة نال ت او (وأتر اع يف ه ه عل هلا ل نة) ونال (إان مهنل اع أه  ه ه عل رةة). 
 وعل  ول ع  ذكر م ة ابمسهنا عل لم إو لرة ة عإل انة اا ت ت لم عإل انة م  علت ظلم.  
حما ة فلش(  م ة وما حاهلا إو صاةكة وترلني أسم عإل انة ابلرل ة ألن هباج علتأهل  عسم لطاىلفة م  عألنض م لنة م روفة  

ح وذ عحلرمل. وم آ (حرمهنا) ت لهنا حرعماو وعحلرعمل عا(ناعو وعلتحكرمي عانكع. وة لكم مت لكع عانكع  سكلاق مكا ةناسكا علشكيج 
عا(ناع. فاارعذ م  حترمي علرل ة حترمي أن ة ا  فلهنا ما ة اذ صكالحهنا وصكال  مكا هبكا مك  سكاك  وذع كة و كمر. فلك ا  

ذلكك  منككع قككزو أهلهنككا وعالهتكك عج علككلهنم وظل(هنككم وإاككافتهنم ومنككع صككل ها ونطككع  ككمرها علككى حكك وذ م لامككة. وهكك ع يف 
علتحككرمي  ككا أوحككى هللا  ككم إو إ ككرعهلم عللككم علسككالمل إذ أمككره من ةرككو  لتككا لتاحلكك ه وابسككتما تم لكك عاة إ ككرعهلم إذ نككال (نب 

 عت   ه ع  ل ع آمنا). 
رمل وة ككان ه عككا علككى عاككتال  ععترككان سككرا علتحككرمي وصككفتمو فتحككرمي علزمككان وعا ككان مزةككة فككالتحرمي ة ككان ك(ككاال لل(حكك 

 وتف ل و وحترمي علفاعحو وعالتة وعل مل وعخل(ر حت أ هلاو وعحملرمات للنس  وعلرحاع وعلعهنر  ايذة يف عحلرمة. 
 منع ما فلم حر لل(اتاذة  فلم.  فتحرمي عا ان: منع ما ة ر ابحلال فلم. وحترمي علزمانو كتحرمي عأل هنر عحلرمل: 
وت  لا ه ع جب(لة (ولم ك   يج) عحكرتعس لكئال ةتكاهم مك  إحكافة ن ا لتكم إو علرلك ة عنتعكان مل كم عللهنكا لكل لم أن تلك   

 عإلحافة لتشرةف عا ا  إللم ال لت رةف عا ا   ت لني مظهنر مل م. 
   
 

 3111صفحة : 
 
ن مك  عاسكل(ني) لمل كانة إو عالاكتال   كني عألمكرة  فكان عألول أمكر ة (لكم يف وت رةر (أمرت) يف نالم (وأمكرت أن أككا   

ااصة هفسم وها أمر إهلامل إذ عع(م هللا م  عراذة عألصنامل م  نر  علرسالة. وعألمكر علثكال أمكر ة ت كي علرسكالة ونك  مشك  
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) ألن ككال مك  عإلسكالمل وعلكتالوة مك   كؤون ذعاة عخللع إو علتاحل . وهل ه علن تة مل ة رن أمرت يف نالكم (وأن أتلكاع عل كرآن
 علرسالة. 

ويف نالم (أن أكان م  عاسل(ني) تناةم هب ه عألمة إذ ت ك  هللا نسكالم آحاذهكاو وذلك  ه تكة مك  عل ك ول عك  أن ة كال:  
 أن أكان مسل(ا. 

لاهككم حككع تالوتككم)و ونالككم ( وعلككتالوة: نككرعجة كككالمل م ككني علككى علنككاسو ونكك  ت كك مل يف نالككم ت ككاو (علكك ة  آتلنككاهم عل تككاب ةت 
 وعتر اع ما تتلاع علشلالني على مل  سلل(ان)يف سانة علر رة. 

 وح   مت لع علتالوة لظهنانهو أ  أن أتلاع عل رآن على علناس.  
وفككرع علككى علككتالوة مككا ة ت ككي عه سككامل علنككاس إو مهنتكك  وحككالو أ  منتفككع  ككتالوة عل ككرآن عللككم وقككأ منتفككع مرلنككا أن مكك   

منكا ككان عهتك عؤه لفاىلك ة هفسككم. وهك ع  ايذة يف حتكرةض علسكام ني علكى عالهتكك عج هبك   عل كرآن ألن فلكم هف كم ك(ككا عهتك ى فا
 آذهت  م علالمل. 

وإظهنان ف ك  عل كال هنكا لتأكلك  أن حكظ علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم مك  ذعكاة عا رحكني عل كالني أن ةكرلغهنم عإلهك عن فكال   
ل  عللهنم نرال ذعاتم. وعارعذ ابان نة : علرس و أ  إمنا أان وعح  م  علرس  ما كنت ةط( اع أن  (لم إعرعحهنم على أن ة

   عا م  علرس  وسنب سنة م  أنس  نرلي وهي علترللر (فهن  على علرس  إال علرال  عارني). 
هللا عللم وسلم من [) كان ما أمر علرسال صلى 93(ون  عحل(  هلل سأة م آايتم فت رفاصا وما ن    غاف  ع(ا ت (لان] 

ة ال لل( اه ة  مشت(ال علكى أن هللا للك ة  عحلكع مك  علتاحلك  و كرعىلع عإلسكالمل وأن هللا هك ى  كم علنكاس مبكا أهكزل هللا عللكم 
م  عل رآن عاتلاو وأهم ت لم يف ع عذ علرس  عان نة و ف ان ذل  م  أعظم علن م عللم يف عل هلا وأ شكرها معظكم ذنتكة يف 

ذل  أمر من  (  علن م عللم يف عل هلا وأ شرها معظم ذنتة يف عيارة م  أت  ذل  أمر من  (  هللا  عيارة م  أت 
ابل ل(كة علكب محكك  هللا هبكا هفسككم وهكي كل(ككة (عحل(ك  هلل) عجلام ككة ا كان مكك  عحملامك  ت كك مل  لاصكا يف أول سككانة علفاحتكة. ونكك  

 عراذه عل ة  عصطفى) يف ه ه علسانة.  ت  مل عل المل على نالم (ون  عحل(  هلل وسالمل على
ص عستأهف ابالحرتعس  ا ةتا م عا اه ون حني ةس( ان آايت علتربؤ م  م رفة علغلاو ونعر م امل علرسكالة علكى علك عاة  

إو عحلع م  أن ة ان يف ذل  ه كض للاعلك  ابل ك عب فنكتم عل كالمل  تح لكع أن علاعلك  نرةكا ال حمالكة وأن هللا ال خيلكف 
فتظهنككر هلككم ذالىلكك  صكك ق هللا يف وعكك ه. ولكك ل  عككرب عكك  علاعلكك  ابيايت إو أصككم سككلح  هبككم مككا فلككم تعكك ةع اككا  وعكك ه

أاربهم  م علرسال صلى هللا عللم وسلم حني ةاننان أن ما كان ة ال هلم ها عحلعو ف( آ (فت رفاصا) ت رفان ذاللتهنا كان 
  اللة وعل المة. مت لع عا رفة ها ما يف عناعن عيايت م  م آ عل

وعلسني تؤذن مصا إنعجة نرةرةو فايايت حاصلة يف عل هلا مث  عل اانو وعهش اق عل (رو وعستئعال صكناذة هم ةكامل  ك نو  
وم رفتهنم إايها حتع  ع ا حعاهلا ولا يف ونت علنزع وعلغرقرة. ون  نال أ ا سفلان لللة علفت : ل   عل(ت أن لكا ككان 

قكآ عكو  كلئا. ونككال ت كاو (سكنرةهنم آايتنكا يف عيفككاق ويف أهفسكهنم حكىت ةتركني هلككم أهكم عحلكع). ف(كك  مكع هللا إلكم قكأه ل كك  أ
عيايت يف أهفسهنم إع(ال سلا  عاؤمنني علك ة  ككاهاع ةست ك فاصم يف أعنكاق سكاذهتم وككربعىلهنم ةكامل  ك ن. نكال أ كا تهنك  

 سم وها ما مل ة   خيطر لم على ابل. ونوحم يف علغلع(ة ةامل   ن (وه  أع(  م  نت  نتلم نامم) ة و هف
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ونالم (وما ن    غاف  ع(ا ت (لان) نكرأه انفكع وع ك  عكامر وحفكل وأ كا ت فكر وة  كاب (ت (لكان)  تكاج عخلطكاب فل كان  
ذل  م  متامل ما أمر علرسال عللم علعالة وعلسالمل من ة الم لل(شركني. وفلم  ايذة إه عن من أع(اهلم تستاتا ما سأوهم 

ايت. وعاكرعذ: مكا ة (لاهكم يف تاهكا تل كي ذعكاة نسكالم حم(ك  صكلى هللا عللكم وسكلم ونرآهكم ألن هفكي علغفلكة عكك  هللا مك  عي
 مست (  يف علت رةض مهم منهنم ابارصاذ ال ةغاذن هلم م  ع(لهنم  لئا. 

   
 

 3112صفحة : 
 
رسكال عللكم علسكالمل   ك ما أمكر  كم مك  عل كال ونرأ علرانان (ة (لان)  لاج علغلرة فهنا عطف على (نك ) وعا عكاذ تسكللة عل  

 من هللا أحعى أع(اهلم وأهم جما ةهنم عنهنا فال ةلأس م  هعر هللا. 
 ون  تاجت اامتة تام ة ابلغة أنعى ح  م   القة حس  عخلتامل.  
  سم هللا علرمح  علرحلم  
 سانة عل عل  
نكاع لفكظ (عل عكل) فلهنكا عنك  نالكم ت كاو (فل(كا مسلت سانة عل عل وال ة كر  هلكا عسكم آاكر. ووتكم علتسك(لة  ك ل  و  

 تاجه ونل عللم عل عل). 
فال عل عل   أحلفت إللم علسانة ها نعل ماسى عل   نعكم علكى  ك لا عللهن(كا علسكالمل فل(كا ل لكم يف معكر نرك   

اروتككم منهنككا. فل(ككا ح ككي يف علسككانة مككا نعككم ماسككى كاهككت هاتككم علسككانة ذعت نعككل حل اةككة نعككلو ف ككان عل عككل 
 ال فلهنا. وتاج لفظ عل عل يف سانة ةاسف ول   سانة ةاسف هزلت     ه ه علسانة. متاق

وهي م لة يف نال مجهنان علتا  ني. وفلهنا آةة (إن عل   فرض علل  عل رآن لرعذك إو م اذ). نل  هزلت على علنيب صلى  
لكك ه. وهكك ع ال ةناككك  أصككا م لككة ألن عاككرعذ هللا عللكم وسككلم يف عجلحفككة يف لرة ككم إو عا ةنككة للهنمككرة تسككللة لككم علكى مفاننككة  

 ابا ي ما هزل نر  حلال علنيب صلى هللا عللم وسلم ابا ةنة ك(ا أن عارعذ ابا ل ما هزل     ذل  ولا كان هزولم مب ة. 
 هرتغكي وع  م ات  وأ   عراس أن نالم ت او (عل ة  آتلناهم عل تكاب مك  نرلكم هكم  كم ةؤمنكان) إو نالكم (سكالمل علكل م ال 

 عجلاهلني) هزل ابا ةنة. 
وهككي علسككانة علتاسكك ة وعألن  ككان يف عكك عذ هككزول سككان عل ككرآنو هككزيل   كك  سككانة علن(كك  ونركك  سككانة عإلسككرعجو ف اهككت هكك ه  

علطاعسككني علككثال  متتا  كككة يف علنككزول ك(ككا هكككا ترتلرهنككا يف عاعككحفو وهكككي مت(اولككة يف عفتتككا  والوتهنكككا  كك كر ماسككى عللكككم 
 ل  عل   مح  كتاب عاعحف على ت لهنا متالح ة. علسالمل. ول   ذ

 وهي مثان ومثاهان آةة ابتفاق عل اذة .  
  
 أقرعحهنا  
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ع كت(لت هكك ه علسككانة علككى علتناةككم  شككأن عل ككرآن وعلت ككرةض من  لغكاج عاشككركني عككاتزون عكك  عإلتلككان  سككانة مثلككم. وعلككى  
ر كك  فلنكا وللكك ع) إو نالكم (وأهككت مك  عل ككافرة ) ففعككلت تفعكل  مككا عمجك  يف سككانة علشك رعج مكك  نكال فرعككان ااسكى (أمل ه

 سانة عل عل كلف كاهت تر لة ماسى يف آل فرعان. 
 و ني فلهنا سرا  وعل مل  فرعان.  
وفلهنا تفعل  ما أمج  يف سانة علن(  م  نالم (إذ نال ماسى ألهلم إل آهست اننع) ففعلت سانة عل عل كلف سان  

وصككف عا ككان علكك   هكاذ  فلككم ابلككاحي إو أن ذكككرت ذعكاة ماسككى فرعككان ف اهككت هكك ه ماسكى وأهلككم وأةكك  آهككس علنكان و 
علسانة أوعكا ألحكاعل هشكأة ماسكى إو ونكت إ القكم علك عاة ص أمجلكت مكا   ك  ذلك  ألن تفعكللم يف سكانة عألعكرع  ويف 

 سانة علش رعج. وعا عاذ م  علتفعل  ما ةت (نم م   ايذة عااععظ وعل رب. 
ق تلكك  عل عككة إمنككا هككا لل ككربة وعااعظككة لككل لم عاشككركان سككنة هللا يف   ثككة علرسكك  وم املتككم عألمككم عا   ككة وإذ نكك  كككان سككا  

 لرسلهنا. 
 
وحت ى عاشركني   لم علنيب صلى هللا عللم وسلم   ل  وها أمي مل ة رأ ومل ة تا وال االإ أه  عل تابو ذة  هللا ذل   

 نرة علشرك وأه نهم إه عنع  للغا.  تنرلم عاشركني إللم وحت ةرهم م  ساج عا
 وفن  ناهلم (لاال أويت مث  ما أويت ماسى) م  عخلاعنق ك لا عل عا حلة ص عهت احهنم يف ناهلم إذ ك  اع ماسى أة ا.  
 وحت عهم  عما  عل رآن وه ةم مع ه   علتانعة.  
 وأ ط  م اذةرهم ص أه نهم مبا ح  ابألمم عا   ة نس  هللا.  
 أذلة على وح عهلة هللا ت او وفلهنا كلهنا ه م عللهنم وذكرهم مبا سلح  هبم ةامل عجلزعج.  وساق هلم 
وأحنكى علكلهنم يف ععتكزع هم علكى عاسككل(ني   كاهتم وه (كتهنم ومكاهلم من ذلك  متككاع علك هلا وأن مكا عذاكر لل(سكل(ني عنكك  هللا  

 اأ وأ  ى. 
ل مكك  ذلكك  إو علتكك كأ من أمثككال أولئكك  ال  ظككان  ن ككلم وأع رككم   ككرب عاثكك  هلككم  ككال نككانون يف نككامل ماسككى. وهلكك 

 عيارة وأن عل انرة لل(ت ني. 
وهل  ذل  إمياج إو عنرتعب مهنكاترة عاسكل(ني إو عا ةنكةو وإميكاج إو أن هللا مظهنكرهم علكى عاشكركني   الكم (وهرةك  أن منك   

 على عل ة  عست  فاع يف عألنض) عيةة. 
 رسال صلى هللا عللم وسلم وتثرلتم ووع ه مهم ن    ل ه يف نر تم ومي نم م  هاعصي عل الني. واتم عل المل  تسللة عل 
   
 

 3113صفحة : 
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وة كرب عنك   أن ة كان عاسكل(ان وذوع أن تفعكك  هلكم نعكة نسكالة ماسكى عللككم علسكالمل ف كان عا عكاذ عهتفكاعهنم مبككا يف   
 عىلهنم. فاا عاذ ع ت عج هم عاسكل(ان ولك ل  نكال ت كاو يف أوهلكا (هتلكا تفاصللم م  م رفة انف ة هلم تنظأع حلاهلم وحال أع

 علل  م  هرا ماسى وفرعان ابحلع ل امل ةؤمنان)أ  لل(ؤمنني. 
 [) ت  مل عل ال يف هظأه يف فاحتة سانة علش رعج. 1(لسم] 
عإل انة يف نالم (تل  آايت  [) 3[ هتلاع علل  م  هرا ماسى وفرعان ابحلع ل امل ةؤمنان]2(تل  آايت عل تاب عارني] 

عل تكاب عارككني) علككى حنككا عإل ككانة يف هظككأه يف سككانة علشكك رعج. فااشككان إللكم مككا هككا م ككرؤ ةككامل هككزول هكك ه عيةككة مكك  عل ككرآن 
 تناةهنا  شأن عل رآن وأهم  أن عظلم. 

 ومجلة (هتلا علل  م  هرأ ماسى) مستأهفة عستئنافا ع ت عىللا.  
 الم (هتلا علل ) للتشاةع هل ع علنرأ اا فلم م   ىت عل رب   ظلم تعر  هللا يف ال م. ومهن  لنرأ ماسى وفرعان    
وعلتالوة: عل رعجة ل المل م تاب أو حمفا  ك(ا نال ت او (وأن أتلا عل رآن)و وها ةت  ى إو م  ترلر إللكم علكتالوة  كر   

 نالم (وإذع تللت عللهنم آايتم) يف سانة عألهفال. (على) وت  مت عن  نالم (وعتر اع ما تتلا علشلالني) يف علر رةو و 
وإسناذ علتالوة إو هللا إسناذ جما   ألهم عل   فمر  تالوة مكا ةكاحى إللكم مك  عل كالمل وعلك   ةتلكا ح ل كة هكا تربةك  ممكر  

 م  هللاو وه ع ك الم ت او (تل  آايت هللا هتلاها علل  ابحلع) يف سانة علر رة. 
علنيب صلى هللا عللم وسلم ألهم علك   ةتل كى ذلك  عاتلكا. وعكرب عك  هك ع عخلكرب ابلنركا إلفكاذة أهكم اكرب وت لت علتالوة على  

 ذو  أن وأ لة. 
وعلالمل يف (ل امل ةؤمنان) المل علت لل و أ  هتلا علل  ألت  نامل ةؤمنان ف اهت علغاةة م  تالوة علنرأ على علنيب صكلى هللا  

منكان فكالنيب ةرلكر ذلك  لل(كؤمننيو فكان ككان فرةكع مك  عاكؤمنني سكألاع أو تشكافاع إو عللم وسلم هي أن ةنتفكع  ك ل  نكامل ةؤ 
تفعل  ما تاج م  نعة ماسى وفرعان يف سانة علش رعج وسانة علن(  وها علظاهرو فتنعلعهنم ابلت للك  وعحك  وعهتفكاع 

ج   اللة علفحاى ألن عا امل إلفاذة علنيب صلى هللا عللم وسلم   ل  م هنم أت ن وأناىو فل ل  مل ةت رض لم ابل كر عتتزع
 م  سأل وقأهم قأ ملتفت إللم يف ه ع عا امل. 

وإن مل ة   هزول هك ه عل عكة عك  تشكا  مك  عاسكل(ني فتنعكلل عاكؤمنني ابلكتالوة ألتلهنكم تناةكم مصكم علك ة  ةنتف كان  
 ال ه ه عل عل علناف ة للزذعذوع   ل  ة لنا. ابل رب وعااععظ ألصم  مياصم أصرحاع متطلرني لل لم وعحل (ة متشافني ألمث

وحعال ع ذايذ عل لم للنيب صلى هللا عللم وسلم   ل  م لامل م  كاهكم هكا عاتل كي وعارلكر للتك كر مك  ذلك  مكا عل(كم مك   
سك  نر  وةزذعذ عل(ا مبا عسا أن ال ة ان ن  عل(مو ويف ذل  تثرلت فؤعذه ك(ا نال ت او (وكال ه ل علل  م  أهراج علر 

 ما هثرت  م فؤعذك وتاجك يف ه ه عحلع وماعظة وذكرى لل(ؤمنني). 
فاارعذ   امل ةؤمنان نامل عإلميان  أصم وسملتهنم. ولمل انة إو م آ مت   عإلميان م  هفاسهنم أتر  وصف عإلميان علكى   

عاتلرسككان ابإلميككان.وتيج كل(ككة (نككامل) للفلكك  أن كككاصم مككؤمنني هككا مكك  م امككات نككاملتهنم ك(ككا نكك مناه قككأ مككرة. فككاارعذ: 
  علغة عا انع لل اللة على أن إمياصم ماتاذ يف عحلال ومست(ر متم ذ. 
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ويف ه ع إعرعض ع  عل اج اباشركني يف ساق ه ه عل عة مبا ة ع  فلهنا م  عل ربة وعااعظة فاصم مل ةنتف اع   ل  وإمنا  
 عهتفع هبا م  آم  وم  سلؤم      مساعهنا. 

 لم (ابحلع) لل(ال سةو وها حال م  ح(أ (هتلاع)و أو صفة للتالوة عاستفاذة م  (هتلاع). وعلراج يف نا  
 وعحلع: علع ق ألن حع إذ عحلع ها ما  ع لم أن ةثرت عن  أه  عل  ال علسلل(ة وعألذاين عل امية.  
كالمككا مكك  هرككأ ماسككى   ومف ككال (هتلككاع) حمكك و  ذل عللككم صككفتم وهككي (مكك  هرككا ماسككى وفرعككان). فالت كك ةر: هتلككا عللكك  

 وفرعان. 
و(م ) تر ل لة فان عاتلكا يف هك ه علسكانة   كض نعكة ماسكى وفرعكان يف علاعنكع أال تكرى أهكم نك  ذككرت يف عل كرآن أ كلاج  

 م  نعة ماسى مل ت كر هنا مث  ذكر آةة علطافان وعجلرعذ. 
فكو (مك )  عىلك ة ألهكم ةكرى أن (مك ) تكزعذ وت   علزخمشر  (م ) عمسا مب آ (  ض) فم لهنا مف كال (هتلكاع). وت ك  عألا 

 يف عإلوراتو فم   (هرا ماسى) ها عاف ال تر  ر  عجلر علزعىل ة. 
 وعلنرأ: عخلرب عاهنم عل ظلم.  
   
 

 3114صفحة : 
 
(إن فرعككان عككال يف عألنض وت كك  أهلهنككا  ككل ا ةست كك ف لاىلفككة مككنهنم ةكك    أ نككاجهم وةسككتحي هسككاجهم إهككم كككان مكك    

ه ه عجل(لة وما عطف عللهنا  لان جل(لة (هتلاع) أو  لان ل(هرأ ماسى وفرعان) ف  مل لم عإلمجكال لل اللكة [) و 4عافس ة ]
 على أهم هرأ لم  أن عظلم واطر مبا فلم م   ىت عل رب. وعفتتاحهنا  ر  علتاكل  لالهت(امل ابخلرب. 

(ان هبا عل  عأل لاج وم لاالهتاو وةسأون يف وع ت أت عل عة   كر أسراهبا لت ان عربة لل(ؤمنني ةتن ون منهنا سننا ة ل  
 ؤوصم على لرعىل هناو فلاال جترب فرعان وها مك  نركل  عخلكالل مكا حك   كم و  امكم عالستئعكالو واكا اكرص  نكا إسكرعىلل  مك  

 ذل عل راذةة. وه ع مع عق عاث : معاىلا نامل عن  نامل فاعىل و ونالم ت او (وعسى أن ت رهاع  لئا وها اأ ل م). 
 صانت عظ(ة فرعان يف عل هلا   الم (عال يف عألنض) لت ان عل ربة هبالكم     ذل  عل لا أكرب عل رب. و  
وم آ عل لا هنا عل ربو وها عا مامل م  عل لكا عا نكا  كالك   يف نالكم ت كاو (جن لهنكا للك ة  ال ةرتكان علكاع يف عألنض).  

م أحك و فكال لا مسكت ان ا كآ علتفكاق علكى قكأهو قكأ حم كاق وم ناه أن ةستش ر هفسم عللا على ماحكع قكأه لكلس ةسكاوة
حلع م  ذة  أو  رة ة أو نعي ح اق عانلانات م م فاذع عستشك ر ذلك  مل ة ركأ يف تعكرفاتم  رعكي صكال  وجتنكا فسكاذ 

 وحر وإمنا ةترع ما حت وه إللم  هناتم وإنحاج هاعهو وحسر  أن فرعان كان ن   هفسم إهلا وأهم ع   علش(س. 
فلككلس مكك  عل لككا عاكك مامل نتحككان أحكك  يف أمككر مكك  عألمككان ألهككم تكك ةر ابلرتحككان فلككم تككراي علككى سككرا نتحككان ع لككي   

كرتحان عل امل على عجلاه  وعلعاحل على علطاحل وعل كي على علغيبو أو سرا نتحكان عكاذ  وةشك(  عل كاهال وهكا كك  
 لو على تناذه ونتحان عل احي على عاتناص(ني. نتحان ال ةست لم هظامل عجل(اعات إال مبرععاتم كرتحان أمأ عجل
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وأعكك ل علرتحككان مككا كككان مكك  نركك  علكك ة  وعلشككرة ة كرتحككان عاككؤم  علككى عل ككافرو وعلت ككي علككى علفاسككعو نككال ت ككاو (ال  
ةستا  من م م  أهفع م  نر  علفت  ونات  أولئ  أعظكم ذنتكة مك  علك ة  أهف كاع مك    ك  ونكاتلاع وككال وعك  هللا عحلسكآ) 

 رتت  يف ك  ع(  أه  عخلربة  م وعإلتاذة فلم وفل(ا ونعج ذل  فاألص  عاساوعة. وة
وفرعان ه ع هكا (نع(سكلس) علثكال وهكا عالك  علثالك  مك  ملكاك عل اىللكة علتاسك ة عشكرة يف عصكطال  عاكؤناني للفرععنكةو  

 ح لع. وكان فاحتا كرأع   ة  علسطاة وها عل   ول  ماسى عللم علسالمل يف  ماهم على علت
وعألنض: هككي أنض معككرو فككالت رةف فلهنككا لل هنكك  ألن ذكككر فرعككان ن لهنككا م هنككاذة عنكك  علسككامع ألن فرعككان عسككم ملكك   

معر. ونا  أن جت   عارعذ ابألنض مجلع عألنض ة و عاشهنان عا رو  منهناو فالالق عألنض كالالق عالسكتغرعق عل كريف 
 كالذ عهلنك  مك  حك وذ صكر (عل نك ) يف عهلنك  إو صكر علطاهكة يف أونابو ف   كان مل  فرعكان (نع(سكلس) علثكال  تك ع مك  

 فاا آ أنض  ل تمو وكان علاه أناى م  علا ملاك عألنض وساذة عألناعمل. 
وعلشلع: مجع  ل ة. وعلشل ة: عجل(اعة علب تشلع قأها على ما ةرة و أ  تتا  م وتطل م وتنعره ك(ا نال ت او (ه ع م   

مكك  عكك وه)و وأللككع علككى علفرنكة مكك  علنككاس علككى سككرل  علتاسككع   النكة عإللككالق عكك  علت للكك  نككال ت ككاو (مكك   كل تم وهكك ع 
 عل ة  فرناع ذةنهنم وكاهاع  ل ا ك  حزب مبا ل ةهنم فرحان). 

ومكك  علرالقككة عاتلككانه هنككا للكك ل علككى أهككم ت كك  أهكك   ككالذ عل ككرإ فرنككا ذعت هزعككات تتشككلع ككك  فرنككة إللككم وت ككاذ  علفرنككة  
ارى للتم هلم حرب    هنم  ر ضو ون  أقرى  لنهنم عل  عوة للأم  أتلرهنم عللم ك(ا ة ال (فرق حت م) وهي سلاسكة ال عأل

 تللع إال ابا ر ابل   وعل  و وال تللع  سلاسة ويل أمر عألمة علاعح ة. 
 عنكم للتسكآ لكم مكا ح كي وكان (نع(سلس)علثال نسم  الذ معر إو سكت ووالوكني إايلكة وأنكامل علكى كك  إايلكة أمكرعج هكاعاب 

عنم يف ه ه عيةة   الم ت او (ةست  ف لاىلفة منهنم) علاعنع مانع عحلكال مك  حك(أ (ت ك ) وأ ك لت منهنكا  ك ل ع كت(ال 
مجلة (ة    أ ناجهم وةستحلي هساجهم) ألهم ما ف   ذلك  هبكم إال ألهكم عك هم حك فاجو أ  أذلكة ف كان ةسكامهنم عل ك عب 

ل علشانة. وعلطاىلفة عاست  فة هي لاىلفة  و إسرعىلل و وح(أ (منهنم) عاىل  إو أهلهنا ال وةسنرهم ل رب عللنب ولأع(ا
 إو ( ل ا). وت  مل عل المل على ذ   أ ناج  و إسرعىلل  يف سانة علر رة. 

   
 

 3115صفحة : 
 
الكم (نكال أعكاذ ومجلكة (إهكم ككان مك  عافسك ة ) ت للك  جل(لكة (إن فرعكان عكال يف عألنض). ونك  عل(كت  كا م كى عنك  ن  

ابهلل أن أكككان مكك  عجلكككاهلني)يف علر ككرة أن عخلكككرب  تلكك  علعككلغة أذل علكككى مت كك  علاصكككف  ككا لككا نلككك : أن أكككان تكككاهالو 
ف  ل  نالم (إهم كان م  عافس ة ) ذعل على   ة مت   عإلفسكاذ مك  ال كم ولف ك  عل كان إفكاذة مت ك  اكرب علف ك  مك  

 عمسم. 
 م  فرعانو ذل  أن ف لم ه ع ع ت(  على مفاس  عظل(ة.  فحع  أتكل  ا آ مت   عإلفساذ 
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عافسكك ة عألوو: علت ككرب وعلتمككرب فاهككم مفسكك ة هفسككلة عظل(ككة تتالكك  منهنككا مفاسكك  مجككة مكك  عحت ككان علنككاس وعالسككتنفا    
  كانهنم وسكاج م ا كرهتم و ك  ع عوتككم فكلهنمو وسكاج ظنكم هبككم وأن ال ةرنكا فكلهنم ماتركات ف كك  سكاى مكا ةرحكي  ككهناتم 

رمو فككاذع عه ككم إو ذلكك  أهكم ويل أمككرهم ونععككلهنم كاهككت صكفة عل ككرب م ت ككلة سككاج نعاةتكم هلككم وعالتككرتعج علككى ذحككض وق ك
ح انهنمو وأن ةرم هنم   ني عالحت ان فال ة رأ جبلكا علعكاحل هلكم وذفكع عل كر عكنهنمو وأن ةرتكز منكاف هنم لنفسكم وةسكنر مك  

ل ككاملهنم ابلغلظكة ويف ذلكك   ك  علرعكا يف هفاسككهنم مك   طشككم عسكتطاع مكنهنم خل مككة أقرعحكم وأن ال ةلككني هلكم يف سلاسكة ف
 وتربوتم. فهن ه علعفة هي أمل عافاس  ومجاعهنا ول ل  ن مت على ما ة كر    ها ص أع رت مهم كان م  عافس ة . 

  كهنم عافس ة علثاهلة: أهم ت   أه  عا(ل ة  كل ا وفكرنهنم أنسكاما وت ك  مكنهنم  كل ا م كر ني منكم وةفهنكم منكم أهكم ت ك    
    ذل  وذل  فساذ يف عألمة ألهم ةثأ  لنهن(ا علتحاس  وعلتراقضو ون      هنا ةرت ل عل وعىلر  ر ضو فت ان علفكرق 
عحملظاظكككة عنككك ه متطاولكككة علكككى علفكككرق عألاكككرىو وت ككك   علفكككرق عألاكككرى لتزحكككز  عحملظكككاظني عككك  حظكككاهتم  ل كككاج علن(ل(كككة 

ةك ها علزمكان يف م اىلك     كهنم لكر ض فتنكةو و كأن عالك  علعكاحل أن وعلا اايت عل اذ كة فلحلكاع حمك  عياكرة . وه ك ع 
ن   علرعلة منم كلهنا مبنزلة وعح ة مبنزلة عأل ناج م  عألب  ا هلم عخلأ وة امهنم ابل  ل وعللنيو ال ملزة لفرنكة علكى فرنكةو 

 وة ان عنرتعب أفرعذ عألمة منم مب  عن عازعاي علنفسلة وعل  للة. 
: أهم ةست  ف لاىلفة م  أه   ل تم فلم لهنكا حم كرة مهن كامة عجلاهكا ال مسكاوعة  لنهنكا و كني فكرق أاكرى عافس ة علثالثة 

وال عكك ل يف م املتهنككا مبككا ة امكك   ككم علفككرق عألاككرىو يف حككني أن هلككا مكك  عحلككع يف عألنض مككا لغأهككا ألن عألنض ألهلهنككا 
 وس اصا عل ة  عستالناها وهشأوع فلهنا. 

إسكككرعىلل  ونككك  ككككاهاع نطنكككاع يف أنض معكككر  رحكككى مل هنكككا يف  مككك  ةاسكككف وأعطكككاع أنض (تاسكككان)  وعاككرعذ ابلطاىلفكككة:  نكككا 
وع(روها وت اوروع فلهنا وم ى عللهنم فلهنا أن  (اىلة سنةو ف ان هلم م  عحلع يف أنض عا(ل ة ما لساىلر سك اصا فلكم ة ك  

او (لاىلفكة مكنهنم) إذ ت لهنكا مك  أهك  عألنض م  عل  ل ت لهنم مبنزلة ذون منا ل قأهمو ون  أ ان إو ه ع عا آ نالم ت 
 عل ة  ت لهنم فرعان  ل ا. 

وأ ككان   الككم (لاىلفككة) إو أهككم عست كك ف فرة ككا كككامالو فأفككاذ ذلكك  أن عالست كك ا  لككلس تككاناي علككى أ ككناص م لنككني  
اهلم    ترى ألسراب ت  ي عست  افهنم ك اصم ساعني ابلفساذ أو للساع أهال لالعت عذ هبم الحنطا  يف أاالنهنم وأع(

 عست  افم على ععتران عل نعرةة وعل رللة وذل  فساذ ألهم ة رن علفاح  اباف ال. 
م  أت  ذل  عالست  ا  عانا  ابل نعرةة أترى   تم على أفرعذ تل  علطاىلفة ذون متللكز  كني مسكتحع وقكأه ومل ةكرعع  

أ  فمر  ك  هنمو فاسكناذ علك    إللكم جمكا  ع لكي. وعاكرعذ  علناعلة م  ذكانة وأهاوة وهي: عافس ة علرع  ة: أهم ة    أ ناجهم
ابأل ناج: عل كان م  عأللفال. ون  ت ك مل ذككر ذلك  يف سكانة علر كرة. ونعك ه مك  ذلك  أن ال ت كان لركو إسكرعىلل  نكاة مك  

 نتال نرللتهنم حىت ة ان علنفاذ يف عألنض ل امم ااصة. 
ي حلكاة عإلان  مك  عأللفكال فكأللع علكلهن  عسكم علنسكاج ابعتركان عاكآل عافس ة عخلامسة: أهم ةستحلي علنسكاجو أ  ةسكتر  

إميككاج إو أهككم ةسككتحللهن  للعككرن هسككاج فتعككلح  اككا تعككل  لككم علنسككاج وهككا أن ةعككرن  غككااي إذ لككلس هلكك  أ وعص. وإذ كككان 
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عا عك  عه لكا  عحت انه   ع  نامم ع  علتزوص هبك  فلكم ةركع هلك  حكظ مك  نتكال عل كامل إال ن كاج علشكهناةو وابعتركان هك ع
 عالستحلاج مفس ة مبنزلة ت  ل  عأل ناج إذ ك  ذل  ععت عج على عحلع. ون  ت  مل آهفا مانع مجلة (إهم كان م  عافس ة ). 

   
 

 3116صفحة : 
 
[ ومن ك  هلكم يف عألنض وهكر  فرعكان 5(وهرة  أن من  على عل ة  عست  فاع يف عألنض وجن لهنم أىل(ة وجن لهنم علكاعنوني ]  

[) عطكف مجلكة (وهرةك ) علكى مجلكة (إن فرعكان عكال يف عألنض) اناسكرة مكا يف 6ن وتناذ ا منهنم ما كاهاع  ك نون]وهاما
تل  عجل(لة م  هرا ت  ل  عأل ناج وعستحلاج علنساجو فل ل  م  علكا فرعكان يف عألنض وهكا  لكان لنركأ ماسكى وفرعكان فكان 

 أ ماسى وفرعانو وها مانع عربة عظل(ة م  عرب ه ه عل عة. إنعذة هللا عخلأ ابل ة  عست  فهنم فرعان م  متامل هر
وتيج  علغة عا انع يف ح اةة إنعذة م ت الستح ان ذل  علانت كأهم يف عحلال ألن عا آ أن فرعان ةطغى عللهنم   

مكك  وهللا ةرةكك  يف ذلكك  علانككت إ طككال ع(لككم وت لهنككم أمككة عظل(ككةو ولكك ل  تككا  أن ت ككان مجلككة (وهرةكك ) يف ماحككع عحلككال 
ح(أ (ةست  ف) ابعتران أن تل  عإلنعذة م انهة لانت عست  ا  فرعان إايهم. فاا آ علكى عالحت(كالني: وحنك  حلنئك  

 مرة ون أن هن م يف  م  مست ر  على عل ة  عست  فاع. 
 وعا : عإله املو وتاج م انعم م (امل عل ني على اال  عل لاس.  
لككككب عست ككك فهنا فرعككككان. وعألنض يف عألنض يف نالكككم (إن فرعككككان عككككال يف و(علككك ة  عست كككك فاع يف عألنض)هكككم علطاىلفككككة ع 

 عألنض). 
وه تة إظهنان عل ة  عست  فاع ذون إةرعذ ح(أ علطاىلفة للتنرلم على ما يف علعلة م  علت لل  فان هللا نحلم ل راذهو وةنعكر  

 عاست  فني عاظلامني عل ة  ال ةستطل ان حللة وال ةهنت ون سرلال. 
كر مكك  عاكك  أن  ككة أ ككلاج عطفككت علككى ف كك  (منكك ) عطككف عخلككاص علككى عل ككامل وهككي: ت لهنككم أىل(ككةو وت لهنككم واككل ابلكك   

علاعنونيو وعلت( ني هلم يف عألنضو وأن ة ان  وعل مل  فرعان على أة ةهنم يف ه كم أاكرى مجكةو ذككر كثكأ منهنكا يف سكانة 
 علر رة. 

م أمككة حككرة مال ككة أمككر هفسككهنا هلككا  ككرة ة عاذلككة ونككاهان فأمككا ت لهنككم أىل(ككة فلكك ل  من أاككرتهنم مكك  ذل عل راذةككة وت لهنكك 
م امالهتككا ونككاة تكك فع هبككا أعكك عجها و ل ككة االعككة هلككا وح ككانة كاملككة تفككاق ح ككانة تأهتككا  لكك  تعككأ نكك وة لأمككم يف 
م  ؤون عل (كال وللكا عهلنكاجو فهنك ع م كآ ت لهنكم أىل(كةو أ  ة تك   هبكم قكأهم وةك عان علنكاس إو عخلكأ وانهلك  مبكا  لغك

 مل  إسرعىلل  يف عهن  سلل(ان عللم علسالمل. 
 وأما ت لهنم علاعنوني فهنا أن ةغطلهنم هللا ذاين نامل آارة  و  (هنم فلهنمو فاإلن  مست (  جما  يف االفة أمم أارى.  
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  فالت رةف يف (علاعنوني) ت رةف عجلنس عافل  أصم أه  عإلن  عخلاص وها إن  علسلطة يف عألنض     م  كان نرلهنم م 
أهكك  علسككلطانو فككان هللا أونوهنككم أنض عل ن ككاهلني وعحلثلككني وعألمككانةني وعألنعملككنيو وأحلهنككم حملهنككم علككى مككا كككاهاع عللككم مكك  

 عل ظ(ة حىت كاهاع ة رفان ابجلرا رة نال ت او (نالاع اي ماسى إن فلهنا ناما ترانة ). 
لشككامل إن كاهككت علككالمل عاحككا عكك  عا ككا  إللككم. وعلت( ككني هلككم يف عألنض تثرلككت سككلطاصم فل(ككا مل ككاه منهنككا وهككي أنض ع 

و ت(ك  أن ة كان عا كآ ت ككاةتهنم  كني أمكم عألنض إن محكك  علت رةكف علكى تكنس عألنض عانحعككر يف فكرذو أو علكى عل هنكك و 
 أ  عألنض عا هناذة للناس. 

عل هنكفو وت ك مل عل كالمل وأص  علت( ني: عجل ك  يف عا كانو ونك  ت ك مل يف نالكم ت كاو ( إان م نكا لكم يف عألنض) يف سكانة  
 على ع ت اق علت( ني وتعانةفم عن  نالم ت او (م ناهم ما مل من   ل م) يف سانة عأله امل. 

 و(ما كاهاع   نون) ها  وعل مل هنم  سرا نت  م   و إسرعىلل  حسر(ا أه نه   ل  عل هنان.  
 وم آ إنعجهتم ذل  إنعجهتم م  ماتم وأسرا م.  
   
 

 3117صفحة : 
 
عان عل   أن  ذل  ها ملك  معكر (منفتكا ) علثالك  وهكا علك   ح كم معكر   ك  (نع(سكلس) علثكال علك   كاهكت وفر   

والذة ماسى يف  ماهم وها عل   كان   ن ظهنكان نتك  مك  إسكرعىلل  ة كان لكم  كان. و(هامكان) نكال عافسكرون: هكا و ةكر 
ن لككلس ابسككم علككم ول نككم ل ككا اطككة مثكك  فرعككان. وظككاهر آايت هكك ه علسككانة ة ت ككي أهككم و ةككر فرعككان وأحسككا عن هامككا

فرعان وكسرى ونلعر وجنا ي. فالظاهر أن هامان ل ا و ةر عال  يف معر يف ذل  عل عكر. وتكاج يف كتكاب أسكتأ مك   
كتكا عللهنكاذ عالح كة ابلتكانعة تسك(لة و ةككر (أحشكا ةكروش) ملك  علفكرس (هامكان) فظنككاه عل(كا فزع(كاع أهكم مل ة ك  لفرعككان 

عهكك وع هكك ع علظكك  مط نككا يف هكك ه عيةككة. وهكك ع ع ككتراه مككنهنم فككان عألعككالمل ال تنحعككر وككك ل  أل ككاب و ةككر عمسككم هامككان و 
علكاالايت نك  تشكرتك  كني أمكم عاتمككانةو فلمكا  أن ة كان هامكان عل(كا مك  عألمككان فكان عألعكالمل تت كرن يف عألمكم وعل عككانو 

 رس يف م ة أسرهم. ونا  أن ة ان ل ا اطة يف معر فن   عللهناذ ه ع علل ا إو  الذ علف
وةشرم ه ع علط   ل     ض عاستشرنني م  هعانى عل عر يف نالم ت او يف  كأن مكرمي حكني ح كى نكال أهلهنكا هلكا (اي  

أات هانون) ف الاع: ه ع وهم عجنر م  كان أم مرمي عمسم ع(كرعن فتكاهم أن ع(كرعن هكا أ كا ماسكى علرسكال عللكم علسكالملو 
ى وهككانون وهككا جما فككة فككان علنعككانى ال ة رفككان عسككم أم مككرمي وهكك  ميتنككع أن ة ككان وترككع ذلكك  تككاهم أن مككرمي أاككت ماسكك

 مس(ى على عسم أم ماسى وهانون وه  ميتنع أن ة ان ارمي أخ عمسم هانون. ون  ت ل(نا على ذل  يف سانة مرمي. 
 مثاذ). وعجلناذ مجع عجلن . وةطلع عجلن  على عألمة نال ت او (ه  أمك ح ة  عجلناذ فرعان و   
ونككرأ عجل(هنككان (وهككر )  نككان عل ظ(ككة وهعككا علف كك  وهعككا (فرعككان) ومككا عطككف عللككم. ونككرأه محككزة وعل سككاىلي والككف  

 (وةرى)  لاج علغاىلا مفتاحة وفت  علرعج على أهم م انع نأى ونفع (فرعان) وما عطف عللم. ومآل م آ عل رعجتني وعح . 
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اعكة مك  علنكاس علكب جتت(كع علكى أمكر تتر كمو فلك ل  ةطلكع علكى عل سك ر وعجلن  عسم مجع ال وعح  لم م  لفظكم: هكا عجل( 
 ألن ع(لهنم وعح  وها ا مة أمرةهنم ولاعتم. 

(وأوحلنكككا إو أمل ماسكككى أن أنحككك لم فكككاذع افكككت عللكككم فأل لكككم يف علكككلم وال هكككايف وال حتكككزل إان نعذوه إللككك  وتكككاعلاه مككك   
  عست ك فاع)و إذ عل ك  مكك  أتكزعج علنركأ. وتت ك(  هك ه عجل(لككة [) عطكف علكى مجلكة (وهرةك  أن منكك  علكى علك ة7عارسكلني]

تفعلال ك(ك  نالكم (وهرةك  عن منك  علكى علك ة  عست ك فاع)و فكان عإلنعذة اكا ت ل كت  ه كاذ  كو إسكرعىلل  مك  علك ل الكع هللا 
 عان   هلم. 

اعنذعت عإلهللككة. فككان عإلهلككامل وعلككاحي هنككا وحككي إهلككامل ةاتكك  عنكك ه مكك  عهشككرع  علعكك ن مككا   ككع عنكك ها ألهككم اككالر مكك  علكك 
علعاذق ة رض للعاحلني فلانع يف هفاسهنم ة لنا ةر ثان  م إو ع(  مكا أهل(كاع إللكم. ونك  ة كان هك ع علكاحي  كرؤاي صكاذنة 

 نأهتا. وأمل ماسى مل ة ر  عمسهنا يف كتا عللهناذو وذكر عافسرة  هلا أمساج ال ةاوع  عحتهنا. 
. وعألمر  نحاعم ةؤذن جب(  لاةت وهي أن هللا اا أنعذ ذل  ن ن أن ة ان مظهنكر ونالم (أن أنح لم) تفسأ ل(أوحلنا) 

ما أنعذه ها عجلنني عل   يف  ط  أمل ماسى ووح تم أممو واافت عللم ععت عج أهعان فرعان على ولل ها وحتأت يف أمرها 
 فأهل(ت أو أنةت ما نعم هللا هنا ويف ماعحع أارى. 

   أن: أافلم م ة ترح م فلهنا فاذع افت عللم أن ة ر  اربه فأل لم يف عللم. عإلنحاع عل   أمرت  م ةت ( 
وإمنا أمرها هللا  نحاعم لت اى  نلتم  لران أمم فاهكم أسك   ابلطفك  يف أول ع(كره مك  لركان قأهكاو ولل كان لكم مك  علرحكاعة  

ا  آل فرعككان إايه وإةعككالم إو  لككت فرعككان عألاككأة نركك  إل اىلككم يف علككلم نككات ةشكك   نلتككم فل(ككا  ككني ن فككم يف علككلم و ككني علت كك
وع تغككاج عارعحككع وذالللككة أاتككم إايهككم علككى أمككم إو أن أح ككرت إلنحككاعم فككأنتع إللهنككا   كك  أن فاننهنككا   ككض ةككامل. وح ككي  
كتا عللهناذ أن أمل ماسى ارأتم والوة أ هنر ص اافت أن ةفشا أمره فاح تم يف سفإ م أ ون فتم يف علنهنر. ون   شرها 

ا ةزة   هنا مهم نعذه إللهنا و عذ على ذل  مبا  شرها هللا مبا ةزة   هنا مهم نعذه إللهنا على ذل  مبكا  شكرها مبكا سكل ان هللا مب
 لم م  م امل كرمي يف عل هلا وعيارة مهم م  عارسلني. 

   
 

 3118صفحة : 
 
عنكك  عل ككرونة ذف ككا لل ككر عحمل ككع ابل ككر  وعلظككاهر أن هكك ع علككاحي إللهنككا كككان عنكك  والذتككم وأصككا أمككرت من تل لككم يف علككلم  

 عاش اك فلم ص أل ي يف ة لنهنا مهم ال مس عللم. 
وعلكلم: علرحكر وهكا هنكا صكر علنلك  علكك   ككان ةشكع م ةنكة فرعكان حلك  منككا ل  كو إسكرعىلل . وعلكلم يف ككالمل عل كرب مككرعذ   

 ظكلم ةسك(ى  كرع نكال ت كاو (ومكا ةسكتا  علرحكرعن علرحرو وعلرحر يف كالمهنكم ةطلكع علكى عاكاج عل ظكلم عاسكترحرو فكالنهنر عل
 ه ع ع ب فرعت ساىلر  رع م وه ع مل  أتاص)و فان عللم م  عألصان. 
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ون  كاهت ه ه عيةكة مثكاال مك  أمثلكة ذنكاىلع عإلعمكا  عل كرآل فك كر علكاض يف علشكفاج وعل كرليب يف علتفسكأ ةزةك  أحك  ا  
  لة تنش :          على عيارة ع  عألص( ي: أهم مسع تانةة أعرع

 أستغفر هللا ألمر  كلم                      نتلت إهساان  غأ حلكم   
مث  قزعل انع(ا يف ذلم                      عهتعف علللك  ومل أصكلم وهكي ترةك  علتانةكة ابل كرآن. ف كال هلكا: ناتلك  هللا مكا   

لت لكم (أو ة ك  هك ع فعكاحة مكع نالكم ت كاو (وأوحلنكا إو أمل أفعح  ةرة  ما أ لغ  (وكاهاع ةس(ان علرالقة فعاحة) ف ا
ماسى أن أنح لم فاذع افت عللم فأل لم يف عللم وال هايف وال حتزل إان نعذوه إللك  وتكاعلاه مك  عارسكلني) فم(كع يف آةكة 

 وعح ة اربة و وأمرة و وصلنيو و شانتني). 
 فت عللم) ألهم ةش ر ]عصا ستنا  عللم. فاخلربعن  ا (وأوحلنا إو أمل ماسى) ونالم (فاذع ا 
 وعألمرعن  ا: (أنح لم) و (أل لم).  
 وعلنهنلان: (وال هايف) و (ال حتزل).  
 وعلرشانمن (إان نعذوه إلل  وتاعلاه م  عارسلني).  
حرلكاو أو وعخلا : تانع أمر م روهو وعحلزن: حالة هفسلة تنشأ م  حاذ  م روه للنفس كفاعت أمكر حمركابو أو ف ك   

    هو أو حنا ذل . 
 وعا آ: ال هايف عللم عهلالك م  عإلل اج يف عللمو وال حتزل على فرعنم.   
 وعلنهني ع  عخلا  وع  عحلزن صي ع  سررلهن(ا و ا تانع عا روه وعلتف ر يف وحشة علفرعق.  
ي أهككم ال ةهنلكك  وأصككا ال تشككتاق إللككم  طككال ومجلككة (إان نعذوه إللكك ) يف مانككع عل لككة للنهنلككني ألن حكك(ان نذه إللهنككا ة ت كك 

 عاغلا. وأما نالم (وتاعلاه م  عارسلني) فاذاال لل(سرة عللهنا. 
[) عاللت كا  عفت كال مك  علل كإو 8(فالت طم آل فرعان لل ان هلم ع وع وحزان إن فرعان وهامان وتناذ ا ككاهاع اكالئني] 

ذهكال. أسكن  عاللت كا  إو آل فرعكان ألن عسكتنرعص م كات ماسكى وها تناول علشيج عال كى يف عألنض وحناهكا   عك  أو 
مكك  علنهنككر كككان مكك  إحكك ى علنسككاج عحلافككات اب نككة فرعككان حككني كاهككت مككع أترعهبككا وذعايهتككا علككى سككاح  علنلكك  ك(ككا تككاج يف 

 عإلصحا  علثال م  سفر عخلروص. 
مل ككككي وهككي المل تكككانة مثكك  ككككيو  هككي مت ل كككة وعلككالمل يف (لل ككان هلكككم عكك وع) المل علت للككك  وهككي عا روفكككة عنكك  علنحكككاة  ككال 

ب(علت طم) . وحع المل كي أن ت ان تكانة اعك ن منسكر  مك  (أن) عا ك نة   ك  علكالمل ومك  علف ك  عانعكاب هبكا فلك ل  
عاع ن ها عل لة علراعثة على ص ون ذل  علف   م  فاعلم. ون  عست (لت يف عيةة عست (اال وعنذع علكى لرة كة عالسكت انة 

 ل ة لظهنان أصم مل ة   ذععلهنم إو علت الم أن ة ان هلم ع وع وحزان ول نهنم علت طاه نأفة  م وحرا لكم اكا أل كي يف ذون عحل
هفاسهنم م   ف ة عللم ول   اا كاهكت عانركة علت كالهنم إايه أن ككان هلكم عك وع يف هللا وماتكا حكزن هلكمو  كرهنت عل انركة 

ا الست انة م آ عحلر  إو م كآ آاكر عسكت انة تر لكةو أ  عسكت أ عحلكر  تر كا ابل لة يف كاصا هتلمة للف   كشأن عل لة تر 
 الست انة م ناه ص تسر  م  عا آ إو عحلر  فل ل  مسلت عست انة تر لة عن  مجهنان عل(اج عا ال االفا للس اكي. 
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ن آاككر   كك  هكك عو أ  لل ككان وحكك(أ (هلككم) ة ككاذ إو آل فرعككان ابعترككان علاصككف عل نككاعل ألن ماسككى كككان عكك وع لفرعككا  
 ل ولتهنم وأمتهنم ع وع وحزان ف   كاهت   ثة ماسى يف م ة ع   فرعان ه ع. 

ووصفم ابحلكزن وهكا معك ن علكى ت ك ةر مت لكع حمك و و أ  حكزان هلكم ل اللكة نالكم هلكم علسكا ع. ولكلس هك ع مك  علاصكف  
ا مانكع عسكم علفاعك  ف كان م كآ علعك ن ناىل(كا اباع ن لل(رالغة مثك  نالك : فكالن عك لو ألن ذلك  إذع ككان عاعك ن وعن ك

 ابااصا . وعا آ هنا: لل ان هلم حزان.وعإلسناذ جما  ع لي ألهم سرا عحلزن وللس ها حزان. 
ونككرأ عجل(هنككان (وحككزان)  فككت  عحلككاج وعلككزع . ونككرأه محككزة وعل سككاىلي والككف   ككم عحلككاج وسكك ان علككزع  و ككا لغتككان كال كك مل  

 وعل  مل. 
   
 

 3119صفحة : 
 
ومجلة (إن فرعان وهامان) إو آارها يف ماحع عل لة جل(لة (لل ان هلم ع وع وحزان)أ  ن ن هللا جناة ماسى لل كان هلكم   

 ع وع وحزانو ألصم كاهاع جمرمني فم   هللا ذل  ع ااب هلم على ظل(هنم  و إسرعىلل  وعلى عراذة عألصنامل. 
ة وهكي عإلص وعلك هاو نكال ت كاو (انصكلة كاذ كة االئكة). ومعك نه وعخلالي: عسم فاع  م  اطكي كفكر  إذع ف ك  عخلطلئك 

عخلكإج   سكر عخلكاج وسك ان علطكاج. وت ك مل يف نالكم ت كاو (إن نكتلهنم ككان اطئكا كركأع) يف عإلسكرعج. وأمكا عخلطكأ وهكا حكك  
 لكى هكك ع عل (ك  فف لكم أاطكأ فهنكا خمطكيو نكال ت ككاو (لكلس علكل م تنكا  فل(كا أاطكأص  ككم ول ك  مكا ت (ك ت نلكا  م)و ف

ةت كني أن علفعكحاج فرنكاع عالسكت (ال  كني مرت كا عخلطلئكة ومرت ككا عخلطكأو وعلكى علتفرنكة  كني أاطكأ واطكي ذنص هفطاةككم 
 وتر م عجلاهر  وعحلرةر . 

وذهككا أ ككا عرلكك  وع كك  نتلرككة إو أن عللفظككني مرتعذفككان وأص(ككا لغتككانو وظككاهر كككالمل علزخمشككر  هنككا أهككم تككان علككى نككال أم  
لرة ف   فسر ه ه عيةة ابا نلني ونال يف عألساس  أاطأ يف علكرأ  واطكي إذع ت (ك  علك ها. ونلك   كا وعحك   عرل  وع   نت

 . 
وةظهنكككر أن أصكككلهن(ا لغتكككان يف م كككآ خمالفكككة علعكككاعب عككك  قكككأ ع(ككك  أو عككك  ع(ككك و ص قلكككا عالسكككت (ال علفعكككل  علكككى  

سكت ر عللكم عسكت (ال عللغكة. وإن علفكروق  كني هعلل أاطأ  ف ك  علكى قكأ ع(ك  واطكي ابإلتكرعمل وعلك ها وهك ع علك   ع
 عأللفا  م  أحس  هت ةا عللغة. 

فأما حم(  عيةة هنا فال ةناسكرم إال أن ة كان (اكالئني) مك  عخلطلئكة لل كان عل كالمل ت لكلال لت كاة  حكزصم منكم ابألاكانة.  
 وت  مل ذكر هامان آهفا. 

[)  ةك ل عل كالمل 9ةنف نكا أو هتنك ه ولك ع وهكم ال ةشك رون](ونالت عمرأت فرعان نرت عني يل ول  ال ت تلكاه عسكى أن  
على أن عل ة  عهتشلاه ت لاه  ني عة   فرعان وعمرأتم فرنت لم عمرأة فرعان وصرفت فرعكان عك  نتلكم   ك  أن هكم  كم ألهكم 

ظهنانه أهم مل علم أن علطف  للس م  أ ناج عل رإ  لان تلاتم ومالم  وتهنمو وعلم أهم مل ة   محلم علنل  م  م ان   ل  ل
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ةط  م   م اتم يف عااج وال عحطرع م   ثرة علتن  و ف لم أن ون م يف علتا ات ل ع  إجناىلم م  علك   . وككان ذلك  ونكت 
عهتشكالم مك  عاكاج وإارعتكم مك  علتكا ات. وكاهكت عمكرأة فرعكان عمكرأة ملهن(كة للنكأ ونك ن هللا جنكاة ماسكى  سكررهنا. ونك  نككال 

مثال لل ة  آمناع عمرأة فرعان إذ نالت نب ع   يل عن ك  لتا يف عحلنة وجنو م  فرعان وع(لم  ت او يف  أصا (وحرب هللا
 وجنو م  عل امل علظااني)و وهي مل تر ع عوة ماسى يل فرعان وال حزهت منم ألصا عه رحت نر    ثة ماسى. 

سكلم  ك(ك  مك  علرتكال كثكأ ومل ة (ك  مك  وعمرأة فرعكان مسلكت آسكلة ك(كا يف عحلك ة  عاكرو  عك  علنكيب صكلى هللا عللكم و  
علنسككاج إال مككرمي ع نككة ع(ككرعن وآسككلة عمككرأة فرعككان  وةفلكك  ناهلككا: ذلكك  أن فرعككان حككني نآه عستحسككنم ص ااجلككم عخلككا  مكك  

 عانرة أمره فل ل  أه نتم عمرأتم   اهلا (نرة عني يل ول  ال ت تلاه). 
ره: هك ع علطفك . وح فكم ألهكم ذل عللكم ح كانه  كني أةك ةهنم وهكا علكى وعنتفع (نرة عني) على أهم ارب ارت أ حم و  ت  ة 

 ح   م ا و أ  ها سرا نرة عني يل ول . 
و  نرة عل ني  كناةة ع  علسرون وهي كناةة ان ئة ع  ح ها وها سننة عل ني علب هي أور علر اج علال مل لأسف وعحلزنو  

 لساج: أسن  هللا علنم. ونال علرعتز:          فل(ا كو ع  عحلزن  سننة عل ني يف ناهلم يف عل عاج اب
أوه أذمي عرحم وأسن                         لنم     هماع عألعني أتر اع ذل  من كناع ع  علسرون     ه ه عل ناةكة   

للكنفس  رللكر مكا   ف الاع: نرة عنيو وأنر هللا علنمو فح ى عل رآن ما يف لغة عمرأة فرعان م  ذاللة على م آ عاسرة عحلاصلة
كككآ  ككم عل ككرب عكك  ذلكك  وهككا  نككرة عككني  و ومكك  لطاىلفككم يف عيةككة أن عاسككرة عا نلككة هككي مسككرة حاصككلة مكك  مككرأى حماسكك  

 علطف  ك(ا نال ت او (وأل لت علل  حمرة مو). 
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ل و أ  أنسكم مبكا ت كر  كم علكو. ويف ونا  أن ة ان نالم (نرة عني) نس(ا ك(ا ة ال: أمي  هللا. فان عل رب ة س(ان  ك   

عحل ة  علعحل   أن أاب   ر علع ةع عست ا  هفرع وأتار ع  ونت عشاىلهنم ص ح رو وفلم نعكة إو أن نكال علكرعو : 
فم لاع ال فكلان ل (ة إال ن ت م  أسفلهنا أكثر منهنا. ف ال أ ا   ر المرأتم: اي أات  و فرعس ما هك ع( ف الكت: ونكرة 

ن أكثر م  نر . فت كان عمكرأة فرعكان أنسك(ت علكى فرعكان مبكا فلكم نكرة علنهنكاو ونكرة علنكم أن ال ة تك  ماسكىو علو إصا عي
وة ان نفع (نكرة عكني) علكى عال تك عج واكربة حمك وفاو وهكا حك   كثكأ يف هكل علل(كني مثك : ل (كرك. وع تك أت  نفسكهنا يف 

 أن ترت نه   ل  حىت ال ةع ن عنم عألمر   ت  علطف .  (نرة عني يل) نر  ذكر فرعان إذالال عللم ا اهتهنا عن ه أنعذت
وح(أ عجل(ع يف ناهلكا (ال ت تلكاه) نكا  أن ةكرعذ  كم فرعكان هزلكم منزلكة عجل(اعكة علكى وتكم علت ظكلم ك(كا يف نالكم (نكال نب  

ن أن فكىت مك  عنت ان). ونا  أن ةرعذ  م اطاب فرعان ذعاال فلكم أهك  ذولتكم هامكان وعل هننكة علك ة  أل كاع يف هفكس فرعكا 
إسرعىلل  ةفس  عللم  ل تم. وهك ع أحسك  ألن فلكم متهنلك ع إلتا كة سكؤهلا حكني أسكن ت م ظكم عل تك  ألهك  عل ولكة وت لكت 
لفرعككان منككم حككظ علاعحكك  مكك  عجل(اعككة ف أصككا ت ككرض من ذلكك  ةنرغككي عن ال ة ككان عكك  نأةككم فتهنككان عللككم ع ولككم يف هكك ع 
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ت تلاه) علتفات ع  اطاب فرعان إو اطاب عااكلني   ت  ألفال إسكرعىلل   علطف  ع(ا ت رن م  نت  عأللفال. ونل  (ال 
 ك الم (ةاسف أعرض ع  ه ع وعستغفر  ل هر ). 

ف(انع مجلة (نرة عني يل ول ) مانع علت(هنل  وعا  مة لل رض. ومانع مجلة (ال ت تلاه) مانع علتفرةع ع  عا  مة ولك ل   
 فعلت عنهنا. 

) فهني يف مانع عل لة ا (ان مجلة (ال ت تلاه) فاتعاهلا هبا كاتعال مجلة (نرة عكني يل ولك ) وأما مجلة (عسى أن ةنف نا 
هباو ول   هظم عل المل ن ى هب ع علرتتلا علرللر من ت   علاع ع علطرل ي ع  عل ت  وها وع ع عحملرة ها عا  مكة ألهكم أ ك  

    علنهني علة الحتلاتم إو علف رو فت ان مهن(لة علتف كأ  ت ل ا ابلنفس فهنا ةشرم عا لامل علر ةهني. وت   علاع ع عل  لي
     مساع علنهني عا(هن  ابلاع ع علطرل ي فال خيشى مجا  علسامع م  علنهني ونف م إايه. 

وةت كك(  ناهلككا (عسككى أن ةنف نككا أو هتنكك ه ولكك ع) إ علككة مككا اككامر هفككس فرعككان مكك  اشككلة فسككاذ مل ككم علككى ةكك  فككىت   
ال ة ككان هككا عانككا  منككم ألهككم اككا عه ككم يف أهلهنككم وسككل ان ن ككلهنم فاهككم ةرتككى منككم هف هنككم وأن  إسككرعىلللي من هكك ع علطفكك 

ة ان هلم كالال . فأنن كت فرعكان   لكاس علكى عألحكاعل عكر كة يف عالنكة علرت لكة وعا ا كرة وعلتركو وعإلحسكانو وإن عخلكأ ال 
رون) أ  وفرعكان ونامكم ال ة ل(كان افكي إنعذة هللا مك  فيت ابلشر. ول ل  ونع    ه عالعرتعض   الم ت كاو (وهكم ال ةشك 

عالهت امل م  أمة عل رإ  سرا ماسى. ول   هللا ح ع المرأة فرعان نتاجها ف ان ماسى نرة عني هلا ولزوتهناو فل(ا هل ا 
 وتاج فرعان آار     ا كان ما ن نه هللا م  هعر  و إسرعىلل . 

 يو أ  ال ة ل(ان ه ع عألمر عخلفي. وعاتأ (ةش رون) هنا ألهم م  عل لم عخلف 
[) (أصر ) مست (  10(وأصر  فؤعذ أمل ماسى فانقا إن كاذت لتر    م لاال أن ن طنا على نلرهنا لت ان م  عاؤمنني] 

 يف م آ (صان) فانت ى حتاال م  حالة إو حالة أارى أ  كان فؤعذها قأ فان  فأصر  فانقا. 
 عللا. وعلفؤعذ مست (  يف م آ عل    و  
وعلفرع  جما  . وم آ فرع  عل    م  أمر أهم جما  ع  ع مل عحتاعج عل    على ذل  عألمر عحتاعج جما ايو أ  ع مل تاالن  

 م آ ذل  عألمر يف عل   و أ  ترك علتف أ فلم. 
ع  مكا هكا. فكااتلف وإذ مل ة كر أن فؤعذ أمل ماسى ااذع أصر  فانقا عحت(لت عيةة م ال ترتكع إو حمكت(الت مت لكع علفكر  

عافسرون يف ذل  ن مياو ومرتع أنكاعهلم إو انحلتكني: انحلكة تكؤذن  ثركات أمل ماسكى ونابلكة تا كهناو وانحلكة تكؤذن  تطكرق 
 عل  ف وعلش  إو هفسهنا. 

ال  فأما ما ةرتع إو علناحلة عألوو فهنا أهم فان  م  عخلا  وعحلزن فأصكرحت وعو كة  سك  عانرتكم تر كا اكا أهل(هنكا مك  أن 
ها  وال حتزن فأتع إو علثناج عللهنا. وهك ع عسك     الكم ت كاو   ك  (لكاال أن ن طنكا علكى نلرهنكا لت كان مك  عاكؤمنني) ألن 

 ذل  علر إ م  تاع ع ما أهل(هنا هللا م  أن ال ها  وال حتزن. 
   
 

 3121صفحة : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
هت هافم عللم م  علظهنان عللم عن ها ونتلم ألصا اكا مت نكت فاا آ: أصا اا أل تم يف عللم ك(ا أهل(هنا هللا  عل عنهنا ما كا  

م  إل اىلم يف عللم ومل ةش ر هبا أح  ن  عل(ت أهم جنا. وه ع عحمل(  ةساع ه أة كا مكا  كاع مك  نكاهلم: فكالن الكي علركال: 
علثنكاج عللهنكا  إذع كان ال هم   لرم. وها تفسأ أم عرلك ة وعألافكو وعل سكاىلي وهك ع أحسك  مكا فسكرت  كم وهكا مك  م كآ

 ثراهتا. وع  ع   عراس م  لكرق  كىت عهكم نكال: فانقكا مك  كك   كي إال ذككر ماسكى. ويف هك ع  كي مك  نابلكة تا كهنا إذ 
 فر  لرهنا م  ك  االر خيطر يف  أن ماسى. 

علكى نلرهنكا)  وأما  ايذة ما أذعه عالستثناج   الم: إال ذكر ماسىو فل لم عهتزعم م  نالم (إن كاذت لتر    م لكاال أن ن طنكا 
وإال فللس يف عيةة ما ةؤذن   ل  عالستثناج. وه ع علتفسأ ة ت ي عجل(ع  ني علثناج عللهنا  سك  و تهنكا ابهلل وعإل كانة إو 

 ح ف عألمامة ابلتشاق إو ول ها وإن كاهت عااة مهم ةت لا يف أحاعل صاحلة  م وهبا. 
   عطلة وعل رليب ع  ع   عل اسم ع  مال : علفرع  ها ذهاب عل   . نال وأما عألناعل علرعت ة إو علناحلة علثاهلة ف ال ع 

ع   عطلة: ها ك الم ت كاو (وأفئك هتم هكاعج) أ  ال ع كال فلهنكا. ويف عل شكا : أ  اكا مس كت  اناعكم يف ةك  فرعكان لكان 
  علك   وعك ها هللا إذ ع لهنا اا ذ هنا م  فر  عجلزع. ونكال ع ك   ةك  وعحلسك  وع ك  إسكحاق: أصكر  فانقكا مك  تك كر علاعك

اامرها االر  لطال ف الت يف هفسهنا: إل افت عللم م  عل ت  فأل لتم  ل   يف ة  عل  و علك   أمكر   تلكم. نكال ع ك  
عطلة: ونالت فرنة: فانقا م  علعرب. ول لم ة و م  علعرب على ف  ه. وك  عألناعل علرعت ة إو ه ه علناحلة ترمى إو أن 

  ة على تنفل  ما أمرها هللا ت او وأن هللا ت عنكهنا  احع علل ني يف هفسهنا. أمل ماسى مل ت   تل
ومجلككة (إن كككاذت لترككك    ككم لككاال أن ن طنكككا علككى نلرهنكككا) ت ككان ابلنسككرة للتفسكككأ عألول عسككتئنافا  لاهلككا اكككا عنت ككاه ف ككك    

أمكر ع نهنكا مك   ك ة عالحكطرعب فكان (أصر ) م  أصا كاهت على حالة قأ حالة فرع  فرنلت مصا كاهت ت انب أن تظهنكر 
عالحطرعب ةنم هبا. فاا آ: أصر  فؤعذها فانقا وكاذتو نر  ذل  أن تر   ارب ماسكى يف مك ة إنحكاعم مك   ك ة عهللكع 
وعإل فاق عللم أن ة ت . وعلى تفسأ ع   عركاس ت كان مجلكة (إن ككاذت) مبنزلكة عطكف علرلكان علكى م كآ (فانقكا). وهكي 

عحمل و . فالت  ةر: فانقا إال م  ذكر ماسى ف اذت تظهنر ذككر ماسكى وتنطكع ابمسكم مك  كثكرة تكرذذ ذلل  على عالستثناج 
 ذكره يف هفسهنا. 

وأما على عألناعل علرعت ة إو علناحلة علثاهلة فم(لكة (إن ككاذت لترك    كم)  لكان جل(لكة: (وأصكر  فكؤعذ أمل ماسكى فانقكا)و  
 أ  كاذت لتر   أمر ماسى م  نلة ورات فؤعذها. 

 وع  جماه : اا نأت عألماعص محلت علتا ات كاذت أن تعل .  
وعلراج يف ( م) إما لتأكل  لعاق عاف ال  ف لم وعألص : لتر ةمو وإما لت ك(ني (ترك  ) م كآ (تركا ) وهكا أحسك  و(إن)  

 خمففة م  علث للة. وعلالمل يف (لتر  ) فاننة  ني (إن) عانففة و(إن) علنافلة. 
ا: تاول م ع  أن ة  ف ك(ا ةش  عل  ا علاه و أ  ن طنا على نلرهنا  لع علعرب فلم. وتاعب (لاال) وعلر إ على عل ل 

 ها مجلة (إن كاذت لتر    م). 
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وعاككرعذ اباككؤمنني عاعكك نان  اعكك  هللاو أ  لككاال أن ذكرانهككا مككا وعكك انها فال(ككأن فؤعذهككا. فاإلميككان هنككا مسككت (  يف م نككاه  
 كاهت م  عاؤمنني م  نر و أو أنة  م  كامالت عاؤمنني. عللغا  ذون علشرعي ألصا  

 وعلالمل للت لل و أ  لتحر  نترة عاؤمنني ممر هللا عل ة  ال ةتطرنهنم علش  فل(ا فتلهنم م  علاعنذعت عإلهللة.  
[) ظكككاهر ترتلكككا عألاركككان أصكككا علكككى وفكككع ترتلكككا 11(ونالكككت ألاتكككم نعكككلم فرعكككرت  كككم عككك  تنكككا وهكككم ال ةشككك رون] 

لنهنا يف عحلعكككالو وهككك ع ةكككرت  أن ة كككان حعكككال م ككك(ان (وأصكككر  فكككؤعذ أمل ماسكككى فانقكككا) سكككا  ا علكككى حعكككال م كككام
م (ان (ونالت ألاتم نعلم)و أ  نالت ألاتم ذل      أن عل(كأن نلرهنكا اكا أهل(تكم مك  إل اىلكم يف علكلمو أ  اكا أل تكم يف 

ل(كت أن علكلم ال ةل لكم   لك ع عنهنكا ألن ذلك  م ت كى عللم نالت ألاتكم: عهظكر  أةك  ةل لكم علكلم ومكىت ةسكتنرص منكمو ونك  ع
 وع  هللا  رذه إللهنا. 

 وأات ماسى عمسهنا مرميو ون  م ى ذكر عل عة يف سانة لم.  
وعل ل: عتراع عألورو عست (  يف تترع عل عت ابلنظر فل ل  ع   إو ح(أ ماسى ذون ذككر عألوكر. ونك  ت ك مل يف سكانة  

 ن ا نععا). عل هنف عن  نالم (فانت ع على آاث
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وةعر ابلشيج صان ذع  عر  م. أ  ابصرع لم فهنا ةفل  ناة عإل عانو أ  ناة عسكت (ال حاسكة علرعكر وهكا علتحك ةع إو   

عارعرو  ( عر) أ   مك  (أ عكر). فالركاج عل عالكة علكى مف الكم ابج علسكررلة لل اللكة علكى  ك ة عل ناةكة  رؤةكة عارىلكي حكىت  
 صرع  سررم. ول  أن جت   علراج  عىل ة لتأكل  علف   فتفل   ايذة سانة لم. كأهم صان اب

 وعجلنا:   (تني علر ل . وها صفة ااصا  ة ر  م  عا املو أ  ع  م ان تنا.  
 و(ع ) لل(ماو ة وعكرون يف ماحع حال م  ح(أ ( عرت) ألن عكاو ة هنا م  أحاعل أاتم ال م  صفات عا ان.  
 ل فرعان حني علت طاه ال ةش رون من أاتم ترعنا أحاعلم وذل  م  ح ق أاتم يف كلفلة مرعنرتم. و(هم) أ  آ 
[) علاعو للحكال مك  12(وحرمنا عللم عارعحع م  نر  ف الت ه  أذل م على أه   لت ة فلاهم ل م وهم لم انصحان] 

لطفك  عالمتنكاع مك  علت كامل أوك عج عارعحكع وكرعهتهنكا ح(أ (ألاتم). وعلتحرمي: عانعو وها حترمي ت كاةوو أ  نك نان يف هفكس ع
لل ككطر آل فرعككان إو علرحكك  عكك  مرحككع ةت ركك  وكك ةهنا؛ ألن فرعككان وعمرأتككم حرةعككان علككى حلككاة علطفكك و ومكك  م كك مات 

 ذل  أن ت   هللا إنحاعم م  أمم م ة ت اذ فلهنا  ث ةهنا. 
 ا ت لع  م علم هللا وإنعذتم يف عأل ل. وم آ (م  نر ) م  نر  علت الم وها إة عن من ذل  علتحرمي   
وعلفاج يف نالم (ف الت) فاج فعلحة تؤذن جب(لة م  نةو أ  فأظهنرت أاتم هفسكهنا كأصكا مكرت هبكم عك  قكأ نعك . وإمنكا  

نالكت ذلكك    كك  أن فشككا يف علنككاس للككا عارعحكع لككم وتركك ة  مرحكك ة ع ككا أاككرى حكىت عككرض علككى عكك ذ كثككأ يف حعككة 
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م كك نة آل فرعكان وكثكرة تفتلشككهنم علكى عارعحكع حكىت ألفككاع عك ذع كثكأع يف  مكك  ةسكأو وأة كا ل ككرض نعكأةو وذلك   سكرعة 
 عارعحع أهفسهن  على آل فرعان اا  اع عصم ةتطلران مرح ا. 

 وعرحت س لهنا يف ذل   طرةع عالستفهنامل عاست (  يف عل رض تلطفا مع آل فرعان وإة اذع للظنة ع  هفسهنا.   
) ةت هن ون  فظم وإنحاعم. فل ل ه ع على أن عاذهتم يف عإلنحاع أن ةسلم علطف  إو عارأة علب ترح م وم آ (ة فلاهم 

ة ككان عنكك ها ك(ككا كاهككت عككاذة عل ككرب ألن علنسككاج عحلرعىلككر مل ة كك  ةرحككني  ككرتك  لككاهت  وعالهت ككال إو  لككات آل عأللفككال 
  حلل(ككة  نكت وهكا يف حككي  كو سك    كك    كر. نككال علرحك اج. ك(كا تككاج يف اكرب إنحكاع حم(كك  صكلى هللا عللكم وسككلم عنك

 صاحا عل شا : ف ف م فرعان إللهنا وأترى هلا وذهرت  م إو  لتهنا. 
وعل  ول ع  عجل(لة علف للة إو عالمسلة يف نالم (وهم لم انصحان) ل عك  أتكلك  أن علنعك  مك  سكماايهم و كا وركت هلكم  

 ) ألن عل فالة أمر سهن   ال  علنع  وعل ناةة. فل ل  مل ة  : وةنعحان لم ك(ا نل  (ة فلاهم ل م
وت للع (لم) ب(انصحان) للس على م آ علت لل     ألهم ح اةة علاعنع. فاا آ: أن علنع  م  صفاهتم فهنا حاص  لم   

 ك(ا  ع  ألمثالم حسا سملتهنم. وعلنع : عل (  عخلالل عخللي م  علت عأ وعلفساذ. 
[) ت كك مل هظككأ نالككم 13هنككا وال حتككزن ولككت لم أن وعكك  هللا حككع ول كك  أكثككرهم ال ة ل(ككان](فككرذذانه إو أمككم كككي ت ككر علن 

(فرذذانه إو أمم كي ت ر علنهنا وال حتزن) يف سانة لم. ونالم (ولت لم أن وع  هللا حع) فامنا أتكل  حر  كي مبرعذفم وها 
 لى علف   عانفي. المل علت لل  للتنعلل م  أول وهلة على أهم م طا  على علف   عاثرت ال ع

 وح(أ (أكثرهم ال ة ل(ان) عاىل  إو علناس عافهنامل م  عا امل أو إو نعلة فرعانو وم  علناس  نا إسرعىلل .  
وعالست نعك ان ي ع  هعا عل لل  هلكا علكى أن وعك  هللا حكعو أ  ف ل(كت ذلك  وحك ها وأكثكر عل كامل ال ة ل(كان ذلك   

ل هنك  علكى إميكاصم والكت أنكاعمهنم مك  عل(كاج ةل نكاصم م كال علك ة  فأصكر  إميكاصم ألصم  ني مشركني و ني مؤمنني ت اذمل ع
 نرةرا م  عل فر. 

 وماحع عل ربة م  ه ه عل عة أصا تت (  أمان ذعت  أن ذكرى لل(ؤمنني وماعظة لل(شركني.  
هرةكك  أن منكك  علككى علكك ة  فككأول ذلكك  وأعظ(ككم: إظهنككان أن مككا عل(ككم هللا ونكك نه هككا كككاىل  ال حمالككة ك(ككا ذل عللككم نالككم (و  

 عست  فاع يف عألنض) إو نالم (  نون) وإن عحل ن ال ةنمي م  عل  ن. 
واثهلككم: إظهنككان أن عل لككا عحلككع هلل ت ككاو ولل(ككؤمنني وأن علككا فرعككان مل ةغكك  عنككم  ككلئا يف ذفككع عاعنككا عجلككربوت وعلفسككاذ  

 لل ان ذل  عربة جلرا رة عاشركني م  أه  م ة. 
   
 

 3123صفحة : 
 
واثلثم: أن متهنل  عل عة   لا فرعان وفساذ أع(الم مشأ إو أن ذل  ها سرا عالهت امل منم وعألا   ناصر عاست  فني   

 للح ن عجلرا رة ساج عانرة ظل(هنم ولأتا علعا رون على علظلم أن ت ان عل انرة هلم. 
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ا  كو إسكرعىلل  (وعسكى أن حتركاع  كلئا وهكا ونع  م: عإل انة إو ح (ة (وعسى أن ت رهكاع  كلئا وهكا اكأ ل كم) يف تاهك 
  ر ل م) يف تاها فرعان إذ كاهاع فرحني ابستن عمل  و إسرعىلل  وت  أ نطع هسلهنم. 

واامسم: أن إصا ة نكامل فرعكان  غتكة مك  نرك  مك  أملكاع منكم علنفكع أ ك  عكربة لل( تكرب وأونكع حسكرة علكى عاسترعكرو وأذل  
 امل عل  و ك(ا نال (فالت طم آل فرعان لل ان هلم ع وع وحكزان) مكع نالكم (عسكى أن على أن عهت امل هللا ة ان أعظم م  عهت

 ةنف نا أو هتن ه ول ع). 
وساذسم: أهم ال نا    م علت    أن تستأص  أمة كاملة لتانع مفس  فلهنا ل  مل علتكاع ن  كني عافسك تنيو وألن عإلحالكة  

ال يف عجلاها عاغفال عنم م  عألفرعذ فتحع  مفس من  ا أا  علرب ج مفرعذ أمة كاملة مت  نة فال ة ان عاتانع فساذه إ
 وعهفالت عكرمل. 

وسا  م: ت للم أن هللا ابلر أمره  تهنلئة عألسراب عاف لة إللم ولا  اج هللا ألهل  فرعان وم  م م  اذ  مساو  واا ن ن  
أسكككرع ول نكككم أنعذ أن  عككك  ذلككك  مبشكككاه ة تكككن الت إلهالكهنككم هككك ه علعكككانة عارتركككة وألجنكككى ماسكككى مركككو إسككرعىلل  إجنكككاج 

عألحاعل ع ت عج م  إل اج ماسى يف عللم إو أن نذه إو أمم فت ان يف ذل  عربة لل(شركني عل ة  (نالاع عللهنم إن ككان هك ع 
لى هللا ها عحلع م  عن ك فأمطر عللنا حمانة م  علس(اج أو عىلتنا    عب أللم) وللتس(اع م   كاعنق ظهنكان علنكيب حم(ك  صك

 عللم وسلم وعهت ال أحاعل ذعاتم يف م عنص عل اة أن ما وع هم  م وعنع مارة. 
واثمنم: عل ربة من وتاذ علعاحلني م   ني عافس ة  فان وتاذ عمرأة فرعان كان سررا يف ص  فرعان ع  نت  علطف  مع   

 ه ول ع) ك(ا ن منا تفسأه. أهم حت ع أهم إسرعىلل  ف الت عمرأتم (ال ت تلاه عسى أن ةنف نا أو هتن 
ومسكك م: مككا يف نالكككم (ولككت لم أن وعككك  هللا حككع) مكك  عإلميكككاج إو تكك كأ عاكككؤمنني من هعككرهم حاصكك    ككك  حككنيو ووعلككك   

 عاشركني من وعل هم ال مفر هلم منم. 
  أذلة عل   . وعا ره: ما يف نالم (ول   أكثرهم ال ة ل(ان) م  عإل انة إو أن عارج ةؤيت م  تهنلم علنظر يف 
واا يف ه ه عل عة م  عل رب عكتفى مع ا    علز أ  طال هنا ع  عخلطرة علكب ح كم أن خيطكا هبكا يف علنكاس حكني حلالكم  

ابل رعق م  نر  أالم عر  هللا    علز أ م تفلا ابإل انة مع علتالوة ف ال (لسم تل  آايت عل تاب عارني هتلا عللك  مك  
ل امل ةؤمنان إن فرعان عال يف عألنض  وأ ان إو تهنة علشامل ةرة  عر  عالك   ك  مكروعن  وت ك  هرأ ماسى وفرعان ابحلع 

أهلهنككا  ككل ا ةست ككغف لاىلفككة مككنهنم ةكك    أ نككاجهم وةسككتحلي هسككاجهم إهككم كككان مكك  عاسكك ة و وهرةكك  أن منكك  علككى علكك ة  
وأهعككانه  وجن لهنككم أىل(ككة وجن لهنككم علككاعنوني عست كك فاع يف عألنض  وأ ككان  لكك ه حنككا عحلمككا و ة ككو أاككاه عركك  هللا  كك  علككز أ 

 ومن   هلم يف عألنض وهر  فرعان وهامان وتناذ ا  وأ ان إو عل رعق ة و عحلماص  منهنم ما كاهاع   نون). 
 [)  14(واا  لر أ  ه وعستاى آتلناه ح (ا وعل(ا وك ل  جنز  عحملسنني] 
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رة على حسا ظهنانها يف عخلانص. وه ع عالعرتعض هشأ ع  مجلة (ولت لم أن وع  هللا ه ع ععرتعض  ني أتزعج عل عة عارت  
حع) فان وع  هللا هلا ن  ح ي يف نالم ت او (إان نعذوه إلل  وتاعلاه م  عارسلني). فل(ا عهتهنى إو ح اةة نذه إو أمكم 

 إايهكا هبك ع عالسكتطرعذ يف نالكم (واكا  لكر أ ك ه   الم (فرذذانه إو أمم كي ت ر علنهنكا) إو آاكره ك(ك  مكا فلكم وفكاج وعك  هللا
وعستاى آتلناه ح (ا وعل(ا) وإمنا أويت عحل م أعو علنراة     اروتكم مك  أنض مك ة  ك(كا سكلميج يف نالكم ت كاو (فل(كا 
 ن ى ماسى عألت  وسان مهلم). وت  مل هظأ ه ه عيةة يف سانة ةاسفو إال نالكم (وعسكتاى) ف لك : إن (عسكتاى) مب كآ
 لر أ  هو فل كان أتكلك عو وعحلكع أن عأل ك  ك(كال عل كاة ألن أصكلم مجكع  ك ة   سكر علشكني  كا ن ه (كة وأه كم وهكي هلئكة 
مب ككآ عل ككاة ص عامكك  م املككة عافككرذ. وأن عالسككتاعج: ك(ككال علرنلككة ك الككم ت ككاو يف وصككف علككزنع (فاسككتغلظ فاسككتاى علككى 

اصف ةاسف إال  رلا  عأل   ااصة ألن ماسى ككان نتكال لكاعال ك(كا سانم)و وهل ع أنة  ااسى علاصف ابالستاعج ومل ة
يف عحل ة  (كأهم م  نتال  نؤة ف ان كام  عألع اج ول ل  كان وكزه عل رطي ناحكلا علكى عااككا . وعحل كم: عحل (كةو 

 وعل لم: عا رفة ابهلل. 
 تم وهك ع مك  عك وه فاسكتغاوم علك   مك  (وذا  عا ةنة على حني قفلة م  أهلهنا فات  فلهنا نتلني ة تتالن ه ع مك   كل 

[) لاةكت 15 ل تم على عل   م  ع وه فاكزه ماسى ف  كى عللكم نكال هك ع مك  ع(ك  علشكلطان إهكم عك و م ك  مركني]
أاركان كثكأة تنركي عنهنكا عل عكة وذلك  أن ماسكى ةفكع و ككا يف نعكر فرعكان ف كان م ك وذع مك  أهك   لكت فرعكانو ونلكك :  

 كان ة عى ماسى ع   فرعان. 
لة (وذا  عا ةنة) عطف على مجلة (وأوحلنا إو أمل ماسى أن أنح لم) عطف تزج عل عة على تزج آار منهناو ون  ومج 

 علم ماسى أهم م   و إسرعىلل و ل لم من أمم كاهت تتع   م يف نعر فرعان وكاهت ت ل عللم هرأه كلم. 
 وعا ةنة هي  منفلس  ناع ة معر علش(اللة.  
) ب(ذا ). (وعلى) لالست الج عكا   ك(ا يف نالم ت او (علكى هك ى مك  نهبكم)و أ  مت( نكا وةت لع (على حني قفلة 

 م  حني قفلة. 
وحني علغفلكة: هكا علانكت علك   ةغفك  فلكم أهك  عا ةنكة ع(كا نكر  فلهنكا وهكا ونكت عسكرتعحة علنكاس وتفكرنهنم والكا علطرةكع  

 ةنة وح هو نل  لللحع  فرعان إذ كان فرعان ن  مكر  تلك  منهنم. نل : كان ذل  يف ونت عل للالة وكان ماسى جمتا ع ابا
عا ةنة. وعا عاذ م  ذكر ه ع علانت عإل انة إو أن نتلم عل رطي مل ةش ر  م أح  متهنلك ع ل الكم   ك  (نكال اي ماسكى أترةك  

 أن ت تلو ك(ا نتلت هفسا ابألمس) عيايت وم  مة ل كر اروتم م  أنض معر. 
 (ه ع م   ل تم وه ع م  ع وه) تفعل  اا أمج  يف نالم (نتلني ة تتالن). وعإل انمن يف نالم  
وعسككم عإل ككانة يف مثكك  هكك ع ال ةرععككى فلككم   كك  وال نككربو فلكك ل  نكك  ت ككان عإل ككانمن مت(ككاولتني ك(ككا هنككا وك(ككا يف نالككم   

 ت او (ال إو هؤالج) ونا  عاتالفهن(ا ك ال عاتل(س:          
 ةرعذ  كم                      إال عألذالن قأ عحلي وعلاتك   وال ة لم على حكلم  
هكك ع علككى عخلسككف مر ككا   رمتككم                      وذع ةشككج فككال ةروككي لكككم أحككك  وعلشككل ة: عجل(اعككة عانت(لككة إو أحكك و   

اارعذ ابل   مك   كل تم أهكم وت  مل آهفا يف نالم (وت   أهلهنا  ل ا). وعل  و: عجل(اعة علب ة اذةهنا ماسىو أ  ةرغ هنا. ف
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نت  م   و إسرعىلل و وابل   م  ع وه نت  م  عل رإ نامل فرعان. وعل  و وصف ةستا  فلم علاعح  وعجل(ع ك(كا ت ك مل 
 عن  نالم ت او (فاصم ع و يل) يف سانة علش رعج. 

ى كككان ة لككم أهككم مكك   ككو وم ككآ كككان (هكك ع مكك  سككل تم وهكك ع مكك  عكك وه) نككا  أن ة ككان عاككرعذ هبكك ة  علاصككفني أن ماسكك 
إسكرعىلل   اركان نعككة علت الكم مكك  علكلم وأن ت ككان أمكم نكك  أن كت إللككم  ربهكا واككربه ك(كا ت كك ملو فنشكأ ماسككى علكى عكك عوة 

 عل رإ وعلى إح(ان عحملرة لرو إسرعىلل . 
عك عإلسكرعىلللي و كني وأما وكزه عل رطي فلم ة   إال عهتعانع للحع على مجلكع علت كاذةرو ولك ل  اكا ت كرنت عخلعكامة  كني ذ 

نرطككي آاككر وأنعذ ماسككى أن ةككرطو ابل رطككي مل ة كك  لككم عل رطككي: إن ترةكك  إال أن تنعككر نامكك  وإمنككا نككال (إن ترةكك  إال أن 
 ت ان ترانع يف عألنض). 
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فكأنعذ أن نكربه علكى  نل : كان عل رطي م  ع(لة خمرز فرعان فأنعذ أن  (  حطرا إو علفرن فك عا إسكرعىللللا للح(لكم فكأإ  

 محلم وأن ة  م على ظهنره فااتع(ا وت اناب حراب   ة ع وها عا رب عنم ابلت ات  على لرةع عالست انة. 
وعالستغاوة: للا علغا  وها علتنللل م    ة أو عل ان على ذفع مش ة. وإمنا ة ان علطلا ابلنك عج فك كر عالسكتغاوة  

 ل طيب ع ت  عللم وكان ظااا إذ ال نرب أح  على ع(  ة (لم. ةؤذن من عالسرعىلللي كان مغلااب وأن ع
 وعلاكز: عل رب ابلل  جب(ع أصا  هنا كعانة ع   والوة وسر نيو وةس(ى عجل(ع   م عجللم وس ان عالم.  
و(ف  ى عللم) مجلة ت كال مب كآ مكات ال تغكأ. ففاعك  (ن كى) حمك و  أ ك ع علكى م كآ ن كى عللكم نكاض وهكا عاكات.  

أن ة ككان عاىلك ع إو هللا ت ككاو عافهنككامل مك  عا ككامل إذ ال ة  ككي اباكات قككأه ك الكم (فل(ككا ن ككلنا عللكم عاككات). ونلكك   ونكا 
ح(أ (ف  ى) عاىلك  إو ماسكى ولكلس هك ع ابلركني. فكاا آ: فكاكزه ماسكى ف(كات عل رطكي. وككان هك ع نتك  اطكأ صكاذ  

خلكروص مك  علتكانعة يف عإلصكحا  علثكال أن ماسكى اكا نأى عاعكر  علاكز م ات  عل رطي ومل ةكرذ ماسكى نتلكم. وونكع يف سكفر ع
 ة رب عل ربعل علتفت هنا وهناك ونأى أن للس أح  ف ت  عاعر  ول(ره يف علرم . 

ومجلة (نال ه ع م  ع(  علشلطان) مستأهفة عستئنافا  لاهلا كأن ساىلال سأل: ماذع كان م  أمر ماسى حني فاتي مبات  
   للتنرلم على أن ماسى مل خيطر  رالم حلنئ  إال علنظر يف عل انرة عل ةنلة. ونالم ها كالمم يف هفسم. عل رطي. وح اةة ذل

وعإل انة هب ع إو عل ر ة علش ة ة علب عللهنا عاات أو إو عاات عاشاه  م  حر تمو أو إو علغ كا علك   تسكرا عللكم  
لكككر يف  كك ة علكككاكز. وإمنكككا نكككال ماسكككى ذلككك  ألن نتككك  علكككنفس مككات عل رطكككي. وعا كككآ: أن علشكككلطان أو نككك  ق كككرم حكككىت اب

مسكت ر  يف علشككرعىلع علرشكرةة فككان حفكظ علككنفس عا عككامة مك  أصككال عألذاين كلهنكا. وكككان ماسككى ة لكم ذةكك  آابىلكم ل لككم مبككا 
 تل اه م  أمم عارأة علعاحلة يف م ة نحاعم ويف م ة  اينتم إايها. 
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  ة ق رم م  ع(  علشلطان إذ لاال عخلكالر علشكلطال النتعكر علكى عل رطكي ومجلة (إهم ع و م   مرني) ت لل  ل ان  
أو كفككم عكك  علكك   مكك   ككل تمو فل(ككا كككان علشككلطان عكك وع لملهسككان وكاهككت لككم مسككال  إو علنفككاس عسككت ل ماسككى  ف لككم 

 ة. عاؤذ  إو نت  هفس أهم ف   ان ي ع  وساسة علشلطان ولاالها ل ان ع(لم تاناي على عألحاعل عاأذوه
ويف ه ع ذلل  على أن عألص  يف علنفس عإلهساهلة ها عخلكأ وأهكم علفطكرة وأن عالحنكرع  عنهنكا  تكاص إو سكرا قكأ فطكر   

 وها هل  هزع علشلطان يف علنفس. 
 ومت لع (ع و) حم و  ل اللة عا امل أ  ع و يذمل وذنةة آذمل.  
ة (ك  إلحلكاق عل كر   ك وه. و(مركني) وصكف ل(م ك ) ال  ونتا على عألاران عنم ابل  عوة وصفم ابإلحالل ألن عل  و 

 ارب اثن وال اثل . 
[)    ل ع ت(ال م  مجلة (نال ه ع م  ع(  16(نال نب إل ظل(ت هفسي فاقفر يل فغفر لم إهم ها علغفان علرحلم] 

ن ةتاتكم إو هللا علشلطان) ألن عجلزمل   ان ما ص ن منم م  ع(  علشلطان وتغرةره ةشكت(  علكى أن ذلك  ظلكم لنفسكمو وأ
ابالعرتع   طئم وةفرع عللم للا قفرعهم. ومسى ف لم ظل(ا لنفسم ألهم كان م  أور فر  علغ ا ألت  نت  م   ل تمو 
وكان ةستطلع أن ميل  م  ق رم ف ان ت مللم  اكز عل رطي وكزة ناتلة ظل(ا تره لنفسم. ومساه يف سكانة علشك رعج حكالال 

 الني). (نال ف لتهنا إذع وأان م  عل 
وأنعذ  ظل(ككم هفسككم أهككم تسككرا لنفسككم يف م ككرة إحكك(ان عل ككرإ نتلككمو وإهككم جتككاو  عحلكك  يف ع ككاب عل رطككي علككى م ككان تم  

 عإلسرعىلللي. ول لم مل ةست ل علظامل منهن(ا وذل  عهتعان تاهلي ك(ا نال وذعك ع   مثل  عاا ل مي   نامم:          
ألةككة حكككرب أمل  كككأ  مك ككككان ونكك  عهتكك ى ماسكككى إو هكك ع كلكككم                   إذع عسككتنم وع مل ةسككألاع مككك  ذعككاهم      

ابإلهلامل إذ مل ت   ةامئ   رة ة إهللة يف عل رإ. ونا  أن ة ان عل(م   ل   ا تل اه م  أمم ونامهنا م  ت ة   ر كااي ذةك  
 إسحاق وة  اب. 

  ةامئكك  هرلككاو وال مسككألة صكك ون علكك ها مكك  علنككيب نركك  وال علتفكات يف هكك ع إو تككاع  صكك ون علكك ها مكك  علنككيب ألهككم مل ة ك 
علنراة؛ ألن تل  مفروحة فل(ا ت رن ح (م م  عل هاب  سكا  كرع ذلك  علنكيب أو  كرع هكيب هكا متر كم مثك  علسكى عللكم 

 علسالمل نر  هراجتم لاتاذ  رة ة علتانعة وها م  أتراعهنا. 
   
 

 3126صفحة : 
 
 أ  عستماب عستغفانه ف م  لم اباغفرة.  وعلفاج يف نالم (فغفر لم) للت  لاو  
ومجلة (فغفر لم) م رتحة  ني مجلة (نال نب إل ظل(ت هفسي) ومجلة (نال نب مبا أه (ت علي) كان ععرتعحهنا إعالما  

 أله  عل رآن   رعمة ماسى عللم علسالمل عن  ن م. 
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م مهم  ك ة  علغفكرعن ونحكلم   ركاذهو مكع أتكلك  ذلك  ومجلة (إهم ها علغفان علرحلم) ت لل  جل(لة (فغفر لم)؛ عل  عاغفرة ل 
  علغة عل عر إمياج إو أن ما تاج  م ها م  ظلم هفسم وما حفم م  عألمان علب ذكرانها. 

[) إعككاذة (نككال) أفككاذ أتكلكك ع لف كك  (نككال نب إل ظل(ككت 17(نككال نب مبككا أه (ككت علككي فلكك  أكككان ظهنككأع لل(مككرمني] 
ى عتعكال كككالمل ماسكى حلكك  ونكع علفعكك   لنكم جب(لككب (فغفكر لككم إهكم هككا علغفكان علككرحلم). هفسكي). أعلك  عل ككال للتنرلكم علكك

وهظم عل المل: نال نب إل ظل(ت هفسي فاقفر يلو نب مبكا أه (كت فلك  أككان ظهنكأع لل(مكرمنيو ولكلس نالكم (نكال نب 
    ةاحى إللم ةامئ . مبا أه (ت علي) مستأهفا ع  نالم (فغفر لم) ألن ماسى مل ة لم أن هللا قفر لم إذ مل ة

وعلراج للسررلة يف (مبا أه (ت علي) و(ما) ماصالة. وح   عل اىل  م  علعلة ألهم ح(أ جمرون مبث  ما تر  م عااصكالو  
وعحل   يف مثلم كثأو وعلت  ةر: ابل   أه (ت  م علي. ونا  أن ت كان (مكا) معك نةة ومكا صك ق عإله كامل عللكمو هكا مكا 

م فت(لككزت عنكك ه عحل ككاىلع ومل ةرككع لل اعىلك  وعلت اللكك  أتوككأ علككى  كك انه. فأصككر  ال ةنظككر عأل ككلاج إال أوتلكم مكك  عحل (ككة وعل لكك
   ني عحل ل ةو وم  ذل  أن ال ة ان ظهنأع وعاان لل(مرمني. 

وأنعذ مكك  ةتاسككم مككنهنم عإلتككرعمل مككنهنم عإلتككرعملو وأنعذ هبككم علكك ة  ةسككت لان علنككاس وةظل(ككاصم ألن عل رطككي أذل عإلسككرعىلللي  
  غ رم على حت(للم عحلطا ذون نحاه. 

 ول   ه ع عل المل سانم مساق عالعتران ع  نتلم عل رطي ووانا مهم نتلم اطأ.  
وعنرتعن مجلة (فل  أكان ظهنأع لل(مرمني) ابلفاج ألن عااصال كثكأع مكا ة امك  م املكة عسكم علشكر  فل كرتن علشكر  فل كرتن  

شر  وااصة إذع ككان عااصكال جمكرونع م ك ما فكان عككرون عا ك مل نك  ة عك   كم م كآ اربه ومت ل م ابلفاج تشرلهنا لم جبزعج عل
علشككرللة فل امكك  م املككة علشككر  يف عحلكك ة  (ك(ككا ت اهككاع ةككال علككل م) جبككزمل (ت اهككاع) وإعطاىلككم تككاعاب جمزومككا. وعلظهنككأ: 

 علنعأ. 
ج على ه (ة عحل (ة وعل لم من ت     ر ون  ذل ه ع علنظم على أن ماسى أنعذ أن ن   ع مل مظاهرتم لل(مرمني تزع 

تل  علن (ة عالهتعان للحع وتغلأ علرال  ألهم إذع مل ةغكأ علرالك  وعان كر وأنر كا ف ك  صكاهع فاعلهن(كاو وعاعكاه ة مظكاهرة. 
و ا ةؤة  هك ع علتفسكأ أن ماسكى اكا أصكر  مك  علغك  فاتك  علرتك  علك   عستعكرام يف أمسكم ةستعكرام علكى نرطكي آاكر 

 أن ةرطو ابل رطي وفاج  اع ه ن م إذ نال (فل  أكان ظهنأع لل(مرمني) ألن عل رطي مشرك ابهلل وعإلسرعىلللي ماح .  أنعذ
ون  ت   مجهنان م  علسلف ه ه عيةة حمة على منع إعاهة أه  عجلان يف  يج م  أمانهم. ول   وتم عالحتمكاص هبكا  

 ذل  عهم م  عل ال عحلع. أن هللا ح اها ع  ماسى يف م رض علتناةم  م فانت ى 
[ فل(كا أن 18(فأصر  يف عا ةنة ااىلفا ةرتنا فاذع عل   عستنعره ابألمس ةستعرام نال لم ماسكى إهك  لغكا  مركني]  

أنعذ أن ةرطو ابل   ها ع و هل(ا نال اي ماسى أترة  أن ت تلو ك(ا نتلت هفسا ابألمس إن ترة  إال أن ت ان ترانع يف 
[) أ  أصر  ااىلفا م  أن ةطالا   مل عل طيب عل   نتلم وها ةرتنكاو أ  19ان م  عاعلحني]عألنض وما ترة  أن ت 

ةرعنكا مككا ة كال يف  ككأهم لل ككان متحفكزع لالاتفككاج أو عخلككروص مك  عا ةنككة ألن اككرب نتك  عل رطككي مل ةفككو أمكره ألهككم كككان يف 
 ر عل رطي عا تال. ونت هلا فلم أ نة عا ةنة ك(ا ت  ملو فل ل  كان ماسى ةرتنا عن ةظهنر أم

 و(إذع) لل(فاتأةو أ  ففاتأه أن عل   عستنعره ابألمس ةستنعره عللامل.  
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 وعلت رةف يف (عألمس) عاض ع  عا ا  إللمو أ  ممسم إذ للس ها أمسا لانت هزول عيةة.  
   
 

 3127صفحة : 
 
ااحلة ابالسكتغاوة فنالكف  كني عل ركانتني للتفكن . وعالستعرعخ: عارالغة يف علعرعخو أ  علن عجو وها عا رب عنم يف عل عة ع  

ونال ماسى لم (إه  لغا  مرني) ت مر م  عإلسكرعىلللي إذ ككان عستعكرعام علسكالف سكررا يف نتك  هفكسو وهك ع ال ة ت كي 
 ع مل إتا ة عستعرعام وإمنا ها مبنزلة علتشاؤمل وعللامل عللم يف كثرة اعاماتم. 

وساج علنظرو أ  أه  تشاذ م  ال تطل م ص ترومل علغا  مو ةاما     ةاملو ولكلس وعلغا : علش ة  علغاعةة وهي عل الل  
 عارعذ أهم ظامل أو مفس  ألهم لا كان ك ل  اا أنعذ أن ةرطو    وه. 

وعلككرطو: عألاكك  ابل نككفو وعاككرعذ  ككم عل ككرب. وظككاهر نالككم (عكك و هل(ككا) أهككم نرطككي. ونمبككا ت كك  عكك وع هل(ككا ألن ع عوتككم  
روفة فا لة  ني عل رإ وأما ع عوتم ااسى فأهم أنعذ أن ةظلم نتال وعلظلم ع و لنفس ماسى ألهم هشأ علكى لملسرعىلللي م 

  كاج هفس هلأها هللا للرسالة. وعالستفهنامل مست (  يف عإله ان. 
(واكاب كك  وعجلران: عل   ةف   ما ةرة   ا ة ر ابلناس وةؤعاك  علنكاس ابلشك ة ذون علرفكع. وت ك مل يف سكانة علرعك  نالكم  

 تران عنل )و ويف سانة مرمي نالم (ومل ن لو ترانع   لا). 
وعا آ: إه  حتاول أن ت ان متعرفا ابالهت امل وابلش ة وال حتكاول أن ت كان مك  عاعكلحني  كني عخلعك(ني من تسك ى يف  

جمككيج نتكك  مكك  أنعككى علرتعحككي  لنهن(ككا. وةظهنككر أن كككالمل عل رطككي  تككر ااسككى عكك  علككرطو  ككم وصككان  لنهن(ككا حككاعنع أع رككم 
 عا ةنة. 

[ 20(وتاج نت  مك  أنعكى عا ةنكة ةسك ى نكال اي ماسكى إن عاكأ فمتكرون  ك  لل تلكاك فكاارص إل لك  مك  علناصكحني] 
[) ظكاهر علكنظم أن علرتك  تكاج علكى حكني حمكاونة عل رطكي 21فنرص منهنا ااىلفا ةرتنا نال نب جنكو مك  عل كامل علظكااني]

 اونهت(ا إذ ح   يف االلم ما ها أهم منم وأت ى يف عل عة. مع ماسى فل ل  عهطاى أمر حم
وعلظككاهر أن أنعككى عا ةنككة هككا انحلككة نعككان فرعككان ونامككم فككان عككاذة عالككاك علسكك و يف ألككرع  عاكك ن تانلككا مكك  علثككانعت  

 امل:          وعلغانعت لت ان مساكنهنم أس    روتهنم عن  عخلا . ون  نل : عأللرع  منا ل عأل رع . وأما نال أم مت
كاهكت هكي علاسكإ عحمل(كي فاتعكلت                      هبكا عحلكاعذ  حكىت أصكرحت لرفكا فلك ل  م كآ آاكر نعتكع إو    

 عهت اص عل (رعن ك الم ت او (ة الان إن  لاتنا عانة). 
 وهب ع ةظهنر وتم ذكر عا ان عل   تاج منم علرت  وأن علرت  كان ة ر  ماسى.  
ة أولا علشأنو وت  مل عن  نالم ت او (نال عاأ م  نامم) أ  هز  يف عألعرع و وأنعذ هبم أه  ذولة فرعان: وعاأ: عجل(اع 

فاا آ: أن أوو عألمر فمترون   و أ  ةتشاونون يف نتلك . وهك ع ة ت كي أن عل  كلة نف كت إو فرعكان ويف سكفر عخلكروص 
ة تك  ماسكى). واكا علكم هك ع علرتك   ك ل  أسكرع ابخلكرب ااسكى يف عإلصحا  علثال: (فس(ع فرعان هك ع عألمكر فطلكا أن 
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ألهم ككان م مركا مباسكى وعسكت امتم. ونك  نلك  ككان هك ع علرتك  مك   كو إسكرعىلل . ونلك : ككان مك  عل كرإ ول نكم ككان مؤمنكا 
 ة تم إمياهمو ل   هللا أهل(م م رفة فساذ علشرك  سالمة فطرتم وهلأه إله اذ ماسى م  ة  فرعان. 

ي: علسكأ علسكرةعو ونك  ت ك مل عنك  نالكم (فكاذع هكي حلكة تسك ى) يف سكانة لكم. وت ك مل  لكان ح ل تكم وجمكا ه يف نالكم وعلس   
(ومك  أنعذ عياككرة وسكك ى هلككا سكك لهنا) يف سكانة عإلسككرعج. ومجلككة (ةسكك ى) يف ماحككع عحلكال مكك  (نتكك ) عااصككا  مهككم مكك  

 ف    ابلراج ف أهم نل : فمترون وةهن(ان   تل .  أنعى عا ةنة. و(فمترون   ) ةتشاونون. وح(  م آ (ةهن(ان)
 وأص  عالىلت(ان: نرال أمر عيمر فهنا مطاوع أمرهو نال عمرؤ عل لس:           
وة  و على عارج ما فمتر أ  ة ره ما ةطلع فلم أمر هفسكم. ص  كاع إلكالق عالىلت(كان علكى علتشكاون ألن عاتشكاونة  فاك    

 جل(لعو نال ت او (وعىلت(روع  لن م مب رو ).    هنم أمر   ض فلأمتر  م ع
 ومجلة (نال اي ماسى)   ل ع ت(ال م  مجلة (تاج نت ) ألن جملئم ةشت(  على نالم ذل .  
 ومت لع عخلروص حم و  ل اللة عا املو أ  فاارص م  عا ةنة.  
اصكحني) صكلةو ألن أكثكر مكا ةسكت (  ومجلة (إل ل  م  علناصحني) ت للك  ألمكره ابخلكروص. وعلكالمل يف نالكم (لك  مك  علن 

ف   علنع  م  ى ابلالمل. ة ال: هعحت ل  نال ت او (إذع هعحاع هللا ونسكالم) يف سكانة علتا كة وو كا نكالاع: هعكحت. 
 وت  مي عكرون للرعاةة على علفاصلة. 

   
 

 3128صفحة : 
 
م مسكي عا كان عارتفكع: مرنركة ومرت ركاو وهكا وعلرتنا: ح ل تم عالهتظانو وهكا مشكتع مك  ننكا إذع هظكر أحكاعل  كيج. ومنك  

 هنا مست ان للح ن. 
 ومجلة (فال نب جنو)   ل ع ت(ال م  مجلة (ةرتنا) ألن ترنرم ةشت(  على عل عاج إو هللا من ةنملم.  
م ألن وعل امل علظااان هم نامل فرعان. ووصفهنم ابلظلم ألصم مشركان وألصم نعمكاع نتلكم نعاصكا عك  نتك  اطكأ وذلك  ظلك 

 عخلطأ يف عل ت  ال ة ت ي عجلزعج ابل ت  يف هظر عل    وعلشرع. 
وحم  عل ربة م  نعكة ماسكى مكع عل رطكي واروتكم مك  عا ةنكة مك  نالكم (واكا  لكر أ ك ه) إو هنكا هكا أن هللا ةعكطفي مك   

  نتككم فككأ ر ه علككى أت كك  ةشككاج مكك  عرككاذهو وأهككم أعلككم حلكك  ن كك  نسككاالتمو وأهككم إذع ت ل ككت إنعذتككم  شككيج هلككأ لككم أسككرا م  
ت  أو وأن علناظر علرعأ يف آاثن ذل  علت  أ ة ترس منهنا ذاللة على ص ق علرسكال يف ذعاتكم ك(كا أ كان إللكم نالكم ت كاو 
(ف   لرثت فل م ع(رع مك  نرلكم أفكال ت  لكان). وإن أوحك  تلك  عاظكاهر عسكت امة علسكأة وحمركة عحلكعو وأن ذللك  عناةكة هللا 

ل  ها هعره على أع عىلم وجناتم  ا لم م  عا اىل . ويف ذل  كلم مث  لل(شكركني لكا هظكروع يف حكال حم(ك  مب  عصطفاه ل 
صككلى هللا عللككم وسككلم يف ذعتككم ويف حككاهلم م ككم. ص (إن) يف نالككم ت ككاو (إن عاككأ فمتككرون  كك  لل تلككاك) عيةككة إميككاج إو أن 

 ملم م  ظاالم. نسالم صلى هللا عللم وسلم سلنرص م  م ة وأن هللا من
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[) ه ه همرة هراةة تشرم همرة إ رعهلم عللكم علسكالمل 22(واا تاتم تل اج م ة  نال عسى نم أن ةهن ةو ساعج علسرل ] 
إذ نال (إل مهناتر إو نم). ون  أهلم هللا ماسى عللم علسالمل أن ة ع   الذ م ة  إذ نك  فلهنكا هرلكا ةرعكره اذعب علنركاة 

  أة  ةتاتم وال م  سلم  يف وتهنتم ك(ا ذل عللم نالم (عسى نم أن ةهن ةو ساعج علسرل ). ومل ة   ماسى ة لم إو
ف الم ت او (واا تاتم تل اج م ة ) عطف على مجك  حم وفكة إذ علت ك ةر: واكا اكرص مك  عا ةنكة هاىل(كا علكى وتهنكم فكاتفع  

ةو سكاعج علسكرل ). نكال ع ك  عركاس: اككرص أن ككان مسكأه يف لرةكع ةكؤذ  إو أنض مك ة  حلنئك  نكال (عسكى نم أن ةهنك 
 ماسى وال علم لم ابلطرةع إال حس  ظ  ن م. 

 وتاتم: وو وتهنمو أ  عست ر   سأه تل اج م ة .  
وتل اج: أصلم مع ن على و ن علتف ال   سكر علتكاجو ولكلس لكم هظكأ يف كسكر علتكاج إال متثكالو وهكا مب كآ علل كاج وعا ان كة.  

ن على تهنتم فعان م  ظرو  عا ان علب تنعا على علظرفلكة. وعلت ك ةر: اكا تاتكم تهنكة تالنكي و اع إلالق ه ع عاع 
 م ة و أ  تهنة تالني  الذ م ة و ون  ت  مل نالم ت او (وإذع صرفت أ عانهم تل اج أصحاب علنان) يف سانة عألعرع . 

ت كاو (وإو مك ة  أاكاهم  ك لرا) يف سكانة وم ة : نامل م  ذنةة مك ة   ك  إ كرعهلم. ونك  م كى عل كالمل علكلهنم عنك  نالكم  
 عألعرع . 

وأنض م ة  وعن ة على علشالي علغرم م  علرحر عألمحر وكان ماسى ن  سل  إللهنا عن  اروتم م   لك  (نع(سكلس)   
أو (منفلس) لرة ا قر لة تنا لكة فسكل   رةكة متكر  كم علكى أنض عل (ال كة وأنض عألذوملكني ص  كالذ علنكرإ إو أنض مك ة . 
تل  مسافة مثامناىلة ونسني ملال ت رةرا. وإذ ن  كان ماسى يف سأه ذل  نعتال فتل  عاسافة تست عي م  عا ة حناع م  

 نسة وأن  ني ةاما. وكان ةرلت يف علربةة ال حمالة. وكان نتال تل ع ون  أهل(م هللا ساعج علسرل  فلم ة   يف سأه. 
 عج فلم. ون  أهل(م هللا ه ه عل عاة علب يف للهنا تافل م إو عل ة  عحلع. وعلساعج: عاست لم علنهنج عل   ال علتا  
(واا ونذ ماج م ة  وت  عللكم أمكة مك  علنكاس ةسك ان ووتك  مك  ذوصكم عمكرأتني تك وذعن نكال مكا اطر (كا نالتكا ال هسك ي  

[) 24هزلت إيل م  اأ ف كأ][ فس ى هل(ا ص تاو إو علظ  ف ال نب إل اا أ23حىت ةع ن علرعاج وأ اان  لخ كرأ]
ةك ل نالككم (واكا ونذ مككاج مكك ة ) أهكم  لككر أنض مكك ة و وذلك  حككني ونذ مككاجهم. وعلكانوذ هنككا م نككاه علاصكال وعلرلككا  ك الككم 
ت او (وإن من م إال وعنذها). وعارعذ ابااج ماحع عاكاج. ومكاج عل كامل هكا علك   ت كر   كم ذاينهكم ألن عل راىلك  كاهكت ت طك  

 كاهاع ة نان ع  أنض عل رللة مباج  و فالنو فاا آ: واا ونذو أ  عن ما  لر  الذ م ة . عن  عالاه و 
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 وةناسا علغرةا إذع تاج ذاين نامل أن ة ع  عااج ألهم جمت(ع علناس فهننال  ةت ر  ا  ةعاحرم وة لفم.   
 م ة  وت  أمة. و(اا) حر  تانلت وتاذ  يج  اتاذ قأهو أ  عن ما ح  منض  
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وعألمة: عجل(اعة عل ثأة عل  ذو وت  مل يف نالم ت او (كان علناس أمة وعح ة) يف لر رة. وح   مف ال (ةسك ان) لت (كلم  
ما  أهم أن ةس ى وها عاا لة وعلناسو وألن علغرض ال ةت لع مب رفة عاس ي ول   مبا    ه مك  عهكزوعج عاكرأتني عك  علسك ي  

لكك الىل  عإلعمككا و فل ككان مكك  تنزةكك  علف كك  عات كك   منزلككة علككال ملو أو عحلكك   هنككا لالاتعككان ك(ككا ك(ككا يف عل شككا  تر ككا 
عاتكانه علسك اكي وأةك ه  كانحاه علسكك   وعلسكل . وأمكا حك   مفاعلك   تكك وذعن_وال هس ي_فسك ى هل(كا  فلت كني فلهنكا مككا 

للم يف عل رآن حىت ة  ن حم و  وإمنا ذها إللم علشلنان. وأم  ما ذها إللم صاحا عافتا  و انحاه فشيج ال ذلل  ع
 عستفاذة كاص(ا ت وذعن قن(ا مرت هنا إو كتا عإلسرعىللللني. 

وم ككآ (مكك  ذوصككم) يف م ككان قككأ عا ككان علكك   حككال عاككاجو أ  يف تاهككا مراعكك  ولأمككة مكك  علنككاس ألن ح ل ككة كل(ككة  
خمتلفة عل الناتو ومنهنا ما ونكع يف هك ه عيةكة. (ذون) أصا وصف للشيج عألسف  م  قأه. وتتفرع م  ذل  م ان جما ةة 

 (ذون) مب آ تهنة ةع  إللهنا عارج     عا ان عل   فلم علسانان.  كرم عا كان علك   ةرلكر إللكم عاا كي   ك  م كان آاكر 
 ابا ان عألسف  م  عيار كأهم ةنزل إللم عاا ي ألن عاشي ةشرم ابلع اذ وابهلرا  اباتال  عالعتران. 

 عااصا  ب(ذون) ل ثرة عالست (ال فلعأ (ذون) مبنزلة ذل  عالسم عحمل و . و     
وحر  (م ) مع (ذون) نا  أن ة ان للظرفلة مثك  (إذع هكاذ  للعكالة مك  ةكامل عجل( كة). ونكا  أن ة كان مب كآ (عنك )  

لئا). وعا آ: ووتك  عمكرأتني يف تهنكة وها م آ أورتم أ ا عرل ة يف نالم ت او (ل  تغو عنهنم أماعهلم وال أوالذهم م  هللا  
 مرت  ة ع  تهنة علسانني. 

و(ت وذعن) تطرذعن. وح ل كة علك وذ فكال ة كال: ذذت علنكاسو إال جمكا ع مرسكالو ومنكم نالكم يف عحلك ة   فللك عذن أنكاعمل عك   
 حاحي  عحل ة . 

م وأن ماسككى نعكى قن(ككم. فل كان إلككالق وعا كآ يف عيةكة: متن ككان إ كال عكك  عاكاج. ويف علتككانعة: أن  ك لرا ككان صككاحا قكن 
(تك وذعن) هنكا جمككا ع مرسكالو أو ت كان ح ل ككة علك وذ لككرذ عأله كامل كلهنكا عكك  حكاض عاككاج. وككالمل أىل(كة عللغككة قكأ صككرة  يف 
ترلككني ح ل ككة هكك ع. ويف سككفر عخلككروص: أصككا كاهككت هل(ككا قككنمو وعلكك وذ ال ة ككان إال لل(ا ككلة. وعا عككاذ مكك  ح ككان عاكككاج 

ا. فل(ككا نأى ماسككى عاككرأتني متن ككان أه امهن(ككا مكك  علشككرب سككأهل(ا: مككا اطر (ككا( وهككا سككؤعل عكك  نعككتهن(ا ابأله ككامل سكك لهن
 و أص(ا إذ ح رع عااج ومل ة تح(ا عللم لس ي قن(هن(ا. 

 ومجلة (نال ما اطر (ا)   ل ع ت(ال م  مجلة (ووت  م  ذوصم عمرأتني ت وذعن).  
نالم ت او (نال ما اطر   إذ نعوذتك  ةاسكف عك  هفسكم)و فأتا تكا مص(كا  وعخلطا: علشأن وعحل   عاهنمو وت  مل عن    

كرهتكا أن تسكك لا يف حككني عكتظكا  عا ككان ابلرعككاج وأص(كا تسككت(رعن علككى عك مل علسكك ي ك(ككا عنت كاه علت رككأ ابا ككانع إو أن 
 ةنعر  علرعاج. 

 وعلرعاج: مجع نعع.  
وةعكك نوع ماع ككلهنمو فاإلصكك عن ت كك  علغككأ صككاذنعو أ  حككىت وعإلصكك عن: عإلنتككاع عكك  علسكك يو أ  حككىت ةسكك ي علرعككاج  

 ة ها نعاج عإل   مه امهنم فال ةر ى علزحامل. وص  ا ع  عازعمحة عاذهت(ا كاهتا ذوعيت مروجة وتر لة  كلة. 
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ونكرأ عجل(هنكان (ةعك ن)   ككم عللكاج وكسكر علك عل. ونككرأه ع ك  عكامر وأ ككا ع(كرو وأ كا ت فكر (ةعكك ن)  فكت  حكر  عا ككانعة  
م علكك عل علككى إسككناذ علعكك ن إو علرعككاجو أ  حككىت ةرت ككاع عكك  عاككاجو أ  مباع ككلهنم ألن وصككف علرعككاج ة ت ككي أن هلككم وحكك

 ماع يو وه ع ة ت ي أن تل  عاذهت(ا ك  ةامل س يو وللس يف عللفظ ذاللة على أهم عاذة. 
(ا نتكال ةسكت ي هل(كا ألن علرتك  وكان ناهل(ا (وأ اان  كلخ كركأ) ععتك عنع عك  ح كان ا للسك ي مكع علرتكال ل ك مل وتك عص 

 علاحل  هل(ا ها أ ا ا وها  لخ كرأ ال ةستطلع ونوذ عااج ل  فم ع  عازعمحة. 
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وعسم عارأتني (للا) و(صفانة). ويف سفر عخلكروص: أن أاب كا ككاه  مك ة . ومسكاه يف ذلك  علسكفر أول مكرة نعاةك  ص أعكاذ   

ووصكفم  (كي ماسكىو فااسك(ى وعحك . ونكال ع ك  عل كرب  يف منخيكم: ةثكرون  ك  نعاةك  لكم سكرع  عل المل عللم فسك(اه ةثكرون
 نات ارص للس ي منهن(ا عونتانو فل ان   لا ها عاس(ى عن  عللهناذ ةثرون. وعلت رأ ع  علنيب ابل اه  عصطال . ألن 

لمكزمل مهكم  ك لا علرسكال ت ك  عل(كاؤان مكا عل اه  خيرب ع  علغلا وألهم ةطلكع علكى عل كاىلم ممكان علك ة  عنك  عللهنكاذ. ول
ص ن منم ه ه عل عة  رعا سا  ا ففرعاع عللم مساىل  مرنلة على أص : أن  رع م  نرلنا م  علرسك  عإلهللكني  كرع لنكا مكا 
مل ةرذ انسخ. ومنهنا مرا رة عارأة عألع(ال وعلس ي يف لرق عا لشةو ووتاب عسكتحلاىلهناو ووالةكة عألب يف علن كا و وت ك  

(  علر ل مهنرعو ومجع علن ا  وعإلتانة يف ع   وعح و ومشروعلة عإلتانة. ون  عستاىف عل المل عللهنا عل رليب. ويف أذلة عل 
علشرة ة عإلسكالملة قنلكة عك  عالسكتنرا   كا يف هك ه عيةكة إال أن   كض هك ه عألح كامل ال ةاتك  ذلللكم يف عل كرآن ففكي هك ه 

 من  رع م  نرلنا  رع لنا. عيةة ذلل  هلا م  عل تاب عن  عل اىللني 
ويف إذهم ال نتلم ابلس ي ذلل  على تاع  م اجلة عارأة أمان ماهلا وظهنانهكا يف جمكامع علنكاس إذ كاهكت تسكرت مكا نكا سكرته  

فان  كرع مك  نرلنكا  كرع لنكا إذع ح كاه  كرعنا ومل فت مك   كرعنا مكا ةنسكنم. وأمكا حتا كي علنكاس مك  حنكا ذلك  فهنكا مك  
 ت متراةنة فلم وأحاعل عألمم فلم خمتلفة وااصة ما  ني أاالق علر و وعحل ر م  عالاتال . عاروجة وعل اذع

وذاال (اا) علتانلتلة ةؤذن ابنرتعن وصالم  اتاذ علسانني. وعنرتعن ف   (س ى) ابلفاج ةؤذن مهم ابذن فس ى هل و وذل   
  فان ونوذه. 

(ككاو فككالالمل لأتكك و أ  ال ة ف ككم لكك ل  إال  ككاو أ  نأفككة هب(ككا وم ككآ (فسكك ى هل(ككا) أهككم سكك ى مككا تككئ  للسكك لنم ألتلهن 
 وقااث هل(ا. وذل  م  ناة مروجتم أن عنتحم ذل  عل (  علشاق على ما ها عللم م  عإلعلاج عن  علاصال. 

وعلتكايل: علرتكاع علكى لرة كمو وذلكك  ةفلك  أهكم ككان تالسككا مك  نرك  يف ظك  فرتككع إللكم. وةظهنكر أن (تكاو) مككرعذ  (وو)  
ول    ايذة عارآ م   أصا أن ت ت ي  ايذة عا آ فل كان (تكاو) أ ك  مك  (وو)و ونك  ت ك مل ذلك  عنك  نالكم ت كاو (وو 

 م  رع) يف سانة علن( . 
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ون  أع ا إةاعجه إو علظ  مبناتاتم ن م إذ نال (نب إل اا أهزلت إيل م  اأ ف أ). اا عسرتع  م  مش ة عات  وعلس ي  
رأتني وعالنتحككامل هبكا يف عك ذ علرعككاج عل  ةك و ووتك   ككرذ علظك  تك كر هبكك ه علن (كة ه (كا سككا  ة أسك عها هللا إللكم مكك  اا كلة عاك

جناتم م  عل ت  وإةتاىلم عحل (ة وعل لمو وهللعم م  تر ة نت  عل رطيو وإةعالم إو أنض م (انة ممة عظل(ة     أن نطع 
 كرذ علظك  وعلرعحكة مك  علت كا فمكاج جب(لكة تام كة للشك ر وعلثنكاج وعلك عاج فلايف ومفا عتو ت كر مجلع ذلك  وهكا يف ه (كة 

 وهي (إل اا أهزلت إيل م  اأ ف أ). وعلف أ: عحملتاص ف الم (إل اا أهزلت إيل م  اأ)   ر على ه م سلفت. 
 ونالم (إل اا أهزلت إيل م  اأ) وناج على هللا مهم م طى عخلأ.  
ع ومالجمة ا  ةت لع ها  م ف(نم اأ عل هلا ومنم اأ عيارة عل   ن  ةرى يف صكانة مشك ة فكان عل كربة وعخلأ: ما فلم هف  

 ابل اعناو نال ت او (وال ت مر  أماعهلم وأوالذهم إمنا ةرة  هللا أن ة  هبم هبا يف عل هلا وتزهع أهفسهنم وهم كافرون). 
 تاىلم عخلأ  ف   (أهزلت) عاش ر  رف ة عا طى. ون  أنعذ علناعني ك(ا ةرمز إو ذل  علت رأ ع  إة 
 فأول ذل  إةتاج عحل (ة وعل لم.  
ومك  عخلكأ إجنكاؤه مك  عل تك و وتر لتكم عل املكة يف   اكة عالكك  وعزتكمو وحفظكم مك  أن تتسكرب إللكم ع اىلك  عل اىللكة علككب نم  

هعككر نامككم علكى ةكك هو وأن أجنككاه مك  عل تكك  علثككال فلهنكا ف ككان منتف ككا مبناف هنكا جمنرككا نذعىللهنككا وأحكرعنها. ومكك  عخلككأ أن ت ك  
 ظل(او وأن ه عه إو منمي م  عألنضو وةسر لم علت رةف  رلت هراجةو وأن آوعه إو ظ . 

و(ما) م  نالم (اا أهزلت إيل) ماصالة ك(ا ة ت لم ف   عا ي يف نالم (أهزلت) ألن علشيج عل   أهزل فل(ا م ى صان  
ما أهزلت إيل) مبنزلة عا ر   المل عجلنس لكتالىلم نالكم (ف كأ) أ  ف كأ لك ل  علنكاع مك  عخلكأو أ  م روفا قأ ه رةو ف الم (

 ألمثالم. 
 وأحس  اأ للغرةا وتاذ مأوى لم ةط م فلم وةرلت و وتة فهس إللهنا وةس  .  
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تكم  نتكمو ك(كا أ ك رت  ك ل  فكاج علت  لكا يف نالكم ف ان عستما ة هللا لم من أهلم   لرا أن ةرس  ونعجه للنزلكم عنك ه وةزو   

 (فماجتم إح ع ا). 
(فماجتم إح ع ا متشي علكى عسكتحلاج نالكت إن أم ةك عاك للمزةك  أتكر مكا سك لت لنكا) عرفكت أن علفكاج تكؤذن من هللا  

ومكأوى وعشكأع  عستماب لم ف لض   لرا أن ةرس  ونعج ماسى لل لفم وةزوتم  نتمو فل ل  ة ك(  لكم أهسكا يف ذعن قر كة
صككاحلا. وتككؤذن علفككاج أة ككا من  كك لرا مل ةرتةكك  يف عإلنسككال ونعجه فأنسكك  إحكك ى علرنتككني عللتككني سكك ى هل(ككا وهككي صككفانة 

 فماجتم وها مل ةزل ع  م اهم يف علظ . 
 وذكر (متشي) للرو عللم نالم (على عستحلاج) وإال فان ف   (تاجتم) مغ  ع  ذكر (متشي).  
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ج عكا   مست انة للت(   م  علاصكف. وعا كآ: أصكا مسكتحللة يف مشكلهناو أ  متشكي قكأ مترنكرتة وال و(على) لالست ال 
متثنلة وال مظهنرة  ةنة. وع  ع(ر    عخلطاب أصا كاهت ساترة وتهنهنا  ثاهباو أ  ألن سرت علاتم قأ وعتا عللهنا ول نم 

او (ون  لل(ؤمنات ةغ    مك  أ عكانه ) إو نالكم (لكل لم مكا مرالغة يف عحللاج. وعالستحلاج مرالغة يف عحللاج مث  نال ت 
 خيفني م   ةنتهن ). 

 ومجلة (نالت)   ل م  (تاجتم). وإمنا  لنت لم علغرض م  ذعاتم مراذنة ابإلكرعمل.  
وعجلككزعج: عا افككأة علككى ع(كك  حسكك  أو سككيج  شككيج مثلككم يف عحلسكك  أو عإلسككاجةو نككال ت ككاو (هكك  تككزعج عإلحسككان إال  

 ان) ونال ت او (ذل  تزةناهم مبا كفروع). عإلحس
وأتكل  عجل(لة يف نالم (إن أم ةك عاك) ح اةكة اكا يف كالمهنكا مك  حت لكع عخلكرب لالهت(كامل  كم وإذاكال عاسكرة علكى عانكرب  

  م. 
 وعألتككر: علت ككاةض علككى ع(كك  انفككع لل( ككاضو ومنككم مسككي وككاعب علطاعككات أتككرعو نككال ت ككاو (وإن تؤمنككاع وتت ككاع ةككؤت م 

أتانكم). وعهتعا (أتر ما س لت لنا) على عاف ال عاطلع لرلان هاع عجلزعج أهكم تكزعج اكأو وهكا أن أنعذ حكلافتمو ولكلس 
ها عاف ال عاطلع لرلان هاع عجلزعج أهم تزعج اأو وها أن أنعذ حلافتمو للس ها م  م آ إتانة عألتأ ألهكم مل ة ك  عك  

 ت اول وال  ر  وال عاذة. 
إكرعملو وعإلتانة ت ان . وة ل ل ل  نالم ع رم (نالت إح ع ا اي أ ت عستأتره)فاهم ذللك  علكى أن أابهكا مل ةسكرع وعجلزعج  

منككم عككزمل علككى عسككتئمان ماسككى. وكككان ف كك  ماسككى م روفككا حم ككا ال ةطلككا عللككم تككزعج ألهككم ال ة ككر  عاككرأتني وال  لنهن(ككاو 
ف علغرةا م  سنة إ كرعهلم فكال قكرو أن ة (ك  هبكا نتكالن مك  وكان ف     لا كرما حم ا وحمرة ل ر  ك  قرةاو وت لل

 ذنةة إ رعهلم عللم علسالمل. و(ما) يف نالم (ما س لت لنا) مع نةةو أ  س ل و والمل (لنا) المل عل لة. 
[) كاهت عل اعىل  أن ةفات  عل لف ابلسكؤعل 25(فل(ا تاجه ونل عللم عل عل نال ال هف جنات م  عل امل علظااني] 

وم  مم فل ل  نل ماسى نعة اروتم وجملئم على   لا. وذل  ة ت ي أن   لرا سألم ع  سرا ن وممو  ع  حالم
 وعل عل: عخلرب. و(نل عللم) أاربه. 

وعلت رةف يف (عل عل) عاض ع  عا ا  إللمو أ  نععمو أو لل هن و أ  عل عل عا كان آهفا. وت  مل هظأه يف أول  
 سانة ةاسف. 

زة  ع  هفسكم عخلكا  ألهكم أصكر  يف مكأم  مك  أن ةنالكم ح كم فرعكان ألن  كالذ مك ة  م  كة الك  فط(أهم   لا مهم ة  
 عل ن اهلني وهم أه  مس وجن ة. وم آ صلم ع  عخلا  صلم ع  ظ  أن تنالم ة  فرعان. 

ربه  كم ماسكى مك  ومجلة (جنات م  عل امل علظااني) ت لل  للنهني ع  عخلا . ووصف نامل فرعان ابلظااني تع ة ا اا أا 
 نومهنم نتلم نعاصا ع  نت  اطأ. وما سرع ذل  م  ارب ع عوهتم على  و إسرعىلل . 

[ نككال إل أنةكك  أن أه حكك  إحكك ى ع نككب 26(نالككت إحكك ع ا اي أ ككت عسككتأتره إن اككأ مكك  عسككتأترت عل ككا  عألمككني] 
عللكك  سككتم ل إن  ككاج هللا مكك   هككاتني علككى أن أتتككرل مثككال حمككج فككان أمت(ككت عشككرع ف(كك  عنكك ك ومككا أنةكك  أن أ ككع

 [)  28[ نال ذل   لو و لن  أميا عألتلني ن لت فال ع وعن علي وهللا على ما ه ال وكل ]27علعاحلني]
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 3132صفحة : 

 
حكك   مككا ل لككم ماسككى مكك   كك لا مكك  عجلككزعج  حككافتم وإل امككمو وعهت كك  منككم إو عككرض إحكك ى عاككرأتني علككى أ لهنككا أن   

لتم إذ مل ة   هلم  رلتهنم نت  ة امل   ل  ون  كرب أ ا ا فل(ا نأت أماهتم وونعم نأت أهكم اكأ مك  ةستأتره لل (  يف ما 
 ةستأتر لل (  عن هم ل اتم على عل (  وأماهتم. 

وعلتكاج يف (أ كت) عكاض عك  ايج عاكت لم يف علنكك عج ااصكة وهكي نكا  كسكرها و كم نككرأ عجل(هنكان. ونكا  فتحهنكا و كم نكرأ ع كك   
 ر. عامر وأ ا ت ف

ومجلكة (إن اكأ مك  عسكتأترت علكا  عألمكني) علكة لمل ككانة عللكم ابسكتئمانهو أ  ألن مثلكم مك  ةسكتأتر. وتكاجت   ل(ككة  
تام ة مرسلة مثال اا فلهنا م  عل (امل ومطا  ة عحل ل ة   ون هلفو فالت رةف ابلالمل يف (عل ا  عألمكني) للمكنس مكرعذ  كم 

  كك لاو وصككاحل ألن ة ككم ككك  مكك  ةعككل  للنطككاب لتككتم صككالحلة هكك ع عل (ككامل. وعخلطككاب يف (مكك  عسككتأترت) ماتككم إو
عل المل ألن ةرس  مثال. فالت  ةر: م  عستأتر عاستأتر. و(م ) ماصالة يف م كآ عا كر   كالمل عجلكنس إذ ال ةكرعذ ابلعكلة 

 هنا وصف ااص مب ني. 
ع مكع صكحة ت ك  (عل كا  عألمكني) هكا وت   (اأ م  عستأترت) مسن ع إللم جب لم عمسا ألن ت   (عل ا  عألمني) اكرب  

عاسن  إللم فاص(كا متسكاواين يف عا رفكة مك  حلك  إن عاكرعذ ابلت رةكف يف عااصكال عا كا  إللكم (اكأ)و ويف عا كر  ابلكالمل 
هنككا عل (ككامل يف كللهن(ككاو فككأوور ابلت كك مي يف تككزأ  عجل(لككة مككا هككا أهككم وأوو ابل ناةككة وهككا اككأ أتككأو ألن عجل(لككة سككل ت 

 علت لل  جل(لة (عستأتره) فاصف عألتأ أهم يف م امل ت لللهنا وهفس علسامع أ   ترنرا حلالم. مساق 
وجميج ه ع عل (امل ع ا عحل ة  ع   كنل م كني ةكؤذن من عاتحك   عنكم ةشك(لم ذلك  عل (كامل ف كان ذلك  معكاذفا  

  لل . فت ك ةر م كآ عل كالمل: عسكتأتره فهنكا عحملز م  علرالقة إذ صان إورات عألماهة وعل اة هل ع عاتح   عنم إورام للح م 
نكا  أمككني وإن اكأ مكك  عسكتأترت مسككتأتر عل كا  عألمككني. ف اهكت عجل(لككة مشكت(لة علككى اعاصكلة ت كك مي عألهكم وعلككى 

 إنا  عحل   وعلى عا ها عل الميو و  ل  عستافت قاةة م ت ى عحلال ف اهت ابلغة ح  عإلعما . 
إو هللا ح ف عألمني والاهة عل ا   . ةرة  أسكألم أن ةؤةك ل   كا  أمكني أسكت ني  وع  ع(ر    عخلطاب أهم نال  أ  ا 

  م. 
وعإل انة يف نالم (هاتني) إو عارأتني عللتني س ى هل(ا إن كاهتا حاحرتني م ا ذون قأ ا م   نات   لا لت لع عل  كلة  

ب عهنكك ه ابلسكك ي هل(ككا إن كاهككت عألاككرى قاىلرككة  شكأص(او أو ت ككان عإل ككانة إللهن(ككا حل ككان ا يف ذهكك  ماسككى ابعترككان نككر 
 حلنئ . 

وفلم تاع  عرض علرت  ماالتم على م  ةتزوتهنا نقرة يف صالحم. وت   ااسكى عاتلكان إحك ع ا ألهكم نك  عرفهنكا وكاهكت  
ذون علب عاتانها ماسى (صفانة) وهي علعغرى ك(ا تكاج يف نوعةكة أم ذن عك  علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم. وإمنكا عاتانهكا 

 أاتهنا ألصا علب عر  أاالنهنا ابستحلاىلهنا وكالمهنا ف ان ذل  ترتلحا هلا عن ه. 
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 وكان ه ع علتنلأ نر  عه  اذ علن ا و فللس فلم تهن  عا  اذ عللهنا.  
ونالم (على أن أتترل مثال حمج) حر  (علكى) مك  صكلر علشكر  يف عل  كاذ. و(أتتكرل) م كانع آتكره مثك  هعكره إذع   

لم. وعحلمج عسم مجع حمكة   سكر عحلكاج وهكي علسكنةو مشكت ة مك  أسكم عحلكج ألن عحلكج ة كع كك  سكنة وماسكم كان أتأع 
 عحلج ة ع يف آار  هنر م  علسنة عل ر لة. 

وعلتككزعمل ت كك  تزونككم مشككرولا    كك  عإلتككانة  لنهن(ككا عككرض منككم علككى ماسككى ولككلس    كك  ه ككا  وال إتككانة حككىت ةرحككى   
لة مجككع ع كك  علن ككا  مككع ع ك  عإلتككانة. وعاسككألة أصككلهنا مكك  علسككنة حكك ة  عاككرأة علككب ماسكى. ويف هكك ع عل ككرض ذللكك  اسككأ

عرحككت هفسككهنا علككى علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم فلككم ةتزوتهنككا و وتهنككا مكك  نتكك  كككان حاحككرع جملسككم ومل ة كك  عنكك ه مككا 
 ةع نهنا فزوتم إايها مبا م م م  عل رآنو أ  على أن ة ل(هنا إايه. 

  أن علشر  عا انن ل    علن ا  إن كان  ا ةنايف ع   علن ا  فهنا ابلك  وةفسكخ علن كا  نرك  وعاشهنان م  م ها مال 
علرناج وةثرت    ه  ع عق عاث . وأما قأ عانايف ل    علن ا  فال ةفسكخ علن كا  ألتلكم ول ك  ةلغكي علشكر . وعك  مالك  

ر  تاىلز وعاتانه أ ا   ر    عل رم وها عحلع أة ا: ت ره علشرو  كلهنا ع ت عج فان ونع م ى. ونال أ هنا وأصرر: علش
 لآلةةو ول ال علنيب صلى هللا عللم وسلم  أحع علشرو  أن ةاىف  م ما عستحللتم عللم علفروص  . 
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فتا ع اا  وظاهر عيةة أة ا أن عإلتانة عا كانة ت لت مهنرع للرنت. و ت(  أن عاشرو  علتزعمل عإلتانة ال قأو وأما عاهنر  

ة ترب يف  رعهنم نكنا يف علن ا و وعلشرعىلع ن  هتلف يف م ال عااهلات علشرعلة. وإذع أا ان  ظاهر عيةة كاهت ذعلة على 
أص(ا ت ال عاهنر منافع إتانة علزوص لش لا فلحت(  أن ة ان ذل   رحاها ألصا مس ت وس تت  ناج على عاعىلك  مرعلكة 

 ع أ اها. عن هم من ةنتفع  تل  عاناف
و ت(ك  أن ة ككان لككايل عاكرأة ابألصككالة إن كككان هكا عاسككتحع لل(هنككر يف تلك  علشككرة ةو فككان عاعىلك  عألمككم خمتلفككة يف تككزوةج  

والايهككم. وإذ نكك  كككان يف عيةككة إمجككال مل ت كك  كافلككة يف عالحتمككاص علككى تككاع  ت كك  مهنككر عاككرأة منككافع مكك  إتككانة  وتهنككا 
نة إو علتنككرةج علكى ناععكك  علشكرة ة وعلكك اال حتكت ع(ككامل م كآ عاهنككرو فكان منككافع فأتكع علنظكر يف صككحة ت ك  عاهنككر إتكا

عإلتانة ذعت نل(ة فكال مكاهع مك  أن جت ك  مهنكرع. وعلتح لكع مك  مك ها مالك  أهكم م كروه ومي كي. وأتكانه علشكاف ي وعرك  
نافع عر . ومل ةر يف عيةة ذلكلال عال     حرلا م  عاال لة. ونال أ ا حنلفة: ال نا  ت   عاهنر منافع حر ونا  كاهم م

 ألصا حتت(  عن ه أن ة ان علن ا  مستافلا  رولم فانع عإلمجال فلهنا. ووعف م أ   عل اسم م  أصحاب مال . 
وإذ ن  كان ح م  رع م  نرلنا خمتلفا يف ت لم  رعا لنا كان حمة خمتلفا فلهنا  ني عل(اج أصال علف م فزعذها ح فا يف  

ل عل   تطرنهنا فاتا علرتاع إو أذلة أارى م   رة ة عإلسالمل. وذلل  عجلاع  ذعا  حتكت ع(كامل م كآ ه ه عيةة عإلمجا
عاهنر. فان كاهت عانافع عك الة مهنرع حاصلة نر  علرناج فاألمر ظاهرو وإن كان    هنا أو مجل هنا ال ةتح ع إال     علرنكاج  
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وها م روه قأ ابلك . وإو عإلتكانة   كاض قكأ نا ك  للتر كلض  ك(ا يف ه ه عيةة نت ت عاسألة إو علن ا  مبهنر مؤت 
 تر لض عل (  فاذع مل ةتم عألتأ عل (  يف ه ه نت ت إو مسألة عمز عل ام  ع  عل (      أن نرض عألتر. ونك  ونذ 

نتككال مككك   يف علعككحل  ويف حككك ة  عاككرأة علكككب وهرككت هفسكككهنا للنككيب صكككلى هللا عللككم وسكككلم فظهنككر عللكككم أهككم مل ة رلهنكككا وأن
أصحا م نال لم: إن مل ت   ل  هبا حاتة فزوتنلهنا. نكال: هك  عنك ك مكا تعك نهنا( إو أن نكال لكم صكلى هللا عللكم وسكلم  
علت(س ولا اامتا م  ح ة   نال: ما عنك   وال اكاص مك  ح ةك و وأن علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم نكال لكم: مكا م ك  مك  

ن مساها. نال لم: ن  مل ت هنا مبا م   مك  عل كرآن. ويف نوعةكة أن علنكيب أمكره عل رآن( نال: م ي سانة ك ع وسانة ك ع لسا 
أن ة ل(هنا عشرة  آةة  ا م م م  عل رآن وت ان عمرأتم. فان صحت ه ه علزايذة كان عحل ة  تاناي على وفع ما يف ه ه 

 عيةة وكان حمة علعحل  فال عة اعاصلة ة تعر على مانذها. 
ة لل (كك  عاسككتأتر عللككم. وونذ يف سككفر عخلككروص أهككم نعككى قككنم ةثككرون  وهككا  كك لا  و وال قككرض ومل ة ككع علت ككرض يف عيةكك 

لل ككرآن يف  لككان ذلكك . ومل ة ككع علت ككرض إو عألتككر ونكك  عل(ككت أن علظككاهر أهككم إه احككم علرنككت فككاذع مل  اكك  هبكك ع علظككاهر  
ى مكا هكا مت ككان  عنك هم يف أتككان كاهكت عيةكة قككأ مت رحكة لأتكر إذ ال قككرض فلكم مكك  سكاق عل عكة فل ككان تكاناي علكك

عألع(ال وكاهت لل راىل  عاعىل  يف ذل . ون  أذنكت من  أول ه ع عل رن علرع ع عشر أن نععي علغنم لم يف ك  عكامل ن(كلل 
 وح عج ةس(ى   لغة  وحنا ذل  ال أحرطم عين. 

إو مكا ت كان عللكم حالكم يف ونالكم (فكان أمت(كت عشكرع ف(ك  عنك ك) ت ك  ذلك  إو ماسكى تف كال منكم أن عاتكانه ووكلكم   
 منتهنى عحلمج علث(ان م  نقرة يف علزايذة. 

و(مكك ) ع ت عىللككة. و(عنكك ) مسككت (لة يف علكك عت وعلككنفس جمككا عو وعكككرون اككرب مرتكك أ حمكك و و وعلت كك ةر: فامتككامل عل شككر مكك   
 مل علظر  م تربع هنا. هفس و أ  ال موو ة و: أن عإلمتامل للس ذعاال يف عل  ل ة علب هي م  عجلاهرني ف ان مفهنا 

وعحتج مال    الكم (إل أنةك  أن أه حك  إحك ى ع نكب هكاتني) علكى أن لكأب إه كا  ع نتكم علر كر  ك ون إذصكا وهكا أاك   
  ظاهرها إذ مل ةت رض الستئ عصا. وا  مينع ذل  أن ة ال: إن ع مل علت رض لم ال ة ت ي ع مل وناعم. 

) ةرةك  علعكاحلني ابلنكاس يف حسك  عا املكة ولكني عجلاهكا. نعك   ك ل  ت رةكف ونالم (ستم ل إن  اج هللا م  علعكاحلني 
ال م لعكاحرمو ولكلس هك ع مك  تزكلكة علكنفس عانهنكي عنكم ألن عانهنكي عنكم مكا نعك   كم ناىللكم علفنكر وعلت(ك  و فأمكا مكا ككان 

 حفلظ عللم).  لغرض عل ة  أو عا املة فل ل  حاص  ل عع حس  ك(ا نال ةاسف (عت لو على ازعىل  عألنض إل
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و(أ ع علل ) م ناه: أكان  كانا عللك و أ  م لفك  مشك ةو وعاشك ة: عل سكر وعلت كا وعلعك ا ة يف عل (ك . وعألصك    

أن ةاصف ابلشاق عل (  عات ا فاسناذ  أ كع  إو ذعتكم إسكناذ جمكا   ألهكم سكرا عاشك ةو أ  مكا أنةك  أن أ كرت  عللك  
 علس(احة علاعنذ فلهنا ح ة :  نحم هللا أمرأ مسحا إذع ابعو مسحا إذع ع رتى..  .  ما فلم مش ت . وه ع م 
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ومجلة (نال ذل   لو و لن ) ح اةة جلاعب ماسى ع  كالمل  ك لا. وعسكم عإل كانة إو عاك كان وهكا (أن أتتكرل مثكال  
ى عإلتككانةو أ  عألمككر علككى مككا حمككج) إو آاككره. وهكك ع نرككال ماسككى اككا أوترككم  كك لا و ككم ص علت انكك  علككى علن ككا  وعلكك

  رلت علي وعلل . وأللع ( لو و لن ) جما ع يف م آ علثرات وعللزومل وعالنترا و أ  ك  فل(ا ها م  ع(لم. 
و(أميا) منعاب ب(ن لت). و(أ ) عسم ماصال مرهنم مث  (ما). و ة ت    ها (مكا) للتأكلك  للعكأ عااصكال سكرلهنا  

سكم عااصكال مك  عإلهبكامل ة سكرم ع(امكا فلشكرم علشكر  فلك ل  ت ك  لكم تكاعب كمكاعب ممساج علشر  ألن أتكلك  مكا يف ع
علشكر . وعجل(لكة كلهنكا  ك ل ع كت(ال مك  مجلكة (ذلك   لككو و لنك ) ألن علتنلكأ يف منتهنكى عألتك   كا ع كت(  عللكم علت انكك  

 عافاذ جب(لة (ذل   لو و لن ). 
 تكك   علككي. فنفككي تككنس عل كك وعن علكك   منككم عكك وعن مسككتأتره. وعل كك وعن   ككم عل ككني: عالعتكك عج علككى عحلككعو أ  فككال ت 

 وعستشهن  ماسى على هفسم وعلى   لا  شهناذة هللا. 
وأص  علاكل : عل   وك  إللم عألمرو وأنعذ هنا أهم وك  على علافاج مبا ت ان ع عللكم حكىت إذع أاك  أحك  ا  شكيج ككان هللا  

 على) وكان ح م أن ة  ى ب  إو  . مؤعا ه. واا ح(  علاكل  م آ علشاه  ع    ر  (
وعل ربة م  سلانة ه ع عجلزج م  عل عة عافتكت    الكم ت كاو (واكا تاتكم تل كاج مك ة ) إو نالكم (وهللا علكى مكا ه كال وكلك )  

ها مكا ت ك(نتم مك  ف كاىل  عألع(كال ومنانكا أهك  عل (كال وكلكف هلكأ هللا ت كاو ماسكى لتل كي علرسكالة من نلركم يف ألكاعن 
اىل و وأعظ(هنا م ا رة نسال م  نس  هللا ومعاهرتمو وما تت (نم م  اعال عاروجة وعلفتاة علب عست نت يف هفسم علف 

م  ف   عا كرو و وإقاوكة عالهنكا و وعلرأفكة ابل ك لفو وعلزهك و وعل ناعكةو و ك ر ن كم علكى مكا أسك ى إللكمو ومك  عل فكا  
  ك و وعلثركات علكى عل هنك  حكىت ككان اامتكة ذلك  تشكرةفم ابلرسكالة ومكا وعلرقرة يف عشرة علعاحلنيو وعل (  هلمو وعلافكاج ابل

ت (نتم م  اعال علنراة علب أ  عها   لا م  حا عل رىو وأتمني عخلاىلفو وعلرفكع يف عا املكةو لل تكرب عاشكركان  ك ل  
 وع إو أن مكا عرفكاه  كم إن كان هلم ععتران يف م اةسة تل  عألحاعل متناسكهنا مك  أحكاعل علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم فلهنتك

مك   ككي عخلعكال نرك  نسكالتم وت ككامي سكأتمو وإعاهتكم علكى هاعىلكا عحلكعو وتزوتككم أف ك  عمكرأة مك  هسكاج نامكمو إن هككي إال 
اعككال فككاذة فلككم  ككني نامككم وإن هككي إال  ككاعنق ال صطككال سككحاب علككاحي عللككم. وهللا أعلككم حلكك  ن كك  نسككالتم وللأتسككي 

 أاالق أه  علنراة وعلعال . عاسل(ان ابألساة عحلسنة م  
(فل(ا ن ى ماسى عألتك  وسكان مهلكم آهكس مك  تاهكا علطكان اننع نكال ألهلكم عم ثكاع إل آهسكت اننع ل لكي آتكل م منهنكا  

[)  مل ةك كر عل كرآن أ  عألتلكني ن كى ماسكى إذ ال ةت لكع  ت للنكم قكرض يف 29 رب أو ت وة م  علنان ل ل كم تعكطلان]
س  ن كى أوفا كا وأللرهن(كا إن نسكال هللا إذع نكال ف ك   أ  أن نسكال هللا عاسكت ر  ال ةعك ن سلاق عل عة. وع  ع ك  عركا

مكك  مثلككم إال علافككاج علتككاملو وونذ ذلكك  عكك  علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم يف أحاذةكك  حكك لفة عألسككاهل  أهككم سككئ  عكك  ذلكك  
  ما عل(ت على أهلي إال اأع  . فأتاب مبث  ما نال ع   عراس. وعأله  م  إلالنم علزوتة ك(ا يف عحل ة   وهللا

ويف سفر عخلروص: أهكم عسكتأذن صكهنره يف علك هاب إو معكر الفت كاذ أاتكم وآلكم. و  لكة عل عكة ت ك مت يف سكانة علن(ك  إال  
  ايذة نالم: (آهس م  تاها علطان اننع) وذل  مساو ل الم هنا (إذ نأى اننع ف ال ألهلم عم ثاع إل آهست اننع). 
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  عجلككلمو ونككرئ ابلاتككاه علثالوككةو فككاجل(هنان   سككر عجلككلمو وعاصككم  فككت  عجلككلم ومحككزة والككف   كك(هناو وهككي وعجلكك وة مثلكك 
عل كاذ علغلككلظ. نلك  مطل ككا ونلكك  عاشكت   وهككا علكك   يف عل كاماس. فككان كككان عألول فاصكف عجلكك وة مصككا مك  علنككان وصككف 

 علثال تر ل لة.  خمعلو وإن كان علثال فهنا وصف كا فو و(م ) على عألول  لاهلة وعلى
   
 

 3135صفحة : 
 
[ وأن 30(فل(ا أمها هاذ  م   الي علاعذ عألميك  يف علر  كة عارانككة مك  علشكمرة أن اي ماسكى إل أان هللا نب عل كااني]  

[ عسكل  ةك ك 31ألع ععاك فل(ا نآها هتتز كأصا تكان وو مك  رع ومل ة  كا اي ماسكى أنرك  وال هكف إهك  مك  عيمنكني]
  هرص  ل اج م  قأ سكاج وعحك(م إللك  تناحك  مك  علرهكا) ت ك مل مثك  هك ع يف سكانة علن(ك  إال خمالفكة ألفكا  يف تلر

مث  (أمها) هنا و(تاجها) هناك. و(إل أان هللا) هناو و(إهم أان هللا) هناك   (أ عاىل  إو عجلاللة هنال و وح(أ علشأن 
أهم عظلم. ونالم هنا (نب عل ااني) ونالم هنال  (عل زةز عحل لم). وهك ع هنا و ا متساواين يف عاانع ألن ح(أ عجلاللة  

 ة ت ي أن عألوصا  علثالوة نللت لم حلنئ . 
وعل كال يف ه تكة ت ك مي صكفة هللا ت كاو نرك  إصك عن أمكره لكم  ل كاج عل عكا ككال ال علك   ت ك مل يف سكانة علن(ك  ألن وصكف  

 نرة لم للثرت   ل  نلا ماسى م  هال تل ي علرسالة. (نب عل ااني) ة ل على أن مجلع عخلالىلع مس
(وأن ألع) هنا و(ألع) هناكو و(عسل ) هنا و(أذا ) هناك. وتل  عحملالفة تفن  يف ت رةر عل عة لتم ذ هشا  علسكامع  

 هرم وحفتم. هلاو وإال  ايذة (م   الي علاعذ عألمي  يف علر  ة عارانكة م  علشمرة) وه ع وعذ يف سف  علطان. و الئم: تا
ووصف علشالي ابألمي  إن مح  عألمي  علكى أهكم حك  عألةسكر فهنكا أميك  ابعتركان أهكم وعنكع علكى ميكني عاسكت ر  عل رلكة علكى  

لرة ة عل رب م  ت   عل رلة هكي عجلهنكة عألصكللة ل كرإ علاعنكع وهكم ةن تكان عجلهنكات ابلل(كني وعللسكان وةرةك ون هك ع عا كآ 
 نال أمرؤ عل لس:          

على نط  ابلشلم أميك  صكا م                      وأةسكره علكى علسكتان فل  كك  وعلكى ذلك  تكرى عصكطال  عاسكل(ني يف   
حت ة  عااعنع عجلغرعفلة وماعنع عألنحنيو فل كان عألميك  ة كو علغكرم للمرك و أ  تهنكة مغكرب علشك(س مك  علطكان. أال تكرى 

ب عل  رة ومساع علشامل  اما ألهم على  امل عاست ر  لراهبكاو أ  علكى مشالكمو أصم مساع علل(  مينا ألهم على ميني عاست ر  اب
 فاعتربوع عست رال عل  رةو وه ع ها عاالىلم ل الم عييت (وما كنت جباها علغرم). 

 هناك. وأما ت لم مب آ عألمي  ااسى فال ةست لم مع نالم ت او (ووعع انكم تاها علطان عألمي ) فاهم مل نر ذكر ااسى  
وإن محكك  علككى أهككم تف ككل  مكك  علككل(  وهككا علربكككة فهنككا كاصككفم ب(عا كك س) يف سككانة علنا عككات (إذ انذعه ن ككم ابلككاعذ   

 عا  س لاى). 
وعلر  ة   كم علركاج ونكا  فتحهنكا هكي عل ط كة مك  عألنض عات(لكزة عك  قأهكا. وعارانككة اكا فلهنكا مك  عاتلانهكا لنكزول علكاحي  

لشمرة) نا  أن ةت لع  ف   (هاذ ) فت ان علشمرة مع ن ه ع علن عج وت ان (م ) لال تك عجو على ماسى. ونالم (م  ع
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أ  مسككع كالمككا اانتككا مكك  علشككمرة. ونككا  أن ة ككان ظرفككا مسككت رع ه تككا اثهلككا للككاعذ أو حككاال فت ككان (مكك ) عتعككاللةو أ  
 متعال ابلشمرةو أ  عن هاو أ  علر  ة علب تتع  ابلشمرة. 

(علشكمرة) ت رةكف عجلكنس وعك ل عك  علتن كأ لمل كانة إو أصكا  كمرة م عكاذة ولكلس علت رةكف لل هنك  إذع مل وعلت رةف يف   
ةت كك مل ذكككر علشكككمرةو وعلكك   يف علتككانعة أن تلككك  علشككمرة كاهككت مككك   ككمر عل للككع  وهكككا مكك   ككمر عل  كككاه  ونلكك  هكككي 

م (ال هكف) يف سكانة علن(ك  ألهكم اكا عاسمة وعل اسكج مك   كمر عل  كاه أة كا. و ايذة (أنرك ) وهكي تعكرة  مب ك(ان نالك
أذ ر اافا م  عحللة كان علنهني ع  عخلا  ة ل على م آ للا إنرالم ف ان عل المل هنال  إنا ع وكان هنا مساوعة تفننكا 
يف ح اةككة عل عككتنيو وككك ل   ايذة (إهكك  مكك  عيمنككني) هنككا ومل  كك  يف سككانة علن(كك  وهككا أتكلكك  افككاذ (وال هككف). وفلككم 

 لع أمنم مبا ذل عللم علتأكل  ب(إن) وت لم م  مجلة عيمنني فاهم أ ك  يف حت لكع عألمك  مك  أن ة كال: إهك  آمك    ايذة حت
 ك(ا ت  مل يف نالم ت او (أن أكان م  عجلاهلني) يف سانة علر رة. 

   
 

 3136صفحة : 
 
ان جمكال تكرذذ عافسكرة  يف تنللنكمو ونالم (وعح(م إلل  تناح  م  علرها) افي فلم حمع  عا آ عانتزع مك  تركلركم ف ك  

وععت رت حمام  كل(اتم ف(ا عست امل حم(  إح عها إال وانك ه حم(  أارى. وهكي ألفكا : تنكا و ونهكاو وحكر  (مك ). 
فسككل اع لرعىلككع ال تاصكك  إو مسككت ر. ونكك  عسككتاعرت يف كككالمل عل ككرليب وعلزخمشككر . نككال    ككهنم: إن يف عل ككالمل ت كك ميا 

لرها) مت لع   الم (وو م  رع) علكى أن (مك ) حكر  للت للك و أ  أذ كر لسكرا عخلكا و وهك ع ال وأتاأ وإن نالم (م  ع
 ةنرغي عاللتفات إللم إذ ال ذععي لت  مي وأتاأ ما  ع(اه على ما فلم م  لال علفع   ني ف   (وو) و ني (م  علرها). 

ا إو ت رةككر مفككاذ نالككم (عسككل  ةكك ك يف تلركك ) ونلكك  عجلنككا : عللكك و وال  سكك  أن ة ككان جمككا ع عكك  عللكك  ألهككم ةف ككي إمكك 
وحر  عل طف ماهع م  عحت(ال علتأكل . وعذعاج أن ة ان علت رةر الاتال  علغرض م  عألول وعلثال ك(كا يف عل شكا  
  ل و أو ةؤول من وحع علل  على علع ن ة ها عخلا  ك(كا عكز  إو عل كحاك عك  ع ك  عركاس وإو جماهك  وهكا أتوةك  

ل  إو أن عجلنا  جما  مرس  مرعذ  م ة  عإلهسان. وللمنا  ح ل ة وجمكا عت مرسك   كني مرسك  وعسكت انة ونك    ل . وه ع م
ونذ يف عل رآن وقأه يف تعانةف م اهلم وللس ونوذه يف   ض عااعحع مب آ   اض  (لم على ذلك  عا كآ حلث(كا ونكع يف 

 كال علطكاىلر  ك ال مك  أن تطكأ اافكا. وهك ع مكأااذ مك  أحك   عل رآن. ول ع فالاتم أن نالم (وعح(م إلل  تناح ) متثلك 
 وتهنني ذكر ا علزخمشر  نل  وأصلم ألم علي علفانسي. وعلرها م رو  أهم عخلا  ك الم ت او (ة عاهنا نقرا ونهرا). 

نتلكت مكنهنم  وعا آ: عه فف ع  علتنا  م  أمر علرسكالة. ويف عل كالمل إنكا  وهكا مكا ذل عللكم نالكم   ك ه (نكال نب إل 
هفسا فأاا  أن ة تلان) ف الم (وعح(م إلل  تناح  م  علرها) يف م آ نالم ت او (فكال ةعكلان إلل (كا اايتنكا أهت(كا 

 وم  عتر  (ا علغالران). 
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ونكرأ عجل(هنكان (علرهكا)  فككت  علكرعج وعهلكاجو ونكرأه محككزة وعل سكاىلي وأ كا   ككر عك  عاصكم والكف   ككم علكرعج وسك ان عهلككاج.  
 ل ع  عاصم  فت  علرعج وس ان عهلاج وهي لغات فعلحة. ونرأه حف

[) تفرةع على نالم (وعح(م إلل  تناحك  مك  32(ف عه   رهاانن م  ن   إو فرعان ومملةم إصم كاهاع ناما فاس ني] 
أ  حمتكان  علرها) وعإل انة إو عل عا و لاض علل . وعلربهان: عحلمة عل ال ة. و(م ) لال ت عجو و(إو) لالهتهناج عككا  

 على أن أنس  هب(ا إللهنم. 
ومجلة (إصم كاهاع ناما فاس ني) ت لل  جل(لة (ف عه   رهكاانن مك  ن ك  إو فرعكان ومالىلكم) لت ك(نهنا أصكم  لك  ة رعكان  

ابلربعهني فرني أن سرا ذل  مت   عل فر م  هفاسهنم حىت كان كاجلرلة فلهنم و م ناعمل ناملتهنم اا ةؤذن  م نالكم (ككاهاع). 
 الم (ناما) ك(ا ت  مل يف نالم ت او (يايت ل امل ة  لان) يف سانة علر رة. وعلفسع: عإل رعك ابهلل. ن
ونرأ عجل(هنان (ف عه )  تنفلف علنان م  (ذعه ) على عألص  يف علتثنلة. ونرأه ع   كثأ وأ ا ع(رو ونوةس ع  ة  كاب  

ن ت كك لف علنككان ت ككاةض علككى عأللككف مكك  (ذع) و(م)  تشكك ة  هككان (فكك عه ) وهككي لغككة متككلم ونككلس. وعللهنككا علنحاةككان م
عحمل وفكككة ألتككك  صكككلغة علتثنلكككة. ويف عل شكككا : أن علتشككك ة  عكككاض عككك  المل علر ككك  علكككب تلحكككع عسكككم عإل كككانة فلككك ل  نكككال  

 فاانفف مثآ ذعك وعاش ذ مثآ ذل   . وه ع أحس . 
علكى علغالكا يف عسكت (ال أمثالكم مك  عألاركان  [)  تكرى علتأكلك 33(نال نب إل نتلت منهنم هفسا فأاا  أن ة تلان] 

علغرةرة للتح ع علسامع وناعهنا وإال فان هللا ن  علم ذل  اا نال لم (عح(م إلل  تناح  م  علرهكا). وعا كآ: فأاكا  
يف  أن ة كروع نتلي عل رطي فل تلال. فهن ع كاالعت عن وها ة لم أن نسكالة هلل ال ةكتنلل منهنكا   ك نو ول نكم أنعذ أن ة كان

 أم  إهلي م  أع عىلم. فهن ع ت رةض ابل عاجو وم  مة لطلا أتةل ه هبانون أالم. 
[) هكك ع سككؤعل صككرة  ةكك ل 34(وأاككي هككانون هككا أفعكك  مككو لسككاان فأنسككلم م ككي نذع ةعكك نو إل أاككا  أن ة كك  ان] 

ةسككأل مؤةك ع مككا ل ل(ككم مماهتككم  علكى أن ماسككى ال ةرةكك  ابألول علتنعكك  مك  علترللككر ول نككم أنعذ أتةلكك ه مالكم. وإمنككا علنككم ومل
 وإاالصم هلل وألالم وعل(م  فعاحة لساهم. 

   
 

 3137صفحة : 
 
و(نذع) ابلتنفلككف مثكك  (نذج) ابهل(ككز يف آاككره: عل ككان. نككرأه انفككع وأ ككا ت فككر (نذع) خمففككا. ونككرأه علرككانان (نذجع) ابهل(ككز   

 على عألص . 
 الم (فأنسلم م ي). ونرأه عاصم ومحكزة ابلرفكع علكى أن عجل(لكة حكال و(ةع نو) نرأه عجل(هنان جمزوما يف تاعب علطلا   

 م  عهلاج م  (أنسلم). 
وم ككآ تعكك ة م إايه أن ة ككان سككررا يف تعكك ةع فرعككان وملئككم إايه  ابهتككم عكك  عألذلككة علككب ةل لهنككا ماسككى يف م ككامل جماذلككة  

فاهكم فكرع للكا إنسكالم م كم علكى كاهكم أفعك  فرعان ك(ا ة ت لم نالم (ها أفع  مو لسكاان فأنسكلم م كي نذع ةعك نو). 
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لساان وت   تع ة م تاعب ذل  علطلا أو حاال م  عاطلاب فهنا تفرةكع علكى تفرةكعو فكال تكرمل أن ة كان م نكاه مناسكرا 
 ا آ عافرع عنم وها أهم أفع  لساان. وللس للفعاحة أور يف علتع ةع إال هب ع عا آ. 

سكىو ألن ذلك  ةسكتا  فلكم علفعكل  وذو علفهناهكة. فاسكناذ علتعك ةع إو هكانون وللس علتع ةع أن ة ال هلكم: صك ق ما  
 جما  ع لي ألهم سررمو وعاع نان ح ل ة هم عل ة   ع  هلم عل لم من ماسى صاذق فل(ا تاج  م. 

 عل ت .  ومجلة (إل أتا  أن ة   ان) ت لل  لسؤعل أتةل ه هبانونو فهن ه خمافة اثهلة م  علت  ةاو وعألوو خمافة م  
[) 35(نكككال سنشككك  ع ككك ك مالككك  وجن ككك  ل (كككا سكككلطاان فكككال ةعكككلان إلل (كككا اايتنكككا أهت(كككا ومككك  عتر  (كككا علغكككالران] 

عسككتماب هللا لككم ذعاتلككم و عذه تف ككال مبككا مل ةسككألم فاسككتما ة علكك عاة علثاهلككة   الككم (سنشكك  ع كك ك مالكك )و وعسككتما ة 
م (وجن   ل (ا سلطاان)و فكأعطى ماسكى مكا مياوك  مكا هلكانون مك  عا ك نة عألوو   الم (فال ةعلان إلل (ا)و وعلتف     ال

على إنامة عحلمة إذ نال (وجن   ل (ا سلطاان). ون  ذل على ذل  ما ت لم  م ماسى عللم علسالمل م  حمج يف جماذلة 
يف عل كرآن أن هكانون فرعان ك(ا يف سانة علش رعج وهنا وما االا  م  و إسرعىلل   ا ح كي يف سكانة عألعكرع . ومل  ك  

ت لم   عاة فرعان على أن ماسى سأل هللا ت او أن  ل  ع  ة م  لساهم ك(ا يف سانة لكمو وال  ك  إن هللا عسكتماب 
 لم. 
وعلش : علر إو و أن عل ام     ا إذع أنعذ أن ة (   م ع(كال مت ركا لل  كا أن ةكر إ عللكم لكئال ةتف ك  أو ة رتةكم كسكرو  

(واكا سك إ يف أةك ةهنم) ونكاهلم: فككت يف ع ك هو وت ك  عألخ هنكا مبنزلكة علكراب  علك   ةشك   ككم.  ويف حك  ذلك  نكال ت كاو
وعارعذ: أهم ةؤة ه  فعاحتمو فت لل م ابلش  ملحع  راب عكا  عل  لي. وه ع كلم متثل  حلال إة ا  حمتم  ال ت اةكة مك  

إلعاهة وعإلم عذو وإال فالتأةل  أة ا مشتع مك  عللك . ةرة  ع(ال عظل(ا أن ةش  على ة ه وها علتأةل  عل    اع يف م آ ع
 فأص  م آ (أة ) ت   ة عو فهنا عست انة إلناذ عإلعاهة. 

وعلسكلطان هنككا معك ن مب ككآ علتسكلإ علككى عل لكاب وعلنفككاسو أ  مهنا كة يف نلككاب عألعك عج ونعرككا من (كا ك(ككا أل كى علككى  
ح ل ككة يف نالككم ت ككاو (ف كك  ت لنككا لاللككم سككلطاان) يف سككانة ماسككى حمرككة حككني علت طككم آل فرعككان. وت كك مل م ككآ علسككلطان 

 عإلسرعج. 
وفكرع علككى ت كك  علسككلطان (فككال ةعككلان إلل (ككا) أ  ال ةؤذوه (كا  سككاج وهككا عل تكك  وحنككاه. فالاصككال مسككت (  جمككا ع يف  

 عإلصا ة. وعارعذ: عإلصا ة  ساجو   رةنة عا امل. 
) نا  أن ة كان (اايتنكا) مت ل كا مبحك و  ذل عللكم نالكم (إو فرعكان ومالىلكم) ونالم (اايتنا أهت(ا وم  عتر  (ا علغالران  

ت  ةره: عذهرا اايتنا على حنا ما نك ن يف نالكم ت كاو (يف تسكع آايت إو فرعكان) ونالكم يف سكانة علن(ك    ك  نالكم (وأذاك  
ر   كك ل  يف نالككم يف سككانة ةكك ك يف تلركك  هككرص  ل ككاج مكك  قككأ سككاج يف تسككع آايت) أ  عذهرككا يف تسككع آايت. ونكك  صكك

 علش رعج (نال كال فاذهرا اايتنا إان م  م مست( ان). 
ونا  أن ةت لع ب(جن   ل (ا سكلطاان)و أ  سكلطاان علكلهنم اايتنكا حكىت ت كان نهركتهنم من (كا آةكة مك  آايتنكاو ونكا  أن  

عللم وسلم (هعرت ابلرعا). ونا   ةت لع ب(ال ةعلان إلل (ا) أ  ةعرفان ع  أذعكم اايت منا ك ال علنيب صلى هللا
أن ة ان مت ل ا   الم (علغالران) أ  تغلراصم وت هنروصم اايتنا علب هؤة ك(ا هبا. وت  مي عكرون على مت ل م يف ه ع علاتكم 
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 لالهت(كككامل   ظ(كككة عيايت علكككب هؤةككك ك(ا هبكككا. وت ككك مي عككككرون علكككى مت ل كككم يف هككك ع علاتكككم عالهت(كككامل   ظ(كككة عيايت علكككب
 سل طلاصا. ونا  أن ت ان علراج حر  نسم أتكل ع هل(ا مص(ا علغالران وتثرلتا ل لاهب(ا. 
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وعلى علاتاه كلهنا فايايت تش(  ااعنق عل اذعت عاشاه ة مث  عيايت علتسعو وتش(  عا مزعت عخلفلة كعكر  نكامل   

وما هم عللم م  عل  عوة  لك  لكاال علعكرفة مك  هللا ألهل كاع ماسكى  فرعان ع  عإلن عمل على أذع ا مع ما ل ةهنم م  عل اة
 وأااه. 

وحم  عل ربة م  ه ع عجلزج م  عل عة علتنرلم إو علرسالة فلض م  هللا على م  عصكطفاه مك  عركاذه وأن نسكالة حم(ك  صكلى  
ى يف تاهكا ترك  علطكانو وأهكم هللا عللم وسلم كرسالة ماسى تاجتم  غتة فناذ  حم(  يف قان تر  حرعج ك(كا هكاذ  ماسك

 ععرتعه م  عخلا  مث  ما ععرتى ماسىو وأن هللا ورتم ك(ا ورت ماسىو وأن هللا ة فلم أع عجه ك(ا كفى ماسى أع عجه. 
[) لكا  مكا  كني 36(فل(ا تاجهم ماسى اايتنا  لنكات نكالاع مكا هك ع إال سكحر مفكرتى ومكا مس نكا هبك ع يف آابىلنكا عألولكني] 

و ككني ح ككانه عنكك  فرعككان مككك  عألحكك ع  عنكك  فرعككان مكك  عألحكك ع  ل ككك مل ت لككع عل ككربة  ككم. وأسككن  عككككيج هكك عج هللا إايه 
ابيايت إو ماسككى عللككم علسككالمل وحكك ه ذون هككانون ألهككم علرسككال عألصككلي علكك   أتيت عا مككزعت علككى ة ةككم  ككال  نالككم 

علغكالران) إذ ت ك  ت لكع عيايت   ك(أةهنا ألن م كآ (فاذهرا اايتنا) يف سانة علشك رعجو ونالكم (اايتنكا أهت(كا ومك  عتر  (كا 
 عاال سة م آ متسع فااعاحا لعاحا عيايت ها مال س لم. 

وعيايت علرلنات هي ااعنق عل اذعت علكب أظهنرهكاو أ  تكاجهم هبكا آةكة   ك  أةكة يف ماعنكع خمتلفكةو نكالاع عنك  كك  آةكة (مكا  
 ألولني). ه ع إال سحر مفرتى وما مس نا هب ع يف آابىلنا ع

 وعافرتى: عا  وب. وم آ كاصا سحرع م  واب أهم م  وب عذعاج أهم م  عن  هللا وإافاج كاهم سحرع.  
وعإل ككانة يف نالككم (ومككا مس نككا هبكك ع) إو عذعككاج علرسككالة مكك  عنكك  هللا ألن ذلكك  هككا علكك   ةسكك(ع وأمككا عيايت فككال تسكك(ع.  

عا آابجان إو مث  ما ت عا إللكم فكال المل علكى حك   م كا  ذل عللكم ف(رتع عمسي عإل انة خمتلفو أ  ما مس نا م  ة 
حكر  علظرفلكةو أ  يف  مكك  آابىلنكا. ونكك  ت لكاع عهتفكاج  لككا  مثك  هكك ه علك عاة إو آابىلهنكم حككىت تعك  إلككلهنم  اعسكطة آابىلهنككم 

 ك لل  م ركال فلفكزع إو عألولنيو ذللال على  طالصا وذل  آار ملمأ إللم عحملماص عاغلاب حني ال ن  ما ة فع  م عحلكع 
 مث  ه ه علتلفل ات وعاراهتات. 

[) اكا نكالاع نكاال 37(ونال ماسى نم أعلم مب  تاج ابهل ى م  عن ه وم  ت كان لكم عانركة علك عن إهكم ال ةفلك  علظكااان] 
أتةلك  صك نم يف ت  ةرم وعستظهنروع على ناهلم من ما تاج  م ماسى  يج ما عل(م آابؤهم أتاب ماسى كالمهنم مبثلم يف 

فاهم ة ل(م هللاو ف(ا علكم آابىلهنكم يف تاهكا علكم هللا  شكيجو فل(كا متسك اع   لكم آابىلهنكم متسك  ماسكى   لكم هللا ت كاوو ف ك  
 عحتج ماسى  نفسم ومل ة   ذل  إو هانون. 
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مناه قأ وكان م ت ى عالست (ال أن   ى كالمل ماسى  ف   عل ال قأ م طا  ابلاعو  أن ح اةة عحملاونعت ك(ا ن   
مرةو فنالف ذل  هنا مبميج حر  عل طف يف نرعجة عجل(هنان قأ ع   كثأ ألهم نع  هنا علتكاع ن  كني حمكة مكأ فرعكان 
وحمككة ماسككىو للظهنككر للسككامع علتفككاوت  لنهن(ككا يف معككاذفة عحلككع وةترعككر فسككاذ أحكك  ا وصككحة عياككرو و  كك ها تترككني 

علغالكا للتنرلكم علكى علنظكر يف م نا كا. ونكرأ ع ك  كثكأ (نكال ماسكى)  عأل لاجو فلهن ع عطفت عجل(لة تراي على عألصك  قكأ
 ك ون وعو وهكي مرسكامة يف معكحف أهك  م ككة  ك ون وعو علكى أصك  ح اةكة عحملككاونعت ونك  حعك  مك  جم(كاع عل ككرعجتني 

لكى أن علافاج  ع عخلعاصكلتني مك  م ت كى حكايل عحل اةكة. وعكرب عك  هللا  اصكف علر ا لكة م كافا إو حك(أه للتنعكلل ع
 عل   ة لم عحلع ها عإللم عحلع ال آهلتهنم عازعامة. 

 وةظهنر أن عل رإ مل ة   يف لغتهنم عسم على علرب وعتا علاتاذ عحلع ول   أمساج آهلة مزعامة.  
وعككرب يف تاهككا (مكك  تككاج ابهلكك ى)  ف كك  عا ككي ويف تاهككا (مكك  ت ككان لككم عانرككة علكك عن) ابا ككانع ألن عكككيج ابهلكك ى  

زعامل أمر ن  حت ع وم ى ساعج كان عجلاىلي  م ماسكى أمل آابؤهكم عألولكان وعل(كاؤهم. وأمكا كلكان عانركة علك عن اك  عحمل ع وعا
ف(رتا اا ةظهنر    . ففي نالم (نم أعلم مب  تاج ابهل ى) إ هناذ هلل ت كاو وككالمل منعكفو أ  نم أعلكم هت لكني عجلكاىلي 

 إايكم ل لى ه ى أو يف حالل مرني).  ابهل ى أحن  أمل أهتم على حنا نالم ت او (وإان أو
   
 

 3139صفحة : 
 
ويف نالم (وم  ت ان لم عانرة عل عن) تفاةض إو مكا سكلظهنر مك  هعكر أحك  علفكرة ني علكى عياكر وهكا ت كاةض ابلاعلك    

  ساج عانرتهنم. 
اىلر عانتمكع إذع صكاذ  ذعن و(عانرة عل عن) كل(ة ترت جمرى عاث  يف اامتكة عخلكأ   ك  عاشك ة تشكرلهنا ل امك  عل (ك  ابلسك 

اعا وعست ر هبا ونال عحل(  هلل عل   أحلنا ذعن عا امة م  ف لم. فأص  عانرة علك عن: علك عن عل انركة. فأحكلفت علعكفة 
 إو ماصافهنا. 

وعل انركة: هككي عحلالككة عل انرككةو أ  علكب ت  ككاو أ  جتككيج ع ككا قأهكاو فلككؤذن هكك ع عللفككظ  ترك ة  حككال إو مككا هككا اككأو  
  ال تطلع علكى عل انركة عحمل(كاذة. ونك  ت ك مل يف سكانة عأله كامل نالكم (فسكا  ت ل(كان مك  ت كان لكم عانركة علك عن) ويف فل ل

 سانة علرع  نالم (أولئ  هلم ع ىب عل عن) ونالم (وسل لم عل افر ا  ع ىب عل عن). 
محكزة وعل سكاىلي ابلتحتلكة علكى عخللكان يف ونرأ عجل(هنان (ت ان) اباثناة علفانلكة علكى أصك  أتهلك  لفكظ (عانركة علك عن) ونكرأ  

 ف   علفاع  عكا   علتأهل . 
وأة  ذل  كلم جب(لة (إهم ال ةفل  علظااان)و ذاللكة علكى و تكم مهكم علكى عحلكع وذلك  ةفكت مك  أع كاذهمو وةل كي نعكا  

  علش  يف علنماة يف نلاهبم. وح(أ (إهم) ح(أ علشأن ألن عجل(لة    ه ذعت م آ لم  أن واطر.
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(ونال فرعان اي أةهنا عاأ ما عل(ت ل م م  إلم قأ  فأونك  يل اي هامكان علكى علطكني فات ك  يل صكرحا ل لكي أللكع إو  
[) كالمل فرعان عحمل ي هنا وعنكع يف م كامل قكأ م كامل عحملكاون مكع ماسكى فهنكا ككالمل 38إلم ماسى وإل ألظنم م  عل اذ ني]

ماسكى فلك ل  ح كي  كر  عل طكف عطكف عل عكة علكى عل عكة. فهنك ه  عنر   م على اطكاب أهك  جملسكم إوكر عحملكاون مكع
 نعة حماونة  ني فرعان وملئم يف  أن ذعاة ماسى فهني ح ل ة  ر  عل طف ك(ا ال خيفى. 

أنعذ فرعان  طا م مع ملئم أن ةثرتهنم على ع ل ة إهللتم ف ال (ما عل(ت ل م م  إلم قأ ) إ طكاال ل كال ماسكى عحمل كي  
(نككال ن  ككم ونب آابىل ككم عألولككني) ونالككم هنككاك (نب علسكك(اوعت وعألنض ومككا  لنهن(ككا إن كنككتم ت  لككان).  يف سككانة علشكك رعج

 فأظهنر هلم فرعان أن ذعاة ماسى مل ترص عن ه وأهم مل ةع ق هبا ف ال (ما عل(ت م  إلم قأ ). 
 كيج حكع فلكا ككان مثكة إلكم قكأه  وعارعذ  نفي عل(م   ل  هفي وتاذ إلم قأه  طرةع عل ناةة ةكرةهنم أهكم أحكا  عل(كم   ك  

 ل ل(م. 
وعا عاذ  نفي وتاذ إلم قأه هفي وتاذ عإللم عل   أورتكم ماسكى وهكا اكالع عجل(لكع. وأمكا آهلكتهنم علكب ةزع(اصكا فاصكا  كا  

وك  ت ت لم إهللة فرعان ألن فرعان عن هم ها مظهنر عيهلة عازعامة عن هم ألهم يف ععت اذهم ع   عيهلة واالصة سرهمو 
 علعل  يف تا  علفرع. 

وحل  نال ماسى إن عإللم عحلع ها نب علس(اوعت ف   حسا فرعان أن  ل ة هك ع علكرب علسك(اج تعكانع خمكتال ففكرع   
على هفي إلم قأه وعلى تاهم أن علرب عازعامل م ره علس(اج أن أمر (هامان) و ةره أن ةرو لم صرحا ةرلر  كم عنكان علسك(اج 

(م ماسى حىت إذع مل ن ه نتع إو نامم فأوركت هلكم عك مل إلكم يف علسك(اج إوركات م اةنكةو أنعذ أن ةظهنكر لأى عإللم عل    ع
ل امم يف مظهنر عاتطلا للحع عاست عي لل اعمل حىت إذع أارب نامم     ذل  من هتلمة  ثكم أسكفرت عك  كك ب ماسكى 

 ع ذعذوع و ة  رطالن نال ماسى عللم علسالمل. 
جل ل علسفسطاىلي مرلر م  عل اللة على ساج عهتظامل تف أه وتف كأ ملئكمو أو مرلكر حتللكم وحك ف ويف ه ع عل غ  م  ع 

 آنعج نامم. 
و(هامككان) ل ككا أو عسككم لككا ةر فرعككان ك(ككا ت كك مل آهفككا. وأنعذ   الككم (فأونكك  يل اي هامككان علككى علطككني) أن فمككر (هامككان)  

رنكاج مب  ماتككم وهكي إة ككاذ عألفكرعن لتمفلككف علطكني عاتنكك  آتككرع. عل (لكة أن ةطرككاع علطكني لل ككان آتكرع وةرنككاع  كم ف ككو عكك  عل
وعيتر كاهاع ةرنان  م  لاهتم ف اهاع ن لان ناعلا م  لني ةتعلا إذع لرخ وككاهاع خيلطاهكم ابلتكنب للت(اسك  نرك  إذاالكم 

 علتنان ك(ا ونذ وصف صنع علطني يف عإلصحا  عخلامس م  سفر عخلروص. 
   
 

 3140صفحة : 
 
أ ممكره مول أ كغال علرنككاج لل اللكة علكى عل ناةكة ابلشككروع مك  أول أونكات عألمكر ألن ع تكك عج علرنكاج ةتكأار إو مكا   كك  وع تك   

إح كان مكاعذه فلكك ل  أمكره ابألاكك  يف إح كان تلكك  عاكاعذ علككب أوهلكا عإلة ككاذو أ  إ ك ال علتنككاهأ لطكرخ عيتككر. وعكرب عكك  
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م كرو . وكأهكم مل فمكره  رنكاج مك  حمكر وكلكس نعك ع للت ملك   نامكة هك ع  عيتر ابلطني ألهم ناعمل صنع عيتر وها لكني
علعر  عارتفع إذ للس مطلااب لال   اىلم  ح امل  ناىلم علكى مكر عل عكان  ك  عاكرعذ سكرعة علاصكال إو عنتفاعكم ككي ةشكهن ه 

 علناسو و ع  عللأس ص ةن ض م  عألساس. 
اث  علساىلر: ألن كل(ة عيتر وحناها كال رم  وعلطاب كل(ات مرت لة ف كر وع ل ع  علت رأ ابيترو نال ع   عألوأ يف ع 

  لفظ علطني عه. وأظهنر م  كالمل ع   عألوأ: أن عل  ول إو علطني ألهم أاف وأفع . 
وإسكناذ عإلة كاذ علككى علطكني إو هامكان جمككا  ع لكي ابعتركان أهككم علك   فمكر  كك ل  ك(كا ة الكان:  ككآ علسكلطان ننطكرة و ككآ  
 نعان  غ عذ. عا
وت  مل ذكر هامان آهفا وأهم و ةر فرعان. وكاهكت أوعمكر عالكاك يف عل عكان عااحكلة تعك ن  اعسكطة علكا ةر ف كان علكا ةر هكا  

 عانف  ألوعمر عال   اعسطة أعاعهم م  كتاب وأمرعج ووكالج وحناهمو ك  فل(ا ةللع  م. 
 ل  هلا عذالي علعر ) يف سانة علن( . وعلعر : عل عر عارتفعو ون  ت  مل عن  نالم ت او (ن 
ونتا أن ةع  هب ع علعر  إو علس(اج حل  م ر إلم ماسى. وه ع مك  فسكاذ تف كأه إذ حسكا أن علسك(اج ةاصك  إللهنكا  

 مبث  ه ع علعر  ما لال  ناؤهو وأن هللا مست ر يف م ان م  علس(اج. 
 وعاللالع: علطلاع عل ا  عات لف لع ا تم.  
ألظنم م  عل اذ ني) عست (  فلم علظ  مب كآ عل طكع ف اهكت حماولتكم علاصكال إو علسك(اج لكزايذة حت لكع ظنكمو ونالم (وإل  

أو ألهككم أنعذ أن ة نككع نامككم  كك ل . ول لككم أنعذ هبكك ع متاةككم عألمككر علككى نامككم للل ككي يف ععت ككاذهم أن ماسككى عذعككى أن هللا يف 
ثكان علكى عإللكم يف ذلك  عالنتفكاع ذلكلال علكى عك مل وتكاذ عإللكم علك   م ان م ني ةرلر إللم عنتفاع صرحم. ص ن   عك مل عل 

عذعككاه ماسككى. وكاهككت ع اىلكك  أهكك  عل ككاللة ناىل(ككة علككى علتنلكك  علفاسكك و وكاهككت ذالىللهنككا ناىل(ككة علككى متاةككم علكك تالني مكك  
  ع(اىلهنم. 

ت كاو (نكال أعكاذ ابهلل أن  ونالم (م  عل اذ ني) ة ل على أهم ة  ه مك  علطاىلفكة علك ة   كأصم عل ك ب ك(كا ت ك مل يف نالكم 
 أكان م  عجلاهلني). 

ومل ةك كر عل كرآن أن هك ع علعكر   كوو ولككلس هكا أحك  عألهكرعمل ألن عألهكرعمل  نلكت مكك  حمكانة ال مك  آتكرو وألصكا ت لككت  
 م عف  لل ة   ناها م  علفرععنة. وعاتلف عافسرون ه  ونع  ناج ه ع علعر  وص أو مل ة ع؛ فح ى    كهنم أهكم ص وصك  
فرعان إو أعاله وهزل و عم أهم نت  نب ماسى. وح ى    كهنم أن علعكر  سك إ نرك  إمتكامل  ناىلكم فأهلك  ال كا كثكأع مك  
 ع(لة علرناج وعجلن . وح ى    هنم أهم مل ةشرع يف  ناىلم. ون  ال  يل يف م آ عيةة وتم آار سأذكره يف سانة عاؤم . 

[) عالسككت ران: أ كك  مكك  عل ككربو أ  ت ككرب 39اع أصككم إللنككا ال ةرت ككان](وعسككت رب هككا وتنككاذه يف عألنض  غككأ عحلككع وظنكك 
 ت ربع   ة ع إذ ل(ع يف علاصال إو علرب عل ظلم وص  علغالا أو عل رة . 

وتنككاذه: أتراعكككم. فاسككت رانه هكككا عألصكك  وعسكككت ران تنككاذه تركككع السككت رانه ألصكككم ةتر اهككم وةتل كككان مككا ميللكككم علككلهنم مككك    
 عل  اىل . 
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ا  أن ةرعذ هبا عا هنكاذةو أ  أنض معكر وأن ةكرعذ هبكا عجلكنس أ  يف عكامل عألنض ألصكم ككاهاع ةكامل إذ أعظكم أمكم وعألنض ن 
 عألنض. 

ونالم ( غأ عحلع) حالكة ال مكة ل املهنكا إذ ال ة كان عالسكت ران إال  غكأ عحلكع. ونالكم (وظنكاع أصكم إللنكا ال ةرت كان) م لكامل  
 م أل لة إ طالم فال ة تفي فلم   اللة مفهنامل علفحاىو وألن يف علتعرة   م ت رة كا  ابلفحاى م  كفرهم ابهللو وإمنا صر 

اباشكركني يف أصككم وإايهككم سكاعج فلل كك اع أهفسككهنم يف أ  م كامل مكك  م امككات أهكك  عل فكرو ونكك  كككان أ كا تهنكك  ةل ككا عنكك  
 عاسل(ني  فرعان ه ه عألمة وأا ع م  ت رة ات عل رآن. 

    وال نتاع مصم كفروع ابارتاع إللم. ف كر (إللنا) حل اةة علاعنع وللس   ل  فكال ةتكاهم أصكم وم آ ذل : ظناع أن ال  
 أه روع علر   ومل ةن روع وتاذ هللا مث  عاشركني. وت  مي (إللنا) على عاملم ألت  علفاصلة. 

   
 

 3141صفحة : 
 
نر ة ن نتنا ك(ا ذل عللم نالكم يف سكانة علشك رعج (نكال نب ونا  أن ة ان عا آ: وظناع أصم يف من ة م  أن ةرت اع يف   

علسك(اوعت وعألنض ومكا  لنهن(كا إن كنكتم مككاننني نكال اك  حالكم أال تسكت( ان) عسككت مااب مك  ذلك . وعلكى هك ع عالحت(ككال 
ع م  عنك ك فالت رةض اباشركني ابق على حالم فأصم ظناع أصم يف من ة م  عالستئعال ف الاع (عللهنم إن كان ه ع ها عحل

 فأمطر عللنا حمانة م  علس(اج). 
نرأ انفع وعحل(زة وعل ساىلي (ال ةرت كان)  فكت  عللكاج عا كانعة مك  (نتكع). ونكرأه علركانان   ك(هنا مك  (أنتكع) إذع ف ك   كم  

 علرتاع. 
ف ملنكككا  [) أ  ظنكككاع أصكككم ال ةرت كككان إللنكككا40(فأاككك انه وتنكككاذه فنرككك انهم يف علكككلم فكككاهظر كلكككف ككككان عانركككة علظكككااني] 

هبالكهنم فان ذل  م  علرتاع إو هللا ألن نتكاع إو ح (كم وع ا كمو وة  ركم نتكاع أنوعحهنكم إو ع ا كمو فلهنك ع فكرع علكى 
 ظنهنم ذل  عإلعالمل مهم أا  وتناذه وت   ه ع علتفرةع كاالعرتعض  ني ح اةة أحاعهلم. 

إذ كان نالم (فنر انهم يف عللم) وةت (  عست انة وت   يف عل شا  ه ع م  عل المل علفنم ل اللتم على عظ(ة  أن هللا  
م نلة:  رم وتناذه  علات أا ه  يف كفم فطرحهن  يف علرحكر. وإذع محك  عألاك  علكى ح ل تكم ككان يف عسكت انة م نلكة 
أة ككا ألهككم ةسككتترع تشككرلهنا   ر ككة تؤاكك  ابللكك  ك الككم ت ككاو (ومحلككت عألنض وعجلرككال فكك كتا ذكككة وعحكك ة) ونالككم (وعألنض 

  ا نر تم ةامل عل لامة). ونا  أن ن   مجلع ذل  عست انة متثلللة ك(ا ال خيفى. مجل
ونالم (فاهظر كلف كان عانرة علظااني) ععتران  ساج عانرتهنم ألت  ظل(هنم أهفسهنم ابل فر وظل(هنم علرسال ابالسكت ران  

 لسكاع حكال ذعكاة حم(ك  صكلى هللا عللكم ع  مساع ذعاهتم. وه ع ماحع عل ربة م  ساق ه ه عل عكة لل تكرب هبكا عاشكركان فل
وسلم  ال ذعاة ماسى عللم علسالمل وة لساع حاهلم  ال فرعان وناممو فلانناع من ما أصكاب فرعكان ونامكمو فلاننكاع من 
ما أصاب فرعكان ونامكم مك  ع كاب سلعكلرهنم ال حمالكة. وهك ع مك  مجلكة حمك  عل كربة هبك ع عجلكزج مك  عل عكة ع تك عج مك  نالكم 
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ل(ا تاجهم ماسكى اايتنكا  لنكات) لل تكرب علنكاس من  كأن أهك  عل كاللة وعحك  فكاصم ةتل كان ذعكاة عخلكأ ابإلعكرعض ت او (ف
وعالست ران وعاتالق عا اذةر ف (كا نكال فرعكان ونامكم (مكا هك ع إال سكحر مفكرتى ومكا مس نكا هبك ع يف آابىلنكا عألولكني) نالكت 

 هب ع يف عالة عيارة) أ  علب أذنكناها.  نرةو (   عفرتعه    ها  اعر)و ونالاع (ما مس نا
وك(ككا ل(ككع فرعككان أن ةرلككر إو هللا عسككت رانع منككم يف عألنض سككأل عاشككركان (لككاال أهككزل عللنككا عاالىل ككة أو هككرى ن نككا ل كك   

ئعكال عست ربوع يف أهفسهنم وعتاع عتاع كرأع) وظناع أصكم ال ةرت كان إو هللا ك(كا ظك  أولئك  فلا ك  أن ةعكلرهنم مك  عالست
 ما أصاب أولئ . 

[) عطف على مجلة (وعست رب هكا وتنكاذه) أ  عسكت ربوع 41(وت لناهم أىل(ة ة عان إو علنان وةامل عل لامة ال ةنعرون] 
ف اهاع ةنعرون عل الل وةرثاهمو أ  ت لناه وتنكاذه أىل(كة لل كاللة عاف كلة إو علنكان ف كأصم ةك عان إو علنكان ف ك  ةك عا 

عاة فرعككان أمككرهو وذعكككاة كهننتككم اباكككرتعع ناععكك  عل ككاللة وأوهامهنكككاو وذعككاة تنكككاذهو  تنفلكك  ذلككك  مبككا تعكك  إللكككم ةكك ه؛ فككك 
 وعالهتعان لم. 

وعألىل(ككة: مجككع إمككامل وهككا مكك  ة تكك ى  ككم يف ع(كك  مكك  اككأ أو  ككر نككال ت ككاو (وت لنككاهم أىل(ككة ةهنكك ون ممككران). وم ككآ   
وم رحة ع  عإلصغاج للر   وكان وتاذهم  ني انس ذلك  ت لهنم أىل(ة ة عان إو علنان: حلع هفاسهنم منعرفة إو علشر 

 أصم. فاجل   ت   ت كاةو جب ك  أسكراب ذلك و وهللا   ك  إلكلهنم علرسك  إلن كاذهم فلكم ةنفكع ذلك  فلك ل  أصكروع علكى 
 عل فر. 

ان إو علنكان فهنكم وعل عاج إو علنان ها عل عاج إو عل (ك  علك   ةانكع يف علنكان فهنكي ذعكاة إو علنكان اباكآل. وإذع ككاهاع ةك ع 
مكك  أهكك  علنككان ابألحككرى فلكك ل  نككال (وةككامل عل لامككة ال ةنعككرون) أ  ال نكك ون مكك  ةنعككرهم فلكك فع عككنهنم عكك عب علنككان. 
ومناسكرة عطككف (وةككامل عل لامككة ال ةنعككرون) هككي أن علكك عاج ة ت ككي تنكك ع وأتراعككا ة تككزون هبككم يف علكك هلا ول ككنهنم ال نكك ون 

  اع لا أن لنا كرة فنتربأ منهنم ك(ا تربجوع منا). عنهنم ةامل عل لامة نال (وعل ة  عتر
 [)  42(وأتر ناهم يف ه ه عل هلا ل نة وةامل عل لامة هم م  عا راحني] 
 

 3142صفحة : 
 
إترككاعهنم ابلل نككة يف علكك هلا ت كك  علل نككة مال مككة هلككم يف علككم هللا ت ككاو؛ ف كك ن هلككم هالكككا ال نمحككة فلككمو ف ككرب تلكك  عاال مككة   

وتم عالست انة ألن علتا ع ال ةفانق متراعمو وكاهت عانرة تل  علل نة إل اجهم يف علكلم. ونكا  أن ةكرعذ ابلل نكة  ابإلتراع على
 ل   علناس إايهمو ة و أن أه  عإلميان ةل ناصم. 

رلحكا  ككني وتكزعؤهم ةكامل عل لامكة عصككم مك  عا ركاحنيو وعا ركا  عاشككتامل   ل(كة  نكر   و أ  نرحكم هللا أو علنككاسو أ  ت لكم ن 
علنكاس يف أع(الكم أ  مك ماماو ة كال: نرحكم  تنفلكف علركاج فهنكا م ركا  ك(كا يف هك ه عيةكة وة كال: نرحكم  تشك ة  علرككاج إذع 
هسرم إو عل رل  فهنا م ر و ك(كا يف حك ة  أمل  نع  كا نالكت عل ا كرة:  ف نك ه أنكال فكال أنكر   أ  فكال ن ك  نكايل نرلحكا 

 عن ه قأ مرحي. 
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  هلا ب(ه ه) لتهناة  أمر عل هلا ابلنسرة لآلارة. وعإل انة إو عل 
وعلتنالف  ني صلغب نالم (وأتر ناهم) ونالم (هم م  عا راحني)و ألن علل نة يف عل هلا ن  عهتهنكى أمرهكا  قكرعنهنمو أو ألن  

ابجل(لكة علف للكة. ل   عاؤمنني إايهكم يف علك هلا ة كان يف أحلكان ةك كروصمو ف كال عالحت(كالني ال ة ت كي علك وعمل فمكيج م كم 
 وأما ت رل  حاهلم ةامل عل لامة فهنا ذعىلم م هنم مال مل هلم فميج يف تاهرم ابالمسلة عا ت لة عل وعمل وعلثرات. 

وح(أ (هم) يف نالم (هم م  عا راحني) للس ح(أ فع  ول نم حك(أ مرتك أ و كم كاهكت عجل(لكة عمسلكة ذعلكة علكى وركات  
 علت رل  هلم ةامل عل لامة. 

[)  عا عاذ 43آتلنا ماسى عل تاب م      ما أهل نا عل رون عألوو  عاىلر للناس وه ى ونمحة ل لهنم ةت كرون](ول    
م  عيايت علسا  ة ع ت عج م  نالم (فل(ا أمهكا هكاذ ) إو هنكا عالعتركان   انركة عا ك  ني عل كاىللني (مكا مس نكا هبك ع يف آابىلنكا 

كان عاشركني ة الان مث  ذل  ةرة ون إفحامل علرسكال عللكم علعكالة وعلسكالمل مهكم عألولني) لل اس علنظأ على علنظأو ف    
لككا كككان هللا أنسككلم ح ككا ل ككان أنسكك  إو عألتلككال مكك  نرلككمو واككا كككان هللا ةككرتك عألتلككال علككب نككرلهنم  كك ون نسككالة نسككال ص 

عل كرون عألوو) إمتكامل لتنظكأ نسكالة حم(ك  ةرس  إو عجلل  عألاأو ف ان نالم (ول   آتلنا ماسى عل تاب م     ما أهل نكا 
صلى هللا عللم وسلم  رسكالة ماسكى عللكم علسكالمل يف أصكا تكاجت   ك  فكرتة لاةلكة ال نسكالة فلهنكاو مكع عإل كانة إو أن سكرع 
إنسكال علرسك  إو عألمكم  ككيج وعنكع  شكهناذة علتككاعترو وأهكم نك  ترتكا علككى ت ك ةا عألمكم نسككلهنم إهكالك عل كرون عألوو فلككم 

ذل  ماترا الست(رعن إنسال علرس  مت انرني    كاهاع نلئان يف أ منة متفرنة؛ فاذع كان عاشركان  اولان   اهلم (مكا  ة  
مس نا هب ع يف آابىلنا عألولني) إ طال نسالة حم(  صلى هللا عللم وسلم   لة أتار  ماصا سفسكطة وو كا فكان ذلكللهنم م ك و  

ع إو عألمم م  نر  ص تاج ماسى     فرتة م  علرس . ونك  ككان عاشكركان اكا هبكرهم فلم   اذ  عل لا من علرس  ن  تاجو 
أمر عإلسالمل الذوع ابللهناذ ةسرت  وصم يف لرق عكاذلة عل ةنلة ف ان عاشركان خيلطان ما ةل نهنم عللهناذ م  عاغالطات مبكا 

و ف(رة ة الان (ما مس نا هبك ع يف آابىلنكا عألولكني) عست ر يف هفاسهنم م  ت لل  أىل(ة علشرك فلأتان   المل ةل      م    ا
وهككا مكك  جمككاذالت عألملككنيو ومككرة ة الككان (مككا أهككزل هللا علككى  شككر مكك   ككيج)و ف ككان عل ككرآن ةكك مر ابللهنككم  مككة عحلككع 
 لكزعمهنم تنككانض م ككاالهتم. وهكك ه عيةككة مكك  ذلكك  فهنككي حمككة  تنظككأ نسككالة حم(كك   رسككالة ماسككى عللهن(ككا علعككالة وعلسككالمل 

  عاذ منهنا ذكر عل رون عألوو. وعا
وأما ذكر إهالكهنم فهنا إذماص للن عنة يف ح(  عالست الل. ومجلة (ول   آتلنا ماسى عل تاب م      مكا أهل نكا عل كرون  

عألوو هلل م  نعة   ثة ماسى عللم علسالمل إو أتةل    ثة حم(  صلى هللا عللم وسلم. وعا عاذ نالم (م      عل رون 
  عألوو).

ص إن عل رآن أعرض ع   لان ح (ة علفكرت علكب تسكرع إنسكال علرسك و وعنتعكر علكى  لكان عحل (كة يف عإلنسكال ع رهنكا ألهكم  
عاهنم يف م امل ه ض حمة عارطلني للرسالة أو عكتفاج من ذل  أمر وعنع ال ةستطاع إه انه وها عا عاذ هناو وأما ح (ة 

 ككان   الككم ( عككاىلر للنككاس وهكك ى ونمحككة ل لهنككم ةتكك كرون) إو  لككان ح (ككة علفعكك  ابلفككرت فشككيج فككاق مرعتككا ع ككاهلم. فأ
 عإلنسال ع ا علفرتة. وأ ان   الم (م     ما أهل نا عل رون عألوو) إو عألمم علب عستأصلهنا هللا لت  ةرهنا نس  هللا. 
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 3143صفحة : 

 
عان كرة  لانكاع ذلكك  حكىت  تكاص م هنكم إو علتأكلكك  فتأكلك  عجل(لكة  كالمل عل سككم وحكر  علتح لكع لتنزةك  عانككالرني منزلكة   

 ابل سمو ف(انع علتأكل  ها نالم (م     ما أهل نا عل رون عألوو). 
وعل تاب: علتانعة علب االا هللا هبا ماسى عللم علسالمل. وعلرعاىلر: مجع  عأةو وهي إذنعك عل   و مسي  عكأة ع كت انا  

تركان عك ة ذالىللكم وكثكرة  لناتكمو ك(كا يف عيةكة عألاكرى نكال (ل ك  عل(كت مكا أهكزل م   عر عل نيو وت   عل تاب  عكاىلر ابع
 هؤالج إال نب علس(اوعت وعألنض  عاىلر). 

وعل رون عألوو: نامل ها  وعاذ ومثاذ ونامل لا . وعل رن: عألمةو نال ت او (كم أهل نا م  نرلهنم مك  نكرن). ويف عحلك ة    
 اأ عل رون نرل  . 

ة  أنس  إللهنم ماسى م   و إسرعىلل  ونامل فرعانو وا  ةرة  أن ةهنت   هب ةم مث  عل ة  هتاذوع م  عرب وعلناس هم عل  
علككل( و وهكك ى ونمحككة هلككمو واكك  ة تككرس مككنهنم نككال ت ككاو (إان أهزلنككا علتككانعة فلهنككا هكك ى وهككان). ومكك  مجلككة مككا تشككت(  عللككم 

 علتانعة حت ةرها م  عراذة عألصنامل. 
رون) عاىلكك  إو علنككاس علكك ة  االرككاع ابلتككانعةو أ  ف كك ل  إنسككال حم(كك  ل ككم هكك ى ونمحككة ل ل ككم وحكك(أ (ل لهنككم ةتكك ك 

 تت كرون. 
[) اكا  طلكت  كرهنتهنم علكب حكاولاع هبكا 44(وما كنت جباها علغرم إذ ن لنا إو ماسى عألمر ومكا كنكت مك  علشكاه ة ] 

التم ابحلمة عل عمغكة؛ وذلك  مبكا أعل(كم هللا  كم مك  أاركان إحالة نسالة حم(  صلى هللا عللم وسلم ه   عل المل إو إورات نس
نسالة ماسى  ا ال نر  لم   ل(م لاال أن ذل  وحي إللم مك  هللا ت كاو. فهنك ع هلكل مك  عالعتركان   اللكة عاللتكزعمل يف نعكة 

 ماسى إو علعرة  م  إورات هراة حم(  صلى هللا عللم وسلم. 
ل المكككي حلكك   كككو عالسككت الل علكككى عهتفكككاج كككان علنكككيب عللككم علعكككالة وعلسكككالمل وتككيج يف عالسكككت الل  طرة ككة عاككك ها ع  

ماتاذع يف عا ان عل   ن ى هللا فلم أمر علاحي إو ماسىو للنت   منم إو أن مثلم ما كان ة (  ذلك  إال عك  مشكاه ة 
لرس  ك(ا كان أه  عل تابو فل(ا ألن لرةع عل لم  غأ عاشاه ة لم مف اذ منم وم  نامم إذ مل ة اهاع أه  م رفة ماران ع

 عهتفى لرةع عل لم عات ان  ألمثالم ت ني أن لرةع عل(م ها إاران هللا ت او إايه  رب ماسى. 
واا كان نالم (وما كان جباها علغرم) هفلا لاتاذه هناك وح انه ت ني أن عارعذ م  علشكاه ة  أهك  علشكهناذةو أ  عخلكرب  

ىلل  ألصككم علكك ة  أ ككهن هم هللا علككى علتككانعة ومككا فلهنككاو أال تككرى أهككم ذمهنككم   ككت(هنم   ككض مككا علل ككنيو وهككم عل(ككاج  ككو إسككرع
تت (نم علتانعة م  علرشانة ابلنيب صلى هللا عللم وسكلم   الكم (ومك  أظلكم  ك  ككتم  كهناذة عنك ه مك  هللا). وعا كآ مكا كنكت 

  كتكرهنم ةامئك  فت كني أن لرةكع عل(ك   ك ل  وحكي م  أه  ذل  علزم  وال    تل ى أاران ذلك  ابخلكرب علل كني عاتكاتر مك
 هللا ت او. 

 وعألمر عا  ي: ها أمر علنراة ااسى إذ تل اها ماسى.  
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ونالم (جباها علغرم) ها م  إحافة عااصا  إو صفتمو وأصلم ابجلاها علغرمو وها كثأ يف عل كالمل عل كرم وإن أه كره  
 تاع ه. حناة علرعرة وأكثروع م  علتأوة و وعحلع 

 وعجلاها علغرم ها عل   ذكر آهفا  اصف ( الي علاعذ عألمي ) أ  على  لت عل رلة.  
(ول نككا أهشككأان نككروان فتطككاول علككلهنم عل (ككر) افككي عتعككال هكك ع عالسككت نعك ابل ككالمل علكك   نرلككم وكلككف ة ككان عسككت نعكا  

 وت  لرا لل المل عألول  رفع ما ةتاهم وراتم. 
   
 

 3144صفحة : 
 
أن نالم (ول   آتلنا ماسى عل تاب م      ما أهل نا عل رون عألوو) مسكاق مسكاق إ طكال ت مكا عاشكركني مك   فرلاهم  

نسالة حم(  صلى هللا عللم وسلم حني مل ةسر هنا نسالة نسال إو آابىلهنم عألولنيو ك(ا عل(ت  ا ت  مل آهفاو فك كرهم من 
سك  إلكلهنم ماسكى أاثنوع مثك  هك ه علشكرهنة ف كالاع (مكا مس نكا هبك ع يف هللا أنس  ماسى ك ل      فرتة عظل(ةو وأن عل ة  أن 

آابىلنا عألولني) ف (ا كاهت نسالة ماسى عللم علسالمل     فرتة م  علرس  ك ل  كاهت نسالة حم(  صلى هللا عللم وسلم. 
  أ ككا  ككني  مكك  ماسككى فككاا آ: ف ككان عاشككركان ح ل لككني من ةنظككروع نسككالة حم(كك   رسككالة ماسككى ول كك  هللا أهشككأ نككروان أ

و مككنهنم فتطككاول علككزم  فنسككي عاشككركان نسككالة ماسككى ف ككالاع (مككا مس نككا هبكك ع يف عالككة عياككرة). وحكك     لككة علكك لل  وهككا 
ت  ةر: فنساعو عإلنكا  لظهنكانه مك  نالكم (فتطكاول عللكم عل (كر) ك(كا نكال ت كاو عك  عللهنكاذ حكني صكانوع  رفكان عل لكم عك  

كروع  م)و ونال ع  علنعانى (أا ان ملثانهنم فنساع حظا  ا ذككروع  كم) ونكال ألمكة حم(ك  صكلى ماعح م (وهساع حظا  ا ذ 
هللا عللككم وسككلم (وال ت اهككاع كالكك ة  أوتككاع عل تككاب مكك  نركك  فطككال علككلهنم عألمكك  ف سككت نلككاهبم)و ف كك(أ عجل(ككع يف نالككم 

 (عللهنم) عاىل  إو عاشركني ال إو عل رون. 
  الم (ول   آتلنا ماسى عل تاب م     ما أهل نا عل رون عألوو) وإن ما  ني ذل  و ني ه ع فترني أن عالست نعك متع   

عسككتطرعذ. وهكك ع أحسكك  يف  لككان عتعككال عالسككت نعك  ككا عحتفكك   ككم صككاحا عل شككا . وهلل ذنه يف عستشكك انهو و كك ر هللا 
ا كنا مرسلني) ونالم (ول   نمحة م  ن  ). مرلر تهن ه. وها هب ع خمالف اانع عالست نعكلني عيتلني     م  نالم (ول ن

 وعل (ر عألم  ك الم (ف   لرثت فل م ع(رع م  نرلم). 
[) ه ع ت رةكر للك لل  مبثك  آاكر مثك  مكا يف نالكم 45(وما كنت اثواي يف أه  م ة  تتلاع عللهنم آايتنا ول نا كنا مرسلني] 

وال كنت م  أه  م ة  إذ تاجهم ماسى وح    لنم (وما كنت جباها علغرم) أ  ما كنت مع ماسى يف ونت علت للم 
 و ني   لا ما نععنا علل . 

 وعلثاعج: عإلنامة.  
وح(أ (عللهنم) عاىل  إو عاشركني مك  أهك  م كة ال إو أهك  مك ة  ألن علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم ةتلكا آايت هللا علكى  

 عاشركني. 
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  م ة  م  نالم (واا تاتم تل اج م ة ) إو نالم (فل(ا ن كى ماسكى وعارعذ ابيايت عيايت عات (نة نعة ماسى يف أه 
عألت  وسان مهلم). ومبث  هك ع عا كآ نكال م اتك  وهكا علك   ةسكت لم  كم هظكم عل كالملو ولكا ت ك  عل ك(أ عاىلك ع إو أهك  

 م ة  ل ان أن ة ال: تشهن  فلهنم آايتنا. 
ماحكع عحلكال مك  حك(أ (كنكت) وهكي حكال م ك نة الاكتال   ومجلة (تتلا عللهنم آايتنا) على حسا تفسأ م اتك  يف  

 منهنا مع  م  عاملهنا ك(ا ها ظاهر. وعا آ: ما كنت م ل(كا يف أهك  مك ة  ك(كا ة كلم عاسكافرون فكاذع نفلكاع مك  أسكفانهم 
 أا وع   وان نامهنم مبا  اه وع يف علرالذ وعألارى. 

كنكت حاحكرع يف أهك  مك ة  فكت لم اكرب ماسكى عك  م اةنكة ول نكا    وعالست نعك يف نالم (ول نا كنا مرسلني) ظاهرو أ  ما 
 كنا مرسللن   احلنا ف ل(ناك ما مل ت   ت ل(م أهت وال نام  م  نر  ه ع. 

وع ل ع  أن ة ال: ول نا أوحلنا   ل و إو نالم (ول نكا كنكا مرسكلني) ألن عا عك  عألهكم هكا إوركات ونكاع علرسكالة مك   
نالككم ونككال أمثككاهلم (مككا مس نككا هبكك ع يف آابىلنككا عألولككني) وت لككم نسككالة حم(كك  صككلى هللا عللككم وسككلم هللا للككرذ علككى عاشككركني يف 

  اللة عاللتزعمل مع ما فيت م  نالم (ول   نمحة م  ن   لتن ن ناما) عيةة فاالحتماص وعلتح   يف ه ه عيةكة وعيةكة علكب 
  عة عااحلة. نرلهنا حت  مبا عل(م علنيب عللم علعالة وعلسالمل م  ارب عل

[) 46(وما كنت جباها علطان إذ انذةنا ول   نمحة م  ن   لتنك ن نامكا مكا أمهكم مك  هك ةر مك  نرلك  ل لهنكم ةتك كرون] 
تاها علطان: ها عجلاها علغرمو وها عجلاها عألميك  عات ك مل وصكفم  ك ل  علاصكفنيو ف كر  عك  علاصكف هنكا ألهكم صكان 

 نا) أ   زم  ه عىلنا. م روفاو ونل  عل ان عانفي  ظر  (انذة
   
 

 3145صفحة : 
 
وح   مف ال علن عج لظهنان أهم ه عج ماسى م  نر  هللا ت او وها علن عج عال ات أن  ني لللة وإهزعل ألاع  علتانعة ع كا   

 تل  عاناتاة ك(ا ح ي يف عألعرع  وكان ذل  يف تاها علطان إذ كان  نا إسرعىلل  حال علطكان ك(كا نكال ت كاو (اي  كو
إسرعىلل  ن  أجنلناكم م  ع وكم ووعع انكم تاها علطان عألمي ) وها هفس عا ان عل   هاذ  فلم ماسى لل(رة عألوو يف 
نتاعم م  ذاين م ة  ك(ا ت ك ملو فالنك عج علك   يف نالكم هنكا (إذ انذةنكا) قكأ علنك عج علك   يف نالكم (فل(كا أمهكا هكاذ  مك  

اسككى إهككو أان هللا) عيةككة لككئال ة ككان ت ككرعن مككع نالككم: (ومككا كنككت جباهككا علغككرم إذ  ككالي علككاعذ عألميكك ) إو نالككم (أن اي م
ن ككلنا إو ماسككى عألمككر). وهكك ع عالحتمككاص مبككا عل(ككم علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم مكك  اككرب عسككت عاج ماسككى عللككم علسككالمل 

 عرع . لل(ناتاة. وتل  عل عة مل ت كر يف ه ه علسانة وإمنا ذكرت يف سانة أارى مث  سانة عأل
ونالم (ول   نمحة م  ن  ) كل(ة (ل  )  س ان علنان هنا ابتفاق عل رعج فهنكي حكر  ال ع(ك  لكم فلكلس حكر  لف ك عن  

 رللم: ت  مل علنفي أو علنهنيو وع مل علاناع     وعو عطف. وعللكم فحكر  (ل ك ) هنكا ككرذ عالسكت نعك ال ع(ك  لكم وهكا 
 م رتض. وعلاعو علب نر  (ل  ) ععرتعحلة. 
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الست نعك يف نالم (ول   نمحة م  ن  ) ان ي ع  ذاللة نالكم (ومكا كنكت جباهكا علطكان) علكى م كآ: مكا ككان عل(ك  وع 
   ل  حل انكو ول   كان عل(  نمحة م  ن   لتن ن ناما ما أمهم م  ه ةر م  نرل . 

ن حم و  ة ل عللم هفي فاهتعاب (نمحة) مؤذن مهم م (ال ل ام  هعا مأااذ م  سلاق عل المل: إما على ت  ةر كا  
عل ان يف نالم (وما كنت جباها علطان)و وعلت  ةر: ول   كان عل(  نمحة منا؛ وإما على عاف ال عاطلكع عييت  ك ال مك  

 ف لمو وعلت  ةر: ول   نمحناك نمحة من عل(ناك ذل  ابلاحي نمحةو   رةنة نالم (لتن ن ناما). 
ال ألتلم م (اال لف   (لتن ن) فل ان ف   (لتن ن) مت ل ا   كان حمك و  هكا ونا  أن ة ان (نمحة) منعااب على عاف  

منعكا عالسككت نعك. ويف هكك ه علت ككاذةر تكافأ م ككان وذلكك  مكك   للكر عإلنككا . وعكك ل عكك : نمحكة منككاو إو (نمحككة مكك  ن كك ) 
 عناةة علرب ابار اب. ابإلظهنان يف م امل عإلح(ان اا ةش ر  م م آ علرب عا ا  إو ح(أ عانالا م  عل ناةة  م 

وةت لككع (لتنكك ن نامككا) مبككا ذل عللككم معكك ن (نمحككة) علككى علاتككاه عات  مككة. وعلككالمل للت للكك . وعل ككامل: نككرةو وعل ككربو فهنككم  
عانالران ع ت عج ابل ة  وكلهنم مل فهتم ه ةر نر  حم(  صلى هللا عللم وسلمو وأما إ رعهلم وإمساعلك  عللهن(كا علسكالمل ف كاان 

 ت ك  نرللككة نكرةو ماتكاذة ةامئكك  وال نراىلك  عل كرب عل  انهلككةو وأمكا عل حطاهلكة فلككم ةرسك  إلكلهنم إ ككرعهلم ألن هك ةرة  حكني مل
 ع ت اق هسا نرةو كان م  ع انن وع انن  لنم و ني إمساعل  نرون كثأة. 

و ألن عانكة علكلهنم أوىف وإمنا عنتعر على نرةو أو على عل رب ذون ساىلر عألمم علب     إللهنا علنيب صلى هللا عللم وسلم  
إذ مل تسرع هلم  رة ة مك  نرك  ف كان هظكامهنم خمكتال قكأ مشكاب  اثنة مك   كرة ة م عكامةو ف كاهاع يف حكرونة إو إنسكال 
هكك ةرو وللت ككرةض   فككرعصم هكك ه علن (ككةو ولككلس يف عل ككالمل مككا ة ت ككي هعككلل علنكك عنة هبككم وال مككا ة ت ككي أن قككأهم  كك  

 م وسلم مل فهتم م  نرلم مث  عللهناذ وعلنعانى وأه  م ة . أه نهم حم(  صلى هللا علل
 ويف نالم (لتن ن) مع نالم (ما أمهم م  ه ةر) إ انة إو أصم  لغاع ابل فر ح ع ال ةتماو ه حلم هللا ت او.  
عل كالة إذ وعلت كر: ها علنظكر عل  لكي يف عألسكراب علكب ذعكت إو ح (كة إهك عنهم وهكي تنكاهي حكالهلم فكاق مجلكع عألمكم  

 مج اع إو عإل رعك مفاس  مجة م  نت  علنفاسو وعنتزعق ابلغانعت وابا امرةو وعاتال  عألهسابو وعهتهناك عألعرعض. 
 وت  مل آهفا هظأ نالم (ل لهنم ةت كرون).  
[) 47ؤمنني](ولاال أن تعلرهنم معلرة مبا ن مت أة ةهنم فل الاع ن نا لاال أنسلت إللنا نساال فنتركع آايتك  وه كان مك  عاك 

 وه ع متع    الم (لتن ن ناما ما أمهم م  ه ةر م  نرل  ل لهنم ةت كرون)و ألن عإله عن ة ان  ني ة   ع عب. 
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و(لاال) عألوو حر  عمتناع لاتاذو أ  عهتفاج تاعهبا ألت  وتكاذ  كرلهنا وهكا حكر  ةلكزمل عال تك عج فكالاعنع   ك ه مرتك أ   

علاعنع     (لاال) وعتا عحل   وها م  ن   ان عامل. وعارت أ هنا ها عاع ن عانسر  م  (أن) وف ك   وعخلرب ع  عارت أ
(تعلرهنم) وعلت  ةر: لاال إصا تهنم مبعلرةو ون  ع ا علف   علسراك مبع ن  ف   آار وهكا (فل الكاع)و فاتكا أن ةك ا  
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. فهنك ع عا طكا  هكا عا عكاذ مثك  نالكم ت كاو (أن ه ع علف   عا طا  يف عالهسراك مبع نو وها م طا   فكاج علت  لكا
 ت   إح ع ا فت كر إح ع ا عألارى) فاا عاذ ها (أن ت كر إح ع ا عألارى). 

وإمنا حل  هظم عل المل على ه ع عاناعل ومل ة  : ولاال أن ة الاع ن نا عخل حني تعلرهنم معكلرة إو آاكرهو لن تكة عالهت(كامل  
ة فاح ت يف ماحع عارتك أ ذون ماحكع ذون ماحكع علظكر  لتسكاو  عارتك أ عا عكاذ مك  مجلكة ابلتح ةر م  إصا ة عاعلر

 ر  (لاال) فلعر  ها  ظرفم ع( تني يف عل الملو فالت ك ةر هنكا: ولكاال إصكا تهنم مبعكلرة ة  رهنكا نكاهلم (ن نكا لكاال أنسكلت) 
 عخل اا عرأان  نسال  إللهنم ألصم أه  عناذ وتع(لم على عافر. 

ب (لاال) حم و  ذل عللم ما ت  مل م  نالم (وما كنت جباها علغرم) إو نالم (لتن ن ناما ما أمهكم مك  هك ةر مك  فماع 
نرل )و أ  ول نا أع نان إللهنم  نسال  لن طع م  نهتم. وتاعب (لاال) حم و  ذل عللم عل المل علسا عو أ  لاال علرمحة 

 علرة هبم. هبم  ت كأهم وإه عنهم ل اهاع مستح ني حلال عا
و(لاال) علثاهلة حر  حت لضو أ  أنسلت إللنا نر  أن أتا ان    عب فتعل  أحاعلنا وأهت قكو عك  عك ع نا. وعهتعكا  

 (فنترع) (من) م (رة وتااب يف تاعب علتح لض. 
 لشرك. وح(أ (تعلرهنم) عاىل  إو عل امل عل ة  مل فهتم ه ةر م  نر . وعارعذ (مبا ن مت أة ةهنم) ما سلف م  ع 
 وعاعلرة: ما ةعلا عإلهسانو أ      م م  عألحاعلو وقلا عاتعاصهنا مبا    ابارج م  عل  ا ة وعألذى.  
وعلراج يف (ميا ن مت أة ةهنم) للسررلةو أ  ع ا ة كان سكررهنا مكا سكرع علكى أع(كاهلم علسكلئة. وعاكرعذ هبكا هنكا عك عب علك هلا  

(ف لككف إذع أصككا تهنم معككلرة مبككا نكك متم أةكك ةهنم) يف سككانة علنسككاج. وهككي مككا  ابالستئعككال وحنككاهو وت كك مل عنكك  نالككم ت ككاو
  رتتاهم م  عألع(ال علفاحشة. 

 و(ما ن مت أة ةهنم) ما ععت  وه م  عإل رعك وما ع(لاه م  آاثن علشرك.  
 اس. وعألة   مست ان لل  ال عا تسرة ل  اىل  عل فر. فشرم عالعت اذ عل ليب  ف   علل  تشرلم م  ال مبحس 
وه ه عيةة ت ت ي أن عاشركني ةستح ان عل  كاب اباعكاىلا يف علك هلا ولكا مل فهتكم نسكال ألن أذلكة وح عهلكة هللا مسكت رة  

 يف علفطرة ومع ذل  فان نمحة هللا أذنكتهنم فلم ةعرهنم اباعاىلا حىت أنس  إللهنم نساال. 
ل شككأ  وأم   ككر  كك  عل ككرم: أن ذهككا عإل ككرعك ال وم ككآ عيةككة علككى أصككال عأل كك ر  ومككا  لنككم أصككحاب لرة تككم مثكك  ع  

ع ن فلم لعاحرم ألن تاحل  هللا ن  ذعي إللم عألهرلاج وعلرس  م  عهن  آذمل  ل  ال ة  ن جبهنلم عان  فان هللا نك  وحك م 
هتككم يف علفطككرة إذ أاكك  عهنكك ه  ككم علككى ذنةككة آذمل ك(ككا أ ككان إللككم نالككم ت ككاو (وإذ أاكك  ن كك  مكك   ككو آذمل مكك  ظهنككانهم ذناي

 وأ هن هم على أهفسهنم ألست  ر  م نالاع  لى) ك(ا  لناه يف سانة عألعرع . 
ول   هللا ةرأ    راذه إذع لالت علسنان وعه رحت عل كرون وصكان علنكاس مظنكة علغفلكة فلت هنك هم  ر ثكة علرسك  للتك كأ مبكا  

 يف علفطرة وللشرعاع هلم ما  م صال  عألمة. 
ر ثككة عحمل( ةككة مؤعاكك ون  شككركهنم وم ككانران عللككم يف عياككرة ولككا  ككاج هللا ل ككانرهنم عللككم فااشككركان علكك ة  عه رحككاع نركك  عل 

ابل هلا ابالستئعال ول   هللا أمهنلهنمو وعاشركان عل ة  تاجهتم علرسك  ومل ةعك ناهم مسكتح ان عك عب علك هلا  ايذة علكى 
 ل لهنم ةرت ان). ع عب عيارةو نال ت او (ولن ة نهنم م  عل  عب عألذى ذون عل  عب عألكرب 
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وأما علفرق علك ة  ة ك ون ذللك  تاحلك  هللا ابإلهللكة ع للكا مثك  عااترة ةكة وعا تزلكة ف( كآ عيةكة علكى ظكاهرهو وهكا نكال لكلس  
  ر ل . 

(فل(ا تاجهم عحلع م  عن ان نالاع لاال أويت مث  ما أويت ماسى أو مل ة فروع مبا أويت ماسى م  نر  نالاع ساحرعن تظاهرع  
 [) علفاج فعلحة كالفاج يف نالم عراس    عألحنف:          48لاع إان     كافرون]ونا
 نالاع ارعسان أنعى ما ةرعذ  نا                      ص عل فال ف   تئنا اكرعسكان    
 

 3147صفحة : 
 
ا تكاجهم عحلكع لف كاع عا كاذةر وت  ةر عل كالمل: فكان ككان مك  م ك نهتم أن ة الكاع ذلك  ف ك  أنسكلنا إلكلهنم نسكاال ابحلكع فل(ك  

 ونالاع: ال هؤم   م حىت هؤتى مث  ما أويت ماسى. 
 وعحلع: ها ما يف عل رآن م  عهل ى.  
وإورات عكيج إللم عست انة  تشرلم عحلع  شنل وتشرلم مساعم مبميج علشنلو أو ها جما  ع لي وإمنكا عجلكاىلي علرسكال  

 اص علثناج عللم يف ح(  عل المل. عل   ةرلغم ع  هللاو ف رب عنم ابحلع إلذم
واا هبرهتم آايت علرسال صلى هللا عللم وسلم مل ن وع م  عا اذةر إال ما ل نهنم عللهناذ وهكا أن ة الكاع: (لكاال أويت مثك  مكا  

 أويت ماسى)و أ  من ت ان آايتم مث  آايت ماسى علب ة عهنا عللهنم عللهناذ ونل    هنا عل رآن. 
إو عل ككامل مكك  نالككم (لتنكك ن نامككا) لتتناسككع عل كك(اىلر مكك  نالككم (لككاال أن تعككلرهنم) ومككا   كك ه مكك   وحكك(أ (ة فككروع) عاىلكك  

 عل (اىلر أمثالم. 
فلشكك   عللككم أن علكك ة  كفككروع مبككا أويت ماسككى هككا نككامل فرعككان ذون مشككركي عل ككرب ف ككال   ككض عافسككرة  هكك ع مكك  إلككزعمل  

ال تف كأهم وعحك ة و تحك  هبتكاصمو فكان عل كرإ أنك مل مكنهنم يف عا(او   ف ك  مثللكم ألن عإل كرعك ن(كع علفكرة ني فت كان أصك
ذة  علشرك فهنم أصاهلم فلم وعلفرع ةترع أصلم وة ال   المو ك(ا نال ت او (ك ل  ما أتى عل ة  م  نرلهنم م  نسال إال 

   كهنم إو وصكلة نالاع ساحر أو جمنان أتاعصاع  م    هم نامل لاقان) أ  مت(اولان يف سرا عل فر وعلطغلان فكال  تكاص 
  ض مصال عل فر. وه ع مث  نالكم ت كاو (قلركت علكرومل يف أذى عألنض وهكم مك    ك  قلكرهنم سكلغلران) ص نكال (وةامئك  
ةفككر  عاؤمنكككان  نعكككر هللا) أ   نعكككر هللا إايهكككم إذ هعكككر عا(كككاولني يف ككككاصم قكككأ مشكككركني إذ ككككان علكككرومل ةامئككك  علكككى ذةككك  

 عاسل . 
ث  ما أويت ماسى) م  ابب علتسكللم عجلك يلو أو مك  عحكطرعهبم يف كفكرهم ف(كرة ة اهكان م طلكني ومكرة ف اهلم (لاال أويت م 

ة اهان مشرتلني. وعلاتم أن عاشكركني ككاهاع نحك ون نسكالة علرسك  نالركة. وكك ل  ح اةكة نكاهلم (سكاحرعن تظكاهرع) مك  
للهن(كا علعكالة وعلسكالمل. وهكا عألظهنكر وهكا نال مشكركي م كة يف ماسكى وهكانون اكا مس كاع نعكتهن(ا أو يف ماسكى وحم(ك  ع

 عل   ةلتئم مع نالم    ه (ونالاع إان     كافرون ف  فأتاع   تاب م  عن  هللا ها أه ى منهن(ا). 
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ونرأ عجل(هنان (ساحرعن) تثنلة ساحر. ونرأ عاصم ومحزة وعل ساىلي والف (نالاع سكحرعن) علكى أهكم مك  عإلاركان اباعك ن  
 ا ذوع سحر. لل(رالغةو أ  نالاع:  

 وعلتظاهر: علت اون.  
وعلتناة  يف (   ) تناة  عاض ع  عا ا  إللم فل  ن عا كا  إللكم  سكا عالحت(كالني إمكا   ك  مك  علسكاحرة و وإمكا  

 أن ة  ن     م  عذعى نسالة وها أهسا   ال نرةو ألصم نالاع (ما أهزل هللا على  شر م   يج). 
[ فكان مل ةسكتملراع لك  فكاعلم إمنكا ةتر كان 49هكا أهك ى منهن(كا أتر كم إن كنكتم صكاذنني](ن  فكأتاع   تكاب مك  عنك  هللا   

[) أ  أتا كالمهنم عحمل ي م  50أهاعجهم وم  أح     عترع هاعه  غأ ه ى م  هللا إن هللا ال ةهن   عل امل علظااني]
 ناهلم (ساحرعن) وناهلم (إان     كافرون). 

ا   عل كرآن وعلتكانعة مص(كا كتكاابن مك  عنك  هللا. وعاكرعذ ابلتكانعة مكا تشكت(  عللكم  ووصف (كتاب) ب(م  عن  هللا)إذماص 
عألسفان عألن  ة عانسا ة إو ماسى م  كالمل هللا إو ماسى أو م  إسناذ ماسى أمرع إو هللا ال ك  ما ع ت(لت عللم تل  

كككالمل هللا ابلتح لككع وال ة ككال ألسككفان عألسككفان فككان فلهنككا نععككا وحككاعذ  مككا هككي مكك  كككالمل هللا فل ككال لل(عككحف هككا  
عل هن ة  كالمل هللا إال على علتغللا إذ مل ةك ع ذلك  عارسكالن   تكام عل هنك . ونك  حتك ع ا عل كرآن يف هك ه عيةكة مبكا ةشكت(  
عللم عل رآن م  عهل ى  رالقة هظ(م. وهك ع ذللك  علكى أن  كا ةشكت(  عللكم مك  عل لكم وعحل كاىلع هكا مك  لكرق إعمكا ه ك(كا 

 ناه يف عا  مة عل ا رة. ن م
ف( كآ (فكان مل ةسكتملراع لك ) إن مل ةسكتملراع لك عات و أ  إو علكك ة    ك  نلكامل عحلمكة علكلهنم هبك ع علتحك  و فككاعلم إن  

 عست(رعنهم على عل فر     ذل  ما ها إال إتراع للهناى وال  رهنة هلم يف ذةنهنم. 
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مل عإلتلكان   تكاب أهك ى مك  عل كرآن ألن ف ك  عالسكتما ة ة ت كي ذعكاج وال ذعككاج يف ونكا  أن ةكرعذ   ك مل عالسكتما ة عك   

نالم (فأتاع   تاب م  عن  هللا ها أه ى منهن(ا)    ها ت ملزو فالت  ةر: فان عمزوع ومل ةستملراع ل عات      عل مكز 
علتكاج ةت ك ى إو علك عاج  نفسكم وةت ك ى فاعلم أمنا ةتر ان أهاعجهمو أ  ال ةغكأ. وععلكم أن ف ك  عالسكتما ة  كزايذة علسكني و 

إو عل ععي ابلالملو وحلنئ      لفظ عل عاج قالرا ف ل(كا نلك : عسكتماب هللا لكم ذعكاجهو  ك  ة تعكر علكى: عسكتماب هللا 
) لمو فاذع نالاع: ذعاه فاستما م كان عا آ فاستماب ذعاجه. وه ع ك الم (فان مل ةستملراع ل م فأعل(اع إمنا أهزل   لم هللا

 يف سانة هاذ. 
و(أمنكا) عافتاحكة عهل(كزة تفلك  عحلعكر مثك  (إمنكا) عا سكانة عهل(كزة ألن عافتاحكة عهل(كزة فكرع عك  عا سكانهتا لفظكا وم كآ فكال  

حمككلل مكك  مفاذهككاو فالت كك ةر فككاعلم أصككم مككا ةتر ككان إال أهككاعجهم. وتككيج  ككر  (إن) علغالككا يف علشككر  عاشكك اك علككى 
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ا عحلر  عألصلي. وإنحامل ف   (فاعلم) لالهت(امل ابخلرب عل      ه ك(ا ت  مل يف نالم ت او (وععل(اع لرة ة علتهن م أو ألص
 أن هللا  ال  ني عارج ونلرم) يف سانة عألهفال. 

ونالككم (أتر ككم) تككاعب (فككأتاع) أ  إن أتتككاع  ككم أتر ككمو وهككا مرالغككة يف علت ملككز ألهككم إذع وعكك هم من ةترككع مككا فتككان  ككم فهنككا  
 هنم أهفسهنم وذل   ا ةافر ذوععلهنم على حماولة عإلتلان   تاب أه ى مك  كتا كم لكا أسكتطاعاه فكان مل ةف لكاع ف ك  حكع ةتر

 عللهنم عحلع ووترت عللهنم عاغلا لة ف ان ذل  أذل على عمزهم وأورت يف إعما  عل رآن. 
م (نككك  إن ككككان للككرمح  ولككك  فكككأان أول وهكك ع مككك  علت للكككع علككى مكككا حت كككع عكك مل وناعكككمو فكككاا لع حلنئكك   تنكككع علانكككاع ك الكك 

عل ا  ة ). ول اهم  تنع علاناع أمر هللا نسالم أن ة الم. ون  فهنم م  نالم (فان مل ةستملراع) وم  إنحامل (فكاعلم) أصكم ال 
 فتان   ل  علرتة وه ع م  عإلعما  ابإلاران ع  علغلا. 

  م  أح  عترع هاعه عانايف هل ى هللا. وتاج يف آار عل المل ت ةل  عملا وها أهم ال أح  أ   حالال 
و(م ) عسم عستفهنامل ع  ذعت مرهن(ة وها عستفهنامل عإله ان فأفاذ عالهتفاج فعان م آ عالمسلة عل   فلم يف م آ ه رة يف  

  سلاق علنفي أفاذت عل (امل فش(  هؤالج عل ة  عتر اع أهاعجهم وقأهم. وهب ع عل (كامل صكان تك ةلال وهكا ك زلكم ت كاو (ومك
 أظلم    كتم  هناذة عن ه م  هللا) يف سانة علر رة. 

وأللع عالتراع على عل (  مبكا متللكم إنعذة عاكرج علنا كئة عك  مللكم إو عافاسك  وعألحكرعن تشكرلهنا لل (ك  اباشكي ونعج علسكاىلرو  
 وفلم تشرلم عهلاى  ساىلرو وعهلاى مع ن ا آ عاف ال ك ال ت فر    علرة:          

ع علركا علل(اهني مع   ونالم ( غأ ه ى م  هللا) علراج فلم لل(ال سة وها ماحع عحلال م  فاع  (عتركع هكاعه) هاع  م  
وها حال كا فة لتأكل  م آ عهلاى ألن عهلاى ال ة ان مال سا للهنك ى علكرابل وال صكاحرم مال سكا لكم ألن عهلك ى ةرتكع 

 إو م آ إصا ة عا ع  علعاحل. 
  ألهم حع عهل ى ألهم وعنذ م  عل امل      يج فل ان م عاما م  عخلل  وعخلطأ. وت   عهل ى م  هللا  
ووتم كاهم ال أح  منكم أن عل كالل يف عألصك  اطكأ علطرةكع وأهكم ة كع يف أحكاعل متفاوتكة يف عاعنكا عاشك ة أو عخلطكر أو  

ر ومرعت تكككم يف علنمكككاة ةل كككي عهلككالك ابل للكككةو علكككى حسككا تفكككاوت  ككك ة عل ككالل. وإتركككاع عهلكككاى مككع إلغكككاج أع(كككال علنظكك
  عاحرم إو كثأ م  أحاعل عل ر   ون حت ة  وال عحنعان. 

 فال ترمل ة ان ه ع عالتراع عافانق جلنس عهل ى أ   عل الل فعاحرم أ   عل الني حالال.  
م علفرةكع علك ة  ككاهاع ص ذة  ه ع علت ةل  مبا هكا متامكم إذ فلكم ت لكني هك ع علفرةكع عاكرهنم علك   هكا أ ك  عل كالني حكالال فاهك 

 ناما ظاانيو أ  كان علظلم  أصم وناعمل ناملتهنم ول ل  عرب عنهنم ابل امل. 
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وعارعذ ابلظااني: عل املان يف علظلمو وها ظلم عألهفس وظلم علنكاسو وأعظ(كم عإل كرعك وإتلكان علفكاعحو وعل ك وعنو فكان   
منكم علكى ظل(هنكم فهنكم ابنكان يف عل كالل ةتنرطكان فلكمو فهنكم أحك  عل كالنيو وهكم  هللا ال خيلع يف هفاسهنم عالهت عج ع ااب

مع ذل  متفاوتان يف عهتفاج ه ى هللا عنهنم على تفاهتم يف علتعلا يف ظل(هنم؛ ف   ةست(ر أح هم  ماان على حكاللم ص 
عل الل عست(رت ذعكاة علنكيب صكلى ة  ن هللا لم عهل ى فلنلع يف نلرم عإلميان. وألت  ه ع علتفاوت يف نا للة عإلنالع ع  

هللا عللم وسلم إايهم عإلميان يف ع(امل عا عاة  إذ ال ة لم إال هللا م ى تفاوت علناس ل رال عهل ىو فاهل ى عانفي ع  أن 
 ةت لع هبم هنا ها عهل ى علت اةو. 

أن هللا خيالكا ابإلميكان مك  ة لكم  وأما عهل ى مب آ عإلن اذ فهنا م  ع(امل علك عاة. وهك ع م كآ نكال عألىل(كة مك  عأل كاعرة 
 أهم ال ةؤم  مث  أم تهن  ألن علت لع علت اةو قأ علت لع علتشرة ي. 

 و( ني هاعه) و(ه ى) تناس حمر  وتناس اإ.  
[) عطف على مجلة (ولاال أن تعلرهنم معلرة مبا ن مت أة ةهنم) عيةةو وما 51(ول   وصلنا هلم عل ال ل لهنم ةت كرون] 

   نالم (فل(ا تاجهم عحلع م  عن ان نالاع لاال أويت مث  ما أويت ماسى). عطف عللهنا م
وعلتاصل : مرالغة يف علاص و وها حم   ض علشيج إو   ض ة ال: وص  عحلر  إذع حم نط م    هنا إو   ض فعان  

 حرال. 
ت رةف لل هنك و أ  عل كال عا هنكاذ. وعل ال عارعذ  م عل رآن نكال ت كاو (إهكم ل كال فعك ) ونكال (إهكم ل كال نسكال ككرمي)و فكال 

وللتاصكل  أحكاعل كثكأة فهنكا ابعتركان ألفاظككم وصك     كم  كر ض ومل ةنكزل مجلكة وعحكك ةو وابعتركان م اةنكة وصك  أصكنافا مكك  
عل المل وع عو ووعل عو وترقلراو وترهلراو ونععا وماععظ وعربعو وهعاىل  ة  ا    هنا    ا وةنت   مك  فك  إو فك  ويف  

 هشا  عل ه  للت كر وعلت  ر.  ك  ذل  عان على
وعلالمل و(ن ) كال ا للتأكل  نذع عللم إذ تهنلاع ح (ة تنملم هزول عل رآن وذككرت هلكم ح (كة تنمل(كم هنكا مبكا ةرتكع إو  

فاىل هتم   الم (ل لهنكم ةك كرون). وذككر يف آةكة سكانة علفرنكان ح (كة أاكرى نعت كة إو فاىلك ة علرسكال صكلى هللا عللكم وسكلم 
 اع لاال هزل عللم عل رآن مجلة وعح ة ك ل  لنثرت  م فؤعذك) وفهنم م  ذل  أصم مل ةت كروع.   الم (ونال

 وح(أ (هلم) عاىل  إو عاشركني.  
[ وإذع ةتلكى علككلهنم نكالاع آمنكا  كم إهكم عحلككع مك  ن نكا إان كنكا مك  نرلككم 52(علك ة  آتلنكاهم عل تكاب مك  نرلككم هكم  كم ةؤمنكان] 

(ل لهنككم ةتكك كرون) أصككم مل ةف لككاع ومل ة اهككاع عنكك  نتككاج علرعتككي ع ككا ذلكك  هبكك ه عجل(لككة [) اككا أفهنككم نالككم 53مسككل(ني]
عاسككتأهفة عسككتئنافا  لاهلككا ألصككا تككاعب لسككؤعل مكك  ةسككأل هكك  تكك كر قككأهم ابل ككرآن أو عسككتاى علنككاس يف عكك مل علتكك كر  ككم. 

 فأتلا من عل ة  أوتاع عل تاب م  نر  هزول عل رآن ةؤمنان  م إمياان اث تا. 
وعاككرعذ ابلكك ة  أوتككاع عل تككاب لاىلفككة م هنككاذة مكك  أهكك  عل تككاب  ككهن  هللا هلككم مصككم ةؤمنككان ابل ككرآن وةت  روهككم وهككم   ككض  

علنعانى    كان مب ة مث  نونة    هاف و وصهنلاو و  ض ةهناذ عا ةنة مث  عر  هللا    سالمل ونفاعة    نفاعة عل رظي 
 نر  أن ةهناتر علنيب إو عا ةنة فل(ا هاتر أظهنروع إسالمهنم.      لغتم ذعاة علنيب صلى هللا عللم وسلم
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ونل : أنة  هبم وف  م  هعانى عحلرشة عونا عشكر نتكال   كثهنم علنما كي السكت المل أمكر علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم مب كة   
مكا ة الكان فل(كا نكاماع فملساع إو علنيب صلى هللا عللم وسلم فآمناع  كم وككان أ كا تهنك  وأصكحا م نرةركا مكنهنم ةسك( ان إو 

م  عن  علنيب صلى هللا عللم وسلم تر هنم أ ا تهن  وم  م م ف ال هلم: الر م هللا م  نكا ونرح م م  وف  مل تلرثاع أن 
ص نت(اهو ف الاع: سالمل علكل م مل  ل أهفسكنا ن ك ع لنكا أع(النكا ول كم أع(كال م. و كم ظهنكر أصكم اكا نت كاع أسكلم علنما كي 

 ى عحلرشة اا وف  إللهنم أه  عهلمرة إو عحلرشة ونرأوع عللهنم عل رآن وأفهن(اهم عل ة . ون  أسلم   ض هعان 
وح(أ (م  نرلم) عاىل  إو عل كال مك  (ول ك  وصكلنا هلكم عل كال)و وهكا عل كرآن. وت ك مي عاسكن  إللكم علكى عخلكرب علف لكي يف  

هككم ةاننككان  ككال  هككؤالج علكك ة  وصككلنا هلككم (وهككم  ككم ةؤمنككان) لت ككا  عخلككرب. وحكك(أ علفعكك  م لكك  لل عككر عإلحككايفو أ  
 عل ال. 

 وجميج عاسن  م انعا لل اللة على عست(رعن إمياصم وجت ذه.  
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وح اةة إميكاصم ابا كي يف نالكم (آمنكا  كم) مكع أصكم ة الكان ذلك  عنك  أول مسكاعهنم عل كرآن: إمكا ألن عا كي مسكت (  يف   

يف صلر عل  اذو وإما لمل انة إو أصم آمناع  كم مك  نرك  هزولكمو أ  آمنكاع مهكم سكلميج نسكال إهشاج عإلميان مث  عست (الم 
  تاب مع ق اا  ني ة ةكمو ة كو إميكاان إمجاللكا ة  ركم إميكان تفعكللي عنك  مسكاع آايتكم. وةنظكر إو هك ع عا كآ نالكم (إان كنكا 

 م  نرلم مسل(ني)و أ  مع نني مبميج نسال عإلسالمل. 
ن ةككرعذ ب(مسكل(ني) ماحكك ة  معك نني ابلرسكك  فكان علتاحلكك  هككا عإلسكالمل ك(ككا نكال إ ككرعهلم (فكال متككات  إال وأهككتم ونكا  أ 

 مسل(ان). 
 ومجلة (إهم عحلع م  ن نا) يف مانع علت لل  جل(لة (آمنا  م).  
 ومجلة (إان كنا م  نرلم مسل(ني)  لان ا آ (آمنا  م).  
[ وإذع مس كاع عللغكا أعرحكاع عنكم 54وع وةك نجون ابحلسكنة علسكلئة و كا ن ننكاهم ةنف كان](أولئ  ةؤتان أترهم مرتني مبا صرب  

[) علت ركأ عكنهنم ابسكم عإل كانة منكا للتنرلكم علكى أصكم 55ونالاع لنا أع(النا ول م أع(ال م سالمل علل م ال هرتغي عجلكاهلني]
عإل كانة مثك  مكا ت ك مل يف نالكم (أولئك  علكى  أحرايج مبا سل كر     عسم عإل انة م  أت  عألوصا  علب ذككرت نرك  عسكم

 ه ى م  نهبم) يف سانة علر رة. 
وع  هللا هلم سرع اعال م  اعال أه  عل (ال: إحك عها أاروةكةو وهكي (ةؤتكان أتكرهم مكرتني) أ  أصكم ةؤتكان أتكرة   

رب ع  م اعفة عألتر حك فني على إمياصمو أ  ة اعف هلم علثاعب ألت  أصم آمناع   تاهبم م  نر  ص آمناع ابل رآنو ف 
 ابارتني تشرلهنا لل( اعفة  ت رةر عإلةتاج وإمنا ها إةتاج وعح . 
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وفاىل ة ه ع عكا  'ظهنان عل ناةة حىت كأن عاثلا ة طكى ص ة كرن عطكاجه ففكي (ةؤتكان أتكرهم مكرتني) متثللكة. ويف علعكحل   
ن أتككرهم مككرتني: نتكك  مكك  أهكك  عل تككاب آمكك   نرلككم عكك  أم ماسككى أن نسككال هللا صككلى هللا عللككم وسككلم نككال  والوككة ةؤتككا 

وأذنكو فآم  م وعتر و وص نو فلم أترعنو وعر   لاك أذى حع هللا ت او وحع سل ه فلم أترعنو ونت  كاهكت لكم أمكة 
: فغكك عها فأحسكك  قكك عجها ص أذهبككا فأحسكك  أتذةرهنككا ص أعت هنككا وتزوتهنككا فلككم أتككرعن  . نوعه علشكك يب ونككال ل طككاج عخلرعسككال

 ا ه  غأ  يج ف   كان علرت  ةرح  فل(ا ذون ه ع إو عا ةنة. 
وعلثاهلكة: علعككربو وعلعكرب مكك  أعظكم اعككال علكرب وأمج هنككا لل(كربعتو وأعاصككا علكى علككزايذة وعاكرعذ ابلعككرب صكربهم علككى أذى  

عيةة ول ل  أترع   الم  أه  ملتهنم أو صربهم على أذى نرةوو وه ع ةتح ع يف مث  علاف  عحلرشي. ول لهنم عارعذ م  ه ه
 (وة نؤون ابحلسنة علسلئة) ونالم (ونالاع لنا أع(النا ول م أع(ال م سالمل علل م). 

وعخلعلة علثالثة: ذنؤهم علسلئة ابحلسنة وهي م  أعظم اعال عخلأ وأذعاهكا إو حسك  عا ا كرة نكال ت كاو (وال تسكتا   
 لن  و لنكم عك عوة كأهكم ويل محكلم)و فلحعك   ك ل  فاىلك ة ذفكع م كرة  عحلسنة وال علسلئة عذفع ابلب هي أحس  فاذع عل  

عاسيج ع  علنفسو وإس عج عخلأ إو هفس أارىو فهنم مل ةرذوع تالفة أم تهن  مبثلهنا ول ك  ابإلعكرعض مكع كل(كة حسكنة 
 وهي (سالمل علل م). 

 رع  ة وال خيفى م اصا م  علرب. وأما عإلهفاق فل لهنم كاهاع ةنف ان على ف رعج عاسل(ني مب ةو وها عخلعلة عل 
وعخلعلة عخلامسة: عإلعرعض ع  عللغاو وها عل المل عل ر  علك   ال فاىلك ة فلكمو وهك ع عخللكع مك  مظكاهر عحل (كةو إذ ال   

 ةنرغي لل ان  أن ةشغ  مس م ولرم مبا ال ت وى لم وابألوو ةتنزه ع  أن ةع ن منم ذل . 
نككاهلم (لنككا أع(النككا ول ككم أع(ككال م سككالمل علككل م) وهكك ع مكك  أحسكك  مككا نككاب وعخلعككلة علساذسككة: عل ككالمل علفعكك  وهككا  

 علسفهناج وها أنرب إلصالحهنم وأسلم م  تزعة  سفهنهنم. 
ول   أهط هنم هللا   (ة ت لهنا مستأهلة ألن تنظم يف سل  عإلعما  فأهل(هنم تل  عل ل(كات ص  كرفهنا من ح لكت يف  

 إن لل   ) عيةة. هسج عل رآنو ك(ا أهلم ع(ر نالم (عسى ن م 
وم آ (لنا أع(النا ول م أع(كال م) أن أع(النكا مسكتح ة لنكا كناةكة عك  مال مكتهنم إايهكا وأمكا نكاهلم (ول كم أع(كال م) فهنكا  

 تت(لم على ح  (ل م ذةن م ويل ذة ). 
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الرت م نال عحلس : كل(ة: علسالمل علل مو وعا عاذ م  علسالمل أهم سالمل عاتانكة عا آ هبا ع  عااعذعة أن ال ه اذ ان  

حتلككة  ككني عاككؤمننيو وعالمككة عالحت(ككال مكك  عجلككاهلني. ول كك  عل ككرآن قككأ م ككالتهنم ابلت كك مي وعلتككأاأ لت ككان مشككت(لة علككى 
 عخلعاصلة عاناسرة لملعما  ألن أتاأ عل المل عل   فلم عاتانكة إو آار خلطاب أوو لل ان فلم  رععة عا طع. 

 عل رآن ناهلم: مل  ل أهفسنا ن  عو لالستغناج عنم   اهلم (لنا أع(النا ول م أع(ال م). وح    
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علسكا  ة: مكا أفعك  عنكم نكاهلم (ال هرتغكي عجلكاهلني) مك  أن ذلك  ال هنكم أصكم ةتطلركان عل لكم وم كانمل عألاكالق. وعجل(لككة  
ع وأه  الكع عجلهنك  علك   هكا حك  عحللكمو فاسكت (  ت لل  لل(تانكةو أ  ألان ال حنا خمالطة أه  عجلهنالة ابهلل و  ة  عحل

 عجلهن  يف م نللم عاشرتك فلهنا ول لم ت رةض   نلة أم تهن  عل     ع عللهنم  لساهم. 
وعلظاهر أن ه ه عل ل(ة ة الاصا  كني أهفسكهنم ومل نهنكروع هبكا ألم تهنك  وأصكحا م   رةنكة نالكم (وةك نأون ابحلسكنة علسكلئة)  

 ل  ة ان عل ال عحمل ي نالني: نال وتهناذه ألم تهن  وصحرمو ونال ذعن  ني أه  علاف . ونالم (سالمل علل م) و  
[) اككا ذكككر م ككاذةر عاشككركني وكفككرهم 56(إهكك  ال هتكك   مكك  أحررككت ول كك  هللا ةهنكك   مكك  ةشككاج وهككا أعلككم اباهنتكك ة ] 

علكى فرةكع مك  أهك  عل تكاب أصكم ةؤمنكان ابل رآنو وأعلم نسالم أصم ةتر ان أهاعجهم وأصكم جمكرذون عك  هك ى هللاو ص أوكآ 
ابل ككرآنو وكككان ذلكك   ككزن علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم أن ة ككرض نككرةو وهككم أاككل علنككاس  ككم عكك  ذعاتككم أنركك  هللا علككى 
اطكككاب هرلكككم صكككلى هللا عللكككم وسكككلم مبكككا ةسكككلي هفسكككم وةزةككك  ك(ككك ه من ذككككره من عهلككك ى  لككك  هللا. وهكككا كناةكككة عككك  عألمكككر 

  هللا ت او. ابلتفاةض يف ذل  إو
وعجل(لة عستئنا  ع ت عىلي. وعفتتاحهنا  ر  علتاكل  عهت(امل ابست عاج إنرال علنكيب عللكم علسكالمل علكى علكم مكا ت ك(نتم علكى  

 حنا ما نرنانه آهفا يف نالم (فاعلم أمنا ةتر ان أهاعجهم). ومف ال (أحررت) حم و  ذل عللم (ال هت  ). 
 جه. وما ص ق (م ) عااصالة ك  م  ذعاه علنيب إو عإلسالمل فاهم  ا عهت عجه. وعلت  ةر: م  أحررت ه ةم أو عهت ع 
ون  ت افرت علروعايت على أن م  أول عارعذ   ل  أاب لالا عم علنيب صلى هللا عللم وسلم إذ كان علنيب صكلى هللا عللكم  

أمجككع عاسككل(ان أصككا هزلككت يف أم  وسككلم نكك  أقككتم ااتككم علككى قككأ عإلسككالمل ك(ككا يف عألحاذةكك  علعككحلحة. نككال علزتككاص:
لالككا. ونككال علطككرب : وذكككر أن هكك ه عيةككة هزلككت مكك  أتكك  عمتنككاع أم لالككا ع(ككم مكك  إتا تككم إذ ذعككاه إو عإلميككان ابهلل 

 وح ه. نال عل رليب: وها هل ح ة  علرنان  ومسلم ون  ت  مل ذل  يف  رعجة. 
ة ت كي أن ت كان هك ه علسكانة هزلكت ع كا مكات أم لالكا وه ع م  عل امل علنا ل علكى سكرا اكاص فل (كم وقكأه وهكا  

 وكاهت وفاة أم لالا سنة وال  نر  عهلمرةو أو كان وحع ه ه عيةة ع ا عيايت علب نرلهنا  تانلف ااص. 
وم آ (و ل   هللا ةهن   م  ةشاج) أهم خيلع م  ةشاج نا ال لالهت عج يف م ى م ني و    ذعاعت حمك وذة حكىت ةنشكر   

ميان فاذع ت  ر ما ال كم هللا عللكم وحك ذه كثكر يف عل(كم وإنعذتكم ت ك  منكم عالهتك عج يف مك ى م كني و  ك  ذعكاعت ص نه لأ
حمك وذة حكىت ةنشكر  صك نه لملميكان فكاذع تك  ر مكا ال كم هللا عللكم وحك ذه كثكر يف عل(كم وإنعذتكم ت ك  منكم عالهتك عجو فككاارعذ 

  صرع  مست لم) فهني عهل عةة ابل عاة وعإلن اذ فااتلف عإللالنان. عهل عةة ابلف  . وأما نالم ت او (وإه  لتهن   إو
ومف ال ف   عاشلئة حم و  ل اللة ما فرلم عللمو أ  م  ةشاج عهت عجهو وعاشلئة ت كر   عكال عالهتك عج وتتانكف علكى  

 ما سرع م  عل(م وت  ةره. 
ك  أح  اباهنت ة  يف أحاعهلم وم اذةر عست  عذهم على ويف نالم (وها أعلم اباهنت ة ) إمياج إو ذل و أ  ها أعلم م     

حسا ما هتلأت إللم فطرهم م  صحل  علنظر ونرال عخلكأ وعت كاج عل انركة وعالهف كال اكا ةل كي إللهنكا مك  علك عاة وذالىللهنكا. 
ول كك  ذلكك  حككال ومكك ى ول للهن(ككا أسككراب ت اةنلككة يف علشككنل وأسككالفم وأسككراب مناىلككم أو حكك فم مكك  عل لككان وعلاسككإ 

 وعل عر وعلت   . 
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(ونالاع إن هترع عهل ى م   هتنطف م  أنحنا أو مل من   هلم حرما آمنا جتىب إللم مثرعت كك   كيج ن نكا مك  لك ان ول ك   
 [)  57أكثرهم ال ة ل(ان]
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هكا عللكم مك   هك ه   كض م كاذةرهم ناهلكا فرةكع مكنهنم  ك  قلركم عحللكاج علكى أن ة كا ر ونكاهر ابلت ك ةاو وقلركم إلكف مكا  

حال عل فر على عالعرتع  ابحلعو فاعتك نوع هبك ه عا ك نةو فكرو  عك  ع ك  عركاس أن عحلكان   ك  عث(كان  ك  هافك   ك  عرك  
منكا  وانسككا مكك  نككرةو تككاجوع علنكيب صككلى هللا عللككم وسككلم ف ككال عحلككان  (إان لكن لم أن نالكك  حككع ول نككا خنككا  إن عتر نككا 

مك  أنحكنا وال لانككة لنكا هبكم وإمنكا حنك  أكلكة نأس (أ  أن مج نكا ةشكرم علككرأس  عهلك ى م ك  وهكؤم   ك  أن ةتنطفنكا عل كرب
علاعح  م  عإل ك  وهك ه عل ل(كة كناةكة عك  عل لكة) فهنكؤالج ععرتفكاع يف ظكاهر عألمكر من علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم ةك عا إو 

 عهل ى. 
 (هككافان أن ةككتنطف م علنككاس) يف سككانة وعلتنطكف: مرالغككة يف عخلطككفو وهككا عهتكزعع  ككيج  سككرعةو وت كك مل يف نالككم ت كاو 

عألهفكال. وعاككرعذ: فسكران عألعكك عج م هنكم إو ذاينهككمو فكرذ هللا علككلهنم من نرةشككا مكع نلككتهنم عك ع وعكك ة أم  هللا هلكم  لكك ع هككا 
ة نكروان حرمل آم  ة اهان فلم آمنني م  عل  و على كثرة نراىل  عل رب وع تغاهلم ابلغانة على تأهتم وتىب إللهنم مثكرعت كثكأ 
 لاةلةو فلا ععتربوع ل ل(اع إن هلم من ة نابهلة وإن هللا عل   أمنهنم يف عل رون عخلاللة ةامنهنم إن عستما اع هلل ونسالم. 

وعلت( ني: عجل   يف م انو وت ك مل يف نالكم ت كاو (م نكاهم يف عألنض مكا مل من ك  ل كم) يف سكانة عأله كاملو ونالكم يف أول  
 عألنض). وعست (  هنا جما ع يف عإلع عذ وعلتلسأ.  ه ه علسانة (ومن   هلم يف

 وعجليب: عجل(ع وعجللا ومنم تراةة عخلرعص.  
وعالستفهنامل إه ان أن ة ان هللا مل مي   هلم حرما. ووتم عإله كان أصكم هزلكاع منزلكة مك   نفكي أن ذلك  عحلكرمل مك  مت كني هللا  

 فاستفهن(اع على ه ع علنفي عستفهنامل إه ان. 
 ان ة ت ي تا لنا على ه ه عحلالة علب هزلاع ألتلهنا منزلة م  ةنفي أن هللا م   هلم حرما. وه ع عإله  
 وعلاعو عطفت مجلة عالستفهنامل على مجلة (ونالاع). وعلت  ةر: وحن  م نا هلم حرما.  
ذهكم وعككاونة هلكم و(ك   يج) عامل يف ك  ذ  مثرة وها ع(امل عريفو أ  مثر ك   يج م  عأل لاج عاث(رة عا روفكة يف  ال 

 أو عست (  (ك ) يف م آ عل ثرة. 
 و(ن نا) حال م  (مثرعت) وها مع ن مب آ عاف ال.  
وم آ (م  لك ان) مك  عنك انو وعل ن ةكة جمكا  يف علت كرمي وعلربككةو أ  ن نكا نك نانه هلكم إكرعمكا ف أهكم ن ق اكاص مك  م كان  

   ة  عالاتعاص ابهلل ت او. 
ذ ل اهلم إذمكاص لالمتنكان علكلهنم هبك ه علن (كة للحعك  هلكم وع عكان عك  عل فكر ابلكن م: وع ع إ طكال ون  حع  يف االل علر  

 م  نهتم ع  عل فرو ووع ع علت كأ  ن (ة عا فان  م. 
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ومانع عالست نعك يف نالم (ول   أكثرهم ال ة ل(ان) هكم مت لكع ابل كالمل عاسكاق مسكاق علكرذ علكى نكاهلم (إن هتركع عهلك ى  
مكك  أنحككنا) إذ علت كك ةر: أن تلكك  ه (ككة نابهلككة ول كك  أكثككرهم ال علككم هلككم فلكك ل  مل ةتفطنككاع إو كنككم هكك ه م كك  هتنطككف 

علن (ة فحسراع أن عإلسالمل مفكض إو ععتك عج عل كرب علكلهنم ظنكا من حكرمتهنم  كني عل كرب مزةكة وه (كة أسك عها إلكلهنم نراىلك  
 عل رب. 

مف الو أ  للساع ذو  علم وهظكر  ك  هكم تهنلكة ال ةتك  رون عألحكاعل. وف   (ال ة ل(ان) منزل منزلة علال مل فال ة  ن لم  
 وهفي عل لم ع  أكثرهم ألن    هنم أصحاب نأ  فلا هظروع وت  روع اا نالاع م التهنم تل . 

ولا ن ن لف   (ة ل(ان) مف ال ذل عللم عل الملو أ  ال ة ل(ان مت ني عحلرمل هلم وأن تلا علث(رعت إللهنم م  ف لنا اكا  
امل إسناذ هفي عل لم إو أكثرهم    كان ةسن  إو مجل هنم إللراق كل(تهنم على م الة (إن هترع عهل ى م   هتنطكف عست 

 م  أنحنا). 
ونكرأ انفككع وأ كا ت فككر ونوةكس عكك  ة  كاب (جتككىب) اباثنككاة علفانلكة. ونككرأ علركانان ابللككاج علتحتلكة مرععككاة لل( كا  إللككم وهككا  

 (ك   يج) فأكسا عا ا  أتهلثا. 
 [). 58(وكم أهل نا م  نرةة  طرت م لشتهنا فتل  مساكنهنم مل تس   م     هم إال نللال وكنا حن  علاعنوني]  
عطككف علككى مجلككة (أو مل من كك  هلككم حرمككا آمنككا) ابعترككان مككا ت كك(نتم مكك  عإله ككان وعلتككا لخو فككان ذلكك  ة ت ككي علت ككرض  

مك  سكاج عانركة أنكاعمل ككاهاع يف مثك  حكاهلم مك  عألمك  وعلكر ق  لالهت امل  أن عألمم علكب كفكرت  كن م هللا فهنكا هاةكف ل كرةو
 فغ(طاع علن (ة ونا لاها ابلرطر. 
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وعلرطر: علت رب. وف لم ناصر م  ابب فكر و فاهتعكاب (م لشكتهنا)   ك  ( طكرت) علكى ت ك(ني ( طكرت) م كآ (كفكرت)   

 م م  عخلأ. ألن علرطر وها علت رب ةستلزمل ع مل عالعرتع  مبا ةس ى إلل
 وعارعذ:  طرت حالة م لشتهناو أ  ه (ة علشهنا.  
وعا لشة هنا عسم مع ن مب آ عل لو وعارعذ حالتم فهنا على ح   م ا  ذل عللم عا املو وة لم أصكا حالكة حسكنة مك   

 نالم ( طرت) وهي حالة عألم  وعلر ق. 
هككم يف نككاة تلكك  عاسككاك . و كك ل  صككانت عإل ككانة إو وعإل كانة ب(تلكك ) إو (مسككاكنهنم) علكك    ككني  ككم عسككم عإل كانة أل 

حاحر يف عل ه  منزل منزلة عحلاحر مبرأى علسامعو ول ل  ف الم (مل تس   م     هم) ارب ع  عسم عإل انة. وعلت  ةر: 
 ف(ساكنهنم مل تس   م     هم إال نللال. 

 عن  منا لاةال. وعلس آ: عحللال يف علرلت وحناه يف عألونات عا روفة   ع  عالست(ر  
 وم آ (مل تس   م     هم) مل ةرتكاع فلهنا الفا هلم. وذل  كناةة ع  عه رعحهنم ع    رة أ لهنم.  
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 ونالم (إال نللال) عحرتعس أ  إال إنامة عاانة  هبا عا تربة  هبالك أهلهنا.  
لالو أو علكككى عالسككتثناج مككك  معككك ن وعهتعككا (نلكككلال) علكككى عالسككتثناج مككك  ع(كككامل أ مككان حم وفكككة. وعلت ككك ةر: إال أ مككاان نلككك 

حمكك و . وعلت كك ةر: مل تسكك   سكك نا إال سكك نا نلككلالو وعلسكك   عل للكك : هككا مطلككع عحللككال  غككأ هلككة إلالككة فهنككي إاككامل ال 
س آ. فالالق علس آ علكى ذلك  مشكاكلة للتكأتى عالسكتثناجو أ  مل تسك   إال حلكال عاسكافرة  أو إاناكة عانتمكني مثك  

ك  مر مثاذ وعست اىلهنم م   ئر علنانة. وعا آ: فتل  مساكنهنم ااوةة االج ال ة (رها عامرو أ  أن هزول تلو قزوة ترا 
 هللا ن ن   اجها االلة لتر ى عربة وماعظة    عب هللا يف عل هلا. 

لاع مساك  وهب ه عيةة ةظهنر أتوة  نال علنيب صلى هللا عللم وسلم حني مر يف لرة م إو تراك  مر مثاذ ف ال: (ال ت ا 
علكك ة  ظل(ككاع أهفسككهنم أن ةعككلر  مثكك  مككا أصككاهبم إال أن ت اهككاع ابكككني) أ  اككاىلفني أ  عنتعككان علككى حككرونة عاككرون لككئال 

 ةت رحاع إو حت ع ح ل ة علس آ علب ن ن هللا عهتفاجها     نامهنا فرمبا ن ن إهالك م  ةس نهنا حت ل ا ل  نه. 
لة (مل تس   م     هم) وها ةفل  أصا مل تس   م     هم فال    فلهنكا نكامل ومجلة (وكنا حن  علاعنوني) عطف على مج 

 آارون    هم ف رب ع  ت عول علس آ ابإلن  على لرة ة عالست انة. 
ونعر إن  تل  عاساك  على هللا ت او ح ل يو أ  ال ةروهنا قأان. وها كناةة ع  حرمكان تلك  عاسكاك  مك  علسكاك .  

   ة ق ا هللا ت او على أهلهنا عألولني  لك  جتكاو  ق كرم علسكاكنني إو هفكس عاسكاك  ف انرهنكا وتل  عل ناةة نمز إو
 ابحلرمان م  هبمة عاساكني س اصا فان ك(ال عااتاذعت ها  م ناعمل ح اىل هنا. 

هنككككا (ومككككا كككككان ن كككك  مهنلكككك  عل ككككرى حككككىت ةر كككك  يف أمهنككككا نسككككاال ةتلككككاع علككككلهنم آايتنككككا ومككككا كنككككا مهنل ككككي عل ككككرى إال وأهل 
[) أع ا عالعتران ابل رى عاهنل ة  رلان أ كرع  هالكهنكا وسكررمو عست عكاج لملعك عن اشكركي عل كربو فركني هلكم 59ظااان]

أن لككلس مكك  عككاذة هللا ت كككاو أن ةهنلكك  عل ككرى عاسككتأهلة عإلهكككالك حككىت ةر كك  نسككاال يف عل رةكككة عل ككربى منهنككا ألن عل رةكككة 
ة هلكا فكال هفكى ذعكاة علرسكال فلهنكا وألن أهلهنكا نك وة لغكأهم يف عخلكأ وعلشكر عل ربى هي مهنرإ أه  عل كرى وعلركاعذ  عككاون 

 فهنم أكثر عست  عذع إلذنعك عألمان على وتهنهنا فهن ع  لان أ رع  عإلهالك. 
وعل ككرى: هككي عانككا ل جل(اعككات مكك  علنككاس ذوعت علرلككات عارنلككةو وت كك مل عنكك  نالككم ت ككاو (إذ نلنككا عذالككاع هكك ه عل رةككة) يف  

 علر رة. 
واعت ابل كر ألن عل ربة هبا أظهنر ألصا إذع أهل ت   لت آاثنهكا وألالهلكا ومل ةن طكع اربهكا مك  عألتلكال عيتلكة   ك ها  

 وة لم أن عحلل  وعخللامل مثلهنا   م ذاللة علفحاى. 
هظكاىلره منهنكا  وإفرع  علنفي يف صلغة ما كان فاعال وحناه م  صلر عجلحاذ ةفل  نساخ هك ه عل ك ة وعلرعذهكا ك(كا ت ك مل يف  

نالم ت او (ما كان لرشر أن ةؤتلم هللا عل تاب وعحل م) يف سانة آل ع(رعن ونالم (وما كان ه ع عل رآن أن ةفرتى م  ذون 
 هللا) يف سانة ةاهس. 

ونرى  الذ عل رب كثأة مث  م ة وت ة ومآ وعلطاىلف وةثكرب ومكا حاهلكا مك  عل كرى وكك ل  نكرى علكل(  ونكرى علرحكرة .  
 رى هي عل رةة عل ظل(ة منهنا وكاهت م ة أعظم  كالذ عل كرب  كهنرة وأذكرهكا  لكنهنم وأكثرهكا مكانة و وعنع ا كان عل  ركة وأمل عل

 فلهنا وعحلج هلا. 
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وعاككرعذ  هككالك عل ككرى إهككالك أهلهنككا. وإمنككا علككع عإلهككالك ابل ككرى لمل ككانة إو أن  كك ة عإلهككالك  لكك  فيت علككى عألمككة   

ا عإلهالك ابحلاعذ  علب ال تست ر م هنا عل اين  ال  إهالك عألمة ف   ة ان  طاعان وحناه فكال ةكرتك أوكرع يف وأهلهنا وه
 عل رى. 

وإسناذ عخلرب إو هللا   ناعن ن ا لتم للنيب صلى هللا عللم وسلم إمياج إو أن عا عاذ هب ع عإله عن هم أمة حم(  علك ة  كك  اع  
هلكك ع عا عكك . وهلكك ع ونككع عاللتفككات عنككم إو حكك(أ عاككت لم يف نالككم (آايتنككا) لمل ككانة إو أن  فاخلطككاب للنككيب عللككم علسككالمل

 عيايت م  عن  هللا وأن عل ة  ذة  هللا. 
 وح(أ (عللهنم) عاىل  إو عا لامل م  عل رى وها أهلهنا ك الم (وعسأل عل رةة علب كنا فلهنا)و ومنم نالم (فلل ع انذةم).  
 جل(لة تفن  يف عألساللا إذ مج ت عالسم علظاهر وح(اىلر علغلرة وعخلطاب وعلت لم. ون  حع  يف ه ه ع 
ص  ني علسرا   الم (وما كنا مهنل ي عل رى إال وأهلهنا ظااان) أ  ما كان م  عاذتنا يف عراذان أن صل  أه  عل رى يف  

 تم ظل(هنم  ت  ةرهنم علرسال. حالة ظل(هنم أهفسهنم ابإل رعكو فاإل رعك سرا عإلهالك وإنسال نسال  رلمو فل
ومجلككة (وأهلهنككا ظككااان) يف ماحككع عحلككالو وهككا حككال مسككتثآ مكك  أحككاعل حم وفككة عنت ككاها عالسككتثناج عافككر و أ  مككا كنككا  

 مهنل ي عل رى يف حال إال يف حال ظلم أهلهنا. 
[) اكا ذككرهم هللا  ن (كم علكلهنم 60](وما أوتلتم م   يج ف(تاع عحللاة عل هلا و ةنتهنا وما عن  هللا اأ وأ  ى أفكال ت  لكان 

ت كأع أذمج يف االل علرذ على ناهلم (إن هتركع عهلك ى م ك  هتنطكف مك  أنحكنا)   الكم (جتكىب إللكم مثكرعت كك   كيج ن نكا 
م  ل ان) أع رم من ك  ما أوتاه م  ه (ة ها م  متاع عحللاة عل هلا كاألم  وعلكر قو ومك   ةنتهنكا كاللركاس وعأله كامل وعاكالو 

ا ما عن  هللا م  ه لم عيارة م  ذل  وأ  ى لئال  سراع أن هم فلم م  عألم  وعلر ق ها علغاةة عاطلا ة فال ةتطلراع مكا وأم
 م حتعل  علن لم عل ظلم عأل   و وحتعللم ابإلميان. وال ن لاع ذل  مكاع ان التركاع عهلك ى وإن ككان يف عتركاع عهلك ى تفاةكت 

 ا سلم ذل . ه ع وتم مناسرة ه ه عيةة اا نرلهنا. ما هم فلم م  أنحهنم واأعهتا ل
 و(م   يج)  لان ل(ما أوتلتم) وعارعذ م  أ لاج عانافع ك(ا ذل عللم عا امل ألن عإلةتاج  اىلع يف إعطاج ما ةنفع.  
  عل ككالمل ونكك  علتفككت عل ككالمل مكك  علغلرككة مكك  نالككم (أو مل من كك  هلككم حرمككا) إو عخلطككاب يف نالككم (أوتلككتم) ألن مككا ت كك مل مكك 

 أوتا تاتلم علتا لخ ماعتهنة إللهنم. 
 وعاتاع: ما ةنتفع  م  منا ص ةزول.  
 وعلزةنة: ما  س  عألتسامل.  
 وعارعذ   ان ما عن  هللا اأعو أن أتناس عيارة اأ  ا أوتاه يف ك(ال أتناسهناو وأما كاهم أ  ى فهنا مب آ عخللاذ.  
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وت رةر  على عك مل ع ك  عانكالرني ألصكم اكا مل ةسكت لاع    كاهلم علكى لرةكع عخلكأ  وتفرع على ه ع عخلرب عستفهنامل تا لني 
 هزلاع منزلة م  أفس  ع لم فسئلاع: أهم ك ل (. 

ونرأ عجل(هنان (ت  لان)  تاج عخلطاب. ونرأ أ ا ع(رو وة  اب (ة  لان)  لكاج علغلركة علكى عاللتفكات عك  اطكاهبم لت مكا  
 م اا كاهاع ال ة  لان هزلاع منزلة علغاىلا لر  هم ع  م امل عخلطاب. عاؤمنني م  حاهلمو ونل : ألص

[)  أحسكا أن 61(أف(  وع انه وع ع حسنا فهنا النلم ك(  مت ناه متاع عحللاة عل هلا ص ها ةامل عل لامة مك  عحمل كرة ] 
ن عاشككركان ةترمحككان  ككم علككى مانككع علفرةككع هنككا أن  ككا أومككأ إللككم نالككم (ومككا أوتلككتم مكك   ككيج ف(تككاع عحللككاة علكك هلا) مككا كككا

عاسل(ني م  وفرة عألماعل وه لم علرت  حني ككان م ظكم عاسكل(ني ف كرعج حك فاج نكال ت كاو (وإذع عه لركاع إو أهلهنكم عه لركاع 
فكاكهنني) أ  من (كنيو ونككال (وذنل وعا ك  ني أويل علن (كة ومهنلهنككم نلكلال) فلظهنككر مك  آايت عل كرآن أن عاشككركني ككان مكك  

اار مبا هم فلم م  علن (ة نال ت او (وعترع عل ة  ظل(اع ما أترفاع فلم وكاهاع جمرمني) ونال (وأنت اع إو مكا أتكرفتم ذأهبم علتف
فلم) فل(ا أهرأهم هللا من ما هم فلم م  علرت  إن ها إال متاع نلل و نا   ذل  ابلن لم علفاىلع عخلال  عل   أع  لل(كؤمننيو 

(لة علب نرلهنكا ألن علثاهلكة  عذت عألوو  لكاان من مكا أتكاه  عىلك   وعال م احكا   ك  عاتكاع وهي تفل  مع ذل  حت لع م آ عجل
 وعلزةنة وذل  نالم (ص ها ةامل عل لامة م  عحمل رة ). 
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رون. ف(ا ص ق (م ) عألوو هم عل ة  وع هم هللا علاع  عحلس  وهم عاؤمنكانو ومكا صك ق (مك ) علثاهلكة مجكع هكم عل كاف  

وعالسكتفهنامل مسككت (  يف إه ككان عاشككاهبة وعا(اولككة علككب أفاذهككا ككا  علتشككرلم فككاا آ أن علفككرة ني للسككاع سككاعج إذ ال ةسككتا  
 أه  ه لم عات   عىل  وأه  ه لم آت  اال . 

 ومجلة (فهنا النلم) م رتحة لرلان أهم وع  حم عو وعلفاج للتسرا.  
ناه متاع عحللاة عل هلا) فهنكي مك  متكامل صكلة عااصكال. و(ص) للرتعاكي علكرتيب لرلكان ومجلة (ص ها) عخل عطف على مجلة (مت  

أن نترككة م كك(اصا يف عخلسككانة أعظككم مكك  م كك(ان علككب نرلهنككاو أ  مل ت تعككر اسككانهتم علككى حرمككاصم مكك  ه ككلم عياككرة  كك  
 جتاو ت إو علت اةض ابل  عب عألللم. 

عج علككى مككا ذل عللككم علتككا لخ يف (أفككال ت  لككان). وعا ا لككة يف نالككم (أف(كك  وم ككآ (مكك  عحمل ككرة ) أهككم مكك  عحمل ككرة  للمككز  
وع انه وع ع حسنا) عا ت لة أن علفرةع عا ني ماعاذون     عحلس و فح   مت لع (عحمل رة ) عاتعانع ك(ا ح   يف 

 نلعني). نالم (ولاال ه (ة نم ل نت م  عحمل رة ) ونالم (ف   اه فاصم حمل رون إال عراذ هللا عا
[ نككال علكك ة  حككع علككلهنم عل ككال ن نككا هككؤالج علكك ة  أقاةنككا 62(وةككامل ةنككاذةهنم فل ككال أةكك   ككركاىلي علكك ة  كنككتم تزع(ككان] 

[) هلككل مكك  إورككات   ثكة علرسكك  و  ثككة حم(كك  صككلى هللا عللككم 63أقاةنكاهم ك(ككا قاةنككا تككربأان إللكك  مكا كككاهاع إايان ة ركك ون]
م طافكة علكى مجلكة (أف(ك  وعك انه وعك ع حسكنا) مفلك ة سكرا ككاصم مك  عحمل كرة و وسلم إو إ طال علشركاج هللو فاجل(لة 
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أ  ألصككم مكك  ذون هللا  ككركاج و ع(ككاع أصككم ةشككف ان هلككم فككاذع هككم ال نكك وصم ةككامل   ككرون لل كك عبو فلكك  أن جت كك  مركك أ 
ن وةنككاذةهنم فل ككال: أةكك  عجل(لككة نالككم (ةنككاذةهنم) فل ككان عطفككا علككى مجلككة (ص هككا ةككامل عل لامككة مكك  عحمل ككرة ) أ    ككرو 

 ركاىلي عخل. ول  أن جت   مر أ عجل(لة نالم (ةامل ةنكاذةهنم). ولك  أن جت لكم عطكف مفكرذعت فل كان (ةكامل ةنكاذةهنم) عطفكا 
على (ةامل عل لامة م  عحمل رة ) فل ان (ةامل ةناذةهنم) عني (ةامل عل لامة) وككان ح كم أن فيت  ك ال مك  (ةكامل عل لامكة) ل نكم 

  عل طف الاتال  حال ذل  عللامل اباتال  عل ناعنو فنزل منزلة ةامل  ايذة يف هتاة  ذل  عللامل. ع ل ع  عإل  عل إو
ول  أن جت   (ةامل ةناذةهنم) منعااب  ف   م  ن   ك  وعو عل طكف  ت ك ةر: عذككرو أو  ت ك ةر ف ك  ذل عللكم م كآ علنك عج.  

 ما ال ةاصف م  علرعا. وعستفهنامل علتا لخ م  حعال أمر فظلعو ت  ةره: ةامل ةناذةهنم ة ان 
 وح(أ (ةناذةهنم) عارفاع عاىل  إو هللا ت او.  
وحكك(أ عجل(ككع عانعككاب عاىلكك  إو عاتحكك   عككنهنم فككا عيايت علسككا  ة ع تكك عج مكك  نالككم (ونككالاع إن هترككع عهلكك ى م كك   

 تزع(ان). هتنطف م  أنحنا) فااناذون مجلع عاشركني ك(ا عنت اه نالم ت او (أة   ركاىلي عل ة  كنتم 
وعالسكتفهنامل   ل(كة (أةك ) ظكاهره عسكتفهنامل عك  عا كان علك   ةاتك  فلكم علشكركاجو ول نكم مسكت (  كناةكة عك  عهتفكاج وتكاذ  

 علشركاج عازعامني ةامئ و فاالستفهنامل مست (  يف عالهتفاج. 
ه ع عحل   عاتعان وها ومف اال (تزع(ان) حم وفان ذل عللهن(ا ( ركاىلي عل ة  كنتم تزع(ان) أ  تزع(اصم  ركاىليو و  

 تاىلز يف مف ايل (ظ ). 
وترذت مجلكة (نكال علك ة  حكع علكلهنم عل كال) عك  حكر  عل طكف ألصكا ون كت فكا مانكع عحملكاونة فهنكي تكاعب عك  نالكم  

 ت او (أة   ركاىلي عل ة  كنتم تزع(ان). 
صكم عألحكرايج ابجلكاعب. وهكؤالج وعل ة  تع وع للماعب هم   كض عانكاذة  ب(أةك   كركاىلي علك ة  كنكتم تزع(كان) عل(كاع أ  

هكم أىل(كة أهكك  علشكرك مكك  أهك  م كة مثكك  أم تهنك  وأملككة  ك  الككف وسك هة أصكنامهنم كسككاذن عل كزى. ولكك ل  عكرب عككنهنم 
 ب(عل ة  حع عللهنم عل ال) ومل ة رب عنهنم ب(نالاع). 

وهكا مكا عهنك  لل(سكل(ني وم آ (حع عللهنم عل ال) نا  أن ة ان (حع) مب كآ حت كع ووركت وة كان عل كال نكاال م هنكاذع  
م  نالم ت او و(ح ت كل(ة ن   ألمأن تهننم م  عجلنة وعلناس أمج ني) ونالم ( أف(  حع عللم كل(ة عل  عب) فال ة  
حع عللهنم عل ال هم عل ة  ح  عإلابن عل    ع عللهنم فلم ه ع ل ال. وعا آ: أن هللا أجلكأهم إو عالعكرتع  مصكم أحكلاع 

 عل الني وأقاوهم. 
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ونا  أن ة ان (حع) مب آ وتا وت نيو أ  ح  للهنم عجلاعب ألصم عل(كاع أن نالكم ت كاو (فل كال أةك   كركاىلي علك ة     

كنتم تزع(ان) ماتم إللهنم فلم ة   هلم    م  إتا ة ذل  علسؤعل. وة ان عارعذ ابل ال تكنس عل كالو أ  عل كالمل علك   
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عب ع  عالستفهنامل   الم (أة   كركاىلي علك ة  كنكتم تزع(كان) وعلكى ككال (عالحت(كالني فالك ة  ة ال يف ذل  عا امل وها عجلا 
 حع عللهنم عل ال هم أىل(ة عل فر ك(ا ة ت لم نالم ت او (هؤالج عل ة  أقاةنا... ) عخل. 

عو أ  علكك ة   وعلت رةكف يف (عل كال) عألظهنكر أهكم ت رةكف عجلكنس وهكا مككا ذل عللكم (نكال)و أ  نكال علك ة  حكع علكلهنم ة الكا  
كككاهاع أحكككرى من نلركككاع ل لهنكككم من تر كككة عاسكككؤول عنكككم وعن كككة علكككلهنم ألهكككم اكككا وتكككم علتكككا لخ إو مجلكككتهنم ت كككني أن ةتعككك ى 

 للماعب علفرةع عل ة  ورتاع عل امة على علشرك وأحلاع عل  اج. 
طا  مهم عل   ال هنم ععرتعفكا مكنهنم ابل راذةكة وع ت أوع تاعهبم  تاتلم علن عج إو هللا   ناعن أهم نهبمو ه عج أنة  منم عالست  

ومتهنل ع للتنع  م  أن ة اهاع هم عانرتعني ل ة  علشرك فاصم إمنا تل اه ع  قأهم مك  سكلفهنمو وعإل كانة ب(هكؤالج) إو 
هلككم    لككة عانككاذة  م هنككم نعكك ع ألن ةت(لككزوع ع(كك  سككاعهم مكك  أهكك  عاانككف وذلكك   هلككامل مكك  هللا للككزذعذوع نعرككاو وأن ة ككان

 مط(ع يف علتنللل. و(عل ة  أقاةنا) ارب ع  عسم عإل انة وها ععرتع  مصم أقاوهم. 
ومجلة (أقاةناهم ك(ا قاةنا) عستئنا   لال جل(لكة (علك ة  أقاةنكا) ألن ععكرتعفهنم مصكم أقكاوهم ةثكأ سكؤعل سكاىل  مت مكا   

اعصم وهكا عصكم  ثكاع يف عامكة أتركاعهنم علغاعةكة عاسكت رة كلف ة رتفان مبث  ه ع عجلرمل فأنعذوع  لان علراع  هلكم علكى إقكاعج إاك
 يف هفاسهنم وظناع أن ذل  عالعرتع  خيفف عنهنم م  عل  عب   رةنة ناهلم (تربأان إلل  ما كاهاع إايان ة ر ون). 

عإلقككاعج  وإمنككا مل ة تعككر علككى مجلككة (أقاةنككاهم) من ة ككال: هككؤالج علكك ة  أقاةنككاهم ك(ككا قاةنككاو ل عكك  عالهت(ككامل  كك كر هكك ع 
  تأكل ه عللفظيو و مجالم يف عارة عألوو وتفعللم يف عارة علثاهلةو فللست على إعرعب عحل(اسة عن  نال عألحاص:          

فككاذع تككزول تككزول عكك  مككتن(إ                      هشككى  ككاعذنه علككى عألنككرعن  إمنككا تككا  أن ة ككال: فككاذع تككزول تككزولو اككا   
  حر  عجلر عافاذ منم علفاىل ةو ومثلم نال هللا ت او (هؤالج عل ة  أقاةنكا أقاةنكاهم ك(كا قاةنكا) ولكا عتع  ابلف   علثال م

نال: هؤالج عل ة  أقاةنا أقاةناهم مل ةف  عل ال  لئاو ألهم ك ال : عل   حر تم حر تمو وعلب أكرمتهنا أكرمتهناو ول   اا 
عل المل ك الك : علك   حكر تم ألهكم تاهك . ونك  ككان أ كا علكي عمتنكع يف عتع  ب(أقاةناهم) علثاهلة نالم(ك(ا قاةنا) أفاذ 

ه ه عيةة  ا عارتانه قكأ أن عألمكر فلهنكا عنك   علكى مكا عرفتك   عه. ونك  ت ك مل  لكان كالمكم عنك  نالكم ت كاو (إن أحسكنتم 
م (وإذع مكروع ابللغكا مكروع  أحسنتم ألهفس م) يف سانة عإلسرعجو ونالم (وإذع  طشتم  طشتم ترانة ) يف سانة علشك رعجو ونالك

 كرعما) يف سانة علفرنانو فان تل  عيايت تطا ع  لت عألحاص ال ت(اهل  على (إذع). 
و(ك(ا قاةنا) صفة اع نو أ  إقاعج ةانع يف هفاسهنم قلا مث  علغي عل   يف نلا نا. ووتم علشرم يف أصم تل كاع علغاعةكة   

مغاون نرلهنمو وهم  سران هك ع عجلكاعب ةك فع علتر كة عكنهنم وةتا كان أن علسكأ  م  قأهم فأفاذ علتشرلم أن عكلرني أقاعهم
على ن مل علغاوة  ةربن علغاعةةو وه ع ك(ا ح ى عنهنم يف سانة علش رعج: (نالاع وهم فلهنا خيتع(ان مهلل إن كنا لفي حالل 

ا) عألول وهككا عل اىلكك  مكك  علعككلة إو مرككني إذ هسككاة م  ككرب عل ككااني ومككا أحككلنا إال عكرمككان). وحكك   مف ككال ف كك  (أقاةنكك
عااصال ل ثرة ح   أمثالم م  ك  عاىل  صلة هكا حك(أ هعكا متعك  وانصكرم ف ك  أو وصكف  كرلم ابلف ك و ألن عسكم 
عااصال مغ  ع  ذكر هكا ذعل عللكم ف كان حك   عل اىلك  عاتعكان. وذككر مف كال ف ك  (أقاةنكاهم) علثكال عهت(امكا  ك كره 

 ست (ال. ل  مل عالستغناج عنم يف عال
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ومجلة (تكربأان إللك ) عسكتئنا . وعلتكربؤ: تف ك  مك  علكربعجة وهكي عهتفكاج مكا ةعكمو فكالتربؤ: م اجلكة إوركات علكربعجة وحت ل هنكا.   

وها ةت  ى إو م   اول إورات علربعجة ألتلم  كر  (إو) علك عل علكى عالهتهنكاج عككا  ؛ ة كال: إل أ كرأ إو هللا مك  كك عو 
  أوتم  رعجيت إو هللاو ك(ا ةت  ى إو علشيج عل   ةعم  ر  (مك ) علكى عسكم ذعت ابعتركان م كا  م ك ن حنكا نالكم أ

ت او (ونال إل  ر ج من م) أ  م  كفركم. وعلت  ةر: م  أع(ال م و ؤوه م إما م  أع(ال ااصة ة ل عللهنا عا امل أو 
 م  ع ة أع(ال. 

 عاتربأ منم ها م (ان مجلة (ما كاهاع إايان ة ر ون) فهني  لان إلمجال علتربؤ. فاا آ هنا حت ع علتربؤ ل ة و و  
وعا عاذ: أصم ةتربأون م  أن ة اهاع هم عازعامل أصم  ركاج وإمنا نعانى أمرهم أصم م لان وكان ه ع عا عك  إجلكاج مك   

هنم على ذل  ما ةشاه ون م  فظاعة ع عب ك  هللا إايهم لل لناع تنعلهنم م  إذعاج أصم  ركاج على نؤوس عاأو أو محل
م  عذعى عاشركان لم عإلهللة ابلال اا مس اع نالم ت او (إه كم ومكا ت رك ون مك  ذون هللا حعكا تهنكنم). هك ع مكا عهطكات 

 عللم ه ه عيةة م  عا ال. 
 على علفاصلة.  وت  مي (إايان) على (ة ر ون) ذون أن ة ال ة ر وهنا لالهت(امل هب ع علتربؤ مع علرعاةة 
[) هك ع ماتكم إو مجلكع علك ة  64(ونل  عذعاع  ركاجكم ف عاهم فلم ةستملراع هلم ونأوع عل ك عب لكا أصكم ككاهاع ةهنتك ون] 

هاذوع   الم (عة   ركاىلي عل ة  كنتم تزع(كان) فكان ذلك  علنك عج ككان تا لنكا هلكم علكى عهكاذهم آهلكة  كركاج هلل ت كاو. فل(كا 
 هنم وتع ى كربعؤهم لالعت عن ع  عهاذهم أترع ذل  هب ع عل ال.   روع ابا ع  م  ه عىل

وأسن  ف   عل ال إو عكهنال ألن علفاعك  م لكامل  كا ت ك ملو أ  ونكال هللا. وعألمكر مسكت (  يف عإلل(كاع لت  كا عإلل(كاع  
 ابللأس. 

 امل (علك ة   ع(كتم أصكم فكل م  كركاج). وإحافة علشركاج إو ح(أ عانالرني ألصم عل ة  عذعاع هلم علسركة ك(ا يف آةة عأله 
وعلكك عاج ذعككاج عالسككتغاوة حسككا  ع(هنككم أصككم  ككف اؤهم عنكك  هللا يف علكك هلا. ونالككم (فلككم ةسككتملراع هلككم) هككا حمكك  علتككأةلس 

 عا عاذ م  عل المل. 
ناعهلم فلهنا أا ع ونذع وأما نالم ت او (ونأوع عل  عب لا أصم كاهاع ةهنت ون) فلحت(  م ال كثأة فرحهنا عافسرون؛ ومجاع أ 

أن جن( هنككا يف أن  ككة وتككاه: أحكك ها: أن ة ككان عطفككا علككى مجلككة (فلككم ةسككتملراع هلككم). وعلرؤةككة  عككرةةو وعل كك عب عكك عب 
عياككرةو أ  أح ككر هلككم آلككة عل كك عب لل ل(ككاع أن  ككركاجهم ال ةغنككان عككنهنم  ككلئا. وعلككى هكك ع ت ككان مجلككة (لككا أصككم كككاهاع 

  لة ع  مجلة (ونأوع عل  عب). ةهنت ون) مستأهفة ع ت عىللة مست
علثال: أن ت ان علاعو للحال وعلرؤةة أة ا  عرةة وعل  عب ع عب عيارةو أ  ون  نأوع عل ك عب فكانتر اع يف عالهتك عج إو  

 سرل  عخلالص ف ل  هلم: عذعاع  ركاجكم خلالص مو وت ان مجلة (لا أصم كاهاع ةهنت ون) ك ل  مستأهفة ع ت عىللة. 
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ت ان علرؤةة عل(لةو وح   عاف ال علثال عاتعانعو وعل  عب ع عب عيارة. وعا آ: وعل(اع عل  عب حاىل ا  علثال : أن 
هبمو وعلاعو لل طف أو عحلال. ومجلة (لكا أصكم ككاهاع ةهنتك ون) مسكتأهفة عسكتئنافا  لاهلكا ككأن سكاىلال سكأل: مكاذع صكن اع حكني 

 ةهنت ون سرلال لسل اه ول نهنم ال سرل  هلم إو علنماة. حت  اع أصم م   ان( فأتلا مصم لا أصم كاهاع 
وعلككى هكك ه علاتككاه علثالوككة ت ككان (لككا) حككر   ككر  وتاعهبككا حمكك وفا ذل عللككم حكك   مف ككال (ةهنتكك ون) أ  ةهنتككك ون   

 االصا أو سرلال. وعلت  ةر: لتنلعكاع منكم. وعلكى علاتكاه علثالوكة فف ك  (ككاهاع) مزةك  يف عل كالمل لتاكلك  اكرب (أن) أ  لكا
أصم ةهنت ون عهت عج مت( نا م  هفاسهنمو ويف ذل  إمياج أصم حلنئ  ال نرعنة لنفاسهنم. وصكلغة عا كانع يف (ةهنتك ون) ذعلكة 

 على علتم ذ فاالهت عج من طع منهنم وها كناةة ع  ع مل عالهت عج م  أصلم. 
م يف حلككاهتم علك هلا كككلال ة  ككاع يف هكك ع علاتكم علرع ككع: أن ت ككان (لكا) للت(ككو عاسككت (  يف علتحسككر علكلهنم. وعاككرعذ عهتكك عؤه 

عل كك عبو وف كك  (كككاهاع) حلنئكك  يف مان ككم علكك عل علككى عالتعككا  ابخلككرب يف عااحككيو وصككلغة عا ككانع يف (ةهنتكك ون) ل عكك  
 جت ذ عهل ى عاتحسر على فاعتم عنهنم فان عهل ى ال ةنفع صاحرم إال إذع عست(ر إو آار حلاتم. 

   
 

 3158صفحة : 
 
عن  : أن ة ان عارعذ ابل  عب ع عب عل هلاو وعل المل على حك   م كا  ت ك ةره: ونأوع آاثن عل ك عب.  ووتم اامس  

وعلرؤةة  عرةةو أ  وهم نأوع عل  عب يف حلاهتم أ  نأوع آاثن ع عب عألمم عل ة  ك  اع علرس  وه ع يف م كآ نالكم ت كاو يف 
ني ل كم كلكف ف لنكا هبكم)؛ ومجلكة (لكا أصكم ككاهاع ةهنتك ون) أ  سانة إ رعهلم (وس نتم يف مساك  علك ة  ظل(كاع أهفسكهنم وترك

ابالت ا  وابالست الل  لال عل ك عب يف علك هلا علكى أن ونعجه عك عاب أعظكم منكم الهتك وع فكأنل اع عك  علشكرك وصك ناع علنكيب 
 ة م كان ةفلك ها لفكظ صلى هللا عللم وسلم. وه ع ألهم ةفل  م آ  عىل ع على ما أفاذتم مجلكة (فلكم ةسكتملراع هلكم). فهنك ه عك

 عيةةو وكلهنا م عاذو فايةة م  تاعمع عل لم. 
[) هكا ةكامل ةنكاذةهنم 66[ ف (لكت علكلهنم عألهركاج ةامئك  فهنكم ال ةتسكاجلان]65(وةامل ةناذةهنم فل ال ماذع أترتم عارسلني] 

اعظكة ة ت كي عإللنكاب يف فل ال أة   ركاىلي عل ة  كنتم تزع(ان. كرن عحل ة  عنم ابعتران ت  ذ ما ة ع فلم ألن م امل عا
ت  عذ ما ةستحع  م علتا لخ. وكرنت مجلة (ةامل ةناذةهنم) ألن علت رعن مك  م ت كلات م كامل عااعظكة. وهك ع تكا لخ هلكم علكى 

 ت  ةرهنم علرس      عه  اج تا لنهنم على عإل رعك ابهلل. 
عارعذ ب(عارسلني) حم(  صلى هللا عللم وسلم ك(ا وعارعذ: ماذع أترتم عارسلني يف عل عاة إو تاحل  هللا وإ طال علشركاج. و  

يف نالكم ت كاو يف سككانة سكرأ (ف كك  اع نسكلي). ولككم هظكاىلر يف عل ككرآن منهنكا نالككم (ص هنمكي نسككلنا وعلك ة  آمنككاع) ةرةك  حم(كك ع 
فرةكع مك   صلى هللا عللم وسلم يف سانة ةاهس ونالم (ك  ت نامل ها  عارسلني) عيايت يف سانة علش رعجو وإمنا ك ب ك 

أولئ  نساال وعح ع. وعل   عنت ى صلغة عجل(ع أن مجلع عا   ني إمنا ك  اع نسلهنم   لة عستحالة نسالة علرشر إو علرشر 
 فهنم إمنا ك  اع جبنس عارسلنيو والمل عجلنس إذع ذالت على (مجلع) أ طلت منم م آ عجل( لة. 
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و(ذع)   ك  (مكا) عالسكتفهناملة ت امك  م املكة عااصكالو أ  مكا وعالستفهنامل ب(ماذع) صكان  م عكاذ منكم إظهنكان  لرلكتهنم.  
عل   أترتم عارسلنيو أ  ما تاع  م. وعألهراج: مجع هرأو وها عخلرب ع  أمر مهنمو وعارعذ  كم هنكا عجلكاعب عك  سكؤعل (مكاذع 

 أترتم عارسلني) ألن ذل  عجلاعب إاران ع(ا ونع منهنم مع نسلهنم يف عل هلا. 
هراج على مجلع عاسؤولني فس تاع كلهنم ومل ةنت ب  ع(اؤهم للماعب كف لهنم يف تل ي علسؤعل علسا ع: وعا آ: ع(لت عأل 

 (أة   ركاىلي عل ة  كنتم تزع(ان). 
وم آ (ع(لكت) افلكت علكلهنم وهكا مكأااذ مك  ع(كى علرعكر ألهكم ن ك  صكاحرم ال ةتركني عأل كلاجو فتعكرفت مك  عل (كى  

ف   ك(كا عك   منكا  كر  (علكى) عاناسكا للنفكاج. وة كال: ع(كي عللكم علطرةكع. إذع مل م ان كثأة متشاهبة ةرلنهنا ت  ةة عل
 ة ر  ما ةاص  منمو نال عر  هللا    نوعحة:          

أنعان عهل ى     عل (ى ف لا نا                       م ماننات أن ما نكال وعنكع وعا كآ: افلكت علكلهنم عألهركاج ومل ةهنتك وع   
م  عحلأة وعلاه  فاصم اا هاذوع (أة   كركاىلي علك ة  كنكتم تزع(كان) عهكربى نؤسكاؤهم فلف كاع تكاعاب عك لاع إو تاعب وذل  

 م ع  تاذة عالستفهنامل إو إه ان أن ة اهاع هم عل ة  سناع ل امهنم عراذة عألصناملو فل(ا سئلاع عك  تكاعب ذعكاة علرسكال 
ألصم مل ة اهاع مسرانني م  سلفهنم  ت  ةا علرسال فان علرسال صلى هللا عللم وسلم علاع ع  عجلاعب فلم ن وع مغالطة 

     إللهنم أهفسهنم. 
وهل ع تفكرع علكى (ف (لكت علكلهنم عألهركاج) نالكم (فهنكم ال ةتسكاجلان) أ  ال ةسكأل    كهنم    كا السكتنرعص عينعج وذلك    

 م    ة علرهنت وعلرغت على عجل(لع أصم ال متنع  هلم م  ه ع علسؤعل فامجاع. 
 إذ كان عالستفهنامل لت(هنل  أصم حم انان ابل  عب علم م  عمزهم ع  عجلاعب عنم أصم ن  حع عللهنم عل  عب. و  
[) هلكك   ككني حككال عاشككركني ذكككر حككال علفرةككع 67(فأمككا مكك  مب وآمكك  وع(كك  صككاحلا ف سككى أن ة ككان مكك  عافلحككني] 

ذ متلزع   كر أح عذهاو وعلفاج للتفرةكع علكى مكا أفكاذه نالكم عا ا   وها فرةع عاؤمنني على لرة ة عالعرتعض ألن عألحاعل تزذع
 (ف (لت عللهنم عألهراج) م  أصم حع عللهنم عل  عب. 

   
 

 3159صفحة : 
 
واا كاهكت (أمكا) تفلك  علتفعكل  وهكا علتف لك  وعلفعك   كني  كلئني أو أ كلاج يف ح كم فهنكي مفلك ة هنكا أن قكأ عاكؤمنني   

إلمياج إللم   الم (فهنم ال ةتساجلان) فاهم ة تفي  تفعل  أح  علشلئني ع  ذككر م ا لكم ااسرون يف عيارة وذل  ما ونع ع
ومنككم نالككم ت ككاو (فأمككا علكك ة  آمنككاع ابهلل وععتعكك(اع  ككم فسككل الهنم يف نمحككة منككم وف كك ) أ  وأمككا علكك ة  كفككروع ابهلل فر كك  

 ذل . 
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ان عللهنا ألن عا عاذ حعال إنالع ع  ع اىل  علشرك وعلتا ة هنا: عإلنالع ع  علشرك وعلن مل على ت لل ه. وعطف عإلمي 
وإحكالل ع اىلكك  عإلسككالمل حملهنككا ولك ل  عطككف عللككم (وع(كك  صكاحلا) ألن   ككض أهكك  علشككرك ككاهاع  ككاعرة   فسككاذ ذةككنهنم 

 وكان ةع هم ع  ت ل    اىلر عإلسالمل أسراب مغرةة م  عألعرعض علزعىللة علب فتناع هبا. 
مكك  ةرتككى منككم علفككال . و(أن ة ككان مكك  عافلحككني) أ كك  يف إورككات علفككال  مكك : أن و(عسككى) تككرص لت(ثلكك  حككاهلم  ككال  

 ةفل و ك(ا ت  مل قأ مرة. 
(ون   خيلع ما ةشاج وخيتان ما كان هلم عخلكأة) هك ع مك  متكامل عالعكرتعض وهكي مجلكة (فأمكا مك  مب وآمك  وع(ك  صكاحلا)  

ة هللا ت او يف الع نلكاب منفتحكة لالهتك عج ولكا مبرعحك و وظاهر عطفم على ما نرلم أن م ناه آة  إو علتفاةض إو ح (
ونلكاب قككأ منفتحككة لككم فهنكي ناسككلة صكك(اجو وأهككم علكك   عاتكان فرة ككا علككى فرةككع. ويف أسكراب علنككزول للاعحكك   (نككال أهكك  

  عل ككرةتني علتفسككأ هزلككت تككاعاب للاللكك   كك  عاغككأة حككني نككال فل(ككا أاككرب هللا عنككم (ونككالاع لككاال هككزل هكك ع عل ككرآن علككى نتكك  مكك
عظلم) عه. ة نان   ل  علالل     عاغأة م  أه  م كة وعكروة  ك  مسك اذ علث فكي مك  أهك  علطكاىلف. و كا عاكرعذ ابل كرةتني. 
وتر م علزخمشر  وع   عطلة. فاذع كان عتعال م ناهكا   الكم (مكاذع أتركتم عارسكلني)و فكان نكاهلم (لكاال هكزل هك ع عل كرآن علكى 

ا م  مجلة ما أتا اع  م ذعاة علرسال صلى هللا عللم وسلم. وعا كآ: أن هللا خيلكع مكا ةشكاج مك  نت  م  عل رةتني عظلم) ه
ال م م  علرشر وقأهم وخيتان م   ني خملاناتم اا ةشاج  ا ةعل  لم تكنس مكا منكم عالاتلكانو ومك  ذلك  عاتلكانه للرسكالة 

تم)و وأن للس ذل  الاتلان علنكاس ونقركاهتم؛ وعلاتهنكان م  ةشاج إنسالمو وه ع يف م آ نالم (هللا أعلم حل  ن   نساال
 ال ةتزعمحان. 

 وعا عاذ م  عل المل ها نالم (وخيتان) ف كر (خيلع ما ةشاج) إمياج إو أهم أعلم مبنلاناتم.  
انون وت  مي عاسن  إللم علكى اكربه علف لكي ةفلك  عل عكر يف هك ع عا كامل إن لكاحظ سكرا علنكزول أ  ن ك  وحك ه ال أهكتم هتك 

 م  ةرس  إلل م. 
وتككا  أن ة ككان (مككا) مكك  نالككم (مككا كككان هلككم عخلككأة) ماصككالة مف ككاال لف كك  (خيتككان) وأن عاىلكك  عااصككال جمككرون ب(يف)  

 حم وفني. وعلت  ةر: وخيتان ما هلم فلم عخلأو أ  خيتان هلم م  علرس  ما ة لم أهم صاحل هبم ال ما ةشتهناهم م  نتاهلم. 
عخلأة) عستئنا  مؤك  ا كآ عل عكر لكئال ةتكاهم أن عجل(لكة نرلكم مفلك ة جمكرذ علت كا . وصكلغة (مكا ككان) ومجلة (ما كان هلم  

ت ل على هفي لل ان ةفل  أ    ا ةفل  لا نل : مكا هلكم عخلكأةو ك(كا ت ك مل يف نالكم ت كاو (ومكا ككان ن ك  هسكلا) يف سكانة 
 مرمي. 

عككاذ وهككا نالككم (وخيتككان مككا كككان هلككم عخلككأة) أ  ك(ككا أن عخللككع مكك  وعال تكك عج   الككم (ون كك  خيلككع مككا ةشككاج) متهنلكك  لل(  
 اعاىلعم ف  ل  عالاتلان. 

وعخلأة   سر عخلاج وفت  علتحتلة: عسكم اعك ن عالاتلكان مثك  علطكأة عسكم اعك ن علتطكأ. نكال ع ك  عألوكأ: وال هظكأ هل(كا.  
وال ه كض عهنك . و ت(ك  أهكم أنعذ علتنظكأ يف علزهكة ال يف ويف عللسان ما ةكاهم أن هظأ كا: سكيب للركةو إذع مل ة ك  فلكم قك ن 

 عا آو ألصا  هة انذنة. 
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وعلككالمل يف (هلككم) لل(لكك و أ  مككا كككاهاع ميل ككان عاتلككانع يف عانلانككات حككىت ة الككاع (لككاال هككزل هكك ع عل ككرآن علككى نتكك  مكك    
 ل  م آ مل  عالاتلان. عل رةتني عظلم). وهفي عال  عنهنم م ا   ل الم (ما ةشاج) ألن (ما ةشاج) ةف

ويف ذككر هللا ت كاو   نكاعن كاهكم ناب للنككيب صكلى هللا عللكم وسكلم إ ككانة إو أهكم عاتكانه ألهكم واالفككم فهنكا نك  علكم عسككت  عذه  
 ل رال نسالتم. 

 [)  68(سرحان هللا وت او ع(ا ةشركان] 
 

 3160صفحة : 
 
علثنككاج عللككم  تنزةككم عكك  ككك  ه ككل وهككي م رتحككة  ككني عات ككالفني. عسككتئنا  ع تكك عىلي إلهشككاج تنزةككم هللا وعلككاه علككى لرة ككة   

و(سرحان) مع ن انىلا مناب ف لم ك(كا ت ك مل يف نالكم (نكالاع سكرحاه  ال علكم لنكا) يف سكانة علر كرة. وأحكلف (سكرحان) 
ع للتنزةكم إو عمسم عل لم ذون أن ة ال: وسرحاهمو     أن نال (ون   ة لكم) ألن عسكم عجلاللكة خمكتل  كم ت كاو وهكا مسكتح

   عتم ألن عستح اق مجلع عحملام   ا ت (نم عسم عجلاللة يف أص  م ناه نر  ه لم إو عل ل(لة. 
وعكرون ةتنا عم كال علف لني. ووتم ت لل  علتنزةم وعلرتفلع ب(ما ةشركان) أهم مل نرتئ أح  أن ةعف هللا ت او مبكا ال ةللكع  

ن مكا هسككراه إو هللا إمنكا هكا ك(ككال مثك  عهكاذ علالك  أو هككا  كا أهركأهم هللا  ككمو  كم وةسكتحل  عللكم إال أهكك  علشكرك  كزع(هنم أ
(وإذع ف لاع فاحشة نالاع وت ان عللهنا آابجان وهللا أمران هبا). و ع(اع أن عيهلة  ف اؤهم عن  هللا. ونالاع يف علتلرلة: لرل  ال 

م رتفان ابل (ال هللو نال ت او (ولئ  سألتهنم م    رة  ل  إال  رة ا ها ل  متل م وما مل . وأما ما ع ع ذل  فهنم
 الع علس(اوعت وعألنض لل ال  هللا). و(ما) مع نةة أ  سرحاهم وت او ع  إ رعكهنم. 

[) عطكف علكى (ون ك  خيلكع مكا ةشكاج وخيتكان) أ  هكا اكال هنم ومكركرهنم 69(ون   ة لم ما ت   ص ونهم وما ة لنكان] 
وعالعت كاذعت فل اهكان مسكت  ة  ل ركال عخلككأ وعلشكر وتغللكا أحك  ا علكى عياككر علكى علنظكامل علك   تعك ن عنكم عألف ككال 

ععت ككاذع وع(ككالو وهكككا ة لككم مكككا هفلككم صكك ونهمو أ  هفاسكككهنم ومككا ة لناهكككم مكك  أنككاعهلم وأف كككاهلم. ف كك(أ (صككك ونهمو أ  
ا ةشكاج) ابعتركان م ناهكاو أ  هفاسهنم وما ة لناهم م  أناعهلم وأف اهلم. ف (أ (ص ونهم) عاىل  إو (ما) م  نالم (خيلع مك

ما ت   ص ون عانلانات وما ة لنان. وحل  أترةت عللهنم ح(اىلر عل  الج ف   ت ني أن عا عاذ علرشر مك  عانلانكات 
وهم عا عاذ م  عل (امل يف (ما ةشاج) فرحسا ما ة لم منهنم خيتانهم ونكا ةهنم فحعك  هبك ع إميكاج إو علكة عالاتلكان وإو 

 ه ع منتهنى عإلنا . علاع  وعلاعل . و 
ويف إح كان عجلاللكة   نكاعن (ون ك ) إميكاج إو أن  كا ت نكم صك ونهم  غكض حم(ك  صكلى هللا عللكم وسكلم. وت ك مل (مكا ت كك   

 ص ونهم وما ة لنان) آار علن( . 
لكع مكا [) عطكف علكى مجلكة (ون ك  خي70(وها هللا ال إلم إال ها لم عحل(ك  يف عألوو وعياكرة ولكم عحل كم وإللكم ترت كان] 

ةشاج وخيتان) عيةة. وعا عاذ ها نالم (ولم عحل م) وإمنا ن مل عللم ما ها ذلل  على أهم عانفرذ ابحل كم مكع إذمكاص صكفات 
 عظ(تم عل عتلة عا ت لة عفت ان عل   إللم. 
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ةككة  طككرت ولكك ل  ع تكك ىلت عجل(لككة   كك(أ علغاىلككا لل ككاذ إو عاتحكك   عنككم جب(لككع مككا ت كك مل مكك  نالككم (وكككم أهل نككا مكك  نر  
م لشككتهنا) إو هنككاو أ  عااصككا   تلكك  علعككفات عل ظل(ككة وعلفاعكك  لتلكك  عألف ككال عجللللككة. وعاكك كان   نككاعن (ن كك ) هككا 
عاسكك(ى هللا عمسككا تام ككا جل(لككع م ككال عل (ككال. ف كك(أ علغلرككة مرتكك أ وعسككم عجلاللككة اككربهو أ  فككال تلترسككاع فلككم وال هطئككاع 

 م نالم (ذل م هللا ن  م عحلع). ابذعاج ما ال ةللع ابمسم. ونرةا من
ونالم (ال إلم إال ها) ارب اثن ع  ح(أ عجلاللةو ارب اثن ع  حك(أ عجلاللكةو ويف عخلكرب علثكال  ايذة ت رةكر اك لال عخلكرب  

مصكا  عألول فان عسم عجلاللة عاتل ابل اللة على عإللكم عحلكع إال أن عاشكركني حرفكاع أو أورتكاع عإلهللكة لأصكنامل مكع ععكرتعفهنم
إهللككة ذون إهللككة هللا ت ككاو ف ككان مكك  حككع علنظككر أن ة لككم أن ال إلككم إال هككاو ف ككان هكك ع إ طككال للشككرك   كك  إ طالككم   اةككة 

 تال لم ع  أه  ملتم ةامل عل لامة   الم (ونل  عذعاع  ركاجكم ف عاهم فلم ةستملراع هلم). 
و وعيارة) وها عست الل على عهتفاج إهللة قأه  مة أن علنكاس وأارب ع  عسم عجلاللة اربع اثهلا   الم (لم عحل(  يف عألو  

 مؤمنهنم وكافرهم ال  ( ون يف عل هلا إال هللا فال تس(ع أح ع م  عاشركني ة ال: عحل(  لل زىو مثال. 
 فالالمل يف (لم) لل(ل و أ  ال ميل  عحل(  قأهو وت  مي عكرون إلفاذة عالاتعاص وها عاتعاص ح ل ي.   
 رةف (عحل( ) ت رةف عجلنس عافل  لالستغرعقو أ  لم ك  مح . ت  
و(عألوو) هككي علكك هلا وهعككلل عحل(كك   ككم يف علكك هلا عاتعككاص جلككنس عحل(كك   ككم ألن محكك  قككأه جمككا  ك(ككا ت كك مل يف أول  

 علفاحتة. 
 عيارة ح ل ة. وأما عحل(  يف عيارة فهنا ما يف نالم (ةامل ة عاكم فتستملران  ( ه). وعاتعاص عجلنس  م يف  
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ونالم (ولم عحل م) علالمل فلم أة ا لل(ل . وعلت  مي لالاتعاص أة كا. وعحل كم: عل  كاج وهكا ت لكني هفكع أو حكر للغكأ.   

وح   عات لع ابحل م ل اللة نالم (يف عألوو وعيارة) عللمو أ  لم عحل م يف عل عنة . وعالاتعاص مست (  يف ح ل تم 
ألن عحل م يف عل هلا ةثرت لغكأ هللا علكى عككا و وأمكا عحل كم يف عياكرة ف( عكاذ علكى هللا. ويف هك ع إ طكال لتعكر  وجما ه 

آهلة عاشركني فل(ا ةزع(اهم م  تعرفاهتا وإ طال لشفاعتهنا علب ةزع(اصا يف ناهلم (هؤالج  ف اؤان عنك  هللا) أ  يف عياكرة 
 إن كان ما  ع(تم م  علر  . 

لككة (وإللككم ترت ككان) ف(سككانة مسككاق علتنعككلل   كك  علت (ككلمو فر كك  أن أورككت هلل ككك  محكك  وككك  ح ككمو أ  أه ككم وأمككا مج 
 ترت ان إللم يف عيارة فت(م وهم ونر  علل م ح (م. وعا عاذ هب ع إلزعمهنم  ورات علر  . 

 أ  إو ح (م.  وت  مي عكرون يف (وإللم ترت ان) للرعاةة على علفاصلة ولالهت(امل ابالهتهناج إللم 
[ نك  أنأةكتم 71(ن  أنأةتم إن ت   هللا علل م عللل  سرم ع إو ةامل عل لامة م  إلم قأ هللا فتكل م   كلاج أفكال تسك( ان] 

[) عهت كال 72إن ت   هللا علل م علنهنكان سكرم ع إو ةكامل عل لامكة مك  إلكم قكأ هللا فتكل م  للك  تسك نان فلكم أفكال ترعكرون]
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هفككرعذه ت ككاو ابإلهللككة  عككفات ذعتككم إو عالسككت الل علككى ذلكك   ركك ةع معككناعاتمو ويف حكك(  هكك ع مكك  عالسككت الل علككى ع
 عالست الل إذماص عالمتنان على علناس وللت اةض   فر عاشركني تالىل  ه (م. 

سكتا  وم  أ  ع عالست الل أن عاتأ لالست الل على وح عهلة هللا ه ع علعنع عل ملا عات كرن كك  ةكامل مكرتنيو وعلك   ة 
يف إذنعكم ك   لزو وعل   ها أتلى مظاهر علتغأ يف هك ع عل كامل فهنكا ذللك  عحلك و  وهكا  كا ةك ا  يف علت لكف  كم مجلكع 
عااتاذعت يف ه ع عل كامل فهنكا ذللك  عحلك و  وهكا  كا ةك ا  يف علت لكف  كم مجلكع عااتكاذعت يف هك ع عل لكم حكىت عألصكنامل 

رق وت كيج   كلاج علنهنكانو وككان عالسكت الل  ت انكا عل كلاج وعلظل(كة علكى فهني تظلم وتسكاذ أتسكامهنا  ظكالمل علللك  وتشك
علناس أناى وأوح  م  عالست الل  ت اة  أح  ا لا كان ذعىل(او ألن ن نة االع عل  ة  وتاع  أحك  ا ةنسكخ عياكر  

مل مف كلهن(ا وأهف هن(كا ألهكم ك  ةامل أظهنر منهنا لا مل خيلع إال أناع ا وأهف هن(او وألن علن (كة  ت انرهنكا ذومكا أ ك  مك  عإله كا
لا كان ذعىل(ا ل ان مسؤوما وحلعلت منم لاىلفة م  عانافعو وف  ت منافع ح ه. فالتن   يف علن م مرقكاب فلكم ولكا ككان 
تن ال إو ما ها ذون. وسلع إللهنم هك ع عالسكت الل مسكلاب تل كني علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم أن ة الكم هلكم عهت(امكا هبك ع 

سككت الل وال ككت(ال علككى حكك ة  مت ككانرنيو حككىت لككا كاهككت ع ككاهلم ناصككرة عكك  إذنعك ذاللككة أحكك  عل كك ة  علتكك كأ هلكك ع عال
 ل ان يف عل   عيار تنرلم هلمو ولا نعروع ع  ح (ة ك  وعح  منهن(ا كان يف ت انرهن(ا ما ة في لالست الل. 

نعكك  عالسككت الل   ككربة الككع علنككانو وتككي يف علشككرلني  ككر  (إن) ألن علشككر  مفككروض فرحككا خمالفككا للاعنككع. وعلككم أهككم  
 فل ل  فرض عست(رعن عللل و وعا عاذ ما    ه وها نالم (م  إلم قأ هللا فتل م   لاج). 

وعلسككرم : علكك عىلم علكك   ال ةن طككع. نككال يف عل شككا : مكك  علسككرذ وهككا عاتا  ككة ومنككم نككاهلم يف عأل ككهنر عحلككرمل: والوككة سككرذ  
و وهظككأه ذالمككل مكك  علكك الص عه. ذالمككل (  ككم علكك عل وكسككر عاككلم) مكك  صككفات ووعحكك  فككرذ. وعاككلم مزةكك ة وو هككم ف (كك 

علك نع وأصكلهنا ذالص ( ك عل م سكانة) أ   رعنكة. وهسكا إو صككاحا عل كاماس و  كض علنحكاة أن مكلم سكرم  أصككللة وأن 
 ل(ة. و هم ف ل . وعارعذ جب   عللل  سرم ع أن ال ة ان هللا الع علش(س وة ان الع عألنض ف اهت عألنض مظ

 وعلرؤةة نلرلة.  
وعالستفهنامل يف (أنأةكتم) ت رةكر و وعالسكتفهنامل يف (مك  إلكم قكأ هللا فتكل م   كلاج) إه كان  وهكم م رتفكان هبك ع عالهتفكاج وأن  

 االع عللل  وعلنهنان ها هللا ت او ال قأه. 
 هتهناج ت لم سرم ع. وعارعذ ابلغاةة يف نالم (إو ةامل عل لامة) إحالة أ منة عل هلا وللس عارعذ ع  
وعإلتلان ابل لاج وابللل  مست ان لملنان؛  رم إناذ علشيج عل   مل ة   ماتاذع ابإلتاجة  شيج م  م ان إو م كانو  

 ووتم علشرم عائال وعلظهنان. 
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). وت كك مل يف سككانة وعل ككلاج: علنككان. وهككا يف هكك ع عل ككامل مكك   كك اع علشكك(س نككال ت ككاو (هككا علكك   ت كك  علشكك(س حككلاج  
 ةاهس. وعرب ابل لاج ذون علنهنان ألن ظل(ة عللل  ن  هف نللال  نان عل (ر ف ان ذكر عل لاج إمياج إو ذل . 

ويف ت  ةة ف   (فتل م) يف عااح ني إو ح(أ عانالرني إمياج إو أن إناذ عل لاج وإناذ عللل  ه (ة على علناس. وه ع  
عالسكت الل علكى عالهفكرعذ ابإلهللكة. وإذ نك  عسكت(ر عاشكركان علكى عركاذة عألصكنامل   ك  سكطاع هك ع  إذماص لالمتنان يف أونكاج

علكك لل  ونكك  عل(ككاع أن عألصككنامل ال ت كك ن علككى إنككاذ عل ككلاج. ت لككاع كككأصم ال ةسكك( ان هكك ه عيايت علككب أنامككت عحلمككة 
  عهتفكاج مسكاعهنم   الكم (أنكال تسك( ان) أ  علاعححة على فساذ م ت  همو ففرع على تل  عحلمة عالستفهنامل عإله ان  ع

أفال تس( ان عل المل عاشت(  على علت كأ من هللا ها االع عللل  وعل كلاج ومنكم هك ه عيةكة. ولكلس نالكم (أفكال تسك( ان) 
 ت ةلال. 

 وكرن عألمر ابل ال يف م امل علت رةر ألن علت رةر ةناسرم علت رةر مث  م امل علتا لخ وم امل علتهناة .  
 ككس عالسككت الل علثككال  فككرض أن ة ككان علنهنككان وهككا عهتشككان هككان علشكك(سو سككرم ع من الككع هللا عألنض قككأ كروةككة وع 

 علش    ل  ة ان   اع علش(س منتشرع على مجلع سط  عألنض ذوما. 
  هي ه (كة ووصف عللل  ب(تس نان فلم) إذماص لل(نة يف أوناج عالست الل للت كأ ابلن (ة عاشت(لة على ه م كثأة وتل 

علسكك ان فلككم فاصككا تشكك(  لكك ة علرعحككةو ولكك ة عخلككالص مكك  عحلككرو ولكك ة عسككت اذة هشككا  عك(ككاع عل عككيب علكك    ككم علتف ككأ 
 وعل ( و ول ة عألم  م  عل  و. 

 ومل ةاصف عل لاج  شيج ل ثرة مناف م وعاتال  أهاععهنا.  
 كلاج عل علكة علكى عظكلم صكنع هللا وتفكرذه  عكن هنا وهكي وتفرع على ه ع عالست الل أة ا تنكزةلهنم منزلكة مك  ال ةرعكرون عأل 

 منهنم مبرأى عألعني. 
وانسا علس(ع ذلل  فرض سرم ة عللل  ألن عللل  لا كان ذعىل(ا مل ت ك  للنكاس نؤةكة فكان نؤةكة عأل كلاج مشكرولة ابهتشكان  

يج يف تاهككا فككرض ذوعمل  ككيج مكك  علنككان علككى سككط  عجلسككم عارىلككيو فالظل(ككة عخلالعككة ال تككرى فلهنككا عارىللككات. ولكك ل  تكك
 عللل  ابإله ان على ع مل مساعهنمو وتيج يف تاها فرض ذوعمل علنهنان ابإله ان على ع مل إ عانهم. 

 وللس نالم (أفال ترعرون) ت ةلال.  
[) تعرة   ن (كة ت انكا علللك  73(وم  نمحتم ت   ل م عللل  وعلنهنان لتس ناع فلم ولترتغاع م  ف لم ول ل م تش رون] 

لككى علنككاس   الككم (لتسكك ناع فلككم ولترتغككاع مكك  ف ككلم)و وذلكك   ككا ذلككت عللككم عيةككة علسككا  ة  طرةككع عإلذمككاص   الككم وعلنهنككان ع
 (فتل م) و  الم (تس نان فلم) ك(ا ت  مل آهفا. 

 ومجلة (ت   ل م عللل  وعلنهنان) عخل م طافة على مجلة (أنأةتم إن ت   هللا علل م عللل  سرم ع).  
محة هللا ابلناس ح ل لة كللكة هلكا حت كع يف وتكاذ أهاععهنكا وآحاذهكا عل  ةك ةو وعككرون ب(مك ) ةت لكع و(م ) تر ل لة فان ن  

 ف   (ت   ل م عللل )و وك ل  ةت لع  م (ل م)و وعا عاذ إظهنان أن ه ع نمحة م  هللا وأهم   ض م  نمحتم علب وس ت  
 ك   يج للت كروع هب(ا ه (ا أارى. 

 على عاملم لالهت(امل مبنة علرمحة.  ون مل عكرون ب(م  نمحتم) 
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ون  سل  يف نالم (لتس ناع فلم ولترتغاع م  ف لم) لرة ة عللف وعلنشر عا  اس فل كاذ (لتسك ناع فلكم) إو علللك و وة كاذ  
 (ولترتغاع م  ف لم) إو علنهنانو وعلت  ةر: ولترتغاع م  ف لم فلمو فح   عل (أ وتانه إنا ع ععت(اذع على عا ا لة. 

وعال تغككاج مكك  ف كك  هللا: كناةككة عكك  عل (كك  وعلطلككا لتحعككل  علككر ق نككال ت ككاو (وآاككرون ة ككر ان يف عألنض ةرتغككان مكك   
ف   هللا). وعلر ق: ف   مك  هللا. وت ك مل يف نالكم ت كاو (لكلس علكل م تنكا  أن ترتغكاع ف كال مك  ن  كم) يف سكانة علر كرة. 

 ال ا علتان للم   عاستفاذ م  ف   (ت  ). والمل (لتس ناع) والمل (ولترتغاع) للت لل و وم اا 
وعطككف علككى عل لتككني نتككاج  كك رهم علككى  كك رهم علككى هككاتني علن (تككني عللتككني  ككا مكك  مجلككة نمحتككم ابلنككاس فالشككأن أن  

 ةت كروع   ل  مظاهر علرمحة علرابهلة وتالىل  علن م فلش روه  فرعذه ابل راذة. وه ع ت رةض مصم كفروع فلم ةش روع. 
 رأ عجل(هنان (أنأةتم) ملف     علرعج هفلفا هل(زة نأى. ونرأ عل ساىلي     عهل(زة  ايذة يف علتنفلف وهي لغة. ون  
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[ وهزعنكا مك  كك  أمكة  كهنل ع ف لنكا هكاتاع  رهكاه م ف ل(كاع أن 74(وةامل ةناذةهنم فل ال أة   ركاىلي علك ة  كنكتم تزع(كان]  

[) كرنت مجلة (ةامل ةناذةهنم) مرة اثهلة ألن علت رةكر مك  م ت كلات م كامل علتكا لخ 75ةفرتون] عحلع هلل وح  عنهنم ما كاهاع
فل ل  مل ة  : وةامل هنزع م  ك  أمة  هنل عو فأعل  ذككر أن هللا ةنكاذةهنم هبك ع عالسكتفهنامل علت رة كي وةنكزع مك  أمكة  كهنل عو 

نت ح اةتم وأهم ه عج وعح  ة ع ع رم تكاعب علك ة  حكع فظاهر عيةة أن ذل  علن عج ة رن ةامل عل لامة. و ت(  أهم إمنا كر 
عللهنم عل ال م  مشركي عل رب وة ع هزع  هنل  م  ك  أمة عللهنم فهنا  ام  اشكركي عل كرب وقكأهم مك  عألمكم. وتكيج 
 ف ك  عا ككي يف (هزعنكا): إمككا لل اللككة علكى حت لككع وناعكم حككىت كأهككم نك  ونككعو وإمكا ألن علككاعو للحككال وهكي ة  رهنككا عااحككي 
ب(نك ) و ك ون (نك ) أ  هكؤالج  كهنل ع وهكا حم(ك  صكلى هللا عللكم وسكلم ك(كا نكال ت كاو (وةكامل هر ك  يف كك  أمكة  كهنل ع 

 عللهنم م  أهفسهنم وتئنا     هنل ع على هؤالج). و هنل  ك  أمة نساهلا. 
ص لننزع  م  ك  وعلنزع: ت ب  يج م   ني ما ها خمتلإ  م وعست أ هنا إلارعص   ض م  مجاعة ك(ا يف نالم ت او ( 

 كل ة أةهنككم أ كك  علككى علرمحككان عتلكا) يف سككانة مككرمي. وذلكك  أن عألمككم أتيت إو عحملشكر تترككع أهراجهككاو وهكك ع عكككيج عألولو ص 
 أتيت عألهرلاج مع ك  وعح  منهنم م  آمناع  م ك(ا ونذ يف عحل ة  (فيت علنيب م م علرهإ وعلنيب وح ه ما م م أح ). 

 علت لم يف (وهزعنا) إلظهنان عظ(ة علت لمو وعطف (ف لنا) على (وهزعنا) ألهم عا عاذ. وعانالكا وعلتفت م  علغلرة إو 
 ب(هاتاع) هم عاشركانو أ  هاتاع  رهاه م على إهللة أصنام م. 

) و(هاتاع) عسم ف   م ناه انلاعو وهات مرو على عل سر. ون  ت  مل يف نالكم ت كاو (نك  هكاتاع  رهكاه م إن كنكتم صكاذنني 
 يف سانة علر رةو وعست أت عاناولة لملظهنان. 

وعألمر مست (  يف علت ملز فهنا ة ت ي أصم على علرال  فل(ا  ع(اه م  علشركاجو واكا عل(كاع عمكزهم مك  إظهنكان  رهكان  
ركاج وأن هلم يف ت   علشركاج هلل أة ناع أن عحلع مسكتحع هلل ت كاوو أ  عل(كاع م لكم علل كني أصكم ال حكع هلكم يف إوركات علشك
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عحلككع هلل إذ كككان ةنهنككاهم عكك  علشككرك علككى لسككان علرسككال يف علكك هلاو وأن عحلككع هلل إذ انذعهككم ممككر علت ملككز يف نالككم (هككاتاع 
  رهاه م). 

و(مكا ككاهاع ةفككرتون) ةشك(  مككا ككاهاع ة   اهكم مكك  عاكزععم يف إهللككة عألصكنامل ومككا ككاهاع ةفكرتون لككم عإلهللكة مكك  عألصكناملو ككك   
 وهم. ذل  كاهاع ةفرت 

وعل ككالل: أصككلم عكك مل عالهتكك عج إو علطرةككع. وعسككت أ هنككا ل كك مل اطككان علشككيج يف علرككال ول كك مل ح ككانه يف عحمل ككر مكك   
 عست (ال عللفظ يف جما ةم. 

و(عنهنم) مت لع  ف   (ح ). وعارعذ: ح  ع  ع اهلم وع  م امهنم؛ مثلاع ابا عاذ للساىلر يف لرةع حني خيطي علطرةع  
عا عاذ. وعلع ابل الل ح(أ ذوعهتم للش(  حالل عألمرة  فلفل  أصم مل ن وع حمة ةرتان هبا  ع(هنم  فال ةرلر عا ان

 إهللة عألصناملو ومل ن وع عألصنامل حاحرة للشفاعة فلهنم فامجاع ع  عجلاعب وأة ناع اباؤعا ة. 
 أ ابل عرة أويل عل اة)   (إن نانون كان م  نامل ماسى فرغى عللهنم وآتلناه م  عل نا  ما إن مفاحتم لتنا  
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كان م  صنا  أذى أىل(كة عل فكر علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم وعاسكل(نيو ومك  ذوععكي تعكلرهنم يف إعرعحكهنم عك  ذعاتكم    

ععتزع هم مماعهلم ونالاع (لا ال عهزل ه ع عل رآن على نت  م  عل كرةتني عظكلم) أ  علكى نتك  مك  أهك  علثكروة فهنكي عنك هم 
 ظ(ككة وهركك هم عاسككل(ني مصككم حكك فاج عل ككاملو ونكك  ت ككرن يف عل ككرآن تككا لنهنم علككى ذلكك  ك الككم (ونككالاع حنكك  أكثككر سككرا عل

أمككاعال وأوالذع) ونالككم (وذنل وعا كك  ني أويل علن (ككة) عيةككة. نوى علاعحكك   عكك  ع كك  مسكك اذ وقككأه مسككاهل : أن عاككأ مكك  
وعاط م    ع   وعحلان   ك  هافك . نكالاع (أةرةك  حم(ك  أن ه كان تر كا نرةو وساذهتم منهنم عترة    ن ل ة و لرة    ن ل ة 

هلكؤالج (ة نكان ارككاابو و كالالو وع(ككانعو وصكهنلرا) فلككا لكرذ حم(كك  عنكم ماعللنكا وعرلكك ان ككان أعظككم لكم يف صكك ونان وأل(كع لككم 
و نالكم (ابلسكاكرة ). وككان فل(كا عن ان وأنتى التراعنا إايه وتع ة نا لكم فكأهزل هللا ت كاو (وال تطكرذ علك ة  ةك عان نهبكم) إ

 ت  مل م  عيايت نرةرا نالم ت او (وما أوتلتم م   يج ف(تاع عحللاة عل هلا و ةنتهنا) إو نالم (م  عحمل رة ) ك(ا ت  مل. 
ونكك  حكككرب هللا عألمثكككال لل(شككركني يف مجلكككع أحكككاعهلم ممثككال هظكككرعىلهنم مككك  عألمككم علسكككالفة ف كككرب يف هكك ه علسكككانة حلكككال  

مماعهلم مثال  ال نانون مكع ماسكى وإن مثك  نكانون صكاحل ألن ة كان مكثال ألم هلكا وألم سكفلان  ك  عحلكان  ت اظ(هنم 
   عر  عاطلا نر  إسالمم يف نرع تهن(كا مك  علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم وأذع كا إايهو ولل اصكي  ك  وعىلك  علسكهن(ي يف أذعه 

م مبالكم وذوةكم. نكال ت كاو (ذنل ومك  ال كت وحلك ع وت لكت لكم مكاال خلراب    عألنت وقأهو للالل     عاغأة م  علت اظ
   وذع) فان عارعذ  م علالل     عاغأة. 

ف الم (إن نانون كان م  نامل ماسى) عستئنا  ع ت عىلي ل كر نعة حر ت مثال حلال   ض كفان م ة وهكم سكاذهتم مثك   
(لة (وما ألوتلتم م   يج ف(تاع عحللاة عل هلا و ةنتهنا) إو نالكم (ص علالل     عاغأة وأم تهن     هشامل وهلا مزة  ت لع جب

 ها ةامل عل لامة م  عحمل رة ). 
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 وهل ه عل عة عتعال ابهتهناج نعة تن  فرعان عانتهنلة عن  نالم ت او (وما كنت جباها علطان إذ انذةنا) عالةة.  
شكككر ة وفكككت  علكككرعجو ونكككع يف ت رةركككم تغلكككأ   كككض حروفكككم و(نكككانون) عسكككم م كككرب أصكككلم يف عل ربعهلكككة (نكككان )   كككم عل كككا  م 

للتنفلكفو وأتكر  و هكم علكى مت ككان  عألو عن عل ر لكة مثك  لكالاتو وتكالاتو فللسككت حروفكم حكرو  ع كت اق مك  مككاذة 
 نرن. 

و(نان ) ه ع ع   عم ماسى عللم علسالمل ذهلاو فهنا نان     ةعكهنان  ك  نهنكات  ك  الوى  ك  ة  كاب. وماسكى هكا ع ك   
عاس(ى ع(رعن يف عل ر لة ع   ناهكت فل كان ةعكاهر أاكا ع(كرملو وونذ يف عإلصكحا  علسكاذس عشكر مك  سكفر عل ك ذ ع(امل 

أن (نان ) ه ع أتلا مع   ض  ع(اج  و إسرعىلل  ماىلتني ونسني نتكال مكنهنم علكى ماسكى وهكانون عللهن(كا علسكالمل حكني 
كككان ع كك  ع(هنككم ونككال ااسككى وهككانون مككا ابل (ككا ت كك  هللا عل هناهككة يف  ككو هككانون مكك  سككرإ (الوى) فحسكك هم نككان  إذ  

ترتف كان علكى مجاعكة علكرب إن عجل(اعككة م  سكة وعلكرب م هنكا فغ كا هللا علككى نكان  وأتراعكم واسكف هبكم عألنض وذهرككت 
أمكاعل (نكان ) كلهنكاو وككان ذلك  حكني ككان  نكا إسكرعىلل  علكى أ كاعب (أن كا) نرك  فنحهنكا. وذككر عافسكرون عن فرعكان كككان 

 ىللسا على  و إسرعىلل  يف معر وعهم مجع وروة عظل(ة. ت   (نان ) ن 
ومككا ح ككاه عل ككرآن ةرككني سككرا هشككاج عحلسكك  يف هفسككم ااسككى ألن ماسككى اككا تككاج ابلرسككالة واككرص  رككو إسككرعىلل   عل أتمككر  

(نانون) على نامم فح   على ماسى. ون  أكثر عل عاص م  وصف   اة نانون وعظ(تم مكا لكلس يف عل كرآن. ومكا هلكم 
 م   رهان. وتل فم عافسرون حا ا ع   عطلة.  م 
وعفتتا  عجل(لة  ر  علتاكل  نا  أن ة ان إلفاذة أتكل  ارب (إن) وما عطف عللكم وت لكع  كم  كا ع كت(لت عللكم عل عكة  

هنكان وها ساج عانرة عل ة  تغرهم أماعهلم وتزذهلهنم فال ة رتوان  ش ر علن (ة وةستنفان ابل ة و وة فرون  شكرعىلع هللا لظ
أن عإلاران ع  نانون مهم م  نامل ماسى للس م   أهم أن ةرتذذ فلم علسامع حىت ةؤك  لمو ف(عا علتأكلك  هكا مكا   ك  

 نالم (إذ نال لم نامم ال تفر ) إو آار عل عة عانتهنلة ابخلسف. 
عل رب علب منهنكا أهكم مك  نكامل  ونا  أن ت ان (إن) كرذ عالهت(امل ابخلرب ومنا  ابالهت(امل ها جم(اع ما ت (نتم عل عة م  

 ماسى فعان ع وع لم وألتراعمو فأمره أقرب م  أمر فرعان. 
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وع ل ع  أن ة ال: كان م   و إسرعىلل و اا يف إحافة نامل إو ماسى م  عإلميكاج إو أن ل كانون عتعكاال ااصكا مباسكى   

 فهنا عتعال عل رع ة. 
ني مجلة (إن نانون كان م  نامل ماسى) ومجلة (وآتلناه م  عل نا )و وعلفكاج فلهنكا للرتتلكا ومجلة (فرغى عللهنم) م رتحة    

 وعلت  لاو أ  مل ةلر  أن  طر علن (ة وعترتأ على ذو  نرع تمو للت ملا م   غي أح  على نامم ك(ا نال لرفة:          
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نع عحلسامل عاهنن  وعلرغي: عالعتك عجو وعالعتك عج علكى وظلم ذو  عل رإ أ   م كاحة                      على عارج م  و   
عألمة عالستنفا    انهناو وأول ذل  ارق  رة تهنا. ويف عإلاران عنم مهم م  نامل ماسى متهنل  لل ناةكة هبك ع عخلكرب عك  

 إنعذة علتنظأ مبا عرض لرسال هللا صلى هللا عللم وسلم م   غي   ض نرع تم م  عاشركني عللم. 
(إن نانون كان م  نامل ماسى) حمس    ة ي وها ما ةس(ى علنثر عاتزنو أ  علنثر عل   نكي مبلكزعن   كض  كان ويف نالم  

علشكك رو فككان هكك ه عجل(لككة تككاجت علككى ملككزعن معككرعع مكك   ككر عخلفلككفو ووتككم ونككاع ذلكك  يف عل ككرآن أن عحلككال علرالقككي 
 ح   ان علش ر. ة ت ي علت رأ ملفا  وتركلا ة ان جم(اعم يف ملزعن معرعع م  أ

ومجلككة (إن مفاحتككم لتنككاج ابل عككرة) صككلة (مككا) عااصككالة عنكك  حنككاة علرعككرة علكك ة  ال مين ككان أن ت ككع (إن) يف عفتتككا  صككلة  
عااصال. ومنع عل افلان م  ذل  وععت ن من هنم من ذل  قأ مس(اع يف كالمل عل رب ول ل  أتولاع (ما) هنا مصا ه رة 

 يف حم  علعفة.  ماصافة وأن عجل(لة    ها
وعافات : مجع مفكت    سكر عاكلم وفكت  عاثنكاة علفانلكة وهكا آلكة علفكت و ومسكى عافتكا  أة كا. ومج كم مفكاتل  ونك  ت ك مل عنك   

 نالم ت او (وعن ه مفات  علغلا) يف سانة عأله امل. 
عهزل عللكم كنكز) يف سكانة هكاذو وأهكم  وعل نا : مجع كنز وها خمتزن عاال م  صن وق أو ازعهةو وت  مل يف نالم ت او (لاال  

كككان ة كك ن مب كك عن مكك  عاككال مثكك  مككا ة الككان:  كك نة مككالو وأهككم كككان ن كك  لكك ل  عا كك عن ازعهككة أو صككن وق ةسكك م ول كك  
صن وق أو ازعهة مفتاحم. وع  عم ن ة  ل لإ    عامر عل  للي أح  علعحا ة أهم نال (ة في عل افة مفتا ) أ  مفتا  

ح  م  عاال لم مفتا و فت ان كثرة عافاتل  كناةة ع  كثرة عخلزعىل  وتل  كناةة ع  وفرة عاكال فهنكا كناةكة وعح و أ  كنز وع
 مبرترتني مث :          

تران عل لا مهنزول علفعل  (وتناج): تث  . وةظهنر أن علراج يف نالم (ابل عرة) ابج عاال سة أن تث   مع عل عرة علك ة    
 ا تث   مع أن محلتهنا ععرة أولا ناة وللست ه ه علراج ابج علسررلة كالب يف نالم عمرئ عل لس:           (لاصا فهني لش ة و لهن

 وأنذ  إعما ع وانج   ل   وال ك(ثال صاحا عل شا : انج  م عحل( و إذع أو لم عحل(  حىت أمالم.   
 . وما نال أم عرل ة من تركلا عيةة فلم نلاو فال ة رلم م  كان لم نلا 
وعل عرة: عجل(اعةو وت  مل يف سانة ةاسف. وأنرب عألناعل يف م  عنها نال جماه  أهم م  عشكرة إو نسكة عشكر. وككان  

 عكتسا عألماعل يف معر وارص هبا. 
[ وع تككر فل(ككا آمك هللا علكك عن عياككرة) (إذ) ظككر  منعككاب  ف كك  76(إذ نككال لككم نامككم ال تفككر  إن هللا ال  ككا علفككرحني] 

م) وعا عكككاذ مككك  هكك ع علظكككر  عل عكككة ولكككلس عل عكك   كككم تانلكككت علرغكككي ولكك ل  نككك نه   كككض عافسكككرة  مت ل كككا ( غككى علكككلهن
 ب(عذكر) حم وفا وها عا و يف هظاىلره م  عل عل. 

وعارعذ ابل امل    هنم إما مجاعة منهنم وهم أه  عااعظكة وإمكا ماسكى عللكم علسكالمل أللكع عللكم عسكم عل كامل ألن أناعلكم نك وة  
 م نالاع نالم. لل امل ف أص
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وعلفر  ةطلع على علسكرون ك(كا يف نالكم ت كاو (وفرحكاع هبكا) يف ةكاهس. وةطلكع علكى علرطكر وعإل ذهكاجو وهكا علفكر  عافكر    

عا ماملو وت  مل يف نالم ت او (وفرحاع ابحللكاة علك هلا) يف سكانة علرعك  وهكا علكت(حض للفكر . وعلفكر  عانهنكي عنكم هكا عافكر  
منككمو أ  علكك   متحككض للت لككع مبتككاع ولكك عت علككنفس  ككم ألن عاله رككاب علككى ذلكك  ميلككت مكك  علككنفس عالهت(ككامل ابألع(ككال 
علعككاحلة وعانافسككة الكتسككاهبا فلنحكك ن  ككم علتاقكك  يف عإلنرككال علككى عللكك عت إو ح ككلض عإلعككرعض عكك  عل (ككال علنفسككال 

عا كامل علككى أن عا كآ ال تفكر   لك عت علك هلا م رحكا عك  علكك ة  وعالهت(كامل ابيذعب عل ةنلكةو فحك   عات لكع ابلف ك  ل اللكة 
وعل (  لآلارة ك(ا أفع  عنم نالم (وع تر فل(ا آمك هللا عل عن عيارة). وأحسا أن علفر  إذع مل ة لكع  كم  كيج ذل علكى 

عا كامل   الكم (إن هللا أهم صان سملة عااصا  فعان مرعذع  م عل ما وعلرطر. ون  أ كأ إو  لكان عا عكاذ ت  كل ع ل اللكة 
ال  ا علفرحني)و أ  عافرلني يف علفر  فان صلغة (ف ك ) صكلغة مرالغكة مكع عإل كانة إو ت للك  علنهنكيو فاجل(لكة علكة للكب 
نرلهنكاو وعارالغككة يف علفككر  ت ت كي  كك ة عإلنرككال علككى مكا ةفككر   ككم وهككي تسكتلزمل عإلعككرعض عكك  قككأه فعكان علنهنككي عكك   كك ة 

 عض ع  عجل  وعلاعتا يف ذل . علفر  نمزع إو عإلعر 
وع تغككاج علكك عن عياككرة للرهنككاو أ  للككا ه ل(هنككا وواعهبككا. وعلككع  ف كك  عال تغككاج نالككم (فل(ككا آمك هللا)  ككر  علظرفلككةو أ   

عللككا مب ظ(ككم وأكثككره. وعلظرفلككة جما ةككة لل اللككة علككى علتغلغكك  ع تغككاج علكك عن عياككرة يف مككا آمه هللا ومككا آمه هككا كنككا  عاككالو 
 لظرفلة هنا كالب يف نالم ت او (وعن ناهم فلهنا وعكساهم) أ  منهنا وم ظ(هناو ونال سربة    ع(رو علف  سي:          فا
حنككام هبكككا أكفككاجان وصلنهنككككا                      وهشككرب يف أمثاصكككا وه كككامر أ  أللككا   نكككا ك أسككراب حعكككال علثكككاعب   

 ا فلم م  عل رابن ووتاه علرب. ابإلهفاق منهنا يف سرل  هللا وما أوترم ونق
 (وال تنس هعلر  م  عل هلا) مجلة م رتحة  ني عجل(لتني عحلافتني هباو وعلاعو ععرتعحلة.  
وعلنهني يف (وال تنس هعلر ) مست (  يف عإلابحة. وعلنسلان كناةة ع  علكرتك ك الكم يف حك ة  عخللك  (ومل ةكنس حكع هللا  

هعكككلر  مككك  علكك هلا أ  علككك   ال فيت علكككى هعككلا عياكككرة. وهككك ع عحكككرتعس يف  يف نناهبككا)و أ  ال هلامككك  علكككى أن أتاكك 
عااعظة اشلة هفان عااعا  م  ماعظة علاععظ ألصكم اكا نكالاع ل كانون (وع تكر فل(كا آمك هللا علك عن عياكرة) أو كاع أن ةكرتك 

ها مت(حض لن لم عل هلا إذع آتى حكع حظا  عل هلا فال ةست (  مالم إال يف عل رابتو فأفل  أن لم عست (ال    م يف ما 
 هللا يف أماعلم. ف ل : أنعذوع أن ل  أن أتا  ما أح  هللا ل . 

وعلنعلا: عحلظ وعل سإو وها ف ل  م  علنعا ألن ما ة طى ألح  ةنعا لم وميلزو وإحافة علنعلا إو حك(أه ذعلكة  
اصة  ا للس م  عل كرابت ومل ة ك  حرعمكا. نكال مالك : يف على أهم ح م وأن لل(رج عالهتفاع مبالم يف ما ةالىل(م يف عل هلا ا

نأةي م آ (وال تنس هعلر  م  عل هلا) ت لو وأتك  وتشرب قأ م لع علل . ونال نتاذة: هعكلا علك هلا هكا عحلكالل  
ا. كلككم. و كك ل  ت ككان هكك ه عيةككة مثككاال السككت (ال صككلغة علنهنككي ا ككآ عإلابحككة. و(مكك ) للترغككلض. وعاككرعذ ابلكك هلا ه ل(هنكك

 فاا آ: هعلر  عل   ها   ض ه لم عل هلا. 
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[) عإلحسككان ذعاكك  يف ع(ككامل 77(وأحسك  ك(ككا أحسكك  هللا إللكك  وال ترككر علفسكاذ يف عألنض إن هللا ال  ككا عافسكك ة ] 
 ع تغاج عل عن عيارة ول نم ذكر هنا للرو عللم عالحتماص   الم (ك(ا أحس  هللا إلل ). 

ةو أ  كاحسان هللا إلل و وعاشرم ها عإلحسان عاأااذ م  (عحس ) أ  إحساان  رلهنا وعل ا  للتشرلمو و(ما) مع نة 
 حسان هللا إلل . وم آ علشرم: أن ة ان علش ر على ك  ه (ة م  تنسهنا. ون   اع  كني علنحكاة تسك(لة هك ه عل كا   

مكك  م ككآ علتشككرلم ولككلس م ككآ كككا  علت للكك و ومثلهنككا نالككم ت ككاو (وعذكككروه ك(ككا هكك عكم). وعلتح لككع أن علت للكك  حاصكك  
 مست ال م  م ال عل ا . 

وح   مت لكع عإلحسكان لت (كلم مكا  سك  إللكم فلشك(  هفسكم ونامكم وذوع كم وخملانكات هللا عل عالكة يف ذعىلكرة علكت(   مك   
عإلحسان إللهنا. ويف عحلك ة  (إن هللا كتكا عإلحسكان علكى كك   كيج) فاإلحسكان يف كك   كيج  سكرمو وعإلحسكان ل ك  

 مبا ةناسرم حىت عألذى عاأذون فلم فر  نه وة ان  س  عل ال ولالنة علاتم وحس  علل اج.   يج
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وعطف (ال ترر علفساذ يف عألنض) للتح ةر م  الإ عالحسان ابلفساذ فان علفساذ ح  عإلحسانو فاألمر ابإلحسان   

ماعنذ عإلحسان وعإلساجة ف   ةغلا ع  علك ه  أن عإلسكاجة إو  ة ت ي علنهني ع  علفساذ وإمنا هل عللم ألهم اا ت  ذت
  يج مع عإلحسان إو أ لاج ة ترب قأ إحسان. 

وعارعذ ابألنض أنحهنم علب هم حالان هباو وإذ ن  كاهت تزجع م  عل رة عألنحلة فاإلفساذ فلهنا إفساذ مظرو  يف ع(امل  
 ذع تاو س ى يف عألنض للفس  فلهنا) يف سانة علر رة. عألنض . ون  ت  مت هظاىلره منهنا يف نالم ت او (وإ

ومجلككة (إن هللا ال  ككا عافسكك ة ) علككة للنهنككي عكك  عإلفسككاذ لكك  عل (كك  علكك   ال  رككم هللا ال نككا  ل رككاذه ع(لككم ونكك  كككان  
 نانون ماح ع على ذة  إسرعىلل  ول نم كان  اكا يف ص ق ماععل  ماسى ويف تشرة اتم. 

ى علم عن   أو مل ة لم أن هللا ن  أهل  مك  نرلكم مك  عل كرون مك  هكا أ ك  منكم نكاة وأكثكر مج كا و ال (نال إمنا أوتلتم عل 
[) تككاعب عكك  ماعظككة وععظلككم مكك  نامككم. ونكك  تككاج علككى أسككلاب ح اةككة عحملككاونعت فلككم 78ةسككئ  عكك  ذهككاهبم عكرمككان]

 ه وع ذهاجه. ة طف وها تاعب متعلف حاول  م إفحامهنم وأن ة ط اع ماعظتهنم ألصا أمرت  طر 
و(إمنكا) هكك ه هككي أذعة عحلعككر عاركركة مكك  (إن) و(مككا) عل افككة معكأتني كل(ككة وعحكك ة وهككي علكب ح هنككا أن ت تككا ماصككالة  

 علنان مبلم (ما). وعا آ: ما أوتلت ه ع عاال إال على علم عل(تم. 
ن عياكرة). و ككو علف كك  للناىلكا ابلفاعكك  مكك   وحك(أ (أوتلتككم) عاىلكك  إو (مكا) عااصككالة يف نككاهلم (وع تكر فل(ككا آمك هللا علكك ع 

 كالمل وععظلم. 
 و(على علم) يف ماحع عحلال م  عل (أ عارفاع.  
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و(على) لالست الج عكا   مب آ علت(   وعلتح عو أ  مكا أوتلكت عاكال علك   ذكرمتكاه يف حكال مك  عألحكاعل إال يف حكال  
علم أح امل إهتكاص عاكال مك  علتكانعةو أ  أان أعلكم مكن م مبكا ت ظكاهو  مت و م  علم نعسخو فلما  أن ة ان عارعذ م  عل لم

 ككمو ة ككو  كك ل  نككاهلم لككم (ال تفر _وع تككر فل(ككا آمك هللا علكك عن عيارة_وأحسكك  ك(ككا أحسكك  هللا إللكك  وال ترككر علفسككاذ يف 
اعب نطكع مكاعظتهنم هظكأ تكاعب عألنض). ون  كان نانون مشهنانع ابل لم ابلتانعة ول نم أحلم هللا على علم فأنعذ هب ع عجل

ع(رو    س ل     عل كاص عال كا ابأل ك ق ألم  كرة  عل  كيب حكني نك مل إو عا ةنكة أمكأع مك  نرك  ةزةك   ك  م اوةكة سكنة 
ستني فم   نهنز عجللاش وةر ك  علر كا  إو م كة ل تكال عرك  هللا  ك  علكز أ علك   اكرص علكى ةزةك و ف كال أ كا  كرة  لكم: 

أحك و  نكاال نكامل  كم نسكال هللا علغكك  مك  ةكامل علفكت  فسك( تم أذان  ووعكاه نلكيب وأ عكرتم علنكا  حككني  عىلك ن يل أةهنكا عألمكأ
ت لم  م إهم مح  هللا وأوآ عللم ص نال: (إن م ة حرمهنا هللا ومل  رمهنكا علنكاس فكال  ك  المكرئ ةكؤم  ابهلل وعللكامل عياكر أن 

هللا ف الكاع: إن هللا أذن لرسكالم ومل فذن ل كم وإمنكا أذن يل  ةسف  هبا ذما وال ة     مرة فان أحك  تكرال ل تكال نسكال
ساعة م  صان ون  عاذت حرمتهنا عللامل كحرمتهنا ابألمس وللرلر علشاه  علغاىلا) ف ال ع(رو  ك  سك ل : أان أعلكم  ك ل  

 من  اي أاب  رة  إن عحلرمل ال ة ل  عاصلا وال فانع   مل وال فانع  ر ة. 
ل لكككم علكككم عكتسكككاب عاكككال مككك  علتمككانة وحناهكككاو فكككأنعذ جباع كككم إه كككان نكككاهلم: آمك هللا صكككلفا منكككم ونككا  أن ة كككان عاكككرعذ اب 

 ولغلاان. 
ونالم (عن  ) صفة ل(علكم) أتكلك ع لت( نكم مك  عل لكم و كهنرتم  كم هك ع هكا علاتكم يف تفسكأ هك ه عجل(لكة مك  عيةكة وهكا  

هلك  مك  نرلكم مك  عل كرون) عيةكةو ك(كا سكت رفم. وذككر عافسكرون عل   ةست لم مع نالم ت او ع رم (أو مل ة لم أن هللا نك  ع
وتاها تسفر ع  أ  ال أارى م  تركلا هظم عيةة يف حم(  م آ (على) وحم(  عارعذ م  (عل لم) وحم(  (عن  ) فكال 

 هطل    كرها فهني من  على لر  علث(امل. 
 ونالم (أو مل ة لم) عيةة إنرال على اطاب عاسل(ني.  
ة يف (أو مل ة لم) لالستفهنامل عإله ان  علت مليب ت ملرا م  عك مل ترةكم علكى ماتكا عل(كم من هللا أهلك  أ كا علكى وعهل(ز  

 طرهم علن (ة وإعماهبم ل اهتم وهسلاهم حىت صكان كأهكم مل ة ل(كم ت ملركا مك  فكاعت مرععكاة ذلك  منكم مكع سك ة عل(كم  غكأه 
 م  ابب  حفظت  لئا وقا ت عن  أ لاج  . 

 عالستفهنامل على مجلة (نال إمنا أوتلتم). وه ه مجلة م رتحة  ني أتزعج عل عة.  وعطف ه ع 
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وعل اة: ما  م ةست ان على عألع(ال علع رة تشرلهنا هلكا   كاة عجلسكم علكب هكال صكاحرهنا محك  عألو كال وحناهكا نكال ت كاو   

 (وأع وع هلم ما عستط تم م  ناة). 
 لناس. نل : كان أ لاع نانون ماىلتني ونسني م   و إسرعىلل  نؤساج مجاعات. وعجل(ع: عجل(اعة م  ع 
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ومجلة (وال ةسأل ع  ذهرهنم عكرمان) ت ةل  لل المل فهنا عستئنا  وللس عطفا على أن هللا ن  أهل  م  نرلكم. وعلسكؤعل  
عكك  عكك مل عحلاتككة إو علسككؤعل عكك   عانفككي علسككؤعل يف علكك هلا ولككلس سككؤعل عياككرة. وعا ككآ:  ت(كك  أن ة ككان علسككؤعل كناةككة

ذهكاهبم فهنكم كناةكة عك  علكم هللا ت كاو  ك هاهبمو وهكا كناةككة عك  ع كاهبم علكى إتكرعمهنم فهنكي كناةكة  اسكاىلإ. وعل كالمل هت ةكك  
لل(مرمني لل اهاع ابحل ن م  أن ةؤا وع  غتةو و ت(  أن ة ان علسؤعل مب ناه عحل ل يو أ  ال ةسأل عكرمل ع  ترمم نر  

ن هللا ن   ني للناس على ألسنة علرس      عخلأ وعلشرو وأمهنك  عككرمل فكاذع أاك ه  غتكة وهك ع ك الكم ت كاو (حكىت ع ا م أل
 إذع فرحاع مبا أوتاع أا انهم  غتة فاذع هم مرلسان) ونال علنيب (ص)  إن هللا ميهن  علظامل حىت إذع أا ه مل ةفلتم). 

[) 79عحللكاة علكك هلا اي للككت لنكا مثكك  مككا أويت نككانون إهكم لكك و حككظ عظككلم](فنكرص علككى نامككم يف  ةنتكم نككال علكك ة  ةرةكك ون  
عطف على مجلة (وآتلناه م  عل نا ) إو آارها مع ما عطف عللهنكا وت لكع هبكاو فك لت علفكاج علكى أن اروتكم  كني نامكم 

ا نعكأع  ك  أع رهنكا يف  ةنتم     ذل  كلم كان م  أت  أهم مل ة عكر عك   كيج مك  سكأتم ومل ةكت ظ  تلك  عاكاععظ وال  منك
 روتككم هكك ه عخلرتككة عاللئككة صككلفا وع ذهككاج. فالت كك ةر: نككال إمنككا أوتلتككم علككى علككم عنكك   فنككرصو أ  نفككض عااعظككة   الككم 
وف لم. وت  ةة (ارص)  ر  (على) لت (لنم م آ علنزول إ انة إو أهم اروص مت ال مرتفعو و(يف  ةنتم) حكال مك  حك(أ 

 (ارص). 
ال علشككيج وعلترككاهي  ككم مكك  علثلككاب وعلطلككا وعارعكككا وعلسككال  وعخلكك ملو وت كك مل نالككم ت ككاو (وال ةركك ة  وعلزةنككة: مككا  ككم مجكك 

 ةنتهن ) يف سانة علنان. وإمنا فعلت مجلة (نال عل ة  ةرة ون عحللاة عل هلا) ومل ت طف ألصا تتنزل منزلة  ك ل عال كت(ال اكا 
 علكك هلا. وذلكك  تككامع ألحككاعل علرفاهلككة وعلككى أاعككر وتككم ألن علكك ة  ع كت(لت عللككم علزةنككة مكك  أصككا  ككا ةت(نككاه علرعقرككان يف

ةرة ون عحللاة عل هلا هلم أملال خمتلفة ونقرات متفاوتة ف   ةت(كآ أمنلكة  كا تلكرس  كم نكانون مك  علزةنكةو فحعك  هك ع عا كآ 
ةككؤورون عيتكك  علكككى مككع حعككال عإلارككان عكك  عه سككامل نامككم إو مغككرتة  ابلزاكككان  عل اتلككة عكك  قككأ علككمو وإو عل(ككاج 

عل ات و ولا عطفت مجلة (نال عل ة  ةرة ون) ابلاعو وعلفاج لفاتت ه ه عخلعاصكلة علرللغكة فعكانت عجل(لكة إمكا اكربع مك  
 مجلة عألاران ع  حال ناممو أو تزج ارب م  نعتم. 

وحك فاج علل كني علك ة  تلهنكلهنم  اكان  وعل ة  ةرة ون عحللاة عل هلا اا نا لاع ابل ة  أوتاع عل لم كان عا و هبم عامكة علنكاس  
عل هلا ع(ا ة ان يف مطاوةهنا م  ساج عل اعنا فت عر  عاىلرهم ع  علت  ر إذع نأوع  ةنكة علك هلا فلتلهنفكان عللهنكا وال ةت(نكان 
قأ حعاهلا فهنؤالج وإن كاهاع مؤمنني إال أن إمياصم ح لف فل ل  عظم يف علكاصم مكا عللكم نكانون مك  علرك خ ف كالاع (إهكم 

 ل و حظ عظلم) أ  أهم ل و  ت وس اذة. 
 وأص  عحلظ: عل سم عل   ة طاه عا سامل لم عن  عل طاجو وأنة   م هنا ما نسم لم م  ه لم عل هلا.  
 وعلتاكل  يف نالم (إهم ل و حظ عظلم) كناةة ع  علت ما حىت كأن علسامع ةن ر حظم فلؤك ه عات لم.  
ب هللا اأ ا  آم  وع(  صاحلا) عطف على مجلة (نال عل ة  ةرة ون عحللكاة علك هلا) (ونال عل ة  أوتاع عل لم وةل م واع 

فهني مشانكة هلا يف م ناها ألن مكا تشكت(  عللكم ارتكة نكانون مكا تك ل عللكم مالحمكم مك  فتنكة  رهنرتتكم و زتكم ذعلكة علكى نلكة 
ففي كالمل علك ة  أوتكاع عل لكم تنرلكم علكى ذلك   ععت عذه  ثاعب هللا وعلى متح م لملنرال على ل عىل  عل هلا ومفاارها علراللة

 وإ علة اا تستملرم حالة نانون م  هفاس عارتلني  زاان  عل هلا. 
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و(وة ) عسم للهنالك وساج عحلالو وت  مل عل المل عللم عن  نالم ت كاو (فاةك  للك ة  ة تركان عل تكاب مةك ةهنم) يف سكانة   

يف علت ما عاشاب ابلزترو فللس عل ة  أوتاع عل لم ذععني ابلاة  على عل ة  ةرةك ون عحللكاة  علر رة. وةست (  لفظ (وة )
عل هلا ألن عاناسا ا امل عااعظة لني عخلطاب لل ان أعان على عالت ا و ول كنهنم ةت مركان مك  ت لكع هفكاس أولئك   زةنكة 

ةسكتطل ان حتعكللم ابإلنركال علكى عل (ك  ابلك ة  وعل (ك  عحللاة عل هلا وعقترالهنم  ال نكانون ذون عهت(كامل  ثكاعب هللا علك   
 علنافع وهم ة ل(ان أن نانون قأ متنلع ابلف اىل  عل ةنلة. 

وت  مي عاسن  إللم يف نالم (واعب هللا اأ) للكت(   عخلكرب يف ذهك  علسكام ني ألن عال تك عج مبكا ةك ل علكى علثكاعب عا كا   
 لنفس. إو أوسع عل رماج كرما  ا تستشر  إللم ع

وع ل ع  عإلح(ان إو عااصاللة يف نالم (اك  آمك  وع(ك  صكاحلا) ذون: اكأ ل كمو اكا يف عإلظهنكان مك  عإل كانة إو أن  
واعب هللا إمنا ةنالم عاؤمنان عل ة  ة (لان علعاحلات وأهم على حسا صحة عإلميان ووفرة عل ( و مع مكا يف عااصكال مك  

    مل   ر ذل  عا امل.  علش(ال ا  كان منهنم ك ل  ولغأهم
[) نا  أن ت ان علاعو لل طف فهني م  كالمل عل ة  أوتاع عل لمو أمكروع علك ة  فتكنهنم حكال 80(وال ةل لاها إال علعا رون] 

 نانون من ةعربوع على حرماصم  ا فلم نانون. 
 ذه ف للة علعرب. ونا  أن ت ان علاعو ععرتعحلة وعجل(لة م رتحة م  تاها هللا ت او علم هبا عرا 
وحكك(أ (ةل اهككا) عاىلكك  إو مفهنككامل مكك  عل ككالمل نككر  علككى علتأهلكك و أ  عخلعككلة وهككي وككاعب هللا أو علسككأة عل اميككةو وهككي  

 سأة عإلميان وعل (  علعاحل. 
 وعلتل لككة: ت كك  علشككيج النلككاو أ  جمت( ككا مككع  ككيج آاككر. وت كك مل عنكك  نالككم ت ككاو (وةل ككان فلهنككا حتلككة وسككالما) يف سككانة 

علفرنان. وها مست (  يف عإلعطاج على لرة ة عالست انةو أ  ال ة طي تل  عخلعلة أو علسأة إال علعا رون ؛ ين علعكرب 
وسللة لناعل عألمان عل ظل(كة الحتلكاص علسك ي هلكا إو جتلك  اكا ة كرض يف االلكم مك  معكاعا وع ركات ككأذعج فكان مل ة ك  

 ل ل . عارج متنلفا ابلعرب اانت عزميتم فرتك ذعك 
[) ذلككت علفككاج علككى 81(فنسككفنا  ككم و كك عنه عألنض ف(ككا كككان لككم مكك  فئككة ةنعككرهم مكك  ذون هللا ومككا كككان مكك  عانتعككرة  ] 

ت  لا ساعة اروتم نانون يف ع ذهاىلم وما ترى فلهنا م  متو نامل أن ة اهاع مثلم و وما أه كر علكلهنم عل(كاؤهم مك  قفلكة 
 يف عل هلا مبرأى م  عل ة  متناع أن ة اهاع مثلم. ع  علتنافس يف واعب عيارة  ت مل  ع ا م 

وعخلسف : عه الب   ض ظاهر عألنض إو ابلنهنا و وع سم . ة ال : اسفت عألنض واسكف هللا عألنض فاخنسكفت  
و فهنا ةست (  ناصرع وم ت اي و وإمنا ة ان عخلسف   كاة علزلكزعل . وأمكا نكاهلم : اسكفت علشك(س فك ل  علكى علتشكرلم . 
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نالم ( فنسفنا  م ) ابج عاعاحرة و أ  اسفنا عألنض معاحرة لم ول عنه و فهنا وذعنه خمسافان مع عألنض علب  وعلراج يف
 ها فلهنا و وت  مل نالم ت او ( أن خيسف هللا هبم عألنض ) يف سانة علنح . 

) وقأ ذعن نانون و فهنكا وه ع عخلسف اانق لل اذة ألهم مل ةتناول قأ نانون وم  ظاهره و و ا نتالن م  سرإ (نو ني 
 م مزة ااسى عللم علسالمل . 

   
 

 3170صفحة : 
 
تاج يف عإلصحا  علساذس عشر م  سفر عل  ذ أن نكان  (وهكا نكانون) ومك  م كم اكا آذوع ماسكى ك(كا ت ك مل و وذككرهم   

 كا ماسكى علكلهنم ماسى من هللا أعطاهم مزةكة ا مكة ال(تكم ول نكم أعطكى عل هناهكة  كو هكانون ومل جتك  فكلهنم عااعظكة ق
وذعا عللهنم ص أمر علناس من ةرت  وع م  حاعيل ذعن نان  (نانون) والامل مجاعتم. ونال ماسكى : إن مكات هكؤالج ك(كات 
عامة علناس فاعل(اع أن هللا مل ةرسكلو إلكل م وعن ع تك ع هللا   عكة ففتحكت عألنض فاهكا وع تل كتهنم وكك  مكاهلم فهنرطكاع أحلكاج 

ؤالج نكك  ع ذنوع ابلككرب . فل(ككا فككر  ماسككى مكك  كالمككم عهشكك ت عألنض علككب هككم عللهنككا وع تل ككتهنم إو عهلاوةككة ت ل(ككان أن هكك
و لاهتم وكك  مكا ككان ل كان  مكع كك  أماعلكم وارتكت انن مك  عألنض أهل كت عاكاىلتني وعخل(سكني نتكال) . ونك  ككان نكانون 

عكة علالوةكني وقكأهم و فلك ل  نكال هللا م تزع على ماسى ابلطاىلفة علب كاهت  اة تم على ماسى وهم كثأ مك  نؤسكاج مجا
ت او (ف(ا كان م  فئة ةنعروهم م  ذون هللا) و إذ كان نك  أعك هم للنعكر علكى ماسكى نسكال هللا فنسكف هبكم م كم وهكا 
ةرعهم و وما كان م  عانتعرة  ك(ا كان  سا . ة ال : عهتعكر فكالن و إذع حعك  لكم علنعكر و أ  ف(كا هعكره أهعكانه وال 

 ر  نفسم. حع  لم علنع
(وأصككر  علكك ة  متنككاع م اهككم ابألمككس ة الككان وة ككأن هللا ةرسككإ علككر ق اكك  ةشككاج مكك  عرككاذه وة كك ن لككاال أن مكك  هللا عللنككا   

 [) (أصر ) هنا مب آ صان. 82خلسف  نا وة أهم ال ةفل  عل افرون]
  جمكا ع يف عحلالكة عاسكت ر فلهنكا و(عألمس) مست (  يف مطلع  م  م ى نرةرا على لرة ة عككا  عارسك  و(م كان) مسكت ( 

 صاحرهناو ون  ة رب ع  عحلالة أة ا ابانزلة. 
وم آ (ة الان) عصم   ل  ه عمة على ما متناه ونتاعا إو علتفاةض حل (ة هللا فل(ا خيتانه ا  ةشاج مك  عركاذه. وح كي  

 م (ان م االهتم   الم ت او (وة أن هللا ةرسإ علر ق ا  ةشاج) عيةة. 
ل(ة (وة ان) عن  عألافو ونطرب مركرة م  والوة كل(ات: (و ) وكا  عخلطاب و(أن). فأما (و ) فهني عسم ف   وك 

مب آ: أعماو وأما عل ا  فهني لتاتلم عخلطاب تنرلهنا عللم مث  عل ا  علالح كة ألمسكاج عإل كانةو وأمكا (أن) فهنكي (أن) 
 أتوة  مع ن ها عات ما منم فل  ن هلا حر  تر ماتزمل ح فكم عافتاحة عهل(زة أات (إن) عا سانة عهل(زة ف(ا    ها يف

ل ثككرة عسككت (الم وكككان ح فككم مككع (أن) تككاىلزع فعككان يف هكك ع علرتكلككا وعترككا وهكك ع عحلككر  هككا علككالمل أو (مكك ) فالت كك ةر: 
 أعما اي ه ع م   سإ هللا علر ق ا  ةشاج. 
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: و  مب كآ أعمكاو وة كال (وةك ) مب نكاه أة كا نكال وك  كل(ة م  ه ه عل ل(ات علثال  تست (    ون عألارى فل ال 
 عنرتة:          

ول كك   ككفى هفسككي وأ ككرأ سكك (هنا                      نلكك  علفككاعنس وةكك  عنككرت أنكك مل وة ككال: وة ككأنو ك(ككا يف هكك ه عيةككة   
 ونال س ل      ة  أو هرلم    عحلماص علسهن(ي:          

 ا وم  ةفت كر ة كو عكلو حكر فنفكف (أن) وكتراهكا متعكلة ألصكا               وة أن م  ة   لكم هكشكا ة           
ترت على عأللس  ك ل  يف كثكأ عل كالمل فلكم ةتح  كاع عصك  تركلرهنكا وككان عل لكاس أن ت تكا (وةك ) مفعكالة عك  (أن) 

  إو أصكا مركركة ون  وت وها م تا ة مفعالة يف  لت س ل      ة . وذهكا عخلللك  وةكاهس وسكلراةم وعجلكاهر  وعلزخمشكر 
 م  كل(تني (و ) و(كأن) علب للتشرلم. 

وعا ككآ: علت مككا مكك  عألمككر وأهككم ةشككرم أن ة ككان ككك ع وعلتشككرلم مسككت (  يف علظكك  وعلل ككني. وعا ككآ: أمككا ت مككا كككأن هللا  
 ةرسإ علر ق. 

ع(كرو  عكر ) أصكا مركركة  وذها أ ا ع(رو    عل الج وعل ساىلي وعلللك  وو لكا وهسكرم يف عل شكا  إو عل كافلني (وأ كا 
مكك  أن ككع كل(ككات كل(ككة (وةكك ) وكككا  عخلطككاب وف كك  (أعلككم) و(أن). وأصككلم: وةلكك  ععلككم أهككم ككك عو فحكك   المل علاةكك  
وح   ف   (ععلم) فعان (وة أهم). وكتا تهنا متعلة على ه ع علاتم مت لنة ألصا صانت نمزع ك(اع كل(اتم ف اهت مث  

 علنحت. 
ر عاتلفكاع يف علانكف فكاجل(هنان ة فكان علكى (وة أهكم)  ت(امكم وعلكر ض ة كف علكى (و ) وعلكر ض والاكتال  هك ه علت كاذة 

 ة ف على (وة ). 
وم آ عيةة على عألناعل كلهنا أن عل ة  كاهاع ةت(نان منزلة نانون ه ماع على متنلهنم اا نأوع ساج عانرتم وعمتل هنم عل مكا  

ل م وععل(اع وتاب علرحى مبا ن ن للناس م  علر ق فنالكا    كهنم م  تل  عل عة وم  افي تعرفات هللا ت او يف ا
    ا   ل  وأعلناه. 

   
 

 3171صفحة : 
 
 وعلرسإ: مست (  جما ع يف علس ة وعل ثرة.   
(وة  ن) م انع ن ن عات   و وها مب آ: أع ى مب  عنو وها جما  يف عل لة ألن علت  ةر ةستلزمل نلكة عا ك ن ل سكر ت ك ةر  

  ثأ نال ت او (وم  ن ن عللم ن نم فللنفع  ا آمه هللا ال ة لف هللا هفسا إال ما آمها). علشيج عل
وفاىل ة علرلان   الم (م  عراذه) عإلمياج إو أهم يف  سطة عألن عق ون نها متعر  تعر  عاال  يف مل م إذ عارسكا  هلكم  

 وعا  ون عللهنم كلهنم عرل ه فح هنم علرحى مبا هلم ماالهم. 
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وم كآ (لككا ال عن مك  هللا عللنككا خلسكف  نككا): لكاال أن مكك  هللا عللنككا فحفظنكا مكك  ن ق ككر ق نككانون خلسكف  نككاو أ  ل نككا  
لغلنا مث  لغلان نانون فنسف  نا ك(ا اسف  مو أو لكا ال أن مك  هللا عللنكا من مل ه ك  مك   كل تم نكانون خلسكف  نكا  

  ثرات عإلميان.  ك(ا اسف  م و عاحرلمو أو لاال أن م  هللا عللنا
ونككرأ عجل(هنككان (خلسككف  نككا) علككى  نككاج ف كك  (اسككف) لل(مهنككال لل لككم ابلفاعكك  مكك  نككاهلم: لككاال أن مكك  هللا عللنككا. ونككرأه  

 ة  اب  فت  عخلاج وعلسنيو أ  خلسف هللا عألنض  نا. 
 هللا. ومجلة (وة أهم ال ةفل  عل افرون) ت رةر للت ماو أ  ن  ترني أن سرا هالك ها كفره  رسال  
[)  عهتهنكت نعكة نكانون مبكا 83(تل  عل عن عيارة جن لهنا للك ة  ال ةرةك ون علكاع يف عألنض وال فسكاذع وعل انركة لل(ت كني] 

فلهنا مك  عل كرب مك  اكأ و كرو فأع ركت ابسكتئنا  ككالمل عك  عجلكزعج علكى عخلكأ وحك ه يف عحللكاة عأل  ةكة وأصكا م ك ة للك ة  
 ر عجلنة   ناعن عل عن ل كر عخلسف   عن نانون لل( ا لة  ني ذعن  عىللة وذعن اال ة. حاهلم     حال نانونو مع مناسرة ذك

وع ت ئ عل المل اب ت عج مشاق وها عسم عإل انة إو قأ م كان م  نر  للستشكر  علسكامع إو م رفكة عاشكان إللكم فل  ركم  
  نالم عرل ة    عأل رص:           لاهم ابالسم عا ر  ابلالمل علاعنع  لاان أو   ال م  عسم عإل انة ك(ا يف

 تل  عرسي ق ىب ترة   اييل                      ألكركني تكرة  أمل لك الل .. عأل لات.   
ومجلة (جن لهنا) ها ارب عارت أ وكا  عخلطاب عل   يف عسم عإل انة قأ مرعذ  م خمالا م ني ماتكم إو كك  سكامع مك   

  للنيب (ص) وعا عاذ ترللغم إو عألمة  أن مجلع آ  عل رآن. نرعج عل رآن. ونا  أن ة ان اطااب
وعل عن: حم  علس آو ك الكم ت كاو (هلكم ذعن علسكالمل عنك  نهبكم) يف عأله كامل. وأمكا إلكالق علك عن علكى تهنكنم يف نالكم ت كاو  

 (وأحلاع نامهنم ذعن علراعن) فهنا هت م ك الم أم علغال علطهنا :          
عهلاةنكككا                      إذع هزلكككاع وال نوض عهلككك ون فاسككت (ال علكككروض للهنكك ون هت كككم ألن عا كككامل  وال ةرعككان أكنكككا   

 م امل ت رةض. 
 وعيارة: مرعذ  م عل عىل(ةو أ  علب ال ذعن    هاو فاللفظ مست (  يف صرة  م ناه وكناةتم.  
م فلهنكم أحكاعل ذعت مرعتكا أفعكحت عنهنكا آايت وم آ ت لهنا هلكم أصكا حم كرة ألتلهنكم لكلس هلكم قأهكا. وأمكا مك  عك عه 

 أارى وأاران هراةة فان أح امل عل ة  ال ة تعر يف عستنرالهنا على لاك كل(ة وعح ة. 
وع  علف ل     علاض أهم نرأ ه ه عيةة ص نال: ذهرت عألمال ههنناو أ  أمكال علك ة  ةزع(كان أهكم ال ة كر مكع عإلميكان  

 عل  ابو وه ع نال عارتئة نال ناىللهنم:           يج وأن عاؤمنني كلهنم انتان م  
 ك  مسل(ا وم  عل هاب فال هف                      حا ا عاهنل(  أن ةر  تن كل ع    
لكككا  كككاج أن ةعكككلل  انن تهنكنككككم                      مكككا ككككان أهلكككم نلرككك  علكتكاحككككل ع وم كككآ (ال ةرةككك ون) كناةكككة عككك : ال   

رة  علف   ال ةف لم إال م رها. وه ع م  ابب (وهرة  أن من  علكى علك ة  عست ك فاع يف عألنض) ك(كا ةف لانو ألن م  ال ة
 ت  مل يف أول ه ه علسانة. 

وعل لا: علت رب ع  عحلع وعلى عخللعو وعلطغلان يف عألع(الو وعلفساذ: ح  علعال و وها ك  ف   م مامل يف علشرة ة أو  
 ل ى أه  عل  ال علرعتحة. 
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عل انرككة لل(ت ككني) تكك ةل  وهككا م طككا  علككى مجلككة (تلكك  علكك عن) و ككم صككانت مجلككة (تلكك  علكك عن) كلهنككا تكك ةلال اككا ونالككم (و  
 ع ت(لت عللم م  إورات عحل م لل امل ابااصال م  نالم (لل ة  ال ةرة ون علاع يف عألنض) وعا ر   المل عالستغرعق. 

عحلالة عيارة   ك  حالكة سكا  ة وقلكا إلالنهنكا علكى عانركة  وعل انرة: وصف عام  م املة عألمساج ل ثرة علاصف  م وهي 
 عخلأ. وت  مل عن  نالم ت او (فاهظروع كلف كان عانرة عا   ني) يف أول عأله امل. 

   
 

 3172صفحة : 
 
[) تتنكزل 84(م  تاج ابحلسنة فلم اأ منهنا ومك  تكاج ابلسكلئة فكال نكزى علك ة  ع(لكاع علسكلئات إال مكا ككاهاع ة (لكان]  
لة (م  تاج ابحلسنة) منزلكة  ك ل عال كت(ال جل(لكة (وعل انركة لل(ت كني) ألن عل انركة ذعت أحكاعل مك  عخلكأ وذنتكات مك  مج

 علن لم وهي على حسا ما نيج  م عات ان م  عحلسنات فتفاوت ذنتاهتم  تفاوهتا. 
  ح ككر ابلسككلئة ةككامل عل ككرض علككى ويف عاتلككان ف كك  (تككاج) يف عااحكك ني هنككا إ ككانة إو أن عاككرعذ مكك  ح ككر ابحلسككنة ومكك 

عحلسككاب. ففلككم إ ككانة إو أن عل ككربة  امتككة عألمككر وهككي مسككألة عااعفككاة. وأمككا عاتلككان ف كك  (ع(لككاع) يف نالككم (علكك ة  ع(لككاع 
 علسلئات) فل(ا فلم م  علتنرلم على أن ع(لهنم ها علة تزعىلهنم  ايذة يف علتنرلم على ع ل هللا ت او. 

ن ك  حسنة حتتا  على اأ ال حمالة ةع  إو هفس عحملس  أو إو قأه فللمكاىلي ابحلسكنة اكأ وم آ (فلم اأ منهنا) أ 
أف كك   ككا يف حسككنتم مكك  عخلككأو أو فلككم مكك  هللا إحسككان عللهنككا اككأ مكك  عإلحسككان علكك   يف عحلسككنة نككال ت ككاو يف آايت 

 هللا.  أارى (فلم عشر أمثاهلا) أ  فلم م  عجلزعج حسنات أمثاهلا وها ت  ةر   ل(م
واا ذكر تزعج عإلحسان أع ا     ذل  م ا لة ف ك  هللا ت كاو علكى عحملسك     لكم مكع عاسكيج علكى عكاذة عل كرآن مك   

 نرن علرتقلا ابلرتهلا. 
(وم  تاج ابلسلئة) ما ص نم عل ة  ع(لاع علسلئاتو و(عل ة  ع(لاع علسلئات) علثال ها عني (م  تاج ابلسلئة) ف ان   

إلحكك(ان من ة ككال: ومكك  تككاج ابلسككلئة فككال نككزون عخل؛ ول نككم عكك ل عكك  م ت ككى علظككاهر ألن يف علتعككرة  عا ككامل م ككامل ع
 اصكفهنم ب(ع(لككاع علسككلئات) ت رةكرع إلسككناذ ع(كك  علسككلئات إلكلهنم ل عكك  هتمككني هكك ع عل (ك  علكك ملم وترغككلض علسككلئة إو 

 نلاب علسام ني م  عاؤمنني. 
اج مفكر  عك  ف ك  (نكزى) عانفكي عافلك  ابلنفكي ع(كامل أهكاعع عجلكزعجو وعاسكتثآ تشكرلم ويف نالم (إال مكا ككاهاع ة (لكان) عسكتثن 

 للرو أ  تزعج  رلم عل   كاهاع ة (لاهم. وعارعذ عاشاهبة وعا(اولة يف عر  عل ة و أ  تزعج وفانا اكا ككاهاع ة (لكان وتكاناي 
 على م  عنه ال حلف فلم وذل  ماكال إو عل لم عإلهلي. 

[) ع ت عج كالمل 85  فرض علل  عل رآن لرعذك إو م اذ ن  نم أعلم م  تاج ابهل ى وم  ها يف حالل مرني](إن عل  
للتناةم  شأن حم(  (ص) وتثرلت فؤعذه ووع ه  س  عل انرة يف عل هلا وعياكرةو وإن إه كان أهك  عل كالل نسكالتم ال ة كأه 
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 مل لكك ل  مكك  أحككاعل نسككالة ماسككى عللككم علسككالمل مككا فلككم عككربة ألن هللا أعلككم مهككم علككى هكك ى وأصككم علككى حككالل   كك  أن نكك
 ابا انهة  ني حايل علرسالني وما ل لاه م  عا رحني. 

 وعفتتا  عل المل  ر  علتأكل  لالهت(امل  م.  
ة وتككيج اباسككن  إللككم عسككم ماصككال ذون عمسككم ت ككاو عل لككم اككا يف علعككلة مكك  عإلميككاج إو وتككم  نككاج عخلككرب. وأهككم اككرب عل رعمكك 

وعلتأةل  أ  أن عل   أعطاك عل رآن ما كان إال م  نع هعرك وكرعمت ؛ ألن إعطاج عل رآن  يج ال هظأ لم فهنا ذلل  على  
 ك(ال عناةة هللا ابا طى. نال ك ا     هأ:          

ت ظكلم  كأن علرسكال  مهنال ه عك عل   أعطكاك انفلكة عل                      نكرآن فلهنكا مكاععلظ وتفكعككل  وفلكم إميكاج إو  
 (ص). 

وم آ (فرض علل  عل رآن) عاتانه ل  م  ناهلم: فرض لم ك عو إذع عني لم فرحاو أ  هعلرا. واا حك(  (فكرض) م كآ  
 (أهزل) ألن فرض عل رآن ها إهزعلمو ع   فرض  ر  (على). 

ة ت كلم حككر  عالهتهنكاج. وعلتن ككأ يف  وعلكرذ: إنتككاع  كيج إو حالككم أو م اهكم. وعا ككاذ: عسكم م ككان عل كاذو أ  عألول ك(ككا 
(م اذ) للت ظلم ك(ا ة ت لم م امل علاع  وعلرشانةو ومان هن(ا     نالم (م  تاج ابحلسنة فلكم عشكر أمثاهلكا)و أ  إو م كاذ 

 أ  م اذ. 
إللم   ك  أن  وعا اذ نا  أن ة ان مست (ال يف م آ آار أحاعل علشيج ونرعنه عل   ال عهت ال منم تشرلهنا ابا ان عل اىل  

ص ن منم أو كناةة ع  عألاانة فل ان مرعذع  م عحللاة عيارة. نال ع   عطلة: ون  ع تهنر ةامل عل لامة ابا اذ هم م اذ عل   
عه. أ  فأ شر مبكا تل كى يف م كاذك مك  عل رعمكة علكب ال ت اذهلكا كرعمكة وعلكب ال ت طكى ألحك  قكأك. فتن كأ (م كاذ) أفكاذ أهكم 

 رم على علعلة أفاذ أهم ال ة طى لغأه مثلم ك(ا أن عل رآن مل ةفرض على أح  مثلم. عظلم علشأنو وترت
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ونا  أن ةرعذ ابا اذ م ناه عاشهناذ عل رةا م  عحل ل ة. وها ما ة اذ إللم عارج إن قاب عنمو فكأعذ هنكا  لك ه علك   ككان   

تكم منكم ص عكاذه إللكم ألن علكرذ ةسكتلزمل عافاننكة. وإذ نك  كاهكت علسكانة  م وها م ة. وه ع علاتم ة ت ي عهم كناةكة عك  ارو 
م لة ونسال هللا (ص) يف م ة فالاع  ابلرذ كناةة ع  عخلروص منم نر  أن ةرذ عللم. ون  كان علنيب (ص) أن  يف علنامل أهم 

ككان م ك  إذ خيرتك  نامك  ةهناتر إو أنض ذعت خن  ك(ا يف ح ة  علرنان و وكان نال لم وننة  ك  هافك : اي للتكو أ
وق  ةك نكو ةامك  أهعكرك هعكرع مكؤ نعو ف(كا ككان ذلك  كلكم للغلكا عك  علكم نسكال هللا (ص) علكى أهكم نك  نلك : إن هك ه 
عيةة هزلت عللم وها يف عجلحفة يف لرة م إو عهلمرة ك(ا ت  مل يف أول علسانة فاع  ابلرذ عللهنا وها ذاالم إللهنا فاحتا هلا 

نو  ع  ع   عراس تفسأ عا اذ   ل  وكال علاتهنني ةعك  أن ة كان مكرعذع علكى مكا ت كرن يف عا  مكة ومت( نا منهنا. ف   
 علتاس ة. 
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ص ت ان مجلة (نك  نم أعلكم مك  تكاج ابهلك ى) ابلنسكرة إو علاتكم عألول مبنزلكة علتفرةكع علكى مجلكة (لكرعذك إو م كاذ)و أ   
ان علم هللا اباهنت   وعل ال م آ  م ع  عت كا  عألمكر  كال نةكا ألن نعذك إو ةامل عا اذ ف(ظهنر عاهنت   وعل النيو فل 

 علم هللا ت او ال ة رتةم تلرلس وت ان ه ه عل ناةة ت رة ا اباشركني أصم عل الان. وأن علنيب (ص) ها عاهنت  . 
   مل ة   م روفكا مك  وهل ه علن تة عرب ع  تاها عاهنت    ف   (م  تاج) لمل انة إو أن عاهنت   ها عل   تاج هب  

نر  ك(ا ة ت لم: تاج    عو وعكرب عك  تاهكا عل كالني ابجل(لكة عالمسلكة عا ت كلة وركات عل كالل عاشك ر ابن عل كالل هكا 
أمرهم عل  مي علرعسخ فلهنم مع ما أفاذه حكر  علظرفلكة مك  عهغ(اسكهنم يف عل كالل وإحالتكم هبكم. وة كان عا كآ حلنئك  علكى 

ايكم ل لكى هك ى أو يف حكالل مركني) لظهنكان أن عارلكر هلك ع عل كالمل ال ةفكرض يف ح كم أن ة كان ح  نالم ت او (وإان أو إ
 ها علشع عل ال فلت ني أن عل ال م  االفم. 

وابلنسرة إو علاتم علثال ت ان مبنزلة عااعذعة وعاتانكة ونطكع عكاذلكة. فكاا آ: عك  عك  إوركات هك عك وحكالهلم وكلهنكم إو  
ك ةككامل ةترككني أن هللا هعككرك واك هلم. وعلككى عا نلككني فم(لككة (نكك  نم أعلكم) مسككتأهفة عسككتئنافا  لاهلككا عكك  ةكامل نذك إو م ككاذ

 مجلة (إن عل   فرض علل  عل رآن) تاعاب لسؤعل ساىل  ةثأه أح  عا نلني. 
إعككك عذ  ويف ت كك مي مجلكككة (إن علككك   فكككرض عللككك  عل ككرآن لكككرعذك إو م كككاذ) علكككى مجلكككة (نكك  نم أعلكككم مككك  تكككاج ابهلككك ى) 

لعالحلة عجل(لة علثاهلة لل( نلني عا كانة . فهن ع م  عل اللة على م ال عل كالمل مباعن كم وترتلكا هظامكم وت ك مي عجل(ك  عك  
 ماعحع أتاأها لتافأ عا ال. 

(ومككا كنككت ترتككاع أن ةل ككى إللكك  عل تككاب إال نمحككة مكك  ن كك ) عطككف علككى مجلككة: (إن علكك   فككرض عللكك  عل ككرآن) عخل  
ما ت ك(نتم مك  علاعك  ابلثكاعب عجلزةك  أو ابلنعكر عاركنيو أ  ك(كا محلك  ترللكر عل كرآن ف كان ذلك  عالمكة علكى أهكم ابعتران 

أع  ل  عجلزعج ابلنعر يف عل هلا وعيارة. ك ل  إعطاؤه إايك عل تاب ع  قأ ترنا من     مبحض نمحة ن  و أ  ها  
 عىل  فاهكم مكا عاتككانك لك ل  إال ألهكم أعكك  لك  هعكرع مرلنككا كك ل  يف أهكم عالمككة لك  علكى أن هللا ال ةككرتك هعكرك علكى أعكك

 وواعاب تزةال. 
 وه ع أة ا م  ذاللة عجل(لة على م آ قأ معر   م    على م آ ت رة ي   اللة مانع عجل(لة.  
ل اع إلككلهنم وإل كاج عل تككاب إللكم وحلككم  كم إللككم. أللكع عللككم عسكم عإلل ككاج علكى وتككم عالسكت انة ك(ككا ت ك مل يف نالككم ت كاو: (فككأ 

 عل ال إه م ل اذ ان وأل اع إو هللا ةامئ  علسلم) يف سانة علنح . 
وعالستثناج يف (إال نمحة م  ن  ) عستثناج من طع ألن علنيب (ص) مل خيامر هفسم نتاج أن ةر ثكم هللا   تكاب مك  عنك ه  ك    

 كان ذل  جمرذ نمحة م  هللا ت او  م وعصطفاج لم. 
[ وال ةعككك ه  عكككك  آايت هللا   ككك  إذ أهزلكككت إللكككك  وعذع إو ن ككك  وال ت كككاه  مكككك  86فرة ](فكككال ت كككاه  ظهنككككأع لل كككا 

 [)  87عاشركني]
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تفرةككع علككى مجلككة (إن علكك   فككرض عللكك  عل ككرآن) ومككا عطككف عللهنككا ومككا هلكك   لنهن(ككا  ككا عنت ككى مجل ككم علاعكك   نعككره   
 إو نامل هم يف حالل مرنيو وأن عل   نمحم فآمه عل تاب على قأ وظهنان أمره وفا ه يف عل هلا وعيارةو وأهم تاج م  هللا

ترنا منم ال ن   أمره س ى فأع ا ذل   تح ةره م  أذى مظاهرة لل(شركني فان ف   عل كان اكا ونكع يف سكلاق علنهنكي 
 ككان يف سككلانم وكككان سككلاق علنهنككي مثكك  سككلاق علنفككي ألن علنهنككي أاككا علنفككي يف سككاىلر تعككانةف عل ككالمل كككان ونككاع ف كك  عل

 مفل ع ت (لم علنهني ع  ك  كان م  أكاعن عاظاهرة لل(شركني. 
وعلظهنكككأ: عا كككني. وعاظكككاهرة: عا اهكككةو وهكككي مرعتكككا أعالهكككا علنعكككرة وأذانهكككا عاعكككاه ة وعلتسكككام و ألن يف عاعكككاه ة علكككى  

عاه تهنم وعلتسام  م هنمو وها ةستلزمل عارقاب إعاهة لرعقرم. فل(ا مش  علنهني مجلع أكاعن عاظاهرة هلم عنت ى علنهني ع  م
عألمر     عاظاهرة فل ان كناةة ع  عألمر ابلغلظة عللهنم كعرة  نالكم ت كاو (وعقلكظ علكلهنم). وهك ع عا كآ ةناسكا ككان 

 عيايت آار ما هزل نر  عهلمرة و    متانكتم عاشركني ومغاذنتم عل   ة (روهم. 
) عللهنم وت اةة ذععي   تم م هنم. ووتكم أتوةك  علنهنكي  عكرفم عك  ظكاهره أو ونل  علنهني للتهنللج إلاثنة ق ا علنيب (ص 

 ع    ض ظاهره ها أن عانهني عنم ال ةفرض وناعم م  علرسال (ص) حىت ةنهنى عنم ف ان ذل  نرةنة على أهم مؤول. 
لم عك  أن ةت رك  مكنهنم وتاتلم علنهني إللم ع  أن ةع وه ع  آايت هللا يف نالم (وال ةع ه  ع  آايت هللا) كناةة ع  ص  

ما فلم ص  ع  آايت هللا ك(ا ة ال عل رب: ال أعرفن  تف   ك عو كناع  م ع : أهم ال ةف لم. فل ر  عات لم علناهي ف لم. 
وعا عاذ: حت ةر عاسل(ني م  علركان إو عل افرة  يف  يج م   ؤون عإلسالمل فان عاشركني  اولان صر  عاسل(ني ع  

 ل عل ة  كفروع ال تس( اع هل ع عل رآن وعلغاع فلم ل ل م تغلران). مساع عل رآن (ونا
 ونل  ها للتهنللج أة او وأتوة  ه ع علنهني أك  م  أتوة  نالم (فال ت اه  ظهنأع لل افرة ).  
: أن ونا  أن ة ان علنهني يف (ال ةع ه ) صي صرفة ك(ا كان عألمر يف نالكم (ف كال هلكم هللا ماتكاع) أمكر ت كاة . فكاا آ 

هللا ن  ح(  لرسالم صر  عاشركني ع  أن ةع وه ع  آايت هللا وذل  إذ حال  لنم و لنهنم من أمره ابهلمكرة وةسكرها لكم 
 ولل(سل(ني م م. 

وعلت لل  ابلر  ةة يف نالم (    إذ أهزلت إلل ) لت لل  علنهني أايما كان عارعذ منمو أ  نا  أن ةع وك ع  آايت هللا   ك   
 لل  فاهم ما أهزهلا إلل   طال وعرثا ك الم ت او (م      ما تاجهتم علرلنات). إذ أهزهلا ع

وعألمر يف نالم (وعذع إو ن  ) مست (  يف عألمر ابل وعمل على عل عاة إو هللا ال إو إناذ عل عاة ألن ذل  حاص و أ   
 ال ةعرف  إعرعض عاشركني ع  إعاذة ذعاهتم إع عنع هلم. 

عل عاج مست (ال يف عألك(  م  أهاععمو أ  أه      عخلروص مك  م كة أ ك  مت نكا يف علك عاة إو هللا  كا  ونا  أن ة ان  
 كنت م  فر  ألن تشغلا عاشركني عللم كان ةرهع صفاج تفرقم لل عاة. 

 ومجلع ه ه علناعهي وعألوعمر ذعالة يف حلز علتفرةع ابلفاج يف نالم (فال ت اه  ظهنأع لل افرة ).  
نالم (وال ت اه  م  عاشكركني) فكان محلكت (مك ) فلكم علكى م كآ علتر كلض ككان علنهنكي مكؤوال ميثك  مكا أولكاع  كم علنهنلكني أما  

 علل ة  نرلم أهم للتهنللجو أو أن عا عاذ  م عاسل(ان. 
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ماتكم إو  [) هك ع علنهنكي88(وال ت ع مع هللا إهلا آار ال إلم إال ها ك   يج هال  إال وتهنم لم عحل م وإللكم ترت كان] 
علنيب (ص) يف علظاهرو وعا عاذ  م إ طال علشرك وإظهنان حالل أهلكم إذ ةزع(كان أصكم م رتفكان  هللكة هللا ت كاو وأصكم إمنكا 
عهكك وع لككم  ككركاج و ككف اجو فرككني هلككم أن هللا ال إلككم قككأهو وأن عهفككرعذه ابإلهللككة يف هفككس عألمككر ة  ككي  ككرطالن عإل ككرعك يف 

 عكو فم(لة (ال إلم إال ها) يف م آ عل لة للنهني عل   يف عجل(لة نرلهنا. عالعت اذ ولا أح ف إ ر 
ومجلة (ك   يج هال  إال وتهنم) علة اثهلة للنهني ألن هالك عأل لاج علب منهنا عألصنامل وك  ما عر  مكع هللا وأ كرك  كم  

 ذلل  على عهتفاج عإلهللة عنهنا ألن عإلهللة تنايف عهلالك وها عل  مل. 
 (  يف م آ عل عت. وعا آ: ك  ماتاذ هال  إال هللا ت او. وعهلالك: علزوعل وعاله  عمل. وعلاتم مست  
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ومجلة (لم عحل م وإللم ترت ان) ت ةل  فل ل  كاهت مفعالة ع(ا نرلهنا. وت  مي عكرون ابلكالمل إلفكاذة عحلعكرو وعحملعكان   

 فلم ها عحل م عألصو أ  عل   ال ةرذه نعذ. 
وعلرتاع مست (  يف م كآ: آاكر عل كان علكى وتكم عالسكت انةو ألن ح ل تكم عالهعكرع  إو م كان نك  فاننكم فاسكت (  يف  

معأ عخللع وها علر       عاات؛  رم  رتاع صاحا عانزل إو منزلمو ووتم علشرم ها عالست رعن وعخللاذ فهنا مرعذ منم 
 لال عإلنامة. 

امل ابخلرب ألن عاشركني هفاع علرتاع م  أصلم ومل ة الاع ابلشركة يف ذل  حىت ة ان علت  مي وت  مي عكرون ب(إو) لالهت( 
 للتنعلل. 

وعا عاذ م  ت  ذ ه ه عجل(  إورات أن هللا منفرذ ابإلهللة يف ذعتم وها مك لال مجلكة (ال إلكم إال هكا). وذلك  أة كا ةك ل  
ت كاو ت كني أهكم مل ةاتك ه قكأه فثركت لكم عل ك مل عأل يل وأن هللا ت كاو على صفة عل  مل ألهم اا عهتفكى تكنس عإلهللكة عك  قكأه 

ابق ال ة رتةككم عل كك مل السككتحالة عكك مل عل كك ميو وذلكك  مكك لال (ككك   ككيج هالكك  إال وتهنككم)و وأهككم ت ككاو منفككرذ يف أف الككم 
شككركني علكك ة  تككا وع ابلتعككر  عاطلككع علكك   ال ةككرذه قككأه فلت كك(  ذلكك  إورككات عإلنعذة وعل كك نة. ويف ككك  هكك ع نذ علككى عا

  ركتم يف عإلهللةو وأ ركاع م م آهلتهنم يف علتعر  ابلشفاعة وعلغا . 
 ص أ ط  إه انهم علر     الم (وإللم ترت ان).  
  سم هللا عحل(  علرحلم  
 سانة عل ن رات  
ل: ككان عاشكركان إذع ع تهنرت ه ه علسانة  سانة عل ن رات م  عهنك  نسكال هللا صكلى هللا عللكم وسكلم اكا نوعه ع رمكة نكا 

مس اع تس(لة سانة عل ن رات ةستهنزىلان هب(او أ  هب ه عإلحافة فنكزل نالكم ت كاو (إان كفلنكاك عاسكتهنزىلني) ة كو عاسكتهنزىلني 
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هب ع ومثلم ون  ت  مل عإلااع إو ذل  عن  نالم ت او (إن هللا ال ةستحلي أن ة رب مكثال مكا   احكة ف(كا فانهنكا) يف سكانة 
 علر رة. 

تم إلالق ه ع عالسم على ه ه علسانة أصا عاتعت   كر مث  عل ن رات يف نالم ت كاو فلهنكا (مثك  علك ة  عهك وع مك  وو  
 ذون هللا أوللاج ك(ث  عل ن رات عه ت  لتا). 

وهككي م لككة كلهنككا يف نككال عجل(هنككانو وم هلككة كلهنككا يف أحكك  نككايل ع كك  عرككاس ونتككاذةو ونلكك     ككهنا مكك ل. نوى علطككرب   
يف أسككراب علنككزول عكك  علشكك يب أن عيةتككني عألوللككني منهنككا أ  إو نالككم (ولككل ل(  عل ككاذ ني) هزلتككا   كك  عهلمككرة يف وعلاعحكك   

أانس مك  أهكك  م ككة عسككل(اع ف تككا إلككلهنم أصككحاب علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم مكك  عا ةنككة أن ال ة ركك  مككنهنم إسككالمل حككىت 
 فرذوهم. ةهناتروع إو عا ةنة فنرتاع مهناترة  فاتر هنم عاشركان 

ونوى علطكرب  عك  ع رمكة عك  ع ك  عرككاس أن نالكم ت كاو (ومك  علنكاس مكك  ة كال آمنكا ابهلل) إو نالكم (ولكل ل(  عانككاف ني)  
 هزلت يف نامل مب ة وذكر نرةرا  ا نوى ع  علش يب. 

تكككلو  ويف أسكككراب علنكككزول للاعحككك  : عككك  م اتككك  هزلكككت عيةتكككان عألوللكككان يف مهنمكككع مكككاو ع(كككر  ككك  عخلطكككاب اكككرص يف 
عاسل(ني إو   ن فرماه عامر    عحل رمي م  عاشركني  سهنم ف تلم فمزع عللم أ اه وعمرأتم فأهزل هللا هاتني عيةتني. وع  
علي ع   أم لالا أن علسانة كلهنا هزلت  ني م ة وعا ةنة. ونل : إن آةة (وم  علناس م  ة ال آمنا ابهلل) هزلت يف انس 

اع إذع مسكهنم أذى مك  عل فكان وعف كاهم يف ابلك  عألمكر وأظهنكروع لل(سكل(ني أصكم مل ةزعلكاع علكى م  ح فة عاسل(ني مب ة كاه
 إسالمهنم ك(ا سلأيت عن  تفسأها. 

ونال يف عإلت ان: وة م إو ما عستثو م  عا ي فلهنا نالم ت او (وكأة  م  ذع ة ال حت(  ن نهنا) اا أارتم ع   أم حاص  
لم أمككر عاككؤمنني علكك ة  كككاهاع مب ككة اباهنككاترة إو عا ةنككة ف ككالاع كلككف ه كك مل  لكك ع للسككت لنككا فلككم أن علنككيب صككلى هللا عللككم وسكك

 م لشة فنزلت (وكأة  م  ذع ة ال حت(  ن نهنا). 
ونل  ه ه علسانة آاكر مكا هكزل مب كة وهكا ةناكك   ظكاهره ت لهنكم هك ه علسكانة ان لكة نرك  سكانة عاطففكني. وسكانة عاطففكني  

. ومي   عجل(ع من ع ت عج هزول سانة عل ن رات نر  ع ت عج هزول سانة عاطففني ص هزلت سكانة عاطففكني  آار علسان عا لة
 كلهنا يف عا ة علب كاهت تنزل فلهنا سانة عل ن رات ص ص     ذل  مجلع ه ه علسانة. 

علككرومل ونركك  سككانة عاطففككنيو وهكك ه علسككانة هككي علسككانة عخلامسككة وعلث(ككاهان يف ترتلككا هككزول سككان عل ككرآن هزلككت   كك  سككانة  
وسلأيت عن  ذكر سانة علرومل ما ة ت ي أن عل ن رات هزلت يف أوعار سنة إح ى نرك  عهلمكرة فت كان مك  أاكرايت علسكان 

 عا لة  ل  مل ةنزل    ها مب ة إال سانة عاطففني. 
   
 

 3176صفحة : 
 
 وآايهتا تسع وستان ابتفاق أصحاب عل  ذ م  أه  عألمعان.   
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 أقرعض ه ه علسانة  
عفتتكا  هكك ه علسككانة ابحلككرو  عا ط كة ةككؤذن من مكك  أقرعحككهنا حتك   عاشككركني ابإلتلككان مبثكك  سكانة منككم ك(ككا  لنككا يف سككانة  

علر رةو وت عل عاشركني يف أن عل رآن هزل م  عن  هللا ها عألص  فل(ا ح    ني عاسل(ني وعاشركني م  عألح ع  عا رب 
لم هنا (أن ة الاع آمنا وها ال ةفتنان). فت ني أن أول أقرعض ه ه علسكانة تثرلكت عاسكل(ني علك ة  فتكنهنم عنهنا ابلفتنة يف نا 

 عاشركان وص وهم ع  عإلسالمل أو ع  عهلمرة مع م  هاتروع. 
 ووع  هللا  نعر عاؤمنني وا ل أه  علشرك وأهعانهم ومل نهنم م  أه  عل تاب.  
 اذ منهنم ولا كاهاع عنرب عل رع ة. وعألمر مبمافاة عاشركني وعال ت  
 ووتاب صرب عاؤمنني على أذى عاشركني وأن هلم يف س ة عألنض ما ةنملهنم م  أذى أه  علشرك.  
 وجماذلة أه  عل تاب ابلب هي أحس  ما ع ع علظااني منهنم لل(سل(ني.  
 . وأمر علنيب صلى هللا عللم وسلم ابلثرات على إ ال  عل رآن و رعىلع عإلسالمل 
 وعلتأسي يف ذل  محاعل عألمم علب تاجهتا علرس و وأن حم( ع صلى هللا عللم وسلم تاج مبث  ما تاجوع  م.  
 وما هل  أاران م  ذكر فلهنا م  علرس  م  عل رب.  
 وعالست الل على أن عل رآن منزل م  عن  هللا   لل  أملة م  أهزل عللم صلى هللا عللم وسلم.  
  ن م هللا عللهنم لل ل اع ع  عراذة ما ساعه. وت كأ عاشركني  
 وإلزعمهنم  ورات وح عهلتم مصم ة رتفان مهم االع م  يف علس(اوعت وم  يف عألنض.   
 وعالست الل على علر   ابلنظر يف   ج عخللع وها ععما م  إعاذتم.  
 وإورات عجلزعج على عألع(ال.  
 وهم ةتهن (ان ابست مالم.  وتاع  عاشركني ابل  عب عل   فتلهنم  غتة 
 وحرب عاث  الهاذ عاشركني أوللاج م  ذون هللا مبث  وهي  لت عل ن رات.  
 [) ت  مل عل ال يف م ال أمثاهلا مستاىف عن  مفتت  سانة علر رة. 1(أمل] 
أو عل تكاب   ك  تلك  وععلم أن علتهنمي عا عاذ  م علت ملز فيت يف كثأ م  سان عل رآن ولكلس ةلكزمل أن ة كع ذككر عل كرآن  

عحلرو  وإن كان ذل  ها علغالكا يف سكان عل كرآن مكا عك ع وكال  سكان وهكي فاحتكة سكانة مكرمي وفاحتكة هك ه علسكانة وفاحتكة 
سانة علرومل. على أن ه ه علسانة مل ه  م  إ انة إو علتحك    عمكا  عل كرآن ل الكم ت كاو (أو مل ة فهنكم أان أهزلنكا عللك  

 عل تاب ةتلى عللهنم). 
[) عالسكتفهنامل يف (أحسكا) مسكت (  يف عإله كانو أ  إه كان 2(أحسا علنكاس أن ةرتككاع أن ة الكاع آمنكا وهكم ال ةفتنكان] 

حسران ذل . وحسا مب آ ظ و وت  مل يف نالكم ت كاو (أمل حسكرتم أن تك الاع عجلنكة) يف سكانة علر كرة. وعاكرعذ ابلنكاس كك  
س عاكرو أ  أحسكا علنكاس ونكاع تكركهنم ألن ة الكاع آمنكاو ف الكم (أن عل ة  آمنكاعو فكال ال كناةكة عك  حعكال عا كال يف هفك

ةرتكاع) مف ال أول ل(حسا).ونالم (أن ة الاع آمنكا)  كرم مجلكة يف حمك  عاف كال علثكال وهكا جمكرون  كالمل تكر حمك و  مكع 
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عل لكم ال تت ك ى إو (أن) ح فا مطرذعو وعلت  ةر: أحسا علناس تركهنم قأ مفتاهني ألت  ناهلم: آمناو فان أف كال علظك  و 
علكك وعت وإمنككا تت كك ى إو عألحككاعل وعا ككال وكككان ح هنككا أن ة ككان مف اهلككا وعحكك ع ذعال علككى حالككةو ول كك  تككرى عسككت (ال 
عل المل على أن ن لاع هلا عسم ذعت مف االو ص ن لكاع مكا ةك ل علكى حالكة للك عت مف كاال اثهلكا. ولك ل  نكالاع: إن مف كايل 

 وحناه  أصلهن(ا مرت أ وارب. أف ال عل لاب  أ  عل لم 
 وعلرتك: ع مل ت هن  علشيج     عالتعال  م.  
وعلرتك هنكا مسكت (  يف ح ل تكم ألن علك ة  آمنكاع نك  ككاهاع خمكالطني لل(شكركني ومك   مكرهتمو فل(كا آمنكاع عاتعكاع مهفسكهنم  

منكا عتهنم ل( ككا يف إنالعهنكم عكك  واكالفاع أحكاعل نككامهنم وذلك  مظنكة أن ةككرتكهنم عاشكركان و كأصمو فل(ككا أإ عاشكركان إال 
عإلميان ونع ذل  منهنم مانع عاراقتة وعلت ماو وت  مل علرتك عكا   يف نالم ت كاو (وتكركهنم يف ظل(كات ال ةرعكرون) أوعىلك  

 علر رة. 
 و(أن ة الاع) يف ماحع هعا على هزع عخلافض عل   ها المل علت لل  وعلت  ةر: ألت  أن ة الاع آمنا.  
 ةفتنان) حالو أ  ال  سراع عصم سااان م  علفتنة إذع آمناع.  ومجلة (وهم ال 
وعلف  وعلفتان: فسكاذ حكال علنكاس ابل ك وعن وعألذى يف عألهفكس وعألمكاعل وعألهلكني. وعالسكم علفتنكةو ونك  ت ك مل عنك  نالكم  

 ت او (إمنا حن  فتنة فال ت فر) يف سانة علر رة. 
   
 

 3177صفحة : 
 
و وةفتنان) لل(مهنال لالستغناج ع  ذكر علفاعك  لظهنكان أن علفاعك  نكامل للسكاع مبكؤمننيو أ  أن ةرتككاع و ناج ف لي (ةرتكاع  

اككالني عكك  فتككان عل ككافرة  إايهككم اككا هككا م ككرو  مكك  عألحكك ع  نرلكك  هزوهلككاو واككا هككا م لككامل مكك  ذأب علنككاس أن ةناصككراع 
حسا عل ة  نالاع آمنا أن ةرتكهنم أعك عج علك ة  ذون أن عل  عج م  االفهنم يف م ت  عهتم وم  ترفع ع  نذعىللهنم. وعا آ: أ

ةفتناهم. وم  فسروع علفتان هنا مبا مش  علت اللف علشانة مث  عهلمرة وعجلهناذ ن  ع ت  وع ع  مهنلكع عا كآ وعللفكظ وانكك وع 
 ما تفرع عنم م  نالم (فلل ل(  هللا عل ة  ص ناع ولل ل(  عل اذ ني). 

 ع) و(ةفتنان) أهم هللا ت او حتا لا مع علتشا م مع وتاذ من وحة عنم. وإمنا مل ه  ن فاع  (ةرتكا  
 وه ه علفتنة مرعتا أعظ(هنا علت  ةا ك(ا ف    راللو وع(ان    ايسر وأ اةم.  
[) عهت كال إو علتناةكم ابلفتكان ألتك  عإلميكان 3(ول ك  فتنكا علك ة  مك  نكرلهنم فلكل ل(  هللا علك ة  صك ناع ولكل ل(  عل كاذ ني] 

 مهككم سككنة هللا يف سككالف أهكك  عإلميككان وأتكلكك  عجل(لككة  ككالمل عل سككم وحككر  علتح لككع لتنزةكك  عاككؤمنني حككني عسككتظ فاع مككا ابهلل
انهلم م  علفتنة م  عاشركني وعسترطأوع علنعر على علظاانيو وذهاهلم ع  سنة عل ان يف تل  عحلالة منزلة م  ةن ر أن م  

 النهنم ونذعلتهنم ال    أن تلح م منهنم فتنة. خيالف عل  اج يف حالهلم وةتماىف ع  أا
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واكا كككان هك ع علسككن  مك  آاثن مككا لركع هللا عللككم ع كال قالككا علرشكر وتف ككأهم قكأ عا عككامل ابلك الىل  وكككان حاصككال يف   
م اك   عألمم علسالفة كلهنا أسن  فتان تل  عألمم إو هللا ت او إسناذع جما اي ألهم االع أسرا م ك(ا الع أسراب عل ع(ة منك

كككان أهككال لل عكك(ة مكك  مثلككمو ويف هكك ع عإلسككناذ إميككاج إو عن علكك   الككع أسككراب تلكك  علفكك  نرةرهنككا و  لكك ها نككاذن علككى 
صرفهنا مسراب ت اذها. وإو ه ع ةشأ ذعاج ماسى عللم علسكالمل عحمل كي يف سكانة ةكاهس (ونكال ماسكى ن نكا إهك  آتلكت 

ا لل كلاع عك  سكرلل  ن نكا أل(كس علكى أمكاعهلم وع ك ذ علكى نلكاهبم فكال ةؤمنكاع فرعان ومأه  ةنة وأماعال يف عحللاة عل هلا ن نك
 حىت ةروع عل  عب عألللم) فسأل هللا أن خيلع ح  عألسراب علب قرت فرعان ومأه وقشلت على نلرم ابل الل. 

مشكركي علرومكان يف  وعا عاذ علت كأ مبا حلع صاحلي عألمم علسالفة م  عألذى وعالحطهناذ ك(ا ل ي صاحلا علنعانى م  
 ععان عاسلحلة عألووو ون  نل عل رآن   ض ذل  يف سانة علربوص. 

 وح (هنا سان يف حال ك  م  ةت(س  ابحلع  ني نامل ةستنفان  م م  عاسل(ني ألن ه رعن عحلع أهاعع كثأة.  
(أحسكا علنكاس)و ونكا  كاصكا وعلاعو عل عالة على مجلة (ول   فتنكا علك ة  مك  نكرلهنم) نكا  أن ت كان عالفكة علكى مجلكة  

عالفة على مجلة (وهم ال ةفتنان) فت ان مب آ عحلالو أ  وعحلال ن  فتنا عل ة  م  نرلهنمو وعلكى ككال علت ك ةرة  فاجل(لكة 
م رتحة  ني ما نرلهنا وما تفكرع عنكم مك  نالكم (فلكل ل(  هللا علك ة  صك ناع). فلك  أن تسك(ي تلك  علكاعو ععرتعحكلة. وإسكناذ 

إو هللا ت او ل ع  تشرةف ه ه علفتان مهم ترى على سنة هللا يف عألمم. فالفكاج يف نالكم (فلكل ل(  هللا علك ة  ف   (فتنا) 
صكك ناع) تفرةككع علككى مجلككة (وهككم ال ةفتنككان)و أ  ةفتنككان فككل لم هللا علكك ة  صكك ناع مككنهنم وعل ككاذ ني. وعافككرع هككا علككم هللا 

م  نان علتاكل  علكب ال ةؤكك  هبكا عا كانع إال مسكت رال. وهكا ت لكع ابا لكامل عحلاص  يف عاست ر  ك(ا ة ت لم تاكل  ف   عل ل
  رلم ابلت لع علتنملز  لعفب عإلنعذة وعل  نة وإن مل ةس(اه هب ع عالسم. 

وعارعذ ابلع ق هنا ورات علشيج ونساامو وابل  ب عنتفاعم وتزلزلم؛ وذلك  أن عاكؤمنني حكني نكالاع (آمنكا) مل ة ك  مكنهنم  
كاذب يف إارانه ع  هفسم مهكم ععت ك  ع لك ة عإلميكان وعتركع نسكالمو فكاذع حل هنكم علفتكان مك  أتك  ذاكاهلم يف ذةك    م  ها

عإلسالمل ف(  مل ة رأ   ل  ومل ةرتك عتراع علرسال ف   ترني نساخ إمياهكم ونابلكة عزمكم ف كان إمياهكم ح كا وصك ناو ومك  تكرك 
 اخ إمياهم وتزلزلمو وه ع ك ال علنا غة:          عإلميان اا  علفتنة ف   عستران م  حالة ع مل نس

 أولئ  نامل مسهنم قأ كاذب ونال عألعشى يف ح ه ةعف نعحلتم:            
مجاللة تغتلي  كالكرذع                       إذع ك ب عيمثات عهلمأع ون  ت  مل ذل  عن  نالم ت او (أن هلم ن مل ص ق   

 . عن  نهبم) يف أول سانة ةاهس
   
 

 3178صفحة : 
 
واا كان علم هللا مب  ة ان إمياهم صاذنا عنك  علفتكان ومك  ة كان إمياهكم ككاذاب هبك ة  عا نلكني مت كرنع يف عأل ل مك  نرك  أن   

 عك  علفتككان وعلعك ق وعل كك ب ت كني أتوةكك  ف كك  (فلكل ل( ) مب ككآ: فلكل ل(    كك ب إميككاصم هبك ع عا ككآو فهنكا مكك  ت لككع 
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كككان يف علكم هللا أهككم سكل ان وهككا  كرلم  ت لككع عإلنعذة عا كرب عنككم ابلت لكع علتنملككز  وال مكاهع مكك  إورككات عل لكم  عككال أمكر  
ت ل ني ل لم هللا ت او: أح  ا ن ميو وعيار تنملز  حاذ . وال ةف ي ذل  إو عتعا  هللا ت او  اصف حكاذ  ألن 

 مل عن  نالم ت او (إال لن لم مك  ةتركع علرسكال) يف سكانة ت لع علعفة حت ع م ت اها يف عخلانص ال يف ذعت ماصافهناو وت 
 علر رةو ونالم (ولل لم هللا عل ة  آمناع وةتن  من م  هن عج) يف آل ع(رعن. 

ول  أن جت   عل لم هنا م آ  م ع  وع  علعاذنني ووعل  عل اذ ني ألن عل لم سرا للمزعج مبا ة ت لم ف اهت عل ناةكة  
  م عاذة وها عا آ عألهم.

ون  ع ل يف نالم (فلل ل(  هللا) ع  لرةع علت لم إو لرةع علغلرة  ظهنان عسم عجلاللة على أسلاب عاللتفات اا يف هك ع  
 عإلظهنان م  عجلاللة لل لم أن عجلزعج على ذل  تزعج مال  عال . 

ن صكك ق عإلميككان وعن صكك نهنم وت رةككف عاتعكك نني  عكك ق عإلميككان ابااصككال وعلعككلة عااحككاةة إلفككاذة أصككم ع ككتهنروع  كك اث 
 حم ع. 

وأما ت رةف عاتعفني ابل  ب  طرةع علت رةف ابلالمل و علغة عسم علفاع  فملفاذة أصم عهن وع هب ع علاصف ومتلزوع  كم مكع  
 ما يف ذل  م  علتفن  وعلرعاةة على علفاصلة. 

علنككاس أن ةرتكككاع) إو نالككم (ولككل ل(  نوى علطككرب  عكك  عركك  هللا  كك  عرلكك   كك  ع(ككأ نككال: هزلككت هكك ه عيةككة (عمل أحسككا   
عل اذ ني) يف ع(ان    ايسر ق  كان ة  ب يف هللاو أ  وأمثالم علاش    أم ن ل ةو وعلالل     علالل و وسل(ة ع   هشامل 

    كاهاع ة   ان مب ة وكان علنيب صلى هللا عللم وسلم ة عا هلم هللا ابلنماة هلم ولل(ست  فني م  عاؤمنني. 
[) أع كا تثرلكت عاكؤمنني علكى مكا ةعكلرهنم مك  فتكان 4سا عل ة  ة (لان علسلئات أن ةسر اان ساج ما   (ان](أمل ح 

عاشككركني ومككا يف ذلكك  مكك  علاعكك  وعلاعلكك   زتككر عاشككركني علككى مككا ة (لاهككم مكك  علسككلئات يف تاهككا عاككؤمنني وأعظككم تلكك  
 فاتنان لل(ؤمنني. علسلئات فتاصم عاسل(ني. فاارعذ ابل ة  ة (لان علسلئات عل

 وه ع ووعل هم ابن هللا ال ةفلتهنم. ويف ه ع أة ا  ايذة تثرلت لل(ؤمنني من هللا ةنعرهم م  أع عىلهنم.  
  (أمل) لملحرعب عالهت ايل وة  ن    ها عستفهنامل قن ان .  
 وعلسلئات: عألع(ال علساج. وهي علتن ل  وعلت  ةا وفتان عاسل(ني.  
  علنماة وعالهفالت ك الم مرة    ع عج علف  سي:          وعلسرع: مست (  جما ع يف 
كأه  مل تسرع م  عل هكر مكرة                      إذع أهت أذنككت علك   كنكت تطلكا ونالكم ت كاو (ومكا حنك  مبسكرانني    

 على أن هر ل أمثال م) ونالم (فاست ربوع يف عألنض وما كاهاع سا  ني ف ال أا ان   هرم). 
 مل عن  نالم ت او (وال حتسنب عل ة  كفروع سر اع) يف سانة عألهفكال. وعا كآ: أمل حسكراع أن نك   كفاع قكلظهنم مك  ون  ت  

 عاؤمننيو فهنم   ل  قلراع أوللاجان فغلراان. 
ومجلكة (سككاج مككا   (ككان) ذمل حلسككراصم ذلك  وإ طككال لككم. فهنككي م ككرنة ا كآ عإله ككان يف مجلككة (أمل حسككا علكك ة  ة (لككان  

 ت) فلهنا ح م علتاكل  فل ل  فعلت. علسلئا
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وه ه عجل(لة ت ت ي أن ة ان ه ع عحلسران وعن ا منهنم. وم آ وناعم: عصم ععت  وع ما ةساو  ه ع عحلسران ألصكم حكني  
 مل ةستطع عاؤمنان نذ فتنهنم ن  عقرتوع مصم قلركاع عاكؤمننيو وإذ نك  ككان عاؤمنكان ةك عان إو هللا ذون عألصكنامل ف(ك  قلكرهنم

 ف   حسا عهم قلا م  ة عان إللم وهم ال ةش رون هب ع عحلسرانو فأفهن(م. 
وعحل كم مسككت (  يف م ككآ علظكك  وعالعت كاذ هت (ككا هبككم مصككم هعكراع أهفسككهنم منعككا علكك     كم فلطككاع و(مككا   (ككان)  

 ماصال وصلتمو أ  ساج عحل م عل     (اهم. 
ؤذة  لل(ككؤمنني فهنككي تشككأ حتكك ةر عاسككل(ني مكك  مشككاهبتهنم يف عنككرتع  وهكك ه عيةككة وقكك  كاهككت وعنذة يف  ككأن عاشككركني عاكك 

علسككلئات عسككتنفافا  اعلكك  هللا عللهنككا ألصككم يف ذلكك  فاكك ون  شككيج مكك  مشككاهبة حسككران عالهفككالتو وإن كككان عاككؤم  ال 
 ةظ  ذل  ول نم ةنزل منزلة م  ةظنم إلعرعحم ع  علاعل  حني ة رت  علسلئة. 

 [)  5 فان أت  هللا يت وها علس(لع عل للم](م  كان ةرتاع ل اج هللا 
 

 3179صفحة : 
 
ه ع مساق لل(ؤمنني ااصة ألصم علك ة  ةرتكان ل كاج هللاو فاجل(لكة مفلك ة علتعكرة  مبكا أومكأ إللكم نالكم (أن ةسكر اان) مك    

أن نككيج  اعسككطة علاعكك   نعككر عاككؤمنني علككى عكك وهم مرلنككة هلككا ولكك ل  فعككلت. ولككاال هكك ع علانككع ل ككان حككع عإلارككان هبككا 
 حر  عل طف. ونتاج ل اج هللا: ظ  وناع عحل ان حلساب هللا. 

ول اج هللا: عحلشر للمزعج ألن علنكاس ةتل كان اطكاب هللا عات لكع هبكمو هلكم أو علكلهنمو مرا كرة  ك ون وعسكطةو ونك  ت ك مل يف  
 ر رة. نالم (عل ة  ةظنان أصم مالناع نهبم) ونالم (وععل(اع أه م مالناه) يف سانة عل

و(أتكك  هللا) نككا  أن ة ككان علانككت علكك   علنككم هللا يف عل(ككم للر كك  وعحلسككاب فل ككان مكك  عإلظهنككان يف م ككامل عإلحكك(انو  
وم ت ككى علظككاهر أن ة ككال فاهكككم يت ف كك ل إو عإلظهنككان ك(كككا يف إحككافة (أتكك ) إو عسككم عجلاللكككة مكك  عإلميككاج إو أهكككم ال 

ت  عذ. ونكا  أن ة كان عاكرعذ ب(أتك  هللا) عألتك  علك   علنكم هللا لنعككر خيلكف. وعا عكاذ عالهت(كامل ابلتحكرةض علكى عالسك
عاؤمنني وعهتهناج فتنة عاشركني إايهم ابستئعال مساعأ تل  علفتنةو وهم صناذة  نرةو وذل  مبا كان م  علنعكر ةكامل  ك ن 

حككني عسكككترطأ عاؤمنكككان علنعكككر ص مككا ع ركككم إو فكككت  م ككة فل كككان عل كككالمل تثرلتككا للرسكككال صكككلى هللا عللككم وسكككلم ولل(كككؤمنني 
للنالص م  فتنة عاشركني حىت ة ر وع هللا ال ةفتناهم يف عراذتم. وعا آ عللم: إن كنكتم مكؤمنني ابلر ك  إة كاان ةنر ك  مك  
تع ةع وع  هللا  م فان تع ة  م مبميج علنعر أت ن ألهم وع كم  مو  (م )  رللةو وت   ف   علشر  ف ك  عل كان 

 ه ع علرتاج م  فاع  ف   علشر .  لل اللة على مت  
وهلكك ع كككان نالككم (فككان أتكك  هللا يت) تككاعاب ل الككم (مكك  كككان ةرتككا ل ككاج هللا) ابعترككان ذاللتككم علككى عجلككاعب عا كك ن لللتككئم   

علر إ  ني م لال مجلة علشر  وم لال مجلة عجلزعج. ولاال ذل  الات  علر إ  ني علشر  وعجلكزعج إذ ةف كي إو م كآ مك  مل 
   ةرتا ل اج هللا فان أت  هللا قأ آت. وه ع ال ةست لم يف جمان  عل المل فلزمل ت  ةر  يج م  ابب ذاللة عالنت اج. ة 
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وأتكلكك  مجلككة عجلككزعج  ككر  علتاكلكك  علككى علاتككم عألول للتحككرةض وعحلكك  علككى عالسككت  عذ لل ككاج هللاو وعلككى علاتككم علثككال  
اىلم منزلة علرتذذ ل ع  إذككاج ة لكنهنم مبكا وعك  هللا وال ةكاهنهنم لكال عاك ة علك   ل ع  حت لع علنعر عااعاذ  م تنزةال السترط

ة ككن(م عالهتظككان. وهبكك ع ةظهنككر ونككع علتكك ةل   اصككفي (علسكك(لع عل لككلم) ذون قأ ككا مكك  علعككفات عل لككى لملميككاج  اصككف 
الككم ت ككاو (و لزلككاع حككىت ة ككال (علسكك(لع) إو أن هللا ت ككاو مسككع م الككة    ككهنم مكك  علكك عاج  ت ملكك  علنعككر ك(ككا أ ككان إللككم ن

علرسكال وعلكك ة  آمنككاع م ككم مكىت هعككر هللا). وك الككم علنككيب صككلى هللا عللكم وسككلم:  عللهنككم أهككج علكاش  كك  أم ن ل ككة عللهنككم أهككج 
علاللك   كك  علاللك  عللهنككم أهكج سككل(ة  ك  هشككامل عللهنكم أهككج عاست ك فني مكك  عاكؤمننيو عللهنككم ع ك ذ ولأتكك  علكى م ككر عللهنككم 

 سنني كسنني ةاسف  .  عت لهنا عللهنم
وعإلمياج  اصف (عل للم) إو أن هللا علم ما يف هفاسهنم م  عست مال علنعر ولا كان عارعذ مك  (أتك  هللا) عاكات اكا ككان  

وتم لملعالمل  تلاهم  لم أتكل هو وك ع لا كان عارعذ منم علر ك  ل كان نالكم (مك  ككان ةرتكا ل كاج هللا) كافلكاو فهنك ع وتكم مكا 
لم عيايت اباطاق وعالنت اجو وعل  ول هبا ع  ه ع عاهنلع وإو ما يف عل شا  ومفكاتل  علغلكا أاك ع مك  ككالمل أ انت إل

أم عرل ة حتاة  هلا ع  جمرعها وصر  كل(ة علرتكاج عك  م ناهكا وتف لك  لكنظم عل كالمل عك  أن ة كان آاك ع    كم  مكز 
   ض. 

ع كان م ت ى علظاهر عإلحك(ان لت ك مل عسكم عجلاللكة يف مجلكة علشكر  وإظهنان عسم عجلاللة يف مجلة (فان أت  هللا يت) م 
(مكك  كككان ةرتككا ل ككاج هللا) لككئال ةلتككرس م ككاذ عل كك(أ من ة ككاذ إو (مكك ) إذ عا عككاذ عإلعككالمل متكك  خمعككاص وهككا ونككت 

ارون عنكم سكاعة علنعر عااعاذ ك(ا يف نالم ت او (وة الان مىت هك ع علاعك  إن كنكتم صكاذنني نك  ل كم مل كاذ ةكامل ال تسكتأ
 وال تست  مان). 

وعرب  ف   علرتاج ع  ترنا علر   ألن عل المل مساق لل(ؤمنني وهم    ةرتكا ل كاج هللا ألصكم ةرتنركان علر ك  اكا فملكان  
م  عخلأعت فلم. نال  الل نحي هللا عنم حكني عحت كانه مت(كثال   كال   كض عأل ك رةني علك ة  وفك وع علكى علنكيب صكلى هللا 

 م:          عللم وسل
 [)  6ق ع أل ى عألحرة                      حم( ع وصحرم (وم  تاه  فامنا ناه  لنفسم إن هللا لغو ع  عل ااني]  
 

 3180صفحة : 
 
أ  ومك  تاهك   ك  ةرتكان ل ككاج هللاو فللسكت علكاعو للت سكلمو ولككلس (مك  تاهك )   سكلم اكك  ككاهاع ةرتكان ل كاج هللا  كك    

 نض م  كاهاع ةرتان ل اج هللا. عجلهناذ م  عاع
وعجلهناذ: مرالغة يف عجلهن  علك   هكا معك ن تهنك  ك(نكعو إذع تك  يف ع(لكم وت لكف فلكم ت ركاو ولك ل   كاع إلالنكم علكى  

عل تكككال يف هعكككر عإلسكككالمل. وهكككا هنكككا نكككا  أن ة كككان علعكككرب علكككى عاشكككاق وعألذى علالح كككة اباسكككل(ني ألتككك  ذاكككاهلم يف 
لك  تعكك ى عاشكركان ألذعهكم. فكالالق عجلهنكاذ هنكا هككا مثك  إلالنكم يف نالكم ت كاو   ك  هكك ع عإلسكالمل وهرك  ذةك  علشكرك ح
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(وإن تاه عك لتشرك م)و ومث  إلالنم يف نال علنيب صلى هللا عللم وسلم ون  نف  م  إح ى قزوعتم  نت نا م  عجلهناذ 
 عألصغر إو عجلهناذ عألكرب  . 

 ج على أصا كلهنا م لة هم مل ة   تهناذ عل تال يف م ة. وه ع عحمل  ها عاتراذن يف ه ه علسانة  نا 
وم آ (فامنا ناه  لنفسم) على ه ع عحمل(  أن ما ةالنلم م  عاشاق لفاىل ة هفسم للتأتى لم علثرات على عإلميان علك    كم  

 ةنما م  عل  عب يف عيارة. 
ا نتال عل فان ألت  هعكر عإلسكالمل وعلك ب عك  حا تكمو ونا  أن ةرعذ ابجلهناذ عا آ عان ال إللم يف عصطال  علشرة ة وه 

وة ان ذكره هنا إع عذ هفاس عاسل(ني اا سللمأون إللم م  نتال عاشركني نر  أن ة طروع إللم فل كان ك الكم ت كاو (نك  
(  ها لل(نلفني م  عألعرعب ست عان إو نامل أويل مس   ة  ت اتلاصم أو ةسل(ان) ومناسرة علت رةض لم على ه ع عحمل

أن نالم (فان أت  هللا يت) ت (  ترنرا لاع  هعرهم على ع وهم ف ك مل إلكلهنم أن ذلك    ك  تهنكاذ  ك ة  وهكا مكا ونكع 
 ةامل   ن. 

وم آ (فامنا ناه  لنفسم) على ه ع عحمل(  ها م ناه يف عحمل(  عألول ألن ذل  عجلهناذ ةك عفع صك  عاشكركني إايهكم عك    
سالمل مانافا عللمو و ايذة م آ أار وها أن ذل  عجلهناذ وإن كان يف ظاهر عألمر ذفاعا ع  إسالملو ف ان عل وعمل على عإل

ذةكك  هللا فهنككا أة ككا  ككم هعككرهم وسككالمة حلككاة عألحلككاج مككنهنم وأهلهنككم وأ نككاىلهنم وأسككاس سككلطاصم يف عألنض ك(ككا نككال ت ككاو 
ستنلف عل ة  م  نرلهنم ولل( ن  هلم ذةكنهنم (وع  هللا عل ة  آمناع من م وع(لاع علعاحلات للستنلفنهنم يف عألنض ك(ا ع

 عل   عنت ى هلم وللر لنهنم م      اافهنم أمنا). ونال عل (ة     لران علت(ل(ي:          
وه اتكك  عألعكك عج عكك  أ نكاىلنكككا                      وعلككى  عككاىلران وإن مل هرعككر وعألوفككع  رالقككة عل ككرآن أن ة ككان عحمل(ككالن   

  عا  مة علتاس ة م  م  مات ه ع علتفسأ. مرعذة  ك(ا ن منا يف
وعل عر عاستفاذ م  (إمنا) ها نعكر عجلهنكاذ علكى عل كان لكنفس عكاهك و أ  علعكاحل هفسكم إذ عل لكة ال تت لكع ابلكنفس  ك   

و مككا محاعهلككاو أ  تهنككاذ لفاىلكك ة هفسككم ال لنفككع ةنمككر إو هللا ت ككاوو فال عككر عحلاصكك  مذعة (إمنككا) نعككر عذعككاىلي للتنرلككم إ
م  علفاعىل  عانمرة إو أهفس عكاه ة  ولك ل  ع كا علكرذ عاسكتفاذ مك  عل عكر -حني ناه ون عجلهناذ مب نللم-ةغفلان عنم

  ت لللم من هللا عو ع  عل ااني فال ة ان  يج م  عجلهناذ هلل ت او ول   هف م لأمة. 
 صاحا ذالىل  عإلعما  وت  مل قأ مرة. ف(انع حر  علتأكل  هنا ها مانع فاج علتفرةع عل   هرم عللم  
[) نا  أن ة كان عطفكا 7(وعل ة  آمناع وع(لاع علعاحلات لن فرن عنهنم سلئاهتم ولنمزةنهنم أحس  عل   كاهاع ة (لان] 

علككى مجلككة (أمل حسككا علكك ة  ة (لككان علسككلئات أن ةسككر اان) اككا ت كك(نتم عجل(لككة عا طككا  عللهنككا مكك  علتهن ةكك  وعلاعلكك و 
ها وع  و شكانة للك ة  آمنكاع وع(لكاع علعكاحلات مكع مكا أف كى إو ذككر هك ع علاعك  مك  نالكم نرلكم (ومك   ف طف عللهنا ما

تاهك  فامنكا ناهكك  لنفسكم) فككان م ك(ان مجلككة (وعلك ة  آمنككاع وع(لكاع علعكاحلات) عيةككة ةفلك   لككان ككان تهنككاذ مك  تاهكك  
 لنفسم. 
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م) وسل  هبا لرةع عل طف ابعتران ما أومكأ إللكم عااصكال ونا  أن ت ان عطفا على مجلة (وم  تاه  فامنا ناه  لنفس 
وصلتم م  أن سرا ه ع عجلزعج عحلس  ها أصم آمناع وع(لاع علعكاحلات وهكا علكى علاتكم إظهنكان يف م كامل عإلحك(ان لن تكة 

 ه ع عإلمياج. 
علكى لاعكة مكااله فلك ل  ف ك   فاجلزعج ف   ألن عل ر  إذع عمتث  أمر هللا فامنا ذفع ع  هفسكم تر كة عل عكلان؛ فأمكا عجلكزعج 

م  عااوو وقفرعن ما ت  مل م  سلئاهتم ف   عظلم ألصم كاهاع أح اج من ةؤعا وع مبا ع(لكاه ومن إنالعهنكم عك  ذلك  يف 
 عاست ر  ال ة ت ي علتماو  ع  عااحي ل نم  ايذة يف علف  . 

   
 

 3181صفحة : 
 
ال مطلكع مك  ف ك  (لنمكزةنهنم). وعلت ك ةر: ولنمكزةنهنم تكزعج وعهتعا (أحس ) على أهم وصف اع ن حمك و  هكا مف ك  

 أحس . 
وإحكافتم إو (علكك   ككاهاع ة (لككان) إلفكاذة عظككم عجلكزعج كلككم فهنكا م كك ن محسك  أع(ككاهلم. وت ك ةر عل ككالمل: لنمكزةنهنم عكك   

 ول ه ه عيةة. مجلع صاحلاهتم تزعج أحس  صاحلاهتم. ومش  ه ع م  ة اهان مشركني فلؤمنان وة (لان علعاحلات     هز 
(ووصلنا عإلهسان  اعل ةم حسنا وإن تاه عك لتشرك م ما لكلس لك   كم علكم فكال تط هن(كا إيل مكرت  م فكأهرئ م مبكا كنكتم  

[) مل ةرتك عل رآن فاذة م  أحكاعل عالىلكع عاسكل(ني 9[ وعل ة  آمناع وع(لاع علعاحلات لن النهنم يف علعاحلني]8ت (لان]
هنككا عاناسككا إلميككاصمو ومكك  أ كك  تلكك  عل الىلككع عالنككة علنسككا فالنسككا  ككني عاشككرك وعاككؤم  اباشككركني إال  ككني وعتككرهنم فل

ةست عي عإلحسان وللا عا ا ر ول   عاتال  علك ة  ةسكت عي عانكاوعة وعاغاحكرة وال سكل(ا إذ ككان عاشكركان متعكلرني 
اباسككل(ني لل ل ككاع عكك  متا  ككة  يف  ككركهنم ومشككف ني مكك  أن أتيت ذعككاة عإلسككالمل علككى أسككاس ذةككنهنم فهنككم ةلح ككان عألذى

عإلسككالملو فرككني هللا هبكك ه عيةككة مككا علككى عاسككلم يف م املككة أهسككراىلم مكك  عاشككركني. واككل ابلكك كر منهنككا هسككا علاعلكك ة  ألهككم 
 أنرب هسا فل ان ما ها ذوهم أوو ابحل م عل   ةشرع لم. 

 وناص حني أسلم نالت لم أمم محنة  نكت وح وت ن لة أو ن لتان ذعتا إو تفعل  ه ع عحل م. نوى أن س      أم  
أم سفلان اي س    لغو أه  صرأتو فاهللا ال ةظلو س ف  لتو وإن علط امل وعلشكرعب علكي حكرعمل حكىت ت فكر مبح(ك و 
و  لت ك ل  والوة أايمل فش ا س   ذل  إو نسال هللا صلى هللا عللم وسلم فنزلت ه ه عيةة فأمره نسكال هللا صكلى هللا 

 م أن ة عنةهنا وةرتحاها ابإلحسان. عللم وسل
ونو  أهم اا أسلم علاش    أم ن ل ة عانزومي وهاتر مكع ع(كر  ك  عخلطكاب إو عا ةنكة نرك  همكرة نسكال هللا صكلى هللا  

عللم وسلم ارص أ ا تهن  وأااه عحلان  وكاان أاا  علاش ألمم فنزال   لكاش ونكاال لكم: إن حم(ك ع فمكر  كرب علاعلك ة  ونك  
أم  وأنس(ت أن ال تط م وال تشرب وال أتو   لتا حىت ترعك وهي أ   حرا ل  منهنا لناو فاارص م نا. فاستشكان تركت 

ع(ككر ف ككال ع(ككر:  ككا خيكك عاه و فلككم ةككزعال  ككم حككىت ععككى هعككلحة ع(ككر واككرص م هن(ككا. فل(ككا عهتهنككاع إو علرلكك عج نككال أ ككا 
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ي لنفسم وألم تهن . فأا عه و  عه واثنا وذهرا  م إو تهن : إن اننب كلت فامحلو م  . نال علاش: ه مو وهزل للال
 أمم ف الت لم: ال تزعل    عب حىت ترتع ع  ذة  حم(  وأوو تم عن هاو ف ل : إن ه ه عيةة هزلت يف  أص(ا. 

م  وعا عاذ م  عيةة ها نالم (وإن تاهك عك لتشكرك م) إو آاكرهو وإمنكا عفتتحكت ب(وصكلنا عإلهسكان  اعل ةكم حسكنا) ألهك 
كاا  مككة لل( عككاذ لككل لم أن علاصككاةة ابإلحسككان إو علاعلكك ة  ال ت ت ككي لاعتهن(ككا يف علسككاج وحنككاه ل ككال علنككيب صككلى هللا 
عللككم وسككلم:  ال لاعككة انلككاق يف م عككلة عخلككالع  . ول عكك  ت رةككر ح ككم عإلحسككان للاعلكك ة  يف ككك  حككال إال يف حككال 

 عألمكر ابإلحسكان للاعلك ة  و كني عألمكر   عكلاص(ا إذع أمكرع ابلشكرك عإل رعك حكىت ال ةلتكرس علكى عاسكل(ني وتكم عجل(كع  كني
 إل طال نال أم تهن : أللس م  ذة  حم(  علرب ابلاعل ة  وحناه. 

وه ع م  أساللا عجل ل وها عل   ةس(ى عل ال ابااتا وها تسللم عل لل  مع   اج علنزععو ومنم يف عل رآن نالم ت او:  
مثلنكا ترةك ون أن تعكك وان ع(كا كككان ة رك  آابؤان فكأتاان  سككلطان مركني نالكت هلككم نسكلهنم إن حنكك  إال (نكالاع إن أهكتم إال  شككر 

 شر مثل م ول   هللا مي  على م  ةشاج م  عراذه) ف لم أهم ال ت رض  ني عإلحسان إو علاعل ة  و ني إلغاج أمر ا مبكا ال 
 ةرتع إو  أص(ا. 

وهي أمر  ف    يج يف مغلا عيمكر  كم ففكي عإلةعكاج م كآ علتحكرةض علكى  وعلتاصلة: كاإلةعاجو ة ال: أوصى ووصىو 
 عاأمان  مو وت  مل يف نالم ت او (علاصلة للاعل ة ) ونالم (وأوصى هبا إ رعهلم) يف علر رة. 

   
 

 3182صفحة : 
 
 شكؤوصمو وةت ك ى إو  وف   علاصاةة ةت  ى إو عااصى عللم ابلراجو ت ال: أوصى م ناىلكم إو فكالنو علكى م كآ أوصكى  

علف   عاأمان  م ابلراج أة ا وهكا عألصك  مثك  (وأوصكى هبكا إ كرعهلم  نلكم). فكاذع مجكع  كني عااصكى عللكم وعااصكى  كم وقلكا 
ح   علراج مك  علرك ل عكتفكاج  اتاذهكا يف عارك ل منكم ف ك ل  نالكم ت كاو هنكا (ووصكلنا عإلهسكان  اعل ةكم حسكنا) ت ك ةره: 

  ةم  س و  نزع عخلافض. وصلنا عإلهسان  اعل
وعحلسكك : عسككم معكك نو أ   حسككان. وعجل(لككة (وإن تاهكك عك لتشككرك م) عطككف علككى مجلككة (وصككلنا) وهككا  ت كك ةر نككال  

 حم و  ألن عا طا  عللم فلم م آ عل ال. 
 وعكاه : عإلفرع  يف   ل عجلهن  يف عل ( و أ  أحلا ألت  أن تشرك م.  
للس ل   م علم) عل لم عحلع عاستن  إو ذلل  عل    أو علشرعو أ  أن تشرك م أ لاج ال جتك   وعارعذ ابل لم يف نالم: (ما 

يف هفس  ذللال على عستح انهنا عل راذة ك الم ت كاو (فكال تسكألو مكا لكلس لك   كم علكم)و أ  علكم  م كان حعكالم. ويف 
لئا ال ةعكك  أن ة ككان إهلككاو أ  ال ةعكك  أن عل شككا : أن هفككي عل لككم كناةككة عكك  هفككي عا لككاملو كأهككم نككال: أن تشككرك م  كك

ة ان م لاما ة و عهم م  ابب ناهلم: ه ع للس  شيج ك(ا صر   م يف تفسكأ سكانة ل (كان ك الكم ت كاو (مكا ةك عان مك  
 ذوهم علرال ). 
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عإلهسان  اعل ةكم  ومجلة: (إيل مرت  م) مستأهفة عستئنافا  لاهلا لزايذة حت لع ما أ انت إللم م  مة عيةة م  نالم (ووصلنا 
حسنا)و ألن   لة عيةة اا آذهت  فظاعة أمر علشرك وح نت م  لاعة عارج وعل ةم فلم كان ذل   ا ةثأ سكؤعال يف هفكاس 
عأل ناج أصم ه  ة (لان علاعل ة  ابإلساجة ألت  إ رعكهن(ا فأهرئاع أن ع اهب(ا على علشرك مفاض إو هللا ت او فهنا عل   

 عاسلئني. نا   عحملسنني و 
وعارتع: علر  . وعإلهراج: عإلارانو وها مست (  كناةة ع  عل(م ت او مبا ة (لاهم م  ظاهر عألع(ال وافلهنكاو أ  مكا   

خيفاهككم عكك  عاسككل(ني ومككا ة ناهككم يف كناةتككان: أوال ككا إميككاجو واثهلتهن(ككا تلككاة و أ  فأتككا ة م وككاعاب علككى ععككلاص(ا فل(ككا 
 لى إ رعكهن(ا. فمرعنو وأتا ةهن(ا ع عاب ع

فم(لة (وعل ة  آمناع وع(لاع علعاحلات لنك النهنم يف علعكاحلني) تعكرة   كر ض مكا أفاذتكم عل ناةكة علكب يف نالكم (فكأهرئ م  
مبككا كنككتم ت (لككان)و عهت(امككا جباهككا تككزعج عاككؤمنني. ونكك  أ ككأ إو  ككر  هكك ع عجلككزعج مهككم تككزعج علعككاحلني عل ككاملني ك الككم 

 علككلهنم مكك  علنرلككني وعلعكك ة ني وعلشككهن عج وعلعككاحلني)؛ أال تككرى إو نككال سككلل(ان (وأذالككو (فأولئكك  مككع علكك ة  أه ككم هللا
  رمحت  يف عراذك علعاحلني). 

وم  لطلف مناسرة ه ع علظر  يف هك ع عا كامل أن عاكؤم  اكا أمكر   عكلان وعل ةكم إذع أمكرعه ابلشكرك ككان ذلك   كا ةثكأ  لنكم  
 تزعج ع  وحشة تل  علتفرنة أهسا جب لم يف ع عذ علعاحلني فهس هبم.  و ني أ اةم تفاج وتفرنة فم   هللا

(وم  علناس م  ة ال آمنا ابهلل فاذع أوذ  يف هللا ت   فتنة علناس ك  عب هللا ولئ  تاج هعر م  ن   لل ال  إان م  كم  
هلم يف عالنككاهتم مكع عاشككركني [) هكك ع فرةكع مكك  علك ة  أسكل(اع مب ككة ككان حكا10أو لكلس هللا معلكم مبككا يف صك ون عل كااني]

حال م  ال ةعرب على عألذى فاذع حل هنم أذى نت اع إو علشرك   لاهبم وكت(اع ذل  ع  عاسكل(ني ف كاهاع منكاف ني فكأهزل 
هللا فلهنم ه ه عيةة نر  عهلمرةو نالكم عل كحاك وتكا ر  ك   ةك . ونك  ت ك مل يف آاكر سكانة علنحك  أن مك  هكؤالج عحلكان   ك  

اذو وأاب نلس    علالل     عاغأةو وعلي    أملة    الفو وعل اصي    منرم    عحلماص. فهنؤالج عستنزهلم ن ل ة    عألس
علشككلطان ف ككاذوع إو عل فككر   لككاهبم ل كك ف إميككاصم وكككان مككا حل هنككم مكك  عألذى سككررا النتكك عذهم ول ككنهنم ت لككاع ةظهنككرون 

 عاشكركني فرحكاع مكنهنم من خيتلطكاع اباسكل(ني للكأتاع عاشكركني لل(سل(ني أصم م هنم. ول ك  علتظكاهر ككان  ت(كالؤ  لكنهنم و كني
 ماران عاسل(ني: ف  هم هللا مناف ني وتاع هم هب ه عيةة. 

   
 

 3183صفحة : 
 
ون  أومأ نالم ت او (مك  ة كال آمنكا ابهلل) إو أن إميكان هكؤالج مل ةرسكخ يف نلكاهبم وأومكأ نالكم (ت ك  فتنكة علنكاس ك ك عب   

أن هكك ع علفرةككع م كك  ان   كك عب هللاو وأومككأ نالككم: (فلككل ل(  هللا علكك ة  آمنككاع ولككل ل(  عانككاف ني) إو أصككم منككاف ان  هللا) إو
ةرطنان عل فرو فال ترمل أصم م  علفرةع عل ة  نال هللا ت او فلهنم (ول   م   ر  ابل فر ص نع ف للهنم ق ا م  هللا)و 

   الكم (إال مك  أككره ونلركم مط(كئ  ابإلميكان). فلكلس  كني هك ه عيةكة وآايت أوعاكر وأصم قأ علفرةع عل ة  عسكتثآ هللا ت كاو
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سانة علنح  عاتال  ك(ا ن  ةتاهم م  س ات عافسرة  ع   لان عألح امل عاستنرطة م  ه ه عيةة مع ذكرهم عإلح امل 
 عاستنرطة م  آايت سانة علنح . 

م آ علت لل  كالالملو أ  أوذ  ألت  هللاو أ  ألتك  عتركاع مكا ذعكاه  وحر  علظرفلة م  نالم (أوذ  يف هللا) مست (  يف 
 هللا إللم. 

ونالم (ت   فتنة علناس ك  عب هللا) ةرة  ت لهنا مساوةة ل  عب هللا ك(ا ها م ت ى أص  علتشرلمو فهنكؤالج إن ككاهاع نك   
ياكرة ك(كا هكا ظكاهر علتشكرلم فتانكاع فتنكة ععت  وع علر   وعجلزعج ف( آ ه ع عجل  : أصكم سكاوع  كني عك عب علك هلا وعك عب ع

علناس وأ لاع تاها ع عب هللا فلم ة رتواع  كم إع(كاال اكا هكا عاتك  وهرك ع لآلتك  وككان عألحكع هبكم أن ن لكاع عك عب هللا 
أعظككم مكك  أذى علنككاسو وإن كككاهاع هركك وع ععت ككاذ علر كك  تر ككا لنركك هم عإلميككانو ف( ككآ عجل كك : أصككم ت لككاه ك كك عب هللا عنكك  

 عاؤمنني عل ة  ةؤمنان ابجلزعج. 
فاخلرب م  نالم (وم  علناس) إو نالم (ك  عب هللا) م آ  م ع  عل مل وعالستح(اق على كال عالحت(الني وإن كان علك مل  

 متفاوم. 
فلمك ون و ني هللا ت او هلتهنم يف إظهنانهم عإلسالمل مصم ت لاع إظهنان عإلسالمل عك ة اكا ةتانكع مك  هعكر عاسكل(ني ماكانة  

هفسككهنم مت رحككني لفاعىلكك  ذلكك  علنعككر وهكك ع ةكك ل علككى أن هكك ه عيةككة هزلككت   ككرب عهلمككرة مكك  م ككة حككني ذاكك  علنككاس يف 
 عإلسالمل وكان أمره يف ع ذايذ. 

وأتكلكك  مجلككة علشككر  يف نالككم (ولككئ  تككاج هعككر مكك  ن كك  لل ككال ) ابلككالمل عاالئككة لل سككم لتح لككع حعككال عجلككاعب عنكك    
ي حت لككع ونككاع عألمككرة . ففلككم وعكك  من هللا ت ككاو انصككر عاسككل(ني وأن عانككاف ني نككاىللان ذلكك  حعككال علشككر و وهككا ة ت كك

حلنئ و ول   ذل  حع  ةامل فت  م ة ف ال ذل  م  كان حلا م  هك ع علفرةكعو وهكا نكال ةرةك ون  كم هلك  نتركة علسكا  لة 
   ع(روو ومجاعة م  وتاه عل رب كاهاع  يف عإلسالمل. وذكر أه  علتانةخ أن عألنرع    حا سو وعللنة    حع و وسهنل 

على ابب ع(ر ةنتظرون عإلذن هلمو وكان على علراب  الل وسل(ان وع(ان    ايسكرو فنكرص إذن ع(كر أن ةك ا  سكل(ان 
و كالل وع(كان فت( ككرت وتكاه علر لككة ف كال هلككم سكهنل   كك  ع(كرو: (مل تت( ككر وتكاه مو ذعككاع وذعلنكا فأسككرعاع وأ طكأان ولككئ  

 ب ع(ر اا أع  هللا هلم يف عجلنة أكثر). حس متاهم على اب
ونالم (أو للس هللا معلكم مبكا يف صك ون عل كااني) تك ةل و وعلكاعو ععرتعحكلةو وعالسكتفهنامل إه كان  إه كانع علكلهنم نكاهلم (آمنكا  

ه كان علكلهنم ابهلل) وناهلم (إان كنا م  م)و ألصم نكالاع ذلك  ظنكا مكنهنم أن ةكروص كك هبم وهفكانهنم علكى نسكال هللاو ف كان عإل
 مت (نا أصم كاذ ان يف ناللهنم عا كانة . 

وعخلطاب ماتم للنيب صلى هللا عللم وسلم ل ع  إمساعهنم ه ع عخلطاب فاصم   رون جمكالس علنكيب وعاكؤمنني وةسكت( ان  
 ما ةنزل م  عل رآن وما ةتلى منم     هزولمو فلش رون أن هللا مطلع على ح(اىلرهم. 

فهنامل ت رةراي وتم هللا  م عخلطاب للنيب صلى هللا عللم وسلم يف صانة علت رةر مبا أه م هللا  م عللم مك  ونا  أن ة ان عالست 
إهراىلم محاعل عالترسني ابلنفاق. وه ع عألسلاب  اىلع يف عالستفهنامل علت رةر  وكثأع ما ةلتكرس ابإله كان  وال ةفكرق  لنهن(كا 

 إال عا املو أ  فال تع ق م اهلم. 
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يف نالم (معلم) مرععى فلكم علكم   كض عاسكل(ني  كر ض مكا يف صك ون هكؤالج عانكاف ني  ك  أوتكاع فرعسكة وصك ق وعلتف ل   
 هظر. ول  أن جت   عسم علتف ل  مسلاب عافاحلةو أ  أللس هللا عااا عل(ا تفعلللا ال هفى عللم اافلة. 

 [)  11(ولل ل(  هللا عل ة  آمناع ولل ل(  عاناف ني] 
 

 3184صفحة : 
 
اكل ابلكك كر فرة ككان  ككا  كك  مشلكم ع(ككامل نالككم (عل ككااني) عهت(امككا هبككاذة  علفكرة ني وحاللهن(ككا: فرةككع علكك ة  آمنككاعو وفرةككع   

عاناف ني ألن عل لم مبا يف ص ون علفرة ني م  إمياج وهفاق ةرتتا عللم عجلزعج عاناسا حلاللهن(ا يف عل ات  وعيت و فلك ل  
 ترقلا وترهلا. 

كال علف لكني  كالمل عل سكم وهكان علتاكلك  أن عا عكاذ مك  هك ع عخلكرب نذ ععت كاذ عانكاف ني أن هللا ال ةطلكع نسكالم   ووتم أتكل  
 على ما يف هفاسهنمو فاا عاذ م  عخلربة  ها اثهلهن(ا أعو نالم (ولل ل(  عاناف ني). 

 علتراس عإلميان عا  وب ابإلميان عحلع. وأما نالم (ولل ل(  هللا عل ة  آمناع) فهنا متهنل  اا    ه وتنعلل على ع مل  
 ويف ه ع أة ا إنعذة عا آ عل ناىلي م  عل لم وها جما ة ك  فرةع على حسا ما علم هللا م  حالم.  
وتيج يف تاها هاذة  ابلف   عا انع عاست ر  إذ هان علتاكل  ال ةؤك  هبا عخلرب عاثرت إال وها مست ر ؛ إما ألن عل لم  

ال مم وهكا م ا لكة ك فرةكع مبكا ةسكتح م  سكا مكا علكم مك  حالكم وعككا عة أمكر مسكت ر و وإمكا ألن عاكرعذ علكم م آ  م ع  
مبسككت ر  وهككا عاككتال  أحككاعهلم ةككامل نككيج علنعككرو فل كك  مكك  كككاهاع منككاف ني ونككت هككزول عيةككة ة اهككان مككؤمنني ةككامل علنعككر 

 وةر ى نامل على هفانهنم. 
ني يف علت رأ ع  عألولني  طرةكع عااصكال وعلعكلة عااحكاةة وعك  عياكرة   طرةكع علكالمل وعسكم وعانالفة  ني عاؤمنني وعاناف  

علفاع  اا ةؤذن  م عااصال م  ع تهنانهم ابإلميان وما ةؤذن  م علف   عااحي م  مت   عإلميان منهنم وسكا  لتمو ومكا ةكؤذن 
أن ككاهاع مكؤمننيو ففلكم ت رةككف  سكاج عكانرتهنم مكع مككا يف  كم علت رةكف ابلكالمل مك  كككاصم عهنك وع ابلنفكاق ولرايهكم علككلهنم   ك  

 ذل  م  علتفن  ونعاةة علفاصلة. 
(ونكككال علككك ة  كفككككروع للككك ة  آمنككككاع عتر كككاع سكككرللنا ولنح(كككك  اطكككاايكم ومككككا هكككم  كككاملني مكككك  اطكككاايهم مكككك   كككيج إصككككم  

شكككركني عنتككك عذ عاسكككل(ني [)  هككك ع قكككرض آاكككر مككك  أقكككرعض خمالطكككة عاشكككركني مكككع عاكككؤمنني وهكككا حماولكككة عا12ل كككاذ ان]
مبحاوالت فتنة ابلشك  وعاغالطكة للك ة  مل ة ك نوع علكى فتنكتهنم ابألذى وعل ك عب: إمكا ل كزهتم واشكلة مسكهنم مثك  ع(كر  ك  
 عخلطاب ف   نل : إن ه ه عا الة نللت لمو وإما ل ثرهتم حني كثر عاسل(ان وأعلت عاشركني حل  علع  ع  عإلسالمل. 

ع لاىلفككة مككنهنم وهككم أ ككا تهنكك و وعلاللكك   كك  عاغككأةو وأملككة  كك  الككفو وأ ككا سككفلان  كك  حككرب (نركك  أن وعاككرعذ ابلكك ة  كفككرو  
ةسلم) نالاع لل(سل(ني ومنهنم ع(ر    عخلطاب ن هر   حن  وال أهتم فان عسى كان ذل  فاان حن(  عن م آاثم م. وإمنا 

لر ككك  تا كككا مكككنهنم مصكككم إن ككككان علر ككك  وعن كككا نكككالاع ذلككك  تهنكككال وقكككرونع حكككاولاع هب(كككا عن  مكككاع عاسكككل(ني يف إميكككاصم اب
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فسل اهان يف عحللاة عيارة ك(ا كاهاع يف علك هلا أهك  ذمكامل ومحالكة وه كض وإ كرعمل  كأن سكاذة عل كرب أصكم إذع  كف اع  كف اع 
 وإن حت(لاع محلاع. 

هكا علك   هكزل فلكم نالكم وه ع ك ال عل اصي    وعىل  خلراب    عألنت: لئ    ثو هللا لل اه  يل مال فأن كل  ذةنك و و  
ت او (أفرأةت عل   كفر اايتنا ونال ألوتني ماال وول ع). وك  ه ع م  عجل عل ابلرال  وها لرة كة ت للكة إن  نلكت علكى 

 عحلع ك(ا ةنسا إو علي    أم لالا يف ح  ه ع:          
 إلل (ا  عم عانمم وعلطرلا كال كا                      ال حتشر عألتساذ نلت   
إن صك  نال (ككا فللسككت  اسككر                      أو صكك  نككايل فاخلسكان علل (ككا وح ككى هللا عككنهنم نككاهلم (ولنح(كك    

اطككاايكم)  عككلغة عألمككر  ككالمل عألمككر: إمككا ألصككم هط ككاع مبثكك  ذلكك  لرالقككتهنمو وإمككا إلفككاذة مككا ت كك(نتم م ككالتهنم مكك  أتكلكك  
آكك  مك  عخلكرب عك  أهفسكهنم  ك ل و ومك  علشكر  ومكا يف م نكاهو ألن عألمكر  حت(لهنم   ل . فعلغة أمرهم أهفسهنم ابحل(ك 

 ةست عي عالمتثال ف اهت صلغة عألمر ذعلة على حت لع علافاج ابحل(الة. 
ووعو عل طف جل(لة (ولنح( ) على مجلة (عتر اع سرللنا) مرعذ منهنا عا لة  ني م (ان عجل(لتكني يف عألمكر ولكلس عاكرعذ منكم  

 ال فاجل(لتان يف ناة مجلب  ر  وتزعجو وعلت اة  على عل رةنة. عجل(ع يف عحلع
ف ان ه ع عل ال أذل على أتكل  عاللتزعمل ابحلالة إن عترع عاسل(ان سرل  عاشكركنيو مك  أن ة كال: إن تتر كاع سكرللنا حن(ك   

 اطاايكمو  علغة علشر و أو أن ة ال: عتر اع سرللنا فنح(  اطاايكمو  فاج علسررلة. 
   
 
 3185فحة : ص
 
 وعحل( : جما  متثللي حلال عالتزمل مبش ة قأه  ال م   (  متاع قأه فلؤول إو م آ عحل(الة وعل (ان.   
 وذل نالم (اطاايكم) على عل (امل ألهم مجع م ا  وها م  صلر عل (امل.  
عل (امل يف عإلوركات   (كامل يف ونالم (وما هم  املني م  اطاايهم م   يج) إ طال ل اهلم (ولنح(  اطاايكم)و ه ض  

 علنفيو ألن ( يج) يف سلاق علنفي ةفل  عل (امل ألهم ه رةو و ايذة حر  (م ) تنعلل على عل (امل. 
وعحل(  عانفي ها ما كان عا عاذ منكم ذفكع علتر كة عك  علغكأ وتربىلتكم مك  تناايتكمو فكال ةنافلكم إوركات محك  آاكر علكلهنم هكا  

 الم (وللح(ل  أو اهلم وأو اال مع أو اهلم). مح  عاؤعا ة على علت لل  يف ن
وعل كك ب عانككرب  ككم عككنهنم هككا عل كك ب فل(ككا عنت ككاه أمككرهم أهفسككهنم من  (لككاع عكك  عاسككل(ني اطككاايهم حسككا  ع(هنككم  

 وعلافاج   ل  ك(ا كاهاع يف عل هلا فهنا ك ب ال    فلم ألهم خمالف للاعنع والعت اذهم. 
 ككت(ال مك  مجلككة (ومككا هكم  ككاملني مكك  اطكاايهم مكك   ككيج) ألن مجلكة (ومككا هككم ولك ل  فم(لككة (إصككم ل كاذ ان)  كك ل ع 

 املني م  اطكاايهم مك   كيج) ت ك(نت عكرو نكاهلم (ولنح(ك  اطكاايكم) عك  مطا  تكم للاعنكع يف  كيج وذلك  ةشكت(  
لني). على أن م (اصا ك ب صرة و ف ان م (ان مجلة (إصم ل كاذ ان)  كا ع كت(  عللكم م ك(ان مجلكة (ومكا هكم  كام
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وللس م (ان علثاهلة عني م (ان عألوو    علثاهلة أوىف ابل اللة على أن كك هبم حم كع وعهكم صكفة هلكم يف اكربهم هك ع ويف 
 قأهو وو عن ه ه عجل(لة و عن  لت علم عا ال:          

عنحكك ) ألن مجلككة (ال أنككال لككم عنحكك  ال ت ككل(  عنكك ان إذ ت كك  عألىل(ككة مجلككة (ال ت ككل(  عنكك ان)  كك ل ع ككت(ال مكك  مجلككة (  
ت ل( ) أوىف ابل اللة على كرعهلتم وللا عنحتالمو وهل ع مل ت طف مجلة (إصم ل اذ ان) ل (ال عالتعال  لنهن(ا و ني (وما 

 هم  املني م  اطاايهم م   يج). 
يف نكاهلم (ولنح(ك  [)    ك  أن كك هبم 13(وللح(ل  أو اهلم وأو كاال مكع أو كاهلم وللسكئل  ةكامل عل لامكة ع(كا ككاهاع ةفكرتون] 

اطككاايكم) وكشككف كلكك هم اباسككل(ني عطككف عللككم مككا أفككاذ أصككم قككأ انتككني مكك  محكك  تر ككات ألنككاعمل آاككرة  وهككم عألنككاعمل 
عل ة  أحلاهم وسالاع هلم علشرك وعلرهنتان على وتم علتأكل   (لهنم ذل . ف كر عحل(  متثلك  وعألو كال جمكا  عك  علك هاب 

 ناج ةامل عل لامة  ال عل    (  متاعم وها مانر  م فلزعذ مح  أمت ة أانس آارة . وعلتر ات. وها متثل  للش اج وعل 
ونك  علككم مكك  نككامل عا ا لكة أن هكك ع محكك  تث لكك  و ايذة يف عل ك عب ولككلس محككال ةكك فع علتر كة عكك  عحمل(ككال عنككمو وأن عألو ككال  

سل(ني ألن عاسكل(ني سكااان مك  ت كلل  عحمل(الة مع أو اهلم هي ذهاب عل ة  أحلاهم وللس م   لنهنا  يج م  ذهاب عا
 عاشركني مبا كشف هللا هلم م  هبتاصم. 

ومجلة (وللسأل  ةامل عل لامة ع(ا ةفرتون) ت ةل  تامع اؤعا هتم جب(لكع مكا عاتل كاه مك  عإلفك  وعلت كلل  سكاعج مكا أحكلاع  
ذل  كلم لفظ عالفرتعجو ك(ا عرب ع  حماولتهنم  م أتراعهنم وما حاولاع  م  ت لل  عاسل(ني فلم ة  اع يف أ رعكهنمو ون  مش  

 تغرةر عاسل(ني مصم فلم كاذ ان. 
[ فأجنلنكككاه 14(ول كك  أنسكككلنا هاحككا إو نامكككمو فلركك  فكككلهنم ألككف سكككنة إال نسككني عامكككا فأاكك هم علطافكككان وهككم ظكككااان] 

ى مكا ل كي علرسك  وعلك ة  [) سكل ت هك ه عل عكة وعلكاليت   ك ها  كاعه  علك15وأصحاب علسكفلنة وت لناهكا آةكة لل كااني]
آمناع م هنم م  ت  ةا عاشركني ك(كا صكر   كم نالكم ع كا عل عكتني (وإن ت ك  اع ف ك  كك ب أمكم مك  نكرل م) علكى أحك  

 علاتهنني عيتلني. 
وع ت ىلت عل عل   عة أول نسال   ثم هللا أله  عألنض فان ألوللات عحلاعذ  ون ا يف هفاس عاتأملني يف علتانةخو ون   

 ل  نعتم يف سانة هاذ. ت  مل تفع
و عذت هكك ه عيةككة أهككم لركك  يف نامككم تسكك (اىلة ونسككني سككنة. وظككاهر عيةككة أن هكك ه مكك ة نسككالتم إو نامككم وال قككرض يف  

م رفكة ع(ككره ةكامل   ثككم هللا إو نامكمو ويف ذلكك  عاككتال   كني عافسككرة  وفاىلك ة ذكككر هكك ه عاك ة لل اللككة علكى  كك ة معككا رتم 
إ ككال  علكك عاة تثرلتككا للنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم. وأووككر متللككز (ألككف) ب(سككنة) لطلككا عخلفككة  علككى أذى نامككم وذوعمككم علككى

  لفظ (سنة)و وملز (نسني)  لفظ (عاما) لئال ة ر لفظ (سنة). 
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وعلفككاج مكك  نالككم: (فأاكك هم علطافككان) عطككف علككى (أنسككلنا) ك(ككا عطككف عللككم (فلركك ) ونكك  لككا  ذكككر مككا ترتككا عللككم   
 ا هم ابلطافان وها عست(رعن ت  ةرهنم. أ
ومجلة (وهم ظااان) حالو أ  أا هم وهم متلرسان ابلظلمو أ  علشرك وت ك ةا علرسكالو تلرسكا اث تكا هلكم مت كرنع وهك ع  

 ت رةض لل(شركني مصم سلأا هم ع عب. 
  م  عل  عب. وفاج (فأجنلناه) عطف على (فأا هم علطافان). وه ع إمياج إو أن هللا منمي عاؤمنني 
ونالم (وت لناها آةة لل ااني) عل (أ للسكفلنة. وم كآ كاصكا آةكة أصكا ذللك  علكى ونكاع علطافكان عك عاب مك  هللا لل( ك  ني  

علرسككك و ف اهكككت علسكككفلنة آةكككة ماولكككة يف ععكككان مجلكككع عألمكككم علككك ة  تكككاجهتم علرسككك    ككك  هكككا  ماعظكككة لل( ككك  ني وحمكككة 
فلنة إو ص ون عألمة عإلسالملة ففي صحل  علرنان :  نكال نتكاذة:   لكت   كااي علسكفلنة لل(ؤمنني. ون  أ  ى هللا   لة علس

على عجلاذ  حىت هظرهتا أوعىل  ه ه عألمة  . وة ال إصا ذعمت إو أوعىلك  عل ولكة عل راسكلة ص ق(رهتكا علثلكاص. وككان عجلكاذ  
ى مباحك ة   ك ها ألكف ص نكا  م سكانة ونكا  نرب (ابنرذى) وهي نرةة م  تزةرة ع   ع(ر ابااص   رني ذتلة  وابنرذ

 فتحهنا وذعل فألف م عانة  ونال ت او يف سانة عل (ر (ول   تركناها آةة فهن  م  م كر). 
وإمنا نال (لل ااني) علشام  جل(لع س ان عألنض ألن م  مل ةشاه    ااي سكفلنة هكا  ةشكاه  علسكف  فلتك كر سكفلنة هكا   

إلجناج ها  وم   اج هللا جناتمو وألن عل ة  م  أه  نرةتهنكا خيكربون عنهنكا وتن ك  أاركانهم وكلف كان صن هنا  احي م  هللا 
 فتعأ متاعترة. 

وهكك ع ونكك  ونككع يف عإلصككحا  علثككام  مكك  سككفر علت ككاة  مكك  علتككانعة  وعسككت ر علفلكك  علككى ترككال آنعنع   و ونكك  عاتلككف   
ذ  وعلنككاع أهككم مكك  ترككال  ككالذ عألكككرعذ يف عحلكك  عجلنككام علرككاحثان يف ت لككني ترككال أنعنع و ف(ككنهنم مكك  نككال إهككم عسككم عجلككا 

ألنملنلا يف سهنال ما  ني علنهنرة  ووصفاه من صر ذتلة نر   ني مرتف اتم  ل  ال مي   عل ران  ني عجلر  وصر ذتلة إال 
نملنلكا وهكا نرةكا يف علعلفو وأة وع نكاهلم  اتكاذ   لكة سكفلنة علكى ن(كة ذلك  عجلرك . و   كهنم  عكم أن  أنعنع   يف  كالذ أ
 م  عل ال عألول لتماون ماعل  عل رذستان وأنملنلا ون  هتلف ح وذ عااعل  اباتال  عل ول وعلفتا . 

 ونا  أن ة ان ح(أ علنعا يف (وت لناها) عاىل ع إو عخلرب عا كان  تأوة  عل عة أو عحلاذوة.  
[ إمنكا ت رك ون مك  ذون هللا أواثان وهل كان 16إن كنكتم ت ل(كان](وإ رعهلم إذ نال ل امم ععر وع هللا وعت اه ذل م اأ ل م  

[) 17إف ا إن عل ة  ت رك ون مك  ذون هللا ال ميل كان ل كم ن نكا فكا تغاع عنك  هللا علكر ق وععرك وه وع ك روع لكم إللكم ترت كان]
لم تنرلم إو عظم عل  نة إذ أجنت عهت   م  ارب ها  إو ارب إ رعهلم اناسرة إجناج إ رعهلم م  علنان كاجناج ها  م  عااج. وف

 م  عااج وم  علنان. 
 و(إ رعهلم) عطف على (هاحا). وعلت  ةر: وأنسلنا إ رعهلم.  
و(إذ) ظككر  مت لككع ب(أنسككلنا) عا كك نو أ  يف ونككت نالككم ل امككم (ععركك وع هللا) عخل وهككا أول  مكك  ذعاتككم. وعنت ككى نالككم  

 ال. (ععر وع هللا) أصم مل ة اهاع عا  ة  هلل أص
ومجلة (ذل م اأ ل م إن كنتم ت ل(ان) ت لل  لأمر   راذة هللا. ون  أمج  عخلرب يف ه ه عجل(لة وفعك    الكم (إن علك ة   

 ت ر ون م  ذون هللا ال ميل ان ل م ن نا) عيةة. 
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ا نرلكم عللكم. ونكا  وم آ (إن كنتم ت ل(ان) إن كنتم ت ل(ان أذلة عاتعاص هللا ابإلهللة ف(ف كال عل لكم حمك و  ل اللكة مك 
 ت   ف   (ت ل(ان) منزال منزلة علال ملو أ  إن كنتم أه  علم وهظر. 

   
 

 3187صفحة : 
 
ومجلة (إمنا ت ر ون م  ذون هللا أواثان) ت لل  جل(لة (ععر وع هللا). ونعرهم على عراذة عألواثن نا  أن ة ان نعرع على   

نعكر ح ل كي إذ ككان نككامل إ كرعهلم ال ة رك ون هللا فال عكر منعكا علكى نالككم  عركاذهتم عألواثنو أ  ذون أن ة رك وع هللا فهنكا
(م  ذون هللا) أ  إمنكا ت رك ون قكأ هللا و ك ل  ة كان (مك  ذون هللا) حكاال مك  (أواثان)و أ  حكال كاصكا م ركاذة مك  ذون 

 رعهلم ن  وصفاع ابلشرك يف نالم ت كاو هللاو وه ع م ا   نالم (ععر وع هللا) ذون أن ة ال هلم: ال ت ر وع إال هللا؛ ل   نامل إ
يف سككانة عأله ككامل (نككال اي نككامل إل  ككر ج  ككا تشككركان) فهنككم مثكك  مشككركي عل ككربو فال عككر منعككا علككى عرككاذهتم عااصككافة 
ابلاونلةو أ  ما ت ر ون إال صانع ال إذنعك هلاو فل ان نعر نلا إل طال ععت اذهم إهللة تل  علعان ك(ا نال ت كاو (نكال 

 ون ما تنحتان). أت ر 
وعلى كال علاتهنني ةتنرص م آ نالم (م  ذون هللا) فان (ذون) نا  أن ت ان مب آ (قأ) فت ان (م )  عىلك ةو وعا كآ:  

ت ر ون أواثان قأ هللا. ونا  أن ت كان كل(كة (ذون) عمسكا لل( كان عاراعك  فهنكي إذن مسكت انة ا كآ عانالفكة فت كان (مك ) 
 ت ر ون أواثان ماصافة مصا خمالفة لعفات هللا. ع ت عىللةو وعا آ: 

وعألواثن: مجع وو   فتحتنيو وهكا صكانة مك  حمكر أو اشكا جمسك(ة علكى صكانة إهسكان أو حلكاعن. وعلكاو  أاكل مك   
علعنم ألن علعنم ةطلع علكى حمكانة قكأ معكانة مثك  أكثكر أصكنامل عل كرب كعكنم ذ  عخلعكلة خلكث مو وكاهكت أصكنامل نكامل 

 نال ت او (نال أت ر ون ما تنحتان). وت  مل وصف أصنامهنم يف سانة عألهرلاج. إ رعهلم صانع 
 (وهل ان) م انع الع عخلربو أ  عاتل مو أ  ك  م ووح مو أ  وت  ان هلا أارانع ومنانا وأع(اال م  و ة ماهامة.  
  وعإلف : عل  ب. وت  مل يف نالم (إن عل ة  تاجوع ابإلف  ععرة من م) يف سانة علنان. 
ومجلة (إن عل ة  ت ر ون م  ذون هللا ال ميل ان ل م ن نا) إن كان نكامل إ كرعهلم ة رتفكان هلل ت كاو ابإلهللكة وعخللكع وعلكر ق   

ول ككنهنم ن لككان لككم  ككركاج يف عل رككاذة لل اهككاع هلككم  ككف اج كحككال مشككركي عل ككرب ت ككان عجل(لككة ت لككلال جل(لككة (ععركك وع هللا 
علب هي   ر علكى ه (كمو وإن ككان نامكم ال ةثرتكان إهللكة لغكأ أصكنامهنم كاهكت مجلكة (إن وعت اه) أ  ها عاستحع لل راذة 

عل ة  ت ر ون م  ذون هللا) مستأهفة ع ت عىللكة إ طكاال العت كاذهم أن آهلكتهنم تكر نهنمو وةكرت  هك ع عالحت(كال علتفرةكع يف نالكم 
 إ رعك نامل إ رعهلم وك ل  يف سانة عألهرلاج. (فا تغاع عن  هللا علر ق). ون  ت  مل يف سانة علش رعج علرتذذ يف حال 

وتن أ (ن نا) يف سلاق علنفي ة ل على ع(كامل هفكي نك نة أصكنامهنم علكى كك  ن ق ولكا نلكلال. وتفرةكع عألمكر اب تغكاج علكر ق  
ك(ا ذل   م  هللا إ طال لظنهنم علر ق م  أصنامهنم أو ت كأ ابن علرع ق ها هللاو فا تغاج علر ق منم ة ت ي هعلعم ابل راذة

This file was downloaded from QuranicThought.com



عللككم عطككف (وععركك وه وع كك روع لككم). ونكك  سككل  إ ككرعهلم مسككل  عالسككت الل ابلككن م عحلسككلة ألن إوراهتككا أنككرب إو أذهككان 
 عل (امل. 

و(عن ) ظر  م ان وها جما .  رم للا علر ق م  هللا ابلرح  ع   يج يف م ان خيتل  م فاست أ لم (عن ) عل علة  
 لظر . على عا ان عانتل مبا ة ا  إللم ع

وعكك   علشكك ر ابلككالمل تككراي علككى أكثككر عسككت (الم يف كككالمل عل ككرب ل عكك  إفككاذة مككا يف علككالمل مكك  م ككآ عالاتعككاص أ   
 عالستح اق. 

والمل علت رةف يف (علر ق) المل عجلنس عافل ة لالسكتغرعق مب اهكة عا كاملو أ  فكاللراع كك  ن ق نك  أو كثكر مك  هللا ذون قكأه.  
ة علن رة ف أهكم نلك : فكا تغاع عنك  هللا ن نكاو ولك ل  مل ت ك  إعكاذة لفكظ علكر ق ابلت رةكف م ت كلة  وعا ر   المل عجلنس يف نا 

 كاهم قأ عألولو فال تنطرع هنا ناع ة علن رة إذع أعل ت م رفة كاهت عني عألوو. 
 كااب إذ إو هللا ال ومجلة (إللم ترت ان) ت لل  لأمر   راذتم و  رهو أ  ألهم عل   نكا   علكى ذلك  وكاعاب وعلكى حك ه ع 

 إو قأه مرت  م     عاات. ويف ه ع إذماص ت لل  عل راذة  ورات علر  . 
 [)  18(وإن ت   اع ف   ك ب أمم نرل م وما على علرسال إال علرال  عارني] 
 

 3188صفحة : 
 
ىلك  علت ك ةا ففكرض وناعكمو أو نا  أن ت ان ه ه عجل(لة م    لة م الة إ رعهلم عللم علسكالمل من ة كان نأى مكنهنم خما  

ة ان سرع ت  ةرهنم إايه م التم ه هو فل ان علغرض م  ه ه عجل(لكة ال مل عخلكرب وهكا أن ت ك ةرهنم إايه لكلس   ملكا فكال 
ة أه وال  سراع عصم ة أوهم  م وةتشفان منم فان ذل  ن  عهتاب علرس  نرلم م  أ هنكمو ولك ل  أمجكع عل كرعج علكى نكرعجة 

 تاج عخلطاب ومل خيتلفاع فلم عاتالفهنم يف نرعجة نالم (أو مل ةروع كلف ةر ئ هللا عخللع) عخل. ف   (ت   اع)  
ونا  أن ت ان عجل(لة م رتحة وعلاعو ععرتعحلة وععرتعض ه ع عل المل  ني كالمل إ رعهلم وتاعب ناممو فهنا كالمل ماتم م   

ب تسملال عللهنمو وعا عاذ منكم  لكان فاىلك ة سكاق نعكة هكا  تاها هللا ت او إو عاشركني علتفت  م م  علغلرة إو عخلطا
وإ رعهلم وأن للرسال صلى هللا عللم وسلم إساة  رسك  عألمكم علك ة  نرلكم وااصكة إ كرعهلم تك  عل كرب عا عكاذة  ابخلطكاب 

 على ه ع علاتم. 
م ما فلم تشف منم؛ فان ككان مك   ومجلة (وما على علرسال إال علرال  عارني) إعالمل لل(نالرني ابن ت  ةرهنم ال ةلح م من 

كالمل إ رعهلم فاارعذ ابلرسال إ رعهلم سل  مسل  عإلظهنان يف م امل عإلح(ان إلة عن عناعن علرسكال من وعتركم وإ كال  مكا 
أنس   م  لنا وعححاو وإن كان م  اطاب هللا مشركي نرةو فاارعذ ابلرسال حم(  صكلى هللا عللكم وسكلم ونك  قلكا عللكم 

 عل رآن مع عإلة عن من عناعن علرسالة ال ة ت ي إال علترللر علاعح .  ه ع علاصف يف
[) نكر  هك ع عل كالمل علكى علكاتهنني عاك كانة  يف 19(أو مل ةروع كلف ةر ةي هللا عخللع ص ة ل ه إن ذل  على هللا ةسأ] 

ان نرأوع (أو مل ةروع)  لاج علغلرة ومل نالم (وإن ت   اع). وةرتت  أن ه ع مساق م  تاها هللا ت او إو عاشركني ابن عجل(هن
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نر مث  نالم (وإن ت   اع ف   ك ب أمم م  نرل م). ومناسرة علت رض هل ع ها ما ترى مك  عإل كانة إو علر ك  يف نالكم 
 (وإللم ترت ان) تنظأع حلال مشركي عل رب  ال نامل إ رعهلم. 

إو (عل ة  كفروع) يف نالم (ونال عل ة  كفكروع للك ة  آمنكاع)و أو إو ونرأ عجل(هنان (أو مل ةروع)  لاج علغاىلا وعل (أ عاىل    
م لامل م  سلاق عل المل. وعلى وتم أن ة كان نالكم (وإن ت ك  اع) عخل اانتكا عك  م الكة إ كرعهلم ة كان حك(أ علغاىلكا يف 

 اران عنهنم مصم م   ان. (أو مل ةروع) علتفام. وعاللتفات م  عخلطاب إو علغلرة لن تة إ  اذهم ع   ر  عحل ان     عإل
 ونرأ محزة وعل ساىلي وأ ا   ر ع  عاصم والف (أو مل تروع) ابلفانلة على لرة ة (وإن ت   اع) على علاتهنني عا كانة .  
 وعهل(زة لالستفهنامل عإله ان  ع  ع مل علرؤةةو هزلاع منزلة م  مل ةر فأه ر عللهنم.  
ا ها مشاه ة م  جت ذ عانلانات يف ك  حني ابلكاالذة و كرو  علنركات ذللك  وعلرؤةة نا  أن ت ان  عرةةو وعالست الل مب 

 وعح  ل   ذ   عر. 
وإ  عج عخللع:   ؤه وإناذه     أن مل ة   ماتاذع. ة ال: أ  أ هب(زة يف أولكم و ك أ  ك وصا ونك  ونذع م كا يف هك ه عيةكة إذ  

 لع) ومل نيج يف أمساىلم ت او إال عار ئ ذون علراذئ. نال (كلف ةر  ج هللا عخللع) ص نال (فاهظروع كلف   أ عخل
 وأحسا أهم ال ة ال (أ  أ) هب(ز يف أولم إال إذع كان م طافا عللم (ة ل ) ومل أن م  نل ه هب ع.  
 وعخللع: مع ن مب آ عاف الو أ  عانلاق ك الم ت او (ه ع الع هللا فانول ماذع الع عل ة  م  ذوهم).  
)  عككلغة عا ككانع إلفككاذة جتكك ذ  كك ج عخللككع كل(ككا وتككم علنككاظر  عككره يف عانلانككاتو وعجل(لككة عهتهنككت   الككم وتككيج (ةركك  ج 

(ةر ئ هللا عخللع). وأما مجلة (ص ة ل ه) فهني مستأهفة ع ت عىللة فللست م (الة لف   (ةروع) ألن إعاذة عخللكع   ك  عه  عمكم 
(ص ة ل ه) مسكت لة م رتحكة  كني مجلكة (أو مل ةكروع) ومجلكة (نك  سكأوع للست مرىللة هلم وال هم ةظناصا فت ني أن ت ان مجلة 

يف عألنض). و(ص) للرتعاككي علككرتيب ألن أمككر إعككاذة عخللككع أهككم وأنفككع نترككة مكك    ىلككم ألهككم قككأ مشككاه  وألصككم ةن روهككم وال 
 كككو فم(لكككة: ةن كككرون  ككك ج عخللكككع نكككال يف عل شكككا :  هكككا ك الككك : ما لكككت أووكككر فكككالان وعسكككتنفلم علكككى مككك  أالفكككم  ة

وأستنلفمو للست م طافة على مجلة: أوورو وال ذعالة يف ارب: ما لتو ألهك  ت الكم نرك  أن تسكتنلفم ف كال عك  ت كرن 
 عالستنال  من . ه ه لرة ة عل شا  وها ن   مانع (ص ة ل ه) ك(انع علتفرةع على عالستفهنامل عإله ان . 

   
 

 3189صفحة : 
 
وة ل ) وما تعر  منهن(ا  ا ترى عست (اهل(ا متزعوتني مبنزلة عالتركاع ك الكم ت كاو (ومكا وععلم أن ه ة  علف لني (ةر ئ   

ةر ئ علرال  وما ة ل ) يف سانة سرأ. نال يف عل شا  يف سانة سرأ: فم لاع ناهلم: ال ةر ئ وال ة ل و مثال يف عهلكالكو 
 ومنم نال عرل :          

 أعاذ مب آ تعر  تعرفا وعس او نال  شان:          فاللامل ال ةر   وال ة ل  وة ال: أ  أ و   
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فهن(امي مظلة                      ابذائت وعاذع ونا  أن ت ان علرؤةة عل(لة مت  ةة إو مف الني: أه ر علكلهنم تكركهنم   
 عل لككم من هللا علنظكر وعالسككت الل عااصكك  إو علكم كلككف ةركك ئ هللا عخللككع ص ة لك ه ألن أذلككة  كك ج عخللكع تف ككي ابلنككاظر إو

 ة ل  عخللع فت ان (ص) عالفة ف   (ة ل ه) على ف   (ةر ئ) وعجل(لع ذعا  يف حلز عإله ان. 
و(كلف) عسم عستفهنامل وهي م ل ة ف   (ةروع) ع  عل (  يف م (الم أو م (اللم. وعا آ: أمل ةتأملاع يف ه ع علسؤعلو أ   

 علتنرلم ولفت علنظر ال يف للا عإلاران. يف عجلاعب عنم. وعالستفهنامل (  لف) مست (  يف 
ومجلككة (إن ذلكك  علككى هللا ةسككأ) مرلنككة اككا ت كك(نم عالسككتفهنامل مكك  إه ككان عكك مل علرؤةككة عاؤذةككة إو عل لككم  انككاع عإلعككاذةو إذ  

(وهكا  أحالاها مع أن إعاذة عخللع إن مل ت   أةسر م  عإلعاذة يف عل ر  فال أن  م  كاصا مساوةة هلا وه ع ك الكم ت كاو
علك   ةركك أ عخللكع ص ة لكك ه وهكا أهككان عللكم). وعإل ككانة ب(ذلك ) إو عاعكك ن عافكاذ مكك  (ة لك ه) مثكك  عكاذ عل كك(أ علككى 

 هظأه يف نالم (وها أهان عللم). ووتم تاكل  عجل(لة ب(إن) نذ ذعاعهم أهم مستحل . 
[)  ععكرتعض 20رة إن هللا علكى كك   كيج نك ةر](ن  سأوع يف عألنض فاهظروع كلف   أ عخللع ص هللا ةنشكلي علنشكأة عياك 

عهت ايل م  عإله ان عللهنم ترك عالست الل مبا ها مبرأى منهنمو إو إن اذهم لالست الل مبا ها   ل  عنهنم م  أحاعل إناذ 
عانلانات وت انا عألمم والف    هنا ع    ضو فان ت اذ علناس مبا  ني أةك ةهنم ةعكر  ع كاهلم عك  علتأمك  فل(كا ونعج 
ذل  م  ذالىل  ذناىل هنا على ما ت ل عللكمو فلك ل  أمكر هللا نسكالم أن ةك عاهم إو علسكأ يف عألنض للشكاه وع آاثن الكع 

 هللا عأل لاج م  ع مل فلانناع أن إعاذهتا      وعهلا للس معما م  ع ت عج صن هنا. 
ف عألنحكني جبراهلكا وأصانهكا وحمتاايهتكا وميكر وإمنا أمر ابلسأ يف عألنض ألن علسأ ة ل إو علرعىلي مشاه عت مجة م  خمتل 

 م على منا ل عألمم حاحرها وابىل ها فأى كثأع م  أ لاج وأحاعل مل ة ت  نؤةة أمثاهلاو فاذع  كاه  ذلك  تكال هظكر ف كره 
اكا هشكأ يف ت اةنهنا     عل  مل تاالان مل ة   خيطر لم  رال حلن(ا كان ةشاه  أمثال تل  عانلانكات يف ذاين نامكمو ألهكم 

فلهنا م   م  علطفالة ف(ا    ه نر  ح و  علتف أ يف ع لم ععتاذ أن مير  رعره عللهنا ذون عستنتاص مك  ذالىللهنكا حكىت إذع 
 اه  أمثاهلا  ا كان قاىلرا ع   عره تالت يف هفسم ف رة عالست اللو فالسأ يف عألنض وسللة تام ة انتلف علك الىل  

  تاعمع عحل (ة. وتيج يف تاها   ج عخللع ابلف   عااحي ألن علساىلر للس لم مك  فل ل  كان عألمر  م هل ع علغرض م
نرعن يف لرة م فن ن أن ةشهن  ح و    ج خملاناتو ول نم ةشهن  خملانات مر وجة م  نر  فلفط  إو أن عل   أوتك ها 

 هتا     ع مهنا. إمنا أوت ها     أن مل ت   وأهم ناذن على إناذ أمثاهلا فهنا ابألحرى ناذن على إعاذ
 وعالست الل ابألف ال علب م ت أم   ألن للشيج عات رن حت  ا حمساسا.  
وتيج يف ه ع عالست الل  ف   علنظر ألن إذنعك ما ال م هللا حاص   طرةع علرعكر وهكا  ف ك  علنظكر أوو وأ كهنر للنت ك   

 منم إو إذنعك أهم ةنشي علنشأة عيارة. 
ةنشكككي علنشكككأة عياكككرة) فهنكككي مجلكككة مسكككت لة. و(ص) للرتتلكككا علكككرتيب ك(كككا ت ككك مل يف نالكككم (ص  ولككك ل  أع كككا جب(لكككة (ص هللا 

 ة ل ه). 
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 3190صفحة : 
 
وإظهنككان عسككم عجلاللككة   كك  ت كك مل حكك(أه يف نالككم (كلككف  كك أ عخللككع) وكككان م ت ككى علظككاهر أن ة ككال: ص ةنشككي. نككال يف   

نهم يف عإل كك عج مهككم مكك  هللا عحككتج علككلهنم من عإلعككاذة إهشككاج مثكك  عل شككا : ألن عل ككالمل كككان وعن ككا يف عإلعككاذة فل(ككا نككر 
عإل  عجو فال   مل ة مزه عإل  عج فهنا عل   وتا أن ال ت مزه عإلعاذة. ف أهم نال: ص ذعك عل   أهشأ علنشكأة عألوو هكا 

ل كك ول عكك  عإلحكك(ان إو عالسككم علك   ةنشككي علنشككأة عياككرة فللتنرلككم علككى هكك ع عا ككآ أ كر  عمسككم وأون ككم مرتكك أ عه. ةرةكك  أن ع
علظاهر لتسمل  وناع ه ع عإلهشاج علثالو فت ان عجل(لة مست لة حىت ت ان عناعن ععت اذ مبنزلة عاث  ألن يف عسم عجلاللكة 

 إح انع جل(لع علعفات عل عتلة علب هبا علت اة و وللفل  وناع عاسن  إللم خمربع عنم مبسن  ف لي م آ علت ا . 
هللا على ك   يج ن ةر) ت ةل و أ  ن ةر على علر   وعلى ك   يج إذع أنعذه. وإظهنكان عسكم عجلاللكة لت كان ومجلة (إن  

 مجلة علت ةل  مست لة  نفسهنا فتمر  جمرى عألمثال. 
وعلنشأة  ا ن ف لة: عارة م  علنوج وها عإلناذو وك ل  نرأها عجل(هنكانو عكرب عنهنكا  عكلغة عاكرة ألصكا هشكأة ذف لكة هكالف  

علنوج عألول وة ال: علنشأة مبك    ك  علشكني  كا ن عل آ كة ومثلهنكا علرأفكة وعلرجعفكة. ونكرأ ع ك  كثكأ وأ كا ع(كرو (علنشكأة) اباك . 
ووصفهنا ب(عيارة) إمياج مصا مساوةة للنشأة عألوو فال  رهنة هلم يف إحالة وناعهنا. وأما نالم ت او (ول   عل(تم علنشأة 

شكاكلة علت  ةرةكة ألن نالكم نرلكم (وهنشكئ م فل(كا ال ت ل(كان) ةت ك(  علنشكأة عياكرة ف كرب عك  عألوو) فل ل  على سرل  عا
 م التهنا ابلنشأة. 

[) اا ذكر علنشأة عيارة أترع ذكرها   كر أهم ما تشكت(  عللكم ومكا 21(ة  ب م  ةشاج وةرحم م  ةشاج وإللم ت لران] 
 أوت ت ألتلم وها علثاعب وعل  اب. 

ل  ككاب ألن عخلطككاب تككان مككع من ككر  علر كك  علكك ة  حظهنككم فلككم هككا علت كك ةا. ومف ككاال ف لككي عاشكككلئة وع تكك ئ  كك كر ع 
حم وفان تراي على قالا عالست (ال فلهن(ا. وعلت  ةر: مك  ةشكاج ت  ةركم ومك  ةشكاج نمحتكم. وعلفرة كان م لامكان مك  آايت 

رهنمو ف(  عل ة   اج ت  ةرهنم عاشركان وم  علاع  وعلاعل ؛ فأصحاب علاع   اج هللا نمحتهنم وأصحاب علاعل   اج ت  ة
 عل ة   اج نمحتهنم عاؤمنانو وعا عاذ هنا هم علفرة ان م ا ك(ا ذل عللم عخلطاب عل امل يف نالم (وإللم ت لران). 

 وعل لا: علرتاعو أ  وإللم ترت ان.  
ععت ككاذ مكرذوذ. ويف هكك ع إعككاذة إورككات  وت ك مي عكككرون علككى عاملكم لالهت(ككامل وعلتأكلكك  إذ لكلس عا ككامل للحعككر إذ لكلس مثككة  

 وناع علر   وت رةض ابلاعل . 
[) عطفكت علكى مجلكة (وإللكم 22(وما أهتم مب مكزة  يف عألنض وال يف علسك(اج ومكا ل كم مك  ذون هللا مك  ويل وال هعكأ] 

 ت لران) ابعتران ما ت (نتم م  علاعل . 
وها هنا جما  يف علغلرة وعالهفالت مك  عا نكةو ونك  ت ك مل عنك   وعا مز ح ل تم: ها عل   ن   قأه عاتزع ع  ف   ماو 

 نالم ت او (إن ما تاع ون يت وما أهتم مب مزة ) يف سانة عأله امل. 
 فاا آ: وما أهتم مبفلتني م  عل  عب. ومف ال (م مزة ) حم و  لل لم  مو أ  مب مزة  هللا.  
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عهفكككالت يف عألنضو أ  ال جتككك ون مكككاىلال ةنمكككل م مككك  نككك نتنا  وةت لكككع نالكككم (يف عألنض) ب(م مكككزة )و أ  لكككلس ل كككم 
 علل م يف م ان م  عألنض سهنلهنا وترلهناو و  وها وح رها. 

وعطف (وال يف علس(اج) على (يف عألنض) عحرتعس وأتةكلس مك  علط(كع يف علنمكاة وإن ككاهاع ال مط(كع هلكم يف عاللتحكاق  
 ابلس(اج. وه ع ك ال عألعشى:          

يف تا مثاهني نامة                      وننلت أسراب علس(اج  سلكم ومنكم نالكم ت كاو (ال ميل كان مث كال ذنة  فلا كنت  
يف علسكك(اوعت ول يف عألنض)و ومل ت ككع مثككك  هكك ه علككزايذة يف آةكككة سككانة علشككانى (وة فكككا عكك  كثككأ ومكككا أهككتم مب مكككزة  يف 

عيةكة مج كت اطكااي لل(سكل(ني وعاشكركني   الكم (ومكا أصكا  م  عألنض وما ل م م  ذون هللا م  ويل وال هعكأ) ألن تلك 
م  معلرة فر(ا كسرت أة ة م وة فكا عك  كثكأ) إذ عل فكا عك  عاسكل(ني. ومكا هنكا مك  عارالغكة عافروحكة وهكي مك  عارالغكة 

 عا رالة ك(ا يف نال أم    سل(ي عل يب:          
 لطانت ول نم مل ةطر   ولا لان ذو حافر نرلهنا                       
 

 3191صفحة : 
 
وهي أظهنكر يف نالكم ت كاو (اي م شكر عجلك  وعإلهكس إن عسكتط تم أن تنفك وع مك  أنطكان علسك(اوعت وعألنض فاهفك وع). ويف   

 ه ع إ انة إو إ طال عقرتعنهم  تأاأ علاعل  عل   تاع وه يف عل هلا. 
أع رككم  تأةلسككهنم مكك  عالهفككالت مكك  علاعلكك   سكك ي قككأهم هلككم مكك   واككا آةسككهنم مكك  عالهفككالت مهفسككهنم يف مجلككع عألم نككة 

 أوللاج ةتاسطان يف ذفع عل  عب عنهنم  نحا علس اةة أو علشفاعةو أو م  هعرعج ة عف ان عنهنم اباغالرة وعل اة. 
(ة  ب م  ةشاج [)  لان اا يف نالم 23(وعل ة  كفروع اايت هللا ول اىلم أولئ  ةئساع م  نمحب وأولئ  هلم ع عب أللم] 

 وةرحم م  ةشاج) وإمنا عطف اا فلم م   ايذة عإلاران مصم ال ةناهلم هللا  رمحة وأهم ةعلرهنم    عب أللم. 
 وعل فر اايت هللا: ها كفرهم ابل رآن. وعل فر  ل اىلم: إه ان علر  .  
مك  أوصكا و أ  أصكم عسكتح اع عللكأس وعسم عإل انة ةفل  أن ما سل كره    ه انهلكم مك  أتك  مكا ذككر نرك  عسكم عإل كانة  

 م  علرمحة وإصا تهنم ابل  عب عألللم ألت  كفرهم ابل رآن وإه انهم علر   على أسلاب (أولئ  على ه ى م  نهبم). 
 وأارب ع  فسهنم م  نمحة هللا ابلف   عا ي تنرلهنا على حت لع وناعم. وعا آ: أولئ  سللأسان م  نمحة هللا ال حمالة.  
أ ابالسم علظاهر يف نالم (اايت هللا) ذون ح(أ علت لم للتناةم  شأن عيايت حلك  أحكلفت إو عالسكم عجلللك  اكا وعلت ر 

يف عالسم عجللل  م  علت كأ مهم ح لع من ال ة فر اايتم. وعل  ول إو علكت لم يف نالكم (نمحكب) علتفكات عكاذ  كم أسكلاب 
  انة لتأكل  علتنرلم على عستح انهنم ذل . عل المل إو م ت ى علظاهرو وإعاذة عسم عإل

[) اككا ص 24(ف(ككا كككان تككاعب نامككم إال أن نككالاع عنتلككاه أو حرنككاه فأجنككاه هللا مكك  علنككان إن يف ذلكك  يايت ل ككامل ةؤمنككان] 
 عالعرتعض علاعنع يف االل نعة إ رعهلم عاذ عل المل إو   لة عل عة   كر ما أتا م  م نامم. 

 لة (إذ نال ل امم ععر وع هللا). وعلفاج تفرةع على مج 
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وتيج  علغة حعر عجلكاعب يف نالكم (عنتلكاه أو حرنكاه) لل اللكة علكى أصكم مل ةكرتذذوع يف تاع كم وكاهكت كل(كتهنم وعحك ة يف  
 ت  ةرم وإتالفم وه ع م  تعلرهنم يف كفرهم. 

م علكى إحرعنكم اكا ذل عللكم نالكم ت كاو ص ترذذوع يف لرةع إهالكم  كني عل تك  ابلسكلف وعإلتكال  ابإلحكرعق ص عسكت ر أمكره  
(فأجنكاه هللا مكك  علنكان) و(تككاعب نامكم) اككرب (ككان) وعمسهنككا (أن نكالاع). وقالككا عالسكت (ال أن ةككؤار عمسهنكا إذع كككان (أن) 
نككا عاعك نةة وصكلتهنا ك(كا ت ك مل يف نالكم ت كاو (إمنكا كككان نكال عاكؤمنني إذع ذعكاع إو هللا ونسكالم لكلح م  لكنهنم أن ة الكاع مس 
 وأل نا) يف آار سانة علنانو ول ل  مل ة رأ عالسم عااعيل لف   عل ان يف أمثاهلا يف قأ عل رعجعت علشاذة إال منعااب. 

 ون  أمج  إجناؤه م  علنان هنا وها مفع  يف سانة عألهرلاج.  
   آةة وعح ة ألهم آةة ل   م  وعإل انة ب(ذل ) إو عإلجناج م  (فأجناه هللا م  علنان) وت   ذل  عإلجناج آايت ومل ن 

 ككهن ه مكك  نامككم وألهككم ةكك ل علككى نكك نة هللاو وكرعمككة نسككالمو وتعكك ةع وعكك هو وإهاهككة عكك وهو وأن عانلانككات كلهنككا تلللهنككا 
 وح أها مسنرة ل  نة هللا ت او. 

م (يايت ل ككامل وتكيج  لفكظ (نكامل ةؤمنكان) للك ل علكى أن إميكاصم مككت(   مكنهنم ومك  م امكات نكاملتهنم ك(كا ت ك مل يف نالك 
ة  لكان) يف سككانة علر ككرة. فلك ل  آايت علككى عظككلم عناةككة هللا ت كاو  رسككلم فعكك ق أهكك  عإلميكان يف خمتلككف عل عككان. ففككي 

 نالم (ل امل ةؤمنان) ت رةض من تل  عيايت مل ةع ق هبا نامل إ رعهلم لش ة م ا رهتم وكان عإلميان ال خيالإ ع اهلم. 
 أواثان ماذة  لن م يف عحللاة عل هلا ص ةامل عل لامة ة فر     م  ر ض وةل       م    كا (ونال إمنا عه ص م  ذون هللا 

[) نا  أن ت ان م التم ه ه سا  ة على إل اىلم يف علنان وأن ت كان   ك  أن أجنكاه 25ومأوعكم علنان وما ل م م  انصرة ]
هللا مك  علنكانو أنعذ  كم إعكالن م كا رهت  عحلكع وإصكرعنهم  هللا م  علنان. وعألظهنر مك  ترتلكا عل كالمل أصكا كاهكت   ك  أن أجنكاه

 على عراذة عألواثن     وحا  عحلمة عللهنم مب مزة سالمتم م  حرق علنان. وت  مل ذكر عألواثن نرةرا. 
   
 

 3192صفحة : 
 
يف نالككم (إمنككا  وحمككإ عل عككر ب(إمنككا) هككا عاف ككال ألتلككم؛ أمككا نعككر عا رككاذعت مكك  ذون هللا علككى كاصككا أواثان ف كك  سككرع  

ت ر ون م  ذون هللا أواثان) أ  ما عه ص أواثان إال ألت  ماذة     م    ا. ووتم عحلعر أهم مل ترع هلم  رهنة يف عراذة 
عألواثن     مشكاه ة ذاللكة صك ق علرسكال علك   تكاج   طاهلكا فكت(حض أن ة كان سكرا   كاىلهنم علكى عركاذة عألواثن هكا 

 ةة عانالفة. وعااذة: عحملرة وعإللفو وةت ني أن ة ان ح(أ ( لن م)  امال لأواثن. ماذة    هنم    ا عل ععلة إلاب
وعاككاذة: عحملرككة. فهنككؤالج عل ككامل  ككا    ككهنم    ككا فككال خيالفككم وإن ال  لككم أهككم علككى حككاللو و رككان عألواثن فككال ةرتكككان  

ةتن  م  ذون هللا أه عذع  راصم كحكا هللا). عراذهتا وإن ظهنرت لر  هنم ذاللة  طالن إهللتهنا نال ت ال (وم  علناس م  
نال علفنر: أ  ماذة  ني عألواثن وعر هتا فان م  قلرت عللم علل عت عجلس(لة ال ةلتفت إو علل عت عل  للة كاكنان إذع 

عحللكاج عحتاص إو ن اج حاتة م  أك  أو  رب أو إنعنة ماج وها  ني جم(ع مك  عألككا ر ال ةلتفكت إو عللك ة عل  للكة مك  
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وحس  علسأة     ع  مكا فلكم لك ة تسك(م. فهنكم ككاهاع نلللكي عل  كال فغلركت علكلهنم عللك عت عجلسك(لة فلكم ةتسكع ع لهنكم 
 ا راذ قأ تس(ال ونأوع تل  عألصنامل مزةنة ملاعن وتاعهر فأحراها. 

 عل راذة.  وف   (عه ص) مرعذ  م عالست(رعن وعلر اج على عهاذها     وحا  حمة  طالن عستح انهنا 
ونرأ انفع وع   عامر وأ ا   ر ع  عاصم وأ ا ت فر والف (ماذة) منعااب مناان   ون إحكافةو و( لكن م) منعكااب علكى  

علظرفلككة. ونككرأ محككزة وحفككل عكك  عاصككم ونو  عكك  ة  ككاب (مككاذة) منعككااب قككأ منككان  كك  م ككافا إو ( لككن م)و و( لككن م) 
ونككرأه ع ك  كثكأ وأ كا ع(ككرو وعل سكاىلي ونوةكس عكك  ة  كاب مرفاعكا م ككافا جمكرون أو هكا مك  إحككافة عاظكرو  إو علظكر . 

على أن ت ان (ما) يف (إمنا) ماصالة وح هنا أن ت تا مفعالةو و(ماذة) ارب (إن) ت ان كتا كة (إمنكا) متعكلة مك  نرلك  
ا عك  عاكاذة. واكا يف عككا  علرسم قأ عل لاسي فل ان عإلاران عنهنا مصا ماذة إارانع جمكا اي ع للكا ابعتركان أن عالهكاذ سكر

م  عارالغة كان فلم أتكل  للنرب     أتكل ه ب(إن) فل امل علتأكل عن م امل عحلعر إذ للس عحلعر إال أتكلك ع علكى أتكلك   
 ك(ا نال علس اكيو أ  ألهم مبنزلة إعاذة عخلرب حل  ةثرت ص ةؤك   نفي ما ع عه. 

لتنرلككم علككى عخلطككأ   رةنككة نالككم ع رككم (ص ةككامل عل لامككة ة فككر    كك م  ككر ض وعخلككرب مسككت (  يف قككأ إفككاذة عحل ككم  كك  يف ع  
 وةل       م    ا). وهظأه مجلة صلة عااصال يف نال عر ة    علطلا:          

إن عل ة  تروهكهنكم إاكاعهك كم                      ةشفي قلل  ص ونهم أن تعرعاع واا كان يف نالكم (مكاذة  لكن م)  كاىلرة   
ورات منف ة هلم يف عراذة عألواثن إذ ة تسران   ل  ماذة  لنهنم تلك  لنفاسكهنم نرهكم   الكم (يف عحللكاة علك هلا ص ةكامل عل لامكة 
ة فر     م  ر ض) عخل تنرلهنا لساج عانرة ه ه عاكاذة وإ علكة للغكرون وعلغفلكةو لل ل(كاع أن عللك عت عل اتلكة ال عكربة هبكا إن  

 كاهت ت  ا ه عمة آتلة. 
آ (ة فككر    كك م  ككر ض) أن عانككالرني ة فككرون ابألصككنامل علككب كككاهاع ة ركك وصا إذ نحكك ون ةككامل عل لامككة أصككم كككاهاع وم كك 

 ة ر وصا. 
 وه ه جما  تلحع    هنم م    ضو ص ذكر ما ة (هنم م  ع عب عخلز    الم (ومأوعكم علنان).  
صكرة ) فنفكى عكنهنم تكنس علناصكر. وهكا مك  ةزةك  عكنهنم ص ذكر ما ة (هنم مجل ا م  عه  عمل علنعأ ف ال (وما ل م مك  ان 

ذل  عخلز . وتيج يف هفي علناصر  علغة عجل(ع هنا االفا ل الم آهفا (وما ل م م  ذون هللا م  ويل وال هعأ) ألصم اا 
ب تكا وع عللهنكا. أتلراع على إ رعهلم وجت( اع لن رة أصنامهنم كان تزعىلهنم حرماصم م  علنعرعج مطا  كة  كني عجلكزعج وعحلالكة علك

 على أن عافرذ وعجل(ع يف حلز علنفي ساعج يف إفاذة هفي ك  فرذ م  عجلنس. 
(فككأم  لككم لككا ) مجلككة م رتحككة  ككني عإلارككان عكك  إ ككرعهلم ععككرتعض علتفرةككعو وأفككاذت علفككاج مرككاذنة لككا   تعكك ةع إ ككرعهلم.  

علفكرذ علك   آمك   كم وأمكا عمكرأة إ كرعهلم وعمكرأة لكا  وعالنتعان على ذكر لا  ة ل على أهم مل ةؤم   كم إال لكا  ألهكم علرتك  
 فال ةش(لهن(ا عسم عل امل يف نالم ت او (وإ رعهلم إذ نال ل امم) عيةة ألن عل امل ااص  رتال عل رللة نال  هأ:          

 أنامل آل حع  أمل هساج    
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مل كة). ولكا  هكا ع ك  (هكانون) أاكي إ كرعهلمو فلكا  ةامئك  ويف علتانعة أهم كاهت م م  وتم (سانة) و وص لكا  وعمسهنكا (  

 م  أمة إ رعهلم عللهن(ا علسالمل. 
 [) عطف على مجلة (فأجناه هللا م  علنان). 26(ونال إل مهناتر إو نم إهم ها عل زةز عحل لم] 
 أه  عل فر.  ف (أ (نال) عاىل  إو إ رعهلمو أ  أعل  أهم مهناتر ذاين نامم وذل  ألن هللا أمره مبفاننة 
وه ه أول همرة ألت  عل ة  ول ل  ت لهنا همرة إو ن م. وعاهناترة مفاعلة م  عهلمر: وها ترك  يج كان مال ما لكمو  

 وعافاعلة لل(رالغة أو ألن عل   ةهنمر نامم ة اهان هم ن  همروه أة ا. 
علكب أمككره هللا من ةهنككاتر إللهنككا كأصككا همككرة وحكر  (إو) يف نالككم (إو نم) لالهتهنككاج عكككا   إذ ت كك  همرتككم إو عألنض  

إو ذعت هللا ت او فت ان (إو) هللال الست انة م نلة؛ أو ت   همرتم مك  عا كان علك   ال ة رك  أهلكم هللا لطلكا م كان 
 لة. للس فلم مشركان ابهلل كأهم همرة إو هللاو فت ان (إو) على ه ع علاتم مست انة ا آ المل علت لل  عست انة تر 

ون حت ه ه عالست انة على كال علكاتهنني   الكم (إهكم هكا عل زةكز عحل كلم). وهكي مجلكة وعن كة مانكع علت للك  ا ك(ان (إل  
 مهناتر إو نم)و ألن م  كان عزةزع ة تز  م تانه وهزةلم. 

هعكر عاظلكاملو وهعكر وإتراع وصكف (عل زةكز) ب(عحل كلم) إلفكاذة أن عزتكم حم (كة وعن كة مان هنكا عحمل(كاذ عنك  عل  كالج مثك   
 عل ععي إو عحلعو ونا  أن ة ان (عحل لم) مب آ عحلاكم فل ان  ايذة أتكل  م آ (عل زةز). 

 ون  م ت نعة إ رعهلم ونامم و الذهم مفعلة يف سانة عألهرلاج.  
اان لف ككلم إذ ال (ووهرنككا لككم إسككحاق وة  ككاب وت لنككا يف ذنةتككم علنرككاة وعل تككاب) هكك ع عل ككالمل ع رككت  ككم نعككة إ ككرعهلم ترلكك 

عالنة لم ابل عة. وعلظاهر أن ة ان عارعذ ب(وهرنكاو وت لنكا) عإلعكالمل  ك ل  فل كان مك  متكامل عل عكة ك(كا يف سكانة هكاذ. 
وت كك مل هظككأ هكك ه عيةككة يف عأله ككامل يف ذكككر ف ككاىل  إ ككرعهلم. وعل تككاب مككرعذ  ككم عجلككنس فككالتانعةو وعإلجنلكك و وعلز ككانو وعل ككرآن  

 عهلم. كتا هزلت يف ذنةة إ ر 
[) مجع هللا لم أترة : أترع يف عل هلا  نعره على أع عىلم و سك  27(وآتلناه أتره يف عل هلا وإهم يف عيارة ا  علعاحلني] 

علسكك( ة و كك  علتاحلكك  ووفككرة علنسكك و وأتككرع يف عياككرة وهككا كاهككم يف  مككرة علعككاحلنيو وعلت رةككف لل (ككالو أ  مكك  ك(ككك  
 علعاحلني. 

[ أىلكن م لتكأتان علرتكال وت ط كان 28إه م لتأتان علفاحشكة مكا سكر  م هبكا مك  أحك  مك  عل كااني] (ولالا إذ نال ل امم  
علسرل  وأتتان يف انذة م عان ر) عالهت ال م  نسالة إ رعهلم إو نامم إو نسالة لكا  اناسكرة أهكم  كا م إ كرعهلم يف أن أجنكاه 

آةكة (وإ كرعهلم إذ نكال ل امكم) عات ك مل آهفكا. وت ك مل هظأهكا يف  هللا م  ع عب علرتز. وعل ال يف ص ن ه ه عيةة ككال ال يف
 سانة علن(  ويف سانة علش رعج. 

ومككا  ككني عيايت مكك  تفككاوت هككا تفككن  يف ح اةككة عل عككة للغككرض علكك   ذكرتككم يف عا  مككة علسككا  ةو إال نالككم هنككا (إه ككم  
 لتأتان علفاحشة) فاهم مل ة ع لم هظأ فل(ا م ى. 

 ن اهلني وت  مل ذكرهم يف سانة عألعرع . ونامل لا  م  عل  
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وتاكل  عجل(لة ب(إن) وعلالمل تاكل  لت لع علنسكرة اباف كال ال أتكلك  للنسكرةو فاا عكاذ حت لكع أن علك   ةف لاهكم فاحشكةو  
أ  ع(كك  نرككل  ابلككر علغاةككة يف عل ككر و ألن علفحككو  لككا  علغاةككة يف  ككيج نرككل  ألصككم كككاهاع قككأ  ككاعرة   شككناعة ع(لهنككم 

 حم. ونر
ونككرأ انفككع وع كك  كثككأ وع كك  عككامر وحفككل عكك  عاصككم وأ ككا ت فككر (إه ككم لتككأتان علفاحشككة) هب(ككزة وعحكك ة علككى عإلارككان  

عاسككت (  يف علتككا لخ. ونككرأه أ ككا ع(ككرو ومحككزة وعل سككاىلي وأ ككا   ككر عكك  عاصككم وة  ككاب والككف هب(ككزتني:  ككزة عالسككتفهنامل 
(ككزتني. ويف عل شكا : نككال أ كا عرلكك  وتك ت عألول (أ  إه ككم لتككأتان و كزة (إن). ونككرأ عجل(لكع (أإه ككم لتكأتان علرتككال) هب

علفاحشككة) يف عإلمككامل  ككر  وعحكك   غككأ ايجو أ   غككأ عللككاج علككب ت تككا عهل(ككزة عا سككانة علككى صككانهتا ونأةككت علثككال  أ  
ن  . ول لكككم ة كككو ابإلمكككامل (أةكككن م لتكككأتان علرتكككال)   كككريف عللكككاج وعلنكككان عه.  ة كككو عللكككاج   ككك   كككزة عالسكككتفهنامل وعلنكككان هكككان إ

 معحف علرعرة أو عل افة فت ان نرعجة نرعىلهن(ا نوعةة خمالفة لعانة علرسم. 
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ومجلككة (أةككن م لتككأتان علرتككال) عخل  كك ل ع ككت(ال مكك  م كك(ان مجلككة (لتككأتان علفاحشككة)و ابعترككان مككا عطككف علككى مجلككة   

) عخل ألن نطكع علسكرل  وإتلكان عان كر يف انذةهنكم  كا ةشكت(  عللكم إتلكان (أىلن م لتأتان علرتال) مك  نالكم (وت ط كان علسكرل 
 علفاحشة. 

وأذا  عستفهنامل عإله ان على مجلع علتفعل  وأعل  حر  علتأكل  لتتطا ع مجلة علر ل مع عجل(لة عارك ل منهنكا ألصكا عجلكزج  
 ة عار ل منهنا مبنزلة علر ل عاطا ع. عألول م  ه ه عجل(لة عار لة عن  نطع علنظر ع(ا عطف عللهنا ت ان م  عجل(ل

ونطع علسكرل : نطكع علطرةكعو أ  علتعك   لل(كانة  فلكم ماك  أمكاعهلم أو نتك  أهفسكهنم أو إككرعههنم علكى علفاحشكة. وككان  
 نامل لا  ة   ون ابلطرق للأا وع م  عاانة م  خيتانوهم. 

عان ر يف انذةهنم فاصم ت لاع انذةهنم للح ة  يف ذكر ف طع علسرل  فساذ يف ذعتم وها أفس  يف ه ع عا ع . وأما إتلان  
ه ه علفاحشة وعالسكت  عذ هلكا وم ك ماهتا كالتغكا ل  رمكي عحلعكى عنرتععكا  لكنهنم علكى مك  ةرماهكمو وعلتظكاهر  تكزةني علفاحشكة 

  ايذة يف فساذها ونرحهنا ألهم م ني على هر  علتسرت منهنا وم ني على  لاعهنا يف علناس. 
ر  م هبا م  أح  م  عل ااني) تش ة  يف عإله ان عللهنم يف أصم عل ة  سناع ه ه علفاحشة علسلئة للنكاس ويف نالم (ما س 

وكاهت ال هطر ألح   رالو وإن كثأع م  عافاس  ت ان علناس يف قفلة ع  عنت اهبا ل  مل عالعتلاذ هبا حىت إذع أن مل أح  
  ت علشهناعت هبا. على ف لهنا و اه  ذل  منم تنرهنت عألذهان إللهنا وت ل

وعلنكاذ : عا كان علك   ةنتك   فلكم علنكاسو أ  نت( كان صكانع لل(حاذوكة وعاشكاونة وهكا مشكتع مك  علنك و  كا ن عل فكا وهكا  
عالتت(اع صانع. وأما م ان عالتت(اع للال فهنا علسامرو وال ة ال لل(ملس انذ إال مكا ذعمل فلكم أهلكم فكاذع نكاماع عنكم مل ةسكم 

 انذاي. 
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[ نككككال نب عهعككككرل علككككى عل ككككامل 29تككككاعب نامككككم إال أن نككككالاع عىلتنككككا   كككك عب هللا إن كنككككت مكككك  علعككككاذنني] (ف(ككككا كككككان 
[) عل المل فلم كال ال يف هظأه عات  مل آهفا يف نالم (ف(ا كان تاعب نامم إال أن نالاع عنتلاه) عيةةو وعألمر 30عافس ة ]

ل ك عب يف أونكاج ذعاتككم. ومل ةت ك مل ذكككر ذلك  يف نعككة لكا  فل(ككا يف (عىلتنكا   ك عب هللا) للت ملككز وهكا ة ت ككي أهكم أهكك نهم ع
 م ى ل   عإله عن م   ؤون ذعاة علرس . 

 وأنعذ ابلنعر ع اب عا   ني لأةهنم ص ق ما أ لغهنم م  نسالة هللا.  
 ووصفهنم ب(عافسك ة ) ألصكم ةفسك ون أهفسكهنم  شكناعات أع(كاهلم وةفسك ون علنكاس  (لهنكم علكى علفكاعحو وتك نةرهنم  

 هباو ويف ه ع علاصف متهنل  لملتا ة ابلنعر ألن هللا ال  ا عافس ة . 
[ نال إن فلهنا لالكا نكالاع 31(واا تاجت نسلنا إ رعهلم ابلرشرى نالاع إان مهنل اع أه  ه ه عل رةة إن أهلهنا كاهاع ظااني] 

عة تك ل علكى علتانلكتو وعألصك  أصكا ظكر  [) (اكا) أذ32حن  أعلم مب  فلهنا لننملنم وأهلكم إال عمرأتكم كاهكت مك  علغكا رة ]
مال مل عإلحافة إو مجلة. وم لاهلا وتاذ لاتاذو أ  وتاذ م (ان عجل(لة علب ت ا  إللهنا عن  وتاذ عجل(لة علب تت لع 
هبكا فهنككي تسككتلزمل مجلتككني: أوال كا ف للككة ماحككاةة وت ككا  إللهنكا (اككا)و وعلثاهلككة ف للككة أو عمسلكة مشككت(لة علككى مككا ةعككل  ألن 

 ت لع  م علظر  م  ف   أو عسم مشتعو وةطلع على عجل(لة علثاهلة علاعن ة     (اا) عسم عجلزعج تساحما. ة
واا كاهت (اا) ظرفا مرهن(ا ت ني أن ة ان م ك(ان عجل(لكة علكب ت كا  إللهنكا (اكا) م لامكا للسكامعو إذ علتانلكت عإلعكالمل  

 كي أن جمكيج عاالىل كة ابلرشكرى أمكر م لكامل للسكامع مكع أهكم مل ةت ك مل مب انهة  م  جمهنال  زم  م لامل. فاتكاذ (اكا) هنكا ة ت
ذككر للرشككرىو فت كني أن ة ككان علت رةكف يف علرشككرى ت رةكف عل هنكك  النت كاج (اككا) أن ت كان م لامككةو فالرشكرى هككي مككا ذل 

  عللم نالم ت او آهفا (ووهرنا لم إسحاق وة  اب وت لنا يف ذنةتم علنراة وعل تاب) ك(ا ت  مل  لاهم.
وت ك مل ذككر علرشكانة عنك  نالكم ت كاو (إان أنسكلناك - فكت  علركاج-وعلرشرى: عسم للرشانة وهي عإلاران مبا فلم مسرة لل(نكرب 

 ابحلع  شأع وه ةرع) يف سانة علر رة. 
إل كرعهلم  وم  لطف هللا   رعهلم أن ن مل لم علرشرى نر  إعالمم  هالك نامل لا  ل ل(كم ت كاو  لكم إ كرعهلم. وعا كآ: نكالاع 

 إان مهنل ا أه  ه ه عل رةة عخل. 
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 وعل رةة هي (س ومل) نرةة نامل لا . ون  ت  مل ذكرها يف سانة عألعرع .   
ومجلككة (إن أهلهنككا كككاهاع ظككااني) ت للكك  لملهككالك ونعكك   ككم عسككتئناس إ ككرعهلم ل رككال هكك ع عخلككرب عحملككزنو وأة ككا ألن عل كك ل  

 اب إال على ذها ة ت لم. ة ت ي أن ال ة ان عل  
 وعلظلم: ظل(هنم أهفسهنم ابل فر وعلفاعحوو وظل(هنم علناس ابلغعا على علفاعحو وعلت نب هبا.  
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ونالم (إن فلهنا لالا) ارب مست (  يف علت كأ  سنة هللا مع نسلم م  عإلجناج م  عل ك عب علك    ك  منكاعمهنم. فهنكا مك   
عل رةكة يف ح كم عإلهكالكو ولكا  وإن مل ة ك  مك  أهك  عل رةكة ابألصكالة إال  علت رةض لل(الىل ة  تنعلل لكا   ك  مشلكتهنم

 أن كاهم  لنهنم ة ت ي عخلشلة عللم م  أن ةش(لم عإلهالك. وهل ع نال (إن فلهنا لالا)  ر  علظرفلة ومل ة  : إن منهنا. 
ل رةةو فهنا تاعب ع(ا عنت كاه ت رة كم وتاعب عاالىل ة إ رعهلم مصم أعلم مب  فلهنا ةرة ون أصم أعلم منم محاعل م  يف ع 

ابلتكك كأ  جنككاج لككا و أ  حنكك  أعلككم منكك  ابسككتح اق لككا  علنمككاة عنكك  هللاو وعسككتح اق قككأه عل كك عب فككان عاالىل ككة ال 
ةسككر ان هللا ابل ككال وهككم ممككره ة (لككان وكككان تككاعهبم مط(ئنككا إ ككرعهلم. فككاارعذ مكك  عل(هنككم مبكك  يف عل رةككة عل(هنككم اباككتال  

 هنا عارتا عللهنا عستح اق عل  عبو أو عل رعمة ابلنماة. أحاعل أهل
وإمنا كان عاالىل ة أعلم م  إ رعهلم   ل  ألن عل(هنم سا ع على عل(م وألهم علم ة ني مل ى م  وحي هللا فل(ا سنر لم  

ال اعاصككي.  أولئكك  عاالىل ككة إذ كككان إ ككرعهلم مل ةككا  هللا إللككم  شككيج يف ذلكك و وألهككم علككم تفعككللي ال إمجككايلو وع(ككامي
فأت  ه ع عألاأ أتا اع ب(حن  أعلم مب  فلهنا). ومل ة الاع: حن  أعلم  لا و وكاصم أعلم م  إ كرعهلم يف هك ع علشكأن ال 
ة ت ي أصم علم م  إ رعهلم يف قأه فان إل رعهلم علم علنراة وعلشكرة ة وسلاسكة عألمكةو وعاالىل كة ةسكرحان علللك  وعلنهنكان ال 

 غأ ذل  إال مىت سنرهم هللا ل ( . وابألوو ال ة ت كي ككاصم أعلكم هبك ع منكم أن ة اهكاع أف ك  مك   ةفرتون وال ةشتغلان
إ رعهلمو فان نكال أهك  عحلكع إن علرسك  أف ك  مك  عاالىل كةو وعازةكة ال ت ت كي عألف كللةو ول ك  فرةكع علكم ألل كم هللا عللكم 

ة ل(ككم عخل ككرو ولكك ل  عتككا هللا علككى ماسككى اككا  واعكم  ككم ك(ككا اككل عخل ككر مبككا مل ة ل(ككم ماسككىو واككل ماسكى مبككا ال
 سئ : ه  ةات  أعلم من ( ف ال: الو ألهم كان حع عجلاعب أن ةف   يف أهاعع عل لم. 

ومجلة (لننملنم وأهلم إال عمرأتم) لان جل(لة (حن  أعلم مب  فلهنا) فلك ل  مل ت طكف عللهنكا وفعكلتو ف ك  عل(كاع  ذن هللا   
 أ   نتاه ال قأ وةهنل  علرانان حىت عمرأة لا .  أن ال ةنما إال لا  وأهلمو

وف   (كاهت) مست (  يف م آ ت انو ف رب  علغة عااحي تشكرلهنا للف ك  عحمل كع وناعكم ابلف ك  علك   م كى مثك  نالكم  
ت ككان (أتككى أمككر هللا)و ونككا  أن ة ككان مككرعذع  ككم عل ككان يف علككم هللا وت كك ةرهو ك(ككا يف آةككة عحلمككر (نكك نانها مكك  علغككا رة ) ف

 صلغة عااحي ح ل ة. 
 وت  مل عل المل على هظأ نالم (إال عمرأتم كاهت م  علغا رة ) يف سانة علن( .  
(واا أن تاجت نسلنا لالا سلي هبم وحاق هبم ذنعا ونالاع ال هكف وال حتكزن إان منمكاك وأهلك  إال عمرأتك  كاهكت مك   

ةككة) أن عاالىل ككة  لككان ابل رةككة وعنت ككى ذلكك  أن خيككربوع لالككا [) نكك  أ كك ر نالككم (إان مهنل ككاع أهكك  هكك ه عل ر 33علغككا رة ]
 لاهلم ابل رةةو وأصم مرسلان م  عن  هللا عستما ة لطلا لا  علنعر على ناممو ف ان ه ع عككيج م ك نع حعكالمو ف(ك  

 ص ت    رلا حلر  (اا) ك(ا ت  مل آهفا يف نالم (واا تاجت نسلنا إ رعهلم ابلرشرى). 
مزة  للتاكل  وأكثر ما ةزعذ   ك  (اكا) وهكا ةفلك  حت لكع علكر إ  كني م ك(ان عجل(لتكني عللتكني   ك  (اكا)و فهنكي و(أن) حر   

لتح لع علر إ  ني جميج علرس  ومساجة لا  هبم. وم آ حت ل م هنا سرعة عالنرتعن وعلتانلت  ني علشر  وعجلزعج تنرلهنا على 
ل  اا ة لم م  عاذة م املة نامم مع علاعف ة  على نكرةتهنم فلكم ة كان أن عإل اج ع رت جملئهنم وفاتأتم م  قأ نة و وذ
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لا  عااا مصم مالىل ة ألصم تاجوع يف صانة نتال فأنة  هنا علتنرلم على أن مكا حك    كم مك  عاسكاجة وحكلع علك نع ككان 
 نر  أن ة لم مصم مالىل ة تاجوع إلهالك أه  عل رةة ونر  أن ة الاع (ال هف وال حتزن). 

   
 

 3196صفحة : 
 
ومل ت ع (أن) عاؤك ة يف آةكة سكانة هكاذ ألن يف تلك  علسكانة تفعكلال لسكرا إسكاجتم وحكلع ذنعكم ف كان ذلك  مغنلكا عك    

 علتنرلم عللم يف ه ه عيةة ف ان علتأكل  هنا حراب م  عإللناب. ون  ت  مل تفعل  ذل  يف سانة هاذ وتفسأها هناك. 
 ن عا عاذ حعال عاف ال ذون فاعلم. و ناج ف   (سلي) لل(مهنال أل 
وعطف عللم مجلة (ونالاع ال هف) ألصا م  مجلة ما ونع ع ا جميج علرس  لالا. ون  لاةت مج  ذل عللهنا نالم (إان  

منماك وأهل ) وهي عجل(  علب ذكرت م اهلهنا يف نالم (وتاجه نامم ةهنرعان إللم) إو نالم (نكالاع اي لكا  إان نسك  ن ك  
 اع إلل ) يف سانة هاذ. ون ماع أتملنم نر  إعالمم مصم منزلان عل  عب على أه  عل رةة ت ملال  تط(لنم. ل  ةعل

وعطف (وال حتزن) على (ال هف) مجع  ني أتملنم مك  حكر عل ك عب و كني إعالمكم من علك ة  سكلهنل ان للسكاع أهكال ألن  
 ؤم   م.  زن عللهنمو وم  أولئ  عمرأتم ألهم ال  زن على م  للس مب

 ومجلة (إان منماك) ت لل  للنهني ع  عألمرة .  
وعستثناج عمرأتم م  ع(امل أهلم عسكتثناج مك  علت للك  ال مك  علنهنكيو ففكي ذلك  م ك نة لكم مبكا عسكى أن  عك  لكم مك  عحلكزن  

 على هالك عمرأتم مع أهم كان  سرهنا خملعة لمو ون   لنا وتم ذل  يف تفسأ سانة هاذ. 
 ومحزة وعل ساىلي (منماك)  س ان علنان. ونرأ علرانان  فت  علنان وتش ة  عجللم.  ونرأ ع   كثأ 
[) مجلكة مسكتأهفة ون كت  لكاان اكا يف مجلكة (ال 34(إان منزلان على أه  هك ه عل رةكة نتكزع مك  علسك(اج مبكا ككاهاع ةفسك ان] 

 هف وال حتزن) م  عإلة عن من مثة حاذاث خيا  منم و زن لم. 
  عب عاؤمل. وم آ كاهم م  علس(اج أهم أهزل عللهنم م  عألفع ون  م ى  لاهم يف سانة هاذ. وعلرتز: عل  
[) عطف على مجلة (ولالا إذ نال ل امم) عخل عطف آةة على آةة ألن نعة 35(ول   تركنا منهنا آةة  لنة ل امل ة  لان] 

اه تم ألهك  علرعكر. ونكا  أن ت كان مجلكة م رتحكة لا  آةة مبا ت (نتم م  عخلربو وآاثن نرةة نامم آةة أارى مبا مي   مشك
يف آار عل عة. وعلى كال علاتهنني فهنا م  كالمل هللا. وهان عات لم عا ظم ح(أ عجلاللة وللست ح(أ عاالىل ة. وعيةة: 

 عل المة عل علة على أمر. 
 مل علكى ماصككافم لالهت(ككامل ومف كال (تركنككا) نكا  أن ة ككان (آةكة) فلم كك  (مك ) حككر  تكر وهككا جمكرون وصككفا ل(آةكة) نكك 

 فلم   حاال م  (آةة). 
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ونا  أن ت ان (م ) لال ت عجو أ  تركنا صاذنة م  آاثنها وم رفة اربهاو وهي آةة وعححة ذعىل(ة على لال علزمكان إو   
 للكت عين ول ل  وصفت ب( لنة)و ومل تاصف آةة علسفلنة ب( لنة) يف نالم (وت لناهكا آةكة لل كااني)و ألن علسكفلنة نك  

 ألاعحهنا وح ة ها أو   ي منهنا ال ةظهنر إال     تفتلو إن كان. 
ونا  ت   (م ) عمسا مب آ   ض على نأ  م  نأى ذل  م  عحمل  نيو فت ان (م ) مف اال م كافا إو حك(أ (نرةكة).  

آ: ول   تركنا م  عل رةكة آاثنع وت  مل  لان ذل  عن  نالم ت او (وم  علناس م  ة ال آمنا ابهلل) عيةة يف سانة علر رة. وعا 
ذعلة ل كامل ةسكت (لان ع كاهلم يف عالسكت الل ابياثن علكى أحكاعل أهلهنكا. وهك ه عل المكة هكي   كااي نكرةتهنم مغ(كانة مبكاج  كأة 
لا  تلا  م  حتت عالاه  اعه  عل رةةو و  ااي لان عل ربةت وعا  ن علب نمجت هبكا نكرةتهنم ويف ذلك  عك ة أذلكة اباكتال  

 ك عاست لني. م عن 
 وةت لع نالم (ل امل ة  لان)   الم (تركنا)و أو ن   ظرفا مست رع صفة ل(آةة).  
[) عطكف علكى 36(وإو م ة  أااهم   لرا ف ال اي نامل ععرك وع هللا وعنتكاع عللكامل عياكر وال ت ثكاع يف عألنض مفسك ة ] 

 نا إو م ة  أااهم   لرا. (ولالا) عا طا  على (هاحا) عا (ال ل(أنسلنا). فالت  ةر: وأنسل
وعاناسككرة يف عالهت ككال مكك  نعككة لككا  ونامككم إو نعككة مكك ة  ونسككاهلم أن مكك ة  كككان مكك  أ نككاج إ ككرعهلم وأن هللا أجنككاه مكك   

 عل  عب ك(ا أجنى لالا. 
هككا   وت ك مي عكككرون يف نالككم (إو مكك ة ) للتككأتى عإلنككا  يف وصككف  كك لا مهككم أاككاهم ألن هكك ع علاصككف قككأ ماتككاذ يف 

 وإ رعهلم ولا . وت  مل م آ كاهم أاا هلم يف سانة هاذ. 
 ونالم (ف ال) عطف على علف   عا  نو أ  أنسلناه ف  ا إنسالم من نال.  
   
 

 3197صفحة : 
 
وعلرتككاج: علرتنككا وععت ككاذ علانككاع يف عاسككت ر . وأمككره إايهككم  رتنككا عللككامل عياككر ذل علككى أصككم كككاهاع ال ةؤمنككان ابلر كك    
ت كك مل عل ككالمل علككى هظككأ نالككم (وال ت ثككاع يف عألنض مفسكك ة ) عنكك  نالككم ت ككاو (كلككاع وع ككر اع مكك  ن ق هللا وال ت ثككاع يف و 

 عألنض مفس ة ) يف سانة علر رة. وت  مت نعة   لا يف سانة هاذ. 
مل ابألاكك  جبككامع [) عألاكك : عإلعكك عمل وعإلهككالك؛  ككرم عإلعكك ع37(ف كك  اه فأاكك هتم علرتفككة فاصككرحاع يف ذعنهككم تككامثني] 

 عإل علة. 
وعلرتفككة: علزلكككزعل علشككك ة  علككك   ترجتكككف منكككم عألنضو ويف سكككانة هككاذ مسلكككت ابلعكككلحة ألن لتلككك  علرتفكككة صكككام  ككك ة ع   

 كالعلحة. وت  مل تفسأ ذل . 
لى أذى ون  أ أ يف نعة إ رعهلم ولا  إو ما لم ت لع ابلغرض عاساق فلمو وها عاعا رة على إ ال  علرسالةو وعلعرب ع 

 عل افرة و وهعر هللا إايهمو وت  ةا عل افرة  وإجناج عاؤمنني. 
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[) اكا 38(وعاذع ومثاذع ون  ترني ل م م  مساكنهنم و ة  هلم علشلطان أع(كاهلم فعك هم عك  علسكرل  وككاهاع مسترعكرة ] 
ن هك ه عألمكم يف هسكع ترى ذكر أه  م ة  ونامل لا  أك(لت عل عل ابإل كانة إو عكاذ ومثكاذ إذ نك  عكر  عل كرآن عنكرتع

 عل عل. 
 وعلاعو عالفة نعة على نعة.  
وعهتعاب (عاذع) نا  أن ة ان  ف ك  م ك ن ةك ل عللكم علسكلاقو ت ك ةره: وأهل نكا عكاذعو ألن نالكم ت كاو آهفكا (فأاك هتم  

وو فظهنككر علرتفككة) ةكك ل علككى م ككآ عإلهككالكو نالككم علزتككاص وتر ككم علزخمشككر . وم لككامل أهككم إهككالك اككاص مكك   طككو هللا ت ككا
 ت  ةر: وأهل نا عاذع. 

 ونا  أن ة  ن ف   (وعذكر) ك(ا ها ظاهر وم  ن يف كثأ م  نعل عل رآن.  
ونككا  أن ة ككان م طافككا علككى حكك(أ (فأاكك هتم علرتفككة) وعلت كك ةر: وأاكك ت عككاذع ومثككاذع. وعكك  عل سككاىلي أهككم منعككاب  

  مكك  نككرلهنم). وهكك ع   لكك  لطككال   كك  عا طككا  عللككم. ابل طككف علككى (علكك ة  مكك  نككرلهنم) مكك  نالككم ت ككاو (ول كك  فتنككا علكك ة
وعألظهنكر أن جن لكم منعككااب  ف ك  ت كك ةره (وأاك ان) ةفسككره نالكم (ف كال أاكك ان   هركم) ألن (كككال) عسكم ة ككم عاك كانة  فل(ككا 
 تاج منتعرا ب(أا ان) ت ني أن ما نرلم منعاب مبثلم وتناة  عل اض عل   حلع (ككال) هكا علكرع إ وأصك  هسكج عل كالمل:

 وعاذع ومثاذع ونانون وفرعان عخل... كلهنم أا ان   هرم. 
ومجلة (ونك  تركني ل كم مك  مسكاكنهنم) يف ماحكع عحلكال أو هكي م رتحكة. وعا كآ: تركني ل كم مك  مشكاه ة مسكاكنهنم أصكم   

 كاهاع فلهنا فأهل اع ع    رة أ لهنم. 
 وميرون عللهنا يف أسفانهم إو علل(  وإو علشامل.  ومساك  عاذ ومثاذ م روفة عن  عل رب ومن الة  لنهنم أارانها وأحاعهلا 
 وعل (أ عاسترت يف (ترني) عاىل  على عاع ن عاأااذ م  علف   عا  نو أ  ةترني ل م إهالكهنم أو أا ان إايهم.   
 ومجلة (و ة  هلم علشلطان أع(اهلم) م طافة على مجلة (وعاذع ومثاذع).  
م أع(اهلم علشنل ة فأو هنم  اساستم أصا حسنة. ون  ت  مل عن  نالم ت او (ك ل   ةنا وعلتزةني: علتحسني. وعارعذ:  ة  هل 

 ل   أمة ع(لهنم) يف سانة عأله امل. 
وعلعكك : عانككع عكك  ع(كك . وعلسككرل : هنككا مككا ةاصكك  إو عاطلككاب عحلككع وهككا علسكك اذة عل عىل(ككةو فككان علشككلطان  تسككاةلم هلككم   

 أهم من هنم م  سلاك لرةع ةرلغهنم إو عا ر علنافع. كفرهم ن  حرمهنم م  علس اذة عألاروةة ف 
وعالسترعككان: علرعككانة ابألمككانو وعلسككني وعلتكككاج للتأكلكك  مثكك : عسككتماب وعست(سكك  وعسكككت رب. وعا ككآ: أصككم كككاهاع أهككك   

 عكاىلرو أ  ع كال فككال عك ن هلكم يف صكك هم عك  علسكرل . ويف هكك ه عجل(لكة عنت كاج أن حككالل عكاذ ككان حككالال ان كئا عكك  
ذ ععت اذهم وكفرهم عاتأص  فلهنم وعاانو  عك  آابىلهنكم وأصكم مل ةنمكاع مك  عك عب هللا ألصكم ككاهاع ةسكتطل ان علنظكر يف فسا

 ذالىل  علاح عهلة وص ق نسلهنم. 
[) ك(ككا حككرب هللا 39(ونكانون وفرعككان وهامكان ول كك  تكاجهم ماسككى ابلرلنكات فاسككت ربوع يف عألنض ومكا كككاهاع سكا  ني] 

م علككب ككك  ت نسككلهنا فككاهت م هللا منهنككاو ككك ل  حككرب عاثكك  لعككناذة  نككرةو مثكك  أم تهنكك و وأملككة  كك  عاثكك  ل ككرةو ابألمكك
الفو وعلالل     عاغكأةو وأم هلكاو  عكناذة    كض عألمكم علسكالفة ككاهاع سكرا معكاب أهفسكهنم ومعكاب نكامهنم علك ة  
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اىلهنم يف اطككر سككاج عل انرككة. وهككؤالج علثالوككة عتر ككاهمو إهكك عنع ل ككرةو مبككا عسككى أن ةعككلرهنم مكك  تككرعج تغرةككر نككاذهتم هبككم وإل كك
 تاجهم ماسى ابلرلنات. وت  مت نععهنم ونعة نانون يف سانة عل عل. 

   
 

 3198صفحة : 
 
فأما مكا تكاج  كم ماسكى مك  علرلنكات لفرعكان وهامكان فهنكي عا مكزعت علكب حتك عهم هبكا علكى صك نم فكأعرض فرعكان عنهنكا   

 اسى ل انون فنهنلم ع  علرطر. وأتر م هامان ونامم. وأما ما تاج  م م
وأومأ نالم ت او (فاست ربوع يف عألنض) إو أصم كفروع ع  عناذ وكربايج ال ع  تهن  وقلاعج ك(ا نال ت كاو ( وأحكلم هللا  

على علم) ف ان حاهلم كحال صناذة  نرةو عل ة  ال ةظ  أن فطنتهنم مل ترلر هبم إو حت ع أن ما تاج  م حم(  صلى هللا 
سلم ص ق وأن ما تاج  م عل رآن حع ول   قلرت عألهفة. ومانع مجلكة (ول ك  تكاجهم ماسكى) ك(انكع مجلكة (ونك  عللم و 

 ترني ل م م  مساكنهنم). 
 وعالست ران:   ة عل ربو فالسني وعلتاج للتأكل  ك الم (وكاهاع مسترعرة ).  
ن يف مجلكع علكرالذ علكب هكا منهنكاو فلكامي ذلك  وت للع نالم (يف عألنض) ب(عست ربوع) لمل  ان من عست ران ك  منهنم كا 

 أن ك  وعح  م  هؤالج كان سل ع مطاعا يف عألنض. 
فالت رةف يف (عألنض) لل هن و فلع  أن ة ان عا هناذ ها أنض ك  منهنمو أو أن ة ان عا هناذ عل رة عألنحلة مرالغة يف  

 عهتشان عست ران ك  منهنم يف علرالذ حىت كأهم ة م عل هلا كلهنا. 
وم آ علسرع يف نالم (وما كاهاع سا  ني) عالهفالت م  تعرةف عحل م فلهنم. ون  ت  مل يف نالم ت او (وال حتسنب عل ة    

 كفروع سر اع) يف سانة عألهفالو فالاعو للحالو أ  عست ربوع يف حال عصم مل ةف هم عست رانهم. 
ست رانهمو أ  أصكم ال ةنكاهلم أحك  ل ظ(كتهنم. ومثك  هك ع وإنحامل ف   عل ان     علنفي ألن عانفي ها ما حسراه هتلمة ع 

عحلال مث  أم تهن  حني نتلم ع نا عفرعج ةامل   ن ف ال لم عر  هللا    مس اذ حني وت ه حمت رع: أهت أ ا تهن ( ف ال: 
 . وه  أع(  م  نت  نتلت(اه لا قأ أكان نتلو  أ   نعع ة و نتال م  عألهعان ألن عألهعان أه  حر  و نع  

(ف ال أا ان   هرم ف(كنهنم مك  أنسكلنا عللكم حاصكرا ومكنهنم مك  أا تكم علعكلحة ومكنهنم مك  اسكفنا  كم عألنض ومكنهنم مك   
[)  أفكاذت علفكاج علتفرةككع علكى عل كالمل علسكا ع اكا ع ككت(  40أقرننكا ومكا ككان هللا لكلظل(هنم ول ك  كككاهاع أهفسكهنم ةظل(كان]

ن عيارة و أ  ف كان مك  عانركة ذلك  أن أاك هم هللا  ك هاهبم عل ظل(كة عللم م  أن علشلطان  ة  هلم أع(اهلم وم  عست را
علنا ئة ع  تزةني علشلطان هلم أع(اهلم وع  عست رانهم يف عألنضو وللس عافرع ها أا  هللا إايهم  ك هاهبم ألن ذلك  نك  

مك  أنسكلنا عللكم حاصكرا) أ  ر  م ما نر  علتفرةعو ول نكم ذككر للف كى  ك كره إو تفعكل  أهكاعع أاك هم وهكا نالكم (ف(كنهنم 
إو آارهو فالفاج يف نالم (ف(نهنم م  أنسلنا عللم) عخل لتفرةع ذل  علتفعل  على عإلمجال عل   ت  مم فتحع  اعاصلة 

 عإلمجال ص علتفعل و ولل اللة على عظلم تعر  هللا. 
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ت لكع عحلعكراج مك  عألنض.  فأما عل ة  أنس  عللهنم حاصا فهنم عكاذ. وعحلاصكا: علكرة  علشك ة ةو مسلكت حاصكرا ألصكا 
 نال أ ا وترة علس   :          

صررت علل م حاصيب فرتككت م                      كأصكرعمل عكاذ حكني تللهنكا علرمك  فم ك  عحلاصكا  كا أصكاب عكاذع.   
عل كالمل علكى  وللس عارعذ هبم نامل لا  كال   يف نالم ت او (إان أنسلنا عللهنم حاصرا إال آل لا ) ألن نكامل لكا  مكر آهفكا

 ع عهبم مفعال فال ة الان يف ه ع عإلمجال. 
وعلكك ة  أاككك هتم علعككلحة هكككم مثككاذ. وعلككك ة  اسككفت هبكككم عألنض هكككا نككانون وأهلكككم. ونكك  ت ككك مل ذكككر عخلسكككف يف سكككانة  

 عل عل. وعل ة  أقرنهنم: فرعان وهامان وم  م هن(ا م  نامهن(ا. ون  تاج ه ع على لرة ة علنشر على ترتلا عللف. 
 : عإلتال  وعإلهالك؛  رم عإلع عمل ابألا  جبامع إ علة علشيج م  م اهم فاست أ لم ف   (أا ان). ون  هفي عك  وعألا 

هللا ت او ظلم هؤالج ألن إةالمهنم كان تزعج علكى أع(كاهلم وكك  مكا ككان مك  هكاع عجلكزعج ةاصكف ابل ك ل ونك  هفكى هللا عك  
يف م كامل عجلكزعجو وأمكا يف م كامل علت كاة  فكال. وظل(هنكم أهفسكهنم هكا هفسم علاصكف ابلظلكم فاتكا عإلميكان  كم مس كا ال ع كال 

 تسررهنم يف ع عب أهفسهنم فمروع إللهنا عل  اب ألن علنفس أوو عأل لاج  رأفة صاحرهنا هبا وتف أه يف أسراب اأها. 
 ك لرفع ه ع علتاهم. وعالست نعك ان ي ع  هفي علظلم ع  هللا يف ع اهبم ألهم ةتاهم منم عهتفاج ماتا عل  اب فاالست نع 
   
 

 3199صفحة : 
 
(مثككك  علككك ة  عهككك وع مككك  ذون هللا أوللكككاج ك(ثككك  عل ن ركككات عهككك ت  لتكككا وإن أوهككك  علرلكككات لرلكككت عل ن ركككات لكككا ككككاهاع   

[) اا  لنت هلم عأل راه وعألمثكال مك  عألمكم علكب عهك ت عألصكنامل مك  ذون هللا ف(كا أقنكت عكنهنم أصكنامهنم اكا 41ة ل(ان]
عب هللا أع ا ذل    رب عاث  حلال مجلع أولئ  وحال م  ماولهنم م  مشركي نرةو يف عهاذهم ما  سراهم تاجهم ع 

ذعف ا عنهنم وها أح ف م  أن ة فع عك  هفسكمو  كال عل ن ركات تتنك  لنفسكهنا  لتكا حتسكا أصكا ت تعكم  كم مك  عا تك   
 عكاذ هبك ع عل كالمل مشكركا نكرةوو وت لكم مسكاوعة عللهنا فاذع ها ال ةع(  وال ةثرت ألح ف حترة  فلسك إ وةت(كزق. وعا

قأهم هلم يف ذل    اللة حل  عخلطابو وعل رةنة نالم    ه (إن هللا ة لم ما ت عان مك  ذوهكم مك   كيج) ف ك(أ (عهك وع) 
 عاىل  إو م لامل م  سلاق عل المل وها مشركا نرةو. 

وهك ه عهللئككة عاشكرم هبككا مكع عهللئكة عاشككرهنة نا لكة لتفرةككع  ومجلكة (عهك ت  لتككا) حكال مك  (عل ن رككات) وهكي نلكك  يف علتشكرلم. 
علتشرلم على أتزعىلهنكا فااشكركان أ كرهناع عل ن ركات يف علغكرون مبكا أعك وهو وأوللكاؤهم أ كرهناع  لكت عل ن ركات يف عك مل علغنكاج 

 فلهنا وتاهم أن ع(  عه وها ونت عحلاتة إللهنا وتزول من  حترة و وأنعى ما ةنتف ان  م منهنا هفع ح لف وها علس آ
ت فع عنهنم ك(كا ةنتفكع عاشكركان موهكامهنم يف أصكنامهنم. وهكا متثلك   ك ةع مك  مرت كرعت عل كرآن ك(كا سكلأيت نرةركا عنك  نالكم 

 (وتل  عألمثال ه رهبا للناس) يف ه ه علسانة. 
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علك    وعل ن رات: صنف م  عحلشرعت ذعت  طان وأنت  وهي والوة أصكنا و منهنكا صكنف ةسك(ى للك  عل ناككا وهكا 
ةفرتس عل اببو وكلهنا تتن  ألهفسهنا هسلما تنسمم م  ل اهبا ة ان الالا مش وذة  ني لرفني م  علشمر أو عجل نعنو 
وتتن  يف وسإ تل  عخللا  تاهرا أقلظ وأكثكر عتعكال الكا  حتتمكا فلكم وتفكرخ فلكم. ومسكي  لتكا لشكرهنم ابخلل(كة يف أهكم 

 منساص ومش وذ م  ألرعفم فهنا كرلت علش ر. 
ومجلككة (وإن أوهكك  علرلككات لرلككت عل ن رككات) م رتحككة مرلنككة وتككم علشككرمو وهكك ه عجل(لككة جتككر  جمككرى عاثكك  فل ككرب ل لككة   

ت وى  يج فانت ى ذل  أن عألذاين علب ة ر  أهلهنا قأ هللا هي أح ر عل ايانت وأ   ها عك  عخلكأ وعلر ك  وإن كاهكت 
تفاوت  لات عل ن رات يف قلظهنا  سا تفاوت عل وةرات علب متفاوتة فل(ا ة رض لتل  عل راذعت م  عل الالت ك(ا ت

 تنسمهنا يف عل اة وعل  ف. 
ومجلة (لا كاهاع ة ل(ان) متعلة جب(لة (ك(ث  عل ن رات) ال جب(لة (وإن أوه  علرلات لرلت عل ن رات). فت  ةر تاعب  

اج مككا عهكك وه عككنهنم. وأمككا أوهنلككة  لككت (لككا) ه كك ع: لككا كككاهاع ة ل(ككان أن ذلكك  مككثلهنمو أ  ول ككنهنم ال ة ل(ككان عه كك عمل قنكك
 عل ن رات فال نهنلهنا أح . 

[) اكا هفكى عكنهنم عل لكم مبكا ت ك(نم علت(ثلك  مك  ح كانة 42(إن هللا ة لم ما ت عان م  ذوهم م   يج وها عل زةز عحل لم] 
 عالمهنم   ل(م  ك ناىلع أحكاعل أصنامهنم علب ة ر وصا ونلة ت وعها   الم (لا كاهاع ة ل(ان) عافل  أصم ال ة ل(انو أع رم 

تل  عألصنامل على عاتالفهنا وعاتال  م ت  عت عل راىل  علب عر هتاو وأن مك  آاثن عل(كم هبكا حكرب ذلك  عاثك  حلكال مك  
عركك وها وحاهلككا أة ككا ذف ككا هبككم إو أن ةتهن(ككاع ع ككاهلم وأن علككلهنم علنظككر يف ح ككاىلع عأل ككلاج ت رة ككا   عككان عل(هنككم ك الككم 

م وأهتم ال ت ل(ان)و فهن ع تانلف هلم على تفرةطهنم يف علم ح اىلع عألمكان علكب عل(هنكا هللا وأ لغهنكم ذالىللهنكا ت او (وهللا ة ل
 علنظرةة وهظاىلرها علتانخيلةو ونرهبا إللهنم ابلت(ثلالت عحلسلة ف (اع وص(اع ع  ه ع وذعك. 

   
 

 3200صفحة : 
 
(ة لككم) عكك  عل (كك و وت ككان (مكك )  عىلكك ة لتاكلكك  علنفككيو  و(مككا) مكك  نالككم (مككا تكك عان) نككا  أن ت ككان انفلككة م ل ككة ف كك   

وجمرونها مف كال يف عا كآ ل(تك عان) ظهنكرت عللكم حرككة حكر  عجلكر علزعىلك . وم كآ عل كالمل: أن هللا ة لكم أه كم ال تك عان 
ابإلهللكة. ماتاذع ول ن م ت عان أمانع ع ملةو ففلم حت أ ألصنامهنم جب لهنا كال  مل ألصا الا ع  مجلع علعكفات علالىل كة 

فهني يف ابهبا كال  مل فل(ا  اهبت عا  ومات يف عهتفكاج علفاىلك ة عازعامكة هلكا عسكت (  هلكا علرتكلكا علك عل علكى هفكي علاتكاذ 
علكى لرة كة علت(ثلللككة. وال ةتكاهم علسككامع أن عاكرعذ هفككي أن ة اهكاع نكك  ذعكاع أوللككاج مك  ذون هللاو ألن سككلاق عل كالمل سككا  م 

م ت ككاو (للسككت علنعككانى علككى  ككيج) يف سككانة علر ككرةو و(لسككتم علككى  ككيج) يف سككانة عااىلكك ةو والح ككم فابه وهكك ع ك الكك
وك الككم علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم اككا سككئ  عكك  عل هنككان: إصككم للسككاع  شككيجو أ  للسككاع  شككيج فل(ككا ة عاهككم مكك  م رفككة 

 علغلا. 
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 رلككت عل ن رككات ول رك هتا مككثال ابل ن رككات  وحاصك  عا ككآ: أن مك  عل(ككم ت ككاو مصكا ماتككاذعت كال كك مل حكرب هلككا مكثال 
 عل   عه هاو وعلى ه ع علاتم فال المل صرة  يف إ طال إهللة عألصنامل ويف أصا كال  مل. 

ونا  أن ت ان (ما) عستفهناملة م ل ة ف   (ة لم) ع  عل (  م  ابب ناهلم: عل(ت ه   ةك  نكاىلمو أ  عل(كت تاع كم.  
املة مككك  عإلهبكككاملو أ  مككك   كككيج مككك  عاككك عاعت عل  ةككك ة يف عألمكككم. ففلكككم ت كككرةض من و(مككك )  لاهلكككة اكككا يف (مكككا) عالسكككتفهن

عاشركني ال ة ل(ان تاعب سؤعل علسكاىل  (مكا تك عان مك  ذون هللا)و أ  نك  علكم هللا ذلك و ومك  عل(كم  ك ل  أهكم حكرب 
تك عان مك  ذون هللاو لتل ث(كتم هلم عاث  ابل ن رات عهك ت  لتكاو ولل( ركاذعت مكثال  رلكت عل ن ركاتو وأهكتم لكا سكئلتم: مكا 

ومل حتأوع تاعاب؛ فان  أن عل  اىل  علراللة وعألفهنامل علس ل(ة أن ال ةستطلع صاحرهنا  لاصا ابل ال و رحهناو ألصا اا كاهت 
تتككألف مكك  تعكك ة ات قككأ متالىل(ككة ال ةسككتطلع صككاحرهنا ت رةرهككا فككال ةلركك  نلككلال حككىت ةفت كك  فاسكك  م ت كك ه مكك  ت كك ن 

 إفعاحم عنم. 
وت ك    ككض عافسككرة  (ة لككم) هنككا مت كك اي إو مف ككال وعحكك  وأهكم مب ككآ (ة ككر ) وت كك  (مككا) ماصككالة مف ككال (تكك عان)  

وعل اىل  حم وفاو وة  ر عللم أن إسناذ عل لم مب آ عا رفة وها عات    إو مف ال وعح  إو هللا ةؤول إو إسناذ ف   عا رفة 
  (علم) وف   (عر ) عن  م  فسر عا رفة  ذنعك علشيج  اعسكطة آاثنه واعاىلعكم إو هللا  ناج على إورات علفرق  ني ف 

 عحملساسةو وأصا أح ف م  عل لم ألن عل لم  اع يف م رفة ح اىلع عأل لاج وهسرهنا. 
وعك  عخلللكك   كك  أمحكك   عل لكم م رفتككان جمت( تككانو ففككي نالك : عرفككت  ةكك ع ناىل(ككاو ة كان (ناىل(ككا) حككاال مكك  ( ةكك ع)و ويف   
ل : عل(ت  ة ع ناىل(او ة ان (ناىل(كا) مف كاال اثهلكا ل(ل ل(كت) عه. ةرةك  أن ف ك  (عكر ) ةك ل علكى إذنعك وعحك  وهكا نا 

إذنعك عل عتو وف   (علم) ة ل على إذنعكني  ا إذنعك عل عت وإذنعك ورات ح م هلاو علكى حنكا مكا نالكم أهك  عانطكع يف 
 سناذ ف   عا رفة إو هللا ف لف ةسن  إللم ما ةؤول مب ناها. علتعان وعلتع ةعو فل ل  مل ةرذ يف عل تاب وعلسنة إ

ومجلة (وها عل زةز عحل لم) ت ةل  جل(لكة (إن هللا ة لكم) ألن عجل(لكة علكى ككال عا نلكني يف م كال (مكا) تك ل علكى أن علك    
أتراعهنكا ومكع أوهكامل أصكا  ني ح انة حال عألصنامل وعاتالل ع ال عا  ةهنا فلم ة رأ  ف حهنا وكشفهنا مبا ةسكاجها مكع وفكرة 

ال ميسهنا أح   ساج إال كاهت ألرا عللم؛ فلا كان لأصنامل حظ يف عإلهللة اا سلم م  حرها م    رهكا ك الكم ت كاو (نك  
لا كان م م آهلة ك(كا ت الكان إذن ال تغكاع إو ذ  عل كرش سكرلال) ك(كا ت ك ملو وأهكم اكا ف ك  ع كال عراذهكا مل خيشكهنم علكى 

 و فهنا عزةز ال ةغلاو وح لم ال تنطلي عللم عألوهامل وعلسفاسإ  ال  حال هاتل  وأولئ . أوللاىلم  لم ذعتم
[)   كك  أن  ككني هللا هلككم فسككاذ م ت كك هم يف عألصككناملو وأع رككم 43(وتلكك  عألمثككال ه ككرهبا للنككاس ومككا ة  لهنككا إال عل ككااان] 

عل الىل  علب نر ت إللهنم  طرة ة علت(ثلك و فاسكم  تانلفهنم على تهنلهنم   ل و ه ى عللهنم هنا أصم للساع مه  لتفهنم تل  
 عإل انة ةرلنم عالسم عار ل منم وها (عألمثال). 

وعإل ككانة إو حاحككر يف عألذهككان فككان ككك  مكك  مسككع عل ككرآن حعكك  يف ذهنككم   ككض تلكك  عألمثككال. وعسككم عإل ككانة للتناةككم  
 ابألمثال عا رو ة يف عل رآن علب منهنا ه ع عاث  ابل ن رات. 
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 3200صفحة : 
 
و(مككا) مكك  نالككم (مككا تكك عان) نككا  أن ت ككان انفلككة م ل ككة ف كك  (ة لككم) عكك  عل (كك و وت ككان (مكك )  عىلكك ة لتاكلكك  علنفككيو   

وجمرونها مف كال يف عا كآ ل(تك عان) ظهنكرت عللكم حرككة حكر  عجلكر علزعىلك . وم كآ عل كالمل: أن هللا ة لكم أه كم ال تك عان 
و ففلم حت أ ألصنامهنم جب لهنا كال  مل ألصا الا ع  مجلع علعكفات علالىل كة ابإلهللكة. ماتاذع ول ن م ت عان أمانع ع ملة

فهني يف ابهبا كال  مل فل(ا  اهبت عا  ومات يف عهتفكاج علفاىلك ة عازعامكة هلكا عسكت (  هلكا علرتكلكا علك عل علكى هفكي علاتكاذ 
ذعكاع أوللككاج مك  ذون هللاو ألن سككلاق عل كالمل سككا  م علكى لرة كة علت(ثلللككة. وال ةتكاهم علسككامع أن عاكرعذ هفككي أن ة اهكاع نكك  

والح ككم فابه وهكك ع ك الككم ت ككاو (للسككت علنعككانى علككى  ككيج) يف سككانة علر ككرةو و(لسككتم علككى  ككيج) يف سككانة عااىلكك ةو 
وك الككم علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم اككا سككئ  عكك  عل هنككان: إصككم للسككاع  شككيجو أ  للسككاع  شككيج فل(ككا ة عاهككم مكك  م رفككة 

 ا. علغل
وحاصك  عا ككآ: أن مك  عل(ككم ت ككاو مصكا ماتككاذعت كال كك مل حكرب هلككا مكثال  رلككت عل ن رككات ول رك هتا مككثال ابل ن رككات  

 عل   عه هاو وعلى ه ع علاتم فال المل صرة  يف إ طال إهللة عألصنامل ويف أصا كال  مل. 
م: عل(ت ه   ةك  نكاىلمو أ  عل(كت تاع كم. ونا  أن ت ان (ما) عستفهناملة م ل ة ف   (ة لم) ع  عل (  م  ابب ناهل 

و(مككك )  لاهلكككة اكككا يف (مكككا) عالسكككتفهناملة مككك  عإلهبكككاملو أ  مككك   كككيج مككك  عاككك عاعت عل  ةككك ة يف عألمكككم. ففلكككم ت كككرةض من 
عاشركني ال ة ل(ان تاعب سؤعل علسكاىل  (مكا تك عان مك  ذون هللا)و أ  نك  علكم هللا ذلك و ومك  عل(كم  ك ل  أهكم حكرب 

 ن رات عهك ت  لتكاو ولل( ركاذعت مكثال  رلكت عل ن ركاتو وأهكتم لكا سكئلتم: مكا تك عان مك  ذون هللاو لتل ث(كتم هلم عاث  ابل
ومل حتأوع تاعاب؛ فان  أن عل  اىل  علراللة وعألفهنامل علس ل(ة أن ال ةستطلع صاحرهنا  لاصا ابل ال و رحهناو ألصا اا كاهت 

هنا ت رةرهككا فككال ةلركك  نلككلال حككىت ةفت كك  فاسكك  م ت كك ه مكك  ت كك ن تتككألف مكك  تعكك ة ات قككأ متالىل(ككة ال ةسككتطلع صككاحر
 إفعاحم عنم. 

وت ك    ككض عافسككرة  (ة لككم) هنككا مت كك اي إو مف ككال وعحكك  وأهكم مب ككآ (ة ككر ) وت كك  (مككا) ماصككالة مف ككال (تكك عان)  
هللا ةؤول إو إسناذ ف   عا رفة  وعل اىل  حم وفاو وة  ر عللم أن إسناذ عل لم مب آ عا رفة وها عات    إو مف ال وعح  إو

إو هللا  ناج على إورات علفرق  ني ف   (علم) وف   (عر ) عن  م  فسر عا رفة  ذنعك علشيج  اعسكطة آاثنه واعاىلعكم 
 عحملساسةو وأصا أح ف م  عل لم ألن عل لم  اع يف م رفة ح اىلع عأل لاج وهسرهنا. 

( تككانو ففككي نالك : عرفككت  ةكك ع ناىل(ككاو ة كان (ناىل(ككا) حككاال مكك  ( ةكك ع)و ويف وعك  عخلللكك   كك  أمحكك   عل لكم م رفتككان جمت  
نال : عل(ت  ة ع ناىل(او ة ان (ناىل(كا) مف كاال اثهلكا ل(ل ل(كت) عه. ةرةك  أن ف ك  (عكر ) ةك ل علكى إذنعك وعحك  وهكا 

ا نالكم أهك  عانطكع يف إذنعك عل عتو وف   (علم) ة ل على إذنعكني  ا إذنعك عل عت وإذنعك ورات ح م هلاو علكى حنكا مك
 علتعان وعلتع ةعو فل ل  مل ةرذ يف عل تاب وعلسنة إسناذ ف   عا رفة إو هللا ف لف ةسن  إللم ما ةؤول مب ناها. 

ومجلة (وها عل زةز عحل لم) ت ةل  جل(لكة (إن هللا ة لكم) ألن عجل(لكة علكى ككال عا نلكني يف م كال (مكا) تك ل علكى أن علك    
صنامل وعاتالل ع ال عا  ةهنا فلم ة رأ  ف حهنا وكشفهنا مبا ةسكاجها مكع وفكرة أتراعهنكا ومكع أوهكامل أصكا  ني ح انة حال عأل
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ال ميسهنا أح   ساج إال كاهت ألرا عللم؛ فلا كان لأصنامل حظ يف عإلهللة اا سلم م  حرها م    رهكا ك الكم ت كاو (نك  
لال) ك(كا ت ك ملو وأهكم اكا ف ك  ع كال عراذهكا مل خيشكهنم علكى لا كان م م آهلة ك(كا ت الكان إذن ال تغكاع إو ذ  عل كرش سكر

 أوللاىلم  لم ذعتمو فهنا عزةز ال ةغلاو وح لم ال تنطلي عللم عألوهامل وعلسفاسإ  ال  حال هاتل  وأولئ . 
 رككم [)   كك  أن  ككني هللا هلككم فسككاذ م ت كك هم يف عألصككناملو وأع43(وتلكك  عألمثككال ه ككرهبا للنككاس ومككا ة  لهنككا إال عل ككااان] 

 تانلفهنم على تهنلهنم   ل و ه ى عللهنم هنا أصم للساع مه  لتفهنم تل  عل الىل  علب نر ت إللهنم  طرة ة علت(ثلك و فاسكم 
 عإل انة ةرلنم عالسم عار ل منم وها (عألمثال). 

تناةككم وعإل ككانة إو حاحككر يف عألذهككان فككان ككك  مكك  مسككع عل ككرآن حعكك  يف ذهنككم   ككض تلكك  عألمثككال. وعسككم عإل ككانة لل 
 ابألمثال عا رو ة يف عل رآن علب منهنا ه ع عاث  ابل ن رات. 

   
 

 3201صفحة : 
 
ومجلة (ه رهبا للناس) ارب ع  عسم عإل انة. وه ه عجل(لكة عخلربةكة مسكت (لة يف عالمتنكان وعلطكال ألن يف حكرب عألمثكال   

عستح ان عل ل(كاج عاثك  وعلنظكاىلر  كأن لكلس ابخلفكي ت رةرا لفهنم عألمان عل نل ة. نال علزخمشر :  ول رب عل رب عألمثال و 
يف إ رع  ارلئات عا ال ونفع عألستان ع  عحل كاىلع حكىت ترةك  عاتنلك  يف صكانة عاتح كع وعلغاىلكا كااشكاه   . ونك  ت ك مل 

  رة.  لان مزةة حرب عألمثال عن  نالم ت او (إن هللا ال ةستحلي أن ة رب مثال ما   احة ف(ا فانهنا) يف سانة علر
وهل ع أتر ت ه ه عجل(لة جب(لة (وما ة  لهنا إال عل ااان). وعل    هنا مب كآ علفهنكمو أ  ال ةفهنكم مغزعهكا إال علك ة  ك(لكت  

ع كاهلم ف كاهاع عل(ككاج قكأ سككفهناج عألحكالمل. ويف هكك ع ت كرةض من علك ة  مل ةنتف ككاع هبكا تهنككالج عل  كالو ف(ككا ابلك  ابلكك ة  
ابهاذهكا هكزجع وسكنرةةو ف الكت نكرةو اكا مس كاع نالكم ت كاو (إن علك ة  تك عان مك  ذون هللا  ععتاحاع ع  علت  ر يف ذاللتهنا

ل  خيل اع ذاباب ولا عتت( اع لم وإن ةسلرهنم عل ابب  لئا ال ةستن  وه منم)و ونالكم (ك(ثك  عل ن ركات عهك ت  لتكا) نكالاع: 
اصمو وإال ف ك  علكم علرلغكاج أن ل ك  م كامل م كاالو ما ةستحلي حم(  أن ميثك  ابلك ابب وعل ن ركات وعلر كاض. وهك ع مك  هبتك

 ول   كل(ة مع صاحرتهنا م امل. 
[)   ككك  أن  كككني هللا ت كككاو عككك مل عهتفكككاع عاشكككركني 44(الكككع هللا علسككك(اوعت وعألنض ابحلكككع إن يف ذلككك  يةكككة لل(كككؤمنني] 

ةك  علتأمك  وعلتك  ر يف صكحة م كك ماهتا ابحلمكة وم ك ماهتا وهتاىلمهنكا عااصكلة إو  طكالن إهللكة عألصكنامل مسككتافاة مغنلكة اك  ةر 
 هعكا  ه ك  عل ككالمل إو خمالركة عاكؤمنني إلفككاذة علتناةكم  شكأن عاككؤمنني إذ عهتف كاع مبكا هككا أذق مك  ذلك  وهككا حالكة علنظككر 
وعلف ككر يف ذاللككة عل اىلنككات علككى أن اال هنككا هككا هللاو وأن ال  ككيج قككأه ح ل ككا مبشككانكتم يف إهللتككةو فأفككاذ أن عاككؤمنني نكك  
عهت وع إو عل لم  رطالن إهللة عألصنامل االفا لل(شركني عل ة  مل ةهنت وع   ل . فأفهنم ذل  أن م  مل ة  لاها للساع   ااني 
أا ع م  مفهنامل علعفة يف نالم (لل(ؤمنني) إذع ععترب عا آ علاصفي م  نالم (لل(ؤمنني)و أو أا ع م  عالنتعان على ذكر 

 ةة لل(ؤمنني) إذع ععترب عناعن عاؤمنني ل را. عاؤمنني يف نالم (إن يف ذل  ي
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وعالنتعان عن  ذكر ذلل  علاح عهلة على عهتفاع عاؤمنني  تل  عل اللة عافل  من عاشركني مل ةنتف اع   ل  ةشكرم عالحتركاك  
  ني عيةتني. 

  يف ك   يج ال وفاج فلم مبا ت   وعلراج يف (ابحلع) لل(ال سةو أ  ال هن(ا على أحاعهل(ا كلهنا مبا للس  رال . وعلرال  
ها لم. وح  علرال  عحلعو فاحلع يف ك  ع(  ها إت اهم وحعال عارعذ منمو نال ت كاو (ومكا ال نكا علسك(اج وعألنض ومكا 

  لنهن(ا ابلال). 
لم ع(كا أنةك  وعارعذ ابلس(اوعت وعألنض ما ةش(  ذعهت(ا وعااتاذعت عاظروفة فلهن(ا. وه ع عخللع عات   عل   ال ت عأ ف 

 منم ها آةة على وح عهلة عخلالع وعلى صفات ذعتم وأف الم. 
(عتكك  مككا أوحككي إللكك  مكك  عل تككاب وأنككم علعككالة إن علعككالة تنهنككى عكك  علفحشككاج وعان ككر ولكك كر هللا أكككرب وهللا ة لككم مككا  

عاشككركنيو وهككاه  عككحة  [)   كك  أن حككرب هللا للنككاس عاثكك  ابألمككم علسككالفة تككاج ابحلمككة عارلنككة فسككاذ م ت كك 45تعككن ان]
ع اىلكك  عاككؤمنني مبنتهنككى علرلككان علكك   لككلس ونعجه مطلككا أنركك  علككى نسككالم ابخلطككاب علكك   ةزةكك  تثرلتككم علككى هشككر علكك عاة 
ومال مة علشرعىلع وإعالن كل(ة هللا   ل و وما فلم  ايذة صال  عاؤمنني عل ة  عهتف اع   الىل  علاح عهلة. ومكا علرسكال عللكم 

ال ن وة لل(ؤمنني وسل هم فأمره أمر هلم ك(ا ذل عللم علت ةل    الم (وهللا ة لم ما تعن ان)  علغة مجع علعالة وعلسالمل إ
 عانالرني ك الم (فاست م ك(ا أمرت وم  مب م  )و فأمره  تالوة عل رآن إذ ما فر  فلم م   يج م  عإلن اذ. 

كني. وهك ع ك الكم ت ككاو (نك  إمنككا أمكرت أن أعركك  نب وحك   مت لكع ف كك  (عتك ) لككل م علكتالوة علكى عاسككل(ني وعلكى عاشككر  
 ه ه علرل ة عل   حرمهنا) إو نالم (وأن أتلا عل رجعن ف(  عهت ى فامنا ةهنت   لنفسم وم  ح  فامنا ة   عللهنا). 

 ة. وأمره  نامة علعالة ألن علعالة ع(  عظلمو وه ع عألمر ةش(  عألمة ف   ت رن عألمر  نامة علعالة يف آايت كثأ  
   
 

 3202صفحة : 
 
وعل  عألمر  نامة علعالة ابإل انة إو ما فلهنا م  علعال  علنفسكال ف كال  إن علعكالة تنهنكى عك  علفحشكاج وعان كر  و   

ف(انكع (إن) هنكا مانكع فكاج علت للك  وال  كك  أن هك ع علت للك  ماتكم إو عألمكة ألن علنككيب صكلى هللا عللكم وسكلم م عكامل مكك  
نتعر على ت لل  عألمر  نامة علعالة ذون ت لل  عألمر  كتالوة عل كرآن اكا يف هك ع علعكال  علك   ت لكم علفحشاج وعان ر فا

هللا يف علعكالة مكك  سككر إهلككي ال ةهنتك   إللككم علنككاس إال  ن ككاذ منكم ت ككاو؛ فككأارب أن علعككالة تنهنكى عكك  علفحشككاج وعان ككرو 
 وعا عاذ أصا تنهنى عاعلي. 

أ ناىل(كككة ابلعكككالة ت ككني أن ف ككك  (تنهنكككى) مسكككت (  يف م ككآ جمكككا     النكككة أو مشكككاهبة. وإذ نكك  كاهكككت ح ل كككة علنهنككي قككك 
وعا عكككاذو أن علعكككالة تلسكككر لل(عكككلي تكككرك علفحشكككاج وعان كككر. ولكككلس عا كككآ أن علعكككالة صكككانفة عاعكككلي عككك  أن ةرت كككا 

 ن ر. علفحشاج وعان ر فان عاشاه  خيالفم إذ كم م  مع  ة لم صالتم وة رت    ض علفحشاج وعا
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ك(كا أهككم ةعكك  أن ة ككان عاككرعذ أصكا تعككر  عاعككلي عكك  علفحشككاج وعان ككر مكا ذعمل متلرسككا مذعج علعككالة ل لككة تكك وى هكك ع   
 عا آ. فان أكثر عألع(ال ةعر  عاشتغ   م ع  عال تغال  غأه. 

علعالة حت ن م  علفحشكاج وعان كر وإذ كاهت عيةة مسانة للتناةم ابلعالة و لان مزةتهنا يف عل ة  ت ني أن ة ان عارعذ أن  
 حت ةرع ها م  اعاىلعهنا. 

ولل(فسرة  لرعىلع يف ت لل  ذل  منهنا: ما نالم    هنم: إن عارعذ  م ما للعالة م  واعب عن  هللاو فان ذل  قرض آار  
لتفسكأ هكك ه ولكلس منعكرا إو تكرك علفحشكاج وعان كر ول نككم مك  وسكاىل  تكافأ عحلسكنات ل لهنككا أن تغ(كر علسكلئاتو فلت كني 

عيةة تفسأع م راال أن ه ترب ح (هنا عاما يف ك  صالة فال خيتل  علاعت عأل رعنو و ك ل  تسك إ عك ة وتكاه  كا فسكروع 
  م عيةة. 

نال ع   عطلة:  وذل  عن   من عاعلي إذع كان على علاعتا م  عخلشاع وعإلاركات صكلحت  ك ل  هفسكم واامرهكا  
أناعلكم وأف الكم وعهتهنكى عك  علفحشكاج وعان كر  عه. وفلكم ععتركان نلكاذ يف علعكالة ال تناسكا  عنت اب هللا ت كاو فكالرذ ذلك  يف

 علت (لم وإن كاهت م   أن علعالة علب  ع أن ةل نهنا عاسل(ان يف ع ت عج تل لنهنم ناعع  عإلسالمل. 
ا تشكرلم مكا تشكت(  عللكم علعكالة وعلاتم عن   يف م آ عيةة: أن  (  ف    تنهنى  على عككا  عألنكرب إو عحل ل كة وهك  

ابلنهنيو وتشرلم علعالة يف ع ت(اهلا عللم ابلناهيو ووتم علشرم أن علعالة تشت(  على م كرعت ابهلل م  أناعل وأف ال م  
 ككأصا أن ت ككان لل(عككلي كككالاععظ عاكك كر ابهلل ت ككاو إذ ةنهنككى سككام م عكك  عنت ككاب مككا ال ةرحككي هللا. وهكك ع ك(ككا ة ككال: 

رى فلهنكا علا ك . ففكي علعكالة مك  عألنكاعل ت ركأ هلل وحت(لك ه وتسكرلحم وعلتاتكم إللكم ابلك عاج وعالسكتغفان صك ة   مكرآة تك
ونرعجة فاحتة عل تاب عاشت(لة على علتح(ل  وعلثناج على هللا وعالعرتع  ابل راذةكة لكم وللكا عإلعاهكة وعهل عةكة منكم وعتتنكاب 

رحكاة هللا وعإلنكالع عك  ععكلاهم ومكا ةف كي إو ق كرم فك ل  صك  ما ةغ رم وما ها حاللو وكلهنكا تك كر ابلت كرض إو م
 ع  علفحشاج وعان ر. 

ويف علعالة أف ال هي ا اع وت ل  هلل ت او م  نلامل ونكاع وسماذ وذل  ة كر  لزومل عتكتالب مرحكاتم وعلتراعك  عك   
 سنطم. وك  ذل   ا ةع  ع  علفحشاج وعان ر. 

ست  عذ للانا   كني ةك   هللا وذلك  ةك كر من عا ركاذ تك ةر من متتثك  أوعمكره وجتتنكا ويف علعالة أع(ال نلرلة م  هلة وع 
 هاعهلم. 

ف اهكت علعككالة مبم(اعهنككا كككالاععظ علنككاهي عكك  علفحشككاج وعان ككرو فككان هللا نككال (تنهنككى عكك  علفحشككاج وعان ككر) ومل ة كك   
 تع  وحتال وحنا ذل   ا ة ت ي صر  عاعلي ع  علفحشاج وعان ر. 

علناس يف عالهتهناج متفاوتانو وه ع عا آ م  علنهني ع  علفحشكاج وعان كر هكا مك  ح (كة ت ك  علعكلاعت ما عكة علكى  ص 
أونات م  علنهنان وعلللك  للتمك ذ علتك كأ وتت انكا عاكاععظو ومب ك عن ت كرن ذلك  تكزذعذ اكاعلر علت كاى يف علنفكاس وتتراعك  

نعج ذل  ااصلة إهللة ت لهنا هللا يف علعكالة ة كان هبكا تلسكأ عالهتهنكاج علنفس م  عل علان حىت تعأ علت اى مل ة هلا. وو 
 ع  علفحشاج وعان ر. 
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نوى أمحكك  وع كك  حرككان وعلرلهن ككي عكك  أم هرةككرة نككال:  تككاج نتكك  إو علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم ف ككال: إن فككالان ةعككلي  
 ابللل  فاذع أصر  سرقو ف ال: سلنهناه ما ت ال  أ  صالتم ابللل . 

   
 

 3203صفحة : 
 
وععلم أن علت رةف يف نالم (علفحشاج وعان ر) ت رةف عجلنس ف ل(ا ت كر عاعلي عن  صالتم عظ(ة ن م ووتاب لاعتم   

 وذكر ما ن  ةف لم م  علفحشاج وعان ر كاهت صالتم حلنئ  ن  صتم ع    ض أفرعذ علفحشاج وعان ر. 
ا رككال. فككاارعذ مكك  علفاحشككة: علف لككة عاتمككاو ة مككا ة ركك   ككني علنككاس. وعلفحشككاج: عسككم للفاحشككةو وعلفحككو: جتككاو  عحلكك  ع 

وت  مل يف نالم ت او (إمنا فمركم ابلساج وعلفحشكاج) يف سكانة علر كرة. وعا عكاذ هنكا مك  علفاحشكة: جتكاو  عحلك  عاكأذون فلكم 
  رعا م  عل ال وعلف  و وابان ر: ما ةن ره وال ةرحى  اناعم. 

 احشة وعان ر منظان فلم إو عاتال  تهنة ذمم وعلنهني عنم. وكأن عجل(ع  ني علف 
ونالم (ول كر هللا أكرب) نا  أن ة ان عطفا على مجلة (إن علعالة تنهنى ع  علفحشاج وعان ر) فل ان عطف علة على  

ة كان عل ك ول عك  علةو وة ان عارعذ   كر هللا ها علعكالة ك(كا يف نالكم ت كاو (فاسك اع إو ذككر هللا) أ  صكالة عجل( كة. و 
لفككظ علعككالة علكك   هككا كاالسككم هلككا إو علت رككأ عنهنككا  طرةككع عإلحككافة لملميككاج إو ت للكك  أن علعككالة تنهنككى عكك  علفحشككاج 
وعان كرو أ  إمنككا كاهكت انهلككة عكك  علفحشكاج وعان ككر ألصككا ذككر هللا وذكككر هللا أمكر كرككأو فاسككم علتف كل  مسككلاب عافاحككلة 

 نالنا: هللا أكربو ال ترة  أهم أكرب م  كرأ آار. م عاذ  م ناة علاصف ك(ا يف 
ونا  أن ة ان عطفا على مجلة (عت  ما أوحي إللك  مك  عل تكاب). وعا كآ: وعذككر هللا فكان ذككر هللا أمكر عظكلمو فلعك   

علعكالة وقأهكا.  أن ة ان عارعذ م  عل كر ت كر عظ(ة هللا ت او. ونا  أن ة ان عارعذ ذككر هللا ابللسكان لكل م ذككر هللا يف
وعسم علتف ل  أة ا مسلاب عافاحلة وة ان يف م آ نال م اذ    تر   مكا ع(ك  آذمكي ع(كال أجنكى لكم مك  عك عب هللا 

 م  ذكر هللا  . 
ونا  أن ة ان عارعذ ابل كر ت كر ما أمر هللا  م وصى عنكمو أ  مرعنركة هللا ت كاو وحك ن ق كرمو فالتف كل  علكى اب كمو أ   

 أككرب يف علنهنككي عك  علفحشككاج وعان كر مكك  علعكالة يف ذلكك  علنهنكيو وذلكك  إلم كان ت ككرعن هك ع علكك كر أكثكر مكك  ولك كر هللا
 ت رن علعالة فل ان نرةرا م  نال ع(ر نحي هللا عنم: أف   م    ر هللا ابللسان ذكر هللا عن  أمره وصلم. 

ر نسالم صلى هللا عللم وسلم وأنعذ أمر عاكؤمنني   (لكني ول  أن ت ال: ذكر هللا ها عإلميان  اتاذه ومهم وعح . فل(ا أم  
عظل(كني مك  علكرب أنذفكم من عإلميكان ابهلل هككا أعظكم مك  ذلك  إذ هكا عألصك  ك الككم ت كاو (فك  ننركة أو إل كامل يف ةككامل ذ  

إو ت ظكلم  مسرغة ةتل(ا ذع م ر ة أو مس لنا ذع مرت كة ص ككان مك  علك ة  أمنكاع). وذلك  مك  نذ عل مكز علكى علعك ن عكاذ  كم
 أمر علتاحل  وتفظلع علشرك م  نالم (إن هللا ة لم ما ت عان م  ذوهم م   يج) إو هنا. 
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ونالكم (وهللا ة لككم مكا تعككن ان) تك ةل  اككا نرلكمو وهككا وعك  ووعلكك  ابعتركان مككا ع كت(  عللككم نالكم (عتكك  مكا أوحككي إللك  مكك   
 عل تاب وأنم علعالة) ونالم (تنهنى ع  علفحشاج وعان ر). 

 وعلعنع: عل ( .  
(وال جتككاذلاع أهكك  عل تككاب إال ابلككب هككي أحسكك  إال علكك ة  ظل(ككاع مككنهنم ونالككاع آمنككا ابلكك   أهككزل إللنككا وأهككزل إلككل م وإهلنككا  

[) عطكف علكى مجلكة (عتك  مكا أوحكي إللك  مك  عل تكاب) عيةكةو ابعتركان مكا تسكتلزمم 46وإهل م وعح  وحنك  لكم مسكل(ان]
ع  جماذلتهنم     نالم ت او (وتل  عألمثال ه رهبا للنكاس ومكا ة  لهنكا إال عل كااان) ك(كا  تل  م  متانكة عاشركني وعل ف

ت  مل آهفا. ون  كاهكت هك ه تالئكة اكا سكلح   مك  علك عاة يف عا ةنكة   ك  همكرة علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلمو ألن جماذلكة 
ول   اا كان علنيب عللم علعالة وعلسالمل يف إابن أه  عل تاب ال ت رض للنيب صلى هللا عللم وسلم وال لل(ؤمنني يف م ةو 

هزول أوعار هك ه علسكانة علكى و ك  عهلمكرة إو عا ةنكة وكاهكت عيايت علسكا  ة جماذلكة لل(شكركني قللظكة علكلهنم مك  متثلك  
أهك  عل تكاب. حاهلم  ال عل ن راتو ونالم (وما ة  لهنا إال عل ااان) هلأ هللا لرسالم عللكم علعكالة وعلسكالمل لرة كة جماذلكة 
 فهن ه عيةة م رتحة  ني حماتة عاشركني وعل اذ إللهنا يف نالم ت او (وك ل  أهزلنا إلل  عل تاب) عيايت. 

وتككيج يف علنهنككي  عككلغة عجل(ككع لككل م علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم وعاسككل(ني إذ نكك  ت ككرض لل(سككل(ني جمككاذالت مككع أهكك   
 م أو نر  ن ومم عا ةنة. عل تاب يف قأ ح رة علنيب صلى هللا عللم وسل
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وعكاذلة: مفاعلة مك  عجلك لو وهكا إنامكة علك لل  علكى نأ  عاتلكف فلكم صكاحرم مكع قكأهو ونك  ت ك مل يف نالكم ت كاو (وال   

جتككاذل عكك  علكك ة  خيتككاهان أهفسككهنم) يف سككانة علنسككاج. وهبكك ع ة لككم أن ال عالنككة هلكك ه عيةككة   ككم نتككال أهكك  عل تككاب حككىت 
 ةنت   م  ذل  إو أصا ه  هسنت أمل   ي ح (هنا ألن ذل  اروص هبا ع  مهنل هنا. 

 وعكاذلة ت رض يف أونات عاسلم وأونات عل تال.  
وأهكك  عل تككاب: عللهنككاذ وعلنعككانى يف عصككطال  عل ككرآن. وعا عككاذ هنككا عللهنككاذ فهنككم علكك ة  كككاهاع كثككأة  يف عا ةنككة وعل ككرى  

 ت جماذلتهنم مث  ما عرض مع هعانى جنرعن. حاهلا. وةش(  علنعانى إن عرح
 و(علب هي أحس ) مستثآ م  حم و  ذل عللم عاستثآو ت  ةره: ال جتاذلاهم جب عل إال جب عل ابلب هي أحس .  
و(أحس ) عسكم تف كل  نكا  أن ة كان علكى اب كم فل ك ن عاف ك  عللكم  كا ذلكت عللكم عل رةنكةو أ  محسك  مك  جمكاذلت م  

 محس  م  جماذلتهنم إايكم ك(ا ت ل عللم صلغة عافاعلة.  عاشركنيو أو
ونا  كان عسم علتف ل  مسلاب عافاحلة ل ع  عارالغة يف عحلس و أ  إال ابكاذلة عحلسآ ك الم ت او (وتاذهلم ابلب  

 ني أن ناذهلم ابحلسآ  هي أحس ) يف آار سانة علنح . فاهلل ت   عخللان للنيب صلى هللا عللم وسلم يف جماذلة عاشركني 
ك(ا عنت تم آةة سانة علنح و و ني أن ناذهلم ابلش ة ك الكم (اي أةهنكا علنكيب تاهك  عل فكان وعانكاف ني وعقلكظ علكلهنم)و فكان 
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عإلقال   ام  جل(لع عا امالت ومنهنكا عككاذالت وال خيكتل  عكاص عجلهنكاذ فكان عجلهنكاذ كلكم إقكال  فكال ة كان عطكف 
 ال إقالظا قأ عجلهناذ. عإلقال  على عجلهناذ إ

ووتم علاصاةة ابحلسآ يف جماذلة أه  عل تاب أن أه  عل تاب مؤمنان ابهلل قأ مشكركني  كم فهنكم متكأهلان ل ركال عحلمكة  
قأ مظنان هبم عا كا رة وألن آذعب ذةكنهنم وكتكاهبم أكسكرتهنم م رفكة لرةكع عكاذلكة فلنرغكي عالنتعكان يف جمكاذلتهنم علكى  لكان 

  ح نع م  تنفأهمو  كال  عاشكركني ف ك  ظهنكر مك  تعكلرهنم وصكلفهنم وتالفكتهنم مكا أفس مك  إننكاعهنم عحلمة ذون إقال
 ابحلمة علنظرةة وعني أن ة املاع ابلغلظة وأن ةرالر يف هتمني ذةنهنم وتفظلع لرة تهنم ألن ذل  أنرب جناعا هلم. 

ا ةسك(   كم نتكاج عالهتك عج مك  لرةكع عللكنيو فكان وه  ع ةنرغي أن ة ان عحلال يف ع ت عج جماذلة أهك  عل تكابو و  ك ن مك  
 هم نا لاع عحلسآ    ها عهت   عحل م إو عالستثناج عل   يف نالم (إال عل ة  ظل(اع منهنم). 

و(علكك ة  ظل(ككاع مككنهنم) هككم علكك ة  كككا روع وأظهنككروع عل كك عج للنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم ولل(سككل(ني وأ ككاع أن ةتل ككاع علكك عاة  
يب صلى هللا عللم وسلم وعاسل(ني حس عو و غ ا على أن تاج عإلسالمل  نسخ  رة تهنمو وت لاع ة ل ون فهنؤالج ظل(اع علن

 للنيب صلى هللا عللم وسلم وهشأ منهنم عاناف ان وك  ه ع ظلم وععت عج. 
ك(كا نكال ع ك    ون  كان عللهناذ نرك  همكرة عاسكل(ني إو عا ةنكة مسكااني عإلسكالمل وككاهاع ة الكان: إن حم(ك ع نسكال عألملكني 

صلاذ اا نال لم علنيب صلى هللا عللم وسلم  أتشهن  أل نسال هللا( ف كال: أ كهن  أهك  نسكال عألملكني  . فل(كا تكاج عا ةنكة 
 ذعاهم يف أول ةامل ن مل فلم وها عللامل عل   أسلم فلم عر  هللا    سالمل فأا وع م  ةامئ  ةتن رون لملسالمل. 

ة ت للم ا  مة عكاذلة ابلب هي أحس . وه ع  ا ةس(ى حترةر حم  علنزعع وت رةا   ة وعطف (ونالاع آمنا) إو آار عية 
عخلال  وذل  أتصل  لرق عإللزعمل يف عاناظرة وها أن ة ال ن  عتف نا على ك ع وك ع فلنحكتج علكى مكا عك ع ذلك و فكان مكا 

علافككاق ولككلس هككا  كك عا  يف حلككز عكاذلككة ألن أمككروع   الككم هنككا  ككا عتفككع عللككم علفرة ككان فلنرغككي أن ة ككان هككا علسككرل  إو 
عكاذلة ت ع يف ماحع عالاتال  وألن ما أمروع   الم هنا ها إاران ع(ا ة ت  ه عاسل(ان وإمنا ت ان عكاذلة فل(كا ة ت ك ه 

عإلجنل  إال م  أه  عل تاب  ا خيالف ع اىل  عاسل(ني مث  نالم (اي أه  عل تاب مل حتاتان يف إ رعهلم وما أهزلت علتانعة و 
    ه) إو نالم (وما كان م  عاشركني). 

وألت  أن م (ان ه ه عيةة ال ةك ا  يف حلكز عكاذلكة عطفكت علكى مكا نرلهنكا ولكا كاهكت  كا مشلتكم عكاذلكة ل كان ذلك   
 م ت لا فعلهنا ألصا مث    ل عال ت(ال. 

 وم آ (ابل   أهزل إللنا) عل رآن.  
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رأ عنم هب ه علعلة للتنرلكم علكى اطكأ أهك  عل تكاب إذ تحك وع أن ةنكزل هللا كتكااب علكى قكأ أهرلكاىلهنمو ولك ل  ع كا وعلت   

  الككم (وأهككزل إلككل م). ونالككم (وأهككزل إلككل م) عطككف صككلة عسككم ماصككال حمكك و  ذل عللككم مككا نرلككم. وعلت كك ةر: وعلكك   أهككزل 
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عا ككآ: إهنككا هككؤم    تكا  م فككال ةنرغككي أن تنحرفكاع عنككا وهكك ع ك الككم إلكل مو أ  عل تككاب وهككا علتكانعة   رةنككة نالككم (إلكل م). و 
ت او (ن  فه  عل تاب ه  تن (كان منكا إال أن أمنكا ابهلل ومكا أهكزل إللنكا ومكا أهكزل مك  نرك )و وكك ل  نالكم (وإهلنكا وإهل كم 

   أه  عألذاين. وعح ) ت كأ من عاؤمنني وعللهناذ ةؤمنان  لم وعح . فهن عن أصالن خيتلف فلهن(ا كثأ م
ونالم (وحن  لم مسل(ان) مرعذ  م كال علفرة ني فرة ر عات ل(ني وفرةع عانالرنيو فلش(  عاسل(ني وأه  عل تاب فل كان  

عارعذ  اصف (مسل(ان) أح  إلالنلم وهكا إسكالمل علاتكم إو هللاو أ  عك مل عإل كرعك  كمو أ  وككالان مسكل(ان هلل ت كاو ال 
عكرون على عاملم يف نالم (لم مسل(ان) إلفاذة عالاتعاص ت رة ا اباشركني عل ة  مل ةفرذوع هللا  هشرك م م قأه. وت  مي

 ابإلهللة. 
(وككككك ل  أهزلنككككا إللكككك  عل تككككا فالكككك ة  أتلككككنهنم عل تككككا ةؤمنككككان  ككككم ومكككك  هككككؤالج مكككك  ةككككؤم   ككككم ومككككا نحكككك  اايتنككككا إال  

 عل رآن منزل م  هللا على نسالم صلى هللا عللم وسلم. [) ه ع عاذ إو جماذلة عاشركني يف إورات أن 47عل افرون]
فاا آ: ومث  ذل  علتنزة  علر ةع أهزلنا إلل  ع ل تابو فهنا   ةع يف فعاحتمو و ر  م اهلمو وع و ة ترعكلرمو وعنتفاعكم  

او (وككك ل  علكى ككك  كككالمل مكك  كككالمل علرلغككاجو ويف تنمل(كمو وقككأ ذلكك . ونكك  ت كك مل  لككان مثك  هكك ه عإل ككانة عنكك  نالككم ت كك
 ت لناكم أمة وسطا) يف سانة علر رة. 

ون  تفرع على   ععكة تنزةلكم عإلاركان من علك ة  عل(هنكم هللا عل تكاب ةؤمنكان  كم أ  ةعك نان أهكم مك  عنك  هللا ألصكم أذنى  
 مساللا عل تا عانزلة على علرس  وعألهرلاج وأعلم  س(ات علرس  ومشاىللهنم. 

 تاب) ذون أن ة ال: فأه  عل تابو ألن يف (أتلناهم عل تكاب) تك كأع هلكم مصكم أمنكاج عللكم  وإمنا نال (فال ة  أتلناهم عل 
 ك(ا نال ت او (مبا عستحفظاع م  كتاب هللا). 

وتيج  علغة عا انع لل اللة على أهم سل ع يف عاست ر  أو لل اللة على جتك ذ إميكان هك ع علفرةكع  كمو أ  إميكان مك  آمك   
  ذ عاؤمنني ةاما فلاما. منهنم مست(ر ةزذعذ ع

وعإل ككانة ب(هككؤالج) إو أهكك  م ككة  تنككزةلهنم منزلككة عحلاحككرة  عنكك  هككزول عيةككة ألصككم حاحككرون يف علكك ه    ثككرة  انسككة   
أحاعهلم وت عهلم. وه  ع عصكطال  عل كرآن حلك  ةك كر (هكؤالج)  ك ون سكرع مكا ةعكل  لمل كانة إللكمو وهك ع نك  أهل(كو هللا 

ت او (فان ة فر هبا هؤالج) يف سانة عأله امل. وعا آ: وم  مشركي أه  م ة م  ةؤم   مو أ  من  إللمو وت  مل عن  نالم
عل كرآن منككزل مك  هللاو وهككؤالج هككم علك ة  أسككل(اع وعلك ة  ةسككل(ان مكك    ك و ومككنهنم مك  ةككؤم   ككم يف ابلنكم وال ةظهنككر ذلكك  

 عناذع وكربع مث  علالل     عاغأة. 
ا نحك  اايتنكا إال عل كافرون) إو أن مك  هكؤالج علك ة  ةؤمنكان ابل كرآن مك  أهك  عل تكاب وأهكك  ونك  أ كان نالكم ت كاو (ومك 

 م ة م  ة تم إمياهم تحاذع منهنم ألت  تعلرهنم يف عل فر. 
فككالت رةف يف (عل كككافرون) لل اللككة علكككى م ككآ عل (كككال يف علاصككف عا كككر و أ  إال عاتاقلككان يف عل فكككر علرعسككنان فلكككمو  

اتال   ني (ما نح ) و ني (عل افرون) إذ لاال عل اللة على م آ عل (ال لعان م آ عل المل: وما نح  للظهنر وتم عال
 إال عجلاح ون. 
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وعككرب عكك  عل تككاب ابيايت ألهككم آايت ذعلككة علككى أهككم مكك  عنكك  هللا  سككرا إعمككا ه وحت ةككم وعمككز عا اهكك ة  عكك  عإلتلككان  
  سانة مثلم. 

ني ألن تحاذهم وعنعو وفلم هتلئة لتاتلهنم إو م  عسى أن نح   م م  أهك  عل تكاب مك  وه ع ةتاتم ع ت عج إو عاشرك 
 ذون أن ةاعتهنهنم مصم كافرون ألهم مل ة ر  منهنم ذل  عين فان ف لاه ف   أوتراع ذل  على أهفسهنم. 

عفة عألملة عا كرو  هبكا [) ه ع عست الل  48(وما كنت تتلاع م  نرلم م  كتا وال هطم  ل(لن  إذع النمب عارطلان] 
علرسال صلى هللا عللم وسلم وذاللتهنا على أهم ماحى إللم م  هللا أعظم ذاللة ون  ونذ عالست الل هبا يف عل رآن يف ماعحع  

 ك الم (ما كنت ت ن  ما عل تاب وال عإلميان) ونالم (ف   لرثت فل م ع(رع م  نرلم أفال ت  لان). 
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كنت تتلا م  نرلم م  كتاب) أه  مل ت   ت رأ كتااب حىت ة ال أح : ه ع عل رآن عل   تاج  م هكا  كا ككان وم آ (ما    

 ةتلاه م  نر . 
(وال هطككم) أ  ال ت تككا كتككااب ولككا كنككت ال تتلككاهو فاا عككاذ هفككي حككالب علككت لمو و ككا علككت لم ابل ككرعجة وعلككت لم ابل تا ككة  

ل    فظ كتااب وال ة ر  ة تا ال ة   أملا كال ل(اج عل (يو وعل   ةستطلع أن عست عاج يف حت لع وصف عألملة فان ع
 ة تا ما ةل ى إللم وال  فظ عل(ا ال ة   أملا مث  علنساخ فراهتفاج علتالوة وعخلإ حت ع وصف عألملة. 

علت ك ةر: لكا كنكت و(إذن) تاعب وتزعج لشر  م  ن ب(لا) ألهم مفروض ذل عللم نالم (وما كنت تتلا) (وال هطم). و  
تتلا نرلم كتااب أو هطم النمب عارطلان. وجميج تاعب (إذن) م رتان ابلالمل علب ةغلا عنكرتعن تكاعب (لكا) هبكا ذللك  علكى 

 أن عا  ن  ر  ب(لا) ك(ا يف نال نرةإ عل نرب :          
    لراان لا كنت م  ما ن مل تستر  إ لي                       نا علل لطة م  ذه  ع   
إذن ل كككامل  نعكككر  م شكككر اشكككك                       عنككك  عحلفلظكككة إن ذو لاوكككة الهككككا نكككال عار ونكككي يف  كككر  عحل(اسكككة    

 وفاىل ة (إذن) ها أهم أارص علرلت علثال خمرص تاعب ناىل  نال لم: ولا عستراحاع إ ل  ماذع كان ةف    نا ما ن( ف ال:          
اش  ونا  أن ة ان أة ا: إذن ل املو تاعب (لا) كأهم أتلا جباع ني. وهك ع ك(كا ت كال: لكا   إذن ل امل  نعر  م شر  

كنت حرع الست رحت ما ةف لم عل رل  إذن الستحسنت ما ةف لم عألحرعن  عه. ة و نا  أن ت ان مجلة: إذن ل كاملو  ك ال 
 م  مجلة: مل تستر . 

  هللا مك  ولك  ومكا ككان م كم مك  إلكم إذن لك ها كك  إلكم مبكا الكع) يف ون  ت  مل عل المل على هظأه يف نالم ت او (ما عهك 
 سانة عاؤمنني. وعالنتلاب: حعال علرةا يف علنفس وها علش . 
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ووتم علتال مل  ني علتالوة وعل تا ة عات  مني على هزول عل رآنو و ني حعكال علشك  يف هفكاس عاشكركني أهكم لكا ككان ذلك   
ل رآن م  تنس ما كان ةتلاه م  نر  م  كتكا سكالفة وأن ة كان  كا اطكم مك  نرك  مك   وعن ا الحت(  عن هم أن ة ان ع

 كالمل تل اه ف امل عللامل  نشره وة عا  م. 
وإمنككا ت كك  ذلكك  ماتككا نةككا ذون أن ة ككان ماتككا تككزمل ابلت كك ةا ألن هظككم عل ككرآن و القتككم ومككا عحتككاى عللككم مكك   

ل وعخلطا وعلش رو ول   ذل  اا كان مست علا أتمال مل مينع عا ال ةرط  أن ة ان م  هاع ما سرع م  عل تا وعل ع
 م  اطان االر عالنتلاب على عإلمجال نر  إمتامل علنظر وعلتأم   ل  ة ان ذوعمل عالنتلاب هبتاان وم ا رة. 

  وت لل  (هطم)   ل  ( ل(لن ) للتأكل  ألن عخلإ ال ة ان إال ابلل(ني فهنا ك الم (وال لاىلر ةطأ جبناحلم).  
ووصف عا   ني ابارطلني منظان فلم حلاهلم يف علاعنع ألصم ك  اع مع عهتفكاج  كرهنة عل ك ب ف كان ت ك ةرهنم عين ابلكالو  

 فهنم مرطلان متاقلان يف علرال ؛ فال ال يف وصفهنم ابارطلني كال ال يف وصفهنم ابل افرة . 
[) (  ) إ طال اا عنت اه علفرض م  49إال علظااان] (   ها آايت  لنت يف ص ون عل ة  أوتاع عل لم وما نح  اايتنا 

نالم (إذن النمب عارطلان)و أ     عل رآن ال نةا ةتطرنم يف أهكم مك  عنك  هللاو فهنكا كلكم آايت ذعلكة علكى صك ق علرسكال 
مك  ككان عييت صلى هللا عللم وسلم وأهم م  عن  هللا اا ع ت(  عللم م  عإلعما  يف لفظم وم ناه واا أةك  ذلك  عإلعمكا  

 م أملا مل ة   ةتلكا مك  نرلكم كتكااب وال خيكإو أ   ك  عل كرآن آايت للسكت  كا ككان ةتلكى نرك  هزولكم  ك  هكا آايت يف صك ن 
 علنيب صلى هللا عللم وسلم. 

 فاارعذ م  (ص ون عل ة  أوتاع عل لم) ص ن علنيب صلى هللا عللم وسلم عرب عنم ابجل(ع ت ظل(ا لم.  
   
 

 3207صفحة : 
 
وعل لكم علكك   أوتلكم علنككيب صككلى هللا عللكم وسككلم هككا علنركاة ك الككم ت ككاو (ول ك  آتلنككا ذعوذ وسككلل(ان عل(كا) وم ككآ عيةككة أن    

كاهككم يف صكك ن علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم هككا  ككأن ككك  مككا ةنككزل مكك  عل ككرآن حككني هزولككمو فككاذع أهككزل فاهككم نككا  أن خيطككم 
وسلم عه  كتااب للاحي ف اهاع نمبا كتراع عيةة يف حني هزوهلا ك(ا ذل عللم ح ة  عل اترانو ون  كان علنيب صلى هللا عللم 

 ة     اث ت يف نالم ت او (ال ةستا  عل اع ون م  عاؤمنني قأ أويل عل رن) وك ل  ة ان     هزولم متلاعو فاانفي ها 
نيب صلى هللا عللم وسلم ةتلا كتكااب نرك  هك ع أن ة ان متلاع نر  هزولم. ه ع عل   ة ت لم سلاق عإلحرعب ع  أن ة ان عل

عل رآن  ل  ةظ  أن مكا تكاج  كم مك  عل كرآن  كا ككان ةتلكاه مك  نرك  فل(كا عهتفكى ذلك  انسكا أن ة شكف عك  حكال تل كي 
عل رآنو فك ل  هكا مانكع نالكم (يف صك ون علك ة  أوتكاع عل لكم) ك(كا نكال (هكزل  كم علكرو  عألمكني علكى نلرك ) ونكال (كك ل  

 ؤعذك). لنثرت  م ف
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وأما عإلاران مهم آايت  لنات ف ل  متهنل  للغكرض وإك(كال ا ت كاهو وهلك ع فالاتكم أن ة كان عجلكان وعككرون يف نالكم (يف  
صكك ون علكك ة  أوتككاع عل لككم) اككربع اثهلككا عكك  عل كك(أ. وةلتككئم علت كك ةر ه كك ع: ومككا كنككت تتلككا مكك  نرلككم مكك  كتككاب وال هطككم 

 ت  لنات.  ل(لن     ها أل ي يف ص نك وها آاي
ونا  أن ة ان عارعذ ب(ص ون عل ة  أوتاع عل لم) ص ون أصكحاب علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم وحفكا  عاسكل(نيو وهك ع  

ة ت كي أن ة كان نالكم (يف صك ون علكك ة  أوتكاع عل لكم) تت(ل(كا للثنككاج علكى عل كرآن وأن علغكرض هككا عإلاركان عك  عل كرآن مهككم 
 ايت)و وعإل طال م تعر على نالم (   ها آايت  لنات). آايت  لنات فل ان عكرون صفة ل(آ

ومجلككة (ومككا نحكك  اايتنككا إال علظككااان) تكك ةل  ةككؤذن من عاشككركني تحكك وع آايت عل ككرآن علككى مككا هككي عللككم مكك  وحككا   
اسكهنم عل اللة على أصا م  عن  هللا ألصم ظااان ال إهعا  هلم و أن علظااني تح  عحلعو  (لهنم على تح ه هاى هف

للظلككمو ك(ككا نككال ت ككاو (وتحكك وع هبككا وعسككتل نتهنا أهفسككهنم ظل(ككا وعلككاع) فهنككم متاقلككان يف علظلككم ك(ككا ت كك مل يف وصككفهنم 
 ابل افرة  وعارطلني. 

[) اكا ذككر عجلاحك ة  يةكة عل ككرآن 50(ونكالاع لكاال أهكزل عللكم آايت مك  ن ككم نك  إمنكا عيايت عنك  هللا وإمنكا أان هك ةر مرككني] 
فهنم ابل ككافرة  وعارطلكني وعلظككااني عهت كك  عل كالمل إو م ككالتهنم علنا كئة عكك  تحكاذهمو وذلكك  للككرهنم أن وكال  مككرعت ووصك

فيت علنيب صلى هللا عللم وسلم اايت مرىللة ااننة لل كاذة تك ل علكى أن هللا ال هنكا تعك ة ا للرسكال ك(كا الكع اننكة صكاحل 
شكككاه ة وهكككم  سكككران أن علرسكككال عللكككم علعكككالة وعلسكككالمل وععكككا ماسكككى. وهككك ع مككك  االفكككتهنم أن ال ةتكككأوروع إال لأمكككان عا

ةنتعا لل( اه ة م هنم فلهنم ة رتحان عللم ما ةرقراهم للم لاع ما ةسألاهم م  عخلاعنق حك ة  علنكاعذ  حكىت ة كان حم كر 
 علرسال عللم علعالة وعلسالمل فلهنم ك(ح ر عاش اذة  وأصحاب عخلن طرعت. ون  ن مت  لان ه ع علاهم عن  نالم ت او

 (ونالاع لاال هزل عللم آةة م  ن م) يف سانة عأله امل. 
وم آ (عن  هللا) أصا م  ع(  عل  نة عل   نر  على وفع إنعذتم ت كاو فل اصكا منالكة  نعذتكم  كرهنت ابلشكيج عحملفكا   

 عن  مال م. 
او ها إو الكع عيايت أو عنرتعحهنكا وأفاذت (إمنا) نعر علنيب عللم علعالة وعلسالمل على صفة علن عنةو أ  علرسالة ال ةتم  

 على ن مو فهنا نعر إفرعذ نذع على  ع(هنم أن م  حع عااصا  ابلرسالة أن فيت ابخلاعنق عاشاه ة. 
وعا كآ: أهكم ال ةسكلم أن علترللكر  تكاص إو عإلتلكان ابخلكاعنق علكى حسكا نقركة علنكاس وعنكرتعحهنم حكىت ة اهكاع م ك ونة  يف  

 مل فهتم اةة حسا عنرتعحهنم. ع مل تع ةع علرسال إذع 
 وال ابل كر م  أحاعل علرسالة وصف علن ةر ت رة ا اباشركني من حاهلم ة ت ي عإله عن وها تانع علشر.  
 وعارني: عااح  لمله عن ابل الىل  عل  للة عل علة على ص ق ما خيرب  م.  
(آايت). ونكرأ ع ك  كثكأ ومحكزة وعل سكاىلي وأ كا  ونرأ انفع وأ كا ع(كرو وع ك  عكامر وحفكل عك  عاصكم وأ كا ت فكر وة  كاب 

   ر ع  عاصم والف (آةة). وعجل(ع وعإلفرعذ يف ه ع ساعج ألن عل ع  إو عجلنسو فايةة علاعح ة كافلة يف علتع ةع. 
 [)  51(أومل ة فهنم أان أهزلنا علل  عل تاب ةتلى عللهنم إن يف ذل  لرمحة وذكرى ل امل ةؤمنان] 
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 ف على مجلة (ن  إمنا عيايت عن  هللا) وها عنت اج يف عكاذلة. عط  
وعالستفهنامل ت ملكيب إه كان . وعا كآ: وهك  ال ة فكلهنم مك  عيايت آايت عل كرآن فكان كك  م ك عن مك  م كاذةر إعمكا ه آةكة  

م ك عن م مكزو  على ص ق علرسال صلى هللا عللم وسلم فان آايت عل رآن  هاج ستة آال  آةة. وم ك عن كك  وكال  آايت
 فلحع  م  عل رآن م  عن ألفي م مزة وذل  مل  ع  ألح  م  نس  هللا. 

وعل تاب: عل رآن. وع ل ع  لفظ عل رآن عل   هكا ككال لم عللكم إو لفكظ عل تكاب عا هنكاذ إلمياىلكم إو م كآ ت ظل(كم مهكم  
 عاشتهنر م   ني كتا عألهرلاج. 

عل تككاب م لكامل قككأ حمتكاص للاصككف اكا تشكك ر  كم مككاذة علكتالوة مكك  عالهتشككان  ومجلكة (ةتلككى علكلهنم) مسككتأهفة أو حكالو ألن 
 وعلشلاع. 

وعاتأ عا انع ذون علاصف من ة ال: متلا عللهنمو اا ةؤذن  م عا انع مك  عالسكت(رعنو فحعك  مك  مكاذة (ةتلكى) ومك   
 صلغة عا انع ذاللة على ع(امل عألم نة وعأل منة. 

 ) وما    ه إو نس مزعاي لل رآن على قأه م  عا مزعت. ون  أ ان نالم (ةتلى عللهنم 
عازةة عألوو: ما أ ان إللم نالم (ةتلى عللهنم) م  عهتشكان إعمكا ه وع(امكم يف عككامع وعيفكاق وعأل مكان عانتلفكة  لك  ال  

و كرج عألك(كمو خيتل  ذنعك إعما ه فرةكع اكاص يف  مك  اكاص  كأن عا مكزعت عاشكهناذة مثك  ععكا ماسكى واننكة صكاحل 
فهنا ةتلىو وم  ح(  تالوتم عيايت علب حت ت علناس مب انحتم وسملت عللهنم عمزهم عك  عا انحكة مك  نرك  حمكاولتهنم 

 إايها ف ان ك(ا نال فهنا م مزة ابنلة وعا مزعت عألارى م مزعت  عىللة. 
 مرىللكة ألن إذنعك عاتلكا إذنعك ع لكي ف كر  عازةة علثاهلة: كاهم  ا ةتلىو فان ذل  أنفع م  كان عا مكزعت عألاكرى أحكاعال 

 وها أعلى م  عا نكات عحلسلة ف اهت م مزة عل رآن أللع مبا ةست ر  م  ععان عل لم علب هتلأت إللهنا عإلهساهلة. 
ويف  عازةة علثالثكة: مكا أ كان إللكم نالكم (إن يف ذلك  لرمحكة) فاصكا وعنذة مكانذ علت للك  للت ملكا مك  عك مل عكتفكاىلهنم ابل تكاب 

علت لل  تت(كلم اكا عنت كاه علت ركأ ابل تكاب وب(ةتلكى علكلهنم)و فاإل كانة ب(ذلك ) إو (عل تكاب) للستح كر  عكفاتم كلهنكا 
 وللتناةم  م مبا ت ت لم عإل انة م  علت ظلم. وتن أ (نمحة) للت ظلمو أ  ال ة اذن ن نها. 

اظكرو  ألهكم ةشكت(  علكى إنامكة علشكرة ة وهكي نمحكة فال تاب عاتلا مشت(  على ما ها نمحة هلم ع كت(ال علظكر  علكى ع 
وصال  للناس يف ذهلاهمو فكال رآن مكع كاهكم م مكزة ذعلكة علكى صك ق علرسكال صكلى هللا عللكم وسكلم ومر ك ة إو تعك ة م 
مث  قأه م  عا مزعت ها أة ا وسللة علم وتشرةع وآذعب لل(تلا علكلهنم و ك ل  ف ك  قكأه مك  عا مكزعت علكب ال تفلك  

 تع ةع علرسال عييت هبا. إال 
عازةة علرع  ة: ما أ ان إللم نالم (وذككرى) فكان عل كرآن مشكت(  علكى مكاععظ وهك ن وت رةكف   اعنكا عألع(كالو وإعك عذ إو  

عحللاة علثاهلةو وحنا ذل   ا ها ت كأ مبكا يف تك كره اكأ علك عنة و و ك ل  ف ك  قكأه مك  عا مكزعت علعكامتة علكب ال تفلك  
 ن عيتلة على ة ةم صاذنا. أ ة  م  كا 
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عازةة عخلامسة: أن كان عل رعن كتااب متلاع مستطاعا إذنعك اعاىلعم ل   عرمو ول   م  ح ق عل ر لة م  قكأ عل كرب   
مثك  أىل(ككة عل ر لككةو ةر ك ه عكك  مشككاهبة هفثككات علسكحرة وعلطالسككمو فككال ةسكتطلع لككاع  أن ةككزعم أهككم هكلالت ك(ككا نككال نككامل 

هنككا علسكاحر) ونكال ت ككاو ح اةكة عكك  عاشكركني حكني نأوع م مككزة عهشك اق عل (كر (وإن ةككروع آةكة ة رحككاع فرعكان ااسكى (اي أة
 وة الاع سحر مست(ر)و فأ ان نالم (ة رحاع) إو أن ذل  عل ال ص ن عنهنم يف م مزة مرىللة. 

ى ما يف عا مزعت عألارى مك  وعلع ابلرمحة وعل كرى نالم (ل امل ةؤمنان) لمل انة إو أن تل  منافع م  عل رآن  عىل ة عل 
 عانف ة علب هي منف ة عإلميان مبا تاج  م علرسال صلى هللا عللم وسلم. 

فهن ه مزعاي عظل(كة ا مكزة عل كرآن حاصكلة يف ح كرة علرسكال صكلى هللا عللكم وسكلم وقلرتكم ومسكت لة عك  عحلاتكة إو  لاهكم  
 وت (للم ابل عاة و ت رةرها. 

(نامل ةؤمنان) ذون أن ة ال: لل(ؤمننيو اا يف لفظ نامل م  عإلمياج إو أن عإلميان م  م امات  وعستح ان عاؤمنني   ناعن 
ناملتهنمو أ  ل امل   انهم أن ةؤمناعو ة و ل امل   انهم علنظر وعإلهعا  فكاذع نامكت هلكم ذالىلك  عإلميكان آمنكاع ومل ة كا روع 

وفلكم ت كرةض ابلك ة  مل ة تفكاع مب مزتكم وعنرتحكاع آايت أاكرى ال ظل(ا وعلاعو فالف   مرعذ  م عحلال عل رةركة مك  عالسكت رال. 
 هسرة  لنم و لنهنا. 
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(ن  كفى ابهلل  لو و لن م  هنل ع ة لم مكا يف علسك(اوعت وعألنض)   ك  أن أل (هنكم حمكر عحلمكة عل عمغكة أمكر من ن ك    

 ال ة. هللا ح (ا  لنم و لنهنم اا عست(ر ت  ةرهنم     عل الىل  عل 
 وه ع م  عل المل عانعف عا عاذ منم عست نعص عانالا.  
و(كفى ابهلل) مب آ ها كا  يل يف إظهنان عحلع؛ وعلراج مزة ة للتاكلك . ونك  ت ك مل هظكأه يف نالكم (وكفكى ابهلل  كهنل ع) يف  

 سانة علنساج. 
 ن     حلزة يف ع(رو    هن  عال :          وعلشهنل : علشاه . واا ح(  م آ عحلاكم ع    ظر  ( لو و لن م) نال عحلا 
وها علرب وعلشهنل  على ةكا                      مل عحللكانة  وعلكرالج  ككالج ومجلكة (ة لكم مكا يف علسك(اوعت وعألنض) م كرنة   

 ا آ عالكتفاج  م  هنل ع فهني تتنزل منهنا منزلة علتاكل . 
[)   ك  أن أهعكفهنم   الكم (كفكى ابهلل  لكو و لكن م  كهنل ع) 52عخلاسكرون](وعل ة  آمناع ابلرال  وكفكروع ابهلل أولئك  هكم  

عست(ر يف عالهتعا  مبا ال ةستطل ان إه انه وها أن عل ة  ععت  وع علرال  وكفروع ابهلل هم عخلاسرون يف عحل امة وعل  لة 
قككأ مكؤمنني  هللتككم ألصككم أ كركاع م ككم مككا عااكالكة إو هللا ت ككاو؛ فهنكم إن أتملككاع يف إميككاصم ابهلل حكع علتأمكك  وتكك وع أهفسكهنم 

للس ح ل ا ابإلهللة ف ل(اع أصم كفروع ابهلل فت ني أصم آمناع ابلرال  فال المل ماتم ك الم (وإان أو إايكم ل لى ه ى أو يف 
 حالل مرني)و ونال حسان يف أم سفلان    حرب أايمل تاهللتم:          
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فشككرك(ا خلأك(كا علفكك عج ويف عجل(كع  ككني (آمنككاع) (وكفكروع) حمسكك  عا ككاذة          أهتمكاه ولسككت لكم   ككفج               
 وها علطراق. 

وعلرال : ح  عحلعو أ  ما للس   لع أن ةؤم   مو أ  ما للس  لم حع ول كنهنم ةك عان لكم عإلهللكة وذلك  إميكاصم  هللكة  
 وع معظم صفاتم وهي علاح عهلة. عألصنامل. وأما كفرهم ابهلل فأصم أ ركاع م م يف عإلهللة ف فر 

وعسم عإل انة ةفل  علتنرلم على أن عاشان إلكلهنم أحكرايج ابحل كم علكاعنذ   ك  عسكم عإل كانة ألتك  عألوصكا  علكب ذككرت هلكم  
 نر  عسم عإل انةو مث  (أولئ  على ه ى م  نهبم). 

غكة يف عتعكافهنم ابخلسكرعن عل ظكلم  لك  إن  وعل عر عاستفاذ مك  ت رةكف تكزأ  مجلكة (هكم عخلاسكرون) نعكر عذعكاىلي لل(رال 
ك  اسرعن يف تاها اسرعصم كال  مل؛ ف أصم عهفرذوع ابخلسرعن فأللع عللهنم عاركا عافل  نعر عخلسرعن عللهنم وذل  

 ألصم ح ت عللهنم علش اوة عل ظ(ى عأل  ةة. 
تمككانة للنككال مككاال فككأفآ نأس مالككمو ونكك  وعسككت أ عخلسككرعن اله  ككاس عاككأمال مكك  عل (كك  عا كك  تشككرلهنا  ككال مكك  ككك  يف عل 

 ت  مل عن  نالم ت او (ف(ا ن ت جتانهتم). 
[ ةسكككت ملاه  53(وةسكككت ملاه  ابل ككك عب ولكككا ال أتككك  مسككك(ى جلكككاجهم عل ككك عب وللكككأتلنهنم  غتكككة وهكككم ال ةشككك رون] 

ل ذونككاع مككا كنككتم [ ةككامل ةغشككلهنم عل كك عب مكك  فككانهنم ومكك  حتككت أنتلهنككم وة ككا 54ابل كك عب وإن تهنككنم حمللطككة ابل ككافرة ]
[)  عطف على مجلة (ونالاع لاال أهزل عللم آايت م  ن م) عست عاج يف علكرذ علكى  كرهناهتم وإ طكاال لكت الت 55ت (لان]

 إعرعحهنم علنا ي ع  عا ا رةو وهم خيللان أصم إمنا أعرحاع ل  مل عنتناعهنم اةة ص ق علرسال صلى هللا عللم وسلم. 
كر كفرهم ابهلل وكان علنيب عللم علعالة وعلسالمل ةن نهم على ذل  ابل  عب وكاهاع ةست ملاهم ومناسرة وناعم هنا أهم اا ذ  

 م ذكر تانكهنم عللم ع ا ذكر عل فر. وعست مال عل  عب: للكا ت مللكم وهكا عل ك عب علك   تاعك وع  كم. ونعك هم مك  
لم ت او (ولا ة م  هللا للناس علشر ذل  عالستنفا  ابلاعل . وت  مل عل المل على تركلا (ةست ملاه  ابل  عب) يف نا 

عسككت ماهلم ابخلككأ) يف سككانة ةككاهسو ونالككم (وةسككت ملاه  ابلسككلئة نركك  عحلسككنة) يف سككانة علرعكك . وعلت رةككف يف (عل كك عب) 
 ت رةف عجلنس. 

اذلنا وح ي عست ماهلم عل  عب  علغة عا انع الستح ان حال عست ماهلم إلفاذة علت ملا منهنا ك(ا يف نالم ت او (ن 
 يف نامل لا ). 

ون  أ ط  ما نع وه   الم (ولاال أت  مس(ى جلاجهم عل  عب) وذل  أن حلال عل  عب للس  ل  علرسال عللكم علعكالة  
 وعلسالملو وال تاناي على للرهنم وعسترطاىلهنم فان هللا ها عا  ن لانت حلالم هبم يف أت  ن نه   ل(م. 
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ني عحملكك وذ أ  يف علككم هللا ت ككاو. ونكك  ت كك مل عنكك  نالككم ت ككاو (وه ككر يف عألنحككامل مككا هشككاج إو أتكك  وعاسكك(ى أنةكك   ككم عا كك  
 مس(ى) يف سانة عحلج. 

وعا آ: لاال عألت  عا ني حللال عل  عب هبكم جلكاجهم عل ك عب عكاتال ألن كفكرهم ةسكتحع ت ملك  ع كاهبم ول ك  أنعذ هللا  
  مكنهنم مك  آمك    ك  علاعلك و ولل ل(كاع أن هللا ال ةسكتفزه عسكت ماهلم عل ك عب ألهكم أتاأه حل م عل(هناو منهنا إمهنكاهلم للكؤم

ح لم ال خيالف ما ن نه   (تمو حللم ميهن  عراذه. فاا آ: لاال أت  مس(ى جلاجهم عل ك عب يف ونكت للكرهنم ت مللكمو 
عنك  حلكال عألتك  عا ك ن لكم. ونك  حك   ص أه نهم مهم  غتة وأن إتلاهم حم كع اكا ذل عللكم المل ع ل سكم وهكان علتاكلك  وذلك 

 هبم ع عب ةامل   ن  غتة ك(ا نال ت او (ولا تاعع ص الاتلفتم يف عال اذ) فاستأص  صناذة هم ةامئ  وس إ يف أة ةهنم. 
وإذ ن  كان هللا أع  هلم ع عاب أعظكم مك  عك عب ةكامل  ك ن وهكا عك عب تهنكنم علك   ة كم مجكل هنم أع كا إهك عنهم   ك عب  

 عنهم ابل كك عب عألعظككم. وأعلكك  ألتلككم ذكككر عسككت ماهلم ابل كك عب م رتحككا  ككني عات ككالفني إميككاج إو أن ذلكك  ةككامل  كك ن  هكك
تاعب عست ماهلم فاصم عست ملاع عل  عب فأه نوع    ع نيو أح  ا أعم  م  عيار. ويف إعاذة ( ست ملاه  ابل  عب) 

وللككأتلنهنم  غتككة) فهن(ككا عكك عابن ك(ككا هككا م ت ككى ظككاهر هت ةكك  وإهكك عن ماكك همو فم(لككة (وإن تهنككنم) م طافككة علككى مجلككة (
 عل طف. 

 وعإلحالة كناةة ع  ع مل إفالهتم منهنا.  
وعارعذ ابل افرة  عاست ملان. وعستح روع  اصف عل افرة  لل اللة على أهم ماتا إحالة عل ك عب هبكم. وعسكت (  عسكم  

التعككا  يف  مكك  عحلككالو تنككزةال لل(سككت ر  منزلككة  مككان علفاعكك  يف عإلحالككة عاسككت رلة مككع أن  ككأن عسككم علفاعكك  أن ةفلكك  ع
 عحلال تنرلهنا على حت لع وناعم لع ونه ع(  ال اال  يف إارانه. 

وةت لع (ةامل ةغشكاهم عل ك عب) ب(حملطكة)و أ  حتكلإ هبكم ةكامل ةغشكاهم عل ك عب. ويف نالكم (ةغشكاهم عل ك عب مك  فكانهنم  
 لة وعحلما. وم  حتت أنتلهنم) تعاةر لملحالة. وعلغشلان: علتغط

ونالككم (مكك  فككانهنم)  لككان للغشككلان لتعككاةره تفظل ككا حلالككم ك الككم (وال لككاىلر ةطككأ جبناحلككم) وأتكلكك ع ا ككآ علغشككلان لرفككع  
 عحت(ال عكا و فهنا يف ماحع عحلال م  (عل  عب) وهي حال مؤك ة. 

لرهنم انن مك  حتكتهنم تتكاهج إلكلهنم ونالم (وم  حتت أنتلهنكم) عحكرتعس ع(كا نك  ةا كم علغشكلان مك  علفانلكة ااصكةو أ  تعك 
وهكم فانهنككاو واككا كككان م طافكا علككى عحلككال ابلككاعو وككان قككأ صككاحل ألن ة ككان نلك ع ل(ةغشككاهم) ألن علغشككلان هككا علتغطلككة 
فت ت ككي عل لككا ت ككني ت كك ةر ف كك  ةت لككع  ككم (مكك  حتككت أنتلهنككم)و وهككا أن ة كك ن عامكك  حمكك و . ونكك  عكك  هكك ع عل (كك  مكك  

 ك ال عر  هللا    علز  رى:            -ت طف عامال حم وفا ذل عللم م (الم اعاىلل علاعو يف عل طف أن
اي للت  وت  ن  ق ع                      مت ل ع سلفا ونحمككا ةرةك : و سك ا نحمكا ألن علكرم  ال ةت لك  ةعكل  أن ة كان   

نلرك  ت ك(ني علف ك  م كآ ف ك  صكاحل مف اال م م وأ ا عرل ة وعألص( ي وعجلرمي وعللزة  و وم  وعف هنكم ن لكان هك ع مك  
للت لكع اباك كان فل ك ن يف هكك ه عيةكة ت ك(ني ف ك  (ةغشككاهم) م كآ  ةعكلرهنم  أو  فاك هم  . وعا عككاذ مك  هك ع عل ناةككة 

 ع  أن عل  عب حملإ هبمو فل ل  مل ة كر عجلاهران عألمي  وعألةسر ألن علغرض م  عل ناةة ن  حع . 
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امل ق ا وهت ة   ال  نالم ت او (ص يتلنهنم م   ني أة ةهنم وم  الفهنم وع  أمياصم وع  وعا امل م امل إنا  ألهم م   
 مشاىللهنم) ألهم ح اةة إلحلا  علشلطان يف علاساسة. 

ونككرأ انفككع وعاصككم ومحككزة وعل سككاىلي (وة ككال) ابللككاج علتحتلككة وعل كك(أ عاىلكك  إو م لككامل مكك  عا ككامل. فالت كك ةر: وة ككال هللا.  
لت لم على اكال  م ت كى علظكاهر علكى لرة كة عاللتفكات علكى نأ  كثكأ مك  أىل(كة علرالقكةو أو ة ك ن: وع ل ع  ح(أ ع

وة ال عال  عااك  جبهننمو أو علت  ةر: وة ال عل  عبو من ن   هللا للنان أصاعم كأصا نال عل اىل : ذوناع. ونكرأ ع ك  كثكأ 
 عل ظ(ة. وأ ا ع(رو وع   عامر وأ ا ت فر وة  اب ابلنان وهي هان 

 وم آ (ما كنتم ت (لان) تزعؤه ألن عجلزعج اا كان    ن عكز  أللع عللم عمسم جما ع مرسال أو جما ع ابحل  .  
 [)  56(اي عراذ  عل ة  أمناع إن أنحي وعس ة فااي  فاعر ون] 
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أمنكاع ابلرالك  وكفكروع ابهلل أولئك  هكم عخلاسكرون) عستئنا  ع ت عىلي ونع ععرتعحا  ني عجل(لتكني عات كالفتني: مجلكة (وعلك ة    

ومجلة (وعل ة  أمناع وع(لاع علعاحلات لنراىلنهنم م  عجلنة قرفا) عيةة. وهك ع أمكر ابهلمكرة مك  ذعن عل فكر. ومناسكرتم اكا نرلكم 
أن خيرتكاع مك  ذعن  أن هللا اا ذكر عناذ عاشركني يف تع ةع عل رآن وذكر إميان أه  عل تاب  م آذن عاؤمنني م  أه  م كة

عا كك  ني إو ذعن علكك ة  ةعكك نان ابل ككرآن وهككم أهكك  عا ةنككة فككاصم ةامئكك  مككا  ككني مسككل(ني و ككني ةهنككاذ فل ككان عاؤمنككان يف 
تككاعنهم آمنكككني مككك  علفكك  ة رككك ون نهبكككم قككأ مفتكككاهني. ونككك  كككان فرةكككع مككك  أهكك  م كككة مست ككك فني نكك  آمنكككاع   لكككاهبم ومل 

  عاشكركني مثك  عحلكان   ك  ن ل كة  ك  عألسكاذ ك(كا ت ك مل عنك  نالكم ت كاو (ومك  علنكاس مك  ةستطل اع إظهنان إمياصم اافا م
ة ال أمنا ابهلل) يف أول ه ه علسكانةو وككان هلكم عل ك ن حكني ككاهاع ال نك ون ملمكأ سكااا مك  أهك  علشكركو وككان فرةكع مك  

عككك ن عاكككؤمنني عاست ككك فني إذ أصكككر  يف  عاسكككل(ني عسكككتطاعاع عهلمكككرة إو عحلرشكككة مككك  نرككك و فل(كككا أسكككلم أهككك  عا ةنكككة  عل
 عستطاعتهنم أن ةهناتروع إو عا ةنة فل ل  نال هللا ت او (إن أنحي وعس ة فااي  فاعر ون). 

ف الم (إن أنحي وعس ة) كالمل مست (  جما ع مركرا يف علت كأ من يف عألنض  الذع ةستطلع عاسلم أن ة طنهنكا آمنكاو فهنكا   
 ىلي:          ك ال إايس    نرلعة علطا

أمل تر عألنض نحا فسكلحة                      فهن  ت مزل    ة م    اعهنا أال ترعه كلف فرع علكى كاصكا نحركا نالكم:   
فهن  ت مزل    ة. وك ل  يف عيةة فرع على كاصا وعسك ة عألمكر   ركاذة هللا وحك ه للنكروص  كا ككان ةفك   كم عاست ك فان 

علككى عرككاذة عألصككنامل ك(ككا ت كك مل يف نالككم ت ككاو (مكك  كفككر ابهلل مكك    كك  إمياهككم إال مكك  أكككره ونلرككم مكك  عاككؤمنني إذ ة رهككان 
 مط(ئ  ابإلميان). 

فككاا آ: أن أنحككي علككب أتمنككان فلهنككا مكك  أهكك  علشككرك وعسكك ةو وهككي عا ةنككة وعل ككرى عكككاونة هلككا مثكك  الككرب وعلن ككأ ونرةظككة  
 أسلم أه  عا ةنة ألن تل  عل رى أحال  أله  عا ةنة م  عألوس وعخلزنص. ونلن اعو وما صانت كلهنا مأمنا إال     أن 
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وأ  ر نالم (فااي  فاعر ون) أن علة عألمر هلم ابهلمرة هكي مت لكنهنم مك  إظهنكان علتاحلك  وإنامكة علك ة . وهك ع هكا عا لكان  
  إسالملة. يف وتاب عهلمرة م  علرل  عل   ةف  فلم عاسلم يف ذةنم وجتر  عللم فلم أح امل قأ

وعلن عج   ناعن علت رةف ابإلحافة لتشرةف عا ا . ومعطل  عل رآن أن (عركاذ) إذع أحكلف إو حك(أ عجلاللكة فكاارعذ هبكم  
عاؤمنان قالرا إال إذع نامت نرةنة ك الم (أأهتم أحكللتم عركاذ  هكؤالج)و وعللكم فكال وصكف ب(علك ة  أمنكاع) اكا يف عااصكال 

 ناع ابهلل ح ا ول نهنم فتناع إو ح  عإلكرعه على إظهنان عل فر. م  عل اللة على أصم آم
وعلفاج يف نالم (فااي ) فاج علتفرةع وعلفاج يف نالم (فاعر ون) إما مؤك ة للفاج عألوو لل اللة على حت لع علتفرةكع يف علف ك   

م أتكلك ع لل ركاذة. وعلت كك ةر: ويف م (الكمو أ  فكال ت ركك وع قكأ  فاعرك ون؛ وإمككا مؤذهكة مبحك و  هككا انصكا حك(أ عاككت ل
وإاي  ععر وع فاعر ون. وها أهسا   اللة علت  مي على عالاتعاص ألهم اا أفاذ عألمر  تنعلعم ابل راذة كان ذكر علفاج 
عالمة ت  ةر على ت  ةر ف   حم و  نع  م  ت  ةره علتأكل و ون  ت  مل يف نالم ت او (وإاي  فكانهران) يف أوعىلك  سكانة 

 علر رة. 
 وح فت ايج عات لم     هان علاناةة هفلفاو وللرعاةة على علفاصلة. وهظاىلره كثأة.  
[)  ععكرتعض اثن  كني عجل(لتكني عات كالفتني نعك  منهنكا أتكلك  علاعلك  علك   57(ك  هفس ذعىل كة عاكات ص إللنكا ترت كان] 

وعلك ة  أمنكاع وع(لكاع علعكاحلات لنركاىلنهنم مك  ت (نتم مجلة (وعل ة  أمناع ابلرال ) إو آارها وعلاع  علك   ت ك(نتم مجلكة (
عجلنة قرفا) أ  عاات م نك مجلع عألهفس ص ةرت ان إو هللا. ونع  منهنا أة ا هتاة  ما ةالنلم عاؤمنان م  عألذى يف هللا 

 ل  هللا. ولا  لر إو عاات ابلنسرة اا ةرتنرهنم م  ف   هللا وواع م عخلال و وفلم إة عن مصم ةرتنرهنم تهناذ يف سر
ونكرأ عجل(هنككان (ترت كان)  تككاج عخلطكاب علككى أهكم اطككاب لل(كؤمنني يف نالككم (اي عركاذ  علكك ة  آمنكاع). ونككرأه أ كا   ككر عكك   

 عاصم  لاج علغلرة تر ا ل الم (ةغشاهم عل  عب). 
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[ 58االك ة  فلهنكا ه كم أتكر عل كاملني](وعل ة  آمناع وع(لاع علعاحلات لنراىلنهنم م  عجلنة قرفكا جتكر  مك  حتتهنكا عألصكان   

 [) عطف على مجلة (وعل ة  آمناع ابلرال ). 59عل ة  صربوع وعلى نهبم ةتاكلان]
 وتيج ابااصال لملمياج إو وتم  ناج عخلربو أ  هراىلهنم قرفا ألت  إمياصم وع(لهنم علعاحل.  
   و إسرعىلل  مراع ص ق) يف سانة ةاهس. وعلتراىلة: عإلهزعل وعإلس انو ون  ت  مل عن  نالم ت او (ول    اأان 
ونرأ عجل(هنان (لنراىلنهنم) مباح ة     هان عل ظ(ة و زة     علاعو. ونرأ محزة وعل ساىلي والف (لنراةنهنم) مبثلثة   ك  علنكان  

 وحتتلة     علاعو م  أواعه هب(زة علت  ةة إذع ت لم اثوايو أ  م ل(ا يف م ان. 
 ت عا تلى على قأه. وت  مل عن  نالم ت او (أولئ  نزون علغرفة) يف آار سانة علفرنان. وعلغر : مجع قرفة وها علرل 
 ومجلة (ه م أتر عل املني) عخل إهشاج وناه وت ملا على عألتر عل   أعطاهو فل ل  نط ت ع  عل طف.  
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وعارعذ: صكربهم علكى إنامكة علك ة   ونالم (عل ة  صربوع) ارب مرت أ حم و  عتراعا لالست (الو وعلت  ةر: هم عل ة  صربوع. 
وحت(  أذى عاشركنيو ونك  عل(كاع أصكم النكاه فتاكلكاع علكى نهبكم ومل ة ركأوع   طل كة نكامهنم وال  رمكاصم مك  أمكاعهلم ص فكانناع 

 أولاصم فرعنع   ةنهنم م  علف . 
م عاكؤمنني مكك  فكانهنم ابلغككر  ومك  عللطكاىلف م ا لككة قشكلان عل كك عب عل فكان مك  فككانهنم ومك  حتككت أنتلهنكم  غشكلان علن ككل 

 وم  حتتهنم ابألصان. 
 وت  مي عكرون على مت ل م م  نالم (وعلى نهبم ةتاكلان) لالهت(امل.  
 وت  مل م آ علتاك  عن  نالم ت او (فاذع عزمت فتاك  على هللا) يف سانة آل ع(رعن.  
[) عطف على مجلة (ك  هفس ذعىل كة عاكات) 60 للم](وكأة  م  ذع ة ال حت(  ن نهنا هللا ةر نهنا وإايكم وها علس(لع عل 

فان هللا اا هان هبكا أمكر عاكات يف مرحكاة هللا وككاهاع  ك  ال ة ركأ اباكات علكم أصكم ة الكان يف أهفسكهنم: إان ال خنكا  عاكات 
نالككم  ول نككا خنككا  علف ككر وعل ككل ة. وعسككتنفا  عل ككرب اباككات سككملة ك(ككا أن اشككلة عا ككرة مكك  سككماايهم ك(ككا  لنككاه عنكك 

ت او (وال ت تلاع أوالذكم اشلة إمالق)و فأع ا ذل  من ذكرهم من ن نهنم على هللا وأهم ال ة ل هنم. وحكرب هلكم عاثك  
 ر ق عل وعبو ولل(ناسرة يف نالم ت او (إن أنحي وعس ة) مك  تانكع علك ة  ةهنكاترون مك  م كة أن ال نك وع ن نكا يف علكرالذ 

سا لاناعم ع ا ذكر علتاك  يف نالم (وعلى نهبكم ةتاكلكان)و ويف عحلك ة   لكا تكاكلتم علب ةهناترون إللهناو وها أة ا منا
 على هللا حع تاكلم لر نتم ك(ا تر ق علطأ تغ و ناصا وترو   طاان  . 

ول   ما يف ه ه عيةة وما يف عحلك ة  م عكاذ  كم عاؤمنكان عألولكان؛ حك(  هللا هلكم ن نهنكم لتكاكلهنم عللكم يف تكركهنم أمكاعهلم  
 ككة للهنمككرة إو هللا ونسككالم. وتككاكلهنم هككا حككع علتاككك و أ  أك(لككم وأحزمككم فككال ة ككع هفسككم يف هكك ه عارترككة مكك  مل ة (كك  مب

 ع(لهنم. 
 وت  مل عل المل على (كأة ) عن  نالم ت او (وكأة  م  هيب نت  م م ن لان كثأ) يف سانة آل ع(رعن.  
ذ منم إفاذة عحل م    ها مست (  جما ع مركرا يف ال مل م نكاه وهكا ونالم (وكأة  م  ذع ة ال حت(  ن نهنا) ارب قأ م عا   

عالست الل على حك(ان ن ق عاتكاكلني مك  عاكؤمنني. ومتثللكم للت رةكا   ك(ان ن ق علك وعب عل ثكأة علكب تسكأ يف عألنض ال 
م) علك   هكا عسكتئنا   لكال حت(  ن نهناو وهي علساعىلم علاحشلةو وعل رةنة على ه ع عالست (ال ها نالم (هللا ةر نهنكا وإايكك

لرلان وتم ساق نالم (وكأة  م  ذع ة ال حت(  ن نهنا) ول ل  عطف (وإايكم) على ح(أ (ذع ة). وعا عكاذ: علت(ثلك  يف 
 علتلسأ وعإلهلامل لأسراب عااصلة وإن كاهت وساىل  علر ق خمتلفة. 

و أ  تسكأ قككأ حاملكة ن نهنككا ال ك(كا تسككأ ذوعب وعحل(ك  يف نالككم (ال حت(ك  ن نهنككا) نكا  أن ة ككان مسكت (ال يف ح ل تككم 
عل اعف  حاملة ن نهناو وها علفهنا فاق ظهنانها    تسأ أتك  م  هرات عألنض: ونا  أن ةست (  جما ع يف علت لكف لكمو 

 مث  نال ترةر:          
لفكانةو نلك  و  كض علطكأ  محلت أمرع عظل(ا فاصطربت لم أ  ال تت لف لر نهنا. وه ع حال م ظم عل وعب ع ع علن(لكة وع  

 كال   ع. 
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 3213صفحة : 

 
وت  مي عاسن  إللم على عخلرب علف لكي يف نالكم (هللا ةر نهنكا) ذون أن ة كال: ةر نهنكا هللاو للفلك  ابلت ك مي م كآ عالاتعكاصو   

 أ  هللا ةر نهنا ال قأهو فل(اذع ت ر ون أصناما للس  ل ها ن ق. 
على مجلة (هللا ةر نهنا وإايككم). فكاا آ: هللا ةكر ن م وهكا علسك(لع لك عاىل م عل لكلم مبكا  ومجلة (وها علس(لع عل للم) عطف 

 يف هفاس م م  عإلاالص هلل يف أع(ال م وتاكل م ونتاىل م منم علر ق. 
[) هك ع عل كالمل عاىلك  61(ولئ  سألتهنم مك  الكع علسك(اوعت وعألنض وسكنر علشك(س وعل (كر لل كال  هللا فكأى ةؤف كان] 

(وعل ة  آمناع ابلرال  وكفروع ابهلل أولئ  هم عخلاسرون) ت ملرا م  ه اىلض كفرهمو أ  هم كفروع ابهلل وإن سكأهلم إو نالم 
ساىل  ع(  الع علس(اوعت وعألنض ة رتفاع من ها االع ذل  وال ةثرتان ألصكنامهنم  كلئا مك  عخللكع ف لكف ةلت كي هك ع 

ةؤف ان) أ  كلف ةعرفان ع  تاحلك  هللا وعك  إ طكال إ كرعكهنم  كم  مع عذعاىلهنم عإلهللة ألصنامهنم. ول ل  نال هللا (فأى
 ما ال خيلع  لئا. 

وه ع عإللزعمل مرو على أصم ال ةستطل ان إذع سئلاع إال عالعرتع  ألهم ك ل  يف علاعنع وألن عل رآن ةتلى علكلهنم كل(كا هكزل  
 ما هسا إللهنم لع عاع  م. منم  يج ةت لع هبم وةتلاه عاسل(ان على مسام هنم فلا عستطاعاع إه ان 

 وح(أ مجع علغاىلرني عاىل  إو عل ة  آمناع ابلرال  وكفروع ابهلل وعست ملاع ابل  عب   رةنة نالم (فأى ةؤف ان).  
 وعالستفهنامل يف نالم (فأى ةؤف ان) إه ان وت ملا.  
حركتهن(ا مك  ذاللكة علكى عظكلم وهعلل تسنأ علش(س وعل (ر ابل كر م   ني مظاهر الع علس(اوعت وعألنض اا يف  

 عل  نةو مع ما يف ذل  م  عانة على علناس إذ ان   ركتهن(ا أونات عللل  وعلنهنان وحرإ علشهنان وعلفعال. 
 وتسنأ علشيج: إجلاؤه ل (    ة . وأحسا أهم ح ل ة ساعج كان عاسنر  ابلفت   ذع إنعذة أمل كان مجاذع.  
 عل (ر وعلنمامل مسنرعت ممره) يف سانة عألعرع . ون  ت  مل عن  نالم ت او (وعلش(س و  
[) هكك ع إلككزعمل آاككر هلككم   طككال  ككركهنم 62(هللا ةرسككإ علككر ق اكك  ةشككاج مكك  عرككاذه وة كك ن لككم إن هللا   كك   ككيج علككلم] 

 وعفت ا  تنان هنم فاصم كاهاع م رتفني من علرع ق ها هللا ت كاو (نك  مك  ةكر ن م مك  علسك(اج وعألنض أمل مك  ميلك  علسك(ع
وعأل عان) إو نالم (فسل الان هللا ف   أفكال تت كان) يف سكانة ةكاهس. وإمنكا تكاج أسكلاب هك ع عالسكت الل خمالفكا ألسكلاب 

 عل   نرلم وعل      ه ف  ل ع  تركلا (ولئ  سألتهنم) تفننا يف عألساللا لتم ة  هشا  علسامع. 
 
ت او ةر ق عراذه على حسا مشلئتم ذللال علكى أهكم عانتكان وأذمج يف عالست الل على عهفرعذه ت او ابلر ق علت كأ مهم  

 يف تعرفم وللس ذل  على م اذةر حاتاهتم وال على ما ةر و م  عالهتفاع مبا ةر ناهم. 
و سإ علر ق: إكثانهو ون نه: ت لللم. وعا عاذ: أهم علرع ق ألحاعل علر قو ون  ت  مل يف نالم ت كاو (هللا ةرسكإ علكر ق اك   

  ن) يف سانة علرع . ةشاج وة 
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فماجت ه ه عيةة على و عن نالم يف سانة علرومل (أو مل ةروع أن هللا ةرسإ علر ق ا  ةشاج وة  ن إن يف ذل  يايت ل امل  
 ةؤمنان) فم(ع  ني ح(أ عاشركني يف أوهلا و ني كان عيايت لل(ؤمنني يف آارها. 

  ةرسإ علر ق) إلفاذة عالاتعاصو أ  هللا ال قأه ةرسإ علر ق وة  ن. وت  مي عاسن  إللم على عخلرب علف لي يف نالم (هللا 
 وعلت رأ ابا انع إلفاذة جت ذ علرسإ وعل  ن.   
و ايذة (لم)     (وة  ن) يف ه ه عيةة ذون آةة سانة علرع  وآةة عل عل للت رةض  ترعأ عاؤمنني عل ة  ع تلاع يف أماعهلم  

(ا أ ان إللم نالم آهفا (وككأة  مك  ذع كة ال حت(ك  ن نهنكا) من ذلك  عل ك ن يف علكر ق هكا هلكم ال م  ععت عج عاشركني عللهنا ك
علككلهنم اككا ةنمككر هلككم منككم مكك  علثككاعب ونفككع علكك نتاتو فغلككا يف هكك ع علغككرض تاهككا عاككؤمنني وهلكك ع مل ة كك  (ة كك ن)  ككر  

فللنفع  ا أمه هللا). ونال   ض عافسرة : إن  (على) ك(ا ها م ت ى م آ عل  ن ك(ا يف نالم ت او (وم  ن ن عللم ن نم
 عاشركني عربوع عاسل(ني ابلف رو ونل : إن   ض عاسل(ني نالاع إن هاتران مل جن  ما هنفع. 

وعل (أ عكرون ابلالمل عاىل  إو (م  ةشاج م  عراذه) ابعتران أن (م  ةشاج) عامل للس  شنل م ني ال سل(ا ونك   كني  
 عراذه). وعا آ: أهم ةرسإ علر ق لفرةع وة  ن لفرةع. ع(امم   الم (م  

   
 

 3214صفحة : 
 
وعلت ةل    الم (إن هللا      يج عللم) إلفاذة أن ذل  كلم تان على ح (ة ال ةطلع عللهنا علناسو وإن هللا ة لم صرب   

اع ولككل ل(  عل ككاذ ني)و نككال ت ككاو علعككا رة  وتككزع عجلككا عني ك(ككا ت كك مل يف نالككم يف أول علسككانة (فلككل ل(  هللا علكك ة  صكك ن
(لترلان يف أماعل م وأهفس م ولتس(   م  عل ة  أوتاع عل تاب م  نرل م وم  عل ة  أ ركاع أذى كثأع وإن تعربوع وتت كاع 

 فان ذل  م  عزمل عألمان). 
لسكؤعل وعجلكاعب للتعك  (ولئ  سألتهنم م  هزل م  علس(اج ماج فأحلا  م عألنض م      ماهتا لل ال  هللا) أعل  أسكلاب ع 

ن إ عألذلة    هنا  ر ض على نرب. ف   كان عاشكركان ال ةك عان أن عألصكنامل تنكزل عاطكر ك(كا صكرحت  كم عيةكة ف امكت 
 عحلمة عللهنم ومل ةن روها وهي ت رع أمساعهنم. 

ككان أكثكر عاشكركني ةنسكران وأذمج يف عالست الل عللهنم ابهفرعذه ت او  هزعل عاطر أن هللا أحلا  م عألنض     ماهتكا وإن   
عاسررات إو أسراهبا عل اذةة ك(ا ترني يف    عحل ل ة وعكا  عل  للكني يف نكاهلم: أهركت علر لكع علر ك و أهكم ح ل كة ع للكة يف  
كالمل أه  علشرك ألصم مكع ذلك  ال ةنسكران عإلهركات إو أصكنامهنمو ونك  ععرتفكاع من سكرا عإلهركات وهكا عاطكر منكزل مك  

 فللزمهنم أن عإلهرات م  هللا على ك  ت  ةر.  عن  هللا
ويف ه ع عإلذماص عست الل ت رةيب إلورات علر   ك(ا نال (فاهظر إو أور نمحة هللا كلف  لكي عألنض   ك  ماهتكا إن ذلك   

 حمللي عااتى وها على ك   يج ن ةر) ونال (و لي عألنض     ماهتا وك ل  هرتان). 
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يف مساق علت رةر ككان عا كامل م ت كلا للتأكلك   كزايذة (مك ) يف نالكم (مك    ك  ماهتكا) إجلكاج هلكم  واا كان سلاق عل المل هنا 
إو عإلنرعن من فاع  ذل  ها هللا ذون أصنامهنم فل ل  مل ة   م تض لزايذة (م ) يف آةة علر رةو ويف آةكة عجلاولكة (فأحلكا 

  م عألنض     ماهتا). 
مكات عألنضو أ  مكات هراهتكا ة كان  مسكاك عاطكر عنهنكا يف فعكال عجلفكا  أو يف  ون  أ ان نالم (مك    ك  ماهتكا) إو 

سنني عجل ب ألهم نا لم   ان إهزعل عاطر إلنعذتم إحلاج عألنض   الم (فأحلا  م عألنض)و فال ترمل أن ة ان ماهتا  ت ك ةر 
ذعلككة علككى أهككم عاتعككر   حلككاج هللا لل لككم من مككات عألنض كككان   كك  حلككاة سككر ت مكك  هككاع هكك ه عحللككاةو فعككانت عيةككة 

 عألنض وإماتتهناو وة لم منم أن حملي عحللاعن و لتم  طرة ة حل  عخلطاب. 
فككاهتظم مكك  هكك ه عيايت عافتتحككة   الككم (ولككئ  سككألتهنم مكك  الككع علسكك(اوعت وعألنض) إو هنككا أصككال صككفات أف ككال هللا  

  ع رككت ممككر هللا هرلككم صككلى هللا عللككم وسككلم ابن  (كك ه ت ككاوو وهككي: عخللككعو وعلككر قو وعإلحلككاجو وعإلماتككةو مكك  أتكك  ذلكك
   المل ة ل على هعلعم ابحل( . 

[)  اكا عت ككحت عحلمكة علكى عاشكركني من هللا منفككرذ ابخللكع وعلكر ق وعإلحلككاج 63(نك  عحل(ك  هلل  ك  أكثككرهم ال ة  لكان] 
ال هظكامل مكا علكى عألنض مك  عااتكاذعت وعإلماتةو ولزمل مك  ذلك  أن لكلس ألصكنامهنم  كرك يف هك ه عألف كال علكب هكي أصك

ف ان ذل  ماترا إل طال  ركهنم مبا ال ةستطل ان إه انه وال أتوةلم     أن نرعت أمساعهنم ذالىللم وهم وعمجان ال ةرك ون 
ت كك ةرا فلككزمل مكك  ذلكك  صكك ق علرسككال عللككم علعككالة وعلسككالمل فل(ككا ذعككاهم إللككم. وككك هبم فل(ككا تطككاولاع  ككم عللككم يف أمككر هللا 

من  ( ه على أن هعره ابحلمة هعرع ةؤذن مهم سلنعره ابل اة. وتل  ه (كة عظل(كة تسكتحع أن  (ك  هللا عللهنكا  ونسالم
 إذ ها عل   ل نهنا نسالم صلى هللا عللم وسلم   تا م وما كان ة ن  ما عل تاب وال عإلميان. 

مج عات  مةو وللس ااصا  مكة إهكزعل عاكاج فهن ع عحل(  عاأمان  م مت ل م حم و  ت  ةره: عحل(  هلل على ذل . وها عحل 
مكك  علسكك(اجو وككك ل   ككأن عل لككاذ علككاعنذة   كك  مجكك  مت كك ذة أن ترتككع إو مجل هنككاو وككك ل  ترتككع م هنككا مت ل اهتككا    سككر 
علالمل  ونرةنة عا امل كنان على علمو أال ترى أن ك  حمكة مك  تلك  عحلمكج تسكتأه  أن  (ك  هللا علكى إنامتهنكا فكال هكتل 

  حمة إهزعل عاطر ف   نال ت او يف سانة ل (ان (ولئ  سألتهنم م  الع علس(اوعت وعألنض لل ال  هللا نك  عحل(ك  ابحل(
 هلل    أكثرهم ال ة ل(ان) فل ل  ال ن   نالم (ن  عحل(  هلل) ععرتعحا. 
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و ذمل عاشككركني من أكثككرهم ال ةتفطنككان و( كك  أكثككرهم ال ة  لككان) إحككرعب عهت ككال مكك  محكك  هللا علككى وحككا  عحلمككج إ  

لنهنككاض تلكك  عحلمككج علاعحككحة ف ككأصم ال ع كك  هلككم ألن وحككا  عحلمككج ة ت ككي أن ةفطكك  لنتاىلمهنككا ككك  ذ  مسكك ة مكك  
 ع   فنزلاع منزلة م  ال ع ال هلم. 
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حلمكج ف(كنهنم وإمنا أسن  ع مل عل    إو أكثرهم ذون مجل هنم ألن م  ع الىلهنم وأه  علفط  منهنم م  وححت لم تلك  ع 
 م  آمناعو ومنهنم م  أصروع على عل فر عناذع. 

[) هكك ع عل كككالمل مرلكككر إو 64(ومككا هككك ه عحللككاة علككك هلا إال هلككا ول كككا وإن علكك عن عياكككرة هلكككي عحللككاعن لكككا كككاهاع ة ل(كككان] 
علك   وحك  هلكمو  علفرة ني علل ة  ت (نهن(ا نالم ت او (   أكثرهم ال ة  لان) فان ع الجهم آوروع ابل  عل هلا على عحلكع

وذ اجهم مل ةش روع  غأ أمان عل هلاو ومجكل هنم أه كروع علر ك  فأع كا هللا مكا أوحكحم هلكم مك  علك الىل  من هكرهنهنم علكى أن 
عحللاة عل هلا كاخللال وأن عحللاة علثاهلة هي عحللاة عحلع وعارعذ ابحللكاة مكا تشكت(  عللكم مك  عألحكاعل وذلك  ةسكر  إو عحللكاة 

 هفسهنا. 
 هنا: ما ةلهنا  م علناسو أ  ةشتغلان  م ع  عألمان عا  نة أو ة (رون  م أوناهتم عخلللة ع  عألع(ال. وعلل 
وعلل ا: ما ة ع   م عهلزل وعالهرسا . وت  مل تفسأ علل ا وعللهنا ووتم حعر عحللاة عل هلا فلهن(ا عن  نالم ت كاو (ومكا  

 عحللاة عل هلا إال ل ا وهلا) يف سانة عأله امل. 
 عر: عذعاىلي ك(ا ت  مل. وعحل 
ونك   عذت هك ه عيةكة  تاتلككم عسكم عإل كانة إو عحللككاة وهكي إ كانة حت كأ ونلككة عككرتع و ك كال نككلس  ك  عخلطكلم مشككأع إو  

 عاات:          
يف مىت فت ه ع عاات ال ةلف حاتة                      لنفسي إال نك  ن كلت ن كاجهككا ومل تاتكم عإل كانة إو عحللكاة   

سانة عأله امل. ووتم ذل  أن ه ه عيةة مل ةت  مل فلهنا ما ة ت ي حت أ عحللاة فميج ابسم عإل انة إلفاذة حت أهاو وأما آةة 
سانة عأله امل فت ك مل نالكم (حكىت إذع تكاجهتم علسكاعة  غتكة نكالاع اي حسكرتنا علكى مكا فرلنكا فلهنكا) فك كر هلكم يف تلك  عيةكة مكا 

 ة م  ذهاب حلاهتم عل هلا س ى. سلظهنر هلم إذع تاجهتم علساع
وأمكا ت كك مي ذككر عللهنككا هنككا وذككر علل ككا يف سككانة عأله كامل فككأن آةكة سككانة عأله ككامل مل تشكت(  علككى عسككم إ كانة ة عكك  منككم  

 حت أ عحللاة عل هلا ف ان عال ت عج مصا ل ا مشأع إو حت أها ألن علل ا أعرق يف نلة عجل وى م  عللهنا. 
عيةة إو عحللاة عياكرة يف نالكم (فأحلكا  كم عألنض   ك  ماهتكا)  عذه تعكر ا من عحللكاة عياكرة هكي عحللكاة  واا أ أ يف ه ه 

عحلككع فعككلر هلككا و ن علف ككالن علكك   هككا صككلغة تنرككي عكك  م ككآ علتحككرك تاحككلحا ا ككآ ك(ككال عحللككاة   كك ن عات ككان و فككان 
 لغللان وعللهنران. علتحرك وعالحطرعب أمانة على ناة عحللاةة يف علشيج مث  ع

وهم ن  تهنلكاع عحللكاة عياكرة مك  أصكلهنا فلك ل  نكال (لكا ككاهاع ة ل(كان). وتكاعب (لكا) حمك و  ذلللكم مكا ت ك ملو أو هكا  
 عجلاعب م  ما. 

[ لل فكروع مبكا آتلنكاهم وللت(ت كاع 65(فاذع نكراع يف علفل  ذعاع هللا خملعني لم عل ة  فل(ا جناهم إو علرب إذع هم ةشركان]  
[) أفكاذت علفكاج تفرةكع مكا   ك ها علكى مكا نرلهنكاو وعافكرع عللكم حمك و  لكلس هكا وعحك ع مك  عألاركان 66ا  ة ل(ان]فس

عات  مة  عاصم ول نم جم(اع ما ت ل عللم ناة عحل ة  عنهنم وما ت ت كلم علفكاج. وعلت ك ةر: هكم  أ  عاشكركان  علكى مكا 
يف أحكاعهلم مك  ذالىلك  عالعكرتع  هلل هبكا ال ة كرعان إال إو هللا فكاذع  وصفاع  م م  علغفلة ع  ذالىل  علاح عهلة وإلغاىلهنم مكا

 نكراع يف علفل  ذعاع هللاو ف (اىلر مجع علغاىلرني عاىل ة إو عاشركني. 
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وه ع عهت ال إو إلزعمهنم مبا ة ت لم ذعكاؤهم حكني ال ةشكركان فلكم إهلكا آاكر مكع هللا   ك  إلكزعمهنم مباتركات ععرتعفكاهتم فكاصم  
 نامهنم يف  ؤون م  أحاعهلم وةستنعروصم ول نهنم إذع أصاهبم هال تاتهناع  ت رعهنم إو هللا. ة عان أص
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وإمنككا اككل ابلكك كر حككال اككافهنم مكك  هككال علرحككر يف هكك ه عيةككة ويف آايت كثككأة مثكك  مككا يف سككانة ةككاهس ومككا يف سككانة   

ة كم مجلكع علسكفر ألصكم ككاهاع ةسكافرون ناعفك و م هنكم سكالحهنمو  عإلسرعج ألن أسفانهم يف علرب كاهاع ال ة كرتةهنم فلهنكا اكا 
وميرون  سر  فلفاصا فال ة رتحهنم اا  عكاملو فأمكا سكفرهم يف علرحكر فكاصم ةفرنكان مك  هالكم وال ة ف كم عكنهنم وفكرة عك ذ 

 وال ناة ع ذو فهنم ة رعان إو هللا  طلا علنماة ول لهنم ال ة عان أصنامهنم حلنئ . 
لانات ف(كا ككاهاع ةط( كان  كم إال مك  هللا ت كاوو وأة كا ككان خيكامرهم عخلكا  عنك  نككاهبم يف علرحكر ل لكة فأما تسنأ عان 

 إلفهنم  ركا م إذ كان م ظم أسفانهم يف علربعن . 
 ون  ت  مل ت  ةة علركاب  ر  (يف) عن  نالم (ونال عنكراع فلهنا) يف سانة هاذ. وعإلاالص: علت(حلض وعإلفرعذ.  
املة. وعارعذ  م هنا عل عاجو أ  ذعاع هللا قأ مشركني م م أصكنامهنم. وةفسكر ذلك  نالكم (فل(كا جنكاهم إو علكرب وعل ة : عا  

 إذع هم ةشركان). 
فمككيج  ككر  عافاتككأة لل اللككة علككى أصككم ع تكك نوع إو عإل ككرعك يف حككني حعككاهلم يف علككربو أ  أسككرعاع إو مككا ععتككاذوه مكك   

فاتأة عرفلة  سا ما ة ت لم عإلنساج يف علرب وعلاصال إو ماعلنهنم ف اهاع ةراذنون  ل امل  اينة أصنامهنم وعل    هلا. وعا
 علط امل عن  علرتاع م  علسفر. 

وعلالمل يف (لل فكروع) المل علت للك  وهكي المل ككي وهكي مت ل كة  ف ك  (ةشكركان). وعل فكر هنكا لكلس هكا علشكرك ول نكم كفكرعن  
ن عإلةتككاج مب ككآ عإله ككامل و  رةنككة تفرة ككم علككى (ةشككركان) فال لككة مغككاةرة لل( لككال وكفككرعن علن (ككة   رةنككة نالككم (مبككا آتلنككاهم) فككا

علن (ككة مسككرا عكك  عإل ككرعك ألصككم اككا ابذنوع إو  ككؤون عإل ككرعك ف كك  أاكك وع ة فككرون علن (ككةو فككالالمل عسككت انة تر لككة؛  ككرم 
 عاسرا ابل لة علراعثة فاست أ لم حر  علت لل  عاحا ع  فاج علتفرةع. 

وأما علالمل يف نالكم (وللت(ت كاع)   سكر علكالمل علكى أصكا المل علت للك  يف نكرعجة ونش عك  انفكع وأم ع(كرو وع ك  عكامر وعاصكم  
وأم ت فر وة  اب. ونرأه نالان ع  انفع وع   كثأو ومحزة وعل ساىليو والف  س اصا فهني المل عألمرو وهي     حر  

علتهن ةك  هظكأ نالكم (عع(لكاع مكا  كئتم) وهكا عطكف مجلكة علتهن ةك  علكى  عل طف تس   وت سرو وعللم فاألمر مسكت (  يف
 مجلة (فل(ا جناهم إو علرب) عخل... هظأ نالم يف سانة علرومل (لل فروع مبا آتلناهم فت( تاع فسا  ت ل(ان). 

 وعلت(تع: عالهتفاع عل عأ  منم.  
 ومجلة (فسا  ة ل(ان) تفرةع على علتهن ة  ابلاعل .  
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[) هكك ع تكك كأ 67ع أان ت لنككا حرمككا آمنككا وةتنطككف علنككاس مكك  حككاهلم أفرالرالكك  ةؤمنككان و ن (ككة هللا ة فككرون](أو مل ةككرو  
اكاص ألهك  م كة وإمنكا اعكاع مك   كني عاشكركني مكك  عل كرب ألن أهك  م كة نك وة جل(لكع عل راىلك ؛ أال تكرى أن أكثكر نراىلكك  

 ةامل علفت  أنرلت وفاذ عل راىل  م لنة إسالمهنم.  عل رب كاهاع ةنتظرون ماذع ة ان م  أه  م ة فل(ا أسلم أه  م ة
وعجل(لة م طافة على مجلة (فاذع نكراع يف علفل  ذعاع هللا) ابعتران ما ع ت(لت عللم تل  عجل(لة م  ت رة هنم علكى كفكرعن  

 ه م هللا ت اوو ول ل  ع رت ه ه عجل(لة   الم (و ن (ة هللا ة فرون). 
أم   ل هم كالشيج عاشاه  فأه ر علكلهنم عك مل نؤةتكمو ف الكم (إان ت لنكا حرمكا آمنكا) وعالستفهنامل إه ان و وت لت ه (ة  

 مف ال (ةروع). 
وم آ ه ه عيةة ة لم  ا ت  مل عن  عل المل على نالم ت او (ونالاع إن هترع عهل ى م   هتنطكف مك  أنحكنا أو مل من ك    

مك  عألمك  وككان قكأهم مك  عل راىلك  حكال م كة ومكا   ك  هلم حرما آمنا) يف سانة عل عل ون  ككان أهك  م كة يف  راحكة 
منهنا ةغزو    هنم    ا وةتغاونون وةتناهرانو وأه  م ة آمنان ال ة  و عللهنم أحك  مكع نلكتهنمو فك كرهم هللا هك ه علن (كة 

 عللهنم. 
ذ هبكا عجلكنس علك   منكم وعلرال : ها علشرك ك(ا ت  مل عن  نالم (وعل ة  آمناع ابلرال ) يف ه ه علسانة. و(ه (ة هللا) عاكرع 

إجنكاؤهم مكك  علغكرق ومككا عك عه مكك  علكن م عحملساسككة عا روفكةو ومكك  علكن م عخلفلككة علكب لككا أتملكاع ألذنكككاع عظ(هنكاو ومنهنككا ه (ككة 
 علرسالة عحمل( ةة. 

 وعا انع يف عااعحع علثالوة ذعل على جت ذ علف  .  
 [)  68جه أللس يف تهننم مثاى لل افرة ](وم  أظلم    عفرتى على هللا ك اب أو ك ب ابحلع اا تا 
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اكا أوفككاهم مككا ةسككتأهلاهم مكك  تشككنلع أحككاعهلم وسككاج عهتظككامل  ككؤوصم تككاج يف ع رككم  تكك ةل  ن( هنككا يف أصككا عفككرتعج علككى هللا   

 وت  ةا ابحلعو ص تزعهم عجلزعج عألوىف علالىلع  اهلم وها أن علنان مثاعهم. 
ابالستفهنامل ع  وتاذ فرةع هم أظلم م  هؤالج عل ة  عفرتوع على هللا وك  اع ابحلع تاتلهنا ألذهان وعفتت  تشنلل حاهلم  

علسام ني حنا علرح  ه  ن ون أظلم منهنم حىت إذع أتاذوع علتأم  وعست روع مظان علظل(ة وعست رحكاع أصكنافهنم تل نكاع أن 
 للس مثة ظلم أ   م  ظلم هؤالج. 

ظل(ا ألن علظلم عالعت عج على أح  مبن م م  ح م وأ   م  عانع أن مين كم مسكتح م وة طلكم مك  وإمنا كاهاع أ   علظااني  
ال ةسكتح مو وأن ةلعككع محكك  مككا هككا  كر ج منككم. ص إن عالسككتح اق وع مككم نكك  ةثرتكان   ككم عل اعىلكك  ونكك  ةثرتككان مح ككامل 

ن أمكان أهك  علشكرك علكى عالفكرتعج علكى هللا من علشرعىلع ون  ةثرتان    ااي عل  ال علسكلل(ة وهكا أعلكى مرعتكا علثركات ومك ع
سلراع عنم ما ها متعكف  كم مك  صكفات عإلهللكة علثا تكة   اللكة عل  كالو وأورتكاع لكم مكا هكا منكزه عنكم مك  علعكفات وعألف كال 

سال   اللة عل  الو وعلى ت  ةا علرسال صلى هللا عللم وسلم وه رعن ذاللة عا مزة علب ة ت لهنا عل   و وعلى نمي علر 
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عللم علعالة وعلسالمل مبا ها  ر ج منم  شهناذة عل    وعل اذة علب عرفاها منم هبتاان وك ابو ف اهاع مبم(اع عألمرة  وحك اع 
 أ لاج يف ماعحع ال مي   أن ت ان ماعح هنا ف اهاع أظلم علناس ألن ع مل عإلم ان أناى م  ع مل عحلعال. 

اب) لزايذة تفظلع عالفرتعج ألن عسم عل  ب مشتهنر عل ر  يف عر  علنكاسو وإمنكا وت لل  عالفرتعج ابحلال عاؤك ة يف نالم (ك  
 عاتأ عالفرتعج لل اللة على أصم ةت ( ون عالاتالق ت ( ع ال هالطم  رهنة. 

ان وت لل  ت  ةرهنم ابحلع   الم (اا تاجه) إلذماص ذمل عا   ني  ن رعن ه (ة إنسال عحلع إللهنم علب مل ة  نوها ن نهاو وك 
  أن عل  الج أن ةتطلراع عحلع وةرحلاع يف للرمو وهؤالج تاجهم عحلع  ني أة ةهنم ف   اع  م. 

 وأة ا فان (اا) علتانلتلة تؤذن من ت  ةرهنم حع    عنع عن  جميج عحلعو أ  ذون أن ةرتكاع ألهفسهنم مهنلة علنظر.  
عفكرتى علكى هللا كك اب) وت رةكر هلكا ألن يف مجلكة (ومك   ومجلة (أللس يف تهننم مثاى لل افرة )  لان جل(لة (ومك  أظلكم  ك  

أظلم    عفرتى على هللا) إو آارها إةك عان إمجاللكا جبكزعج فظلكع ةرتنكرهنمو ف كان  لاهكم مب ك(ان مجلكة (ألكلس يف تهنكنم مثكاى 
 لل افرة )و وها ملفاظم وهظ(م ةفل  مت نهنم م  ع عب تهننم إذ ت لت مثاعهم. 

 وعلثاعج: عإلنامة علطاةلة وعلس آ. فااثاى: م ان علثاعج.  
 وعلع ذل    ناعن عل افرة  للتنرلم على عستح انهنم ذل  ألت  كفرهم.  
وعلت رةف يف (عل افرة ) ت رةكف عل هنك و أ  هلكؤالج عل كافرة  وهكم علك ة  ذككروع مك  نرك  مصكم عفكرتوع علكى هللا كك اب وكك  اع  

  ل عنم إو عالسم علظاهر إلح انهم  اصف عل فر. ابحلعو ف ان م ت ى علظاهر عإلتلان   (أهم ف 
وعهل(زة يف (أللس يف تهننم مثاى) لالستفهنامل علت رةر و وأصكلهنا: إمكا عإله كان  تنزةك  عا كر منزلكة عان كر لل كان إنكرعنه أ ك   

وهكا إورككات  لزومكا لكمو وإمكا أن ت كان لالسكتفهنامل فل(ككا ذالكت علكى علنفكي أفكاذت علت رةكر ألن إه ككان علنفكي إوركات لل(نفكي
 مست (  يف علت رةر على وتم عل ناةة. وه ع علت رةر ابهل(زة ها قالا عست (ال عالستفهنامل مع علنفيو ومنم نال ترةر:          

ألسككتم اككأ مكك  نكككا عاطككااي                      وأهكك ى عل ككااني  طككان نع   فاهككم ال  ت(كك  قككأ م ككآ علت رةككر  شككهناذة   
م   عخلللفة. وه ع ت رةر اك  ةسك(ع هك ع عل كالمل. ت ك  ككان تهنكنم مثكاعهم أمكرع مسكل(ا م روفكا  لك   عل وق وللانة م امل

 ة ر  م ك  م  ةسأل عنم كناةة ع  حت ع عاغرة على لرة ة إمياج عل ناةة. 
اكؤمنني إظهنككانع [) اكتم تكا لخ عاشكركني وذمهنكم ابلتناةكم اب69(وعلك ة  تاهك وع فلنكا لنهنك ةنهنم سكرلنا وإن هللا اكع عحملسككنني] 

 ازة  عل ناةة هبم فال خيلا م امل ذمل أع عىلهنم ع  علثناج عللهنمو ألن ذل  ةزة  عألع عج قلظا وحت أع. 
وعلكك ة  تاهكك وع يف هللا هككم عاؤمنككان عألولككان فاااصككال مبنزلككة عا ككر   ككالمل عل هنكك . وهكك ع عجلهنككاذ هككا علعككرب علككى علفكك   

مل يف نالككم أول علسككانة (ومكك  تاهكك  فامنككا ناهكك  لنفسككم) إذ مل ة كك  ةامئكك  تهنككاذ وعألذى وم عف ككة كلكك  عل كك و وهككا عات كك 
 عل تال ك(ا عل(ت م  نر . 
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وتيج ابااصال لملمياج إو أن علعلة سرا عخلرب. وم آ (تاه وع فلنا) تاه وع يف مرحاتناو وعل ة  عل   عارتانه هلم.   
 ت لل  تفل  مرالغة يف علت لل .  وعلظرفلة جما ةةو ة ال: هي ظرفلة

وعهل عةة: عإلن اذ وعلتافلع ابلتلسأ عل لكيب وعإلن كاذ علشكرعيو أ  لنزةك صم هك ىو وسكر  هللا: عألع(كال عااصكلة إو نحكاه  
 وواع م؛  رهنت ابلطرق عااصلة إو منزل عل رمي عا رمل لل لف. 

ع(  عحلسنات   انهم وها عامل. وفلم تناةم اباؤمنني مصم يف عك عذ وعارعذ ابحملسنني مجلع عل ة  كاهاع حمسننيو أ  كان  
مك  م كى مكك  عألهرلكاج وعلعكاحلني. وهكك ع أونكع يف إوركات علفككا  هلكم  كا لككا نلك : فأولئك  عحملسككنان ألن يف علت(ثلك  ابألمككان 

سلم نالم (ك(ا صللت على إ رعهلم عا رنة عاشهنانة ت رةرع لل( ال ول ل  تاج يف ت للم علعالة على علنيب صلى هللا عللم و 
 وعلى آل إ رعهلم). 

 وعا لة: هنا جما  يف عل ناةة وعالهت(امل هبم.  
وعجل(لككة يف م ككآ علتكك ةل  مبككا فلهنككا مكك  م ككآ عل (ككامل. وإمنككا تككيج هبككا م طافككة لل اللككة علككى أن عاهنككم مكك  سككانهنا هككا مككا  

 اذت علت ةل    (امل ح (هنا. ت (نتم م  أحاعل عاؤمننيو ف طفت على حالتهنم عألارى وأف
 ويف نالم (لنهن ةنهنم سرلنا) إمياج إو تلسأ لرةع عهلمرة علب كاهاع ةتأهران هلا أايمل هزول ه ه علسانة.  
  سم هللا علرمح  علرحلم  
 سانة علرومل  
ع   عراس وهلان ه ه علسانة تس(ى سانة علرومل يف عهن  علنيب صلى هللا عللم وسلم وأصحا م ك(ا يف ح ة  علرتم   ع   

 ك  م كرمل عألسكل(يو وسكلأيت نرةركا يف تفسكأ عيةكة عألوو مك  علسككانة. ووتكم ذلك  أهكم ونذ فلهنكا ذككر عسكم علكرومل ومل ةككرذ يف 
 قأها م  عل رآن. 

وهي م لة كلهنا ابالتفاقو ح اه ع   عطلة وعل رليبو ومل ة كرها صكاحا عإلت كان يف علسكان عانتلكف يف م لتهنكا وال يف  
هنا. ونوى علرتم   ع  أم س ل  عخل ن : أن ه ه علسانة هزلت ةامل   ن فت ان عن ه م هلة. نال أ ا سك ل : اكا    ض آة

كان ةامل   ن ظهنرت علرومل على فانس فأعما ذل  عاؤمنني وفرحاع   ل  فنزلت (عمل قلرت علكرومل) إو نالكم ( نعكر هللا) 
أحكك و وأهككم نككرأ (وهككم مكك    كك  قلككرهنم سككلغلران) ابلرنككاج للناىلككاو  وكككان ة رؤهككا (قلرككت)  فككت  علككالملو وهكك ع نككال مل ةتا  ككم

وهسا مث  ه ه عل رعجة إو علي وع   عراس وع   ع(ر. وأتوهلا أ ا علس اذ يف تفسأه آا ع م  عل شا  مصا إ انة إو 
 قلا عاسل(ني على علرومل. نال أ ا علس اذ: وقلرهنم عاسل(ان يف قزوة مؤتة سنة تسع. 

راس كان عاشركان  ران أن ةظهنر أهك  فكانس علكى علكرومل ألصكم وإايهكم أهك  أواثن. وعك  عحلسك  علرعكر  أن وع  ع   ع 
نالككم ت ككاو (فسككرحان هللا حككني متسككان) عيةككة م هلككة  نككاج علككى أن تلكك  عيةككة تشككأ إو علعككلاعت عخل(ككس وهككا ةككرى أن 

نك تان يف أ  ونت تلسر لل(سلم. وه ع مرو علكى  علعلاعت عخل(س فرحت ابا ةنة وأن عل   كان فرحا نر  عهلمرة ها
   وذ. 
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وهكي علسككانة علرع  كة وعلث(ككاهان يف ت كك عذ هكزول علسككانو هزلككت   ك  سككانة عالهشك اق ونركك  سككانة عل ن ركات. ونكك  نو  عكك   
 كك   نتككاذة وقككأه أن قلككا علككرومل علككى علفككرس كككان يف عككامل  ل ككة علرحككاعنو ولكك ل  عستفاحككت علككروعايت وكككان   كك  نتكك  أم

 الف ةامل أح . 
وعتف ت علروعايت على أن قلا علرومل للفرس ونع   ك  م كي سكرع سكنني مك  قلكا علفكرس علكى علكرومل علك   هزلكت عنك ه  

ه ه علسانة. وم  نال: إن ذل  كان     تسع سنني  ت  مي علتاج عاثنكاة ف ك  محك  علكى علتعكحلف ك(كا نوعه عل كرليب عك  
كان يف إح ى عشرة نر  عهلمرة ألن  ل ة علرحاعن كاهت يف سنة ست     عهلمكرة. عل شأ  ة ت ي أن هزول سانة علرومل  

 وع  أم س ل  عخل ن  أن عهتعان علرومل على فانس ةاعفع ةامم ةامل   ن. 
 وع ذ آةهنا يف ع  أه  عا ةنة وأه  م ة تسع ونسان. ويف ع ذ أه  علشامل وعلرعرة وعل افة ستان.  
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هلا ما نوعه علرتم   ع  ع   عراس وعلاعحك   وقكأ وعحك : أهكم اكا حتكانب علفكرس وعلكرومل عحلكرب علكب سكن كرها وسرا هزو   

عن  نالم ت او (قلرت علرومل يف أذى عألنض) وتغلا علفرس على علرومل كان عاشركان م  أه  م كة فكرحني  غلكا علفكرس 
ف ان حاهلم أنرب إو حال نكرةو وألن عكرب عحلمكا  وعل كرعق  على علرومل ألن علفرس كاهاع مشركني ومل ة اهاع أه  كتاب 

كاهاع م  أهعان علفرس وكان عرب علشامل م  أهعكان علكرومل فكأظهنرت نكرةو علتطكاول علكى عاسكل(ني  ك ل  فكأهزل هللا هك ه 
وو مك  هك ه علسانة م تا هلم وإ طكاال لتطكاوهلم من هللا سلنعكر علكرومل علكى علفكرس   ك  سكنني. فلك ل  اكا هزلكت عيايت عأل

علسكانة اككرص أ كا   ككر علعكك ةع ةعكل  يف هككاعحي م كة (أمل قلرككت علككرومل يف أذى عألنض وهكم مكك    ك  قلككرهنم سككلغلران يف 
   ع سنني)و ونعه  أ ا   ر عاشركني على ذل  ك(ا سلأيت. 

  
 أقرعض ه ه علسانة  
ى علروملو ف (ع هللا ت او تطكاول عاشكركني أول أقرعض ه ه علسانة سرا هزوهلا على ما سر عاشركني م  تغلا علفرس عل 

  م وحت عهم من عل انرة للرومل يف علغلا على علفرس     سنني نلللة. 
ص تطككرق مكك  ذلكك  إو جتهنلكك  عاشككركني مصككم ال تغككاص أفهنككامهنم يف عالعترككان ابألحكك ع  وال يف أسككراب صككاض وعحنكك عن  

يف عحللاة علثاهلة ومل ةت ظاع هبكالك عألمكم علسكالفة عا(اولكة هلكم يف عإل كرعك عألمم م  عجلاها علرابلو وم  ذل  إ اهلم علنظر 
 ابهللو وعهت   م  ذل  إو ذكر علر  . 

 وعست ل ل ل  ولاح عهلتم ت او   الىل  م  آايت هللا يف ت اة  هظامل عل امل وهظامل حلاة عإلهسان.  
  ع عل ة  وأوآ عللم. ص حض علنيب صلى هللا عللم وسلم وعاسل(ني على علت(س  هب 
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وهظر  ني علف كاىل  علكب ةك عا إللهنكا عإلسكالمل و كني حكال عاشكركني ونذعىللهنكمو وحكرب أمثكاال إلحلكاج خمتلكف عألمكاعت   ك   
  وعل عحللاة عنهنا وإلحلاج عألمم     فس علناس منهناو وأمثاال حل و  عل اة     عل  ف و   س ذل . 

 ص  تثرلت علنيب صلى هللا عللم وسلم ووع ه ابلنعر. واتم ذل  ابل اذ إو إورات علر    
وم  أعظم ما ع ت(لت عللم علتعرة  من عإلسالمل ذة  فطر هللا علناس عللكم وأن مك  ع تغكى قكأه ذةنكا ف ك  حكاول ترك ة    

 ما الع هللا وأى لم ذل . 
هكك ه علسككانة إحكك ى وككال  سككان  ككا [) ت كك مل عل ككال علككى هظككأه يف سككان كثككأة وااصككة يف سككانة عل ن رككاتو وأن 1(أمل] 

 عفتت   رو  علتهنمي عا ط ة قأ م  رة مبا ةشأ إو عل رآنو وت  مل يف أول سانة مرمي. 
[ يف   كع سكنني) نالكم (قلركت علكرومل) اكرب مسكت (  3[ يف أذى عألنض وهم م      قلكرهنم سكلغلران]2(قلرت علرومل] 

من علكرومل قلركتو فكال ةهنكن م ذلك  وال تطكاولاع  كم علكى نسكالنا وأوللاىلنكا  يف ال مل فاىل تم على لرةكع عل ناةكةو أ  حنك  ه لكم
 فاان ه لم أصم سلغلران م  قلراهم       ع سنني  ل  ال ة   علغلا يف مثلم قلرا. 

 فاا عاذ م  عل المل ها مجلة (وهم م      قلرهنم سلغلران يف   ع سنني) وكان ما نرلم متهنل ع لم.  
عكهنال ألن علغرض ها عحل ة  ع  عاغلاب ال على علغالا وألهم ن  عكر  أن علك ة  قلركاع علكرومل هكم وإسناذ علف   إو  

 علفرس. 
وعلكرومل: عسكم قلكا يف ككالمل عل كرب علكى أمكة خمتلطكة مك  عللكاانن وعلعك الرة ومك  علرومكاهلني علك ة  أصكلهنم مك  علالللنلككني  

عألمكة عاسك(اة علكرومل علكى هك ع عاكزةج فمكاجت منهنكا  ل كة حتتك  س ان إةطاللا هزحاع إو ألرع   كرق أوناب. ت امكت هك ه 
نط ة م  أوناب ونط ة م  آسلا علعغرى وهي  الذ عألانظكال. ونك  أللكع عل كرب علكى جم(كاع هك ه عألمكة عسكم علكرومل تفرنكة 

علنكيب صكلى هللا  لنهنم و ني علرومان علالللنلني. ومسكاع علكرومل أة كا  ركو عألصكفر ك(كا تكاج يف حك ة  أم سكفلان عك  كتكاب 
عللم وسلم عار ا  إو هرن  سلطان علرومل وها يف محل م   الذ علشامل إذ نال أ كا سكفلان ألصكحا م  ل ك  أمكر أمكر ع ك  

 أم كرشة إهم خيافم مل   و عألصفر  . 
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عللككاانن كككان هلككم عسككتلالج علككى  وسككرا عتعككال عألمككة علروماهلككة ابألمككة عللاانهلككة وت ككان أمككة علككرومل مكك  عخلللطككنيو هككا أن  

ص للة و  ض  كالذ إةطاللكا وككاهاع  ك ل  يف عتعكاالت وحكروب سكمال مكع علرومكان نمبكا عظ(كت وعتسك ت  ل كة علرومكان 
ت ننا  سرا علفتاحات وتسر ت سلطتهنم إو إفرة لا وأذعل آسلا علعغرى  فتاحات  ةاللاس نلعكر  اعكر ومشكال أفرة لكا 

 علفتاحات لل لاصرة م     ه فعانت ترلر مك  نومكة إو أنملنلكا وعل كرعق. وذالكت فلهنكا  كالذ عللكاانن و الذ عللاانن و تاعيل
وم عىل  نوذس وسانس وكاناي وعلع ا لة عل ة  على صر علطاهة وحلع هبا علرلزهطلنلان عانسران إو م ةنكة  لزهطكة علاعن كة يف 

عإلسكربللني. وككاهاع أهك  جتكانة عظل(كة يف أوعىلك  عل كرن علرع كع نرك  مانع عستاهرال على علرسفان. وهم أصكنا  مك  عللكاانن و 
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عاسل  ص ألفاع عحتاذع  لنهنم و ني أه  نوذس وسانس وكاهت  لزهطة م  مجلة  ل ة إس ن ن عا  ول. و    ماتم وعنتسامل 
ومككان إو أن صككان نككاعذه عا(ل ككة مكك    كك ه صككانت  لزهطككة ذولككة مسككت لة وعه ككات حتككت سككلطة نومككة فح (هنككا نلاصككرة علر 

مسكلحلةو ومجكع  كتات عا(ل كة فم ك  لل(ل كة عاصك(تني  322نسطنطني نلعرع لرومكة وعهفكرذ ابلسكلطة يف حك وذ سكنة 
عاصككك(ة قر لكككة هكككي  نومكككة  وعاصككك(ة  كككرنلة عاتطهنكككا م ةنكككة عظل(كككة علكككى   كككااي م ةنكككة   لزهطكككة  ومساهكككا  نسكككطنطلنلة  و 

نس(ت عا(ل ة  ني أوالذهو وككان عل سكم  337مة  . و    ماتم سنة وعهعرفت  تم إو س ناها فنالت  هنرة تفاق  نو 
علشرني عل   ها  الذ علرومل وعاص(تم عل سطنطلنلة ال نم  نسطنطلنلاس  و ف(ن  ذل  عحلكني صكانت  ل كة عل سكطنطلنلة 

للاذسككلاس  حككني نسككم   395هككي  ل ككة علككرومل و  لككت  ل ككة  نومككة   ل ككة علرومككان. و عذ عهفعككال عا(ل تككني يف سككنة 
 ل عن علسلطنة علروماهلة  ني ول ةم فم لهنا نس(ني  ل ة  رنلة و ل ة قر لةو فا تهنرت عا(ل ة علشرنلة ابسكم  كالذ علكرومل 
وعاص(تهنا  عل سطنطلنلة  . وة ر  علرومل عن  عإلفرهج ابلرلزهطلنلني هسرة إو   لزهطة  عسم م ةنة ةاانهلكة ن ميكة وعن كة علكى 

ها نسم م  مانكع عا ةنكة علكب حك وت   ك ها ك(كا ت ك مل آهفكا. ونك  صكانت ذعت جتكانة عظل(كة يف   الي علراسفان عل  
عل رن عخلامس نر  عاسل  ومسي ملناها ابل رن عل هيب. ويف أوعار عل رن علرع ع نر  عاسل  ال كت لاعكة أولنكا. ويف أوعسكإ 

 عل رن علرع ع     عاسل  ت   نسطنطني سلطان م ةنة عل سطنطلنلة. 
مسككلحلة.  615وهك ع علغلكا علكك   ذككر يف هكك ه عيةكة هككا عصكزعمل علككرومل يف عحلكرب علككب تكرت  لككنهنم و كني علفككرس سكنة   

وذل  أن  اسرو  ع    هرمز  مل  علفرس قزع علرومل يف  الذ علشامل وفلسطني وهي مك  علكرالذ علاعن كة حتكت ح كم  هرنك   
عل ظل(ككة علككى علككرومل يف ألككرع   ككالذ علشككامل عحملككاذة  ككالذ عل ككرب  ككني نلعككر علككروملو فنككا ل إهطاكلككة ص ذمشككع وكاهككت عهلزميككة 

  عرى وأذنعات. وذل  ها عارعذ يف ه ه عيةة (مذى عألنض) أ  أذى  الذ علرومل إو  الذ عل رب. 
فكالت رةف يف (عألنض) لل هنك و أ  أنض علكرومل عاتحك   عكنهنمو أو علكالمل عكاض عك  عا كا  إللكمو أ  يف أذى أنحككهنمو  
و أذى أنض هللا. وح   مت لع (أذى) لظهنان أن ت  ةره: م  أنح مو أ  أنرب  الذ علرومل م  أنض عل ربو فان  كالذ أ

 علشامل م  ة ةامئ  للرومل وهي أنرب  ل ة علرومل م   الذ عل رب. 
 وكاهت ه ه عهلزمية هزمية كربى للرومل.  
اعكك  م طككا  علككى عإلارككان علكك   نرلككم. وحكك(اىلر عجل(ككع ونالككم (وهككم مكك  ة كك  قلككرهنم سككلغلران يف   ككع سككنني) إارككان   

 عاىل ة إو علرومل. 
و(قلرهنم) مع ن م ا  إو مف الم. وح   مف ال (سلغلران) لل لم من ت  ةره: سلغلران عل ة  قلركاهمو أ  علفكرس  

فع عكنهنم م كرة قلكا إذ ال ةتاهم أن عارعذ سلغلران ناما آارة  ألن قلرهنم على نامل آاكرة  وإن ككان ةرفكع مك   كأصم وةك 
علفرس إايهمو ل   عل عة تركني عاكرعذ وألن متكامل عانكة علكى عاسكل(ني من ةغلكا علكرومل علفكرس علك ة  ع كتهنج عاشكركان  غلكرهنم 

 ومشتاع ألتلم اباسل(ني ك(ا ت  مل. 
او فكا تهنج  ك ل  وفاىل ة ذكر (م      قلرهنم) علتنرلم علكى عظكم تلك  عهلزميكة علكلهنمو وأصكا  لك  ال ةظك  هعكر هلكم   ك ه 

عاشركان؛ فالاع  مصم سلغلران     ذل  عالصزعمل يف أم  قأ لاةك  حتك  حتك ى  كم ع ل كرآن عاشكركنيو وذللك  علكى أن هللا 
 ن ن هلم علغلا على علفرس ت  ةرع ااننا لل اذة م مزة لنرلم صلى هللا عللم وسلم وكرعمة لل(سل(ني. 
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ااح ة كناةة ع  ع ذ نلل  ال ةتماو  عل شكرةو ونك  ت ك مل يف نالكم ت كاو (فلرك  يف علسكم    كع ولفظ (  ع)   سر ع  

 سنني) يف سانة ةاسف. وه ع أت  لرذ عل رة هلم على علفرس. 
وح (ككة إهبككامل عكك ذ علسككنني أهككم م ت ككى حككال كككالمل عل ظككلم عحل ككلم أن ة تعككر علككى عا عككاذ إمجككاال وأن ال ةتنككا ل إو  

ل  علتفعل  ةتنزل منزلة عحلشا عن  أه  عل  ال علرعتحة ولل ان لل(سل(ني نتاج يف مك ة أنكرب  كا ظهنكر علتفعل  ألن ذ
 ففي ذل  تفرةج عللهنم. 

 وه ه عيةة م  م مزعت عل رآن علرعت ة إو عجلهنة علرع  ة يف عا  مة عل ا رة م  م  مات ه ع علتفسأ.  
ني كاهاع  ران أن ةظهنر أه  فانس على علرومل ألصم وإايهم أه  أواثن نوى علرتم   مساهل  حسنة وصحلحة أن عاشرك  

وكان عاسل(ان  ران أن ةظهنر أه  فانس على علرومل ألصم وإايهم أهك  أواثن وككان عاسكل(ان  ركان أن ةظهنكر علكرومل علكى 
ألم   كر فك كره أ كا   كر فانس ألصم أه  كتاب مثلهنم ف اهكت فكانس ةكامل هزلكت (أمل قلركت علكرومل) نكاهرة  للكرومل فك كروه 

لرسال هللا صلى هللا عللم وسلم ف ال نسال هللا (أما أصم سلغلران). وهزلت ه ه عيةة فنكرص أ كا   كر علعك ةع ةعكل  يف 
هككاعحي م ككة (أمل قلرككت علككرومل يف أذى عألنض وهككم مكك    كك  قلككرهنم سككلغلران يف   ككع سككنني) ف ككال انس مكك  نككرةو ألم 

 عم صاحر م أن علرومل ستغلا فانس يف   ع سنني أفال هرعهن  على ذل  نال:  لى  وذلك    ر: ف ل   لننا و لن مو 
نركك  حتككرمي علرهككان  ونككالاع ألم   ككر: كككم جت كك  علر ككع وككال  سككنني إو تسككع سككنني فسككم  لننككا و لنكك  وسككطا هنتهنككي إللككم. 

سكت علسكنني نرك  أن ةظهنكر علكرومل فس(ى  أ ا   كر  هلكم سكت سكنني فكانهت  أ كا   كر وعاشكركان وتاعحك اع علرهكان ف( كت 
فأاكك  عاشككركان نهكك  أم   ككر. ونككال نسككال هللا صككلى هللا عللككم وسككلم ألم   ككر أال أاف ككت اي أاب   ككرو أال ت لتككم إو 
ذون عل شكر فكان علر ككع مكا  ككني علكثال  إو علتسكع. وعككاب عاسكل(ان علككى أم   كر تسك(لة سككت سكنني وأسككلم عنك  ذلكك  

أن علك   نعهك  أاب   كر هكا أم  ك  الكفو وأصكم ت لكاع علرهكان نكس نالىلكلو ويف نوعةكة أصكم  انس كثأ. وذكر عافسكرون
    أن ت لاع عألت  ستة أعاعمل قأوه فم لاه تس ة أعاعمل وع ذعذوع يف ع ذ عل الىللو وأن أاب   ر اا أنعذ عهلمرة مع علنيب 

ابخلطكر إن قلركتو ف فك   كم ع نكم عرك  علرمحكانو وككان صلى هللا عللم وسلم ت لع  م أم    الف ونكال لكم: أعطكو كفكلال 
عر  علرمحان أايمئ  مشركا ابنلا مب ة. وأهم اا أنعذ أم    الف عخلروص إو أح  للرم عر  علرمحكان   فلك  فأعطكاه كفكلال. 

خلطكر مك  ص مات أم مب ة م  تر  ترحم علنيب صكلى هللا عللكم وسكلمو فل(كا قلكا علكرومل   ك  سكرع سكنني أاك  أ كا   كر ع
 ونوة أم    الف. 

ون  كان تغلا علرومل على علفرس يف سنة ست وونذ عخلرب إو عاسل(ني. ويف ح ة  علرتم   ع  أم س ل  عخل ن  نال   
اا كان ةامل  ك ن ظهنكرت علكرومل علكى فكانس فأعمكا ذلك  عاكؤمنني  . وعا كرو  أن ذلك  ككان ةكامل عحل ةرلكة. ونك  ت ك مل يف 

 ني عصزعمل علرومل وعصكزعمل علفكرس سكرع سكنني  ت ك مي علسكني وأن مكا ونكع يف   كض علكروعايت أصكا تسكع هكا أول علسانة أن عا ة 
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تعحلف. ون  كان قلا علرومل على علفرس يف سلطنة  هرن   نلعر علروملو و وره تاج هرن  إو  كالذ علشكامل وهكزل محكل 
 . ول ي أاب سفلان    حرب يف نهإ م  أه  م ة تاجوع جتانع إو علشامل

وععلم أن ه ه علروعةة يف خمالرة أم   ر وأم    الف وت رةر علنيب صلى هللا عللم وسلم إايها عحكتج هبكا أ كا حنلفكة علكى  
تاع  عل  اذ علر اةة مكع أهك  عحلكرب. وأمكا عجل(هنكان فهنك ع ةروهكم منسكااا مبكا ونذ مك  علنهنكي عك  عل (كان صلكا مطل كا مل ة لك  

ة أن عارعهنة علب ترت  ني أم   ر وأم    الف ترت على عإلابحة عألصللة إذ مل ة    غأ أه  عحلرب. وحت لع عاسأل
  رع مب ة أايمئ  فال ذلل  فلهنا على إابحة عارعهنة وأن حترمي عارعهنة     ذل  تشرةع أهف وللس م  علنسخ يف  يج. 

ألمكر أمكر علت ك ةر وعلت كاة و أ  أن هللا نك ن علغلكا (هلل عألمر م  نر  وم     ) مجلة م رتحة  ني عات الفكات. وعاكرعذ اب 
عألول وعلثال نر  أن ة  او أ  م  نر  قلا علرومل على علفرس وها عا ة علب م  ةامل قلا علفرس عللهنم وم      قلا 

 علرومل على علفرس. 
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ا ككا  إللككم الفت ككان م نا ككا إو ت كك ةر فهننالكك  م ككافان إللهن(ككا حمكك وفان. فرنلككت (نركك ) و(  كك ) علككى عل ككم حلكك   ع  

م افني إللهن(ا فأ رهنتا عحلر  يف عفت ان م ناه إو عالتعكال  غكأه. وهك ع علرنكاج هكا عألفعك  يف عالسكت (ال إذع حك   مكا 
ت كا  إللككم (نركك ) و(  ك ) ونكك ن لاتككاذ ذللك  عللككم يف عل ككالملو وأمككا إذع مل ت عك  إحككافتهن(ا  كك  أنةك  هب(ككا علككزم  علسككا ع 

 زم  علالحع فاص(ا ة رابن كساىلر عألمساج علن رعتو ك(ا نال عر  هللا    ة رب    م اوةة أو ةزة     علع ع:          وعل
فسكا  يل علشككرعب وكنككت نككرال                      أككاذ أقككل اباككاج عحل(كككلم أ  وكنكت يف  مكك  سككرع ال ة عكك  ت للنككم.   

ن تر ككى فلهن(ككا حركككة عإلعككرعب  كك ون تنككاة و وذنص عللككم ع كك  هشككامل وأه ككره وتككا  علفككرعج فلهن(ككا مككع حكك   عا ككا  إللككم أ
 علزتاص وت   م  عخلطا نوعةة نال علشاعر عل   ال ة ر  عمسم:           

وم  نرك  انذى كك  مكاو نككرع ة                      ف(كا عطفكت مكاو عللكم عل اعلكف   سكر المل (نرك ) نعذع نكال علفكرعج   
 ن تناة  ةرة  علزتاصو أ  علاعتا أن ةروى ابل م. أهم نو    سر ذو 

وت  مي عكرون يف نالم (هلل عألمر) إل طال تطاول عاشركني عل ة  هبمهنم قلا علفرس على علرومل ألصم عر ة أصنامل مثلهنم  
 عحلكالني الستلزعمم عالعت اذ من ذلك  علغلكا مك  هعكر عألصكنامل عراذهكاو فركني هلكم  طكالن ذلك  وأن علتعكر  هلل وحك ه يف

 للح (ة علب  لناها آهفا ك(ا ذل عللم علت ةل    الم (ةنعر م  ةشاج). 
فلكككم أذب عظكككلم لل(سكككل(ني ل كككي ال ة للكككاع عحلكككاعذ   غكككأ أسكككراهبا وةنتحلكككاع هلكككا علكككال تاعفكككع عألهكككاعج ك(كككا كاهكككت تف لكككم  

يف اطرككم ف كك  كسككفت علشكك(س ةككامل  عل تاتلككة مكك  عل هنككان وأحككرعهبم. وهكك  عا ككآ كككان علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم ة لنككم
مات إ رعهلم ع   علنيب ف ال علناس: كسفت اات إ رعهلم فنطا علنيب صلى هللا عللم وسلم ف ال يف اطرتم  إن علش(س 
وعل (ككر آةتككان مكك  آايت هللا ال خيسككفان اكككات أحكك  وال حللاتككم  . وكككان مكك  صكككناعة علكك ت  أن ةككتل   أصككحاب علككك ت  
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عألحاعل فلزع(اع أصا كاهت ل ل  مع أصا تنفع أناعما وت ر اارة  وهل ع ككان علتأةلك   نعكر علكرومل عحلاعذ  عا انهة لر ض 
يف ه ه عيةة ماعاذع  م م  نر  لل لم علناس كلهنم أهكم متحك ى  كم نرك  وناعكم ال مك عى  كم   ك  وناعكمو وهلك ع نكال ت كاو 

     علاعاذ (وةامئ  ةفر  عاؤمنان  نعر هللا). 
[) عطف على مجلة (وهم م      قلرهنم) عخل 5[  نعر هللا ةنعر م  ةشاج وها عل زةز علرحلم]4فر  عاؤمنان](وةامئ  ة 

أ  وةكامل إذ ةغلرككان ةفكر  عاؤمنككان  نعكر هللا أ   نعككر هللا إايهكم علككى علك ة  كككاهاع قلركاهم مكك  نرك و وكككان قلكرهنم علسككا ع 
ت انككا وهككي هتلئككة أسككراب عهتعككان عاسككل(ني علككى علفككرة ني إذع أة ككا  نعككر هللا إايهككم علككى علككرومل حل (ككة عنت ككت هكك ع عل

 حان اهم     ذل  لنشر ذة  هللا يف  الذةهنمو ون  أومأ إو ه ع نالم (هلل عألمر م  نر  وم     ). 
 (ةامل) وعجل(لة عا افة إو (إذ) يف نالم (وةامئ ) حم وفة عاض عنهنا علتناة . وعلت  ةر: وةامل إذ ةغلران ةفر  عاؤمنانو  

 منعاب على علظرفلة وعاملم (ةفر  عاؤمنان). 
 وأحلف علنعر إو عسم عجلاللة للتناةم   ل  علنعر وأهم عناةة ألت  عاسل(ني.  
ومجلة (ةنعر م  ةشاج) ت ةل  ألن علنعكر عاك كان فلهنكا عكامل   (كامل مف الكم وهكا(م  ةشكاج) ف ك  منعكان ذعاك  يف هك ع  

ة ل(هناو فااشلئة هكي عإلنعذةو أ  ةنعكر مك  ةرةك  هعكرهو وإنعذتكم ت كاو ال ةسكأل عنهنكاو  عل (املو أ  م  ةشاج هعره حل م
ول ل  ع كا   الكم (وهكا عل زةكز) فكان عل زةكز عاطلكع هكا علك   ةغلكا كك  مغالكا لكمو وع ركم ب(علكرحلم) لمل كانة إو أن 

قالرم مع أهم ت او ها عل   أنعذ قلرة علغالكا عزتم ت او ال هلا م  نمحة   راذه ولاال نمحتم اا أذعل لل(غلاب ذولة على 
عألولو ف كان عألمككر عألول   زتككم وعألمككر علثككال  رمحتككم لل(غلككاب عان ككاب وترتلككا علعككفتني عل للتككني منظككان فلككم ا ا لككة ككك  

 صفة منهن(ا ابل   ةناسا ذكره م  علغلرنيو فاارعذ نمحتم يف عل هلا. 
[ ة ل(ككان ظككاهرع مكك  عحللككاة علكك هلا وهككم عكك  عياككرة هككم 6كثككر علنككاس ال ة ل(ككان](وعكك  هللا ال خيلككف هللا وعكك ه ول كك  أ 

 [)  7قافلان]
 

 3223صفحة : 
 
عهتعا (وع  هللا) على عاف اللة عاطل ة. وه ع مك  عاف كال عاطلكع عاؤكك  ا كآ مجلكة نرلكم هكي مب نكاه وةسك(لم علنحاةكان   

ناه ذون لفظم. ومثلكم يف عل شكا  ومثلكاه  نحكا  لك  علكي ألكف عرفكا  مع نع مؤك ع لنفسم تس(لة قرةرة ةرة ون  نفسم م 
ألن  عرفا  مب آ ععرتعفاو أك  م (ان مجلة: ل  علي ألفو وك ل  (وع  هللا) أك  م (ان مجلة (وهم م      قلرهنم 

 سلغلران يف   ع سنني). 
 اذن علغو ال ماتا إلاالفم. وإحافة علاع  إو هللا تلاة  مهم وع  حم ع عإلةفاج ألن وع  علعاذق عل  
ومجلة (ال خيلف هللا وع ه)  لان لل( عاذ م  مجلة (وع  هللا) فاصا ذلت على أهم وع  حم ع  طرةع علتلاة و فرني ذلك   

ابلعرة  جب(لة (ال خيلف هللا وع ه). ول اصا يف مانع علرلان فعلت ومل ت طفو وفاىل ة عإلمجال ص علتفعل  ت رةر عحل م 
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و واا يف مجلة (ال خيلف هللا وع ه) م  إذاال علروع على عاشركني هبك ع علتأكلك . ومسكاه وعك ع هظكرع حلكال عاكؤمنني لتأكل ه
 عل   ها أهم هنا. وها أة ا وعل  لل(شركني   الن أ لاعهنم وم  ةفتنرون مب(اولة ذةنهنم. 

عإلمجال. وتفعللم م  كان ذل  أمرع ال عنتلاب  ومانع عالست نعك يف نالم (ول   أكثر علناس ال ة ل(ان) ها ما عنت اه  
فلم وأهم وع  هللا علعاذق علاع  عل اذن على هعر عاغلاب فلم لم قالراو فاست نك من مرعهنكة عاشكركني علكى عك مل وناعكم 
هشأت ع  نعان ع اهلم فأحكالاع أن ت كان للكرومل   ك  حك فهنم ذولكة علكى علفكرس علك ة  نهنكروهم يف  مك  نعكأ هكا   كع 

  ومل ة ل(اع أن ما ن نه هللا أعظم. سنني
 فاارعذ ب(أكثر علناس) ع ت عج عاشركان ألصم مس اع علاع  ونعهناع على ع مل وناعم.  
وةشك(  عاككرعذ أة كا ككك  مك  كككان ة ك  عهتعككان علكرومل علككى علفكرس يف مثكك  هك ه عاكك ة مسكتحلالو مكك  نتكال عل ولككة ونتككال  

هتعكانهمو ومك  أهك  عألمكم عألاكرىو ومك  علكرومل أهفسكهنمو فلك ل  عكرب عك  هك ه عحلرب مك  علفكرس علك ة  ككاهاع مكزذهني اب
 عجل(هنرة ب(أكثر علناس)  علغة علتف ل . 

 وعلت رةف يف (علناس) لالستغرعق.  
ومف ال (ة ل(ان) حم و  ذل عللم نالم (سلغلران يف   ع سنني). فالت  ةر: ال ة ل(ان ه ع علغلا عل رةكا عل ملكا.  

ارعذ تنزة  علف   منزلة علال مل من هزلاع منزلة مك  ال علكم عنك هم أصكال ألصكم اكا مل ةعكلاع إو إذنعك عألمكان ونا  أن ة ان ع
عل نل ة وفهنم عل الىل  عل لاسلة كان ما عن هم م    ض عل لم  كرلهنا ابل ك مل إذ مل ةرلغكاع  كم عل (كال علك    لغكم علرعسكنان 

 وها  ا ة ت لم عا امل.  أه  علنظرو فل ان يف ذل  مرالغة يف جتهنللهنم
واككا كككان يف أسككراب ت كك ةرهنم علاعكك  ابهتعككان علككرومل علككى علفككرس   كك    ككع سككنني أصككم ة كك ون ذلكك  حمككاالو وكككان عكك هم  

إايهم ك ل  م  علتراس عالستر اذ عل كاذ  ابحملكالو مكع علغفلكة عك  عا كاذةر علنكاذنة علكب ة ك نها هللا ت كاو وة ك ن هلكا أسكرااب 
ران فتأيت على حسا ما ترى  م ن نه ال على حسا ما ة  نه علنكاسو وككان مك  حكع عل انك  أن ةفكرض للست يف عحلس

عالحت(ككاالت كلهنككا وةنظككر فلهنككا ابلسككرب وعلت لككلمو أحنككى هللا ذلكك  علككلهنم من أع ككا إارككانه عكك  عهتفككاج عل(هنككم صكك ق وعكك  
حللاة عل هلا قأ عحملتاتكة إو علنظكر عل  لكي عل رآنو من وصف حالة عل(هنم كلهنا من نعانى تف أهم منحعر يف ظاعهر ع

 وهي عحملساسات وعكرابت وعألمانعتو وال ة ل(ان  اعل  عل الالت عحملتاتة إو إع(ال علف ر وعلنظر. 
وعلاتككم أن ت ككان (مكك ) يف نالككم (مكك  عحللككاة علكك هلا) تر ل ككلةو أ  ة ل(ككان ظككاعهر مككا يف علكك هلاو أ  وال ة ل(ككان ذناىل هنككا  

 مل عحل ل لة وكلهنا حاصلة يف عل هلا. وهب ع عالعتران كاهت عل هلا مزنعة عيارة. وهي عل لا 
   
 

 3224صفحة : 
 
وعل المل ةش ر   مل حاهلمو وحمإ عل مل ها مجلكة (وهكم عك  عياكرة هكم قكافلان). فأمكا م رفكة عحللكاة علك هلا فللسكت مب مكة   

ا عاكك مامل أن عاشكركني ة ل(ككان مككا هكا ظككاهر مك  أمككان علكك هلا وال ألن عاكؤمنني كككاهاع أة كا ة ل(ككان ظكاهر عحللككاة علكك هلاو وإمنك
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ة ل(ككان أن ونعج عككامل عاككاذة عااككا آاككر هككا عككامل علغلككا. ونكك  عنتعككر يف جتهنككللهنم   ككامل علغلككا علككى جتهنككللهنم  اتككاذ عحللككاة 
مكع أهكم ةسكتلزمل عيارة عنتعانع  ك ة ا حعك   كم علكتنلل مك  قكرض علاعك   نعكر علكرومل إو قكرض أهكم وهكا إوركات علر ك  

إورككات عككامل علغلككا وة ككان مثككاال جلهنلهنككم   ككامل علغلككا وذمككا جلهنلهنككم  ككم مهككم أون هنككم يف ونلككة إ ككال نتككاج عياككرة وإ ككال 
عالست  عذ اكا ة ت كلم ذلك  علرتكاجو فك ل  مانكع نالكم (وهكم عك  عياكرة هكم قكافلان)؛ فم(لكة (ة ل(كان ظكاهرع مك  عحللكاة 

ن)   ل ع ت(ال ابعتران ما     عجل(لة م  نالم (وهم ع  عيارة هم قافلان) ألن عل(هنم عل هلا)   ل م  مجلة (ال ة ل(ا 
 ةشت(  على م آ هفي علم مبغلرات عيارة وإن كاهاع ة ل(ان ظاعهر عحللاة عل هلا. 

عإلاركان  ومجلة (وهم ع  عيارة هم قافلان) نا  أن جت لهنا عطفا على مجلة (ة ل(ان ظاهرع م  عحللاة عل هلا)و فحعك  
 عنهنم   لم أ لاج وع مل عل لم م لاجو ول  أن جت   مجلة (وهم ع  عيارة) عخل يف مانع عحلالو وعلاعو وعو عحلال. 

وعرب ع  تهنلهنم عيارة ابلغفلكة كناةكة عك  صكاض ذالىلك  وتكاذ عحللكاة عياكرة لكا هظكروع يف علك الىل  عا ت كلة وتكاذ حلكاة  
 ة ألهم  ل  ةن شف لا عهت(اع ابلنظر فاست أ لم (قافلان) عست انة تر لة. آارة ف ان تهنلهنم   ل   رلهنا ابلغفل

(وهم) عألوو يف ماحع مرت أ و(هم) علثاهلة ح(أ فع . وعجل(لة عالمسلة ذعلة على مت نهنم م  علغفلة ع  عيارة ووراهتم  
 ذون عاؤمنني. يف تل  علغفلةو وح(أ علفع  إلفاذة عالاتعاص هبمو أ  هم علغافلان ع  عيارة 

وم  علر ةع عجل(ع  كني (ال ة ل(كان) و(ة ل(كان). وفلكم علطركاق مك  حلك  مكا ذل عللكم عللفظكان ال مك  تهنكة مت ل هن(كا.   
 ونرةا منم نالم ت او (ول   عل(اع ا  ع رتعه ما لم يف عيارة م  االق ولرئس ما  روع  م أهفسهنم لا كاهاع ة ل(ان). 

ا الكع هللا علسك(اوعت وعألنض ومكا  لنهن(كا إال ابحلكع وأتك  مسك(ى وإن كثكأع مك  علنكاس  ل كاج (أومل ةتف روع يف أهفسهنم مك 
[) عطف على مجلة (وهم ع  عيارة هم قافلان) ألصم هفاع عحللاة عيارة فسلع إللهنم هك ع علك لل  علكى 8نهبم ل افرون]

 أصا م  م ت ى عحل (ة. 
ة ويف م كك متهنم مشكككركا م ككة. وعالسكككتفهنامل ت ملككيب مككك  قفلككتهنم وعككك مل ف كك(أ (ةتف كككروع) عاىلكك  إو علغكككافلني عكك  عياكككر  

تف ككرهم. وعلت كك ةر: هككم قككافلان وعملككا عكك مل تف ككرهم. ومناسككرة هكك ع عالهت ككال أن إلحككالتهنم نتككاع عل علككة إو علككرومل   كك  
  مك  أسكراب عه سانهم سررني: أح  ا: ععتلكاذهم نعكر أف كانهم علكى عجلكاالن يف عاألافكات ذون ذعىلكرة عا( نكاتو وذلك

إه انهم علر   وها أعظم ما أه روه هلك ع علسكرا. واثهلهن(كا: متكرذهم علكى ت ك ةا علرسكال صكلى هللا عللكم وسكلم   ك  أن 
  اه وع م مزتم فاهت   عل المل إو ه ض آنعىلهنم يف ه ة  علسررني. 

  للة. ون  ت  مل عن  نالم ت او (ن  وعلتف ر: إع(ال علف رو أ  عخلالر عل  لي لالستفاذة منمو وها علتأم  يف عل اللة عل 
 ه  ةستا  عألع(ى وعلرعأ أفال تتف رون) يف سانة عأله امل. 

وعألهفس: مجع هفس. وعلنفس ةطلع على عل عت كلهناو وةطلع على ابل  عإلهسانو ومنم نالكم ت كاو ح اةكة عك  علسكى  
 هفسي م الة  أ  يف ع لي وابلو. عللم علسالمل (ت لم ما يف هفسي) ك ال ع(ر ةامل علس لفة  وكنت  وت يف 

وحر  (يف) م  نالم (يف أهفسهنم) نا  أن ة ان للظرفلكة عحل ل لكة عالعترانةكة فل كان ظرفكا اعك ن (ةتف كروع)و أ  تف كرع  
مست رع يف أهفسهنم. ومانع ه ع علظر   ا نرلم مانع م آ علعفة للتف ر. وإذ ن  كان علتف ر إمنا ة كان يف علكنفس فك كر 

فسككهنم) لت اةككة تعككاةر علتف ككر وهككا كالعككفة عل ا ككفة لت ككرن م ككآ علتف ككر عنكك  علسككامعو ك الككم (وال هطككم  ل(لنكك ) (يف أه
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ونالم (وال لكاىلر ةطكأ جبناحلكم)و وت كان مجلكة (مكا الكع هللا علسك(اوعت وعألنض) عخل علكى هك ع مرلنكة جل(لكة (ةتف كروع) إذ 
  روع ما  عاحرهنم م  تنة). م لاهلا ها ما ةتف رون فلم ك الم ت او (أو مل ةتف

   
 

 3225صفحة : 
 
ونككا  أن ة ككان (يف) للظرفلككة عكا ةككة مت ل ككة  ف كك  (ةتف ككروع) ت لككع عاف ككال ابلف كك و أ  ةتكك  روع وةتككأملاع يف أهفسككهنم.   

علاح عهلكة  وعارعذ ابألهفس عل وعت فهنا يف م آ نالم ت او (ويف أهفس م أفال ترعرون)؛ فان حكع علنظكر عاكؤذ  إو م رفكة
وحت ككع علر كك  أن ةركك أ ابلنظككر يف أحككاعل ال ككة عإلهسككان نككال ت ككاو (أفحسككرتم أمنككا ال نككاكم عرثككا وأه ككم إللنككا ال ترت ككان) 
وه ع ك الم ت او (أو مل ةنظروع يف مل ات علسك(اوعت وعألنض) أ  يف ذاللكة مل كات علسك(اوعت وعألنضو وت كان مجلكة 

على ه ع علتفسأ   ل ع ت(ال م  نالم (أهفسهنم) إذ عل المل على ح   م ا و  (ما الع هللا علس(اوعت وعألنض) علم
ت كك ةره: يف ذاللكككة أهفسكككهنمو فكككان ذاللككة (أهفسكككهنم) تشكككت(  علكككى ذاللكككة الككع علسككك(اوعت وعألنض ومكككا  لنهن(كككا ابحلكككع ألن 

ل علكككى الكككع (أهفسكككهنم) مشككك(الة اكككا يف عألنض مككك  عخللكككع وذعلكككة علكككى مكككا يف عألنضو وكككك ل  ةطلكككع مكككا يف عألنض ذع
 أهفسهنم. 

وعلى عالحت(الني ونع ت للع ف   (ةتف روع) ع  عل (  يف مف الني لاتكاذ علنفكي   ك ه. وم كآ الكع علسك(اوعت وعألنض  
 وما  لنهن(ا ابحلع: أن ال هنم مال س للحع. 

أن ةتعر   وعحلع هنا ها ما  ع أن ة ان ح (ة خللع علس(اوعت وعألنض وعلة لمو وحع ك  ماهلة وهاع ها ما  ع  
 م م  عل (ال يف اعاىلعم وأهم  م ح لع ك(ا ة ال عألب ال نكم عل كاىلم  كربه: أهكت ع كو ح كاو أال تكرى أصكم ت لكاع ت رةكف 
علن ككرة  ككالمل عجلككنس ذعال علككى م ككآ عل (ككال يف حنككا: أهككت عحلرلككاو ألن عسككم عجلككنس يف عا ككامل عخلطككام ةككؤذن   (الككم يف 

فات علككب هبكككا نا لتككمو ومكك  ةنظككر يف عل ا للكككات علككب أوذعهنككا هللا ت ككاو يف أهكككاعع صككفاتمو وإمنككا ة ككر  حككع كككك  هككاع ابلعكك
عانلانككات نكك  ككك  عألهككاعع خملانككة علككى حكك وذ ااصككة هبككا إذع هككي  لغتهنككا ال ت ركك  أكثككر منهنككا؛ فككالفرس وعلر ككرة وعل لككا 

علكب كاهكت عللهنكا فهنكي يف ذلك  سكاعج.  عل اىلنات يف عل عان عخلاللة وإو  م  آذمل ال تتماو  عاتأارة م  أمثاهلكا حك وذها
ذلت على ذل  جتانب علناس عحلاحرة  ألتلاهلا عحلاحرةو وأاران علناس عااحني ع  عألتلال عا اصرة هلاو ونلاس ما كان 
نركك  أ مككان علتككانةخ علككى عألتلككال علككب عه رحككت نرلهنككا حا ككا هككاع عإلهسككان فككان هللا فطككره   ا للككة للككزايذة يف ك(ككاالت قككأ 

وذة علككى حسككا أحككاعل جتكك ذ عألتلككال يف عل (ككال وعالنت ككاج وت لككم علسككلطان علككى هكك ع عل ككامل وعاتعككر  يف أهككاعع حمكك 
خملانات عاام ك(ا نال (ها عل   الع ل م ما يف عألنض مجل كا) وذلك  مبكا أوذع فلكم مك  عل  ك . وذلكت عاشكاه ة علكى 

 مي عأللرع و ك(ا نال علرحرت :          تفاوت أفرعذ هاع عإلهسان يف ك(ال ما ةعل  لم تفاوم مرتع
 ومل أن أمثال علرتال تكفكاوتكا                      ل ى علف   حىت ع  ألف  اعح     
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 3226صفحة : 
 
ف لت علتمر ة يف عاشاه ة ك(ا ذلت عألاران ع  عااحي ونلاس ما نر  علتانةخ على ما    هو كك  ذلك  ذل علكى هك ع   

ع علتفاوت كلف عإلهسان اال م   اعهني للرلر مرت ى عل (ال عل ا   لم يف  ماهمو مكع مرععكاة مكا  كلإ  كم عا آ؛ وألت  ه 
م  أحاعل  ماهمو وللتمنا إفساذ هفسم وإفساذ  و هاعمو ونك  ككان مكا أعطلكم هكاع عإلهسكان مك   ك ا عل  ك  خمكاال إايه 

 ةتااككاهو فل(كككا كلفكككم اال ككم ابتركككاع نكككاعهني  كككرعىل م أن ةف كك  علكككى حسكككا إنعذتككم و كككهناتمو وأن ةتكككااى علعكككاعب أو أن ال
عنت ا وعتتنا فالتحع منة مبرعني ك(المو ونعكر منة عنهنكا نعكانع متفكاومو ف كان مك  عحل (كة أن ال ةهن(ك  مسرتسكال يف 
 اطاعت عل عان وعلفساذو وذل  إما  تسللإ ناة ملمئة عللم تستأص  عافس  وتستر ي عاعل و وإما  نعحتم على ف ك 
علعككال  حككىت ةعككأ منسككانا إو علعككال  اباتلككانه عحمل(ككاذو إال أن ح (ككة أاككرى نابهلككة عنت ككت   ككاج ع(ككرعن عل ككامل وعكك مل 
عستئعالمو و  ل  ت ط  عست (ال عل اة عاستأصلةو فت ني عست (ال إنعحتم علكى علعكال و فم(كع هللا  كني عحل (تكني من 

فس ة  مب  عن ع(لهنمو وعن ا ذل  كلم يف عكامل قكأ هك ع عل كاملو وأ لكر ت   واعاب للعاحلني على ن ن صالحهنم وع ااب لل(
ذل  إللهنم على ألسنة نسلم وأهرلاىلم إ علكة للاصك(ةو وتنرلهنكا علكى عحل (كةو فنكا  فرةكع ونتكا فانت كا وعتتنكاو وأعكرض 

فكات عافسك  مبكا  كم فرةع و ى فاترت  وعكتسكاو وككان مك  حكع آاثن هاتكم عحل كم أن ال  كرمل علعكاحل مك  واع كمو وأن ال ة
للظهنر حع أه  عل (ال وم  ذوصم م  عارعتاو فم   هللا   اج أفرعذ علناع يف ه ع عل امل حم وذع اتال م لنة وت   لر اج 
هكك ع عل ككامل كلككم أتككال م لنككاو حككىت إذع عهتهنككت مجلككع عيتككال تككاج ةككامل عجلككزعج علككى عألع(ككالو ومتلككز أهكك  علككن ل مكك  أهكك  

 عل (ال. 
تال لر اج عانلانات م  مجلة عحلع عل   ال ت مال سة لمو ول ل  هرم عللم  عاصم عهت(اما  شأهمو ف ان ت   عي 

وتنرلهنا على م اهمو وإظهنانع أهم عا ع    لاهمو ف طفم علكى عحلكع لالهت(كامل  كمو ك(كا عطكف حك ه علكى علرالك و يف نالكم 
مل ةتف روع يف أهفسكهنم مكا الكع هللا علسك(اوعت وعألنض ومكا  (أفحسرتم أمنا ال ناكم عرثا وأه م إللنا ال ترت ان) ف ال (أو

  لنهن(ا إال ابحلع وأت  مس(ى). 
 ون  م ى يف سانة عأله امل نالم (وها عل   الع علس(اوعت وعألنض ابحلع وةامل ة ال ك  فل ان نالم عحلع) عيةة.  
ىل تهنا ما ها م  مجلكة عحلكع علك   ال كت وفاىل ة ذكر علس(اوعت هنا أن يف أحاعل علس(اوعت م  مشسهنا وكاعكرهنا ومال 

مال سككة لككمو أمككا مككا ونعج ذلكك  مكك  أحاعهلككا علككب ال ه ككر  هسككرة ت ل هنككا هبكك ع عل ككاملو فن كك  أمككره إو هللا وه ككلس قاىلرككم علككى 
 علشاه و فنان  مهم ما الع إال ابحلع ك ل . 

م   الككم (وإن كثككأع مكك  علنككاس  ل ككاج نهبككم فشككاعه  ح لككة علر كك  وعجلككزعج ابذةككة يف ذنككاىلع الككع عانلانككاتو ولكك ل  أع ركك 
 ل افرون)و وه ع ك الم ت او (أفحسرتم أمنا ال ناكم عرثا وأه م إللنا ال ترت ان). 

وعاس(ى: عا  ن. ألل ت علتس(لة على علت  ةرو ون  ت  مل عن  نالم ت او (وه ر يف عألنحامل ما هشاج إو أت  مس(ى)   
 (ولاال أت  مس(ى جلاجهم عل  عب) يف سانة عل ن رات.  يف سانة عحلج. وعن  نالم ت او

 ومجلة (وإن كثأع م  علناس  ل اج نهبم ل افرون) ت ةل .  
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وأتكل ه ب(إن) لتنزة  علسامع منزلة م  ةش  يف وتاذ م   م  ل كاج هللا   ك  هك ع علك لل  علك   م كى  لكم أن ة كان  
أه  م ة و  لكة مشكركي عل كرب عان كرة  للر ك  ومك  مكاولهنم مك  علك هرةني. عل افرون  م كثأع. وعارعذ ابل ثأ هنا: مشركا 

 ومل ة رب هنا ب(أكثر علناس) ألن عاثرتني للر   كثأون مث  أه  عل تاب وعلعا ئة وعكاس وعل رإ. 
) وهكا مثك  (أومل ةسأوع يف عألنض فلنظروع كلف كان ع رة عل ة  م  نرلهنم) عطف على مجلكة (أو مل ةتف كروع يف أهفسكهنم 

علكك   عطككف هككا عللككم متعكك  مبككا ةت كك(نم نالككم (ول كك  أكثككر علنككاس ال ة ل(ككان) أن مكك  أسككراب عكك مل عل(هنككم ت كك ةرهنم 
علرسال عللم ع لعالة وعلسالمل عل   أهركأهم ابلر ك و فل(كا سكلع إلكلهنم ذللك  ح (كة علر ك  وعجلكزعج ابحلكع أع كا  هك عنهم 

ن عا عككاذ هككا عانرككة ت كك ةرهنم نسكك  هللا وهككا نالككم (وتككاجهتم نسككلهنم ماعظككة هلككم   اعنككا عألمككم علكك ة  ككك  اع نسككلهنم أل
 ابلرلنات ف(ا كان هللا للظل(هنم) عيةة. 

   
 

 3227صفحة : 
 
وعألمر ابلسأ يف عألنض ت  مل يف نالم ت او (ن  سأوع يف عألنض ص عهظروع كلف كان عانرة عا   ني) يف سكانة عأله كامل   

 هظروع كلف   أ عخللع) يف سانة عل ن رات. ونالم (ن  سأوع يف عألنض فا
وعالستفهنامل يف (أومل ةسأوع) ت رةر . وتاج علت رةر على علنفي للاتم عل   ذككرانه يف نالكم ت كاو (أمل ةكروع أهكم ال ة ل(هنكم)  

 ونالم (أمل فت م نس  من م) يف عألعرع و ونالم (أللس يف تهننم مثاى لل افرة ) يف آار عل ن رات. 
 : عسم لل رة علب عللهنا علناس. وعألنض 
وعلنظكر: هنكا هظككر عل كني ألن نرةشككا ككاهاع ميكرون يف أسككفانهم إو علشكامل علككى ذاين مثكاذ ونكامل لككا  ويف أسكفانهم إو علككل(   

 على ذاين عاذ. 
ومل ةتف كروع وكلفلة عل انرة هي حالة آار أمرهم م  اكرعب  الذهكم وعه طكاع أع كاهبم ف احك  ذاللكة علتف كر علكب يف نالكم (أ 

 يف أهفسهنم) عيةة   اللة عحلس   الم (فلنظروع كلف كان عانرة عل ة  م  نرلهنم). 
و(كلف) عستفهنامل م لع ف   (ةنظكروع) عك  مف الكمو ف أهكم نلك : فلنظكروع ص عسكتؤهف ف لك : كلكف ككان عانركة علك ة  مك   

 نرلهنم. 
أ ااصة إال يف م امل عاشاكلةو وت  مل ذكر عل انرة يف نالم وعل انرة: آار عألمر م  عخلأ وعلشرو  ال  عل  ىب فهني للن 

(وعل انرككة لل(ت ككني) يف عألعككرع . ونكك  مجككع نالككم (فلنظككروع كلككف كككان عانرككة علكك ة  مكك  نككرلهنم) وعلكك ع علككى ت كك ةرهنم علنككيب 
 صلى هللا عللم وسلم وجتهنلال إلحالتهنم عا(  و حل  أة ناع من علفرس ال ةغلران     عهتعانهم. 

  ه آاثن أمم عظل(ة كاهت ساىل ة على عألنض فزعل مل هنم والت  الذهم م  سرا تغلا أمم أارى عللهنم. فهن 
وعارعذ ابل ة  م  نرلهنم عاذ ومثاذ ونكامل لكا  وأمثكاهلم علك ة   كاه  عل كرب آاثنهكم. وعا كآ: أصكم ككاهاع مك  نكرلهنم يف مثك   

 عللم نالم ع رم (كاهاع أ   منهنم ناة) عيةة.  حالتهنم م  علشرك وت  ةا علرس  عارسلني إللهنمو ك(ا ذل
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(ككاهاع أ كك  مكنهنم نككاة وأاثنوع عألنض وع(روهككا أكثكر  ككا ع(روهكا وتككاجهتم نسككلهنم ابلرلنكات ف(ككا ككان هللا لككلظل(هنم ول كك    
[) كك  أولئك  ككاهاع أ ك  نكاة مك  نكرةو وأكثكر ت (كأع يف عألنضو وكلهنكم تكاجهتم نسك و وكلهنكم  9كاهاع أهفسهنم ةظل(ان]

 اهت عانرتهنم عالستئعالو ك  ه ه ما ت ر  م نرةو. ك
 ومجلة (كاهاع أ   منهنم ناة)  لان جل(لة (كلف كان عانرة عل ة  م  نرلهنم).  
وعلشك ة: صكال ة تسككمو وتسكت ان   ثكرة ل ككاة صكفة مك  عألوصككا  يف  كيج تشكرلهنا ل (ككال علاصكف ومتامكم ابلعككال ة يف  

   ة ) يف سانة علن( . عسر علتحالو وت  مل يف نالم (وأولاع مس 
وعل ككاة: حالككة ة ككاومل هبككا صككاحرهنا مككا ةاتككا عخنرعمككمو ف(كك  ذلكك  نككاة علركك نو ونككاة عخلشككاو وتسككت ان عل ككاة اككا  ككم تكك فع   

عل اذةة وتست لم عحلالة؛ فهني جم(اع صفات ة ان هبا   اج علشيج على أك(  أحاعلم ك(ا يف نالم (حنك  أولكاع نكاة). ف كاة 
 فع عل اعذ  ع  كلاصا وتستر ي صال  أحاعهلا م  ع ذ حر لكة وأمكاعل وأ نكاج وأ وعص. وحالكة مشكركي عألمة جم(اع ما  م ت

نكرةو ال تك عل أحكاعل تلكك  عألمكم يف عل كاةو وانهلكك    كاذ ف ك  كككاهاع م كرب عألمثكال يف عل ككاة يف سكاىلر أمكانهمو وعل ككرب 
 تعف علشيج عل ظلم يف تنسم مهم عاذ  هسرة إو عاذ. 

نوع) على (كاهاع) فهنا ف   مشتع م  عإلاثنة   سر عهل(زةو وهي حترة  أتزعج علشيجو فاإلاثنة: نفكع علشكيج وعطف (أاث 
عاسككت ر ونلرككم   كك  عسككت رعنه نككال ت ككاو (هللا علكك   ةرسكك  علككراي  فتثككأ سككحااب) أ  تسككانم وت ف ككم مكك  م ككان إو م ككان. 

لنكا ظكاهرع وهكا عحلكر و نكال ت كاو (ال ذلكال تثكأ عألنض)و وألل ت عإلاثنة هنا علكى نلكا تكرعب عألنض جب ك  مكا ككان اب
 ونال علنا غة ةعف   ر علاحو إذع حفرت علرتعب:          

ةثرن عحلعى حىت ةرا رن  رذه                      إذع علش(س جمت نة هنا ابل الك  ونا  أن ة ان (أاثنوع) هنكا متثكلال   
ى م  ساعهم  ال م  ةثأ ساكنا وةهنلممو ومنم ألل ت علثانة على عخلروص ع  حلال   ة تعرفهنم يف عألنض وتغلرهنم عل

عجل(اعة. وه ع عالحت(ال أهسا ابا عاذ عل   ها وصف عألمم ابل اة وعا  نة م  عحت(ال أن ت ان عإلاثنة مب آ حر  
 ). عألنض ألهم ة ا  يف عل (انة. وح(أ (أاثنوع) عاىل  إو ما عاذ إللم ح(أ (كاهاع أ  

   
 

 3228صفحة : 
 
وم آ ع(انة عألنض: ت لهنا عامرة قأ االج وذل  ابلرناج وعلغرس وعلزنع. ة ال: حل ة عامرةو أ  م (انة مبا ت (ر  م   

عل لاعو وة ال يف ح ه: حل ة قامرة. ول ان نرةو مل ت   هلم إاثنة يف عألنض   كال عا نلكني إذ ككاهاع  كاعذ قكأ ذ   نع 
 جلاها: أكثر  ا أاثنوها. مل ة   يف ه ع ع

وح(أع مجع عا كر يف نالم (وع(روها أكثر  ا ع(روها) نعتع أوهل(ا إو ما نتع إللم ح(أ (أاثنوع) واثهلهن(ا إو ما نتع  
 إللم ح(أ (ةسأوع يف عألنض). 
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عكك وه) يف سككانة عل عككل  وة كر  تا ةككع عل كك(أة  ابل رةنككة مثكك  تا ةكع عإل ككانة يف نالككم ت ككاو (هكك ع مكك   كل تم وهكك ع مكك   
 كال (أة  يف نال عراس    مرذعس ة كر نتال هاع ن ةامل حنني:          

ع ان ولاال حن  أح ق مج هنم                      اباسل(ني وأحر وع مكا مج كاع وت ك مل تفعكللم عنك  نالكم ت كاو (فرك ل    
نككرلهنم عألنض أكثككر  ككا ع(رهككا هككؤالجو فككان ل ككرةو فللفرحككاع هككا اككأ  ككا ن( ككان) يف سككانة ةككاهسو أ  ع(ككر علكك ة  مكك  

 ع(انة يف عألنض م  قرس نلل  و ناج وتفمأ ول نم ةت اجل أمامل ع(انة عألمم علسالفة م  عاذ ومثاذ. 
وتفرةككع (ف(ككا كككان هللا لككلظل(هنم) علككى نالككم (وتككاجهتم نسككلهنم ابلرلنككات) إنككا  حكك    كك ةعو ألن جمككيج علرسكك  ابلرلنككات  

ت ك ةرا فل(كا فكرع عللكم أصكم ظل(كاع أهفسكهنم علكم أصكم كك  اع علرسك  وأن هللا تكا عهم علكى ت ك ةرهنم نسكلم ة ت ي تع ة ا و 
من عانرهنم ع ااب لا كان لغأ ترمل لشا م علظلمو فم   م  جم(اع هفي ظلم هللا إايهم وم  إورات ظل(هنم أهفسكهنم م رفكة 

 ذاينهم وتنان  أارانهم.  أصم ك  اع علرس  وعاه وهم وح  هبم ما ها م لامل م  مشاه ة
 وعالست نعك ان ي على ما ة ت لم هفي ظلم هللا إايهم م  أصم عاملاع م املة سلئة لا مل ةستح اها ل اهت م املة ظلم.  
وعرب ع  ظل(هنم أهفسهنم  علغة عا انع لل اللة على عست(رعن ظل(هنم وت رنه وأن هللا أمهنلهنم فلم ة ل اع حىت أا هم مبا  

 ل  عل انرةو وعل رةنة نالم (كاهاع). ذلت عللم ت
وت  مي (أهفسهنم) وها مف ال (ةظل(ان) على ف لم لالهت(امل مهفسهنم يف تسللإ ظل(هنكم عللهنكا ألهكم ظلكم ةت مكا منكمو  

 مع ما فلم م  علرعاةة على علفاصلة. وللس ت  مي عاف ال هنا للحعر ألن عحلعر حاص  م  مجلب علنفي وعإلورات. 
[) (ص) للرتعاكي علكرتيب ألن هك ه عل انركة 10ة عل ة  أساجوع علساج أن ك  اع اايت هللا وكاهاع هبا ةسكتهنزىلان](ص كان عانر 

أعظم نترة يف علساج م  ع عب عل هلاو فلما  أن ة ان ه ع عل المل ت ةلال حل اةة ما ح  ابألمم علسالفة م  نالم (كلف  
 كان عانرة عل ة  م  نرلهنم). 

ككك  مكك  أسككاجوع علسككاأى مككثلهنمو فل ككان ت رة ككا ابلتهن ةكك  اشككركي عل ككرب ك الككم ت ككاو (ذمككر هللا علككلهنم   وعا ككآ: ص عانرككة 
 ولل افرة  أمثاهلا)و فاارعذ ب(عل ة  أساجوع) ك  مسيج م  تنس تل  عإلساجة وهي علشرك. 

ن) فل اهكاع عاكرعذ ب(علك ة  ونا  أن ة ان إه عنع اشركي عل كرب عاتحك   عكنهنم مك  نالكم (ول ك  أكثكر علنكاس ال ة ل(كا   
أسككاجوع)و وة ككان إظهنككانع يف م ككامل عإلحكك(ان علككى اككال  م ت ككى علظككاهر ل عكك  عإلميككاج ابلعككلةو أ  أن سككرا عككانرتهنم 

 علساأى ها إساجهتم. وأص  عل المل: ص كان عانرتهنم علساأى. 
 عللككم وسككلم   اعنككا عألمككم علككب  وهكك ع إهكك عن   كك  عااعظككة وهككل   كك  عل لككاسو فككان هللا وعككظ عا كك  ني للرسككال صككلى هللا 

ك  ت نسلهنا لل اهاع على ح ن م  مث  تل  عل انرة   م نلاس علت(ثل و ص أع ا تل  عااعظة ابلن عنة مصكم سكت ان 
هلككم مثكك  تلكك  عل انرككةو وأونككع ف كك  (كككان) عااحككي يف مانككع عا ككانع للتنرلككم علككى حت لككع وناعككم مثكك  (أتككى أمككر هللا) إمتامككا 

عل انرة: عحلالة عألاأة علكب ت  كا حالكة نرلهنكا. وت ك مت يف نالكم (ص عهظكروع كلكف ككان عانركة عا ك  ني) يف سكانة للن عنة و 
 عأله امل ونالم (وعل انرة للت اى) يف لم. 

 و(عل ة  أساجوع) هم كفان نرةو. وعارعذ اايت هللا: عل رآن وم مزعت علرسال صلى هللا عللم وسلم.  
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ساإو أ  عحلالة علزعىل ة يف عالتعا  ابلساج وها أ   علشرو ك(ا أن عحلسآ مؤه  عألحس  يف نالم وعلساأى: أتهل  عأل 
 (لل ة  أحسناع عحلسآ). 

 وت رةف (علساأى) ت رةف عجلنس إذ للس مثة عانرة م هناذة.  
حع عا (ر تاسكال إو و ت(  أن ةرعذ ب(عل ة  أساجوع) عألمم عل ة  أاثنوع عألنض وع(روها فت ان م  وحع علظاهر ما  

 عحل م عللهنم مصم أساجوع وعستح اع علساأى وهي تهننم. 
   
 

 3229صفحة : 
 
 وف   (كان) على ما ها عللم م  علتنرلم على حت ع علاناع.   
ونرأ انفكع وع ك  كثكأ وأ كا ع(كرو وأ كا ت فكر وة  كاب (عانركة) ابلرفكع علكى أصك  علرتتلكا  كني عسكم (ككان) واربهكا. ونكرأه  
  لة ابلنعا على أهم ارب (كان) م  مل على عمسهنا وها عست (ال كثأ. علر
 وعلفع   ني (كان) ومرفاعهنا ابخلرب سا  ح   مج علتأهل  م  ف   (كان).  
 و(أن ك  اع) ت لل  ل ان عانرتهنم علساأى     علالمل مع (أن). وآايت هللا: عل رآن وعا مزعت.  
 وت  مي عكرون لالهت(امل  شأن عيايتو وللرعاةة على علفاصلة.  وعلراج يف (هبا ةستهنزىلان) للت  ةةو 
[) عستئنا  ع تك عىليو وهكا  كروع فل(كا أنل(كت عللكم هك ه علسكانة مك   سكإ 11(هللا ةر أ عخللع ص ة ل ه ص إللم ترت ان] 

ال أن ة ككان لشككركاىلهنم ذالىلكك  عهفككرعذ هللا ت ككاو ابلتعككر  يف علنككاس  نككاذهم وإعكك عمهنم و مكك عذهم وألككاعن حلككاهتمو إل طكك
  يج م  علتعر  يف ذل . فهني ذالىل  سال ة على ورات علاح عهلة علب ع(اع عنهنا. 

وإذ ككان هككزول أول علسككانة علكى سككرا ع تهنككاص عاشككركني لتغلكا علفككرس علككى علككرومل ف طكع هللا تطككاوهلم علككى عاسككل(ني من  
ن علتنكا ع  كني عاشكركني وعاكؤمنني ملك  كك  فرةكع إو م ان كم يف أارب أن عانرة علنعر للرومل على علفرس هعرع ابنلاو وككان مثكا

 عل ة  ت   ذل  عحل   مناسرة إلفاحة عالست الل يف ه ه علسانة على إ طال ذة  علشرك. 
ون  فعلت ه ه عل الىل  على أن  ة عستئنافات مت(اولة عألسلابو ع ت ئ ك  وعح  منهنم ابسم عجلاللة جمرى عللم أاران  

  نر  هلم   ح هنا ألصم ال ةس هنم إال عإلنرعن  ر  هنا أو عل مز ع  ه ض ذلللهنا. ع  ح اىلع ال
فاالستئنا  عألول عار وج   الم (هللا ةر أ عخللع ص ة ل ه)و وعلثال عارك وج   الكم (هللا علك   ال  كم ص ن ن كم)و وعلثالك :  

 (هللا عل   ال  م م  ح ف). عار وج   الم (هللا عل   ةرس  علراي )و وعلرع ع عار وج   الم 
فأمككا نالككم (هللا ةركك أ عخللككع ص ة لكك ه) فاسككت الل مبككا ال ةسكك هنم إال عالعككرتع   ككم وهككا  كك ج عخللككع إذ ال ةنككا عان يف أن هللا  

 وح ه ها االع عخللع ول ل  نال هللا ت او (أمل ت لاع هلل  ركاج ال اع كنل م فتشا م عخللع عللهنم) عيةة. 
ة لكك ه) فهنكا إذمككاص ألهكم إذع سككلم لكم  كك ج عخللكع كككان تسكللم إعاذتككم أوو وأتك ن. وحسكك  مانكع عالسككتئنا   وأمكا نالكم (ص 

ونوذه   ك  ذكككر أمككم قكا رة وأمككم حاحككرة الكف    ككهنا    ككاو وإذ كككان ذلك  مثككاال إلعككاذة عأل كناص   كك  فناىلهنككا وذكككر 
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ة امل هلم عالست الل على إم ان علر   لل ع ذكر ما عانرة معأ عا   ني للرس  يف عل اتلةو انسا يف م امل عالعتران أن 
 ة  رم م  عجلزعج مانع عإلنناع هلم. 

وت  مي عسم عجلاللة على عاسن  علف لي كرذ علت ا . و(ص) هنا للرتعاي علرتيب ك(ا ها  أصا يف عطف عجل( و وذل  أن  
 ذة وم    ج عخللع.  أن عإلنتاع إو هللا أعظم م  إعاذة عخللع إذ ها عا ع  م  عإلعا

 فاخلطاب يف (ترت ان) لل(شركني على لرة ة عاللتفات م  علغلرة إو عخلطاب.  
ونرأ عجل(هنان (ترت ان)  تاج عخلطاب. ونرأه أ ا ع(رو وأ ا   ر ع  عاصم ونو  ع  ة  اب  لاج علغلرة علكى لرة كة مكا   

 نرلم. 
[) عطكف علكى 13   كركاىلهنم  كف اج وككاهاع  شكركاىلهنم ككافرة ][ ومل ة   هلم م12(وةامل ت امل علساعة ةرلس عكرمان] 

مجلة (ص إللم ترت ان) ترللنا حلال عاشركني يف ونكت ذلك  عإلنتكاع كأهكم نلك : ص إللكم ترت كان وةامئك  ةكرلس عكرمكان. ولكم 
عكرمكان أو وةامئك  مزة  عتعال جب(لة (ص كان عانرة عل ة  أساجوع علساأى)و وكان م ت ى علظاهر أن ة ال وةامئ  ةرلس 

ترلسككانو أ  وةكككامل ترت كككان إللكككم ةكككرلس عكرمكككانو ف ككك ل عككك  ت كك ةر عجل(لكككة عا كككا  إللهنكككا (ةكككامل) علكككب ةككك ل عللهنكككا (إللكككم 
ترت ان)   كر مجلة أارى هي يف م ناها لتزة  عإلنتاع  لاان أهكم إنتكاع علنكاس إللكم ةكامل ت كامل علسكاعةو فهنكا إلنكاب ألتك  

ا ة ت ككلم إسكناذ عل لككامل إو علسكاعة مكك  عاراقتكة وعلرعككا. وةك ل هلكك ع عل عك  ت رةككر هك ع علظككر  يف علرلكان و ايذة علتهناةكك  اك
 عيةة    ها هب ع عإللناب. 

و ككاع إلككالق علسككاعة علككى ونكككت عحلشككر وعحلسككاب. وأصكك  علسككاعة: عا ككك عن مكك  علككزم و وةت ككني حت ةكك ه ابإلحكككافة أو  
 علت رةف. 

سو إذع مل ن  خمرتا م    ة ها فلهنا. وت  مل عن  نالكم ت كاو (إذع هكم فلكم مرلسكان) وعإل الس: س ان  أة. ة ال: أ ل 
 يف سانة عاؤمنني. 

   
 

 3230صفحة : 
 
وعكرمكان عاشككركانو وهككم علك ة  أترةككت علككلهنم حك(اىلر علغلرككة وحكك(اىلر عخلطكاب   رةنككة نالككم (ومل ة ك  هلككم مكك   ككركاىلهنم   

  ف اج). 
تكرعج وصككف عإلتككرعمل علككلهنم وككان م ت ككى علظككاهر أهككم ة كال: ترلسككانو ابخلطككاب أو  لككاج وعإلظهنكان يف م ككامل عإلحكك(ان إل 

 علغلرة. ووصفاع ابإلترعمل لتح أ ذة  علشرك وأهم مشت(  على إترعمل كرأ. 
ونك  ذكككر أحكك  أسكراب عإل ككالس وأعظ(هنككا حلنئكك  وهكا أصككم مل نكك وع  كف اج مكك  آهلككتهنم علككب أ كركاع هبككا وكككاهاع ةسككحراصا  

ج عنكك  هللاو فل(ككا هظككروع ونلرككاع علنظككر فلككم نكك وع  ككف اج اككا اع واسككئاع وأ لسككاعو وهلككم أسككراب الرككة أاككرى مل ةت لككع  ككف ا
 علغرض   كرها. وأما ما ةناهلم م  عل  عب ف ل  حالة فس ال حالة إ الس. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 و(م ) تر ل لةو وللس عل المل م  نرل  علتمرة .  
 نع لل( ي لمل انة إو حت لع حعال ه ع علنفي مث  نالم (أتى أمر هللا). وهفي ف   (ة  ) ب(مل) علب هلل عا ا 
وم ا لة حك(أ عجل(كع  عكلغة مجكع علشكركاج مك  ابب علتا ةكعو أ  مل ة ك  ألحك  مك  عككرمني أحك   كفلع ف كال عك  عك ة  

  ف اج. 
ة ك الكم ت كاو (ص ةكامل عل لامكة ة فكر وك ل  نالكم (وككاهاع  شكركاىلهنم ككافرة ) ألن عاكرعذ أصكم ة فكرون هبكم ةكامل ت كامل علسكاع 

     م  ر ض وةل       م    ا). 
وكتا يف عاعحف ( كف ؤع)  كاعو   ك  عل كني وألكف   ك  علكاعوو أنعذوع ابجل(كع  كني علكاعو وعأللكف أن ةنرهنكاع علكى أن عهل(كزة  

عسكم مب كآ   كضو أو أصككا م ك(امة لكل لم أن ( كف اج) عسكم (ككان) وأن لككلس عمسهنكا نالكم (مك   كركاىلهنم)  تككاهم أن (مك ) 
 مزة ة يف علنفيو فأورتاع علاعو حت ل ا ل م عهل(زة وأورتاع عأللف ألن عأللف صانة للهن(زة. 

[ وأمككا علكك ة   15[ فأمككا علكك ة  آمنكاع وع(لككاع علعككاحلات فهنككم يف نوحكة  ككربون]14(وةكامل ت ككامل علسككاعة ةامئك  ةتفرنككان] 
[) أعلكك  (وةككامل ت ككامل علسككاعة) لككزايذة علتهناةكك  علكك   16عل كك عب حم ككرون] كفككروع وككك  اع اايتنككا ول ككاج عياككرة فأولئكك  يف

 ت  مل  لاهم آهفا. وكرن (ةامئ ) لتأكل  ح ل ة علظرفلة. 
واا ذكر إ الس عاشركني عاش ر  تان هنم علساج وعل  عب أع ا  تفعل  أحاعل علناس ةامئ  مع  لان مغرة إ كالس علفرةكع  

 عل افرة . 
ان) عاىلكك  إو م لككامل مكك  عا ككامل ذل عللككم ذكككر عكككرمني ف لككم أن فرة ككا آاككر حكك هم ألن ذكككر إ ككالس وعل كك(أ يف (ةتفرنكك 

 عكرمني ةامئ  ةفهنم أن قأهم للساع ك ل  على وتم عإلمجال. 
 وعلتفرق: عه سامل عجل(ع وتشتت أتزعج عل  . ون  كو  م هنا ع  علتراع  ألن علتفرق ةال مم علتراع  عرفا.  
 تفرق هنا   الم (فأما عل ة  آمناع وع(لاع علعاحلات) إو آاره. ون  فع  عل 
وعلروحكة: ككك  أنض ذعت أ ككمان ومكاج وأ هككان يف علراذةككة أو يف عجلنككان. ومك  أمثككال عل ككرب  أحسك  مكك   ل ككة يف نوحككة   

 ةرة ون  ل ة علن امة. 
 ون  مجع حماس  علروحة نال عألعشى:           
 شرة                      ا رعج تاذ عللهنا مسر  هكطك  ما نوحة م  نايض عحلزن م   
ة ككاح  علشكك(س منهنككا كاكككا  كككرق                      مككؤ ن   (ككلم علنركككت مك كتكهنككك   و ككربون: ةسككرون مكك  عحلرككانو   

 وها علسرون علش ة  ة ال: حربه: إذع سره سرونع هتل  لم وتهنم وظهنر فلم أوره. 
  عإلح انو أ  ت   علشيج حاحكرعو أ  ال ةغلركان عنكمو أ  ال خيرتكان منكمو وهكا ةفلك  و(حم رون) نا  أن ة ان م 

علتأةل   طرةع عل ناةة ألهم اا ذكر     نالكم (يف عل ك عب) انسكا أن ال ة كان عا عكاذ مك  وصكفهنم عحمل كرة  أصكم ككاىلنان 
لتأكل و ونا  أن ة كان حم كرون مب كآ مكأيت يف عل  عب لئال ة ان جمرذ أتكل  مب لال يف علظرفلة فان علتأسلس أونع م  ع

هبم إو عل  عب ف   كثر يف عل رآن عست (ال حم ر وحنكاه مب كآ م انكاو نكال ت كاو: (ول ك  عل(كت عجلنكة إصكم حمل كرون)و 
 وعسم عإل انة تنرلم على أصم أحرايج  تل  عل  ا ة ألت  ما ذكر نر  عسم عإل انة ك الم (أولئ  على ه ى م  نهبم). 
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وكتككا يف نسكككم عاعكككحف (ول كككاىلي) هب(كككزة علككى ايج حتتلكككة للتنرلكككم علكككى أن عهل(كككزة م سككانة وذلككك  مككك  علرسكككم علتكككافل يو  
 وم ت ى عل لاس أن ت تا عهل(زة يف علسطر     عأللف. 

 [)  18[ ولم عحل(  يف علس(اوعت وعألنض وعشلا وحني تظهنرون]17(فسرحان هللا حني متسان وحني تعرحان] 
 

 3231صفحة : 
 
علفاج ت ت ي عتعال ما    ها مبا نرلهنا وهي فاج فعلحةو أو عطف تفرةع على ما نرلهنا ون  كان أول عل المل نالم (أومل   

ةتف روع يف أهفسهنم ما الع هللا علس(اوعت وعألنض وما  لنهن(ا إال ابحلع)و وعل (أ عاىل  إو أكثر علناس يف نالكم (ول ك  
هبم عل فان فالتفرةع أو عإلفعا  ان ي ع  ذل  فل ان عا عاذ مك  (سكرحان هللا) إهشكاج أكثر علناس ال ة (لان)و وعارعذ 

 تنزةم هللا ت او ع(ا هسراه إللم م  عل مز ع  إحلاج علناس     ماهتم وإهشاج وناج عللم. 
اشكركني علكى وعخلطاب يف (متسان) و(تعكرحان) م كع للنطكاب علك   نرلكم يف نالكم (ص إللكم ترت كان)و وهكا ماتكم إو ع 

لرة ككة عاللتفككات مكك  حكك(اىلر علغلرككة عارت ىلككة مكك  نالككم (أو مل ةتف ككروع يف أهفسككهنم) إو آارهككا ك(ككا عل(ككت آهفككا. وهكك ع هككا 
عألهسككا ابسككت (ال معكك ن (سككرحان) يف ماعنككع عسككت (الم يف عل ككالمل ويف عل ككرآن مثكك  نالككم ت ككاو (سككرحاهم وت ككاو ع(ككا 

(سككرحان) يف عل ككالمل إن مل ة كك  هككا عات ككني ك(ككا ت ت ككلم أنككاعل أىل(ككة عللغككة.  ةشككركان)و وهككا علغالككا يف عسككت (ال معكك ن
 وه ع قأ عست (ال حنا نالم ت او (فسر   (  ن   حني ت امل)و ونال عألعشى يف ذعللتم:          

 وسر  على حني عل شلات وعل حى ونالم (حني متسانو وحني تعرحانو وعشكلاو وحكني تظهنكرون) ظكرو  مت ل كة مبكا  
يف إهشككاج علتنزةككم مكك  م ككآ علف كك و أ  ةنشككأ تنزةككم هللا يف هكك ه عألونككات وهككي عألتككزعج علككب ةتمككزأ علزمككان إللهنككاو وعا عككاذ 

 علتأةل  ك(ا ت ال: سرحان هللا ذوما. وسل   م مسل  عإللناب ألهم مناسا ا امل علثناج. 
  أمر ابلتسكرل  كأهكم نلك : فسكرحاع هللا سكرحاان. وتا    ض عافسرة  أن ة ان (سرحان) هنا مع نع وعن ا   ال ع  ف  

وعللم خيرص ما نو  أن انفع    عأل نق سأل ع   عراس: ه  جت  علعلاعت عخل(س يف عل رآن( نال: ه م. وتال نالم ت او 
(فسرحان هللا حني متسان وحني تعرحان) إو نالم (وحني تظهنرون). فاذع ص  مكا نو  عنكم فتأوةلكم: أن (سكرحان) أمكر 

 من ة الاع: سرحان هللاو وها كناةة ع  علعالة ألن علعالة تشت(  على نال:  سرحان نم عألعلى و ( ه  . 
ونالم (حني متسان) إو آاره إ انة إو أونات علعلاعت وهكا ة ت كي أن ة كان عخلطكاب ماتهنكا إو عاكؤمنني. وعاناسكرة  

 هللا  نامة علعالة يف أتزعج عللامل وعللللة. مع سا  م أهم اا وع هم  س  معأهم ل نهنم   ر ه (ة 
وه ع علتفرةع ةؤذن من علتسرل  وعلتح(ل  علاعن ني إهشاج وناج على هللا كناةة ع  علش ر ع  علن (كة ألن علتعك   إلهشكاج  

على علن (ة  علثناج ع ا حعال عإله امل أو علاع   م ة ل على أن عااذ  ما   ثم على عا   يف ذل  عا امل إال نع  عجلزعج
 مبا يف لانمو ك(ا ونذ (فان مل ت  نوع على م افأتم فاذعاع لم). 

وللست علعلاعت عخل(س وأوناهتا هي عارعذ م  عيةة ول   هسمت على هسج صاحل لش(الم علعلاعت عخل(كس وأوناهتكا  
 للهنا: سرحان هللا. وذل  م  إعما  عل رآنو ألن علعالة وإن كان فلهنا تسرل  وةطلع عللهنا علسرحة فال ةطلع ع
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 وأحلف عحلني إو مجلب (متسان) و(تعرحان).  
ون مل ف   عإلمساج على ف   عإلصرا : إمكا ألن عالسكت (ال عل كرم ة تكربون فلكم علللكايل مرك أ عك ذ عألايمل كثكأع نكال ت كاو   

 ةركك أ عخللككع ص ة لكك ه ص إللككم (سككأوع فلهنككا للككايل وأايمككا آمنككني)و وإمككا ألن عل ككالمل اككا ونككع ع ككا ذكككر عحلشككر مكك  نالككم (هللا
 ترت ان)و وذكر نلامل علساعة انسا أن ة ان عإلمساج وها آار عللامل االرع يف عل ه  ف  مل هلم ذكره. 

 (وعشلا) عطف على (حني متسان).  
 ت او  ك  ونالم (ولم عحل(  يف علس(اوعت وعألنض) مجلة م رتحة  ني علظرو  تفل  أن تسرل  عاؤمنني هلل للس انف ة هللا 

 انف ة عاسرحني ألن هللا حم(اذ يف علس(اوعت وعألنض فهنا قو ع  مح ان. 
وت  مي عكرون يف (ولم عحل( ) إلفاذة عل عر عالذعاىلي جلنس عحل(  على هللا ت او ألن مح ه ها عحل(  عل ام  على حنكا  

 علت  مي لالهت(امل   (أ عجلاللة.  ناهلم: فالن علشماعو ك(ا ت  مل يف لال ة سانة علفاحتة. ول  أن جت  
وعإلمساج: حلال عاساج. وعإلصرا : حلال علعرا . وت  مل يف نالم (فالع عإلصرا ) يف سانة عأله امل. وعإلمساج: عنكرتعب  

 قروب علش(س إو عل شاج. وعلعرا : أول علنهنان. وعإلظهنان: حلال ونت علظهنر وها هعف علنهنان. 
   
 

 3232صفحة : 
 
 (  عإلف ككال علكك    زتككم للكك اال يف عا ككان مثكك : أجنكك و وأهتككمو وأميكك و وأ ككأمل يف حلككال عألونككات مكك  عاسككاج ونكك  عسككت  

وعلعكرا  وعلظهنككر تشككرلهنا لكك ل  عحللككال ابل كان يف عا ككان. فل ثككر أن ة ككال: أصككر  وأحكحى وأمسككى وأعككتم وأ ككرقو نككال 
 ت او (فأتر اهم مشرنني). 

 عن  نالم ت او (وال تطرذ عل ة  ة عان نهبم ابلغ عة وعل شي) يف سانة عأله امل. وعل شي: ما     عل عرو ون  ت  مل  
[) ه ه عجل(لكة  ك ل مك  مجلكة 19(خيرص عحلي م  عالت وخيرص عالت م  عحلي و ي عألنض     ماهتا وك ل  هرتان] 

ني متسكان) ومكا عطكف عللهنكاو أ  هكا (هللا ةر أ عخللع ص ة ل ه). ونا  أة ا أن ت ان مانع عل لة جل(لكة (سكرحان هللا حك
مسككتحع للتسككرل  وعحل(كك  لتعككرفم يف عانلانككات ابإلنككاذ عل ملككا وابإلحلككاج   كك  عاككات. وعاتككأ مكك  تعككرفاتم عل ظل(ككة 
تعر  عإلحلاج وعإلماتة يف عحللاعن وعلنرات ألهم هلكل للغكرض عا عكاذ مك  إوركات علر ك  نذع لل كالمل علكى مكا ت ك مل مك  

 عخللع ص ة ل ه ص إللم ترت ان).  نالم (هللا ةر أ
فتحع  م  ذل  أن عألمر  تسرلحم ومح ه م لال ممرة : إةفاج حكع  ك ره عافكاذ  فكاج علتفرةكع يف نالكم (فسكرحان هللا)و  

وإةفاج حع علت ظلم وعإلتاللو وعا عاذ ها إارعص عحلي م  ع الت. وأما عطف (وخيرص عالت م  عحلي) فلالحرتعس مك  
  نتم على   ض علتعرفات وإلظهنان عملا ن نتم أصا تف   عل  ة . عنتعان ن

 ويف عيةة علطراق. وه ع عخلطاب لل(ؤمنني ت رةض ابلرذ على عاشركني.  
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وعإلارعص: فع   يج حما  ع  حاوةم. ة ال: أارتم م  عل عنو وأارص ة ه م  تلرمو فهنا هنا مست (  إلهشاج  يج  
 م   يج. 

 انع يف (خيرص) (و لي) الستح ان عحلالة عل ملرة مث  نالم (هللا عل   ةرس  علراي ). فهنك ع عإلاكرعص وعإلتلان  علغة عا 
وعإلحلاج آةة عظل(ة على عستح انم علت ظلم وعإلفرعذ ابل راذة إذ أوذع ه ع علنظامل عل ملا يف عااتاذعت فم   يف علشيج 

علثا تة عاتعرفة ون   يف تكرعب عألنض نكاى هكرص علكزنع وعلنركات  عل   ال حلاة لم ناة واعاىلل جت لم ةنتج عأل لاج عحللة
 حلا انملا. 

وإارعص عحلي م  عالت ةظهنر يف أحاعل كثأة منهنا: إهشاج عألتنة م  علنطفو وإهشاج علفرعخ م  علرلض؛ وإارعص عالكت   
 خيكرص مك  قكالة عاشكركني أفاحك  مك  م  عحلي ةظهنر يف عل  س ون  ت  مل يف سكانة آل ع(كرعن. ويف عيةكة إميكاج إو أن هللا

عاؤمنني مث  إارعص اال     علالل  م  أ لم علالل     عاغأةو وإارعص هن   نكت عتركة  ك  ن ل كة مك  أ لهنكا أحك  أىل(كة عل فكر 
ون  نالت للنيب صلى هللا عللم وسلم  ما كان أه  اراج أحا إيل أن ةك لاع مك  أهك  اراىلك  وعللكامل مكا أهك  اركاج أحكا 

أن ة زوع م  أه  اراىل و ف ال هلا علنيب صلى هللا عللم وسلم:  وأة ا   أ  ستزة ة  حرا لنكا  سكرا هكان عإلسكالمل  . إيل 
وإارعص أمل كلثكامل  نكت ع ركة  ك  أم م كلإ مك  أ لهنكا. واكا كل(كت أمل كلثكامل  نكت ع ركة نسكال هللا صكلى هللا عللكم وسكلم يف 

عها ةرومان نذها إو م ة حسكا  كرو  عهل هكة ف الكت: اي نسكال هللا أان  أن إسالمهنا وهمرهتا إو عا ةنة حني تاج أاا 
عمرأة وحال علنساج إو عل  ف فأاشى أن ةفتنال يف ذةو وال صرب يلو ف كرأ علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم (خيكرص عحلكي مك  

علنسكاج عاهنكاترعت إو عا ةنكة عالت)و وهزلت آةة عالمتحكان فلكم ةرذهكا نسكال هللا صكلى هللا عللكم وسكلم إللهن(كا وكاهكت أول 
     صل  عحل ةرلة. 

وعلتشرلم يف نالم (وك ل  هرتان) نعتع إو ما ةعل  لم م  عا كان نرلم وهكا مكا فلكم إهشكاج حلكاة  كيج   ك  ماتكم  نكاج  
ن ة ان على ما ن مناه م  أن نالم (وخيرص عالت م  عحلي) للس م عاذع م  عالست الل ول نم عحرتعس وت (لة. ونا  أ

علتشككرلم نعت ككا إو أنككرب مكك كان وهككا إحلككاج عألنض   كك  ماهتككاو أ  وكككاارعص علنرككات مكك  عألنض   كك  ماتككم فلهنككا ة ككان 
إاككرعت م مكك  عألنض   كك  أن كنككتم أمككاعم فلهنككاو ك(ككا نككال ت ككاو (وهللا أهرككت م مكك  عألنض هرككام ص ة لكك كم فلهنككا وخيككرت م 

 ثال ذون عألول. إارعتا). وال وتم النتعان علتشلرم على عل
وعا آ: أن عإل  عج وعإلعاذة متساواين فللس علر       عاات معما م  ع تك عج عخللكع ول ك  عاشكركني ح (كاع عإللكف  

 يف ماحع حت لم عل   . 
ونرأه ونرأ انفع وحفل ومحزة (عالت)  تش ة  عللاج. ونرأه علرانان ابلتنفلف. ونرأ عجل(هنان (هرتان)   م علتاج علفانلة.  

 محزة وعل ساىلي  فتحهنا. 
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[) اكا ككان عالسكت الل علكى علر ك  مت ك(نا آايت علكى 20(وم  آايتم أن ال  م م  ترعب ص إذع أهكتم  شكر تنتشكرون]  
تفرذه ت او ابلتعر  وذاللتم على علاح عهلة عهت   م  ذل  عالست الل إو آايت على ذل  علتعر  عل ظكلم قكأ مكا فلكم 
إورات علر   تثرلتا لل(ؤمنني وإع عن ا  أ ركاع يف عإلهللة. ون  سر ت ست آايت على علاح عهلةو وع ت ىلت   ل(ة (وم  
آايتم) تنرلهنا على عحتاذ قرحهناو فهن ه هي عيةة عألوو وهلا  رم ابالست الل على علر   ألن الع علنكاس مك  تكرعب و ك  

رعص عحلي م  عالتو فل ل  كاهت هي عألوو يف عل كر اناسرتهنا اكا نرلهنكا عحللاة وعالهتشان فلهنم ها حرب م  حروب إا
 فم لت هلعا م  ذالىل  علر   إو ذالىل  عظلم عل  نة. وه ه عيةة كاىلنة يف الع تاهر عإلهسان وت امي  شرةتم. 

 لنككاه هطفككة يف نككرعن وت كك مل كلككف كككان عخللككع مكك  تككرعب عنكك  نالككم ت ككاو (ول كك  ال نككا عإلهسككان مكك  سككاللة مكك  لككني ص ت 
 م ني) يف سانة عاؤمنني. 

ف (أ علنعا يف (ال  م) عاىل  إو مجلع علنكاس وهك ع يف م كآ نالكم ت كاو يف سكانة عحلكج (فكاان ال نكاكم مك  تكرعب ص  
 م  هطفة ص م  عل ة) عيةة. 

صك  عخلل كةو وهكم إذع أتملكاع عل(كاع وه ع عست الل للناس مهفسهنم ألصم أ  ر هبا  ا ساعهاو وعلناس ة ل(كان أن علنطكف أ 
أن علنطفة تت ان م  ع لغك عجو وأن علغك عج ةت كان مك  هركات عألنضو وأن هركات عألنض مشكت(  علكى عألتكزعج علرتع لكة علكب 
أهرتتم ف ل(اع أصم خملانان م  ترعبو فر ل  عست امل ت   علت اة  م  علرتعب آةة للناس أ  عالمة على عظلم عل ك نة مكع  

 ع افلا. كاهم أمر 
على أهم مي   أن ة ان عالست الل مرنلا على ما ها  اىلع  ني علرشر أن أص  عإلهسكان تكرعب حسكر(ا أهركأت  كم عألذاين   

 كلهنا. 
 وهب ع علتأوة  ةع  أة ا أن ة ان م آ (ال  م م  ترعب) الع أصل م وها آذملو وأول علاتاه أظهنرها.  
ع عحللكاة ألن علكرتعب ابنذ اي كس وذلكك  لركع عاكاتو وعحللكاة ت ت كي حككرعنة فكالرتعب مكاعت ال حلكاة فلكم ولر كم منككا  لطرك  

ونلا ككة ف(كك  ذلكك  علرككانذ عللككا س ةنشككأ عانلككاق عحلككي عاكك نك. ونكك  أ ككأ إو عحللككاة وعإلذنعك   الككم (إذع أهككتم  شككر)و وإو 
رات ص إو هطفة ص إو ألاعن علتنلكع علتعر  وعحلركة   الم (تنتشرون). واا كان متامل علرشرةة ةنشأ ع  تطان علرتعب إو ه

يف أ منة متتاللة عطفت عجل(لة  ر  عاهنلة عل عل على ترعاي علكزم  مكع ترعاكي علرتركة علك   هكا عألصك  يف عطكف عجل(ك  
  ر  (ص). 

 وص نت عجل(لة  ر  عافاتأة ألن عل ان  شرع ةظهنر للناس فمأة  احكع عألتنكة أو اكروص علفكرعخ مك  علركلضو ومكا  كني 
ذل  م  عأللاعن علب عنت اها حر  عاهنلة هي ألاعن افلة قأ مشاه ة؛ ف ان عجل(ع  ني حر  عاهنلة وحر  عافاتكأة 
تنرلهنا على ذل  علتطان عل ملا. وحع  م  عا انهة  ني حكر  عاهنلكة وحكر  عافاتكأة  كرم علطركاق وإن ككان مرتكع كك  

 م  عحلرفني قأ مرتع عيار. 
 على عألنض وعلتراع   ني علناس يف عألع(ال نال ت او (فاهتشروع يف عألنض).  وعالهتشان: علظهنان 
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(ومككك  آايتككككم أن الككككع ل كككم مكككك  أهفسكككك م أ وعتكككا لتسكككك ناع إللهنككككا وت ككك   لككككن م مككككاذة ونمحكككة إن يف ذلكككك  يايت ل ككككامل  
عل اىللكة وأسكاس علتناسك و  [) ه ه آةة اثهلة فلهنا عظة وت كأ  نظكامل علنكاس عل كامل وهكا هظكامل عال ذوعص وكلناهكة21ةتف رون]

 وها هظامل عملا ت لم هللا مرت زع يف عجلرلة ال ةش  عنم إال علش عذ. 
وهي آةة تنطا  على ع ة آايت منهنا: أن ت   لملهسكان انمكاس علتناسك و وأن ت ك  تناسكلم ابلتكزعوص ومل ن لكم كتناسك   

ف آاكر ألن علتكأهس ال  عك   عكنف خمكالفو علنرات م  هفسمو وأن ت   أ وعص عإلهسان مك  صكنفم ومل ن لهنكا مك  صكن
وأن ت   يف ذل  علتزعوص أهسا  ني علزوتني ومل ن لم تزعوتا عنلفا أو مهنل ا كتزعوص عل فاذعو وأن ت    كني كك   وتكني 
ماذة وحمرة فالزوتان ة اانن م  نر  علتزوعص متماهلني فلعرحان     علتزوعص متحا نيو وأن ت    لنهن(ا نمحكة فهن(كا نرك  

لتزوعص ال عالفة  لنهن(ا فلعكرحان   ك ه مرتعمحكني كرمحكة عأل كاة وعألمامكةو وألتك  مكا ةنطكا  عللكم هك ع علك لل  وةتر كم مك  ع
 علن م وعل الىل  ت لت ه ه عيةة آايت ع ة يف نالم (إن يف ذل  يايت ل امل ةتف رون). 

ألهثكىو وإةك عع هظكامل عإلنركال  لنهن(ككا يف وهك ه عيةكة كاىلنكة يف الكع تكاهر علعكنفني مك  عإلهسكان: صكنف علك كرو وصكنف ع 
 ترلتهن(ا. وذل  م  عل عتلات علنسرلة  ني علعنفني. 
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 ون  أذمج يف عالعتران هب ه عيةة عمتنان  ن (ة يف ه ه عيةة أ ان إللهنا   الم (ل م) أ  ألت  هف  م.   
وت لت عيايت ل امل ةتف كرون ألن علتف كر وعلنظكر يف تلك   و(ل امل ةتف رون) مت لع ب(آايت) اا فلم م  م آ عل اللة. 

 عل الىل  ها عل   نلي كنهنهنا وةزة  علناظر  عانة مبنافع أارى يف ح(نهنا. 
 وعل ة  ةتف رون: عاؤمنان وأه  علرأ  م  عاشركني عل ة  ةؤمنان     هزول ه ه عيةة.  
 ان وعإلان . وعخلطاب يف نالم (أن الع ل م) جل(لع هاع عإلهسان عل ك 
 وعلزوص: ها عل    م ةعأ للاعح  اثن فلطلع على عمرأة علرت  ونت  عارأة فم   هللا ل   فرذ  وتم.  
 وم آ (م  أهفس م) م  هاع مو فم(لع عأل وعص م  هاع علناسو وأما نال أت إ  رع:           
نر ف(  ت اذةرهنمو وك ل  ما ةزع(كم عاشك اذون مك  وتزوتت يف علشرلرة قاال                       غزعل وص نب  ق   

 علتزوص ابجلنلات وما ةزع(م أه  عخلرعفات وعلروعايت م  وتاذ  نات يف علرحر وأصا ن  ةتزوص   ض عإلهس  ر  هنا. 
وعلسكك ان: هنككا مسككت ان للتككأهس وفككر  علككنفس ألن يف ذلكك   وعل عحككطرعب علاحشككة وعل (كك  وعلسكك ان علكك   هككا  وعل  

 جلسم ك(ا نالاع: عل(أن إو ك ع وعه طع إو ك ع. عحطرعب ع
 وح(  (لتس ناع) م آ لت(للاع ف     ر  (إو) وإن كان ح م أن ة لع ب(عن ) وحناها م  علظرو .  
 وعااذة: عحملرة. وعلرمحة: صفة تر   على حس  عا املة.  
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كثككأة متالك     ككهنا عكك    كض ةظهنرهككا علتأمكك    وإمنكا ت كك  يف ذلك  آايت كثككأة ابعترككان ع كت(ال ذلكك  عخللككع علكى ذنككاىلع 
 وعلت  ر  ل  ةتم(ع منهنا آايت كثأة. 

وعلالمل يف نالم (ل امل ةتف رون) م نكاه  كرم علت(للك  وهكا م كآ أورتكم صكاحا مغكو عللرلكا وةظهنكر أهكم وعسكطة  كني م كآ   
وعتكا) وذككر يف عا كآ عل شكرة  مك  م كال علت(لل  وم آ علت لل . ومثلم يف عاغو   الكم ت كاو (ت ك  ل كم مك  أهفسك م أ  

 علالمل أن ع   مال  يف كافلتم مساه المل علت  ةة ول لم ةرة  ت  ةة ااصةو ومثلم   الم ت او (فهنا يل م  ل ه  وللا). 
[) هك ه عيةكة علثالثكة 22(وم  آايتكم الكع علسك(اوعت وعألنض وعاكتال  ألسكنت م وألكاعه م إن يف ذلك  يايت لل كااني] 

آةة علنظامل عألنحي يف الع عألنض مبم(اعهنا وس اصا؛ فنلع علس(اوعت وعألنض آةة عظل(ة مشهناذة مبا فلهنا م   وهي
تعانةف عألترعمل علس(اوةة وعألنحلةو وما ها حم  عل ربة م  أحاعهل(ا عات انهة عاتال مة كاللل  وعلنهنان وعلفعالو وعات اذة  

 كال لا وعالخنفاض. 
علكى عألنض هكاع عإلهسكان نكرن مكا يف   كض أحاعلكم مك  عيايت مبكا يف الكع عألنض مكك  عيايتو  وإذ نك  ككان أ كر  مكا 

واككل مكك  أحاعلككم عاتنالفككة ألصككا أ كك  عككربة إذ ككككان فلهنككا عاككتال   ككني أ ككلاج متحكك ة يف عااهلككةو وألن هاتككم عألحكككاعل 
نضو فااتال  عأللسنة سررم عل رعن مولان عانتلفة هل ع علناع علاعح  جن  أسراب عاتالفهنا م  آاثن الع علس(اوعت وعأل

خمتلفكة متراعك ةو وعاككتال  عأللكاعن سكررم عاككتال  عجلهنكات عاسك اهة مكك  عألنضو وعاكتال  مسكامتم أ كك ة علشك(س هلككا؛ 
 فهني م  آاثن الع علس(اوعت وعألنض. 

وعت وعألنض متهنل ع لم وإمياج ول ل  فالظاهر أن عا عاذ ها آةة عاتال  عللغات وعأللاعن وأن ما ت  مم م  الع علس(ا 
 إو عهطاعج أسراب عالاتال  يف أسرعن الع علس(اوعت وعألنض. 

ونك  كاهككت هكك ه عيةككة مت ل كة محككاعل عرحككلة يف عإلهسككان مال مكة لككم فرتلكك  عاال مككة أ كرهنت عألحككاعل عل عتلككة عاطل ككة ص  
 ا علسا ع. علنسرلةو فل ل  ذكرت ه ه عيةة ع ا عيةتني علسا  تني حسا علرتتل

ون  ظهنر وتم عا انهة  ني الع علس(اوعت وعألنض و ني عاتال  ألس  علرشر وألاعصمو وت ك مل يف سكانة آل ع(كرعن نالكم  
 (إن يف الع علس(اوعت وعألنض وعاتال  عللل  وعلنهنان يايت ألوو عأللراب). 

لنا مك  نسكال إال  لسكان نامكم) ونالكم (لسككان وعأللسكنة: مجكع لسكانو وهكا ةطلكع علكى عللغكة ك(كا يف نالككم ت كاو (ومكا أنسك 
 عل   ةلح ون إللم أعم(ي). 

وعاكتال  لغككات علرشككر آةككة عظل(كة فهنككم مككع عحتككاذهم يف علنككاع ككان عاككتال  لغككاهتم آةككة ذعلكة علككى مككا كاهككم هللا يف قرةككزة  
لككف وعحلكك   وعلككزايذة علرشككر مكك  عاككتال  علتف ككأ وتناةككع علتعككر  يف وحككع عللغككاتو وتركك ل كلفلاهتككا ابللهنمككات وعلتنف

  ل  تتغأ عألصال عاتح ة إو لغات كثأة. 
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فكال  كك  أن عللغككة كاهكت وعحكك ة للرشككر حكني كككاهاع يف م ككان وعحك و ومككا عاتلفككت عللغكات إال ابهتشككان نراىلكك  علرشككر يف   
غكات  تاسككع عحلاتككة إو علت ركأ عكك  أ ككلاج مل عاكاعل  عاتراعكك ةو وتطككرق علتغكأ إو لغككاهتم تطرنككا تك ننلا؛ علككى أن تاسككع علل

ة   للت رأ عنهنا حاتة ن  أوتا عاتالفا يف وحع عألمسكاج هلكا فااتلفكت عللغكات  ك ل  يف تاهرهكا ك(كا عاتلفكت فل(كا  
كان متف ا عللم  لنهنا اباتال  هلمات علنطعو وعاتال  علتعر و ف ان الاتال  عأللسنة ماتران. ف(حك  عل كربة هكا 

عحتكككاذ أصككك  علنككاع ك الكككم ت كككاو (تسككك ى مبككاج وعحككك  وهف ككك     كككهنا علككى   كككض يف عألكككك ) واكككا يف ذلككك  عاككتال  مكككع 
 عالاتال  م  عألسرعن عا ت لة إايه. 

وونع يف عإلصحا  عحلاذ  عشر م  سفر علت اة  ما ةاهم ظاهره أن عاتال  عأللس  حع  ذف ة وعح ة   ك  علطافكان  
ذلك . وعلظكاهر أهكم ونكع يف عل ركانة ت ك مي وأتاكأ وأن علتفكرق ونكع نرك  ترلرك  عأللسك . يف أنض اب   وأن علرشر تفرناع   ك  

 ون  عل  يف ذل  عإلصحا  مبا ةنزه هللا ع  م لالم. 
ونلكك : أنعذ اباككتال  عأللسككنة عاككتال  عألصككاعت  لكك  تت(ككاةز أصككاعت علنككاس عات ل(ككني  لغككة وعحكك ة فن ككر  صككاحا  

 علعات وإن كان قأ مرىلي. 
ا عاكتال  ألكاعن علرشكر فهنكا آةكة أة كا ألن علرشكر منحك ن مك  أصك  وعحك  وهكا آذملو ولكم لكان وعحك  ال حمالكةو ول لكم وأم  

علرلكاض عاشككاب  (ككرةو فل(ككا ت ك ذ هسككلم تككاجت عأللككاعن عانتلفكة يف  شككرعهتم وذلكك  عالاككتال  م لكال ل كك ة علكك  أ هنككا 
أ اة  خمتلفي عللان مث  عاتال  م  أمل ساذعج وأب أ لضو ومنهنكا عل لك   عااعل  عانتلفة ابحلرعنة وعلربوذةو ومنهنا علتاعل  م 

وعألمكرعض علككب تككؤور تلاةنككا يف عجللكك و ومنهنككا عاككتال  عألق ةككة ولك ل  مل ة كك  عاككتال  ألككاعن علرشككر ذلككلال علككى عاككتال  
علي ع   سلنا يف أنتا تم يف  علناع    ها هاع وعح و فللرشر ألاعن كثأة أصالها علرلاض وعلساعذن ون  أ ان إو ه ع أ ا

 علطا   الم:          
 ابلنز  حر قأ عألتسكاذ                      حىت كسا  لاحهنا سكاعذع   
وعلع لا عكتسرت علرلاحكا                      حىت ق ت تلاذهكا   احكا وككان أصك  عللكان علرلكاض ألهكم قكأ حمتكاص   

عن حلكامل علرشكر علكب حتكت علطر كة عجلل ةكة متحك ة عللكان. ومك  علرلكاض وعلسكاعذ عهشك ت إو علة وألن علتشرة  أوركت أن ألكا 
ألاعن نراىل  علرشكر فمكاج منهنكا عللكان عألصكفر وعللكان عألمسكر وعللكان عألمحكر. ومك  عل ل(كاج وهكا  ككانلي  ت ك  أصكال ألكاعن 

محكككر وهككا لككان سكك ان نككانة أمرة كككا علرشككر والوككة: عأل ككلض وعألسككاذ وعألصككفرو وهكككا لككان أهكك  علعككني. ومككنهنم مكك   عذ عأل
 عألصللني عا عاة  هناذ أمرة ا. 

 وععلم أن م  جم(اع عاتال  عللغات وعاتال  عأللاعن متاةزت عألت عمل علرشرةة وعحت ت خمتلطات أهساهبا.  
رو وعجلكك مل ونكك  نسكك(اع أتكك عمل علرشككر عين إو والوككة أتكك عمل أصككللة وهككي عجلكك مل عل اناسككي عأل ككلضو وعجلكك مل عاغككايل عألصككف 

عحلرشي عألسكاذو وفرعاهكا إو مثاهلكة وهكي عأل كلضو وعألسكاذو وعحلرشكيو وعألمحكرو وعألصكفرو وعلسكاميو وعهلنك  و وعاكالم  
 هسرة إو  الذ عاالةا  . 

وت   ذل  آايت يف نالم (إن يف ذل  يايت لل ااني) اكا عل(كت مك  تفاصكل  ذالىللكم وعللكمو أ  آايت جل(لكع علنكاسو  
 أ نالم آهفا (إن يف ذل  يايت ل امل ةتف رون). وها هظ
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وعلالمل يف نالم (لل ااني) هظأ ما ت  مل يف عيةة نرلهنا. وت   ذل  آايت لل ااني ألهم م رن م لامل ل ةهنم مب نهنم علشك ان  
 اايتم مبمرذ علتفات عل ه  ذون إم ان هظر. 

 لالمل أ  ألويل عل لم. ونرأ عجل(هنان (لل ااني)  فت  علالمل. ونرأه حفل   سر ع 
[) هكك ه آةككة نع  ككة وهككي  23(ومكك  آايتككم منككام م ابلللكك  وعلنهنككان وع تغككاؤكم مكك  ف ككلم إن يف ذلكك  يايت ل ككامل ةسكك( ان] 

كاىلنككة يف أعككرعض مكك  أعككرعض علنككاس ال خيلككا عنهنككا أحكك  مكك  أفككرعذهمو إال أصككا أعككرعض مفاننككة قككأ مال مككة ف اهككت ذون 
 ة علثالثة ول ل  ذكرت ه ه عيةة    ها. عألعرعض علب أنل(ت عللهنا عية

وحالة علنامل حالة عملرة م  أحاعل عإلهسان وعحللاعن إذ ت   هللا لم يف هظامل أععاب ذماقم ناهاان ةسرتذ  م ناة جم(اعم  
عل عيب     أن ة رتةم فش  عإلعلاج م  إع(ال ع لكم وتسك ه فل رتةكم  كرم مكات خيك ن إذنعككم وال ة طك  حرككات أع كاىلم 

رىللسلة ول نم ةثرطهنا حىت ةرلر م  علزم  م  عنع كافلا السرتتاع ناتم فلفلع م  هامتم وت اذ إللم حلاتم كاملةو ونك  ت ك مل عل
 ذل  عن  نالم ت او (ال أتا ه سنة وال هامل) يف سانة علر رة. 

   
 

 3236صفحة : 
 
 وعانامل مع ن مل(ي للنامل أو ها عسم مع ن.   
مت لككع ب(منككام م). وعلرككاج للظرفلككة مب ككآ (يف) فالنككاس ةنككامان ابلللكك  ومككنهنم مكك  ةنككامل ابلنهنككان يف ونالككم (ابلللكك  وعلنهنككان)  

 عل اىللة و اصة أه  عألع(ال عا نلة إذع عسرتعحاع منهنا يف منتعف علنهنان اعاصا يف علرالذ عحلانة أو يف فع  عحلر. 
قو وت ك  هك ع كناةكة عك  عهلركاب إو عل (ك  ألن عال تغكاج وعال تغاج م  ف   هللا: للا علكر ق ابل (ك  ألن ف ك  هللا علكر   

ةستلزمل عهلراب م  علناملو وذل  آةة أارى ألهم هشكا  عل كاة   ك  أن اكانت وفشكلت. ول كان ع تغكاج علكر ق مك  اعكاىلل 
عل لكك   علنهنكان أللككع هنكا فلككم ة لك  ابلللكك  وعلنهنككان. ولك  أن جت كك  عك مل ت للكك ه مبثك  مككا نلكك   كم (منككام م) لالسكتغناج   اللككة

عل   نرلم  ت  ةر: وع تغاؤكم م  ف لم فلهن(ا. ون  ت لف صاحا عل شا  فم   عل المل م  نرل  عللف وعلنشكر؛ علكى 
 أن عللف ونع فلم تفرةعو ووتهنم حمشلم عل زوةو من علت  مي لالهت(امل اةة عللل  وعلنهنان. 

ني: أحكك  ا: أن هكك ة  حالتككان مت ككاونمن علككى ونكك  ت لككت ذالالت عانككامل وعال تغككاج مكك  ف كك  هللا ل ككامل ةسكك( ان لككاتهن 
علناس ن  ععتاذو ا ف   م  ةت  ر يف ذاللتهن(كا علكى ذنلكع صكنع هللا ت كاو؛ ف( ظكم علنكاس يف حاتكة إو مك  ةكانفهنم علكى 

 ه ه عل اللة وةر  هم إللهنا. 
 ت كاو  كا ةشك ر  كم صكاحا واثهلهن(ا: أن يف ما ةس( م علناس مك  أحكاعل علنكامل مكا هكا أ ك  ذاللكة علكى عظكلم صكنع هللا  

علنامل م  أحاعل هامكمو ألن علنكاىلم ال ة كر  مك  هامكم إال عالسكت  عذ لكم وإال أهكم حكني ةهنكا مك  هامكم ة لكم أهكم ككان انىل(كا؛ 
فأما حالة علناىلم يف حني هامم وم  عن تنرهنم ا  ةانظمو و  انه ابألصاعت علب ت ع   ر مو وعألحاعج علب تنتشر على  عره 

أو ال تنرهنكككمو ككك  ذلككك  ال ةتل ككاه علنكككاىلم إال  طرةككع عخلكككرب مكك  علككك ة  ة اهككان أة اظكككا يف ونككت هامكككم. فطرةككع عل لكككم فتنرهنككم 
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 تفاصل  أحاعل علنكاىل(ني وعاتالفهنكا علسك(عو ونك  ةشكاه  عاكرج حكال هكامل قكأه إال أن عربتكم  نامكم عخلكاص  كم أ ك و فطرةكع 
 ل ل  نل  (ل امل ةس( ان). علس(ع ها أعم علطرق ا رفة تفاصل  أحاعل علناملو ف

 وأة ا ألن علنامل  ال ذون علش ان اباس(اعات ابذئ ذ    ج نر  أن  ال ذون علش ان ابارعرعت.  
وأترةت صفة (ةس( ان) على (نامل) لملمياج إو أن علس(ع مت(   منهنم حكىت كأهكم مك  م امكات نكاملتهنم ك(كا ت ك مل يف  

 علر رة.  نالم ت او (يايت ل امل ة  لان) يف سانة
ووتم ت   ذل  آايت اا ةنطا  عللم م  ت ك ذ علك الالت  ت ك ذ عاسكت لني وتالك  ذنكاىلع تلك  عيةكة    كهنا عك    كض   

 ك(ا ت  مل آهفا. 
 وم آ علالمل يف نالم (ل امل ةس( ان) ك(ا ت  مل يف م ناه عن  نالم (إن يف ذل  يايت ل امل ةتف رون).  
ا وةنكككزل مككك  علسكك(اج مكككاج فلحلكككي  كككم عألنض   ككك  ماهتكككا إن يف ذلككك  يايت ل كككامل (ومكك  آايتكككم ةكككرة م علكككربق اافكككا ول( ككك 

[) تل  آةة اامسكة وهكي مت ل كة ابإلهسكان وللسكت متعكلة  كمو فكان علكربق آةكة مك  آايت صكنع هللا وهكا مك  24ة  لان]
يف عل كاعمل عل لاةكة ال تشكاه  الع عل اى عل هنرابىللة علنانعهلة يف عألسحرة وت لهنا آاثنع مشاه ةو وكم م  ناى أمثاهلكا منرثكة 

 آاثنها. 
وم  عحل م عإلهللة يف كان علربق مرىللا أن ذل  ةثأ يف علنفاس اافا م  أن ة ان هللا سلطم ع كاابو ول( كا يف أن ة كان  

ركال أنعذ  م اأع للناس فلط( ان يف هزول عاطرو ول ل  أع رم   الم (وةنزل م  علس(اج ماج) فكان هكزول عاطكر  كا خيطكر ابل
 عن  ذكر علربق. 

ونالم (م  آايتم) تان وجمرون  تكاص إو ت ك ةر ككان إن ككان ظرفكا مسكت رعو أو إو مت لكع إن ككان ظرفكا لغكاع. ومانكع هك ع  
عجلككان وعكككرون يف هكك ه عيةككة وعنذ علككى مثكك  ماعنككع أمثالككم يف عيايت علسككا  ة وعلالح ككة علشككرلهنة هبككاو وذلكك   ككا ةكك عا إو 

    عجلان وعكرون يف م آ مرت أ خمرب عنم ابجلان وعكرون عا  مل عللم محال على هظاىلرهو فل ان عا آ: وم   ععتران ما ة كر
آايتم إنعذتم إايكم علربق عخلو فل ل  نال أىل(ة علنحا: نا  هنا ت   علف   عا انع مب آ عاع ن م  قأ وتكاذ (أن) وال 

 (أن) حم وفةو وت لاع منم نال عروة    علانذ.  ت  ةرهاو أ  م  قأ هعا عا انع  ت  ةر
           

 ونالاع ما تشاج ف لت أهلا                      إو عإلصرا  آور ذ  آاثن ونال لرفة:            
 أال أةهن ع علزعتر  عح ر علاقى    
 

 3237صفحة : 
 
اهلان)  رفكع (أعرك ) يف مشكهنان عل كرعجعتو ونكاهلم يف عاثك : وت لاع منكم نالكم ت كاو (نك  أفغكأ هللا أتمكرول أعرك  أةهنكا عجلك  

تس(ع ابا ل   اكأ مك  أن تكرعهو ونكال علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم  كك  ةكامل تطلكع فلكم علشك(س ت ك ل  كني عونكني صك نةو 
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ة  نوعه وت ككني علرتكك  علككى ذع تككم فتح(لككم عللهنككا أو حت(كك  عللهنككا متاعككم صكك نة  ونالككم فلككم  ومتككلإ عألذى عكك  علطرةككع صكك ن
 علرنان  ومسلم ع  أم هرةرة. 

ومكك   كك ةع عالسككت (ال تفككن  هكك ه عيايت يف علت رككأ عكك  م ككال عاعكك ن مهككاعع صككلغة علككاعنذة يف عالسككت (الو مكك  ت رككأ  
 عككلغة صككرة  عاعكك ن منة ك الككم (ومكك  آايتككم الككع علسكك(اوعت وعألنض) ونالككم (وع تغككاؤكم مكك  ف ككلم)و واباعكك ن علكك   

رتعن (أن) عاع نةة ابلف   عااحي (أن الع ل م م  أهفسك م أ وعتكا) وعنرتعصكا ابلف ك  عا كانع (ومك  آايتكم ةنسر  م  عن
أن ت كككامل علسككك(اج وعألنض ممكككره)و وابسكككم عاعككك ن منة (ومككك  آايتكككم منكككام م ابلللككك  وعلنهنكككان)و ومكككرة ابلف ككك  عككككرذ عاكككؤول 

 اباع ن (وم  آايتم ةرة م علربق). 
عكرون مت ل ا ب(ةرة م) وت كان (مك ) ع ت عىللكة يف ماحكع عحلكال مك  علكربقو وت كان مجلكة (ةكرة م علكربق) ول  أن جت     

م طافة على مجلة (وم  آايتم منام م ابللل  وعلنهنان) عخل فل ان تغلأ عألسلاب ألن منا  ه ه عيةة ها ت رةر علنكاس هبكا 
وعإلنكرعن مصكا آةكة  لنكةو فهنك ع علت رةكر كالك   يف نالكم ت كاو  إذ هي قأ متعلة   وعهتم فللس حظهنم منهنا ساى مشكاه هتا

 (هللا عل   نفع علس(اوعت  غأ ع(  تروصا)و وللتأتى عطف (وةنزل م  علس(اج ماج) عللم ألهم ت (لة هل ه عيةة. 
ؤوالن مب ككآ ونالككم (اافككا ول( ككا) مف ككال ألتلككم م طككا  عللككم. وعاككرعذ: اافككا هافاهككم ول( ككا تط( اهككم. فااعكك نعن مكك 

عإلنعذةو أ  إنعذة أن هافاع اافا وتط( اع. ون  ت  مل عل المل على علربق يف نالم (وها عل   ةرة م علربق اافا ول( ا) يف 
 سانة علرع . وت  مل هنال  أن (اافا) مف ال لم و(ل( ا) ك ل  وتاتلم ذل . 

لب هي أسراب علربق وهزول عاطر واروص علنرات وت لت ه ه عيةة آايت الهطاعىلهنا على ذناىلع عظل(ة يف الع عل اى ع 
م  عألنض     تفافهنا وماهتا. وهلإ عالهتفاع هب ه عيايت مصحاب صفة عل    ألن عل    عاست لم قأ عاشاب   اهة 

 عل ناذ وعا ا رة كا  يف فهنم ما يف تل  عا كانعت م  عل الىل  وعحل م على حنا ما نرن يف هظاىلره آهفا. 
(ة  لان) على لفظ (نامل) لملمياج إو ما ت  مل ذكره آهفا يف مثلم. وم آ علكالمل يف نالكم (ل كامل ة  لكان) مثك  م كآ  وإترعج 

 أاتهنا يف نالم (ل امل ةتف رون). 
(ومك  آايتكم أن ت ككامل علسك(اج وعألنض ممككره ص إذع ذعكاكم ذعككاة مك  عألنض إذع أهككتم هرتكان) ات(ككت عيايت هبك ه عيةككة  

علب ذلت على عظلم عل  نة على حفظ هظامل عانلانكات عل ظل(كة   ك  ال هنكا؛ فنلكع علسك(اوعت وعألنض علساذسة وهي 
آةككة مسككت لة ت كك متو و  ككاج هظامهن(ككا علككى  ككر عل ككرون آةككة أاككرى. ومانككع عل ككربة مكك  هاتككم عيةككة هككا أوهلككا وهككا أن ت ككامل 

 علس(اج وعألنض ه ع عل لامل عات   ممر هللا ذون قأه. 
لامل هنا: علر اج عل ام  عل   ةشرم   اج عل اىلم قأ عا طمع وقكأ عل اعك  مك  نكاهلم: نامكت علسكاقو إذع عظكم ف( آ عل  

فلهنا علرلع وعلشرعج. وه ع ها عا رب عنم يف نالم ت او (إن هللا ميس  علس(اوعت وعألنض أن تزوال) ونالكم (وميسك  علسك(اج 
 أن ت ع على عألنض إال مذهم). 

إو هللا ها أمره علت اةو وها جم(اع ما وح م هللا م  هظامل عل امل عل لا  وعلسفليو ذلك  علنظكامل عحلكانس  وعألمر عا ا  
 هل(ا م  تطرق عالاتالل  ناذ ذل  علنظامل. 

 و(ممره) مت لع  ف   (ت امل)و وعلراج للسررلة.  
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ع(ككا نكك  ةتككاهم مكك  نالككم (أن ت ككامل علسكك(اج و(ص) عالفككة عجل(لككة علككى عجل(لككة. وعا عككاذ مكك  عجل(لككة عا طافككة عالحككرتعس  
وعألنض ممره) م  أ  ةة وتاذ علسك(اوعت وعألنضو فأفكاذت عجل(لكة أن هك ع علنظكامل عألنحكي ة تكانه عالاكتالل إذع أنعذ هللا 

 عه  اج عل امل عألنحي وإح ان عخللع إو عحلشر تسملال على عاشركني  ورات علر  . 
  عألنض إذع أهكتم هرتكان) لكلس مك  متكامل هك ه عيةكة علساذسكة ول نكم ت (لكة وإذمكاص ف( (ان مجلة (إذع ذعاكم ذعاة مك 

 ماتم إو من ر  علر  . 
   
 

 3238صفحة : 
 
ويف مت لككع عكككرون يف نالككم (مكك  عألنض) عحككطرعب؛ فالكك   ذهككا إللككم صككاحا عل شككا  أهككم مت لككع ب(ذعككاكم) ألن   

لف كك  نككا  أن ة ككان مكك   ككؤون علفاعكك  ونككا  أن ة ككان مكك   ككؤون (ذعككاكم) اككا ع ككت(  علككى فاعكك  ومف ككال فككاات لع اب
عاف ال علكى حسكا عل رةنكةو ك(كا ت كال: ذعكات فكالان مك  أعلكى عجلرك  فنكزل إيلو أ  ذعاتكم وهكا يف أعلكى عجلرك . وهك ع 

 كك  عالسككت (ال اككال  علغالككا ول كك  ذلككت عللككم عل رةنككة مككع علتفعككي مكك  أن ة ككان عكككرون مت ل ككا ب(هرتككان) ألن مككا  
حكر  عافاتككأة ال ة (ك  فل(ككا نرلهنكاو علككى أن يف هك ع عانككع هظكرع. وال نككا  ت لل كم ب(ذعككاة) ل ك مل ع ككت(ال عاعك ن علككى 

 فاع  ومف الو وها وتلم وكفاك   وق ناىللم. وأنال: نرةا منم نالم ت او (أولئ  ةناذون م  م ان   ل ). 
 و(م ) ال ت عج عا انو وعكرون ظر  لغا.  
 ن ة ان عكرون حاال م  ح(أ علنعا يف (ذعاكم) فهنا ظر  مست ر. ونا  أ 
ونا  أن ة ان (م  عألنض) مت ل ا ب(هرتان) نك مل عللكم. وهك ع ذككر يف مغكآ عللرلكا أهكم ح كاه عكنهنم أ كا حكاص يف    

ع أن ة كان هلكم كتكاب علانكفو وهك ع أحسك  وأ  ك  عك  علت لكفو وعللكم فت ك مي عككرون لالهت(كامل ت رة كا  طكئهنم إذ أحكالا 
اروص م  عألنض ع      صأونهتم فلهنا يف نكاهلم عحمل كي عكنهنم   الكم ت كاو (ونكالاع أإذع حكللنا يف عألنض أىلنكا لفكي الكع 

 ت ة ) وناهلم (أإذع كنا ترعاب وأابؤان أىلنا انرتان). 
رون وعاظكرو  مك  حك ة  علرحكرو وأما ن لة ت  مي عا (ال على (إذع) علفماىللة فاذع سلم ع مل تكاع ه فكان علتاسكع يف عكك 

 ف(  عل ما كلف س  ابب علتاسع فلم صاحا مغو عللرلا يف عجلهنة علثاهلة م  علراب عخلامس. 
وتيج  ر  عافاتأة يف نالم (إذع أهتم هرتان) إلفاذة سرعة اروتهنم إو عحلشر ك الم (فامنا هي  ترة وعح ة فكاذع هكم  

 ابلساهرة). 
ي أن ة ان ما    ها مرت أ. وتيج  رب عارت أ مجلة ف للة إلفاذة علت ا  عحلاصك  مك  حت(ك  علف ك  و(إذع) علفماىللة ت ت  

 ح(أ عارت أ ف أهم أعل  ذكره ك(ا أ ان إللم صاحا عافتا . 
 وتيج ابا انع الستح ان علعانة عل ملرة يف ذل  عخلروص ك الم (فاذع هم م  عألت ع  إو نهبم ةنسلان).  
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[) أترككع ذكككر إنامككة هللا ت ككاو علسكك(اوعت وعألنض ابلتكك كأ من ككك  26 علسكك(اوعت وعألنض ككك  لككم نككاهتان](ولككم مكك  يف 
عل  الج يف علس(اوعت وعألنض عرل  هلل ت او فل ان م  م (الت ما ت (نتم مجلة (وم  آايتكم أن ت كامل علسك(اج وعألنض 

 لس(اج وعألنض. ممره) ف طفت عللهنا ه ه ع جل(لة  ايذة لرلان م آ إنامتم ع
فالالمل يف نالم (ولم م  يف علس(اوعت وعألنض) المل عال و وعلالمل يف نالم (كك  لكم نكاهتان) المل علت اةكةو أ  ت اةكة ت  ةكة  

 عل ام  إو م (الم ل  ف عل ام    اهم فرعا يف عل ( و و تأاأه ع  م (الم. 
 (اهلا. وعللم ت ان (م ) صاذنة على عل  الج ك(ا ها علغالا يف عست  
وظاهر م آ عل نكات عمتثكال عألمكرو فلمكا  أن ة كان عا كآ: أصكم من كاذون ألمكره. وإذ نك  ككان يف عل  كالج ععكاة كثكأون  

ت ني أتوة  عل نات ابسكت (الم يف عالمتثكال ألمكر علت كاة و أو يف علشكهناذة هلل ابلاح عهلكة   اللكة عحلكالو وهك ع هكا عا عكاذ 
  ذكر عيايت علست إةرعذ علف ل ة  ورات علاح عهلة فال  (  نناهتم على عمتثاهلم اا فمكرهم هنا ألن ه ع عل المل أونذ   

هللا  ككم مكك  أمككر علت للككف مرا ككرة أو  اعسككطة ألن عانلانككات متفككاوتان يف عالمتثككال للت للككف؛ فالشككلطان أمككره هللا مرا ككرة 
   علشمرة فأك  منهنا؛ إال أن ذل  نر  ع ت عج علت للف. ابلسماذ آذمل فلم ميتث و وآذمل أمره هللا مرا رة أن ال فك  م

وعانلانات علس(اوةة  تثلان ألمره ساعان يف مرحاتم نال ت او (وهم ممره ة (لكان). وأمكا عانلانكات عألنحكلة عل  كالج  
ت كاو عحنكرع  مكنهنم فهنم خملانان للطاعة نال ت او (وما ال كت عجلك  وعإلهكس إال لل رك ون)و فزةكر علكزعىلغني عك  لاعكة هللا 

ع  علفطرة علب فطروع عللهناو وهم يف عحنرعفهنم متفاوتان؛ فال الان عل ة  أ ركاع ابهلل فم لكاع لكم أهك عذعو وعل عكاة علك ة  مل 
 خيرتاع ع  تاحل هو ول نهنم نمبا االفاع   ض أوعمره نللال أو كثأعو هم يف ذل  آا ون جباها م  عإلابق متفاوتان فلم. 

 م م  علس(اوعت وعألنض ك  لم ناهتان) م طافة على مجلة (وم  آايتم أن ت امل علس(اج وعألنض ممره). فم(لة (ول 
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ونا  أن ت ان مجلة (ولم م  يف علس(اوعت وعألنض ك  لكم نكاهتان) ت (لكة جل(لكة (ص إذع ذعكاكم ذعكاة مك  عألنض إذع   

لسكك(اوعت وعألنض ككك  لككم نككاهتانو فككال نات مب ككآ عالمتثككال علاعنككع يف ذلكك  أهككتم هرتككان) علككى م ككآ: ولككم ةامئكك  مكك  يف ع
عللامل وها عمتثال عخل اع ألن عمتثال علت للف ن  عه  ى ابه  اج عل هلاو أ  ال ةس هنم إال عخل اع فلهنا فمر هللا  م مك  

م طافكة علكى مجلكة (ص إذع ذعكاكم  أصم (ةامل تشهن  عللهنم ألسكنتهنم وأةك ةهنم وأنتلهنكم مبكا ككاهاع ة (لكان)و فت كان عجل(لكة 
 ذعاة م  عألنض إذع أهتم هرتان). 

 وعل نات ت  مل يف نالم (ناهتا هلل حنلفا) يف سانة علنح .  
[) ت  مل 27(وها عل   ةر أ عخللع ص ة ل ه وها أهان عللم ولم عاث  عألعلى يف علس(اوعت وعألنض وها عل زةز عحل لم] 

سانة وأعل  هنا للرآ عللم نالم (وها أهان عللم) ت (لكة للك لل  إذ مل تك كر هك ه علت (لكة هظأ ص ن ه ه عيةة يف ه ه عل
 هناك. 
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فهن ع ع ت عج  تاتلم عل المل إو عاشركني لرتاعكم إو هظكأه عاسكاق إلكلهنم. وهك ع أ كرم ابلتسكللم عجلك يل يف عانكاظرةو ذلك    
 روع إعاذتم   ك  عاكاتو وعسكت ل علكلهنم هنالك    لكاس عاسكاوعةو واكا  ألصم اا ععرتفاع من هللا ها ابذئ الع عإلهسانو وأه

ككان إه ككانهم عإلعككاذة   ك  عاككات مت كك(نا حت ةك  مف ككال عل كك نة عإلهللكة تككاج علتنككا ل يف عالسكت الل إو أن حت ةكك  مف ككال 
ن على علعاهع مك  صكن تم عل  نة لا سلم هلم ل ان ة ت ي إم ان علر     لاس عألحرى فان إعاذة عاعناع مرة اثهلة أها 

 عألوو وأذا  حتت أتوأ ن نتم فل(ا ت انفم علناس يف م  ونعهتم. 
ف الككم (أهككان) عسككم تف ككل و ومان ككم مانككع عل ككالمل عااتككمو فظككاهره أن (أهككان) مسككت (  يف م ككآ عافاحككلة علككى لرة ككة  

 ع يف م آ نالم ت او (أف للنا ابخللع عألول  ك  إنااج عل نان وعلتسللم عجل يلو أ  عخللع علثال أسهن  م  عخللع عألولو وه
هم يف لرس م  الع ت ة ). ومرعذه: أن إعاذة عخللع مرة اثهلة مساوةة لر ج عخللع يف ت لع عل  نة عإلهللةو فتح(  صكلغة 

 علتف ل  على م آ ناة علف   عاعاقة لم ك الم (نال نب علسم  أحا إيل  ا ة عاهو إللم). 
أن نالم (وهكا أهكان عللكم) جمكرذ ت رةكا ألفهنكامهنم ع كا   الكم (ولكم عاثك  عألعلكى يف علسك(اوعت وعألنض)و  ولمل انة إو 

 أ  ورت لم وعستحع علشأن عألص عل   ال ة اس  شؤون علناس عات انفة وإمنا ل ع  علت رةا ألفهنام م. 
سالمل يف عإلحلاج:  ال لانة للرشر أن ةنف وع قان وعألعلى: م ناه عألعظم علرالر صاةة ح ل ة عل ظ(ة وعل اة. نال حمة عإل 

عحل (ة ك(ا ال لانة هلم أن ةنف وع م عانهم حاج علش(س ول نهنم ةنالان منهنا ما حتلكا  كم أ عكانهم ونك  أتهكع    كهنم يف 
ألفهنككامل علت رككأ عكك  وتككم عللطككف يف إةعككال م ككال عل ككالمل عكلكك  إو فهنككم عإلهسككان ل لككا ذنتككة عل ككالمل عكلكك  ونعككان نترككة ع

علرشككرةة فككان علنككاس إذع أنعذوع أن ةفهن(ككاع علكك وعب مككا ةرةكك ون مكك  ت كك ميهنا وأتاأهككا وحنككاه ونوأهككا ت عككر عكك  فهنككم عل ككالمل 
علعاذن ع  عل  ال مع حسنم وترتلرم هزلاع إو ذنتة متللز علرهناىلم وأوصلاع م اص هم إللهنا مصاعت ة  اصا الىل ة هبكا مك  

 رة م  أصاعهتا  عه. علعفأ وحناه م  عألصاعت عل رة
ونالم (يف علس(اوعت وعألنض) صفة لل(ث  أو حال منمو أ  كان عستح انم عاث  عألعلى مست رع يف علس(اوعت وعألنضو  

أ  يف كاىلنات علس(اعت وعألنضو فاارعذ: أهلهناو على حك  (وعسكأل عل رةكة)و أ  هكا ماصكا  م كر  علعكفات وأعظكم 
الىل ككة وعلرشككر عا تكك     ككاهلم وال ععتكك عذ ابا طلككني مككنهنم لسككنافة ع ككاهلم ويف ذالىلكك  علشككؤون علككى ألسككنة عل  ككالج وهككي عا

 عألذلة عل اىلنة يف علس(اوعت ويف عألنضو ف   تل  عألذلة  اه ة من هلل عاث  عألعلى. 
علغكرض عاتحك    وم  مجلة عاث  عألعلى عزتم وح (تم ت او؛ فنعا ابل كر هنا ألص(ا علعفتان عللتان تظهنكر آاثن كا يف 

عنم وها   ج عخللع وإعاذتم؛ فال زة ت ت ي علغآ عاطلع فهني ت ت ي متامل عل  نة. وعحل (ة ت ت ي ع(امل عل لم. وم  آاثن 
 عل  نة وعحل (ة أهم ة ل  عخللع    نتم وأن علغاةة م  ذل  عجلزعج وها م  ح (تم. 
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مككا مل ككت أميككاه م مكك   ككركاج يف مككا ن ننككاكم فككأهتم فلككم سككاعج هككافاصم  (حككرب ل ككم مككثال مكك  أهفسكك م هكك  ل ككم مكك    
[) أتركع حكرب عاثك  إلم كان إعكاذة عخللكع ع كا ذللك    ىلكم 28كنلفت م أهفسك م كك ل  هفعك  عيايت ل كامل ة  لكان]

  ك  ماهتكا)    رب مث  إل طال علشرك ع ا ذللللم عات  مني يف نالم ت او (خيرص عحلي مك  عالكت) ونالكم (و لكي عألنض
للنككتظم علكك لل  علككى هكك ة  عألصككلني عاهن(ككني: أصكك  علاح عهلككةو وأصكك  علر كك و وةن شككف ابلت(ثلكك  وعلت رةككا   كك  صاحككم 

   لل  عل   . وعخلطاب لل(شركني. 
وحككرب عاثكك : إة اعككم ووحكك مو وعللككم فاهتعككاب (مككثال) علككى عاف ككال  ككمو أو ةككرعذ   ككر م ت لككم حككرابو أ  مككثال وهظككأعو  

فاهتعاب (مثال) علكى عاف اللكة عاطل كة ألن (مكثال) حلنئك  ةكرعذ  حكراب معك ن حكرب هبك ع عا كآ. ونك  ت ك مل عنك   وعللم
 نالم ت او: (إن هللا ال ةستحي أن ة رب مثال ما) يف سانة علر رة. 

 وعلالمل يف نالم (ل م) المل علت لل و أ  حرب مثال ألتل مو أ  ألت  إفهنام م.  
  أهفس م) ع ت عىللة مت ل ة ب(حرب)و أ  ت   ل م مثال منتزعا م  أهفس مو وعألهفس هنا تنس و(م ) يف نالم (م  

علناس ك الم (فسل(اع علكى أهفسك م)و أ  مكثال مك  أحكاعل مجكاعت م إذ ال هلكا عجل(اعكة عك  انس هلكم عرلك  وهكم ة رفكان 
اب جل(لكع عألمكة ابعتركان وتكاذ فرةكع فكلهنم أحاعل عل رلك  مكع سكاذهتم سكاعج مكنهنم مك  ميلك  عرلك ع ومك  ال عرلك  لكم. فاخلطك

 ةنطرع عللهنم ه ع عاث . 
 وعالستفهنامل مست (  يف عإله ان ومنا  عإله ان نالم (فل(ا ن نناكم) إو آارهو أ  م   ركاج هلم ه ع علشأن.  
عاسكككتفاذ مككك  و(مكك ) يف نالكككم ( كككا مل كككت أميككاه م) تر ل كككلةو و(مككك ) يف نالكككم (مكك   كككركاج)  عىلككك ة مؤكككك ة ا ككآ علنفكككي  

 عالستفهنامل عإله ان . فاجل(ع  ني ه ه عحلرو  يف كالمل وعح  م  نرل  عجلناس علتامل. 
وعلشكركاج: مجكع  كرة و وهكا عاشككانك يف عاكال ل الكم (فل(كا ن ننكاكم)و وعلفككاج للتفرةكع علكى علشكركةو أ  فت اهكاع متسككاوة   

 فل(ا أهتم فلم  ركاج. 
 ح(أ علفاع  يف (ساعج).  ومجلة (هافاصم) يف ماحع عحلال م  
وعخلا : عهف ال هفسال ةنشأ م  تانع إصا ة م روه ةر ىو وها هنا علتاني م  علتفرةإ يف حظاظهنم م  عألن عق ولكلس  

 ها علرعا   رةنة نالم (كنلفت م أهفس م)و أ  ك(ا تتانان أهفس م م  إحاعة ح ان م عن هم. 
 اج  ا مل ت أمياصم م  عانالرني ألصم   ض عانالرني. وعألهفس علثال مب آ: أهفس عل ة  هلم  رك 
وهكك ع عاثكك  تشككرلم هلئككة مركرككة هبلئككة مركرككة؛  ككرهنت عهللئككة عانتزعككة مكك   عككم عاشككركني أن عألصككنامل  ككركاج هلل يف علتعككر   

ع ذلك  ة رتفكان مصكا وذعف ان ع  أوللاىلهنم ما ةرة ه هللا م  تسلإ ع اب أو حناه إذ  ع(اع أصم  ف اؤهم عنك  هللا وهكم مك
خملانككة هلل فككاصم ة الككان يف تلرلككتهنم  لرلكك  ال  ككرة  لكك  إال  ككرة ا هككا لكك   . هكك ه عهللئككة  ككرهنت هبلئككة انس هلككم عرلكك  
صانوع  كركاج يف أن عق سكاذهتم  كركة علكى علسكاعج فعكان سكاذهتم  ك نون إذع أنعذوع أن ةتعكرفاع يف تلك  عألن عق أن ة كان 

م. وه ع علتشرلم وإن كان منعرفا ك(اع عارككا مك  عهللئتكني نك   لكر قاةكة ك(كال هظكاىلره إذ هكا تعرفهنم قأ مرحي ل رل ه
نا   للتفرةع يف أتزعج ذل  عارككا  تشكرلم مالك  عخللكع كلهنكم ابلك ة  ميل كان عرلك عو وتشكرلم عألصكنامل علكب هكي خملانكة هلل 

الع يف مل ككم  تشككرة  عل رلكك  يف علتعكككر  يف أن عق ت ككاو مب(اللكك  علنككاسو وتشككرلم تشككرة  عألصككنامل يف علتعككر  مككع عخلكك
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ساذهتمو وتشكرلم  ع(هنكم عك ول هللا عك    كض مكا ةرةك ه يف عخللكع ألتك  تلك  عألصناملوو كفاعتهنا  ك ن أصكحاب عألن عق 
مكك  علتعككر  يف حظككا  عرلكك هم علشككركاج تعككرفا ف اهككم. فهنكك ه عهللئككة عاشككرم هبككا هلئككة نرلحككة مشككاهة يف عل ككاذة ال وتككاذ 

هلكا يف عككرفهنم ف اهككت عهللئكة عاشككرهنة منفلككة من ككرةو ولك ل  أذاكك  عللهنككا عسككتفهنامل عإله كان وعجلحككاذ للنككتج أن علعككانة ألمثا
عازعامة لأصنامل صانة ابللة  طرةع علتعاةر وعلتش ل  إ رع ع ل ل  عا آ عالعت اذ  علرال  يف علعكانة عحملساسكة عاشكاهة 

 علراللة. 
عيايت ل ككامل ة  لككان)و أ  هفعك  علكك الىل  علكى عالعت ككاذ علعكحل  تفعككلال كهنكك ع ولك ل  ع ككا جب(لكة (ككك ل  هفعك   

 علتفعل  وحاحا  لناو ومجلة (إن يف ذل  يايت ل امل ة  لان) عستئنا  ع ت عىلي. 
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لكزذعذ عاؤمنكان ة لنكا وعل امل عل ة  ة  لان هم عاتنزهان ع  عا ا رة وعإلعرعضو وعلطالران للحكع وعحل كاىلع لكافرة ع كاهلمو ف  

 وةؤم  علغافلان وعل ة  تروص عللهنم حالالت عاشركني ص تن شف عنهنم مبث  ه ه عل الىل  علرلنة. 
ويف ذكر لفظ (نامل) وإترعج علعفة عللم إمياج إو أن ه ه عيايت ال ةنتفع هبا إال م  كان عل    م  م امات ناملتم ك(ا  

 لان) يف سانة علر رةو وت  مت لم هظاىلر كثأة. ت  مل يف نالم ت او (يايت ل امل ة  
وعل ال يف إةثان وصكف عل  ك  هنكا ذون قكأه مك  أوصكا  علنظكر وعلف كر ككال ال فل(كا ت ك مل عنك  نالكم (ومك  آايتكم ةكرة م  

 علربق اافا ول( ا) إو نالم (ة  لان). 
 كك  ةنتف ككان ك الككم ت ككاو (ومككا ة  لهنككا إال  ويف هكك ع ت ككرةض اباتعككلرني يف  ككركهنم مصككم للسككاع مكك  أهكك  عل  ككالو وللسككاع 

 عل ااان) ونالم (ومث  عل ة  كفروع ك(ث  عل   ةن ع مبا ال ةس(ع إال ذعاج وه عج صم   م ع(ي فهنم ال ة  لان). 
 ونالم (ك ل ) ت  مل هظأه يف نالم ت او (وك ل  ت لناكم أمة وسطا).  
[)  إحكرعب إ طككايل اكا ت كك(نم 29  أحك  هللا ومكا هلككم مك  انصككرة ]( ك  عتركع علكك ة  ظل(كاع أهككاعجهم  غكأ علككم ةهنك   مكك 

علت رةض علك   يف نالكم (كك ل  هفعك  عيايت ل كامل ة  لكان) إذ عنت كى أن علشكأن أن ةنتفكع علنكاس مبثك  هك ع عاثك  فل لكع 
 ةطلرككاع عحلكككع عاشككركان مكككنهنم عكك  إ كككرعكهنم وةلمككاع حظكككأة عإلميككانو ول كككنهنم عتر ككاع أهكككاعجهم ومككا تسكككالم هلككم هفاسكككهنم ومل

 وةتفهن(اع ذالىللم فهنم ع  عل لم مبنأى. فالت  ةر: ف(ا هف تهنم عيايت عافعلة    عتر اع أهاعجهم. 
وعل ة  ظل(اع: عاشركان (إن علشرك لظلم عظلم). وت لل  عتركاع عهلكاى مهكم  غكأ علكم تشكنلع هلك ع عالتركاع فاهكم عتركاع  كهناة  

كان متحر ع م  علتاق  يف هاعه ل ل(م  فساذهو وللس ما هنا  اوال ل الم ت او (وم  مع تهنالةو فان عل امل إذع عترع عهلاى  
 أح     عترع  غأ ه ى م  هللا) يف أهم نل  كا ف م  حل  إن عهلاى ال ة ان إال ملترسا مبغاةرة ه ى هللا. 

 عهل ى عنهنم أ  ع. وعلفاج يف (ف(  ةهن  ) للتفرةعو أ  ةرتتا على عتراعهنم أهاعجهم  غأ علم عهتفاج  
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و(م ) عسم عستفهنامل إه ان  مب آ علنفي فلفل  ع(امل هفي عهلاذ  هلمو إذ علت  ةر: ال أح  ةهن   م  أح  هللا ال قأهم  
 وال عهفسهنمو فاصم م  ع(امل ما ص ق (م  ةهن  ). 

لت اةنكم علكى ذلك  ال لأمكر  وم آ (م  أح  هللا): م  ن ن لم عل الل ولرع على نلرمو فاسناذ عإلحالل إو هللا إسناذ 
  م وذل   ني. وم آ عهتفاج هاذةهنم: أن م   اولم ال ن  لم يف هفاسهنم مسل ا. 

ص عطف على مجلة هفي ه عهم ارب آار ع  حاهلم وها(ما هلم م  انصرة ) نذع على عاشركني علزعع(ني أصم إذع أصا اع  
 اطلئة عن  هللا أن عألصنامل تشفع هلم عن  هللا. 

(فانم وتهن  لل ة  حنلفا فطكرت هللا علكب فطكر علنكاس عللهنكا ال ترك ة  خللكع هللا ذلك  علك ة  عل كلم ول ك  أكثكر علنكاس ال  
 [) علفاج فعلحة. وعلت  ةر: إذع عل(ت أحاعل عا رحني ع  ذالىل  عحلع فأنم وتهن  لل ة . 30ة ل(ان]

هنمو ك الكم ت كاو (فكان حكاتاك ف ك  أسكل(ت وتهنكي هلل وعألمر مست (  يف للا علك وعمل. وعا عكاذ: أن ال هتكتم  عرعحك 
 وم  عتر  ) ونالم (فاست م ك(ا أمرت وم  مب م  )  أ  م  آم   ونالم (عذعاع إو هللا على  عأة أان وم  عتر و). 

 فاا آ: فأنم وتهن  لل ة  وعاؤمنان م  و ك(ا ةؤذن  م نالم    ه (منلرني إللم وعت اه)  علغة عجل(ع.  
نامككة علاتكككم: ت اميكككم وت  ةلكككم ابجتاهكككم نرالكككة هظكككره قكككأ ملتفكككت ميلنكككا وال مشكككاال. وهكككا متثلككك  حلالكككة عإلنركككال علكككى علشكككيج وإ 

وعلت(حض للشغ   م  ال نعر علنظكر إو صكاب نرالتكم قكأ ملتفكت مينكة وال ةسكرةو وهك ع ك الكم ت كاو (وأنل(كاع وتكاه م 
رعهلم (إل وتهنككت وتهنكي للك   فطكر علسك(اوعت وعألنض) ونالككم عنك  كك  مسكم  وعذعكاه خملعككني) ونالكم ح اةكة عك  إ ك

 ت او (ف   أسل(ت وتهني هلل)و أ  أعطلتم هللو وذل  م آ علت(حلض ل راذة هللا وأن ال ةلتفت إو م راذ قأه. 
   
 
 

 3242صفحة : 
 
أن ة كان حكاال مك  عل ك(أ وعلت رةف يف (عل ة ) لل هن  وها ذةنهنم عل   هم عللكم وهكا ذةك  عإلسكالمل. و(حنلفكا) نكا    

عاسككترت يف ف كك  (أنككم) فل ككان حككاال للنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم ك(ككا كككان وصككفا إل ككرعهلم عللككم علسككالمل يف نالككم ت ككاو (إن 
إ رعهلم كان أمة ناهتا هلل حنلفا)و وه ع ها عألظهنر يف تفسأه. ونا  كاهم حاال م  عل ة  على ما فسر  م علزتكاص فل كان 

 لم عل ة   رت  حنلف يف الاه م   اعىلا علشركو فل ان عحلنلف متثلللة ويف إوراتم لل ة  عست انة تعر لة. عست انة  تشر
وحنلف: صلغة مرالغة يف عالتعا  ابحلنف وها عال و وقلكا عسكت (ال هك ع علاصكف يف عالك  عك  علرالك و أ  عل ك ول  

 او (ن     ملة إ رعهلم حنلفا وما كان م  عاشكركني)و ونك  عنم ابلتاتم إو عحلعو أ  عاذال ومن ط ا ع  علشرك ك الم ت
 م ى يف سانة علر رة. 

و(فطككرة هللا)  كك ل مكك  (حنلفككا)  كك ل ع ككت(ال فهنككا يف م ككآ عحلككال مكك  (علكك ة ) أة ككا وهككا حككال اثهلككة فككان عحلككال كككاخلرب  
عل ة  خمتل  اصفني  كا: علتكربؤ  تت  ذ   ون عطف على علتح لع عن  علنحاة. وه ع أحس  ألهم أصر  يف إفاذة أن ه ع
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م  عإل رعكو وماعف تكم علفطكرةو فلفلك  أهكم ذةك  مسك  سكهن  ال عنكت فلكم. وهظكأه نالكم ت كاو (ومل ن ك  لكم عاتكا نل(كا) أ  
 عل ة  عل   ها فطرة هللا ألن علتاحل  ها علفطرةو وعإل رعك تر ة  للفطرة. 

عخلل ة ك(ا  لنم نالم (علب فطر علناس عللهنكا) أ  ترك  علنكاس وال هنكم وعلفطرة أصلم عسم هلئة م  علفطر وها عخللع مث   
 عللهناو أ  مت( نني منهنا. 

فحر  عالست الج مست ان لت(   مال سة علعفة ابااصا  مت نكا ةشكرم مت ك  عا تلكي علكى  كيجو ونك  ت ك مل هظكأه يف   
 : علب فطر علناس هبا. نالم ت او (أولئ  على ه ى م  نهبم) يف سانة علر رةو وح ل ة عا آ

وم آ فطر علناس على عل ة  عحلنلف أن هللا الع علنكاس نكا لني ألح كامل هك ع علك ة  وت ك  ت الل(كم مناسكرة خلل كتهنم قكأ  
جمافلة هلاو قأ انىلكني عنكم وال من كرة  لكم مثك  إوركات علاح عهلكة هلل ألن علتاحلك  هكا علك   ةسكاوق عل  ك  وعلنظكر علعكحل  

سان وتف أه ومل ةل   ععت اذع حاال الهت ى إو علتاحل   فطرتم. نكال ع ك  عطلكة: وعلك   ة ت(ك  عللكم يف حىت لا ترك عإله
تفسأ هك ه عللفظكة  أ  علفطكرة  أصكا عخلل كة وعهللئكة علكب يف هفكس عإلهسكان علكب هكي م ك ة ومهنلئكة ألن ميلكز هبكا معكناعات 

 هللاو وةست ل هبا على ن م وة ر   رعىل م. عه. 
أن مك  أت ك  عإلفعكا  عك  م كآ ككان عإلسكالمل هككا علفطكرة فأ لنكم: من علفطكرة هكي علنظكامل علك   أوتك ه هللا يف ككك   وإن مل 

خملككاقو وعلفطككرة علككب هككل هككاع عإلهسككان هككي مككا ال ككم هللا عللككم تسكك ع وع ككالو ف(شككي عإلهسككان  رتللككم فطككرة تسكك ةةو 
وعسككتنتاص عاسككررات مكك  أسككراهبا وعلنتككاىلج مكك  م كك ماهتا فطككرة  وحماولتككم أن ةتنككاول عأل ككلاج  رتللككم اككال  علفطككرة عجلسكك ةةو

ع للةو وحماولة عستنتاص أمر م  قأ سررم اال  علفطكرة عل  للكة وهكا عاسك(ى يف علكم عالسكت الل  فسكاذ علاحكعو وتزمنكا 
ات عحملساسكات من ما هرعره م  عأل لاج ها ح اىلع اث تة يف علاتكاذ وهفكس عألمكر فطكرة ع للكةو وإه كان علسافسكطاىللة ورك

 يف هفس عألمر اال  علفطرة عل  للة. 
   
 

 3243صفحة : 
 
ون   ني أ ا علي ع   سلنا ح ل ة علفطرة يف كتا م علنماة ف ال  وم آ علفطرة أن ةتاهم عإلهسان هفسم  حع  يف عل هلا   

ل نم  اه  عحملساسات وأا  منهنا ذف ة وها عان  ل نم مل ةس(ع نأاي ومل ة ت   م هرا ومل ة ا ر أمة ومل ة ر  سلاسةو و 
عحلكاالتو ص ة ككرض علككى ذهنككم  ككلئا وةتشكك   فلككم فككان أم نكم علشكك  فككالفطرة ال تشككهن   ككم وإن مل مي نككم علشكك  فهنككا مككا 
تاتركم علفطكرةو ولككلس كك  مكا تاترككم فطكرة عإلهسكان  عككاذق إمنكا علعككاذق فطكرة عل كاة علككب تسك(ى ع كالو وأمككا فطكرة علكك ه  

اذ ةو وإمنا ة ان ه ع عل  ب يف عألمان علب للست حمساسة ابل عت    هي مراذئ لل(حساسات. ابجل(لة فرمبا كاهت ك
فالفطرة علعاذنة هي م  مات وآنعج مشهنانة حم(اذة أوتا علتع ةع هبكا: إمكا  كهناذة عل ك  مثك : أن عل ك ل مجلك و وإمكا 

تهنة مكا هكي ذعىل كات  كا ة كع علتعك ةع هبكا  هناذة عألكثر؛ وإما  هناذة عل ل(اج أو عألفاح  منهنم. وللست عل عىل ات م  
يف علفطككرة ف(ككا كككان مكك  علكك عىل ات لككلس مويل ع لككي وال و ككي فاصككا قككأ فطرةككةو ول نهنككا مت ككرنة عنكك  عألهفككس ألن عل ككاذة 
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 مست(رة عللهنا من  علعىب ونمبا ذعا إللهنا حمرة علتسامل وعالصطناع عا طر إللهن(ا عإلهسانو أو  يج م  عألاالق عإلهساهلة
مث  عحللاج وعالستئناس أو عالست رعج عل ثأو أو كان عل ال يف هفسم ذع  ر  ذنلع ألن ة ان ح ا صرفا فال ةفط  لك ل  

 علشر  وةؤا  على عإللالق. عه. 
فاصككف عإلسككالمل مهككم فطككرة هللا م نككاه أن أصكك  عالعت ككاذ فلككم تككان علككى م ت ككى علفطككرة عل  للككةو وأمككا تشككرة اتم وتفانة ككم  

 أمان فطرةة أة او أ  تانةة على وفع ما ة نكم عل    وةشهن   مو وإما أن ت ان لعالحم  ا ال ةنايف فطرتم. فهني: إما 
وناعهني عا امالت فلم هي نعت ة إو ما تشهن   م علفطرة ألن للا عاعاحل م  علفطرة. وتفعل  ذل  للس ه ع ماح م  

 .   ون   لنتم يف كتام عاس(ى  م اص  علشرة ة عإلسالملة
وععلم أن  اعه  علفطرة ن  ت ان وعححة  لنة ون  ت ان افلةو ك(ا ة ت لم كالمل علشلخ ع   سكلناو فكاذع افلكت عا كال  

علفطرةة أو علترست  غأهكا فاا كطل ان  ت(للزهكا وكشكفهنا هكم عل ل(كاج عحل (كاج علك ة  مترسكاع   كاىلع عأل كلاج وعلتفرةكع  كني 
وت رحت أفهنامهنم  ماان لتعانةف علشكرة ةو وتامسكاع مرعملهنكاو وقاايهتكا وععك(اع أهفسكهنم متشاهباهتاو وسربوع أحاعل علرشرو 

  اع ع عحلع ع  أن ميللاع مع عألهاعج. 
إن عكت(ع عإلهسال ن  مو ععانع لاةلة موهامل وعاعىل  ومألافات أذالهنا عللم أه  علت لل و فااتلطت عن ه ابل لكامل   

ع علكى نراهلكاو فالتعك ت    كاهلم علتعكاق عل ن ركات  رلتكمو فتلك  خيكا  منهنكا أن تتل كى عحلع فت اول علناس عللهنا وعنمحكا 
ابلتسللم على مرون عل عان فل سر إنالعهنم عنهنا وإذنعكهنم ما فلهنا م  حترةف ع  عحلعو فلكلس لت(للزهكا إال أهك  علرسكاخ 

اع اطأها وسكلل(هنا ف كاهاع للسكا لة أصحاب عل لامل علعحلحة عل ة  حر اع يف علاصال إو عحل اىلع ك  سرل و وعستاحح
 اأ ذلل . 

وكان عإلسالمل ها علفطرةو ومال مة أح امم ا ت لات علفطرة صفة عاتل هبا عإلسالمل م   ني سكاىلر عألذاين يف تفانة كم  
(لككع أمكا أصكالم فا كرتكت فلهنكا عألذاين عإلهللكةو وهك ع مكا أفكاذه نالككم (ذلك  علك ة  عل كلم). فاإلسكالمل عكامل االك  مناسكا جل

عل عان وصاحل جب(لكع عألمكمو وال ةسكتتا ذلك  إال إذع  نلكت أح امكم علكى أصكال علفطكرة عإلهسكاهلة لل كان صكاحلا للنكاس  
 كافة ولل عان عامة ون  عنت ى وصف علفطرة أن ة ان عإلسالمل مسحا ةسرع ألن علس(احة وعللسر مرتغى علفطرة. 

فة يف نالكم (فطكرة هللا)و وتعكرة  من هللا الكع علنكاس سكااة ع كاهلم  كا ويف نالم (علب فطر علناس عللهنا)  لان ا كآ عإلحكا 
ةنككايف علفطككرة مكك  عألذاين علراللككة وعل ككاذعت عل مل(ككةو وأن مككا ةكك ا  علككلهنم مكك  عل ككالالت مككا هككا إال مكك  تككرعج علتل ككي 

للكك عن ةهناذعهككم أو ةنعككرعهم أو وعلت ككاذو ونكك  نككال علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم  ةالكك  علالكك  علككى علفطككرة ص ة ككان أ ككاعه  ككا ع
ميمسككاهم ك(ككا تنككتج علرهنل(ككة هبل(ككة مج ككاج هكك  حتسككان فلهنككا مكك  تكك عاج  و أ  ك(ككا تالكك  علرهنل(ككة مكك  ع كك  أو   ككر أو قككنم  
كاملة مج اج أ    ةلهناو أ  تال  كاملكة وة (ك    كض علنكاس إو نطكع ذةلهنكا وت عكم وهكي عجلك عاجو و(حتسكان) تك نكان 

 ابحلسو أ  حاسة علرعر. 
 فم   عللهناذةة وعلنعرعهلة خمالفة علفطرةو أ  يف تفانة هنا.  
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 3244صفحة : 
 
ويف صككحل  مسككلم أن علنككيب صككلى هللا عللككم وسككلم نككال فل(ككا ةروةككم عكك  ن ككم  وإل ال ككت عرككاذ  حنفككاج كلهنككم  أ  قككأ   

م أن ةشككركاع م مككا مل أهككزل  ككم مشككركني  وأصككم أتككتهنم علشككلالني فأتككالتهنم عكك  ذةككنهنم وحرمككت علككلهنم مككا أحللككت هلككم وأمككرهت
 سلطاان  عحل ة . 

ومجلة (ال تر ة  خللع هللا) مرلنة ا كآ  فطكرة هللا علكب فطكر علنكاس عللهنكا  فهنكي تانةكة جمكرى حكال اثلثكة مك  (علك ة ) علكى  
نكال علرع  كة  ت  ةر نع كإ حمك و . وعلت ك ةر: ال ترك ة  خللكع هللا فلكمو أ  يف هك ع علك ة و فهنكا ك الكم يف حك ة  أمل  نع يف 

  وتي كلل  هتامة ال حر وال نر وال خمافة وال سآمة  أ  يف ذل  عللل . 
ف( آ (ال تر ة  خللع هللا) أهكم علك ة  عحلنلكف علك   لكلس فلكم ترك ة  خللكع هللا اكال  ذةك  أهك  علشكركو نكال ت كاو عك   

ع هللا) م رتحة إلفاذة علنهني ع  تغلأ الع هللا علشلطان (ويمرصم فللغأن الع هللا). ونا  أن ت ان مجلة (ال تر ة  خلل
فل(كككا أوذعكككم علفطكككرة. فت كككان (ال ترككك ة  خللكككع هللا) اكككربع مسكككت (ال يف م كككآ علنهنكككي علكككى وتكككم عارالغكككة ك الكككم (ال ت تلكككان 

 أهفس م). 
عخلعكاص فنفي عجلنس مكرعذ  كم تكنس مك  علترك ة  اكاص ابلاصكف ال هفكي ونكاع تكنس علترك ة  فهنكا مك  عل كامل عاكرعذ  كم  

 ابل رةنة. 
 وعسم عإل انة لزايذة متللز ه ع عل ة  مع ت ظل(م.  
وعل لم: وصف  ا ن فل   مث  هني ولني ةفل  ناة عالتعا  مبع نهو أ  علركالر نكاة عل لكامل مثك  عسكت امل علك   هكا مرالغكة  

 يف نامل كاستماب. 
هتفككاج عالعاتككاص ة ككال: عككاذ مسككت لم ونككلمو وعل لككامل: ح ل تككم عالهتعككاب حكك  عل  ككاذ وعالحككطماعو وةطلككع جمككا ع علككى ع 

فالالق عل لم على عل ة  تشرلم عهتفاج عخلطا عنم ابست امة عل اذ وها م  تشرلم عا  ال ابحملساسو ك(ا يف نالم ت او (ومل 
 ن   لم عاتا نل(ا) ونال ت او (ذل  عل ة  عل لم) يف سانة  رعجة. 

الة ابلشيج ألصا تستلزمل عل لامل وعلت هن  نال ت او (أف(ك  هكا نكاىلم علكى كك  هفكس وةطلع أة ا على علرعاةة وعارعنرة وعل ف 
 مبا كسرت)و ومنم نلنا لرععي علتالم ة ومرعنا أحاعهلم: نلم. وةطلع عل لم على عاهنل(  وعحلافظ. 

اه ع علككى وعا ككال كلهنككا صككاحلة للح(كك  عللهنككا هنككاو فككان هكك ع عل تككاب م عككامل عكك  عخلطككأ ومت فكك  مبعككاحل علنككاس و كك  
عل تا علسالفة تعحلحا وهسنا نال ت او (وأهزلنا إلل  عل تاب ابحلع مع نا اا  كني ة ةكم مك  عل تكاب ومهنل(نكا عللكم) 
وت  مل يف لالع سانة عل هنف. فهن ع عل ة   م ناعمل أمر عألمة. نال ع(ر    عخلطاب ا اذ  ك  ترك : اي م كاذ مكا نكاعمل هك ه 

لب فطر هللا علناس عللهناو وعلعالة وهكي علك ة و وعلطاعكة وهكي عل عك(ةو ف كال ع(كر: عألمة( نال: عإلاالص وها علفطرة ع
 ص نت. ةرة  م اذ ابإلاالص علتاحل  ك الم ت او (خملعني لم عل ة  حنفاج). 

وعالسكت نعك يف نالككم (ول ك  أكثككر علنكاس ال ة ل(ككان) لك فع تككاهم وعهكم ة ككال إذع ككان هككا ذةك  علفطككرة وهكا عل ككلم ف لككف  
كثأ م  علناس عنم     ترللغمو فاست نك ذل  مصم تهنال ال علم عن هم فان كان نك   لغهنكم فكاصم تهنلكاع م اهلكم أعرض  
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إلعرعحهنم ع  علتأم  وال ة ل(ان منم إال ما ال ةفل هم مهن(هنم ألصم مل ةسك اع يف أن ةكرلغهنم علكى علاتكم علعكحل ؛ فف ك  
علكال مل ألن عا كآ ال علككم عنك هم علكى حنككا مكا نكرن يف هظككأه يف أول (ال ة ل(كان) قكأ متطلكا مف ككاال  ك  هكا منككزل منزلكة 

 ه ه علسانة. 
وعارعذ ب(أكثر علناس) عاشركان إذ أعرحاع ع  ذعاة عإلسالملو وأه  عل تاب إذ أ كاع عتركاع علرسكال صكلى هللا عللكم وسكلم  

 ب  رعت هلا عه  اج ال مط(ع    ه ألن ت اذ. ومفاننة أذايصم     إ طاهلا الهتهناج صالحلة تفانة هنا ابه  اج عألحاعل عل
وم ا   (أكثر علناس) هكم عاؤمنكانو و كر ذمكة مك  عل(كاج أهك  عل تكاب عل(كاع أح لكة عإلسكالمل و  كاع علكى أذايصكم عنكاذع:  

 فهنم ة ل(ان وة ا رونو أو حتأع: فهنم يف     ني علم وتهن . 
[ م  عل ة  فرناع ذةنهنم وكاهاع  ل ا كك  حكزب مبكا لك ةهنم 31عاشركني](منلرني إللم وعت اه وأنل(اع علعالة وال ت اهاع م   

[) (منلرني) حكال مك  حك(أ (فكأنم) لمل كانة إو أن عخلطكاب عااتكم إو علنكيب صكلى هللا عللكم وسكلم مكرعذ منكم 32فرحان]
 هفسم وعاؤمنان م م ك(ا ت  مل. 

   
 

 3245صفحة : 
 
أانب صككان ذع ها ككةو أ  ذع نتككاع مت ككرن وأن عهل(ككزة فلككم للعككأونةو وعلنا ككة:  وعانلككا: عاككال مل للطاعككة. وةظهنككر أن م ككآ  

حعة م  ع(  ةتا عم ع ذ مك  علنكاس. وأصكلهنا: ف لكة  عكلغة عاكرة ألصكا مكرة مك  علنكاب وهكا نلكامل أحك  م كامل قكأهو ومنكم 
علنكزول علكى نسكال هللا صكلى علنلا ةو وة ال: تناو اع ع(  ك ع. ويف ح ة  ع(ر  كنكت أان وتكان يل مك  عألهعكان هتنكاوب 

هللا عللم وسلم فلنزل ةاما وأهزل ةاما  عحل ة و فالالق عانلا على عاطلع عست انة لت هن  علطاعة ت هنك ع مت كرنعو وت لكت 
 تل  عالست انة كناةة ع  ماعصلة علطاعة ومال متهنا نال ت او (إن إ رعهلم حلللم أوعه منلا) يف سانة هاذ. 

ابلتا ككة. ونكك  نلكك : إن انب مككرعذ  مبو وهككا عاناسككا ل الككم يف عيةككة عااعللككة (ذعككاع نهبككم منلرككني  وفسككرت عإلان ككة أة ككا 
 إللم). وعألمر عل   يف نالم (وعت اه وأنل(اع علعالة) مست (  يف للا عل وعمل. 

لة العتركان علك ة  فرنككاع وعلك ة  فرنكاع ذةككنهنم وككاهاع  كل ا: هككم عاشكركان ألصكم عهكك وع عك ة آهلكة. وإمنككا ككرنت (مك ) علتر ل كك 
ذةنهنم   ال م  عاشركني   ال مطا  ا أو  لاانو فاظهنان حكر  عجلكر اثهلكة مكع عالسكتغناج عنكم ابلر للكة أتكلك   ظهنكان عل امك   
ك(ككا ت ككك مل يف نالكككم ت كككاو (ت كككان لنكككا علككك ع ألولنكككا وآاكككران) و كككأن علرككك ل وعلرلكككان أن نكككا  م هن(كككا إظهنكككان عل امككك  عا ككك ن 

عب علتاع كع إو عإلعكرعب عاسكت   وة كاانن يف عا كآ  ك ال أو  لكاان وهلك ع نكال علنحكاة: إن علرك ل علكى هلكة فلنرتان عك  إعكر 
 ت رعن عل ام . ونال عحمل  ان: إن علر ل م رب ابل ام  عا  نو ومثلم علرلان و ا سلان. 

 . وت  مل عل المل على م آ (عل ة  فرناع ذةنهنم وكاهاع  ل ا) يف آار سانة عأله امل 
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ونكرأ عجل(هنككان (فرنككاع)  تشك ة  علككرعج. ونككرأه محكزة وعل سككاىلي (فككانناع ذةككنهنم) ملكف   كك  علفككاج فكاارعذ ابلكك ة  ذةكك  عإلسككالمل.  
وم آ مفاننتهنم إايه ع ت اذهم منمو فاست أت عافاننكة للنرك  إذ ككان عإلسكالمل هكا علك ة  علك   فطكر هللا عللكم علنكاس فل(كا مل 

 اافاننة لشيج كان جمت( ا م مو وللس عارعذ عالنت عذ ع  عإلسالمل. ةتر اه ت   إعرعحهنم عنم ك
 وعلشلع: مجع  ل ة وهي عجل(اعة علب تشاةعو أ  تاعفع نأايو وت  مل نالم ت او (ص لننزع  م  ك   ل ة) يف سانة مرمي.  
ر : علرحكا وعال تهنكاص. وهك ه حالكة وعحلزب: عجل(اعة عل ة  نأةهنم وهزعتهنم وعح ة. و(ما ل ةهنم) هكا مكا عتف كاع عللكم. وعلفك  

ذمل(ككة مكك  أحككاعل أهكك  علشككرك ةككرعذ حتكك ةر عاسككل(ني مكك  علانككاع يف مثلهنككاو فككاذع عاتلفككاع يف أمككان علكك ة  عالاككتال  علكك   
ة ت لم عاتال  عالتتهناذ أو عاتلفاع يف عينعج وعلسلاسات الاتال  عل اعىل  فللح نوع أن نرهم ذل  عالاكتال  إو أن 

مت كاذة  متفكرنني ةل ك     كهنم    كا وةك ةع    كهنم مس   كض. وت ك مل (كك  حكزب مبكا لك ةهنم فرحككان) يف  ة اهكاع  كل ا
 سانة عاؤمنني. 

[ لل فروع مبكا آتلنكاهم 33(وإذع مس علناس حر ذعاع نهبم منلرني إللم ص إذع أذعنهنم منم نمحة إذع فرةع منهنم  رهبم ةشركان] 
(فرنكاع ذةكنهنم وكككاهاع  كل ا)و أ  فرنكاع ذةككنهنم وككاهاع  كل او وإذع مسككهنم  [) عطكف علكى مجلككة34فت(ت كاع فسكا  ت ل(ككان]

حر ف عاع هللا وح ه فرمحهنم عاذوع إو  ركهنم وكفرهم ه (ة عل   نمحهنم. فاا عاذ م  عجل(لة ها نالم (ص إذع أذعنهنم منم 
 عل فرو  ال  حكال عاكؤمنني فكاصم نمحة إذع فرةع منهنم  رهبم ةشركان)و ف(ح  عهتظامم يف م عمل عاشركني أصم ةرت ان إو

أذعنهنككم هللا نمحككة   كك  حككر  كك روع ه (ككة نهبككم وذلكك  مكك  إان ككتهنم إو هللا. وهسككج عل ككالمل علككى هكك ع عألسككلاب لل ككان مبنزلككة 
علتك ةل  مبككا يف لفككظ (علنككاس) مكك  عل (ككامل وإذماتككا لف ككللة عاككؤمنني علكك ة  ال ة فككرون ه (ككة علككرحلم. فككالت رةف يف (علنككاس) 

 غرعق. لالست
   
 

 3246صفحة : 
 
وعل رو   م عل اذ: ساج عحلال يف علر ن أو عل لو أو عاالو وه ع حنا ما أصاب نرةشا م  علش ة وعل حإ حكىت ككاهاع   

ةكرون يف عجلكا مثك  علك اان مك   ك ة عجلفكا و وحكىت أكلكاع عل ظكامل وعالتكةو ونك  أصكاب ذلك  مشكركلهنم ومكؤمنلهنم وكاهكت 
كاهاع يف نفاهلةو فالش ة أناى عللهنم. فأنسلاع إو علنيب صلى هللا عللم وسلم ةستشكف ان  كم أن     تم على عاشركني ألصم

ةككك عا هللا   شكككف عل كككر عكككنهنم فككك عا فكككأمطروع ف كككاذوع إو تكككرفهنمو نكككال ت كككاو (فانت كككا ةكككامل أتيت علسككك(اج  ككك اان مركككني) 
وسككلم. و(منلرككني) حككال مكك  علنككاس كلهنككم أ  عيايتو فك عاؤهم نهبككم ةشكك(  للككرهنم أن ةكك عا هلككم علرسككال صككلى هللا عللككم 

عستاوع يف عإلان ة إللكم أ  نعت كني إللكم   ك و وع كتغ  عاشكركان عنكم  ك عاج عألصكناملو نكال ت كاو (إان كا كفاع عل ك عب نلكلال 
 إه م عاىل ون). وت  مل (منلرني) آهفا. 

أو خيترب حالمو وت  مل يف نالكم (لل(سك  وعاس: مست ان لملصا ة. وح ل ة: عاس أهم وحع علل  على  يج لل ر  وتاذه  
 عل ة  كفروع منهنم ع عب أللم) يف عل  اذ. 
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 وعاتأ هنا اا ةستلزمم م  افة عإلصا ةو أ  ة عان هللا إذع أصاهبم افلف حر  لم عل ر علش ة .  
 كاج لأتسككامل وعإلذعنكة: مسككت انة لملصكا ة أة ككاو وح ل تهنكا: إصككا ة عاط كامل  طككر  عللسكان وهككي أحك ف إصككاابت عألع 

فهني أن  مك  عا كر وعلرلكعو وت ك مل يف نالكم ت كاو (للك وق وابل أمكره) يف سكانة عل  كاذو و(وإذع أذننكا علنكاس نمحكة مك    ك  
 حرعج) يف سانة ةاهس. 

 وعاتأ ف   عإلذعنة اا ة ل عللم م  إسرععهنم إو عإل رعك عن  ع ت عج إصا ة علرمحة هلم.  
  وعلرمحة: هللعهنم م  علش ة. 
و(ص) للرتعاي علرتيب ألن إ رعكهنم ابهلل   ك  علك عاج وعإلان كة وحعكال نمحتكم أعمكا مك  إ كرعكهنم علسكا عو ففكي علرتعاكي  

علككرتيب م ككآ علت ملككا مكك  جتككك ذ إ ككرعكهنمو وحككر  عافاتككأة (إذع) ةفلكك  أة كككا أن هكك ع علفرةككع أسككرعاع عل ككاذة إو علشكككرك 
 يف هفاسهنم.    اثن ذوق علرمحة لتأص  عل فر منهنم وك(اهم

وح(أ (منم) عاىل  إو هللا ت او. و(م ) ع ت عىللة مت ل ة ب(أصاهبم). و(نمحة) فاع  (أصاهبم) ومل ةؤه  هلكا علف ك  ألن  
أتهل  مس(ى علرمحة قأ ح ل ي وألت  علفع  ابكرون. وت  مي عكرون على علفاع  لالهت(امل  م للظهنر أن علك   أصكاهبم 

 ال قأ ذل .  ها م  ف   هللا وت  ةره
وعلككالمل يف نالككم (لل فككروع) المل علت للكك  وهككي مسككت انة ا ككآ علتسككرا علكك   ح ككم أن ةفككاذ ابلفككاج ألصككم اككا أ ككركاع مل ةرةكك وع  

 شركهنم أن ن لاه علة لل فر ابلن (ة ول نهنم أ ركاع حمرة للشرك ف ان علشرك مف لا إو كفرهم ه (ة هللا اشلة عإلف اج 
 اىللة على حنا نالم ت او (فالت طم آل فرعان لل ان هلم ع وع وحزان). وعلتسرا ابل لة علغ

 وح(أ (لل فروع) عاىل  إو علفرةع ابعتران م ناه.  
 وعإلةتاج: إعطاج علنافعو أ  مبا أه (نا عللهنم م  علن م علب هي ه (ة عإلناذ وعلر ق وكشف عل ر عنهنم.  
ت اع) تا لنكا هلكم وإهك عنع. وتكيج  فكاج علتفرةكع يف نالكم (فت(ت كاع) ألن عإلهك عن ص علتفت ع  علغلرة إو عخلطاب   الم (فت(  

 وعلتا لخ مفرعان ع  عل المل علسا ع. 
 وعألمر يف (متت اع) مست (  يف علتهن ة  وعلتا لخ.  
 وعلت(تع: عالهتفاع اباالىلم وابلن (ة م ة تن  ي.  
خو وها ن كلع. و(سكا  ت ل(كان) إهك عن مصكم ة ل(كان يف عاسكت ر  وعلفاج يف (فسا  ت ل(ان) تفرةع لمله عن على علتا ل 

 لئا عظل(او وعل لم كناةة ع  حعكال عألمكر علك   ة لكمو أ  عك  حلكال معكاىلا هبكم ال ة ل(كان كنهنهنكا عينو وهكا إميكاج 
اهاع ةسكت ملان إو عظ(تهنا وأصا قأ مرتنرة هلم. وه ع إ انة إو ما سلعا ان  كم ةكامل  ك ن مك  عالستئعكال وعخلكز  وهكم كك

   عب م  تنس ما ع ب  م عألمم عااحلة مث  عاذ ومثاذو وكاهت علغاةة وعح ة؛ فان إصا تهنم    عب سلا  عاسل(ني 
أ لر يف كان عستئعاهلم مة   عاؤمنني مرا رةو وأظهنر يف إجناج عاؤمنني م  ع عب ال ةعلا عل ة  ظل(كاع ااصكة وذلك  

 ككفاع عل ككك عب نلككلال إه ككم عاىلككك ون ةككامل هككرطو علرطشكككة عل ككربى إان منت (ككان). وعلرطشكككة هككا عاككرعذ يف نالكككم ت ككاو (إان كا
 عل ربى:  طشة ةامل   ن. 

 [)  35(أمل أهزلنا عللهنم سلطنا فهنا ةت لم مبا كاهاع  م ةشركان] 
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 3247صفحة : 

 
ا  أن ة كان مكا (أمل) من ط ةو فهنكي مثك    ك   لملحكرعب وهكا إحكرعب عهت كايل. وإذ ككان حكر  (أمل) حكر  عطكف فلمك  

   ها إحرعاب ع  عل المل علسا ع فهنا عطف نعة على نعة مبنزلة ع ت عجو وعل المل تا لخ ولامل متع  ابلتا لخ عل   أفاذه 
 نالم (فت(ت اع فسا  ت ل(ان). 

أن وفلم علتفات م  عخلطاب إو علغلرة إعرعحكا عك  خمكالرت م إو خمالركة عاسكل(ني ت ملركا مك  حكال أهك  علشكرك. ونكا   
 ة ان ما    ها متعال   الم (   عترع عل ة  ظل(اع أهاعجهم  غأ علم)و فهنا عطف ذمل على ذمل وما  لنهن(ا ععرتعض. 

وحلث(ككا ون ككت (أمل) فاالسككتفهنامل م كك ن   كك ها ألصككا مال مككة ا ككآ عالسككتفهنامل. فالت كك ةر:  كك  أهزلنككا علككلهنم سككلطاان وهككا  
وم ككآ عالسككتفهنامل عإله ككان  أهككم ت رةككر علككى عإله ككان كككأن علسككاىل  ةسككأل  عسككتفهنامل إه ككان و أ  مككا أهزلنككا علككلهنم سككلطاانو

 عاسؤول لل ر  نفي عاسؤول عنم. 
وعلسلطان: عحلمكة. واكا ت ك  علسكلطان مف كاال لملهكزعل مك  عنك  هللا ت كني أن عاكرعذ  كم كتكاب ك(كا نكالاع (حكىت تنكزل عللنكا   

ل تا ة ك الم ت او (ه ع كتا نا ةنطع علكل م ابحلكع)و أ  تك ل كتا تكمو أ   كتااب ه رؤه). وةت ني أن عارعذ ابلت لم عل اللة اب
كتككا فلككم ابل لككم عل كك نة أن علشككرك حككع ك الككم ت ككاو (أمل أتلنككاهم كتككااب مكك  نرلككم فهنككم  ككم مست(سكك ان). ونكك مل ( ككم) علككى 

 . (مشركان) لالهت(امل ابلتنرلم على سرا إ رعكهنم عل عا  يف حلز عإله ان للرعاةة على علفاصلة
[ أو مل ةروع أن هللا ةرسكإ علكر ق 36(وإذع أذننا علناس نمحة فرحاع هبا وإن تعرهنم سلئة مبا ن مت أة ةهنم إذع هم ة نطان] 

[) أعلكك  عل ككالمل علككى أحككاعل عاشككركني  ايذة يف  سككإ عحلالككة علككب 37اكك  ةشككاج وة كك ن إن يف ذلكك  يايت ل ككامل ةؤمنككان]
فلككم   كك  أن ملككز فل(ككا ت كك مل حككال تل ككي عاشككركني للرمحككة ابل فككرعن عا ت ككي أن  ةتل ككان هبككا علرمحككة وحكك ها تل لككا ةسككتاون

عاؤمنني ال ةتل اصا ابل فرعن. فأنة  تنرلهنهنم هنا إو حالة تل لهنم ح  علرمحة ابل نكا  للحك نوع ذلك  وةرمحكاع  رتكاج علفكرص 
أوككر علرمحككة وهككا عانككافع وعألحككاعل عحلسككنة  وعال تهنككال إو هللا يف ذلكك  وعألاكك  يف أسككراب عه شككافهنا. وعلرمحككة ألل ككت علككى

عاالىل(ككة ك(ككا ةنرغككي عنككم م ا لتهنككا ابلسككلئة وهككي مككا ةسككاج صككاحرم و زهككم فاا عكك  مكك  هكك ه عيةككة هلككع عاسككل(ني ابخللككع 
 عل ام و  (علناس) مرعذ  م اعاص عاشركني   رةنة أن عيةة ات(ت   الم (إن يف ذل  يايت ل امل ةؤمنان). 

ه ه عيةة إصا ة علرمحة على إصا ة علسلئة ع س علب نرلهنا لالهت(امل ابحلالة علكب ت لكت مرك أ عل كربة وأصك  ون مت يف   
عالسككت اللو ف الككم (فرحككاع هبككا) وصككف حلككال علنككاس عنكك ما تعككلرهنم علرمحككة للرككآ عللككم حكك ه يف نالككم (إذع هككم ة نطككان) اككا 

ةض  ه كان علفككر  حكىت ه كطر إو تفسككأ علفكر  ابلرطكر وحنككاه ة ت كلم عل نكا  مك  علتكك مر وعلغ كاو فلكلس يف عل ككالمل ت كر 
ألهككم عكك ول عكك  علظككاهر  ككال ذعع. وعا ككآ: أصككم ك(ككا ةفرحككان عنكك  علرمحككة وال خيطككر  رككاهلم  وعهلككا وال  زهككان مكك  اشككلتمو 

لككاس حككاهلم ف كك ل  ةنرغككي أن ةعككربوع عنكك  مككا ميسككهنم عل ككر وال ة نطككاع مكك   وعلككم ألن ننككالهنم مكك   وعلككم قككأ تككان علككى ن
عنك ما تعكلرهنم نمحككة حكني ال ةتان ككان  وعهلكاو فكال نا  هككا حمك  عإله ككان علكلهنم وهك ع ك الككم ت كاو (ال ةسككأمل عإلهسكان مكك  
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ذعكاج عخلككأ وإن مسكم علشككر فلكؤوس ننككا ) يف أن حمك  علت ملككا هككا عللكأس وعل نككا و وت ك مل ذكككر عإلذعنكة آهفككا. وعل نككا : 
 م ت او (فال ت   م  عل اهطني). عللأسو وت  مل يف سانة عحلمر عن  نال

وأذمج يف االل عإله ان عللهنم نالم (مبا ن مت أة ةهنم) لتنرلهنهنم إو أن ما ةعلرهنم م  حالكة سكلئة يف علك هلا إمنكا سكررهنا  
راع أف ككاهلم علككب ت لهنككا هللا أسككرااب اسككررات مككؤورة ال  ككلإ مسككرعنها وذناىل هنككا إال هللا ت ككاوو ف(ككا علككى علنككاس إال أن  اسكك

أهفسهنم ونروع أسراب إصا ة علسلئاتو وةت عنكاع ما فاتو ف ل  أجنى هلم مك  علسكلئات وأتك ن مك  عل نكا . وهك ع أذب 
 تلل  م  آذعب علتنزة  نال ت او (ما أصا   م  حسنة ف(  هللا وما أصا   م  سلئة ف(  هفس ). 

سا. ونرأه أ ا ع(رو وعل ساىلي   سكر علنكان علكى ونرأ عجل(هنان (ة نطان)  فت  علنان على أهم م انع ننإ م  ابب ح 
 أهم م انع ننإ م  ابب حرب و ا لغتان فلم. 

   
 

 3248صفحة : 
 
ص أه ر عللهنم إ ال علتأم  يف سنة هللا علشاىل ة يف علناس: م  حلاق عل ر وعهفرعتمو ومك  نسك(ة عحلظكا  يف علكر ق  كني   

م مل ة نطاع م   سإ علر ق عللهنم يف حني ت تأه ف  حاع يف للكا علكر ق  سإ وت تأ فاهم كثأ علاناع ك  حني ف (ا أص
ابألسراب وعل عاج ف ك ل  ككان ح هنكم أن ةتل كاع علسكاج علنكاذن مبثك  مكا ةتل كان  كم حكلع علكر قو فلسك اع يف كشكف علسكلئة 

ة (أو مل ةككروع أن هللا ةرسكككإ ابلتا ككة وعال تهنككال إو هللا و ت كككالي أسككراب  وعهلككا مككك  عألسككراب علكككب هعككرهنا هللا ت ككاوو فم(لككك
 علر ق) عخل عطف على مجلة (وإذع أذننا علناس نمحة فرحاع هبا). 

وعالسككتفهنامل إه ككان  يف م ككآ علنفككي؛ أه ككر علككلهنم عكك مل علرؤةككة تنككزةال لككرؤةتهنم ذلكك  منزلككة عكك مل علرؤةككة إل ككال آاثنهككا مكك   
 لر ق وت تأه كأصم مل ةروع ذل . عالعتران هبا. فالت  ةر: إذع هم ة نطان كلف مل ةروع  سإ هللا ع

 وعلرؤةة  عرةة.  
ومجلكة (إن يف ذلك  يايت ل كامل ةؤمنكان) تك ةل و أ  يف مجلكع مكا ذككر آايت كثكأة حاصكلة كثرهتكا مك  ع كت(ال كك  حالكة  

و  م  تل  عألحاعل على أسراب افلة وظاهرةو ومسرراهتا ك ل و وم  ت ك ذ أحكاعل علنكاس مك  عالعتركان هبكا وعألاك  منهنكا
 ك  على حسا عست  عذه. 

وال عل امل عاؤمنان   ل  ألصم أع(ع  عاىلر مبا عنمحت عللم أهفسكهنم مك  آذعب عإلميكان ومك  هعكا أهفسكهنم لطلكا  
 عل لم وعحل (ة م  علامل عل ة  وح (ة علنراجة. 

[) فكاج علتفرةكع 38حكان](فئات ذع عل رإ ح م وعاس ني وع   علسرل  ذل  اأ لل ة  ةرة ون وتكم هللا وأولئك  هكم عافل 
تفلكك  أن عل ككالمل   كك ها مرتتككا علككى عل ككالمل علكك   نرلهنككاو ونكك  ع ككت(  عل ككالمل نرلهنككا علككى حلككاق آاثن نمحككة هللا ابلنككاسو 
وإصا ة علساج إايهمو وعلى أن ما ةعلرهنم م  علساج مبا نك مت أةك   علنكاسو وذككر  سكإ علكر ق وت ك ةره. وت ك(  ذلك  

ن عل نا  ةلهنلهنم ع  عحملاسرة يف عألسرابو ف ان عألمر  ةتاج عل ك فاج وعان كا ني إن كاذع أن علفر  ةلهنلهنم ع  علش رو وأ
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إو وسككاىل   كك ر علن (ككة عنكك  حعككاهلا  كك رع مكك  هاعهنككا وعست شككا  عل ككر عنكك  هزولككمو وإو أن مكك  عحلككع علتاسكك ة علككى 
 عللككم وسككلم ابعترككان مكك  م ككم مكك  عا كلع علككلهنم علككر قو ك(ككا  ككا أن ةاسككع عللككم ن نككم؛ فاخلطككاب ابألمككر للنككيب صككلى هللا

عاؤمنني     ع عللم عإلةتاج وها عل    سإ لم يف علر قو أ  فآتاع ذع عل رإ ح م   رةنكة نالكم (ذلك  اكأ للك ة  ةرةك ون 
 وتم هللا) عيةة. ونا  أن ة ان اطااب لغأ م ني م  عاؤمنني. 

  ذل  وناع عيةة ع ا نالكم (أو مل ةكروع أن هللا ةرسكإ علكر ق اك  وعإلةتاج: عإلعطاج. وها مش ر من عا طى مالو وة ا   
ةشككاج). وصككلغة عألمككر مكك  نالككم (فئككات) جم(كك . وعألصكك  يف حم(لهنككا الوتككاب مككع أن عاككأمان  ةتاىلككم عككرب عنككم مهككم حككع 

 وعألص  يف عحلع علاتاب. وظاهر عيةة ة ت ي أن عارعذ حع يف مال عاؤيت. 
علكرحم  أ  اباكال  فكرض مك  هللا عكز وتك  ال ت رك  صك نة أحك  ونمحكم حمتاتكة. ونكال عحلسك : وعك  جماهك  ونتكاذة: صكلة  

حع ذ  عل رإ عااعساة يف عللسرو ونال ملسكان يف عل سكر. ونكال ع ك  عطلكة: م ظكم مكا نعك  أمكر عا اهكة اباكال ومنكم نكال 
لسكرل  حكعو و كني أن حكع هك ة  يف عاكال عه. علنيب صلى هللا عللم وسكلم  يف عاكال حكع سكاى علزككاة  و ولل(سكاكني وع ك  ع

أنال ول ل  نال مجع كثأ: إن ه ه عيةة منسااة اةة عااعنة و ونكال فرةكع: مل تنسكخ  ك  لل رةكا حكع يف علكرب علكى كك  
حالو أ  ال هسخ يف مجلع ما ت (نتم    هسخ    كم اةكة عااعنةك  و  كي مكا عك عه. نلكت: ومكا   كي قكأ منسكاخ خمتلفكة 

 وها جم(  ترلنم أذلة أارى متفرنة م  علشرة ة.  أح اممو
 وعل رإ: نرب علنسا وعلرحم. وت  مل عن  نالم (وعجلان ذ  عل رإ) يف سانة علنساج.  
 وعاس ني ت  مل يف نالم (للف رعج وعاساكني) يف سانة علتا ة.  
 وع   علسرل : عاسافر عكتا  ابل رةة أو ابحلي.  
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