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والدأب: العادة والعمل الذي يدأب عليه عامله، أي يالزمه ويكرره، وتقدد    وللده تعداك أبددأب رع نرعدلأو   أوع   

رع عمراأ  وانتصب أمثل دأب ول  نلحو على عطد  الييداأ مدم أمثدل يدل  ا) دملابو و دا بداأ كيدام لده بداأ مدا ي داناأ 
اب  و  الددأب    معدو وا دد وإيدا يدت  تلدي كتقددير م داي متحدد نيقمدا، نالتقددير: إليه متحدا ال حمالة نصدار  ا) دمل 

مثل يل  جملاء ا) ملاب. مثل يل  جملاء دأب ول  نلح وعاد ومثلد، أي جملاء عملق . ودأهب  الذي اشرتبلا نيه هل اإلشراك 
 ابهلل. 

أمدا ودل  ندلح نكداأ هنلنداه  م،دقلرا، وأمدا عداد وهذا يقت ي أأ القيط بدانلا علدى علد  حدا  دل كقدل  ندلح وعداد ومثدلد، ن 
 ومثلد نلقرب كالده  مم اليالد ا صرية وباأ عظيما ال خيفى على جماوريق . 

ومجلة أوما هللا يريد ظلما للعيادو معرتضة، واللاو اعرتاضية وهي اعرتاض كني بالمية ا تعاهنفني، أي أخاي عليك  جدملاء  
  عادال مم هللا وهل جملاء اإلشراك.

والظل  يطلق على ال،درك أإأ ال،درك لظلد  عظدي و، ويطلدق علدى ا عاملدة ك دق امجدق، وودد مجد  وللده أومدا هللا يريدد ظلمدا  
 للعيادو نفي الظل  حعنييه على هنريقة استعماع ا ،رتك   معنييه. 

ق حعدو ابيدة بقللده أمدا أريدد وبذلي نعل  يريد  يطلق حعو ا ،يئة بقلله أما يريد هللا ليجعدل علديك  مدم  دروو، ويطلد 
منق  مم رزقو، نلما وو  نعل اإلرادة    يدمل النفدي اوت دى عمدل  نفدي اإلرادة حعنييقدا علدى هنريقدة اسدتعماع ا ،درتك   
معنييه، ناهلل تعاك ال حيب صدور ظل  مم عياده وال ي،اء أأ يظل  عياده. وأوع ا عنيني   اإلرادة و  الظل  أعلدق حقدا  

نذار، وا عو الثاين اتك  لألوع )نه يدع على أأ هللا تعاك ال يرتك عقاب أهل ال،رك )نه عدع، )أ التلعدد ابلعقداب اإل
علدى ال،ددرك والظلد  أوددلا ا)سدياب   إوددالن النداق عندده، وصددق اللعيددد مدم متممدداى تلدي مدد  بلنده مقت ددى امجكمددة 

 إلوامة العدع. 
علي إلندادة وصدر مددللع ا  دند علدى ا  دند إليده، وإت بداأ ا  دند واوعدا   سدياق النفدي  وتقدمي اس  أهللاو على اخلرب الف 

باأ ا عو: وصر نفي إرادة الظل  على هللا تعداك وصدر ولدب، أي هللا ال يريدد ظلمدا للعيداد كدل ددقه يريدونده دد  وهد  ودادة 
أوإتا نعلدلا نا ،دة وداللا وجددم عليقدا رابءم وهللا أمدرم  ال،رك وأئمته إت يدعله  إليه ويملعملأ أأ هللا أمره  كه واع تعاك

 هبا ول إأ هللا ال أيمر ابلفح،اءو. 
هذا على ا عو ا)وع للظل ، وأما على ا عو الثاين ندا عو: مدا هللا يريدد أأ يظلد  عيداده ولكدنق  يظلمدلأ أنف دق  ابتيدان  

الناق شيئا ولكم الناق أنف ق  يظلملأو وكظلمقد  دعدا   وأئمدتق    أئمتق  على دق كصقة بقلله تعاك أإأ هللا ال يظل 
بما واع تعاك أوما زادوه  دق تتييبو، نل  خيرو تقدمي ا  ند إليه على اخلرب الفعلي   سدياق النفدي   هدذه ا يدة عدم 

 مقي  استعماله   إنادة وصر ا  ند على ا  ند إليه نتأمله. 
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[يددل  تللددلأ مدددكريم مددا لكدد  مددم هللا مددم عاصدد  ومددم ي ددلل هللا نمددا لدده مددم 32يددل  التندداد  أواي وددل  إين أخدداي علدديك  
[و أعقب ختليفق  كعقاب الدنيا الذي  ل مثلده كقدل  ندلح وعداد ومثدلد والدذيم مدم كعدده   أ خدلنق  وأندذره  33هاد 

 عذاب ا خرة عاهنفا مجلته على مجلة عذاب الدنيا. 
 ي نداء ولمه لل رض الذي تقد  رنفا. وأوح  كني  ري العط  وا عطل  
وأيل  التناديو يل  امج اب وامج،ر، مسي أيل  التناديو )أ اخللق يتنادوأ يلمئذ: نمم م ت،دف ، ومدم مت درن، ومدم  

م ل  ومقند،، ومدم مدلكو، ومدم معتدذر، ومدم رمدر، ومدم معلدم ابلطاعدة، وداع تعداك أيدل  ينداديق و، أأولئدي يندادوأ مدم 
مدا أصددحاب اةنددة أصددحاب النددارو، أومدا أصددحاب النددار أصددحاب اةنددةو، أيددل  ندددعلا بددل أمق مكدداأ كعيدددو، أو 

 إبمامق و، أدعلا هنالي ثيلراو، أيل  يدعلا الداعي إك شيء نكرو وحنل تلي. 
ا ومريددا ومم كدي  اليالدة تبر هذا اللص  لليل    هذا ا قا  ليدذبره  أنده   ملوفده كيدنق  ينداديق  بأاي ودل و مصدح 

 خالصق  مم بل نداء مفملن يل  القيامة، وأتهيلق  لكل نداء سار نيه. 
   
 

 3751صفحة : 
 
وودرأ اةمقدلر أيدل  التندادو كدددوأ ايء   اللصدل واللود  وهدل دددق مندلأ ولكدم علمدل معاملددة ا ندلأ لقصدد الرعايدة علددى   

، هنليل النجداد، بثدق الرمداد، وريدب الييدا مدم النداد  الفلاصل، بقلع التاسعة مم ن اء  ديث أ  زرن  زوجي رني  العماد
 نحذنا الياء مم بلمة  الناد  وهي معرنة. 

 وورأ اكم بثق أيل  التناديو إبثياى الياء على ا)صل اعتيارا  أ الفاصلة هي ولله أنما له مم هادو.  
ج  مم الطريق اليت وراءه، أي مم  يث أتى هدراب وأيل  تلللأو كدع مم أيل  التنادو، والتلايل: الرجلن، واإلدابر: أأ ير   

مدم اةقددة الديت ورد إليقددا )نده وجددد نيقددا مدا يكددره، أي يدل  تفددروأ مدم هددلع مددا ؤدونده. وأمدددكريمو  داع م بدددة لعاملقددا 
 وهلأتلللأو. 

 ومجلة أما لك  مم هللا مم عاص و   ملض  امجاع. وا عو:  الة ال ينفعك  التليل.  
ان  وامجانظ. وأمم هللاو متعلق بأعاص و، وأممو ا تعلقة كه لالكتداء، تقلع: عصمة مم الظامل، أي جعله والعاص : ا  

  منعة ميتدأة مم الظامل. وضمم نعل  عص   معو: أنقذ وانتملن، ومعو أمم هللاو مم عذاكه وعقاكه )أ ا ند  إيدا تتعلدق 
 كه ا عاين ال الذواى. 

  و ممليدة لتأبيد النفي. وأممو الداخلة على أعاص 
 وأدو الكال  على تعدية نعل أأخاي عليك  مثل يل  ا) ملابو عم إعادته هنا.  
ومجلة أومم ي لل هللا نما له مم هادو عط  على مجلة أإين أخاي عليك  يل  التنادو لت منقا معو: إين أرشددب  إك  

 امجذر مم يل  التنادي. 
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 ع عليقا اةملة ا عطلنة. و  الكال  إجياز حبذي مجل تد 
والتقدير: هذا إرشاد لك  نإأ هداب  هللا عملدت  كده وإأ أعرضدت  عنده ندذلي )أ هللا أضدلك  ومدم ي دلل هللا نمدا لده مدم  

 هاد، و  هذه اةملة معو التذليل. 
واكددل  عدداين امجددق ومعددو إسددناد اإلضددالع واإلدددلاء وحنلأددا إك هللا أأ يكددلأ وددد خلددق نفدد  ال،دد   وعقلدده خلقددا دددق  

 والصلاب، وال ينفعل لدالئل االعتقاد الصحيح. 
وأراد مم هذه الصلة العمل  ال،امل لكل مم  رمه هللا التلنيق، ونيه تعريض كتلوعه أأ يكلأ نرعلأ وولمه مم مجلة هذا  

مل يتلسد  نديق  ئائدل العمل ، ورثدر دد  هدذا دوأ أأ يقدلع أومدم يقدد هللا نمدا لده مدم م دلو )نده أ د  مدنق  اإلعدراض و 
 االنتفان كنصحه وملعظته. 

أولقددد جدداءب  يلسدد  مددم ويددل ابلييندداى نمددا زلددت    شددي  ددا جدداءب  كدده  ددن إتا هلددي ولددت  لددم ييعددث هللا مددم كعددده  
رسدلالو تلسد  نديق  ولدة جددوا النصدح دد  وأهد  مصددمملأ علدى تكدذيب ملسدى ندارتقى   مدلعظتق  إك اللدل  علدى مددا 

ه   هدد  مددم تريددة وددل  بددذكلا يلسدد   دا جدداءه  ابلييندداى نتكددذيب ا رشددديم إك امجددق شن،ددنة معرونددة   م دى، ولتددذبق 
 أسالنق  نتكلأ سجية نيق . 

 وأتبيد اخلرب بأودو وال  الق   لتحقيقه )ه  مظنة أأ ينكروه ليعد عقده  كه.  
، أي ولقدد ظقدر لكد  يلسد  كيينداى. وال يلدمل  أأ ناجمليء   ولله أجاءب و م دتعار للحصدلع والظقدلر واليداء للمالك دة 

يكلأ إظقار الييناى مقارم دعلة إك شرن )نه  ا أظقر الييناى وحتققلا مكانته باأ عليق  حبك  العقل ال دلي  أأ يتييندلا 
ار اللودا رايتده وي دتقدوا هنريدق ادددا والنجداة، ندإأ هللا مل أيمدر يلسد   أ يددعل نرعدلأ وولمده، مجكمدة لعلقدا هدي انتظد

 وامجاع ا ناسب الذي ادخره هللا  لسى عليه ال ال . 
والييناى: الدالئل اليينة ا ظقرة أنه مصطفى مم هللا لإلرشاد إك اخلق، نكاأ على بل عاول أأ يتي  خطاه ويرتسد  ررره  

اى: إمدا ابلعقدل، أو حدا تدلاتر كدني وي أله عما وراء هدذا العدامل ا دادي، كنداء علدى أأ معرندة الل دانيدة واجيدة   أزمداأ الفدرت 
 الي،ر مم تعالي  الرسل ال اكقني على اخلالي كني ا تكلمني. 

والييناى: إخياره حا هل م يب عدنق  مدم أ دلاد  كطريدق الدل ي   تعيدق الدرلا، وبدذلي ريدة العصدمة الديت انفدرد هبدا مدم  
لددي أائتددلين كدده است لصدده لنف دديو، نكانددا دالئددل نيددلءة كيددنق  وشددقدى لدده هبددا امددرأة العمليددمل وشدداهد أهلقددا  ددن ودداع ا 

يلس  واضحة ولكنق  مل ي ت لصلا منقا استدالال يقتفلأ كه أثره   صالح رخر  ، و رصلا على االنتفان كده   تددكق 
 أملر دنياه  نأودعله خملائم أملاد  وتدكق  لكتق ، نقاع له ا لي أإني اليل  لدينا مكني أمنيو. 

 طر كياد  أأ ي رتشدوا كه سللبق  الديين. ومل خي 
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نإأ ولا: إتا مل يقتددوا إك االسرتشداد كيلسد    أمدلر ديدنق  وأدداه  االعتنداء كتددكق الددنيا عدم تددكق الدديم نلمداتا مل   
   فيظ علي و. يدعق  يلس  إك االعتقاد ابمجق واوتصر على أأ سأع مم ا لي أاجعلين على خملائم ا)رض إين

ولا: )أ هللا مل أيمره ابلدعلة لإلرشاد إال إتا سئل منده تلدي مجكمدة بمدا علمدا رنفدا، نأوامده الده مقدا  ا فديت وا رشدد   
 م اسرتشد ال مقدا  ابت دب ا  دق للمنكدر، وأهللا أعلد   يدث جيعدل رسداالتهو، نلمدا أوامده هللا بدذلي وعلد  يلسد  مدم 

لدينا مكني أمنيو أأ ا لي ال يريد إال تدكق  لكته وأملاله، مل ي أله أبثر  ا يفي لده كدذلي. وأمدا ولع ا لي أإني اليل  
وجلب هنليق  ا عرنة واالسرتشاد منه نذلي  ق عليق ، نمعو أنمدا زلدت    شدي  دا جداءب  كدهو اإلحنداء علدى أسدالنق  

 داين ابتيدان الدديم القدلمي، أي نمدا زاع أسدالنك  ي،دعروأ   ولة االهتما  ابليحث عم الكماع ا)علدى وهدل الكمداع النف
 أ يلس  على أمر عظي  مم ادددا ددق مدأللي دد  ويقرعدلأ إليده   مقمدا   م ال تعدمل  نفلسدق  علدى أأ يطليدلا منده 

  دد  اإلرشاد   أملر الديم. نق  مم أمره    الة شي، أي باأ  اصل ما كل لا إليه   شدأنه أهد    شدي  دا يك،د
 عم واجيق  حنله نانق ا مدة  ياة يلس  كينق  وه    شي مم ا)مر. 

 نا ال  متلجه عليق  لتقصقه    هنلب ما ينجيق  كعد ا لى واع تعاك أمم باأ يريد العاجلة عجلنا له نيقاو ا يتني.  
او هنددا اسدد  لملمدداأ ا  ددي جمددرورة وأ ددنو لل ايددة ودايتقددا هددل م ددملأ اةملددة الدديت كعدددها وهددي مجلددة أإتا هلدديو، أوإت 

بأ نو ولي ا كظري، أي  ن زمم هالك يلس  ولت : لم ييعدث هللا كعدده رسدلال، أي وداع أسدالنك    وودا ونداة 
يلسد : ال ييعدث هللا   ا  ددتقيل أكددا رسدلال كعددد يلسد ، يعندلأ: أم بنددا مدرتدديم   اإل داأ كيلسدد  نقدد اسدرت نا مددم 

يدددعي الرسددالة عددم هللا مددم كعددده، وهددذا وددلع جددرا مددنق  علددى عددادة ا عانددديم وا قدداومني )هددل  الددرتدد نإندده ال جيدد، مددم
 اإلصالح والف ل أأ يعرتنلا كف لق  كعد ا لى تندما على ما نا   مم خق بانلا يدعله  إليه. 

ومددم ال أيا الملمدداأ حثلدده، ونيدده ضددرب مددم ا يال ددة   الكمدداع   عصددره بمددا يقدداع: خااددة ابققددني، وكقيددة الصددامجني،  
 و اصله أه  بانلا   شي مم كعثه رسلع وا د، وأه  أيقنلا أأ يدعي الرسالة كعده باتب نلذلي بذكلا ملسى. 

ومقددالتق  هددذه ال تقت ددي أهدد  بددانلا ي منددلأ  ندده رسددلع ضددرورة أهدد  بددانلا   شددي مددم تلددي وإيددا أرادوا هبددا وطدد  هددذا  
،  ال،ي عم نفلسق  وظداهر هدذه ا يدة أأ يلسد  بداأ رسدلال لظداهر وللده أولدت  لدم ييعدث اال تماع   ا  تقيل وب

هللا مددم كعددده رسددلالو أأ رسددلال  دداع مددم ضددمق  مددم كعددده  . واللجدده أأ يكددلأ وللدده أرسددلالو مفعددلع أييعددثو وأندده ال 
مصدر وبيد  وهللا يقدلع أمدا بداأ يقت ي وص  يلس  كه نإنه مل يرد   ا)خيار عدده   الرسدل وال أنده دعدا إك ديدم   

ليأخذ أخاه   ديم ا لي إال أأ ي،اء هللاو وال شي   أنه نيب إتا وجد م ادا لإلرشاد أظقر بقلله أاي صا يب ال جم 
أأرابب متفرولأ خق أ  هللا اللا د الققار ما تعيدوأ مم دونه إال أمساء مسيتملها أنت  ورابلب  ما أنملع هللا هبا مم سلطاأو 

ولله أإين تربا ملة ول  ال ي منلأ ابهلل وه  اب خرة ه  بانروأ واتيعا ملة رابئي إكراهي  وإسحاق ويعقلب ما بداأ لندا و 
 أأ ن،رك ابهلل مم شيءو. 

وعدي نعل أجاءب و إك ضمق ا  اهنيني. وأسند أنما زلت و وأولت و إك ضمقه  أي ا، وهل ما بانلا ملجلديم  ينئذ  
أسالنق  عليق  وت جيال عليق   أ التكذيب للناصحني واضطراب عقلد    االنتفان كدالئل الصدق  وصدا مجمل تيعة
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ود ورثله عم أسالنق    جيلتق  وتقدرر   نفلسدق  نانتقالده إلديق  جديال كعدد جيدل بمدا تقدد    خطداب كدين إسدرائيل   
 سلرة اليقرة أوإت جنيناب  مم رع نرعلأو وحنله. 

[ الذيم جيادللأ   رايى هللا ك دق سدلطاأ أاتهد  بدرب مقتدا عندد هللا وعندد 34 مم هل م ري مراتب أبذلي ي ل هللا 
 [و  35الذيم رمنلا بذلي يطي  هللا على بل ولب متكرب جيار 
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مم جددرا أبثددر ا ف ددريم علددى أأ هددذه اةمددل  كايددة ليقيددة بددال  ا دد مم وكع ددق  جعددل كع ددقا مددم  كايددة بددال  ا دد    

وكع قا بالما مم هللا تعداك، وتلدي مدم ؤدليمل أأ يكدلأ وللده أالدذيم جيدادللأو ا  كددال أو ميتددأ، وسدكا كع دق  عدم 
 تلي مقتصرا على كياأ ا عو دوأ تصد ليياأ اتصادا حا ويلقا. 

عداك معدرتض كدني  والذي يظقر أأ ولله أبذلي ي ل هللا مم هدل م دري مدراتبو إك وللده أجيدارو بلده مدم بدال  هللا ت  
بال  ا  مم وبال  نرعلأ نإأ هذا مم ا عاين اإلسالمية وصد منه العربة حباع ا كذكني حلسى تعري ا ح،ربي وريش، أي  
ب الع ول  نرعلأ ي ل هللا مم هل م ري مدراتب أمثدالك ، نكدذلي يكدلأ جدملالب ، وي يدد هدذا اللجده وللده   رخرهدا 

نرعلأ مل يكم معه م مم ملسى وهاروأ دقه، وهذا مم ابب تذبر ال،يء ك ده. وم   أوعند الذيم رمنلاو نإأ م مم رع
يمليد يقينا هبذا أأ وص  أالذيم جيادللأ   رايى هللاو تكرر أرك  مراى مدم أوع ال دلرة، م بداأ هندا وسدطا   وللده أإأ 

يال يدهو، م بداأ خاادة   وللده أأمل تدر إك الذيم جيادللأ   رايى هللا ك ق سدلطاأ أاتهد  إأ   صددوره  إال بدرب مدا هد  ك
 الذيم جيادللأ   رايى هللا أىن يصرنلأ. 

واإلشارة   ولله بذلي أإك ال الع ا أخلت مم ولله أي ل هللاو أي مثل تلي ال الع ي ل هللا ا  رنني ا راتكني، أي  
 ول  نرعلأ   تكذييق  ملسى عليه ال ال . أأ ضالع ا ،ربني   تكذييق  حممدا صلى هللا عليه وسل  مثل ضالع 

 واخلطاب ابلكاي ا قرتنة ابس  اإلشارة خطاب للم لمني.  
 وا  ري: ا فرط   نعل ال خق نيه. وا راتب: شديد الريب، أي ال،ي.  
 قد  رنفا. وإسناد اإلضالع إك هللا بإسناد نفي ادداية إليه   ولله أإأ هللا ال يقدي مم هل م ري بذابو، وت 
وولله أالذيم جيادللأ   رايى هللاو جيلز أأ يكلأ ميتدأ خربه أبرب مقتداو وجيدلز أأ يكدلأ كددال مدم  مدم    وللده أمدم  

هل م ري مراتبو نيني أأ ما صدق أممو مجاعة ال وا د، نروعي   أمم هل م دري مدراتبو لفدظ  مدم  ندأخرب عنده 
ع منه ملصلع اةمد . وصدلة أالدذيمو عدري هبدا ا ،دربني وداع تعداك أإأ الدذيم ابإلنراد وروعي   اليدع معو أممو نأكد

يلحدددوأ   رايتنددا ال خيفددلأ عليندداو وودداع   هددذه ال ددلرة أمددا جيددادع   رايى هللا إال الددذيم بفددروا نددال ي ددررك تقلدديق    
 اليالدو. 

 ينفكلأ عنقا. وهذا صريح   تمق  وبناية عم ت  واختيار ا  ارن   أجيادللأو إلنادة ؤدد جمادلتق  وتكررها وأه  ال 
 جداد  الذي أوجب ضالد . 
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 و  ا لصلية إ اء إك علة إضالد ، أي سيب خلق ال الع   وللهب  اإلسراي ابلياهنل تكرر جمادلتق  وصدا للياهنل.  
عداك أوجدادد  ابلديت هدي أ  دمو، واجملادلة تكرير اال تجاو إلثيداى مطلدلب اجملدادع وإكطداع مطلدلب مدم خيالفده وداع ت 

نمم اجملادلة   رايى هللا اباجة إلكطاع داللتقا، ومنقا ا كاكرة نيقا بما وداللا أوللكندا   أبندة  دا تددعلم إليده و  رتانندا 
نديب وور ومم كيننا وكيني  جابو، ومنقا وط  االستمان دا، بما واع عيد هللا كم أيب كم سللع   وودا صدرا ة بفدره لل

صلى هللا عليه وسل  وود جاء النيب صلى هللا عليه وسل  جمل ا نيه اكم سللع نقرأ عليق  القررأ نقداع عيدد هللا كدم سدللع 
 ال أ  م  ا تقلع أيقا ا رء وال ت ،نا كه   جمل نا واجل    ر لي نمم جاءك ناورأ عليه. 

 دلطاأ: امججدة. وا عدو: أهد  جيدادللأ حدا لدي  حبجدة ولكدم وأك ق سلطاأو متعلدق بأجيدادللأو، واليداء لالسدتعانة، وال 
 ابللجاو واالستقملاء. 

 وأأاته و صفة عأسلطاأو. واإلتياأ م تعار للظقلر وامجصلع.  
و صددلع امججددة هددل اعتقادهددا ولل قددا   العقددل، أي جيددادللأ جدددال لددي   ددا تثددقه العقددلع والنظددر الفكددري ولكندده اليدده  

 وإسكاى. 
 مقتا عند هللاو خرب أإأو مم ابب اإلخيدار ابإلن،داء، وهدي إن،داء ت  جدداد  ا قصدلد منده بد  ند  امجدق، أي  ومجلة أبرب 

بددرب جدددداد  مقتددا عندددد هللا، نفاعددل أبدددربو ضدددمق اةددداع ا دددأخلت مددم أجيدددادللأو علدددى هنريقددة وللددده أاعدددللا هدددل أودددرب 
 للتقلاو. 

 لفاعل، والتقدير: برب مقا جداد . وأمقتاو اييمل للكرب وهل اييمل ن ية حمللع عم ا 
   
 

 3754صفحة : 
 
ونعل أبربو هنا ملحق  نعاع الذ  مثل: ساء، )أ وزأ نعل ك   العني جييء حعو: نع  وكئ ، ولل بانا ضمة عينه   

، أصديلة وهبدذا تفظيد  ابلصددرا ة كعدد أأ اسدتفيد مدم صددلة ا لصدلع أأ جدداد  هدل سدديب إضدالد  تلدي اإلضدالع ا كددني
 نحصل هبذا االستئناي تقرير نظاعة جداد  كطريقي الكناية والتصريح. 

 وابرب: م تعار لل،دة، أي مقا جداد  مقتا شديدا.  
 وا قا: شدة الي ض، وهل بناية عم شدة العقاب على تلي مم هللا. وبلنه مقتا عند هللا ت،ني  له وتفظي .  
تفاسق الكثقة اليت كني يدي مم عرو على نائدة عط  أوعند الدذيم رمندلاو أما عط  أوعند الذيم رمنلاو نل  أر   ال  

ما عددا ا قدائمي   تيصدرة الر داأ إت وداع أبدرب مقتدا عندد هللاو وهدل ملجدب لإلضدالع ويددع علدى أنده بدرب مقتدا أنده عندد 
 أأ بلنه مقتا عندد هللا ال حيصدل الذيم رمنلا وه  ا ظاهر اليت يظقر نيقا ظقلر امجق اه. وبلمة ا قائمي بلمة   نة يعين

  عل  الناق إال ابخلرب نمليد اخلرب أتييدا اب ،اهدة نإأ الذيم رمنلا علدى ولدتق  يلمئدذ يظقدر كيدنق  ك دض جمادلدة ا ،دربني 
يصددولأ  وعندي: أأ أظقر مم هذا أأ هللا أراد التنليه اب  منني ومل يرد إونان ا ،ربني ندإه  ال يعيدأوأ كدي ض ا د منني وال
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كي ض هللا إايه ، نا قصلد الثناء على ا  منني  ه  يكرهلأ الياهنل، بما وداع أوا  مندلأ وا  منداى كع دق  أوليداء كعدض 
أيمروأ اب عروي وينقلأ عم ا نكرو م  اإلشدارة إك تيجيدل مكدانتق   أ ضدما عندديتق  إك عنديدة هللا تعداك علدى حندل 

إلده إال هدل وا الئكدة وأولدلا العلد و ووللده أاي أيقدا النديب   ديي هللا ومدم اتيعدي مدم ا د مننيو  ولله تعاك أشدقد هللا أنده ال
وولله أهل الذي أيدك كنصره واب  مننيو وحنل ولع النيب صلى هللا عليه وسل   ا تبر  ديث بال  الذئب نتعجب كعدض 

 مم   ر نقاع  رمنا كذلي وأكل ككر  ومل يكم أكل ككر   اجملل . 
و  إسناد براهية اةداع   رايى هللا ك ق سلطاأ للم منني تلقني للم منني ابإلعراض عم جمادلة ا ،دربني علدى حندل مدا  

  وللده تعدداك أوإتا مسعدلا الل ددل أعرضدلا عنددهو، ووللده أوإتا خدداهنيق  اةداهللأ ودداللا سدالماو ووللدده أوإتا مدروا ابلل ددل مددروا  
 براماو. 

 ي  هللا على بل ولب متكرب جيارو بالقلع   أبذلي ي ل هللا مم هل م ري مراتبو. والقلع   أبذلي يط 
 والطي : اخلت ، وتقد    ولله تعاك أخت  هللا على وللهب و   سلرة اليقرة.  
 واخلت  والطي  وا)بنة: خلق ال اللة   القلب، أي النف .  
  ة التكل . وا تكرب: تو الكرب ا يالغ نيه ولذلي استعقى صي 
 واةيار: مثاع ميال ة مم اةرب، وهل اإلبراه، ناةيار: الذي يكره الناق على ما ال حييلأ عمله لظلمه.  
وورأ اةمقدلر أعلدى بدل ولدب متكدربو إبضدانة  ولدب  إك  ا تكدرب  . وودرأ أكدل عمدر و دده واكدم تبدلاأ عدم عدامر كتندليم   

 عأولدبو، ووصد  القلدب ابلتكدرب واةدرب جمداز عقلدي. وا قصدلد وصد  ولب  على أأ يكدلأ  متكدرب  و  جيدار  صدفتني
 صا يه بقلله تعاك أنإنه رم وليهو )نه سيب اإلم بما يقاع: رأى عيين ومسعا أتين. 

[ أسددياب ال ددماواى نددأهنل  إك إلدده ملسددى وإين )ظندده  36أووداع نرعددلأ اي هامدداأ اكددم يل صددر ا لعلددي أكلددغ ا)سددياب  
لة أخرا لفرعلأ   جمل  رخر دق اجملل  الذي  اجه نيه ملسى ولذلي عط  وللده ابلدلاو بمدا أشدرم باتابو هذه مقا

إليه نيما عط  مم ا)ولاع ال اكقة رنفدا، وبمدا أشدرأ إليده   سدلرة القصد ، وتقدد  الكدال  هنالدي م دتل  علدى نظدقه 
  معو هذه ا ية على   ب ظاهرها، وتقد  تبر أهاماأو والصرح هنالي.

   
 

 3755صفحة : 
 
وود الح يل هنا حممل رخر أورب أأ يكلأ ا قصلد مم ا ية ينتظ  م  ما تبدرمه هنالدي   ال ايدة وخيالفده   الداللدة،   

وتلي أأ يكلأ نرعلأ أمر كيناء صرح ال لقصد االرتقاء إك ال ماواى كل لي لل كنف ه رايضة لي تمد الدل ي مدم الدرب 
 ى إليه إت واع أإم ودد أو دي إليندا أأ العدذاب علدى مدم بدذب وتدلكو ندإأ االرتيداض   مكداأ الذي ادعى ملسى أنه أو 

منعملع عم الناق باأ مم شعار االستحياء الكقنلا عنده ، وباأ نرعلأ حي ب نف ه أهال لذلي لملعمده أنده اكدم ا ددة 
وأ الدايندة إك الكقندة   معاكدده ، ندأراد ودي و امي الكقنة واديابل. وإيا باأ ي، له تدكق أمر ا ملكة نكاأ يكل ش  
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هدذه ا)زمدة اةدليدة أأ يتصددا لددذلي كنف ده ليكدلأ وللده الفصددل   نفدي وجدلد إلده رخددر ت دليال لددأاء أمتده، )ندده أراد 
ادة  التلهنئة لإلخيار كنفي إله رخدر ددق رددتق  ندأراد أأ يتدلك وسدائل النفدي كنف ده بمدا باندا لليقدلد حماريدب لل لدلة للعيد

بمددا تقددد  عنددد وللدده تعدداك أن ددرو علددى ولمدده مددم ابرابوووللدده أبلمددا دخددل عليقددا زبددراي ابددرابو ومددم اختددات الرهيدداأ 
النصارا صلام    أعايل اةياع لل للة للتعيدد، ووجلدهدا عندد هدذه ا د  يددع علدى إهدا ملجدلدة عندد ا)مد  ا عاصدرة دد  

 وال اكقة عليق . 
وال يب ما يلصل إك مكاأ كعيد، نيطلق ال يب على الطريق، ويطلق علدى امجيدل )هد  بدانلا وا)سياب: مج  سيب،   

 يتلصللأ كه إك أعلى الن يل، وا راد هنا: هنرق ال ماواى، بما   ولع زهق. 
           

ال دماواى  علدى  ومم هداب أسدياب ا ندااي ينلنده                      وإأ يدرق أسدياب ال دماء ك دل  وانتصدب  أسدياب  
اليدع ا طاكق لقلله أا)سيابو. وج، هبذا ا)سللب مم اإلمجاع م التفصيل للت،ليق إك ا راد اب)سياب تف يما ل،أها 

 وشأأ عمله )نه أمر عجيب ليلرد على نف  مت،لوة إك معرنته وهي نف  أهاماأو. 
ر. وا)بثددر أأ يكددلأ ظقددلرا مددم ارتفددان، ويعددري تلددي أو واالهنددالن كت،ددديد الطدداء ميال ددة   الطلددلن، والطلددلن: الظقددل  

 عدمه كتعدية الفعل نإأ عدي حبري  على  نقل الظقلر مم ارتفان، وأأ عدي حبري أإكو نقل ظقلر مطلق. 
وورأ اةمقلر أنأهنل و ابلرن  تفريعا على أأكلغو بأنه ويل: أكلغ م اهنلد ، وودرأه  فد  عدم عاصد  ابلنصدب علدى جدلاب  

عاملة الرتجي معاملة التمين وإأ باأ تلي دق م،دقلر، واليصدريلأ ينكرونده بأنده ويدل: مدن كل دا اهنلعدا، وودد الرتجي  
تكددلأ لدده هقنددا نكتددة وهددي اسددتعارة  ددري الرجدداء إك معددو التمددين علددى وجدده االسددتعارة التيعيددة إشددارة إك كعددد مددا ترجدداه، 

 وجعل نصب الفعل كعده ورينه على االستعارة. 
 كو وأإلهو اةناق الناو  حبري بما ورد مرتني   ولع أيب اا :          وكني أإ 
 ددوأ مددم أيددد عددلام علاصددد                       تصددلع  سدياي وددلاض ولاضددب ومجلددة أوإين )ظندده بدداتابو معرتضددة   

و  أأ ييحدث حبددث متأمددل لال درتاق مددم أأ يظدم  هامدداأ  وولمده أأ دعددلة ملسددى أوهندا مندده يقينده كديندده وردتدده وأنده يددر 
 مظر   أدلة ا عرنة نحقق د  أنه ما أراد كذلي إال نفي ما ادعاه ملسى كدليل امج . 

وج، حبري التلبيد ا عملز كال  االكتدداء لينفدي عدم نف ده ا دا  وزيدره إايه كتمللدملع اعتقداده   دينده. وا عدو: إين أنعدل تلدي  
 ليظقر بذب ملسى. 

 معو اليقني والقط ، ولذلي مسى هللا عملمه هذا بيدا   ولله أوما بيد نرعلأ إال   تيابو.  والظم هنا م تعمل   
[و مجلددة أوبددذلي زيددم لفرعددلأو 37أوبددذلي زيددم لفرعددلأ سددلء عملدده وصددد عددم ال ددييل ومددا بيددد نرعددلأ إال   تيدداب  

، وا عددو: أندده ودداع وددلال منيعثددا عددم عطدد  علددى مجلددة أوودداع نرعددلأو لييدداأ  دداع اعتقدداده وعملدده كعددد أأ كددني  دداع أولالدده
ضالع اعتقاد وم راي ن اد ا)عماع. ودذا االعتيار اعتيار مجيد  أ دلاع نرعدلأ مل تفصدل هدذه اةملدة عدم الديت ويلقدا إت مل 
يقصدد هبدا اكتدداء وصدة أخدرا، وهددذا  دا مسدله ابلتلسدط كدني بمدايل االتصدداع واالنقطدان   ابب الفصدل واللصدل مدم علدد  

  ا عاين.
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وانتتا قددا بأبددذليو بانتتدداح وللدده تعدداك أوبددذلي جعلندداب  أمددة وسددطاو   عملدده سددلرة اليقددرة، أي مثددل تلددي التددمليني  
عمل نرعلأ زيم له سلء عمله ميال ة   أأ تمليني عمله لده كلدغ مدم القدلة   نلعده مدا ال يلجدد لده شديه ي،ديه كده نمدم أراد 

 ت،ييقه نلي،يقه كعينه. 
   
 

 3756صفحة : 
 
وكين نعل أزيمو إك اجملقلع )أ ا قصلد معرنة مفعلع التمليني ال معرنة ناعله، أي  صل لده تدمليني سدلء عملده   نف ده   

 نح ب الياهنل  قا وال الع اهتداء. 
وورأ اةمقلر أوصدو كفتح الصاد وهل جيلز اعتياره واصرا الذي م ارعه يصد كك ر الصاد، وجيلز اعتياره متعداي الدذي  

 يصد ك   الصاد، أي أعرض عم ال ييل ومن  ولمه اتيان ال ييل. وورأه  ملة الك ائي وعاص  ك   الصاد. م ارعه 
 والقلع نيه بالقلع   أزيم لفرعلأ سلء عملهو.  
وتعري  أال ييلو للعقد، أي سييل هللا، أو سييل اخلق، أو سييل اددا، وجيلز أأ يكلأ التعري  للداللة علدى الكمداع  

 ن، أي صد عم ال ييل الكامل الصاحل.   النل 
ومجلة أوما بيد نرعلأ إال   تيدابو عطد  علدى مجلدة أوبدذلي زيدم لفرعدلأ سدلء عملدهو، وا دراد ككيدده مدا أمدر كده مدم  

كناء الصرح وال اية منه، ومسي بيدا )نه عمل لي  ا راد كه ظاهرة كل أريد كده اإلن داء إك إيقدا  ولمده بدذب ملسدى عليده 
 . ال ال 

والتياب: اخل راأ وادالك، ومنه أتيا يدا أيب دب وتبو، و ري الظرنية اسدتعارة تيعيدة  عدو شددة ا الك دة بأنده ويدل:   
 وما بيد نرعلأ إال   تياب شديد. واالستثناء مم أ لاع مقدرة. 

ا متددان وإأ ا خددرة هددي دار [ اي وددل  إيددا هددذه امجيدداة الدددني38أوودداع الددذي رمددم اي وددل  اتيعددلأ أهدددب  سددييل الرشدداد   
[ مددم عمدل سدديئة ندال جيددملا إال مثلقدا ومددم عمددل صدامجا مددم تبدر أو أنثددى وهدل مدد مم نأولئدي يدددخللأ اةنددة 39القدرار 

[و هذا مقاع   مقا  رخر واله م مم رع نرعلأ، نقدذه ا قداالى ا عطلندة ابلدلاو مقداالى 40يرزولأ نيقا ك ق   اب 
 متفروة.. 

 ندائق  ليلفا إليه أتهاه  وي تص ي أمساعق ، وكعنلاأ أه  ولمه لتص ى إليه أنئد  . ناكتدأ ملعظته ك 
ورتب خطيته على أسللب تقدمي اإلمجاع م تعقييه ابلتفصيل، ناكتدأ كقلله أاتيعلأ أهدب  سييل الرشادو، وسييل الرشداد  

ه  دا يقيدل هبد  علدى تلقدي مدا يف در هدذا ال دييل، جممل وهل على إمجاله  ا تتلق إليه النفلق، نركط  صدلله ابتيداعق  إاي
وي رتعي أمساعق  إك ما يقلله إت لعله سيأتيق  حا ترديه أنف ق  إت ود يظنلأ أنه نقح رأيه وخنل مقاله وأنه سيأا حا هل 

 امجق ا الئ  د . وتقد  تبر أسييل الرشادو رنفا. 
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أبمدل مقدمتده كتفصديل مدا أمجلده يدذبره   أ امجيداة الددنيا حمددودة  جدل وأعاد النداء أتبيددا إلويداد  إت ال دا كلاروده ن 
دق هنليل، وأأ وراءها  ياة أكدية، )نده علد  أأ اشدد دنداعق  عدم ديدنق  منيعدث عدم حميدة ال ديادة والرناهيدة، وتلدي مدم 

 متان الدنيا الملائل وأأ اخلق د  هل العمل لل عادة ا)كدية. 
ما بانلا عليده مدم معرندة أأ وراء هدذه امجيداة  يداة أكديدة نيقدا  قيقدة ال دعادة وال،دقاء، ونيقدا وود كين هذه ا قدمة على  

اةملاء على امج ناى وال يئاى ابلنعي  أو العذاب، إت بانا دايندتق  تثيدا  يداة أخدرا كعدد امجيداة الددنيا ولكنقدا  رندا 
ا وهدي مدم ندلن ا)صدلع ا لضدلعة   صددناعة معظد  وسدائل ال دعادة وال،دقاوة، نقدذه  قدائق م دلمة عندده  علدى إمجادد

 اةدع، وكذلي اا مقدمة خطيته و يأى نفلسق  ليياأ مقصده ا ف ر إلمجاع مقدمته. 
نجملدة أإيددا هدذه امجيدداة الددنيا متددانو مييندة ةملددة أأهددب  سددييل الرشدادو. وا تددان: مدا ينتفدد  كده انتفاعددا مد جال. والقددرار:  

ا  تفاد مدم وللده أإيدا هدذه امجيداة الددنيا متدانو وصدر ملصدلي علدى صدفة، أي ال صدفة للددنيا  الدوا    ا كاأ. والقصر
 منمللة مم حي يقا منان  خالدة. 

 ومجلتا أمم عمل سيئةو إك رخرأا كياأ ةملة أوإأ ا خرة هي دار القرارو.  
ولب نظق القصر   وللده أإيدا هدذه امجيداة  والقصر ا  تفاد مم ضمق الفصل   ولله أوإأ ا خرة هي دار القرارو وصر 

الدنيا متانو، وهدل م بدد للقصدر   وللده أإيدا هدذه امجيداة الددنيا متدانو مدم أتبيدد إثيداى ضدد امجكد  ل دد ابكدل  عليده، 
 وهل وصر ولب، أي ال الدنيا. 

   
 

 3757صفحة : 
 
لة   اللص  الذي دع عليه اسد  ال ديئة وهدل اةدملاء وأممو مم ولله أمم عمل سيئةو شرهنية. ومعو أإال مثلقاو ا ماث  

ال يء، أي ال جيملي عم عمل ال لء جبملاء اخلدق، أي ال يطمعدلا أأ يعملدلا ال ديئاى وأهد  جيدازوأ عليقدا جدملاء خدق. و  
ودنط صحيح الي اري عم وهب كم منيه وباأ بثق اللعظ للناق وهللا له، إني كلعظي تقنط الناق نقداع  أأم أوددر أأ أ

الندداق وهللا يقددلع أاي عيددادي الددذيم أسددرنلا علددى أنف ددق  ال تقنطددلا مددم ر ددة هللاو ولكددنك  حتيددلأ أأ تي،ددروا ابةنددة علددى 
م اوي أعمالك   . وبأأ ا د مم خد  اةدملء اب)عمداع )هد  بدانلا متقداونني اب)عمداع وبداأ وصدارا مدا يقتمدلأ كده هدل 

جدددر ا عاكددد ا صددرية صددلرة امج دداب   هيئددة وضدد  ولددب ا يددا   ا يددملاأ   دم االعتقدداد   ا دددة، ولددذلي تلجددد علددى 
 ليكلأ جملاله على ما يف ر عنه ميملاأ وليه. 

ولذلي ترا م مم رع نرعلأ مل يقمل تبر اإل اأ كعد أأ اهدت  كتقددمي ا)عمداع ندرتاه يقدلع أومدم عمدل صدامجا مدم تبدر  
، ولددذلي بداأ الكفددر أق ال،دقاء ا)كدددي ندإأ بددل عمدل سدديء نددإأ أو أنثدى وهددل مد ممو، ناإل دداأ هدل أق هيكددل النجداة

سدلءه ون داده جملئدي مدنقض نكداأ العقداب عليده ددق )كددي، وأمدا الكفدر نقدل سديئة دائمدة مد  صدا يقا )أ مقرهدا وليده 
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ندال جيدملا واعتقاده وهل مالز  له نلذلي باأ عقاكه أكداي، )أ امجكمة تقت ي ا ناسية كني ا)سدياب ورررهدا نددع وللده أ
 إال مثلقاو أأ جملاء الكفر شقاء أكدي )نه مثل الكفر   بلنه مالزما للكانر إأ ماى بانرا. 

وهبذا اليياأ أكطلنا ولع ا عتمللة واخللارو ح اواة مرتكب الكيائر للكانر   اخلللد   العذاب،  نده ودلع يف دي إك ممليدة   
لغ القط ، ونظق هذا ا عو ولله تعداك أندي رويدة أو إهنعدا    يدل  تي م د ية اإل اأ وتلي تنانيه أدلة ال،ريعة اليال ة مي

 يتيما تا مقركة أو م كينا تا مرتكة م باأ مم الذيم رمنلاو. 
وترتييه دخلع اةنة على عمل الصامجاى معناه: مم عمل صامجا ومل يعمل سيئة كقرينة مقاكلته كقلله أمم عمل سيئة نال  

 نإأ خلط ا  مم عمال صامجا وسيئا نا قاصة، وكيانه   تفاصيل ال،ريعة.  جيملا إال مثلقاو،
وولله أك ق   ابو بناية على سعة الدرزق وونرتده بمدا تقدد  عندد وللده تعداك أإأ هللا يدرزق مدم ي،داء ك دق   دابو    

 سلرة رع عمراأ. 
 اةنةو.  وأممو   ولله أومم عمل صامجاو ا  شرهنية، وجلاهبا أنأولئي يدخللأ 
وج، ابس  اإلشارة للتنييه على أأ ا ،دار إليده ي دتحق مدا سديذبر كعدد اسد  اإلشدارة مدم أجدل مدا تبدر ويدل اسد  اإلشدارة  

مم ا)وصاي، وهي عمل الصامجاى م  اإل اأ زايدة على استفادة تلي مم تعليقه على اةملة ال،رهنية. وتقدمي ا  ند 
ب ال،دددرط إلنددادة امجصددر. وا عدددو: أنكدد  إأ مدددت  علددى ال،دددرك والعمددل ال دددي، ال إليدده علددى ا  دددند الفعلددي   مجلدددة جددلا

 تدخللها. 
ووللده أمدم تبدر أو أنثدىو كيداأ  دا   أمدمو مدم اإلهبدا  مددم جاندب ا تمداع التعمدي  نلفدظ أتبدر أو أنثدىو مدراد كده إنددادة  

قا ، وتعري ا كفرعلأ وخاصته أه  دق مفلتني مم م اواة ا)نثى للذبر   اةملاء على ا)عماع إت ال مناسية له   هذا ا 
 اةملاء. 

وودرأ اةمقدلر أيددخللأ اةنددةو كفدتح اليداء. وودرأه اكددم بثدق وأكدل عمدرو وأكددل ككدر عدم عاصد  ك ددمقا وندتح اخلداء، وا عددو  
 وا د. 

ه مددا لددي  يل كدده علدد  وأم [ وتدددعلنين )بفددر ابهلل وأشددرك كدد41أواي وددل  مددا يل أدعددلب  إك النجدداة وتدددعلنين إك النددار  
[ ال جددر  أيددا تدددعلنين إليدده لددي  لدده دعددلة   الدددنيا وال   ا خددرة وأأ مددردم إك هللا وأأ 42أدعددلب  إك العمليددمل ال فددار 
 [و  43ا  رنني ه  أصحاب النار 

 
 3758صفحة : 

 
ت ي   ل تق  أأ الكال  ود ختطي أعاد نداءه  وعطفا  كايته كلاو العط  لإلشارة إك أأ نداءه اشتمل على ما يق  

مددم دددرض إك دددرض وأندده سدديطرق مددا ي دداير أوع بالمدده م ددايرة مددا ت،دديه م ددايرة ا تعدداهنفني   ل ددة العددرب، وأندده سددقتقى 
ابسدتدراجق    درو االسدتدالع إك ا قصددلد كعدد ا قددماى، نانتقددل هندا إك أأ أنكدر علدديق  شديئا جدرا مددنق  حندله وهددل 

ظته إايه  كدعلته لإلوالن عم تلي وأأ يتم ي كدينق  وهذا شديء مطدلي   خدالع القصدة دلدا عليده أه  أعقيلا ملع
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 كاية إنكاره علي ، وهل بال  ري  مم إستجاكتق  لقلله نيده أن دتذبروأ مدا أودلع لكد و، ومتلود  أتاهد  لقللده أوأندلض 
و. نصدرح هندا وكدني  نده مل يدملع يددعله  إك اتيدان مدا أمري إك هللاو، ولقلله تعاك رخر القصة أنلواه هللا سديئاى مدا مكدروا

جاء كه ملسى و  اتياعه النجاة مم عذاب ا خرة نقل يدعله  إك النجاة  قيقة، ولي  إهنالق النجاة على ما يدعله  
 إليه حجاز مرسل كل يدعله  إك  قيقة النجاة كلسائط. 

تعجيب ابعتيار تقييده جبملة امجاع وهدي أوتددعلنين إك الندارو نجملدة واالستفقا    أما يل أدعلب  إك النجاةو استفقا   
أوتدعلين إك النارو   ملض  امجاع كتقدير ميتدأ، أي وأنت  تدعلنين إك النار ولي ا كعط  )أ أصل استعماع: ما يل 

  االختصدام  ، ومعدو أنعل، وما يل ال أنعل وحنله، أأ يكلأ استفقاما عم عل أو  اع ثيا للمجدرور ابلدال   وهدي ال
ال  االختصام يك ب مدخلدا  الة خفيا سييقا الذي علق حدخلع الال  حنل ولله تعاك أما لك  إتا ويدل لكد  انفدروا 
  سددييل هللا ارولددت  إك ا)رضو أمددا يل ال أرا اددهدددو ووللددي  ددم ي ددتلوفي: مددا لدديب نتكددلأ اةملددة الدديت كعددد اسدد  

 لية. االستفقا  وخربه مجلة نع
 وتربيب: ما يل وحنله، هل برتبيب: هل لي وحنله   ولله تعاك أنقل هل لي إك أأ تملبىو وولع بعب كم زهق:           
أال كل دددا عدددين جبدددقا رسددددالة                      نقدددل لدددي نيمدددا وحيدددي هدددل لدددي  ندددإتا وامدددا القريندددة علدددى انتفددداء إرادة   

التعجب مم امجالة، أو إك اإلنكار أو حنل تلي. نا عو هنا على التعجب يعين أنده  االستفقا  امجقيقي انصري تلي إك
يعجب مم دعل   إايه لددينق  مد  مدا رأوا مدم  رصده علدى نصدحق  ودعدل   إك النجداة ومدا أاتهد  كده مدم الددالئل علدى 

 صحة دعلته وكطالأ دعل  . 
إك الندارو )أ الددعلة إك الندار أمدر جممدل م دت رب نيينده كييداأ أهد   ومجلة أتدعلنين )بفر ابهللو كياأ ةملة أوتددعلنين 

 يدعلنه إك التلي  اب)سياب ا لجية عذاب النار. وا عو: تدعلنين للكفر ابهلل وإشراك ما ال أعل  م  هللا   اإلدية. 
لنده كعلد  أهدا لي دا رددة كطريددق ومعدو أمدا لدي  يل كده علد و مدا لدي  يل كصدحته أو كلجدلده علد ، والكدال  بنايدة عدم ب 

 الكناية كنفي الالز  عم نفي ا لملو . 
وعط  عليه أوأم أدعلب  إك العمليمل ال فارو نكداأ كيدام جملمدل مجلدة أأدعدلب  إك النجداةو. وإكدراز ضدمق ا دتكل    وللده  

 أوأم أدعلب و إلنادة تقلي اخلرب كتقدمي ا  ند إليه على خربه الفعلي. 
الدعلة إتا ركط حتعلق دق مفعللده يعددا اترة ابلدال  وهدل ا)بثدر   الكدال ، ويعددا حبدري أإكو وهدل ا)بثدر   ونعل  

القررأ  ا ي،تمل عليه مم االعتياراى ولذلي علق كه معملع   هذه ا ية أرك  مراى بأإكو ومرة ابلال  م  ما   ركط 
مناسية ال  التعليدل مثدل أتددعلنين )بفدر ابهلل وأشدرك كدهو، وركطده حدا هدل نعل الدعلة حتعلقة الذي هل مم ا عنلايى مم 

تاى حبري  إك    ولله أأدعلب  إك النجاةو نأأ النجاة هي جناة مم النار نقي جناة مم أمدر حم دلق، ووللده أتددعلنين 
ه دعدلة   الددنياو ا ، )أ  دري أإكو إك النارو وولله أوأم أدعلب  إك العمليمل ال فار ال جر  أأ ما تددعلنين إليده لدي  لد

داع علددى االنتقدداء )أ الددذي يدددعل أ دددا إك شدديء إيدددا يدددعله إك أأ ينتقددي إليدده، نالدددعاء إك هللا الدددعاء إك تل يدددده 
ابلركلكية ن،يه ك،يء حم لق ت،ييه ا عقلع ابب لق، وشيه اعتقاده صحته ابللصلع إك ال،ديء ا  دعي إليده، وشديقا 

 رة مكنية وختييلة وتيعية، و  أالعمليمل ال فارو استعارة مكنية، و  أأدعلب و استعارة تيعية وختييلية. استعا
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وعدع عم اس  اةاللة إك الصفتني أالعمليمل ال فارو إلدماو االستدالع على استحقاوه اإلندراد ابإلديدة والعيدادة، كلصدفه   

خبدالي أصددنامق  نإهدا تليلددة تلضدد  علدى ا)رض ويلتصددق هبدا القتددا  وتللثقدا الطيددلر كددذروقا،  أالعمليدملو )ندده ال تنالده الندداق
وإلدماو تردييق    اإلوالن عم ال،رك  أ ا ل د ابإلدية ي فر د  ما سل  مم شربق   ن ال ييأسلا مم عفله كعد أأ 

 أساءوا إليه. 
 )بفر ابهللو.  ومجلة أال جر  أأ ما تدعلنينو كياأ ةملة أتدعلنين 
وبلمددة أال جددر و كفتحتددني   ا)نصددح مددم ل دداى ثددالر نيقددا، بلمددة يددراد هبددا معددو ال يثيددا أو الكددد، نمعددو ثيلتدده )أ  

ال،يء الذي ال ينقط  هل ابق وبل لي يد وع إك معدو  دق وودد يقللدلأ: ال تا جدر ، وال أأ تا جدر ، وال عدم تا جدر ، 
  وال جر كدوأ مي  ترخيما للت في .

وا)ظقر أأ أجر و اسد  ال نعدل )نده لدل بداأ نعدال لكداأ ماضديا حب دب صدي ته نيكدلأ دخدلع أالو عليده مدم خصدائ   
 استعماع الفعل   الدعاء. 

وا)بثر أأ يق  كعدها أأأو ا فتل دة ا ،دددة نيقددر معقدا  دري أ و ملتملمدا  ذنده داليدا. والتقددير: ال شدي   أأ مدا  
 لة. تدعلنين إليه لي  له دع

 وتقد  كياأ معو أال جر و وأأ جر  نعل أو اس  عند ولله تعاك أال جر  أه    ا خرة ه  ا)خ روأو   سلرة هلد.  
 وما صدق أماو ا)صنا ، وأعيد ال مق عليقا مفردا   ولله ألي  لهو مراعاة إلنراد لفظ أماو.  
النددارو واوددد  ملودد  التعليددل ةملددديت أمددا يل أدعددلب  إك النجددداة ووللدده أال جددر  أأ مدددا تدددعلنين إليددهو إك وللددده أأصددحاب  

وتدددعلنين إك النددارو )ندده إتا حتقددق أأ ال دعددلة لألصددنا    الدددنيا كدددليل وال يفيددده  دعالهددا وال ندددالها. وحتقددق إتأ أأ 
للمندازن   إديدة رب هدذا  ا رجل لإلنعا    الدنيا وا خرة هل الرب الذي يدعله  هل إليه. وهذا دليدل إونداعي ددق وداهن 

ا  مم ولكنه أراد إوناعق  واستحفظق  دليله )ه  سيظقر د  ورييا أأ رب ملسى له دعلة   الدنيا ثقة منه  ه  سدقوأ 
انتصدار ملسدى علدى نرعدلأ ويدروأ صدري نرعدلأ عدم وتدل ملسدى كعدد عملمده عليده نيعلمدلأ أأ الدذي دعدا إليده ملسدى هدل 

 لملأ أنه ا تصري   ا خرة. ا تصري   الدنيا نيع
ومعو ألي  له دعلةو انتفاء أأ يكلأ الدعاء إليه ابلعيادة أو االلتجاء منعا ال نفي وولن الدعلة )أ وولعقدا م،داهد.   

نقددذا مددم ابب  ال صددالة  ددم مل يقددرأ كفاحتددة الكتدداب  ووددلد : لددي  تلددي ك،دديء، مندد ، وهبددذا تعلدد  أأ  دعددلة  مصدددر 
مق ناعدل، أي لي دا دعدلة دان، وأأ ضدمق  لده  عائدد إك  مدا  ا لصدللة، أي ال  لدي دعدلة الدداعني، متحمل معو ضد

 أي ال  لي إجاكتق . 
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وعطفا على هذه اةملة مجلة أوأأ مردم إك هللاو عط  الالز  على ململومه )نه إت تيدني أأ رب ملسدى ا  دمى أهللاو  
 ا صق إك هللا   الدنيا اباللتجاء واالستنصار و  ا خرة ابمجك  واةملاء.  هل الذي له الدعلة، تيني أأ ا رد، أي

ولددل عطفددا م ددملأ هددذه اةملددة ابلفدداء ا فيدددة للتفريدد  لكانددا  قيقددة هبددا، ولكددم عدددع عددم تلددي إك عطفقددا ابلددلاو  
ال،يء ا تفدر  علدى شديء يعتدرب اهتماما ك،أها لتكلأ م تقلة الداللة كنف قا دق اب ث سامعقا على ما ترتيط كه، )أ 

 اتكعا له، بما واع ا)صلليلأ   أأ جلاب ال ائل دق ا  تقل كنف ه اتك  لعمل  ال  اع. 
وبذلي مجلة أوأأ ا  رنني ه  أصحاب النارو ابلن ية إك تفرن م ملها على م ملأ مجلة أوأأ مردم إك هللا )نه إتا   

 كني الصائريم إليه مم مثاب ومعاوب نيتعني أأ ا عاوب ه  الكانروأ ابهلل.  باأ ا صق إليه باأ امجك  واةملاء
ناإلسراي هنا: إنراط الكفر، وي،مل ما ويدل: إنده أريدد هندا سدفي الدد  ك دق  دق ليصدري نرعدلأ عدم وتدل ملسدى عليده  

راق وهدددل تعدددريض ابلدددذيم ال ددال . واللجددده أأ يعددد  أصدددحاب اةدددرائ  وا ر . والتعريددد  نيددده تعريددد  اةدددن  ا فيدددد لالسدددت 
خيدداهنيق  إت هدد  م ددرنلأ علددى بددل تقدددير نقدد  م ددرنلأ   إنددراط بفددره  ابلددرب الددذي دعددا إليدده ملسددى، وم ددرنلأ نيمددا 
ي ددتتيعه تلددي مددم ا عاصددي واةددرائ  ن ددمق الفصددل   وللدده أهدد  أصددحاب النددارو يفيددد وصددرا ادعائيددا )هدد  ا تندداهلأ   

صاة ا  منني، وهذا مجمل بال  ا  مم على ملانقة اللاو  )أ ا ظندلأ كده أنده نديبء أو صحية النار ك يب اخلللد خبالي ع
 ملق  وإال نإأ ا قا  مقا  اييمل  اع ا  منني مم  اع ا ،ربني، ولي  مقا  تفصيل درجاى اةملاء   ا خرة. 

   
 

 3760صفحة : 
 
[و هددذا الكددال  متاربددة لقلمدده وتنقيددة خلطاكدده 44 ابلعيدداد أن ددتذبروأ مددا أوددلع لكدد  وأنددلض أمددري إك هللا إأ هللا كصددق  

إايه  ولعله است،عر مم مالحمق  أو مم مقاهنعتق  بالمه كعياراى اإلنكار، ما أأيسه مم أتثره  ككالمده، نتحدداه   هد  
يك  يددل  إأ أعرضددلا عددم االنتصدداح لنصددحه سدديندملأ  ددني يددروأ العددذاب إمددا   الدددنيا بمددا اوت دداه وللدده أإين أخدداي علدد

 التنادو، نالفاء تفري  على مجلة أما يل أدعلب  إك النجاة وتدعلنين إك النارو. 
ونعدل أسددتذبروأو م،ددتق مددم الددذبر ك دد  الددذاع وهددل ضددد الن ددياأ، أي سددتذبروأ   عقددللك ، أي مددا أوددلع لكدد  ا أ  

ل مددم للازمدده   العقدل مالزمددة ال ددد حي در نصددب كصدائرب  يددل  حتققدده، ن،ديه اإلعددراض ابلن ددياأ ورمدمل إك الن ددياأ حددا هد
 ل ده وهل التذبر على هنريقة ا كنية و  ورينتقا استعارة تيعية. 

 وا عو سيحل كك  مم العذاب ما يذبرب  ما أولله: إنه سيحل كك .  
اةملددة ومجلددة أوأنددلض أمددري إك هللاو عطدد  علددى مجلددة أمددا يل أدعددلب  إك النجدداة وتدددعلنين إك النددارو، وم دداق هددذه  

م اق االنتصاي منق   ا أظقروه له مم ال،ر، يعين: أين أبل شأين وشأنك  معي إك هللا نقل جيملي بل ناعدل حدا نعدل، 
 وهذا بال  منص  نا راد بأأمريو شأين ومقمي. 
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ع مجيدد  العيدداد ويدددع  عددو االنتصدداي تعقييدده كقللدده أإأ هللا كصددق ابلعيددادو معلددال تفددليض أمددره معقدد  إك هللا علددي    ددلا 
 نعمل  العياد مشله ومشل خصلمه. 

 وواع   الك،اي ولله أوأنلض أمري إك هللاو )ه  تلاعدوه اه. يعين أأ نيه إشعار كذلي حعلنة ما كعده.  
 . وأالعيادو الناق يطلق على مجاعتق  اس  العياد، ومل أر إهنالق العيد على اإلن اأ اللا د وال إهنالق العييد على الناق 
واليصق: ا طل  الذي ال خيفى عليه ا)مر. والياء للتعديدة بمدا   وللده تعداك أنيصدرى كده عدم جندبو، ندإتا أرادو تعديدة  

 نعل اليصر كنف ه واللا: أكصره. 
[ النار يعرضدلأ عليقدا دددوا وع،ديا ويدل  تقدل  ال داعة 45أنلواه هللا سيئاى ما مكروا و اق آبع نرعلأ سلء العذاب  

[و  تفريدد  أنلودداه هللاو مدد تأ  هدد  أضددمروا مكددرا كدده. وت ددميته مكددرا مدد تأ  هدد  مل 46رع نرعددلأ أشددد العددذاب  أدخلددلا
 ي،عروه كه وأأ يكلأ نر مم نرعلأ ومل يعثروا عليه. 

وأماو مصدرية. وا عو: سيئاى مكره . وإضانة أسيئاىو إك أمكرو إضانة كيانية، وهي هندا   ودلة إضدانة الصدفة إك  
 ا لصلي )أ ا كر سيء. وإيا مج  ال يئاى ابعتيار تعدد أنلان مكره  اليت كيتلها. 

 و اق: أ اط. والعذاب: ال رق. والتعري  للعقد لنه م،قلر معلل .  
 وتقد  له تبر   ال لر النازلة ويل هذه ال لرة.  
ال درق سدلء عدذاب )أ ال درق يعدذب اب تيداق  ومناسية نعل   اق  لذلي العذاب أنه  ا حييق على امجقيقة، وإيا بداأ 

النف  مدة وهل يطفل على ا اء وي لم نيه ويرعيه هدلع ا)مدلاو وهدل مدلوم ابددالك م يكدلأ عرضده )بدل امجيتداأ  يدا 
 وميتا وتلي أمل   امجياة وخملي كعد ا ماى يذبروأ كه كني الناق. 

لأ مجلة ووعدا كددال مدم مجلدة أو داق آبع نرعدلأ سدلء العدذابو، وولله أالنار يعرضلأ عليقا ددوا وع،ياو جيلز أأ يك 
نيجعل أالنارو ميتدأ وجيعل مجلة أيعرضلأ عليقاو خربا عنه ويكلأ جمملن اةملة مم ا يتدأ وخربه كدع اشتماع مم مجلة 

تمل علددى أو دداق آبع نرعددلأ سددلء العددذابو )أ سددلء العددذاب إتا أريددد كدده ال ددرق بدداأ م،ددتمال علددى مددل   ومددل   ي،دد
عرضق  على النار ددوا وع،يا، نا ذبلر عذاابأ: عذاب الدنيا عدذاب ال درق ومدا يلحدق كده مدم عدذاب ويدل عدذاب يدل  

 القيامة. 
وجيددلز أأ يكددلأ أالنددارو كدددال مفددردا مددم أسددلء العددذابو كدددال مطاكقددا ومجلددة أيعرضددلأ عليقدداو  دداال مددم أالنددارو نيكددلأ  

 يذبر عذاب ال رق.  ا ذبلر   ا ية عذااب وا دا ومل
وعلى بال اللجقني نا ذبلر ي ا ية عدذاب ويدل عدذاب يدل  القيامدة ندذلي هدل ا دذبلر كعدده كقللده أويدل  تقدل  ال داعة  

 أدخللا رع نرعلأ أشد العذابو. 
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وإك مدم يظقدر )جلده  والعرض  قيقته: إظقدار شديء  دم يدراه لرتديدب أو حتدذير وهدل يتعددا إك ال،ديء ا ظقدر كنف ده  
حبري أعلىو، وهذا يقت ي أأ ا عروض عليه ال يكلأ إال مم يعقل ومنملال منمللدة مدم يعقدل، وودد يقلدب هدذا االسدتعماع 
لقصد ا يال ة بقلع العرب  عرضا الناوة على امجلض  ، و قه: عرضا امجلض على الناوة، وهل االسدتعماع الدذي   

ي أويل  يعرض الذيم بفروا على الندارو. وودد عدد علمداء ا عداين القلدب مدم أندلان ختدري  هذه ا ية وولله   سلرة ا) قا
الكدال  علددى خددالي مقت ددى الظدداهر ومثلدلا لدده كقددلع العددرب: عرضددا الناوددة علدى امجددلض. واختلفددلا   عدددة مددم أنددانني 

قدملويين: إأ ت دمم اعتيدار لطيفدا ويدل لكال  اليليغ نعددة منقدا أكدل عييددة والفارسدي وال دكابي ومل يقيلده اةمقدلر، ووداع ال
 وإال رد. 

وعندي أأ االستعمالني على مقت ى الظاهر وأأ العرض ود بثر   معو اإلمدرار دوأ وصدد الرتديدب بمدا يقداع: عدرض  
اةيش على أمقه واستعرضه ا)مدق. ولعدل أصدله جمداز سداوا امجقيقدة نلدي    ا يتدني ولدب وال   ودلع العدرب: عرضدا 

علددى امجددلض، ولددب، ويقدداع: عددرض كنددل نددالأ علددى ال ددي ، إتا وتلددلا كدده. وخددرو   الك،دد  ريددة ا) قدداي علددى الناوددة 
 ولد : عرض على ال ي . 

ومعدو عرضدق  علدى الندار أأ أروا قد  ت،داهد ا لاضد  الديت أعددى ددا   جقدن ، وهدل مدا ييينده  دديث إتا مداى عدرض  
اةندة نمدم أهدل اةندة وإأ بداأ مدم أهدل الندار نمدم أهدل الندار نيقداع: هدذا عليه مقعده ابل داة والع،ي  إأ باأ مم أهل 

 مقعدك  ن ييعثي هللا يل  القيامة  . 
 وولله أددوا وع،ياو مية عم الدوا  )أ الملماأ ال خيلل مم هاتيم اللوتني.  
أي يقداع: أدخلدلا رع نرعدلأ  وولله أويل  تقل  ال اعة أدخللا رع نرعلأ أشد العذابو هذا تبدر عدذاب ا خدرة اخلالدد، 

 أشد العذاب، وعل  مم عذاب رع نرعلأ أأ نرعلأ داخل   تلي العذاب كداللة الفحلا. 
وورأ من  و ملة والك ائي و ف  وأكل جعفر ويعقلب أأدخللاو هبمملة وط  وب ر اخلاء. وورأ اليداولأ هبمدملة وصدل وضد   

 رع نرعلأ  منادا حبذي امجري.  اخلاء على معو أأ القلع ملجه إك رع نرعلأ وأأ 
[ وداع 47أوإت يتحاجلأ   النار نيقلع ال عفاء للذيم استكربوا إم بنا لك  تيعا نقل أنت  م نلأ عنا نصييا مدم الندار  

[و  جيددلز أأ يكدلأ أإتو معمددلال عأاتبددرو حمددذوي نيكددلأ 48الدذيم اسددتكربوا إم بددل نيقددا إأ هللا ودد  كدد  كددني العيدداد 
لة أوأنذره  يل  ا زنةو، وال مق عائدا إك أالذيم جيدادللأ   رايى هللا ك دق سدلطاأو ومدا كدني هدذا وتاك عطفا على مج

اعدرتاض واسدتطراد )هدا وصدد منقدا عظددة ا ،دربني حدم سديقق  مدم ا)مد  ا كددذكني نلمدا اسدتل  تلدي عداد الكدال  إلدديق . 
مثاع بما وداع تعداك أوللكدانريم أمثادداو، وودد تكدرر   القدررأ ويفيد تلي صريح اللعيد للم،ربني كعد أأ ضركا د  ا)

ملعظة ا ،ربني حثل هدذا بقللده تعداك أإت تدربأ الدذيم اتيعدلا مدم الدذيم اتيعدلاو ا يدة   سدلرة اليقدرة، ووللده أوالدا أوالهد  
 )خراه  ركنا ه الء أضللم نآ   عذااب ضعفا مم النارو ا ية   سلرة ا)عراي. 

لز أأ تكلأ أوإت يتحاجلأو عطفا على مجلة أويل  تقل  ال اعة أدخلدلا رع نرعدلأ أشدد العدذابو )أ أإتو وأيدل و  وجي 
بليقما ظري حعو   ني  ، نيكلأ ا عو: و ني تقل  ال اعة يقاع: أدخللا رع نرعلأ أشد العذاب، و ني يتحاو أهل 

 النار نيقلع ال عفاء ا . 
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لفداء إلندادة بدلأ هدذا القدلع مشدئا عدم حتداجق    الندار مد  بدلأ تلدي داال علدى أنده   معدو وورأ أنيقلع ال دعفاءو اب 
متعلق أإتو، وهذا استعماع مم استعماالى الفاء اليت ي ميقا النحاة زائدة، وأثيدا زايد دا مجاعدة مدنق  ا)خفدش والفدراء 

لى هذا اللجه عائد إك أرع نرعلأو )أ تلي وا)عل  واكم كرهاأ، و كاه عم أصحاكه اليصريني. وضمق أيتحاجلأو ع
أيكه ولله أوواع الذيم   النار خلملنة جقن  ادعلا ركك و وولله أأو مل تي أتتديك  رسدلك  ابليينداىو ومل أيى رع نرعدلأ إال 

 رسلع وا د هل ملسى عليه ال ال  نيعلد ضمق أيتحاجلأو إك معلل  مم ا قا  وه  أهل النار. 
تجاو مم جانيني نأبثر، أي إوامدة بدل نريدق  جتده وهدل يقت دي وودلن خدالي كدني ا تحداجني إت امججدة والتحاو: اال  

 أتييد لدعلا لدن  ال،ي   صحتقا. 
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وال ددعفاء: عامدددة النددداق الدددذيم ال تصدددري دددد    أمدددلر ا)مددة. والدددذيم اسدددتكربوا: سدددادة القدددل ، أي الدددذيم تكدددربوا بدددربا   

 والتاء نيه للميال ة.  شديدا، نال ني
وولع ال عفاء للكرباء هذا الكال  حيتمل أنه على  قيقته نقل مش، عما اعتادوه مم اللجإ إليق    مقمق   ني بدانلا  

  الدنيا ن اللا أه  يتلللأ تدكق أملره    تلي ا كاأ ودذا أجاب الذيم اسدتكربوا حدا يفيدد أهد  اليدل  سدلاء   العجدمل 
 يلة نقاللا أإم بل نيقاو أي لل أدنينا عنك  )دنينا عم أنف نا. وعد  امج

وتقدمي ولد  أإم بنا لكد  تيعداو علدى هنلدب الت فيد  عدنق  مدم الندار، مقدمدة للطلدب لقصدد تلجيقده وتعليلده وتدذبقه   
اعق  حتقدقا دد  جدملاء علدى ابللالء الذي كيدنق    الددنيا، يلقمقد  هللا هدذا القدلع النت داح عجدمل ا  دتكربيم أأ ينفعدلا أتيد

 تعاظمق  الذي بانلا يتعاظملأ كه   الدنيا. 
وحيتمددل أأ وددلع ال ددعفاء لددي  م ددتعمال    قيقددة امجددث علددى الت فيدد  عددنق  ولكندده م ددتعمل   التددلكيو، أي بنددت   

 تدعلننا إك ديم ال،رك نكانا عاوية تلي أأ صرم   هذا العذاب نقل ت تطيعلأ الدن  عنا. 
 بيدا أإم بنا لك  تيعاو بأإأو لالهتما  ابخلرب ولي  لرد إنكار. وأت 
والتيد : اسدد   ددم يتيد  دددقه، ي ددتلي نيدده اللا دد واةمدد ، وهددل مثدل خددد  و ،دد  )أ أصددله مصددر، نلددذلي اسددتلا نيدده  

 اللا د واةم ، وويل التي : مج  ال جيري على اللا د، نقل إتأ مم اةملن النادرة. 
  ولله أنقل أنت  م نلأو م تعمل   امجث واللل  على خذاله  وترك االهتما  حا ه  نيه مم عذاب. واالستفقا    
 وجيء ابةملة االمسية الدالة على الثياى، أي هل مم شأنك  أنك  م نلأ عنا.  
 وأم نلو اس  ناعل مم أدو دناء كفتح ال ني وا د، أي نائدة وإجملاء.  
 م ال،يء، واع تعاك أللرجاع نصيب  ا ترك اللالداأ وا)وركلأو إك ولله أنصييا مفروضاو. والنصيب: امجظ وامجصة م 
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ووددد ضددمم أم نددلأو معددو دانعددلأ ورادوأ، نلددذلي عدددي إك مفعددلع وهلأنصدديياو، أي جددملاءا مددم  ددر النددار دددق حمدددد  
عندا مدم عدذاب هللا مدم شديءو نقد  ودانعلأ  ا قدار مم ول ا، وأمم النارو كياأ عأنصديياو بقللده تعداك أنقدل أندت  م ندلأ

ككل ما خيف  عنق  مم شدة  ر النار ودق هنامعني   اخلروو منقا. وجيلز أأ يكلأ أم نلأو علدى معنداه دوأ ت دمني 
ويكددلأ أنصدديياو منصددلاب علددى ا فعددلع ا طلددق   نددلأ والتقدددير دندداء نصددييا، أي دندداء مددا ولددل ولدديال. وأمددم النددارو متعلقددا 

 و بقلله تعاك أوما أدين عنك  مم هللا مم شيءو. بأم نلأ
 وجيلز أأ يكلأ النصيب اةملء مم أزمنة العذاب نيكلأ على  ذي م اي تقديره: مم مدة النار.   
و ا باأ جلاب الذيم استكربوا للذيم است عفلا جاراي   جمرا اباورة جرد نعدل أوداعو مدم  دري العطد  علدى هنريقدة  

 دق مرة.  اباورة بما تقد 
 ومعو ولد  أإم بل نيقاو حنم وأنت  م تلوأ   الكلأ   النار نكي  تطمعلأ أأ ندن  عنك  شيئا مم العذاب.  
وعلى وجه أأ يكلأ ولع ال عفاء أإم بنا لك  تيعاو إك رخره تلكي ا وللما لملعمائق  يكلأ ولع الملعماء أإم بدل نيقداو  

وتلكي نا نقد بفام أم معك    النار. وأتبيد الكال  بأإأو لالهتما  كتحقيقه أو لتنمليدل اعرتانا ابل لط، أي دعلا للمنا 
مم هناليله  ابل ناء عنق  مم عذاب النار م  م،اهد   أه    العذاب مثلق ، منمللدة مدم حي ديق  ددق واوعدني   الندار، 

 ثلك  نكي  ن ين عنك . و  هذا التنمليل ضرب مم التلكيو يقلللأ: أل ت  تروننا   النار م
وأبلو مرنلن ابالكتداء وخربه أنيقاو واةملة مم ا يتدأ وخربه خرب  إأ  وتنليم علض عم ا  اي إليه، إت التقددير: إم   

 بلنا   النار. 
ي  مدم ومجلة أإأ هللا  ك  كني العيادو تتنملع منمللة كدع االشتماع مم مجلة أإم بل نيقاو نكلتا اةملتني جلاب دد  مد   

  صلع الت في  عنق . 
 وا عو: حنم م تلوأ   العذاب وهل  ك  هللا نال مطم    التقصي مم  كمه نقد جلزي بل نريق حا ي تحق.  
وما   هذه اةملة الثانية مم عمل  تعلق نعل امجك  كني العياد ما جيعل هذا اليددع حنمللدة التدذييل، أي أأ هللا  كد  كدني  

 ء أعماد  نكاأ و طنا مم امجك  هذا العذاب. العياد بلق  جبملا
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نكلمة أكنيو هنا م تعملة   معناها امجقيقي وهدل ا كداأ ا تلسدط، أي وود   كمده وو داله   جممعقد  الدذي   دره   

حنمللدة أكدنيو مم  ك  عليه ومم  ك  له ومم مل يتعرض للحكلمة )نه مم أهل الكرامة ابةنة، نلي ا بلمة أكدنيو هندا 
   ولله تعاك أنا ك  كينق  حا أنملع هللاو نإها   تلي م تعملة جمازا   التفروة كني ابق وا يطل. 

و  هدذه ا يددة عدربة لملعمدداء ا)مدد  ووداد   أأ حيددذروا االراداء  نف ددق    مقدداوي اخل دراأ نيلوعددلا ا قتدديم هبدد    تلددي  
    نف دددق  وأ قدد  علدددى علددد  كعلاوددب تلدددي بددانلا أ دددرايء اب ذمددة واخلدددملي   الددددنيا ا قدداوي ندددإأ بدداأ إوددددامق  وم ددامر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وم اعفة العذاب   ا خرة، إت ما باأ د  أأ ي روا  ولا  وبللا أملره  كقاد   عم   م ظدم نديق ، أأ خيلندلا أمدانتق  
لى عد  التلثيق مم بفاء   لتدكق ا)مة نيق  بما واع تعاك أوليحملم جقل كعلاوب وصلره  وتقصقه  نإه  مللملأ ع

 ني يطلا هبا خيط ع،لاء  ن يملللا هبا نيقلوا هبا مم شلاهق كعيدة نيصقوا رميما، ويلقلا   ا خرة جحيما. 
[ وداللا أومل تدي أتتديك  رسدلك  ابليينداى 49أوواع الذيم   النار خلملنة جقن  ادعلا ركك  خيف  عندا يلمدا مدم العدذاب  

[و  ددا مل جيدددوا م ددادا للت فيدد  مددم العددذاب   جانددب  50لددى ودداللا نددادعلا ومددا دعدداء الكددانريم إال   ضددالع ودداللا ك
بربائق ، وتنصل برباله  مم تلدي أو اعرتندلا ك لطقد  وتدلريطق  ودلمق  وأنف دق  ادا) اةميد  علدى حماولدة هنلدب ختفيد  

  النار، أي مجيعق  مم ال عفاء والذيم استكربوا. العذاب كدعلة مم خملنة جقن ، نلذلي أسند القلع إك الذيم  
وخملندة: مجد  خدازأ، وهدل امجدانظ  ددا   ا كداأ مدم مداع أو عدروض. وأخملندة جقددن و هد  ا الئكدة ا لبلدلأ حدا حتليده مددم  

، )أ اخلدملأ النار ووولدها وا عذكني نيقا وملبللأ كت يق ما حتتلي عليه دار العذاب وأهلقا ولذلي يقاع دد : خملندة الندار
ال يتعلق ابلنار كل حا حيليقا نلي  ولله هنا أجقن و إظقارا   مقا  اإلضمار إت ال حي م إضانة خملنة إك النار ولل تقد  
لفظ أجقن و لقاع: خلملنتقا، بما   ولله   سلرة ا لي أوللذيم بفروا كرهب  عذاب جقن  وكئ  ا صقو إك ولله أسأد  

 عأجقن و ال عأالنارو.  خملنتقاو نإأ ال مق
 و  الك،اي أنه مم اإلظقار   مقا  اإلضمار للتقليل كلفظ أجقن و، وا  لي الذي سلكناه أوضح.  
 و  إضانة أربو إك ضمق ا  اهنيني ضرب مم اإلدراء ابلدعاء، أي )نك  أورب إك استجاكته لك .  
زمنة العذاب وهل أنف  د  مدم ختفيد  ودلة الندار الدذي سدألله مدم و ا ظنله  أرجى لالستجاكة سأللا الت في  يلما مم أ 

 م تكربيق . 
وجمل  أخيف و كعد ا)مر ابلدعاء، ولعله كتقدير ال  ا)مر لكثرة االستعماع، ومم أهل العركية مم جيعله جملما   جلاب   

  إتا دعدلا هللا اسدتجاب دد . وهدذا الطلب لتحقيق الت يب. نيكدلأ نيده إيدذاأ  أ الدذيم   الندار واثقدلأ  أ خملندة جقدن
اةدمل  شددائ  كعددد ا)مددر ابلقددلع ومددا   معندداه دددذه النكتددة و قده الرندد  أو إظقددار ال  ا)مددر. وتقددد  الكددال  عليدده عنددد وللدده 

 تعاك أول لعيادي الذيم رمنلا يقيملا الصالةو   سلرة إكراهي . 
ر م دداي، أي عددذاب يددل ، أي مقدددار يددل ، وانتصددب وضددمم أخيفدد و معددو يددنق  ننصددب أيلمدداو، أو هددل علددى تقدددي 

 أيلماو على ا فعلع كه عأخيف و. 
 واليل  بناية عم القلة، أي خيف  عنا ولل زمنا وليال.  
 وأمم العذابو كياأ عأيلماو )نه أريد كه ا قدار نا تاو إك اليياأ على حنل التمييمل. وجيلز تعلقه بأخيف و.  
 أي خيف  عنا ولل زمنا وليال. واليل  بناية عم القلة،  
 وأمم العذابو كياأ عأيلماو )نه أريد كه ا قدار نا تاو إك اليياأ على حنل التميمل. وجيلز تعلقه بأخيف و.  
وجلاب خملنة جقن  د  كطريق االستفقا  التقريري ا راد كه: إظقدار سدلء صدنيعق   نف دق  إت مل يتيعدلا الرسدل  دن ووعدلا  

ب، وتندد ق  علددى مددا أضداعله    يددا   الدددنيا مدم وسددائل النجدداة مدم العقدداب. وهددل بدال  جددام  يت ددمم   هدذا العددذا
 التلكيو، والتندمي، والتح ق، وكياأ سيب ؤنب الدعاء د ، وتذبقه   أ الرسل بانا حتذره  مم اخلللد   العذاب. 
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مل يعدرو ا ف ددروأ علدى ملوعقددا. وهدي واو العطدد  عطد  هبددا أخملندة جقددن و   والدلاو   وللده أأو مل تددي أتتديك  رسددلك و  

بالمق  على بال  الذيم   النار مم وييل هنريقة عط  ا تكل  بالمدا علدى بدال  صددر مدم ا  اهندب إ داء إك أأ  قده 
للناق إماما واع ومم أأ يكلأ مم كقية بالمه وأأ ال ي فله، وهل ما يلقب كعط  التلقني بقلله تعاك أواع إين جاعلي 

ترييتو نإأ أهل النار إتا تذبروا تلي عمللا وجاهة تنصل خملنة جقن  مم ال،فاعة د ، وتفريغ أنادعلاو على تلي ظاهر 
 على بال التقديريم. 

 وأملة االستفقا  مقدمة مم التأخق على التقديريم، للجلب صدار ا.  
أأ تكدلأ مدم بدال  خملندة جقدن  تدذييال لكالمقد  ييدني أأ ودلد   ندادعلا   ومجلدة أومدا دعداء الكدانريم إال   ضدالعو جيدلز 

م تعمل   التنييه على اخلطأ، أي دعالب  مل ينفعك  )أ دعاء الكانريم   ضالع واللاو اعرتاضية، وجيلز أأ تكدلأ مدم  
 بال  هللا تعاك تذييال واعرتاضا. 

يدان ادددا. نلد  ي دعق  إال االعدرتاي حجديء ال دل إلديق  ابليينداى والييناى: امجج  اللاضدحة والددعلاى الصدرحية إك ات 
نقدداللا: كلددى، نددرد علدديق  خملنددة جقددن  ابلتنصددل مددم أأ يدددعلا هللا كددذلي، إك إيكدداع أمددره  إك أنف ددق  كقددلاه  أنددادعلاو 

 تفريعا على اعرتانق  حجيء الرسل إليق  ابلييناى. 
يار معناه الكنائي الذي هل التنصل مم أأ يدعلا د ، أي بما تدلليت  ا)عدراض ومعو تفريعه عليه هل أنه مفرن عليه ابعت 

عددم الرسددل اسددتيداد آبرائقدد  نتللددلا اليددل  أمددر أنف ددك  نددادعلا أنددت ، نددإأ  مددم تددلك ورهددا يتددلك  رهددا  ، نددا)مر   وللدده 
 اد . أنادعلاو م تعمل   اإلاب ة أو   الت لية، ونيه تنييه على خطأ ال ائلني   س  

وزايدة نعددل الكددلأ   أأو مل تددي أتتدديك و للداللددة علددى أأ جمدديء الرسددل إك ا)مدد  أمددر متقددرر حمقددق،  ددا يدددع عليدده نعددل  
الكلأ مم اللجلد حعو التحقق، وأما الداللة على أأ نعل اإلتيداأ بداأ   الدملمم ا اضدي نقدل م دتفاد مدم أملو النانيدة   

 ا اضي. 
 صله: خطأ الطريق، بما   ولله تعاك أأإتا ضللنا   ا)رض إم لفي خلق جديدو. وال الع: ال يان، وأ 
وا عو: أأ دعاءه  ال ينفعق  وال يقيل منق ، وسلاء باأ ولله أوما دعاء الكانريم إال   ضدالعو مدم بدال  ا الئكدة أو  

مدددل  الدددذواى ي دددتلمل  عمدددل  ا)زمندددة مددم بدددال  هللا تعددداك نقدددل مقدددتض عمدددل  دعدددائق  )أ ا صددددر ا  دداي مدددم صددديغ الع
 وا)مكنة. 

وأما ما يله  استجاكة دعداء الكدانريم حندل وللده تعداك أودل مدم ينجديك  مدم ظلمداى الدرب واليحدر تدعلنده ت درعا وخفيدة   
ه لدئم أجنيتندا مددم هدذه لنكددلأ مدم ال،ددابريم ودل هللا ينجدديك  منقداو ووللدده أدعدلا هللا ئلصددني لده الددديم لدئم أجنيتنددا مدم هددذ

لنكددلأ مددم ال،ددابريم نلمددا أجندداه  إتا هدد  يي ددلأ   ا)رض ك ددق امجددقو، نظدداهر أأ هددذه ال تدددع علددى اسددتجاكة برامددة 
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ولكنقا لت جيل بفره  ونكراه ، وود يتله    كعض ا) لاع أأ يدعل الكانر نيقط  ما هنليه وإيا تلي  صادنة دعائده 
دعدداء الكددانر وودد جدداء عددم الندديب صدلى هللا عليدده وسددل  اسددتيعاد  وودا إجاكددة دعدداء ددقه مددم الصددامجني، وبيدد  ي دتجاب

استجاكة دعاء ا  مم الذي أيبل امجرا  ويلي  امجرا     ديث م ل  عم أيب هريدرة  تبدر رسدلع هللا رجدال يطيدل ال دفر 
له  . ودذا مل  أشعث أدرب  د يديه إك ال ماء: اي رب اي رب، ومطعمه  را  وم،ركه  را  ودذي ابمجرا  نأىن ي تجاب

يقل هللا: نلما استجاب دعاءه ، وإيا واع: نلما جناه ، أي )نه ودر جنا   مدم ويدل أأ يددعلا أو )أ دعداءه  صدادي 
 دعاء كعض ا  منني. 

  [ يدل  ال ينفد  الظدا ني معدذر   ودد  اللعندة ودد51أإم لننصر رسلنا والدذيم رمندلا   امجيداة الددنيا ويدل  يقدل  ا)شدقاد  
 [و  52سلء الدار 
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بال  م تأن  وهل است الم للعدربة مدم القصد  ا اضدية م دلق لت دلية الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل  ووعدده حب دم    

العاوية، وت لية ا  منني ووعده  ابلنصر و  م العاوية   الدنيا وا خرة. وتلي أأ الكدال  مدم اكتدداء ال دلرة بداأ كدذبر 
ربني   القررأ كقلله تعاك أما جيادع   رايى هللا إال الذيم بفرواو وأومأ إك الرسلع صلى هللا عليه وسدل   أ جمادلة ا ،

شيعق  ريلة إك خ ار كقلله أنال ي ررك تقليق    اليالدو، وامتد الكال    الرد على اجملادلني واثيل  داد  حبداع أمثداد  
واضمحالع   الدنيا وإك عذاب دائ    ا خرة و ا استلىف ال رض مقت اه مم إهنناب مم ا)م  اليت رع أمرها إك خيية 

اليياأ كني هللا لرسلله صلى هللا عليه وسل  عقيه أنه ينصر رسله والذيم رمندلا   الددنيا بمدا دع عليده وللده   رخدر الكدال  
 أناصربوا أ وعد هللا  قو. 

منصدددلرا ا عانددد للرسددل وللمدد منني، ننصددر الرسددل وا دد منني علدديق    الددددنيا ووددد علدد  مددم نعددل النصددر أأ هنالددي نريقددا  
 إبظقاره  عليق  وإابد  ، و  ا خرة كنعي  اةنة د  وعذاب النار )عدائق . 

والتعيق اب  ارن   وللده ألننصدرو  دا نيده مدم استح دار  داالى النصدر العجييدة الديت وصد  كع دقا   ال دلرة ووصد   
  سدلر أخدرا تقدد  نملوددا، وإال ندإأ نصدر الرسدل الدذيم سديقلا حممددا صدلى هللا عليده وسدل  ودد م دى ونصدر كعض رخدر 

 حممد صلى هللا عليه وسل  مرتوب دق  اصل  ني نملوع ا ية. 
  وأتبيد اخلرب بأإأو وجبعل ا  ند نعليا   وللده ألننصدرو مراعدي نيده  داع ا عدرض هبد   أ هللا ينصدر رسدله علديق  وهد 

 ا ،ربلأ )ه  بانلا يكذكلأ كذلي. 
وهذا وعد للم منني  أ هللا مصره  على مم ظلمق    امجيداة الددنيا ابأ يلود  الظدامل   سدلء عاويدة أو  أ ي دلط عليده  

 مم ينتق  منه كنحل أو أشد  ا ظل  كه م منا. 
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وا الئكة امجفظدة وا  مندلأ مدم هدذه ا)مدة، بمدا  وا)شقاد: مج  شاهد. والقيا : اللولي   ا لو . وا)شقاد: الرسل، 
أشار إليه ولله ألتكلنلا شقداء على الناقو، وتلي اليل  هل يل  امج،ر، وشدقادة الرسدل علدى الدذيم بفدروا هبد  مدم مجلدة 

 نصره  عليق  وبذلي شقادة ا  منني. 
 ب على اليدلية مم الظري. وأيل  ال ينف  الظا ني معذر  و كدع مم أيل  يقل  ا)شقادو وهل منصل  
 وا راد ابلظا ني: ا ،ربلأ. وا عذرة اس  مصدر اعتذر، وتقد  عند ولله تعاك أواللا معذرة إك ركك و   سلرة ا)عراي.  
وظاهر إضانة ا عذرة إك ضمقه  أه  تصدر منق  يلمئذ معذرة يعتذروأ هبا عم ا)سياب اليت أوجيا د  العذاب مثل  

أركنا ه الء أضللمو وهذا ال ينا  ولله تعاك أوال ي تأ دد  نيعتدذروأو الدذي هدل   انتفداء االعتدذار مدم أصدله )أ ولد  
تلي االعتذار هل االعتذار ا أتوأ نيه، وود تقد  تلي عند ولله تعاك أنيلمئدذ ال تنفد  الدذيم ظلمدلا معدذر  و   سدلرة 

 رو . 
ي وخلددد  أال ينفددد و ابليددداء التحتيدددة )أ الفاعدددل وهلأمعدددذرةو ددددق  قيقدددي التأنيدددث وودددرأ منددد  وعاصددد  و دددملة والك دددائ  

 وللفصل كني الفعل وناعله اب فعلع وورأ الياولأ ابلتاء الفلوية على اعتيار التأنيث اللفظي. 
 أود  اللعنةو عط  على اةملة أال ينف  الظا ني معذر  و أي ويل  د  اللعنة.  
الطرد، أي مم ر ة هللا، أود  سلء الدارو هي جقن . وتقدمي  د     هاتني اةملتني لالهتما  ابالنتقا  واللعنة: اليعد و  

 منق . 
[و هدذا مدم أوضدح مثدل 54[ هددا وتبدرا )ويل ا)ليداب 53أولقد رتينا ملسى اددا وأورثندا كدين إسدرائيل الكتداب  

ابلنصر الذي ودره هللا تعاك للنيب صلى هللا عليه وسل  نإأ نصر ملسى نصر هللا ورسلله والذيم رمنلا هب  وه أشيه ا)مثاع 
علدى ودل  نرعدلأ بدلأ هللا كدده أمدة عظيمدة مل تكدم ي كده هبددا وأوتيدا شدريعة عظيمدة وملكدا عظيمددا، وبدذلي بداأ نصدر الندديب 

 صلى هللا عليه وسل  وا  منني باأ أعظ  مم تلي وابمل واشري. 
داو ا  معرتضددة كددني أإم لننصددر رسددلناو وكددني التفريدد  عليدده   وللدده أناصددرب إأ وعددد هللا نجملددة أولقددد رتينددا ملسددى اددد 

 قو، وأي نصر أعظ  مم اخلالم مم العيلدية والقلة والتي  )مة أخرا   أ كا  تالئ  أ لاع ا)مة التاكعة، إك مصدق 
  وكعدده وهدل إ داء إك اللعدد  أ القدررأ الدذي  ا)مة مالكدة أمدر نف دقا تاى مثدل ا  دلمني مد  النديب صدلى هللا عليده وسدل

 بذب كه ا ،ربلأ ابق ملرور   ا)مة اإلسالمية. 
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واددا الذي أوتيه ملسى هل ما أو ي إليه مم ا ر ابلدعلة إك الديم امجق، أي الرسالة وما أنملع إليه مم ال،ريعة وهدي   

ي أورثه هللا كدين إسدرائيل، أي أخدذوه منده    ياتده وأكقداه هللا دد  كعدد وناتده، ندإهنالق ا راد ابلكتاب، أي التلراة، وهل الذ
اإليرار استعارة. و  تلي إيذاأ  أ الكتاب مم مجلة اددا الذي أوتيه ملسى، واع تعداك أإم أنمللندا التدلراة نيقدا هددا 
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تداب وأورثندا كدين إسدرائيل الكتداب، ندإأ ملسدى أا ونلرو، نفي الكال  إجياز  ذي تقديره: ولقد رتينا ملسدى ادددا والك
 مم اددا ما مل يرثه كنل إسرائيل وهل الرسالة وأوا مم اددا ما أورثه كنل إسرائيل وهل ال،ريعة اليت   التلراة. 

تبرا وأهدا وتبراو  االأ مم أالكتابو، أي هدا ليين إسرائيل وتبرا د ، نفيه عل  ما مل يعلمه ا تعلملأ، ونيه  
 ا علمه أهل العل  مدنق ، وت،دمل الدذبرا اسدتنياط ا) كدا  مدم نصدلم الكتداب وهدل الدذي خيدت  ابلعلمداء مدنق  مدم 

 أنييائق  وو ا   وأ ياره ، نيكلأ أ)يل ا)ليابو متعلقا بأتبراو. 
 وأولل ا)لياب: أولل العقلع الراجحة القادرة على االستنياط.  
[و تفري  على وللده أإم لننصدر رسدلناو 55ت فر لذنيي وسيح حبمد ركي ابلع،ي واإلككار أناصرب إأ وعد هللا  ق واس 

 أي ناعل  أم مصروك والذيم رمنلا واصرب على ما تالويه مم ولمي وال  م. 
 ومجلة أإأ وعد هللا  قو تعليل لألمر ابلصرب.  
تعليل نكأنه ويل: نلعد هللا  دق ويفداد  أ التأبيدد الدذي وأإأو لالهتما  ابخلرب وهي   مثل هذا ا قا  ت ين دناء ناء ال 

 هل لالهتما  والتحقيق. 
 هل وعد رسلله ابلنصر   ا ية ال اكقة و  دق ما رية.  
وا عو ال ت تيط، النصر نإنه واو ، وتلي مدا نصدر كده النديب صدلى هللا عليده وسدل    أايمده علدى ا ،دربني يدل  كددر ويدل   

 و  أاي  ال ددملواى ا)خددرا. ومددا عددرض مددم ادمل ددة يددل  أ ددد بدداأ امتحددام وتنييقددا علددى سددلء م يددة عددد  الفددتح ويددل   نددني
 امجفاظ على وصية الرسلع صلى هللا عليه وسل  أأ ال يرب لا مم مكاه  م بانا العاوية للم منني. 

فري  علدى اللعدد ابلنصدر رمدمل إك حتقيدق وعط  على ا)مر ابلصرب ا)مر ابالست فار والت ييح نكام داخلني   سياق الت 
 اللعد )نه أمر عقيه حا هل مم ررر ال،كر بناية عم بلأ نعمة النصر  اصلة ال حمالة، وهذه بناية رمملية. 

وا)مدر ابالسددت فار أمدر  أ يطلددب مدم هللا تعدداك ا  فدرة الدديت اوت دتقا النيددلءة، أي اسدأع هللا دوا  العصددمة لتددو  ا  فددرة،  
مقا  الت لية عم ا)بدار النف ية، ونيده تعدريض ابأ أمتده مطللكدلأ كدذلي اب) درا بقللده أولقدد أو دي إليدي وإك  وهذا

 الذيم مم ويلي لئم أشربا ليحيطم عمليو وأي ا نالنيب صلى هللا عليه وسل  مأملر ابالست فار تعيدا وأتداب. 
 )وواى بلقا ناوتصر على هنر  أوواى العمل. وأمر كت ييح هللا تعاك وتنمليقه ابلع،ي واإلككار، أي ا 
والع،ددي: رخددر النقددار إك اكتددداء ظلمددة الليددل، ولددذلي مسددي هنعددا  الليددل ع،دداء، ومسيددا الصددالة ا)خددق ابلليددل ع،دداء.   

واإلككار: اس  ليكرة النقار باإلصياح اسد  للصدياح، واليكدرة أوع النقدار، وتقددما   وللده أأأ سديحلا ككدرة وع،دياو   
رة مددرمي. وتقددد  الع،ددي   وللدده أوال تطددرد الددذيم يدددعلأ رهبدد  ابل ددداة والع،دديو   سددلرة ا)نعددا . وهددذا مقددا  التحلددي سدل 

ابلكماالى النف ية وكذلي يت  ال،كر ظاهرا وابهننا. وجعل ا)مراأ معطلنني على ا)مدر ابلصدرب )أ الصدرب هندا النتظدار 
ل النصدر   وللده أإتا جداء نصدر الده والفدتح ورأيدا النداق يددخللأ   ديدم النصر ا لعلد، ولذلي مل ي مر ابلصرب  ا  صد

 هللا أنلاجا ن يح حبمد ركي واست فرهو نإأ تلي مقا  حمض ال،كر دوأ الصرب. 
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نتعدني أأ  وود أخرب هللا نييه صلى هللا عليه وسل   نه ود دفر لده مدا تقدد  مدم تنيده ومدا أتخدر بمدا   أوع سدلرة الفدتح،  

أمره ابالست فار   سلرة دانر ويل أأ خيربه كذلي، لطلب دوا  ا  فرة، وباأ أمره كه   سلرة النصر كعد أأ أخربه ك فراأ 
ما تقد  مم تنيه وما أتخر، لإلرشاد إك شكر نعمة النصر، وود واع كعض الصحاكة للنيب صدلى هللا عليده وسدل    شدأأ 

مدا تقدد  مدم تنيدي ومدا أتخدر  ، نقداع:  أندال أبدلأ عيددا شدكلا  . وبداأ يكثدر أأ يقدلع   عيادته  إأ هللا ودد دفدر لدي 
سجلده  سيحاني اللق  ركنا وحبمدك اللق  ادفر يل  . كعد نملوع سلرة أإتا جاء نصدر هللاو والدا عائ،دة رضدي هللا عنقدا 

 ووا ا وإيا هدي علدى حندل وللده تعداك أن ديح يتأوع القررأ. وحبك  ال ياق تعل  أأ ا ية ال عالوة دا كفرض الصالة وال 
 حبمد ركي واست فرهو   سلرة النصر. 

أإأ الذيم جيادللأ   رايى هللا ك ق سلطاأ أاته  إأ   صدوره  إال برب ما هد  كيال يدهو جدرا الكدال  مدم أوع ال دلرة  
لعدددده  علددى بفددره  وضدددرب ا)مثدداع دددد  إك هنددا   ميددداأ الدددرد علددى جمادلددة ا ،دددربني   رايى هللا ود ددض شدديقق  وت

 مثدداد  مددم أهددل العندداد اكتددداء مددم وللدده أمددا جيددادع   رايى هللا إال الددذيم بفددرواو ووللدده أأو مل ي ددقوا   ا)رض نينظددروا  
بي  باأ عاوية الذيم بانلا مم ويلق و، بما تبرى أمثاع أضداده  مم أهل اإل اأ مم   ر منق  ومم ددرب مدم وللده 

أرسلنا ملسى آبايتنا وسلطاأ ميني إك نرعلأو م ولله أوواع رجدل مد مم مدم رع نرعدلأو، وخدت  تلدي كلعدد النديب  أولقد
صلى هللا عليه وسل  وا  منني ابلنصر بما نصر النييلأ مم ويله والذيم رمنلا هب ، وأمر ابلصرب على عناد ولمه والتلجه إك 

ى هللا ك ق سلطاأ عقب تلي مم ابب ا ثل ا ،قلر  ال،يء ابل،ديء يدذبر  عيادة ركه، نكاأ تبر الذيم جيادللأ   راي
 . 
وهبذه ا ناسية انتقل هنا إك ب،  ما تكنه صدور اجملادلني مم أسياب جدداد  ك دق  دق، لديعل  الرسدلع صدلى هللا عليده  

يدنعق  إك التكدذيب هدل التكدرب  وسل  دخيلتق  نال حي ب أه  يكذكلنه تنقصا له وال ؤليملا للكذب عليه، ولكم الذي
 عم أأ يكلنلا تيعا للرسلع صلى هللا عليه وسل  ووراء الذيم سيقله  ابإل اأ  م بانلا ال يعيأوأ هب . 

 وهذا حنل ولله تعاك أود نعل  إنه ليحملني الذي يقلللأ نإه  ال يكذكلني ولكم الظا ني آبايى هللا جيحدوأو.  
أ   رايى هللاو ا يددة اسددتئناي اكتدددائي وهددل بددالتكرير ةملددة أالددذيم جيددادللأ   رايى هللا ك ددق نقللدده أإأ الددذيم جيددادلل  

 سلطاأ أاته  برب مقتا عند هللاو تكرير تعداد للتلكيو عند تنقية درض االستدالع بما يلو  ا لكو ا رة كعد ا رة. 
ه أوع ال دلرة أومدا جيدادع   رايى هللا إال الدذيم بفدروا وأالذيم جيادللأو ه  م،ربل أهل مكدة وهد  ا  درب عدنق    وللد 

 نال ي ررك تقليق    اليالدو. 
 ومعو اجملادلة   رايى تقد  هناك.  
ويتعلددق وللدده أك ددق سددلطاأو بأجيددادللأو. واليدداء للمصددا ية، أي مصددا ب ددد  دددق سددلطاأ، أي دددق  جددة، أي أهدد   

 جيادللأ جمادلة عناد ودصب. 
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القيد ت،ني  جمادلتق  وإال نإأ اجملادلدة   رايى هللا ال تكدلأ إال ك دق سدلطاأ )أ رايى هللا ال تكدلأ ئالفدة  ونائدة هذا 
لللاودد  نقددذا القيددد نظددق القيددد   وللدده أومددم أضددل  ددم اتيدد  هددلاه ك ددق هدددا مددم هللاو، وبددذلي وصدد  أسددلطاأو جبملددة 

لديق  نق  جيدادللأ حدا لدي  دد  كده علد ، وتقدد  نظدق أوع هدذه ا يدة أأاته و لملايدة تفظي  جمادلتق   ها عرية عم  جة 
   أثناء وصة ملسى ونرعلأ   هذه ال لرة. 

وأإأو   وللددده أإأ   صددددوره  إال بدددربو منيدددة واةدددار واجملدددرور خدددرب مقدددد ، واالسدددتثناء مفدددر ، وأبدددربو ميتددددأ مددد خر،   
صدور على القللب جمازا كعالوة امجللع، وا راد ضمائر أنف ق ، والعرب واةملة بلقا خرب عم أالذيم جيادللأو. وأهنلق ال

يطلقدددلأ القلدددب علدددى العقدددل )أ القلدددب هدددل الدددذي حيددد  اإلن ددداأ حبربتددده عندددد االنفعددداالى النف دددية مدددم الفدددرح وضدددده 
 واالهتما  ابل،يء. 

دقه ندال يرضدى ح داواته كلده متاكعتده،  والكرب مم االنفعاالى النف ية، وهل: إدراك اإلن اأ خلاهنر ت،عره  نه أعظ  مم 
 وتقد    تف ق ولله تعاك أإال إكلي  أىب واستكربو   سلرة اليقرة. 

 وا عو: ما حيملق  على اجملادلة   رايى هللا إال الكرب على الذي جاءه  هبا ولي ا جمادلتق  لدليل الح د .  
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لى اجملادلة كطريدق القصدر لينفدي أأ يكدلأ داعديق  إك اجملادلدة شديء رخدر ددق الكدرب علدى وود أثيا د  الكرب الياعث ع  

وجه م بد، نإأ القصر أتبيد على أتبيد  ا يت منه مم إثياى ال،يء كلجه ئصلم م بد، ومم نفي ما عداه نت دمم 
 مجلتني. 

الصفة عأبربو. و قيقة اليلل : اللصلع، واع ومجلة أما ه  كيال يهو جيلز أأ تكلأ معرتضة، وجيلز أأ تكلأ   ملض   
تعاك أإك كلد مل تكلنلا ابل يه إال ك،ق ا)نف و ويطلق على ندلاع ال،ديء وحتصديله جمدازا مرسدال بمدا   وللده تعداك أومدا 

 كل لا مع،ار ما رتيناه و وهل هنا حمملع على ا عو اجملازي ال حمالة، أي ما ه  كيال ي الكرب. 
الكددرب مثيتددا  صددلله   نفلسددق  إثيدداات م بددا كقللدده أإأ   صدددوره  إال بددربو، تعددني إأ نفددي كلددلدق  الكددرب وإت ودد بدداأ  

منصددري إك  الددا الكددرب: نإمددا أأ يددراد نفددي أهليددتق  للكددرب إت هدد  أوددل مددم أأ يكددلأ ددد  الكددرب بقللدده تعدداك ألي ددرجم 
 قا دد ، ندا عو هندا: بدرب زيد ا وإمدا أأ يدراد نفدي ندلاد  شديئا ا)عمل منه ا)تع وهلل العملة ولرسلله وللم مننيو أي ال عملة 

مم ررر بربه  مثل حتقق الذيم يتكربوأ عليق  مثل ا تقدار ا تكدرب علديق  وئدالفتق  إايهد  نيمدا يددعله  إليده ن دال عدم 
مللندده منددي   نفلسددق  االنتظددا    سددلي اتيدداعق ، وإتالددد ، وإنحددا   جددتق ، نددا عو: مددا هدد  كيددال ني مددراده  الددذي أي

الدالة عليه أولاد  مثل ولد  أنرتك  كه ريب ا نلأو وولد  أال ت معلا ددذا القدررأ وال دلا نيده لعلكد  ت ليدلأو وحندل تلدي 
 مم أولاد  لكاشفة  ماد . 
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يددهو عائدد إك الكددرب نتنكدق أبدربو للتعظددي ، أي بدرب شددديد كتعددد أنلاعده، واكندده مدم نفلسددق ، نال دمق اليدارز   أكيال  
على وجه اجملاز كعالوة ال ييية أو ا  ييية، والداعي إك هذا اجملداز هنلدب اإلجيداز )أ تعليدق نفدي اليلدل  ابسد  تاى الكدرب 
ي،ددمل مجيدد  ا) ددلاع الدديت يثقهددا الكددرب، وهددذا مددم مقاصددد إسددناد ا) كددا  إك الددذواى إأ مل تقدد  ورينددة علددى إرادة  الددة 

لله تعاك أحنم و منا كينق  معي،تق و أي مجي  أ لاع معي،تق . ن،دمل وللده أمدا هد  كيال يدهو عدد  ئصلصة، بما   و
كللدق  شيئا  ا ينطلي عليه بربه ، نما كل لا الف ل على دقه   ن يتكربوا، وال مطم  د     صدلع رررهد  بدربه ،  

 بما واع تعاك ألقد استكربوا   أنف ق  وعتلا عتلا بيقاو. 
وود نفي أأ ييل لا مراده  كصلده   والب اةملة االمسية إلناد ا ثياى مدللدا ودوامة، نا عو: أه  حمروملأ مم كللده  

  رمام م تمرا، ناشتمل ت،ليه  اد  إثياات ونفيا على خصلصياى كالدية بثقة. 
، وجعلدده   معددو وللدده تعدداك أأ  حي دددوأ ومدم ا ف ددريم مددم جعددل مددا صدددق أالددذيم جيدادللأ   رايى هللاو هنددا اليقددلد 

الناق على مدا راتهد  هللا مدم ن دلهو، وارتقدى كدذلي إك القدلع  أ هدذه ا يدة مدنيدة أمجقدا ابل دلرة ا كيدة بمدا تقدد    
مقدمة تف ق ال لرة، وأيدوا تف قه  هذا آبرره  لل صحا مل تكم نيقا داللة على أبثر مم صلل ية ا ية )أ ت رب 

  لكل نريق جيادللأ   رايى هللا ك ق سلطاأ جداال يدنعق  إليه الكرب. مثال
[و  ا ضمم هللا لرسلله صلى هللا عليه وسل  إأ الذيم جيادللنه نيما جاءه  كه 56أناستعذ ابهلل إنه هل ال مي  اليصق  

رونه، نددرن علددى تلددي أأ أمددره  أ حيدددوه  إك اةددداع بددربه  ا نطددلي علددى بيددده  وأهدد  ال ييل ددلأ مددا أضددمروه ومددا ي ددم
 جيعل هللا معاته منق ، أي ال يعيأ حا يييتلنه، أي ود  على هنلب العلت ابهلل. 

 و ذي متعلق أاستعذو لقصد تعمي  االستعاتة مم بل ما خياي منه.  
  وأعمدداد  وأنددا ال ومجلددة أإندده هددل ال ددمي  اليصددقو تعليددل لألمددر ابلدددوا  علددى االسددتعاتة، أي )ندده ا طلدد  علددى أوددلاد  

 حتيط علما كتصاري  مكره  وبيده . 
والتلبيد حبري أإأو، وامجصر ك مق الفصل مراعى نيه التعريض اب تحددر عدنق  وهد  الدذيم جيدادللأ   رايى هللا ك دق  

 سلطاأ. وا عو: أنه هل القادر على إكطاع ما يصنعلنه ) أنا نكي  يت  د  ما أضمروه لي. 
 [و  57 ماواى وا)رض أبرب مم خلق الناق ولكم أبثر الناق ال يعلملأ أخللق ال 
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مناسددية اتصدداع هددذا الكددال  حددا ويلدده أأ أهدد  مددا جددادللا نيدده مددم رايى هللا هددي ا ايى ا ثيتددة لليعددث وجددداد    إثيدداى   

ندددا تدددرااب إم لفدددي خلدددق جديددددو. نكدددانلا اليعدددث هدددل أبدددرب شددديقة دددد  ضدددللا أنف دددق  وروجلهدددا   عدددامتق  نقددداللا أأإتا ب
ي  روأ مم النيب صلى هللا عليه وسل  )جل تلي أوواع الذيم بفدروا هدل نددلك  علدى رجدل ينيدئك  إتا مدملوت  بدل  دملق 
إنكد  لفدي خلدق جديددد اندرتا علدى هللا بدذاب أ  كدده جندةو، و دا بدانلا مقددريم  أ هللا هدل خدالق ال دماواى وا)رض أويمددا 

 على إثياى اليعث  أ كعث ا)ملاى ال ييلغ أمره خلق ال ماواى وا)رض ابلن ية إك ودرة هللا تعاك.  عليق  امججة
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 والكال  م تأ كق   مقدر )أ الال  ال  جلاب الق  ، وا قصلد: أتبيد اخلرب.  
 للح اب. ومعو أأبربو أنه أعظ  وأه  وأبثر متعلقاى ودرة ابلقادر عليه ال يعجمل عم خلق مق ييعثق   
نا راد ابلناق   وللده أمدم خلدق النداقو الدذيم يعيدد هللا خلقدتق  بمدا كددأه  أوع مدرة ويدلدن نديق  أروا قد  بمدا أودعقدا  

نديق  أوع مدرة. واخلددرب م دتعمل   دددق معنداه )أ بددلأ خلققدا أبددرب هدل أمدر معلددل  وإيدا أريددد التدذبق والتنييدده عليده لعددد  
 جريق  على ملجب علمق  كه. 

وملودد  االسددتدراك   وللدده أولكددم أبثددر الندداق ال يعلمددلأو مددا اوت دداه التلبيددد ابلق دد  مددم ات دداح أأ خلددق ال ددماواى  
 وا)رض أبرب مم خلق الناق. 

نددا عو: أأ  جددة إمكدداأ اليعددث واضددحة ولكددم الددذيم ينكروهددا ال يعلمددلأ، أي ال يعلمددلأ الدددليل )هدد  متالهددلأ عددم  
كيداد  اخلدلاهنر الديت تيددو دد  نيت دذوها عقيددة دوأ حبدث عدم معارضدقا، نلمدا جدروا علدى  الدة  النظر   ا)دلة مقتنعلأ

 انتقاء العل  نملللا منمللة مم ال عل  د  نلذلي نملع نعل أيعلملأو منمللة الالز  ومل يذبر له مفعلع. 
م علملا تلدي نقد  ا  مندلأ وهد  أودل نا راد بأأبثر الناقو ه  الذيم جيادللأ   رايى اليعث وه  ا ،ربلأ، وأما الذي 

 منق  عددا. 
وإظقار لفظ أالناقو   وللده أولكدم أبثدر النداق ال يعلمدلأو مد  أأ مقت دى الظداهر اإلضدمار، لتكدلأ اةملدة م دتقلة  

ى ابلداللة نتصلح )أ ت ق م ق ا)مثاع، نا عو أه  أنكروا اليعث الستيعاده  خلق ا)ج ا  م  أأ   خلق ال ماوا
 و)رض ما ال ييقى معه استيعاد مثل تلي. 

[و  دا ندملد  منمللدة مدم ال 58أوما ي تلي ا)عمى واليصق والذيم رمنلا وعمللا الصامجاى وال ا  يء وليال ما يتدذبروأ  
ذيم يعل  ضرب مثال د  وللم منني، نمثل الذيم جيادللأ   أمر اليعث م  وضلح إمكانه مثل ا)عمى، ومثدل ا د منني الد

رمنلا كه  اع اليصق، وود عل   اع ا  منني مم مفقل  صدفة أأبثدر النداقو )أ ا)بثدريم مدم الدذيم ال يعلمدلأ يقداكلق  
 أوللأ يعلملأ. 

وا عو: ال ي تلي الذيم اهتدوا والذيم ه    ضالع، نإهنالق ا)عمى واليصق اسدتعارة للفدريقني اللدذيم ت دمنقما وللده  
 يعلملأو.  أولكم أبثر الناق ال

ونفي االستلاء كينقما يقت ي تف ديل أ ددأا علدى ا خدر بمدا وددمنا   وللده تعداك أال ي دتلي القاعددوأ مدم ا د مننيو  
ا ية   سلرة الن اء، ومم ا تيادر أأ ا)ن ل هل صدا ب امجداع ا)ن دل وهدل اليصدق إت ال خيتلد  النداق   أأ اليصدر 

االستلاء كدوأ متعلق يقت ي العمل    متعلقاته، لكنده خيد  اب تعلقداى الديت  أشري مم العمى   ش   وا د، ونفي
يدع عليقا سياق الكال  وهي رايى هللا ودالئل صفاته، وي مى مثل هدذا العمدل  العمدل  العدر ، وتقدد  نظقهدا   سدلرة 

 ناهنر. 
اإل داأ كدذبر ن ديلتق    أعمداد  كعدد تبدر  وولله أوالذيم رمنلا وعمللا الصامجاى وال ا  ديءو زايدة كيداأ لف ديلة أهدل 

 ن لق    إدراك أدلة إمكاأ اليعث وحنله مم أدلة اإل اأ. 
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وا عو: وما ي تلي الذيم رمنلا وعمللا الصامجاى وا  يئلأ، أي   أعماد  بما ي تأ كذلي وللده أوعملدلا الصدامجاى   
 ذا اإل اء إدماو للتنييه على الثلاب والعقاب. وال ا  يءو، ونيه إ اء إك اختالي جمل الفريقني وه

 واللاو   ولله أوالذيم رمنلاو عاهنفة اةملة على اةملة كتقدير: وما ي تلي الذيم رمنلا.  
واللاو   ولله أوال ا  يءو عاهنفة أا  يءو على أالذيم رمنلاو عط  ا فرد على ا فرد، نالعط  ا)وع عط  اجململن  

  أهل ا)وع وا خر والظاهر والياهنمو. مثل ولله تعاك
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وإيا ود  تبر ا)عمى على تبر اليصق م  أأ اليصر أشري مم العمى ابلن دية لدذاى وا ددة، وا ،ديه ابليصدق أشدري   

كيداأ  داع الدذيم  مم ا ،يه اب)عمدى إت ا ،ديه ابليصدق ا  مندلأ، نقدد تبدر ت،دييه الكدانريم مراعداة لكدلأ ا)هد    ا قدا 
 جيادللأ   ا ايى إت ه  ا قصلد اب لعظة. 

وأمددا وللدده أوالددذيمو رمنددلا وعملددلا الصددامجاى وال ا  دديءو نإيددا رتددب نيدده تبددر الفددريقني علددى عكدد  ترتييدده   الت،دددييه  
 اب)عمى واليصق اهتماما ك،ري ا  منني. 

العط  م نيدا عنقدا نإعاد دا إلناد دا أتبيدد نفدي ا  داواة ومقدا   وأعيدى أالو النانية كعد واو العط  على النفي، وباأ 
التدلكيو يقت ددي اإلهنندداب، ولددذلي تعددد أالو   مثلدده زائدددة بمدا   م ددين اللييددب، وبدداأ الظدداهر أأ تقدد  أالو ويددل أالددذيم 

لددذيم رمنددلا ويددل رمنددلاو، نعدددع عددم تلددي للتنييدده علددى أأ ا قصددلد عددد  م دداواة ا  دديء  ددم عمددل الصددامجاى، وأأ تبددر ا
ا  يء لالهتما  ابلذيم رمندلا وال مقت دي للعددوع عنده كعدد أأ و دي  دق االهتمدا  ابلدذيم سديق الكدال  )جدل اثديلق ، 

 نحصل   الكال  اهتماماأ. 
ووريب منه مدا   سدلرة نداهنر   أركد  مجدل: اثنتدني ودد  نيقمدا جاندب ت،دييه الكدانريم، واثنتدني ودد  نيقمدا ت،دييه جاندب  
 منني، وتلددي وللدده تعدداك أومددا ي ددتلي ا)عمددى واليصددق، وال الظلمدداى وال النددلر، وال الظددل وال امجددرور، ومددا ي ددتلي ا دد

 ا) ياء وال ا)ملاىو. 
وأولدديالو  دداع مددم أأبثددر الندداقو   وللدده تعدداك ويلدده أولكددم أبثددر الندداق ال يعلمددلأو، وأمدداو   وللدده أمددا يتددذبروأو  

 ى الفاعلية. مصدرية وهي   حمل رن  عل
وهذا م بد  عو ولله أولكدم أبثدر النداق ال يعلمدلأو )أ ولدة التدذبر تد وع إك عدد  العلد ، والقلدة هندا بنايدة عدم العدد   

وهل استعماع بثق، بقلله تعاك أنقليال ما ي منلأو، وجيلز أأ تكلأ على صريح معناها ويكلأ ا راد ابلقلة عد  التمدا ، 
بروا تذبروا تذبرا ال يتمنلنه نينقطعلأ   أثنائه عم التعمق إك استنياط الداللة منده نقدل بالعدد    أي ال يعلملأ نإتا تذ 
 عد  ترتب أثره عليه. 
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وورأ اةمقلر أيتذبروأو كياء ال يية جراي على مقت ى ظاهر الكال ، وورأ عاص  و ملة والك ائي وخل  أتتذبروأو كتاء  
 لذيم جيادللأ   رايى هللا. اخلطاب على االلتفاي، واخلطاب ل

وبددلأ اخلطدداب ةميدد  ا)مددة مددم مدد منني وم،ددربني وأأ التددذبر القليددل هددل تددذبر ا دد منني نقددل وليددل ابلن ددية لعددد  تددذبر  
 ا ،ربني كعيد عم سياق الرد وال يالوي االلتفاي. 

اليعدددث مدددا حيدددق مدددم امججددداو  [و  دددا أعطدددي إثيددداى59أإأ ال ددداعة  تيدددة ال ريدددب نيقدددا ولكدددم أبثدددر النددداق ال ي مندددلأ  
واالسددتدالع،  يددأ ا قددا  السددت الم حتقيقدده بمددا ت ددت ل  النتيجددة مددم القيدداق، نددأعلم كتحقيددق جمدديء أال دداعةو وهددي 
ساعة اليعث إت أال اعةو   اصطالح اإلسال  عل  ابل لية على ساعة اليعث، نال اعة واليعث مرتادناأ   ا اع، نكأنه 

 اجملادللأ سيق  ال حمالة إت انك،فا عنه شيه ال الني واليقا   نصار كينا ال ريب نيه. ويل: إأ الذي جادع نيه 
وأتبيد اخلرب بأإأو وال  االكتداء لملايدة التحقيق، ولإلشارة إك أأ اخلرب حتقق اب)دلة ال اكقة. وتلي أأ الكال  ملجده  

 سلرة هنه أإأ ال اعة رتيةو )أ اخلطاب  لسى عليه ال ال . للذيم أنكروا اليعث، ودذا مل ي ى كال  االكتداء   ولله   
وجدديء ابسدد  الفاعددل   أرتيددةو الددذي هددل  قيقددة   امجدداع، لإل دداء إك أهددا  ددا حتققددا نقددد صددارى بال،دديء امجاضددر  

 ا ،اهد. وا راد حتقيق وولعقا ال اإلخيار عم وولعقا. 
تيةو، ونفي الريب عم نف  ال اعة، وا راد نفيه عم إتياها لداللة وللده ومجلة أال ريب نيقاو م بدة ةملة أإأ ال اعة   

 أرتيةو على تلي. 
ومعددو نفدددي الريدددب   وولعقدددا: أأ دالئلقدددا واضددحة حبيدددث ال يعتدددد كريدددب ا دددراتكني نيقددا )هددد  اراتكدددلا نيقدددا لعدددد  الرويدددة  

 والتفكر، وهذا وريب مم ولله تعاك أتلي الكتاب ال ريب نيهو. 
نملودد  االسددتدراك الددذي   وللدده أولكددم أبثددر الندداق ال ي منددلأو هددل مددا يثددقه نفددي الريددب عددم وولعقددا مددم أأ يت دداءع   

مت ائل بي  ينفي الريب عنقا والريب  اصل لكثق مم النداق، نكداأ االسدتدراك كقللده أولكدم أبثدر النداق ال ي مندلأو 
 جلااب لذلي ال  اع. 
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كددم أبثددر الندداق  ددروأ اب)دلددة وا ايى وهدد  معرضددلأ عددم داللتقددا نييقددلأ دددق مدد منني حدددللال ا ولددل أتملددلا وا عددو: ول  

 واستنيطلا كعقلد  لظقر د  مم ا)دلة ما ي منلأ كعده، نلذلي نفي عنق  هنا وص  اإل اأ. 
لكانددا اةملددة جددديرة ابلفصددل دوأ وهددذا االسددتدراك اسددتئناي كيدداين، ولددلال أأ ألكددمو يكثددر أأ تقدد  كعددد واو العطدد   

 عط ، نقذا العط  حتلية لفظية. 
 وأأبثر الناقو ه  ا ،ربلأ، وه  يلمئذ أبثر مم ا  منني جدا.  
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[و  ا بانا اجملادلة   60أوواع ركك  ادعلين أستجب لك  إأ الذيم ي تكربوأ عم عيادا سيدخللأ جقن  داخريم  
ية اإلدية بما دع عليه ولله ا ا، أم وليل د  أيم ما بنت  تعيددوأ مدم دوأ هللا وداللا رايى هللا ت،مل جمادلتق    و دان

ضدللا عندا كدل مل نكدم نددعلا مدم ويدل شديئاو، نجعدل أمل نكدم نددعلاو نقديض مدا ويدل دد  أأيدم مدا بندت  تعيددوأو، وت،ددمل 
ادللأ   رايى هللا أىن يصددرنلأو إك وللدده أإت اجملادلددة   ووددلن اليعددث بمددا دع عليدده وللدده كعددد هددذه أأمل تددر إك الددذيم جيدد

ا)ددالع   أعنداوق  وال السدلو ا يدة، أعقدب تبدر اجملادلدة أوال كقللده أخللدق ال دماواى وا)رض أبدرب مدم خلدق الندداقو 
وتلي استدالع على إمكاأ اليعث، م عط  عليه ولله أوواع ركك  ادعلين أستجب لك و ا ية حتذيرا مم اإلشدراك كده، 

ي ا  ا تبدر أمدر هللا رسدلله صدلى هللا عليده وسدل  كددعاء هللا و دده أمدرا مفرددا علدى تدلكيو ا ،دربني كقللده أوأندذره  يدل  وأ
ا زنةو ا ، وتتاكعا ا)دراض  ن استلنا مقت اها، عداد الكدال  ا أ إك مدا ي،دمل عيدادة ا د منني اخلالصدة هلل تعداك 

ريم إال   ضدالعو. نلمدا تقدد  تبدر الددعاء حعنييده: معدو العيدادة، ومعدو سد اع وهل أي ا متصل كقللده أومدا دعداء الكدان
 ا طللب، أردي هبذا ا ر اةام  لكال ا عنيني. 

والقلع ا  رب عنه كفعل أواع ركك و جيلز أأ يراد كه بال  هللا النف ي، أي ما تعلقا إرادة هللا تعلقا صال يا،  أ يقلله  
لز أأ يددراد القددلع اللفظددي ويكددلأ التعيددق بأودداعو ا اضددي إخيددار عددم أوددلاع م ددا   رايى ويددل عنددد إرادة تكليندده، وجيدد

نملوع هذه ا ية مثل ولله أنادعلا هللا ئلصني له الديم خبدالي وللده أأجيدب دعدلة الدداعي إتا دعداأو نإنده ندملع كعدد هدذه 
  : ادعلين. ا ية، وجيلز أأ يكلأ ا اضي م تعمال   امجاع جمازا، أي يقلع ركك

والدعاء يطلق حعو النداء ا  تلمل  لالعرتاي اب نادا، ويطلق على الطلب وود جاء مم بال  النيب صلى هللا عليه وسل   
ما نيه صال ية معو الدعاء الذي   هذه ا ية  ا يالئ  ا عنيني    ديث النعماأ كم ك،ق واع: مسعا النيب م يقلع  

ودرأ أووداع رككد  ادعدلين اسدتجب لكد  إأ الدذيم ي دتكربوأ عدم عيدادا سديدخللأ جقدن  داخدريمو  الددعاء هدل العيدادة م 
رواه الرتمذي. وواع: هذا  ديث   م صحيح، نإأ ولله  الدعاء هل العيادة  يقت ي احتداد امجقيقتدني ندإتا بداأ الددعاء 

 هل العيادة بانا العيادة هي الدعاء ال حمالة. 
العيد مم هللا  اجته وهل معناه   الل ة، ويطلق على عيادة هللا على هنريق الكناية )أ العيادة نالدعاء يطلق على س اع  

ال ختلددل مددم دعدداء ا عيددلد كنددداء تعظيمدده والت ددرن إليدده، وهددذا إهنددالق أوددل شدديلعا مددم ا)وع، ويددراد ابلعيددادة   اصددطالح 
 القررأ إنراد هللا ابلعيادة، أي االعرتاي كل دانيته. 

جاكة تطلق على إعطاء ا  د وع  دم سدأله وهدل أشدقر إهنالودا وتطلدق علدى أثدر ويدلع العيدادة ح فدرة ال،درك ال داكق واالست 
وحبصلع الثلاب على أعماع اإل اأ نإنادة ا ية على م،ديئة هللا أو علدى اسدتيفاء شدروط ويدلع الطلدب، وإعطداء خدق منده 

ى معدددو إندددراد هللا ابلعيدددادة، أي  أ يتلكدددلا عدددم ال،دددرك، نرتتدددب   الددددنيا، أو إعطددداء عدددلض منددده   ا خرة.وإناد دددا علددد
 االستجاكة هل ويلع تلي، نإأ ويلع التلكة مم ال،رك مقطلن كه. 

نلما مجعا ا ية كني الفعلني على تفاوى كني شيلن اإلهنالق   بليقما علمنا أأ   ا عو كقللده أإأ الدذيم ي دتكربوأ  
الدعاء والعيادة، وأأ االستجاكة أريد هبا ويلع الدعاء و صدلع أثدر العيدادة. نفعدل أادعدلينو عم عياداو، نعلمنا أأ ا راد 

 م تعمل   معنييه كطريقة عمل  ا ،رتك. 
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 ونعل أأستجبو م تعمل    قيقته وجمازه، والقرينة ما علما وتلي مم اإلجياز والكال  اةام .   
   
 

 3772صفحة : 
 
 دانا إك ضدمق ا  داهنيني  دا   هدذا اللصد  وإضدانته مدم اإل داء إك وجدلب امتثداع أمدره وتعري  هللا كلصد  الدرب م  

)أ مم  ق الركلكية امتثاع مدا أيمدر كده ملصدلنقا )أ ا ركدلب حمقدلق ابلطاعدة لركده، وددذا مل يعدرو مد  هدذا اللصد  علدى 
 تذبق كنعمته وال إشارة إك بماالى تاته. 

عدم عيدادا سديدخللأ جقدن و تعليدل لألمدر ابدعداء تعلديال يفيدد التحدذير مدم إابيدة دعداء هللا ومجلة أإأ الدذيم ي دتكربوأ  
 ددني اإلويدداع علدددى دعدداء ا)صدددنا ، بمددا وددداع تعدداك أتلكددد   ندده إتا دعدددي هللا و ددده بفدددر  وإأ ي،ددرك كددده ت منددلاو وبددداأ 

ع تعدداك أنلمددا جندداب  إك الددرب أعرضددت و. ومعددو ا ،ددربلأ ال ي ددرعلأ إك هللا إال إتا مل يتلمسددلا اسددتجاكة شددربائق ، بمددا وددا
التعليددل لألمددر ابلدددعاء هبددذا التحددذير: أأ هللا ال حيددب لعيدداده مددا يف ددي هبدد  إك العددذاب، ودداع تعدداك أوال يرضددى لعيدداده 

مني الكفرو نفي ا ية دليل على هنلب هللا مم عياده أأ يدعله    اجا  . وم،روعية الدعاء ال خالي نيقدا كدني ا  دل
وإيا اخلالي   أنه ينف    رد القدر أو ال وهل خالي كيننا وكني ا عتمللة. ولي    ا ية  جة علديق  )هد  أتولدلا معدو 
أأسددتجب لكدد و، وتقددد  وللدده تعدداك أوإتا سددألي عددين نددإين وريددبو ا يددة   سددلرة اليقددرة، و  اإلتيدداأ اب لصددلع إ دداء إك 

 التعليل. 
ضمق أسيدخللأو أي أتلة، دخر بمن  ونرح: ص ر وتع، وتقدد  وللده أسدجدا هلل وهد  داخدروأو وأداخريمو  اع مم  

   سلرة النحل. 
وورأ اةمقلر أسيدخللأو كفتح التحتية وض  اخلاء. وورأه أكل جعفدر ورويد  عدم يعقدلب ك د  التحتيدة وندتح اخلداء علدى  

 اليناء للنائب، أي سيدخلق  مالئكة العذاب جقن . 
الدددددذي جعدددددل لكددددد  الليدددددل لت دددددكنلا نيددددده والنقدددددار ميصدددددرا إأ هللا لدددددذو ن دددددل علدددددى النددددداق ولكدددددم أبثدددددر النددددداق ال أهللا  

[و جيلز أأ يكلأ اس  اةاللة كدال مم أركك و   أوواع رككد و اتيد  أرككد و ابالسد  العلد  ليق دى كدذلي 61ي،كروأ 
وه الطاعددة لصددفاى بمالدده الدديت جيمعقددا اسدد   قدداأ:  ددق اسددتحقاوه أأ يطددان حقت ددى الركلكيددة والعيلديددة، و ددق اسددتحقا

الذاى. ولذلي مل ي ى م  وص  الدرب ا تقدد  ك،ديء مدم تبدر نعمده وإن داله م وصد  االسد  اب لصدلع وصدلته إشدارة 
 إك كعض صفاته، وإ اء إك وجه ا)مر كعيادته، وتكلأ اةملة استئنانا كيانيا مشئا عم تقلية ا)مر كدعائه. 

اسدد  اةاللددة ميتدددأ وا لصددلع صددفة لدده ويكددلأ اخلددرب وللدده أتلكدد  هللا رككدد و ويكددلأ مجلددة أإأ هللا لددذو وجيددلز أأ يكددلأ  
 ن لو معرتضة، أو أأ يكلأ اس  اةاللة ميتدأ وا لصلع خربا. 

واعتيددار اةملددة م ددتأنفة أ  ددم مددم اعتيددار اسدد  اةاللددة كدددال )ندده ان ددب ابلتلويدد  علددى سددلء شددكره ، وحقددا  تعددداد  
الئل وأسعد كقلله أهللا الذي جعل لك  ا)رض وراراو، نتكدلأ اةملدة واوعدة ملود  التعليدل ةملدة أإأ الدذيم ي دتكربوأ الد
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عددم عيددادا سددديدخللأ جقددن  داخدددريمو، أي ت ددييلا )نف ددق  كدددذلي العقدداب )هددد  بفددروا نعمددة هللا إت جعدددل ددد  الليدددل 
 والنقار. 

ا يددة علددى الندداق تق دديمق  إك: شددابر نعمددة، وبفلرهددا، بمددا سددجلا  وعلددى هددذه االعتيدداراى بلقددا نقددد سددجلا هددذه 
 عليق  ا ية ال اكقة تق يمق  إك: م مم كل دانية هللا، وبانر هبا. 

وهذه ا ية للتذبق كنعمة هللا تعاك على اخللق بما اوت اه ال  التعليل   ولله ألك و واوت اه التذييل كقللده أإأ هللا لدذو  
 ولكم أبثر الناق ال ي،كروأو.  ن ل على الناق

 وأدم    التذبق ابلنعمة استدالع على انفراده تعاك ابلتصري ابخللق، والتدكق الذي هل مالز   قيقة اإلدية.  
    
 

 3773صفحة : 
 
والنقار نقمدا  واكتد  االستدالع كدالئل ا)بلاأ العللية ورررها اللاصلة إك ا)بلاأ ال فلية، وهي مظقر النعمة ابلليل  

تكليناأ عظيماأ داالأ على عظدي  وددرة مكلهمدا ومنظمقمدا وجاعلقمدا متعداويني، ننيطدا هبمدا أبثدر مصداحل هدذا العدامل 
ومصاحل أهله، نمم مصاحل العامل  صلع التعادع كدني ال دياء والظلمدة، وامجدرارة والدربودة لتكدلأ ا)رض الئقدة حصداحل مدم 

ر، ومم مصاحل سكاأ العامل سكلأ اإلن اأ وامجيدلاأ   الليدل السدرتداد الن،داط العصديب عليقا نتنيا الكأل وتن   الثما
الذي يعييه عمل امجدلاق واة دد   النقدار، نيعدلد الن،داط إك اجملمدلن العصديب   اة دد بلده وإك امجدلاق، ولدلال ظلمدة 

لة العصديية ابالحنطداط واالضدمحالع   أودرب الليل لكاأ النل  دق بامل نكاأ علد الن،اط كطيئا وواهندا ولعداد علدى القد
 ووا نل  يتمت  اإلن اأ كعمر هنليل. 

ومنقا انت،ار الناق ومجيلاأ   النقار وتيني الذواى ابل ياء، وكذلي تت  ا  اعي للنداق   أعمداد  الديت هبدا انتظدا  أمدر  
وبددادح للعمددل واالبت دداب، نحاجتدده لل ددياء اجملتمدد  مددم ا دددأ واليددلادي، وامج ددر وال ددفر، نددإأ اإلن دداأ مدددين ابلطيدد ، 

 ضرورية وللال ال ياء لكانا تصرناى الناق م طركة ئتيطة. 
وللتنليده ك،ددأأ إكصدار الندداق   ال دياء وبثددرة الفلائددد امجاصدلة ددد  مدم تلددي أسددند اإلكصدار إك النقددار علدى هنريقددة اجملدداز  

الندداق إك نفدد  النقددار )ندده سدديب كع دده وسدديب بمدداع كعددض  العقلددي لقددلة ا الك ددة كددني ا)نعدداع وزماهددا، نأسددند إكصددار
 رخر. 

 نأما نعمة ال كلأ   الليل نقي نعمة وا دة هي رجلن الن،اط.  
و  تبرا الليل تذبق آبية عظيمة مم ا  للواى وهي ال،م  اليت ين،أ الليل مدم ا تجداب أشدعتقا عدم نصد  الكدرة  

لى النص  ا قاكل مدم الكدرة ا)رضدية، ولكدم  دا بداأ ا قصدد ا)وع مدم هدذه ا)رضية وين،أ النقار مم انت،ار شعاعقا ع
ا ية االمتناأ تبر الليل والنقار دوأ ال،م ، وود تبرى ال،م    رايى أخرا باأ ال رض ا)هد  منقدا الداللدة علدى 

 عظي  القدرة والل دانية بقلله أال،م  والقمر   يام تلي تقدير العمليمل العلي و. 
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مقاكلة تعليدل إجيداد الليدل كعلدة سدكلأ النداق نيده، إبسدناد اإلكصدار إك تاى النقدار علدى هنريقدة اجملداز العقلدي وإيدا ودلا  
ا يصروأ الناق   النقار، على ا تياك إت يفق  مدم بليقمدا أأ الليدل سدابم أي دا، وأأ النقدار خلدق لييصدر النداق نيده إت 

مدا نيده مدم تفدنم أسدلليب امجقيقدة واجملداز العقلدي. ومل يعكد  نيقدل: جعدل لكد  ا نة هبما سلاء، نقذا مم كدي  اإلجياز مد  
الليل سابنا والنقار لتيصروا نيه، لئال تفلى صرا ة ا دراد مدم ال دكلأ بديال يتدله  أأ سدكلأ الليدل هدل شددة الظدال  نيده  

 بما يقاع: ليل ساو، لقلة ا)صلاى نيه. 
اليقدددرة عندددد وللددده تعددداك أإأ   خلدددق ال دددماواى وا)رض واخدددتالي الليدددل وتقدددد  الكدددال  علدددى الليدددل والنقدددار   سدددلرة  

 والنقارو، و  ملاض  أخرا. 
ومجلة أإأ هللا لذو ن ل على الناقو اعرتاض هل بالتذليل ةملة أهللا الذي جعدل لكد  الليدل لت دكنلا نيدهو )أ الف دل  

 ا  اهنيني كقلله أجعل لك و ودقه  مم الناق.  ي،مل جعل الليل والنقار ودق تلي مم النع ، و)أ أالناقو يع 
وتنكق أن لو للتعظي  )أ نع  هللا تعاك عظيمة جليلة ولذلي واع ألدذو ن دلو ومل يقدل:  تف دل، وال  ف دل، نعددع  

 إك إضانة أتوو إك أن لو لتأا التنكق ا ،عر ابلتعظي . 
 أتوو مم شري ما ي اي هل إليه.  وعدع عم حنل: له ن ل، إك ألذو ن لو  ا يدع عليه 
واالستدراك بألكمو مش، عم الز  أتو ن ل على الناقو )أ ال،أأ أأ ي،كر الناق رهب  على ن له نكاأ أبثدره    

 بانرا كنعمه، وأي بفر للنعمة أعظ  مم أأ يرتبلا عيادة خالقق  ا تف ل عليق  ويعيدوا ما ال  لي د  نفعا وال ضرا. 
 الناقو ا)ول وه  ا  منلأ نإه  أول أولل أعجيي بثرة اخلييثو. وخرو بأأبثر  
والعددوع عددم ضدمق الندداق   وللده أولكددم أبثدر الندداق ال ي،ددكروأو إك االسد  الظدداهر ليتكدرر لفددظ أالنداقو عنددد تبددر  

 عد  ال،كر بما تبر عند التف ل عليق  ني جل عليق  الكفراأ كلجه أصرح. 
خدددتالي ا نفيدداى   وللددده أولكدددم أبثددر النددداق ال يعلمددلأو ووللددده أولكددم أبثدددر النددداق ال ووددد علمدددا  ددا تقدددد  وجدده ا 

 ي منلأو وولله أولكم أبثر الناق ال ي،كروأو، نقد أتي  بل درض أريد إثياته حا يناسب  اع منكريه. 
 [و   62أتلك  هللا ركك  خالق بل شيء ال إله إال هل نأىن ت نكلأ  
 

 3774صفحة : 
 
لكال  على دالئل التفرد ابإلدية مم ولله أتلك  هللا ركك  خالق بل شيءو إك ولله أئلصني لده الدديمو اتصداع اتصل ا  

 ا)دلة اب  تدع عليه. 
واإلشددارة بأتلكدد و إك اسدد  اةاللددة   وللدده أهللا الددذي جعددل لكدد  الليددل لت ددكنلا نيددهو. وعدددع عددم ال ددمق إك اسدد   

لل  متميمل  نعاله ا نفرد هبا حبيث إتا تبرى أنعاله ايمل عما سلاه نصار با ،اهد ا ،ار إليه، اإلشارة إلنادة أنه تعاك مع
نكي  تلتي  إديته إبدية مملعلمة لألصنا  نلي ا للذيم أشربلا كه شديقة تلدي  علديق  مدا ال يفعدل مثدل نعلده، أي تلكد  

 لذيم لي ا عليق   قيقة إديته. ركك  ال دقه و  اس  اإلشارة هذا تعريض ك ياوة ا  اهنيني ا
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وولله أهللا ركك  خالق بل شيء ال إله إال هلو أخيار أركعة عم اس  اإلشارة، اكتد  نيقا ابالس  اةام  لصفاى اإلديدة  
إمجاال، وأردي بأركك و أي الذي دكر خلدق مدا هدل خلدق خدام ابلي،در  نده خدالق ا)شدياء بلقدا بمدا خلققد ، وأردي 

م دقه نجداءى م دامني هدذه ا)خيدار ا)ركعدة مرتتيدة كطريقدة الرتودي، وبداأ راكعقدا نتيجدة ددا، م ندرن عليقدا كنفي اإلدية ع
 استفقا  تعجييب مم انصرانق  عم عيادته إك جانب عيادة دقه م  وضلح ن اد إعراضق  عم عيادته. 

الدة   معدو اةاندب ومثدار ال،ديء اسدتفقملا وأأىنو اس  استفقا  عم بيفية، وأصله اسدتفقا  عدم ا كداأ ندإتا جعلدلا امج 
 بأأىنو عم امجالة وي،عر كذلي ولله تعاك أأىن يكلأ له ولد ومل تكم له صا يةو   سلرة ا)نعا . 

وأت نكددلأو تصددرنلأ، وتقددد    وللدده تعدداك أودداتلق  هللا أىن ي نكددلأو   سددلرة كددراءة، وكندداله للمجقددلع إلمجدداع ك دديب  
 اصل اةملة كعده. إعراضق  إت سييني حب

[و هذه اةملة معرتضة حنمللة التعليل   ملأ اةملة اليت ويلقدا وهدل 63أبذلي ي ني الذيم بانلا آبايى هللا جيحدوأ  
التعجيب مم انصرانق  عم عيادة رهب  خالقق  وخدالق بدل شديء ندإأ   تعليدل تلدي مدا ييدني سديب التعجيدب نجديء   

لصدددلة تدددلم، إك وجددده كنددداء اخلدددرب وعلتددده، أي أأ اسدددتمراره  علدددى االنصدددراي عدددم العلددد  جاندددب ا دددأنلبني اب لصدددلع )أ ا
 كلجلب الل دانية له تعاك. 

 ناإلشارة كذلي إك اإلني ا أخلت مم نعل أت نكلأو أي مثل إنكك  تلي ي ني الذيم بانلا آبايى هللا جيحدوأ.  
أو ا  داهنيني كقللده أتلكد  هللا رككد و، ويكدلأ ا لصدلع وصدلته نيجلز أأ يكلأ ا راد بأالدذيم بدانلا آبايى هللا جيحددو  

إظقارا   مقا  اإلضمار، وا عو: بذلي ت نكلأ، أي مثل أنكك  ت نكلأ، ويكدلأ الت،دييه ميال دة   أأ إنكقد  كلدغ    
جلدي   ماهيتده ندال بنه اإلندي النقايدة حبيدث لدل أراد ا قدرب أأ يقركده لل دامعني ك،دييه لده مل جيدد شدييقا لده أوضدح منده وأ

ي عه إال أأ ي،يقه كنف ه على الطريقدة ا أللندة ا ييندة   وللده تعداك أوبدذلي جعلنداب  أمدة وسدطاو، وكدذلي تكدلأ صدلة 
 ا لصلع مم ولله أالذيم بانلا آبايى هللا جيحدوأو إ اء إك علة إنكق  تعليال صرحيا. 

جيحدوأو بدل مدم جحدد آبايى هللا مدم م،دربي العدرب ومدم ددقه  مدم وجيلز أأ يكلأ ا راد بأالذيم بانلا آبايى هللا  
ا ،ربني وا كذكني نيصق التعليل ا لم، إليه ابلصدلة تعلديال تعري ديا )نده إتا بداأ اإلندي شدأأ الدذيم جيحددوأ آبايى هللا  

 بلق  نقد مشل تلي ه الء حبك  ا ماثلة. 
 للداللة على أأ اةحد آبايى هللا شأه  وهجقاه .  وصي ة ا  ارن الستح ار امجالة، وتبر نعل الكلأ 
وهذا أصل عظي    ا)خالق العلمية، نإأ العقلع الديت تت لدق ابإلنكدار وا كداكرة ويدل التأمدل   ا عللمداى وال ايدمل كدني  

 الصحيح والفاسد. 
 أهللا الذي جعل لك  ا)رض ورارا وال ماء كناءو    
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كندداء علددى أ  ددم اللجددله الدديت ن ددرم هبددا ملودد  وللدده أهللا الددذي جعددل لكدد  الليددل لت ددكنلا نيددهو بمددا تقددد   اسددتئناي رأ  
نلددذلي مل تعطدد  علددى الدديت ويلقددا )أ ا قددا  مقددا  تعددداد دالئددل انفددراده تعدداك ابلتصددري وابإلنعددا  علدديق   ددن كفت ددح 

آبرر ودرته   إجياد ا)عراض القائمة جبلاهر هذا العامل وأا خطلق    اإلشراك كه وبفراأ نعمه، نذبره    ا ية ال اكقة 
عرضدا الظلمدة والندلر، و  بليقمدا نعد  عظيمددة علدى النداق، وتبدره    هدذه ا يددة آبرر خلدق اةدلاهر   هدذا العدامل علددى  

هللا الدذي جعدلو بيفياى هي نعمة د ، و  خلق أنف ق  على صلر صامجة هب ، نأمدا إأ جعلدا اسد  اةاللدة   وللده أ
ا  كدددال مددم أرككددد و   أوودداع رككددد  ادعددلينو، نددإأ مجلدددة هللا الددذي جعدددل لكدد  ا)رض وددراراو تكدددلأ م ددتأنفة اسدددتئنانا 

 اكتدائيا. 
وا لصدلع وصدلته جيددلز أأ يكدلأ صددفة السد  اةاللددة نيكدلأ اخلددرب وللده أتلكدد  هللا رككد و وهددل أوك )أ ا قصدلد إثيدداى  

 ا هل م،اهد مم إتقاأ صنعه ا مملوو كنعمته. إديته و ده كدليل م
وجيددلز أأ يكددلأ ا لصددلع خددربا نيكددلأ اخلددرب م ددتعمال   االمتندداأ واالعتيددار. و ددا بدداأ ا قصددلد ا)وع مددم هددذه ا يددة  

االمتندداأ بمددا دع عليدده وللدده ألكدد و ودددما ا)رض علددى ال ددماء )أ االنتفددان هبددا حم ددلق وتبددرى ال ددماء كعدددها بمددا 
ال،يء ك ده م  وصد إيدان دالئل عل  اديئة  م نيق  استعداد للنظر نيقدا وتتيد  أ لاددا علدى تفداوى ا ددارك ي تح ر 

 وتعاوب ا)جياع وات ان العلل . 
والقرار أصله، مصدر ودر، إتا سدكم. وهدل هندا مدم صدفاى ا)رض )نده    كد  اخلدرب عدم ا)رض، ندا عو حيتمدل: أنده  

ال م دطركة نلد  تكدم مثدل بدرة اددلاء م دطركة متحربدة ولدل مل تكدم ودارة لكداأ النداق   عنداء مدم جعلقا وارة دق مائدة و 
اضددطراهبا وتمللملدددا، ووددد يف ددي تلددي  بثددره  إك ادددالك وهددذا   معددو وللدده أوجعلنددا   ا)رض رواسددي أأ ايددد هبدد و   

 سلرة ا)نيياء. 
كد ، أي جعلقددا م دتقرا لكدد  بقللده تعدداك أورويناأدا إك ركددلة تاى وحيتمدل أأ ا عدو جعددل ا)رض تاى ودرار، أي وددرار ل 

وددرار ومعددنيو أي خلققددا علددى بيفيددة تالئدد  االسددتقرار عليقددا  أ جعلقددا ايك ددة دددق سددائلة ولددل شدداء ةعددل سددطح ا)رض 
امجالدة، وتلدي   سياال بالملئيق أو بالعجل نال يملاع اإلن اأ سائ ا نيقا يطفل اترة وي يو أخرا نال يكاد ييقى على تلي

بلسط سي ة  التكمرى  ا  دماة  شدط اةريدد  الفاصدل كدني نفطدة ونفدملاوة مدم اةندلب التلن دي ندإأ نيقدا م داناى إتا 
م،ا نيقدا القلاندل سداخا   ا)رض ندال يعثدر عليقدا ولدذلي ال ت دق نيقدا القلاندل إال هبدداة عدارنني ح دالي ال دق   

لددة علددى عظددي  ودددرة هللا وعلددى دويددق  كمتدده وعلددى ر تدده ابإلن دداأ وامجيددلاأ عالمدداى منصددلكة، نكانددا خلقدده ا)رض دا
 ا عملر هبما وجه ا)رض. 

واليندداء: مددا يرندد  مسكدده علددى ا)رض لالتقدداء مددم امجددر والددربد وا طددر والدددواب. ووصدد  ال ددماء ابليندداء جددار علددى هنريقددة  
 عل لك  ا)رض نراشا وال ماء كناءو   سلرة اليقرة. الت،ييه اليليغ، وتقد  الكال  م تل  عند ولله تعاك أالذي ج

أوصلرب  نأ  م صلرب  ورزوك  مم الطييداىو ال جدر  أأ  كمدة هللا تعداك الديت تعلقدا إبجيداد مدا حيد  ابإلن داأ مدم  
لدق العلامل على بيفية مالئمة له مدة كقاء نلعه علدى ا)رض وحتدا أدمي ال دماء ولدذلي أعقدب التدذبق حدا مقدد لده مدم خ

 ا)رض وال ماء، ابلتذبق  نه خلقه م تلنيا مصلحته ورا ته. 
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وعرب عم هذا اخللدق كفعدل أصدلرب و )أ التصدلير خلدق علدى صدلرة مدراده ت،دعر ابلعنايدة، أال تدرا إك وللده تعداك أولقدد  
التصددلير خلقنداب  م صددلرمب و ناوت ددى   دم الصددلر نلددذلي عدددع   جاندب خلددق اإلن دداأ عددم نعدل اةعددل إك نعددل 

كقللدده أوصددلرب و نقددل بقللدده تعدداك أالددذي خلقددي ن ددلاك نعدددلي   أي صددلرةو م صددرح حددا اوت دداه نعددل التصددلير مددم 
 اإلتقاأ والتح ني كقلله أنأ  م صلرب و. 

 والفاء   ولله أنأ  م صلرب و عاهنفة مجلة على مجلة ودالة على التعقيب أي أوجد صلرة اإلن اأ نجاءى   نة.  
    
 

 3776ة : صفح
 
وعطد  علدى هدذه العدربة وا ندة مندة أخدرا نيقدا عدربة، أي خلقكد    أ  دم صدلرة م أمددب     دم رزق نجمد  لكد    

كني اإلجياد واإلمداد، و ا باأ الرزق شقلة   ظاهره وباأ م،تمال على  كمة إمدداد اة د  كلسدائل ؤديدد ودلاه امجيليدة 
لع اللجلد نل  يكم اإلن داأ مدم ا لجدلداى الديت تظقدر علدى ا)رض م ت دمحل وباأ   ولله أرزوك و إ اء إك نعمة هن

  زمم وريب ومج  لده كدني   دم اإلجيداد وكدني   دم اإلمدداد نجعدل مدا كده مددد امجيداة وهدل الدرزق مدم أ  دم الطييداى 
 على خالي رزق كقية أنلان امجيلاأ. 

لكدد  هللا رككدد و بملودد  نظددقه ا تقددد  رنفددا. وإعدددة هددذا تكريددر [و ملودد  أت64أتلكدد  هللا رككدد  نتيددارك هللا رب العددا ني  
للتلويدد  علددى خطددل رأيقدد    عيددادة دددقه علددى هنريقددة التعددريض، كقرينددة مددا تقددد    نظددقه مددم وللدده أال إلدده إال هددل نددأىن 

 ت نكلأو، وورينة ولله هنا أال إله إال هل نادعله ئلصني له الديمو. 
صددنعه وجمليددل مندده، أأ أن،دد، الثندداء عليدده حددا يفيددد اتصددانه كعظددي  صددفاى الكمدداع نقدداع ونددرن علددى مددا تبددر مددم كدددائ   

أنتيدارك هللاو، ونعدل أتيداركو صدي ة مفاعلدة م ددتعملة جمدازا   ودلة مدا اشدتق منده الفعددل. وهدل م،دتق مدم اسد  جامدد وهددل 
دوأ اإلتيدداأ ك ددمق مدد  تقددد  امسدده، الرببددة، والرببددة: اسدد  يدددع علددى تملايددد اخلددق. وإظقددار اسدد  اةاللددة مدد  نعددل أتيدداركو 

 ناإلظقار لتكلأ اةملة بلمة ثناء م تقلة. 
وأرب العددا نيو خددالق أجندداق العقددالء مددم الندداق وا الئكددة واةددم. وهددذا اللصدد  مددم اددا  اإلن،دداء )أ   تبددر ركلكيتدده  

 اإلمداد. للعا ني وه  أشري أجناق ا لجلداى استح ار  ا أناضه عليق  مم خقاى اإلجياد و 
أهل امجي ال إله إال هل نادعله ئلصني له الديمو استئناي رلث لالرتقاء   إثياى إديته امجدق إبثيداى مدا يناسديقا وهدل  

امجياة الكاملة، نقذه اةملدة مقدمدة ةملدة أال إلده إال هدلو نإثيداى امجيداة اللاجيدة لذاتده ندإأ الدذي رب العدا ني وأوجدده  
ده  حا كه ولامق  على  ر ا)زماأ ال جر  أنده ملصدلي ابمجيداة امجدق )أ مددكر ا  للوداى علدى على أبمل ا) لاع وأم

هنلع العصلر جيب أأ يكلأ ملصلنا ابمجياة، إت امجياة  م  ما عرض مم ع ر   تعريفقا عند امجكمداء وا تكلمدني  هدي 
  عليقدا عندد وللده تعداك أبندت  أمدلاات نأ يداب و صفة وجلدية تصحح  م واما كه اإلدراك واإلرادة والفعل، وتقد  الكال

   سلرة اليقرة. 
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نإأ باأ اتصاي ملصلنقا هبا م يلوا كعدد  نقدي  يداة  كندة عارضدة مثدل  يداة ا الئكدة و يداة ا)رواح و يداة اإلن داأ  
لصددلنقا اللا ددد كتفدداوى و يدداة امجيددلاأ و يدداة ا)سدداري ، نتكددلأ متفاوتددة   ملصددلنا ا كتفدداوى ول ددا نيقددا ومتفاوتددة   م

أزماهددا مثددل تفدداوى  يدداة ال،دد   اللا ددد   ووددا شددياكه، و ياتدده   ووددا هرمدده ومثددل  يدداة ال،دد   ووددا ن،دداهنه 
و ياته ووا نلمه، وكذلي التفاوى تصق إك اخلفلى م الملواع، ويظقر أثر تفاو ا   تفاوى رررها مدم اإلدراك واإلرادة 

 والفعل. 
نقا هبا أزليا دق م يلق كعد  نقدي  يداة واجدب اللجدلد سديحانه وهدي  يداة واجيدة تاتيدة. وهدي وإأ باأ اتصاي ملصل  

امجياة امجقيقة )ها دق معرضة للنق  وال للملواع، نلذلي باأ امجي  قيقة هل هللا تعاك بما أنيأى عنه صي ة امجصر   
 ا) ياء )ها عارضة ومعرضة للفناء والملواع. ولله أهل امجيو وهل وصر ادعائي لعد  االعتداد حبياة ما سلاه مم 

نملود  وللده أال إلدده إال هدلو ملودد  النتيجدة مددم الددليل )أ بددل مدم سدلاه ال  يدداة لده واجيددة، نقدل معددرض للدملواع نكيدد   
،دب أو يكلأ إدا مدكرا للعامل. ومجي  ما عيد مم دوأ هللا هل كني ما مل يتص  ابمجياة ااما با)صدنا  مدم امججدارة أو اخل

ا عدادأ. ومثددل الكلابددب ال،ددم  والقمددر وال،دجر، وكددني مددا اتصدد  حبيدداة عارضددة ددق زائلددة بامالئكددة، وكددني مددا اتصدد  
حبياة عارضة زائلة مم معيلداى الي،ر مثل  كلتة  و  كرأا  كله ا عيلداى مم اليقدر والثعداكني. وداع تعداك أوالدذيم تددعلأ 

لأو  أي ال ي ددتطي  أ ددده  التصددري ابإلجيدداد واإل يدداء وهددل ئلددلق، أي معددرض مددم دوأ هللا ال خيلقددلأ شدديئا وهدد  خيلقدد
للحيدداة  أأمددلاى دددق أ يدداء ومددا ي،ددعروأ أايأ ييعثددلأو نجعددل نفددي امجيدداة عددنق    امجدداع أو   ا ددآع داللددة علددى انتفدداء 

 إديتق  وجعل نفي إدراك كعض ا درباى عنق  داللة على انتفاء إديتق . 
    
 

 3777صفحة : 
 
وكعد ات اح الداللة على انفراده تعاك ابإلدية نرن عليه ا ر كعيادته و دده ددق م،دربني ددقه   العيدادة لنقدلض انفدراده   

 ابستحقاق أأ يعيد. 
والددعاء: العيددادة )هدا يالزمقددا ال د اع والنددداء   أودددا و  أثنائقدا داليددا، )أ الددعاء عنددلاأ انك دار الددنف  وخ ددلعقا   

ا تقد  رنفا عند وللده تعداك أووداع رككد  ادعدلين أسدتجب لكد و ا يدة وبمدا   وللده ا ا أكدل مل نكدم نددعل مدم ويدل بم
 شيئاو. 

 واإلخالم: اإلنراد وتصفية ال،يء  ا ينانيه أو يف ده.  
طدان. وا عدو: ندإت بداأ هددل والدديم: ا عاملدة. وأهنلدق علدى الطاعدة وهدل ا ددراد هندا )هدا أشدد أندلان ا عاملدة كددني ا طيد  وا  

 امجي دوأ ا)صنا  وباأ ال إله دقه ناعيدوه دق م،ربني معه دقه   عيادته. 
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ويدخل   ماهية اإلخالم دخلال أوليا ترك الرايء   العيدادة )أ الدرايء وهدل أأ يقصدد ا تعيدد مدم عيادتده أأ يدراه النداق  
إك هللا. بدل تلدي ال خيلدل مدم  صدلع  دظ   تلدي العيدادة ل دق هللا  سلاء باأ وصددا جمدردا أو ئللهندا مد  وصدد التقدرب

 وإأ مل يكم تلي امجظ   جلهرها. وهذا معو   امجديث  إأ الرايء ال،رك ا)ص ر  . 
وتقدمي ألهو ا تعلق ح لصني على مفعلع أئلصنيو )نه ا)ه    هذا ا قا  كه )نه أشد تعلقا حتعلقه مم تعلق ا فعلع  

 كعامله. 
[و جيلز أأ تكلأ إن،اء للثناء على هللا بما هل شأأ أمثادا   دالدب ملاود  اسدتعمادا بمدا 65أامجمد هلل رب العا ني  

تقددد    سددلرة الفاحتددة، نيجددلز أأ تكددلأ متصددلة كفعددل أنددادعلهو علددى تقدددير وددلع حمددذوي، أي وددائلني، امجمددد هلل رب 
عددا ني، وورينددده ابددذوي هدددل أأ مثددل هددذه اةملدددة  ددا جيدددري علددى أل دددنة الندداق بثدددقا العددا ني، أو وللددلا: امجمدددد هلل رب ال

 نصارى با ثل   إن،اء الثناء على هللا. وا عو: ناعيدوه ابلعمل وابلثناء عليه وشكره. 
تقدد    وجدله  وجيلز أأ تكلأ بالما م تأنفا أريد كه إن،اء الثناء على هللا مم نف ه تعليمدا للنداق بيد  حيمدونده، بمدا 

 نظقها   سلرة الفاحتة. 
أو جاراي علدى ل داأ الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل  علدى حندل وللده تعداك أنقطد  داكدر القدل  الدذيم ظلمدلا وامجمدد هلل رب  

العددا نيو عقددب وللدده أوددل أرأيددتك  إأ أاتبدد  عددذاب هللا أو أتددتك  ال دداعة أإيددر هللا تدددعلأ إأ بنددت  صددادونيو ا ايى مددم 
 رة ا)نعا . سل 
وعندي: أنه جيلز أأ يكلأ أامجمدو مصدرا جيء كه كدال مم نعله على معو ا)مر، أي أ دوا هللا رب العا ني. وعدع  

 كه عم النصب إك الرن  لقصد الداللة على الدوا  والثياى بما تقد    أوع الفاحتة. 
ع والراك  أول إين هيا أأ أعيد الذيم تدعلأ مدم دوأ هللا ونصل اةملة عم الكال  الذي ويلقا أسعد ابال تمالني ا)و  

[و مجلدة معرتضدة كدني أدلدة الل دانيدة كداللدة ا ايى الكلنيدة 66 ا جاءين الييناى مم ريب وأمرى أأ أسل  لدرب العدا ني 
خبددرب الددل ي اإلدددي  والنف ددية ليجددروا علددى مقت دداها   أنف ددق   أ يعيدددوا هللا و ددده، نانتقددل إك تقريددر دليددل الل دانيددة

إبكطاع عيادة دق هللا على ل اأ رسلله صلى هللا عليه وسدل  ليعمدل كدذلي   نف ده وييلدغ تلدي إلديق  نيعلمدلا أنده  كد  
هللا نيق ، وأه  ال عذر د    ال فلة عنقا أو عد  إتقاأ النظر نيقا أو وصدلر االسدتنتاو منقدا كعدد أأ جداءه  رسدلع مدم 

 ا ح تل  اليياأ مم أدلة كرهانية وتقرييية إوناعية. هللا ييني د  أنلاع
وأأ الرسلع صلى هللا عليه وسل  إيا يدعله  إك ما يريده لنف ه نقل  حض د  النصيحة، وهاديق  إك امججة لتتظاهر  

ة عقلية وإوناعية ا)دلة النظرية  دلة ا)مر اإلدي حبيث يقلا إكطاع مذهيق    ال،رك، نإأ ما نملع مم الل ي ت مم أدل
وأوامر إدية وزواجر وترديياى، وبل تلدي حيدل   دلع إثيداى تفدرد هللا تعداك ابإلديدة والركلكيدة تفدردا مطلقدا ال ت،دلكه شدائية 
م،دداربة ولددل   ظدداهر امجدداع بمددا ت،ددلب ا ،دداربة   بثددق مددم الصددفاى ا)خددرا   مثددل ا لددي وا لددي وامجمددد، والنفدد  

 ة وتلي بثق. وال ر، والكر  واإلعان
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نكداأ وللدده تعدداك أوددل إين هيددا أأ أعيدد الددذيم تدددعلأ مددم دوأ هللا  ددا جداءين الييندداى مددم ريبو إكطدداال لعيددادة دددق هللا  
ابلقددلع الددداع علددى التحددذير والت ليدد  كعددد أأ أكطددل تلددي كداللددة امججددة علددى ا قصددلد. وهددذه داللددة بنائيددة )أ النقددي 

 ي تلمل  التحذير. 
    
 

 3778: صفحة 
 
وتبر جميء اليينداى   أثنداء هدذا اخلدرب إشدارة إك هندرق أخدرا مدم ا)دلدة علدى تفدرد هللا ابإلديدة تكدررى ويدل ندملوع هدذه   

ا ية. وباأ تقدمي ا  دند إليده وهدل ضدمق أإينو علدى اخلدرب الفعلدي لتقليدة امجكد  حندل: هدل يعطدي اةمليدل، وبداأ ختصدي  
تلي ال رض الذي تقد  م  العل   ه  منقيلأ عدم تلدي وإال ندال نائددة دد    إكدال  تاته هبذا النقي دوأ ت،ريكق    

هذا القلع نكاأ الرسلع صلى اله عليه وسدل  مدم  دني ن،دأته مل ي دجد لصدن  ودط وبداأ تلدي مصدرنة مدم هللا تعداك إايه 
 عم تلي إداما إديا إرهاصا لنيلءته. 

مددا بدداأ نقددي بلمددة تفيددد اوددرتاأ م ددملأ مجلتددني تلياهددا ت،دديقاأ مجلدديت  وأ دداو  ددري أو ظددري علددى خددالي كيددنق ، وأاي 
ال،رط واةملاء، ولذلي يدعلها أ او التلويتية، و صلع تلي   الملمم ا اضي، نقلله أ ا جاءين الييناى مم ريبو تلويدا 

لنقي مل يكم ويل ووا جميء لنقيه عم عيادة دق هللا كلوا جميء الييناى، أي كيناى الل ي نيما م ى وهل يقت ي أأ ا
 الييناى. 

وا قصلد مم إسناد ا نقية إك الرسلع صلى اله عليه وسل  التعريض كنقي ا ،دربني، ندإأ ا)مدر  أ يقدلع تلدي ال وصدد  
 منه إال التيليغ د  وإال نال نائدة د    ا)خيار  أ الرسدلع عليده الصدالة وال دال  منقدي عدم أأ يعيدد الدذيم يدعلنده مدم
دوأ هللا، يعين: نإتا بنا أم منقيا عم تلي نتأمللا   شأنك  واستعمللا أنظارب  نيه، لي لوق  إك النظر   ا)دلة سلوا 
لينددا خفيددا التياعدده نيمددا هددى عندده، بمددا جدداء تلددي صددرحيا ال تعري ددا   وددلع إكددراهي  عليدده ال ددال  )كيدده أاي أكددا إين وددد 

 أهددك صدراهنا سدلاي اي أكدا ال تعيدد ال،ديطاأ إأ ال،ديطاأ بداأ للدر م عصدياو وكدين جاءين مدم العلد  مدا مل أيتدي نداتيعين
 الفعل للنائب لظقلر أأ الناهي هل هللا تعاك كقرينة مقا  التيليغ والرسالة. 

ومعو الدعاء   ولله أالذيم تدعلأو جيلز أأ يكدلأ علدى ظداهر الددعاء، وهدل القدلع الدذي ت دأع كده  اجدة، وجيدلز أأ  
حعو تعيدوأ بما تقدد    وللده تعداك أووداع رككد  ادعدلين أسدتجب لكد و نيكدلأ العددوع عدم أأ يقدلع: أأ اعيدد  يكلأ

 الذيم تعيدوأ، تفننا. 
وأممو   ولله أمم ريبو اكتدائية، وجعل اجملرور بأممو وص  أربو م انا إك ضدمق ا دتكل  دوأ أأ جيعدل جمرورهدا  

ارا   مقدا  اإلضدمار علدى خدالي مقت دى الظداهر لرتكيدة ا قاكدة   نفدلق ا عدرض هبد  ضمقا يعلد على اس  اةاللة إظقد
ليعلملا أأ هذا النقي وجميء الييناى هل مم جانب سيده وسيده  نما ي عق  إال أأ يطيعله ولدذلي عدملزه إبضدانة الدرب 

 لك  عم هناعته.  إك اةمي    ولله أوأمرى أأ أسل  لرب العا نيو أي ركك  ورب دقب  نال منصري
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واإلسال : االنقياد ابلقلع والعمل، ونعله متعدد، وبثدر  دذي مفعللده نندملع منمللدة الدالز ، نأصدله: أسدل  نف ده أو تاتده أو  
وجقه بما صرح كه   حنل ولله تعاك أنقل أسلما وجقي هللو، ومم استعماله بالالز  ولله تعاك أنقل أسدلما وجقدي 

 ه تعاك أإت واع له ركه أسل  واع أسلما لرب العا نيو   سلرة اليقرة، وبذلي هل هنا. هللو   سلرة رع عمراأ وولل
أهل الذي خلقك  مم تراب م مدم نطفدة م مدم علقدة م خيدرجك  هنفدال م لتيل دلا أشددب  م لتكلندلا شديلخا ومدنك  مدم  

ستئناي مجلة أهل امجيو وما تفرن عليقا، [و استئناي راك  كعد ا67يتلىف مم ويل ولتيل لا أجال م مى ولعلك  تعقللأ 
 وبلقا مش، كع ه عم ك ض. وهذا االمتناأ كنعمة اإلجياد وهل نعمة )أ ا لجلد شري وا عدو  ال عناية كه. 

 وأدم  نيه االستدالع على اإلكدان.  
 ر. وتقد  الكال  على أهنلار خلق اإلن اأ   سلرة امج ، وتقد  الكال  على كع ه   سلرة ناهن 
والطفل: اس  يصدق على اللا د واالثنني واةم ، للمذبر وا  نث وداع تعداك أأو الطفدل الدذيم مل يظقدروا علدى عدلراى  

 الن اءو وود يطاكق نيقاع: هنفل وهنفالأ وأهنفاع. 
ك  والالمدداى   وللدده أم لتيل ددلا أشدددب و ومددا عطدد  عليدده بأمو متعلقدداى ححددذوي تقددديره: م ييقدديك ، أو م ين،ددئ 

لتيل ددلا أشدددب ، وهددي المدداى التعليددل م ددتعملة   معددو  إك  )أ ال ايددة ا قدددرة مددم هللا ت،دديه العلددة نيمددا يف ددي إليقددا، 
 وتقد  نظقه   سلرة امج . 

    
 

 3779صفحة : 
 
 ووللده أولتيل ددلا أجدال م ددمىو عطدد  علدى ألتكلنددلا شديلخاو أي لل،ددي لخة دايددة وهدي ا)جددل ا  دمى أي ا ددلى نددال  

هنلر كعد ال،ي لخة. وأما ا)جل ا قدر للذيم يقلكلأ ويل أأ ييل لا ال،ي لخة نقد استفيد مم وللده أومدنك  مدم يتدلىف 
مم ويلو أأ مم ويل كعض هذه ا)هنلار، أي يتلىف ويل أأ خيرو هنفال وهل ال قط أو ويدل أأ ييلدغ ا)شدد، أو يتدلىف ويدل 

 أأ يكلأ شي ا. 
عليه ابللاو ومل يعط  بأمو بما عطفا اجملروراى ا)خرا، وا عو: أأ هللا ودر انقدراض  ولتعلقه حا يليه خاصة عط  

ا)جياع وخلققا  جياع أخرا، نامجي دايته الفناء وإأ هنالا  ياته، و ا خلقه على  الة تد وع إك الفنداء ال حمالدة بداأ 
 عا ا  أ مم مجلة ال اايى   تلي اخللق أأ ييل لا أجال. 

أويددلو علددى ال دد  علددى نيددة معدو ا  دداي إليدده، أي مددم ويددل مددا تبددر. وا)شدد: القددلة   اليدددأ، وهددل مددا كددني مثدداأ وكدين  
 ع،رة إك الثالثني وتقد    سلرة يلس . 

 وشيلخ: مج  شيو، وهل مم كلغ سم اخلم ني إك الثمانني، وتقد  عند ولله تعاك أوهذا كعلي شي او   سلرة هلد.  
لخو ضدد  ال،ددني. وكدده وددرأ مندد  وأكددل عمددر و فدد  عددم عاصدد  وأكددل جعفددر ويعقددلب وخلدد . وجيددلز ب ددر وجيددلز   أشددي 

 ال،ني وكه ورأ اكم بثق و ملة، والك ائي. 
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وولله أولعلك  تعقللأو عط  على أولتيل لا أجال م مىو أي أأ مدم مجلدة مدا أراده هللا مدم خلدق اإلن داأ علدى امجالدة  
لقة داللدة   داده علدى وجدلد هدذا اخلدالق اخللدق اليددي ، وعلدى انفدراده ابإلديدة، وعلدى أأ مدا ا يينة، أأ تكلأ   تلي اخل

عداه ال ي تحق وص  اإلدية، نمم عقل تلي مم الناق نقد اهتدا إك ما أريد منه ومم مل يعقل تلي نقل حنمللة عدمي 
ندده نددملع منمللددة الددالز ، أي رجدداء أأ يكددلأ لكدد  العقددل. و)جددل هددذه النكتددة مل يدد ى لفعددل أتعقلددلأو حفعددلع وال حجددرور )

 عقلع نقل مراد هلل مم تلي اخللق نمم  كمته أأ جعل اخللق العجيب علة )ملر بثقة. 
[و اسدتئناي خدام  ومناسدية ملوعده مدم وللده أهدل 68أهل الذي حييي و يا نإتا و ى أمرا نإيا يقلع له بدم نيكدلأ  

رجك  هنفددالو إك أومدددنك  مدددم يتددلىف مدددم ويددل ولتيل دددلا أجددال م دددمى ولعلكددد  الددذي خلقكددد  مددم تدددرابو إك وللدده أم خيددد
تعقللأو نإأ مم أوع ما يرجى أأ يعقلله هل تلي التصري اليدي  خبلق امجياة   اإلن داأ عندد تكلينده كعدد أأ بداأ جثدة 

 ال  ياة نيقا، وخلق ا لى نيه عند انتقاء أجله كعد أأ باأ  يا متصرنا كقلته وتدكقه. 
 نمعو أحيييو يلجد ا  للق  يا. ومعو أ ياو أنه يعد  امجياة عم الذي باأ  يا، وهذا هل حمل العربة.  
وأما إمكاأ اإل ياء كعد اإلماتة نمدللع كداللة وياق التمثيل العقلي ولدي  هدل صدريح ا يدة. وا قصدلد: االمتنداأ ابمجيداة  

  ولله أم خيرجك  هنفالو. تيعا لقلله ويل هذا أهل الذي خلقك  مم ترابو إك
 و  ولله أحيىي و ياو اب م اليديعي ا  مى الطياق.  
وندرن علدى هدذا اخلدرب إخيددار  نده إتا أراد أمدرا مدم أمددلر التكدليم مدم إ يداء أو إماتدة أو دقأددا نإنده يقددر علدى نعلدده دوأ  

يده ودرتده لإلجيداد أو اإلعددا . نالفداء مدم وللده أندإتا تردد وال معاةة، كل حجرد تعلق ودرته اب قدور وتلي التعلق هدل تلج
 و ىو ناء تفريغ اإلخيار حا كعدها على اإلخيار حا ويلقا. 

وولع أبدمو اثيدل لتعلدق القددرة اب قددور كدال أتخدق وال عددة وال معدامة وعدالو حبداع مدم يريدد إتأ ددقه كعمدل ندال يمليدد  
القائدل أسدرن أعمداع اإلن داأ وأي در وودد اختدق لتقريدب وودد اختدق لتقريدب  على أأ يلجه إليه أمرا نإأ صددور القدلع عدم

 تلي أخصر نعل وهلأبمو ا ربب مم  رنني متحرك وسابم. 
[ الدددددذيم بدددددذكلا ابلكتددددداب وحدددددا أرسدددددلنا كددددده رسدددددلنا ن دددددلي 69أأمل تدددددر إك الدددددذيم جيدددددادللأ   رايى هللا أىن يصدددددرنلأ  

 [و   72[   امجمي  م   النار ي جروأ 71السل ي حيلأ [ إت ا)دالع   أعناوق  وال 70يعلملأ 
 

 3780صفحة : 
 
كنيا هذه ال لرة على إكطاع جددع الدذيم جيدادللأ   رايى هللا جدداع التكدذيب والتدلرك بمدا تقدد    أوع ال دلرة إت    

ننيده علدى إكطداع جدداد    باأ مم أودا ولله أما جيادع   رايى هللا إال الذيم بفدرواو وتكدرر تلدي مد  مدراى نيقدا، 
مناسياى اإلكطاع بلقا إت اكتد  إبكطاله على اإلمجداع عقدب ا ايى الدثالر مدم أوددا كقللده أمدا جيدادع   رايى هللا إال 
الددذيم بفددرواو م إبكطالدده كقللدده أالددذيم جيددادللأ   رايى هللا ك ددق سددلطاأ أاتهدد  بددرب مقتددا عنددد هللاو، م كقللدده أإأ الددذيم 
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  رايى هللا ك ددددق سددددلطاأ أاتهدددد    صدددددوره  إال بددددربو م كقللدددده أأمل تددددر إك الددددذيم جيددددادللأ   رايى هللا أىن  جيددددادللأ
 يصرنلأو. 

وتلي بله إ اء إك أأ الياعث د  على اجملادلة   رايى اله هل ما اشتمل عليه القررأ مم إكطاع ال،درك نلدذلي أعقدب   
اء علدى جدداد    رايى هللا، نجملدة أأمل تدر إك الدذيم جيدادللأ   رايى الدهو بل هنريقة مم هنرائدق إكطداع شدربق  ابإلحند

 م تأنفة للتعجيب مم  اع انصرانق  عم التصديق كعد تلي الدالئل اليينة. 
واالسدتفقا  م ددتعمل   التقريددر وهدل منفددي لفظددا، وا دراد كدده: التقريددر علدى اإلثيدداى، بمددا تقدد  دددق مددرة، منقدا عنددد وللدده  

 أو مل ت ممو   سلرة اليقرة.  أواع
والرلية علمية، ونعلقا معلق عم العمل ابالستفقا  بأأىن يصرنلأو، وأأىنو حعو أبي و، وهي م تعملة   التعجيب  

مثددل وللدده أأىن يكدددلأ يل ولددد ومل    دددين ك،ددرو أي أرأيددا عجيدددب انصددرانق  عدددم التصددديق ابلقددررأ كصددداري دددق كدددني 
 يصرنلأو للنائب )أ سيب صرنق  عم ا ايى لي  دق أنف ق . من، ه، ولذلي كين نعل أ

وجيلز أأ تكلأ أأىنو حعو أأيمو، أي أال تعجب مم أيم يصدرنق  صداري عدم اإل داأ  دن جدادللا   رايى هللا مد  أ،  
للا   رايى هللا شيه انصرانق  عم اإل اأ منتفيدة حدا تكدرر مدم دالئدل ا نداق وأنف دق  وحدا شداهدوا مدم عاويدة الدذيم جداد

  م سيقق ، وهذا بما يقلع ا تعجب مم نعل أ د  أيم يذهب كي  . 
وكندداء نعددل أيصددرنلأو للمجقددلع علددى هددذا اللجدده للتعجددب مددم الصدداري الددذي يصددرنق  وهددل دددق بددائم   مكدداأ دددق  

 نفلسق . 
أ على شيء وا دد، نالتكدذيب هدل مدا وأكدع أالذيم بذكلا ابلكتابو مم أالذيم جيادللأو )أ صليت ا لصللني صادوتا 

 صدق ةداع، والكتاب: القررأ. 
وعط  أوحا أرسلنا كه رسلناو جيلز أأ يكلأ على أصل العط  مقت يا ا  ايرة، نيكلأ ا دراد: وحدا أرسدلنا كده رسدلنا مدم  

بقلله تعاك أوما ودروا هللا الكتب ويل نملوع القررأ، نيكلأ تكذييق  ما أرسلا كه الرسل مرادا كه تكذييق  مجي  ا)دايأ  
 ق ودره إت واللا ما أنملع على ك،ر مم شيءو، وحيتمل أنه أريدد كده التكدذيب ابليعدث نلعلقد   دا جداءه  حممدد صدلى الده 

 عليه وسل  إبثياى اليعث سأللا عنه أهل الكتاب نأثيتله نأنكر ا ،ربلأ مجي  ال،رائ  لذلي. 
لبيددد، وا ددراد بأرسددلناو حممددد صددلى الدده عليدده وسددل  بقللدده أبددذكا وددل  نددلح وجيددلز أأ يكددلأ عطدد  مددرادي نائدتدده الت 

ا رسلنيو يعين الرسلع نل ا على أأ   العط  نائدة زائدة على ما   ا عطلي عليه وهدي أأ  دا جداء كده الرسدلع صدلى 
 اله عليه وسل  ملاعظ وإرشاد بثقا لي  مم القررأ. 

لنه يددل  القيامددة نقيددل ن ددلي يعلمددلأ، أي سددلي جيدددوأ العددذاب الددذي بددانلا وتفددرن علددى تكددذييق  وعيددده  حددا سدديلق 
جيادللأ نيه نيعلملنه. وعرب عم وجداه  العذاب ابلعل  كه حناسية استمراره  على جقلق  ابليعث وتظاهره  كعد نق  ما 

تعري منده مدا ؤقدل، وداع أكدل يقلله الرسلع صلى اله عليه وسل  نأنذروا  أ ما جقلله سيتحققلنه يلمئذ بقلع الناق: س
 علي اليصق:          
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نتددذ  رأيددي   الدددذيم خصصددتق                       دوين وتعددري مدددنق  مددا ؤقددل و دددذي مفعددلع أيعلمددلأو لداللدددة   
 أبذكلا ابلكتابو عليه، أي يتحققلأ ما بذكلا كه. 

أي يعلمدلأ   تلدي الدملمم. وشدأأ أإتو أأ تكدلأ والظري الدذي   وللده أإت ا)ددالع   أعنداوق و متعلدق بأيعلمدلأو  
امسا للملمم ا اضي واستعملا هنا للملمم ا  تقيل كقرينة أسليو نقدل إمدا اسدتعماع اجملداز كعالودة اإلهندالق، وإمدا اسدتعارة 

أيلمئددذ تيعيددة للددملمم ا  ددتقيل ابقددق اللوددلن ت،ددييقا ابلددملمم ا اضددي ووددد تكددرر تلددي. ومندده اورتاهددا بأيددل و   حنددل وللدده 
حتدر أخيارهاو، وولله أيلمئذ يفرح ا  منلأ كنصر هللاو. وأوع ما يعلملنه  ني تكلأ ا)دالع   أعنداوق  أهد  يتحققدلأ 

 وولن اليعث. 
    
 

 3781صفحة : 
 
وا)دالع: مج  دل، ك   العني، وهل  لقة مم ود أو  ديد حتيط ابلعنق تناط هبا سل لة مم  ديد، أو سق مدم ودد   

 هبا اجملر  وا)سق.    ي
 وال السل: مج  سل لة كك ر ال ينني وهي جمملن  لق دليظة مم  ديد متصل كع قا كيعض.  
ومم ا  ائل ما رأيته أأ ال،يو اكم عرنة باأ يلما   درسه   التف ق سئل: هل تكلأ هدذه ا يدة سدندا  دا يفعلده أمدراء  

وال السدددل جددراي علدددى  كددد  القيدداق علدددى نعددل هللا   العقدددلابى بمدددا ا  ددرب أصدددلحق  هللا مددم وضددد  اةنددداة اب)دددالع 
استنيطلا كعض صلر عقاب مم عمل ول  للط مم الرج  ابمججارة، أو اإللقاء مم شاهق. نأجاب اب ند  )أ وضد  ال دل 

ال يقداق علدى تصدرنه   العنق ضرب مم التمثيل وإيا يلثق اةاين مم يده، واع: )ه  إيا واسلا على نعل هللا   الدنيا و 
   ا خرة لنقي النيب صلى اله عليه وسل  عم اإل راق ابلنار، وولله  إيا يعذب هبا رب العملة  . 

 ومجلة أي حيلأ   امجمي و  اع مم ضمق أأعناوق و أو مم ضمق أيعلملأو.  
 وال حب: اةر، وهل جيم  كني اإليال  واإلهانة. وامجمي : أشد امجر.  
فدددة مجلدددة أ  الندددار ي دددجروأو علدددى مجلدددة أي دددحيلأ   اةمدددي و. وشدددأأ أمو إتا عطفدددا اةمدددل أأ تكدددلأ وأمو عاهن 

للرتاخي الرتيب وتلدي أأ ا درتاوق  ابلندار أشدد   تعدذييق  مدم سدحيق  علدى الندار، نقدل ارتقداء   وصد  التعدذيب الدذي 
 رتاخ أ  كدونه. أمجل كقلله أن لي يعلملأو واسجر ابلنار  اصل عقب ال حب سلاء باأ ك

وال جر: ملء التنلر ابللولد لتقليدة الندار نيده، نإسدناد نعدل أي دجروأو إك ضدمقه  إسدناد جمدازي )أ الدذي ي دجر هدل  
مكداه  مددم جقدن ، نأريددد إبسددناد ا  دجلر إلدديق  ا يال ددة   تعلدق ال ددجر هبد ، أة هددل اسددتعارة تيعيدة كت،ددييقق  ابلتنددلر   

 ما واع تعاك أيصقر كه ما   كطله  واةللدو. استقرار النار كياهننق  ب
[ مددم دوأ هللا ودداللا ضددللا عنددا كددل مل نكددم ندددعلا مددم ويددل شدديئا بددذلي ي ددل هللا 73أم ويددل ددد  أيددم مددا بنددت  ت،ددربلأ  

[ ادخلدلا أكدلاب جقدن  خالدديم نيقدا 75[ تلكد  حدا بندت  تفر دلأ   ا)رض ك دق امجدق وحدا بندت  ار دلأ 74الكانريم 
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[و أمو هذه للرتاخدي الدرتيب ال حمالدة )أ هدذا القدلع يقداع دد  ويدل دخدلع الندار، كددليل أأ  دا 76يئ  مثلا ا تكربيم ن
وو    رخر القلع أادخللا أكلاب جقن و، ودخلع أكلاب جقن  ويل ال دحب    يمقدا وال دجر   مرهدا. وهدذا القيدل 

اب،ددر وهددل أشددد علدى الددنف  مددم أمل اة د ، و)أ هددذا القددلع مقدمددة ارتقداء   تقددريعق  وإعددالأ خطدل ررائقدد  كددني أهدل 
لت ليط العذاب عليق  الشتماله على كياأ سيب العذاب مم عيادة ا)صنا  وازدهائق    ا)رض ككفره  ومر ق ، وهل 

م دت رب ترتيده أي ا ارتقاء   وص  أ لاد  الدالة على نكاد  إت ارتقى مم صفة جملائق  على إشرابق  وهل شيء ددق 
على ال،رك إك وص  حتققه  ردتق  اليت بانلا يعيدوها وتلي دريب مم أ لاد  وأشد داللة على كطالأ إدية أصنامق  
وهل ا قصدد ا قد  مدم القدلارن الديت سدلطا علديق    هدذه ال دلرة. نملود  ا عطدلي بأمو هندا بملود  ا عطدلي هبدا   

 ولع أيب نلاق:          
أ ساد م ساد أكدله                      ويله م ساد مم ويل جده مم  يث بانا سيادة جده أرس ا لده سديادة ول إ  

 أكيه وأعقيا سيادة نف ه، وهذا استعماع ملجلد ككثرة. 
 وصيغ أويلو كصي ة ا  ي )نه حمقق اللولن نكأنه وو  وم ى وبذلي نعل أواللا ضللاو.  

    
 

 3782صفحة : 
 
ائل د : مهنق إبتأ هللا. وأأيمو لالستفقا  عدم مكداأ ال،ديء اجملقدلع ا كداأ، واالسدتفقا  هندا م دتعمل   التنييده والق  

على ال لط والف يحة   ا لود  ندإه  بدانلا يملعمدلأ أهد  يعيددوأ ا)صدنا  ليكلندلا شدفعاء دد  مدم د دب هللا نلمدا  دق 
يملعملنه نقيدل دد  أأيدم مدا بندت  ت،دربلأ مدم دوأ هللاو، ناكتددروا ابةدلاب عليق  العذاب نل  جيدوا شفعاء تبروا حا بانلا 

ويددل انتقدداء القددلع الددذي ويددل ددد ، ومعددو أضددللاو ددداكلا بقللدده أأإتا ضددللنا   ا)رض إم لفددي خلددق جديدددو أي ديينددا   
ا أكددل مل نكددم ندددعلا مددم ويددل الددرتاب، م عددرض ددد  نعملددلا أأ ا)صددنا  ال تفيددده . نأضددركلا عددم وددلد  أضددللا عندداو ووددالل 

شيئاو أي مل نكم   الدنيا نددعل شديئا ي دين عندا، ننفدي دعداء شديء هندا راجد  إك نفدي دعداء شديء يعتدد كده، بمدا تقدلع: 
  دديا أأ نددالم شدديء نددإتا هددل لددي  ك،دديء، إأ بنددا خربتدده نلدد  تددر عنددده خددقا. و  امجددديث  سددئل الندديب أمو عددم 

 ي لا ك،يء معتد كه نيما يقصده  الناق )جله، وواع عياق كم مرداق:          الكقاأ نقاع  لي لا ك،يء  أي ل
وود بنا   امجرب تا تدراء                      نل  أعط شيئا ولد  أمدند  وتقد  عند ولله تعاك أليدت  علدى شديء  دن   

لنددلا عيدددوا شدديئا  ناناتدده لقددلد  أضددللا عندداو تقيمددلا التددلراة واإلجنيددلو   سددلرة العقددلد، إت لددي  ا عددو علددى إنكددار أأ يك
 ا قت ي االعرتاي ال مين كعياد  . 

ون ر بثق مم ا ف ريم ولد  أكل مل نكم ندعل مدم ويدل شديئاو أنده إنكدار لعيدادة ا)صدنا  كعدد االعدرتاي هبدا الضدطراهب   
  ركنا ما بنا م،ربنيو. مم الرعب نيكلأ مم حنل ولله تعاك أم مل تكم نتنتق  إال أأ واللا و هللا
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وجيلز أأ يكلأ د    تلي ا لود  مقداالأ، وهدذا بلده ويدل أأ حي،دروا   الندار هد  و أصدنامق  ندإه  يكلندلأ متمداثلني  
  ينئذ بما واع تعاك أإنك  وما تعيدوأ مم دوأ هللا  صب جقن و. 

ذي يقاع د . ومعو اإلشارة تعجيب مدم ضدالد ، ومجلة أبذلي ي ل هللا الكانريمو تذييل معرتض كني أجملاء القلع ال 
 أي مثل ضالد  تلي ي ل هللا الكانريم. وا راد ابلكانريم: عمل  الكانريم، نلي  هذا مم اإلظقار   مقا  اإلضمار. 

 رايى والت،ييه   ولله أبذلي ي ل هللا الكانريمو يفيد ت ييه إضالع مجي  الكدانريم إبضدالله هد الء الدذيم جيدادللأ   
هللا، نتكدددلأ مجلدددة أبدددذلي ي دددل هللا الكدددانريمو تدددذييال، أي مثدددل إضدددالع الدددذيم جيدددادللأ   رايى هللا ي دددل هللا مجيددد  
الكانريم، نيكلأ إضالع ه الء الذيم جيادللأ م،يقا كده إضدالع الكدانريم بلقد ، والت،دييه بنايدة عدم بدلأ إضدالع الدذيم 

ينظر كه بل ما خفي مم أصناي ال الع، وهل بناية عم بلأ جمادلة ه الء   جيادللأ   رايى هللا كلغ ولة نلعه حبيث 
 رايى هللا أشد الكفر. 

والت،ييه جار على أصله وهل إمجاق مو  ككامل   وص  وال يكلأ مم وييدل أوبدذلي جعلنداب  أمدة وسدطاو وال هدل  
 نظق ولله ا تقد  أبذلي ي ني الذيم بانلا آبايى هللا جيحدوأو. 

له أتلك  حدا بندت  تفر دلأو تكملدة القيدل الدذي يقداع دد   دني إت ا)ددالع   أعنداوق . واإلشدارة إك مدا هد  نيده مدم وول  
 العذاب. 

وأماو   ا لضعني مصدرية، أي تلك  م يب على نر ك  ومر ك  اللذيم بدام لكد    الددنيا، وا)رض: مطلقدة علدى  
 الدنيا. 

ى أ لالدده، نقددل انفعدداع نف دداين. وا ددرح مددا يظقددر علددى الفددارح مددم امجربدداى   م،دديه والفددرح: ا  ددرة ورضددي اإلن دداأ علدد 
 ونظره ومعاملته م  الناق وبالمه وتكربه نقل هيئة ظاهرية. 

وأك ق امجقو يتنازعه بل مم أتفر لأو وأار لأو أي تفر لأ حا ي رب  مم الياهنل وتملدهلأ ابلياهنل نمدم ررر ندر ق   
ى الرسددلع أمو، ومددم ا ددرح ابلياهنددل اسددتقملاله  ابلرسددلع أمو وا دد منني، ودداع تعدداك وأإت مددروا هبدد  ابلياهنددل تطدداود  علدد

يت امملوأ وإتا انقليلا نابقنيو. نالفرح بلما جاء منقيا عنه   القررأ نا راد كه هذا الصن  منده، بقللده تعداك أإت وداع لده 
هللا امنت على ا  منني ابلفرح   ولله أويلمئدذ يفدرح ا  مندلأ كنصدر ولمه ال تفرح إأ هللا ال حيب الفر نيو ال بل نرح نإأ 

 هللاو. 
 وكني أتفر لأو وأار لأو اةناق ابري.  
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ومجلة أادخللا أكلاب جقدن و جيدلز أأ تكدلأ اسدتئنانا كيانيدا )هد   دا مسعدلا التقريد  والتدلكيو وأيقندلا ابنتفداء ال،دفي  ترويدلا   
سي مر كه    قق  نقيل د  أادخللا أكلا جقن و، وجيلز أأ تكدلأ كددع اشدتماع مدم مجلدة أتلكد  حدا بندت  تفر دلأو ماتا 

 ا ، نإأ مدللع اس  اإلشارة العذاب ا ،اهد د  وهل ي،تمل على إدخاد  أكلاب جقن  واخلللد نيقا. 
 لي لي منقا إك الييا وحنله.  ودخلع ا)كلاب بناية عم الكلأ   جقن  )أ ا)كلاب إيا جعلا  
 وأخالديمو  اع مقدرة، أي مقدارا خللدب .  
ونددرن عليدده أنيددئ  مثددلا ا تكددربيمو، وا  صددلم ابلددذ  حمددذوي )ندده يدددع عليدده تبددر جقددن  أي نيددئ  مثددلا ا تكددربيم  

نعل الدذ  وا ددح إك االسد   جقن ، ومل يتصل نعل أكئ و كتاء التأنيث )أ ناعله   الظاهر هلأمثلاو )أ العربة إبسناد
ا ذبلر كعدأا، وأما اس  ا  صلم نقل حنمللة اليياأ كعد اإلمجاع نقل ميتدأ خربه حمذوي أو خرب ميتدأ حمذوي ولذلي 

 عد ابب نع  وكئ  مم هنرق اإلهنناب. 
دخللاو )أ ا ثلا أدع على وا ثلا: حمل الثلاء، والثلاء: اإلوامة الدائمة، وأوثر لفظ أمثلاو دوأ أمدخلو ا ناسب عأا 

 اخلللد نقل أوك ح اء  . 
وا راد اب تكربيم: ا  اهنيلأ اكتداء )ه  جادللا   رايى هللا عم برب   صدوره  بما وداع تعداك أإأ الدذيم جيدادللأ    

 رايى هللا ك ق سلطاأ أاته  إأ   صدوره  إال برب ما ه  كيال يهو و)أ تكربه  مم نر ق . 
وإيددا عدددع عددم ضددمقه  إك االسدد  الظدداهر وهددلأا تكربيمو لإلشددارة إك أأ مددم أسددياب ووددلعق    النددار تكددربه  علددى  

الرسل. وليكلأ لكل ملصلي ابلكرب  ظ مم استحقاق العقاب إتا مل يتب ومل ت لدب   دناته علدى سديئاته إأ بداأ مدم 
 أهل اإل اأ. 

وو ود باأ نيما سيق مدم ال دلرة 77لذي نعده  أو نتلنيني نإلينا يرجعلأأأناصرب إأ وعد هللا  ق نإما نريني كعض ا 
ما نيه ت لية للنيب أمو على ما تلقداه كده ا ،دربلأ مدم اإلسداءة والتصدمي  علدى اإلعدراض اكتدداء مدم وللده   أوع ال دلرة 

الذيم بانلا مم ويلق و، م ولله أإم  أنال ي ررك تقليق    اليالدو م ولله أأو مل ي قوا   ا)رض نينظروا بي  باأ عاوية
لننصر رسلناو م ولله أناصرب إأ وعد هللا  ق واست فر لذنييو ا ية، نفرن هنا على مجي  ما سيق وما ختللده مدم تصدريح 
وتعددريض أأ أمددر هللا الندديب أمو ابلصددرب علددى مددا يالويدده مددنق ، وهددذا بددالتكرير لقللدده نيمددا تقددد  أناصددرب إأ وعددد هللا  ددق 

ست فر لدذنييو. وتلدي أأ نظدقه ا تقدد  ورد كعدد اللعدد ابلنصدر   وللده أإم لننصدر رسدلنا والدذيم رمندلا   امجيداة الددنيا وا
ويل  يقل  ا)شقادو م ولله أ لقد رتينا ملسى اددا وأورثنا كين إسرائيل الكتابو ا ية، نلما   الكال  علدى مدا أخدذ هللا 

نتقددل الكدال  إك تبدر مددا يلقلنده   ا خدرة كقللدده أالدذيم بدذكلا   الكتدداب وحدا أرسدلنا كدده كده ا كدذكني مددم عدذاب الددنيا ا
رسلنا ن يلي يعلملأ إت ا)دالع   أعناوق  وال العو ا ايى، م أعقيه كقلله أنأصدرب أأ وعدد هللا  دقو عدلدا إك كددء 

يالد بذب ويلق  ول  ندلحو ا ايى، م وللده أوأندذره  إت ا)مر ابلصرب مفرن على ما اوت اء ولله أنال ي رني تقليق    ال
يل  ا زنة إت القلدلب لددا امجنداجرو م وللده أأو مل ي دقوا   ا)رض نينظدرواو ومدا كعدده، نلمدا  صدل اللعدد ابالنتصداي 

عدض الدذي مم مكذيب النيب صلى هللا عليده وسدل    الددنيا وا خدرة، أعقدب كقللده أناصدرب إأ وعدد هللا  دق نإمدا نريندي ك
نعده و نإأ مناسية ا)مر ابلصرب عقب تلي أأ يكلأ تعري ا ابالنتصار له ولذلي نرن على ا)مدر ابلصدرب ال،درط ا دردد 
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كني أأ يريه كعض ما تلعده  هللا كه وكني أأ ال يدراه، ندإأ جدلاب ال،درط  اصدل علدى بلتدا امجدالتني وهدل م دملأ أنإليندا 
اب، نال شي أأ أ د الرتديديم هل أأ، يرا النيب صلى هللا عليه وسل  عدذاهب    يرجعلأو أي أه  دق مفلتني مم العق

 الدنيا. 
وددذا بدداأ للتأبيدد بأإأو   وللدده أإأ وعددد هللا  دقو ملوعدده، وتلددي أأ النديب صددلى هللا عليدده وسدل  وا دد منني اسددتيطأوا  

 نصر هللاو ننملللا منمللة ا رتدد نيه نأبدد وعدده حبدري النصر بما واع تعاك أوزلملللا  ن يقلع الرسلع والذيم رمنلا معه من
 التلبيد. 

 والتعيق اب  ارن   ولله أيرجعلأو إلنادته التجدد ني،عر  نه رجلن إك هللا   الدنيا.  
   
 

 3784صفحة : 
 
التلبيددد كفعددل  ووللدده أنإمددا نريندديو شددرط، اوددرتأ  ددري أإأو ال،ددرهنية حبددري أمدداو الملائدددة للتأبيددد ولددذلي مجقددا نددلأ  

 ال،رط. وعط  عليه أأو نتلنينيو وهل نعل شرط رأ. 
ومجلة أنإلينا يرجعلأو جلاب لفعل ال،رط الثاين )أ ا عو على أنه جلاب لده. وأمدا نعدل ال،درط ا)وع نجلاكده حمدذوي  

ذاك، أو نتلنيندي نإليندا دع عليه أوع الكال  وهل ولله أإأ وعد هللا  قو وتقدير جلاكه: نإما نريني كعض الذي نعده  ن
 يرجعلأ، أي نق  دق مفلتني  ا نعده . 

وتقدد  نظددق هددذيم ال،ددرهنني   سددلرة يددلن  إال أأ   سددلرة يددلن  أنإلينددا مددرجعق و و  سددلرة دددانر أنإلينددا يرجعددلأو،   
على ما كفعله الفريقداأ  وا  الفة كني ا يتني تفنم، و)أ ما   يلن  اوت ى  ديده   أ هللا شقيد على ما يفعللأ، أي

مم ولله أومنق  مم ي تمعلأ إليديو ووللده أومدنق  مدم ينظدر إليديو نكاندا الفاصدلة  اصدلة كقللده أعلدى مدا يفعلدلأو، 
وأما هنا نالفاصدلة معاويدة لل،درط ناوت دا صدل  الرجدلن كصدي ة ا  دارن ا  تدت  كدلاو وندلأ، علدى أأ أمدرجعق و معدري 

 عقلد وهل مرجعق    ا خرة خبالي ولله أيرجعلأو ا ،عر كرجلن متجدد بما علما. ابإلضانة نقل م،عر اب رج  ا 
وا عو: أه  واوعلأ   وي ة ودرتنا   الدنيا سلاء باأ تلي    ياتي مثل عذاب يل  كددر أو كعدد وناتدي مثدل ودتلق   

أو نريندددي الدددذي وعددددمه  ندددإم علددديق  يدددل  اليمامدددة، وأمدددا عدددذاب ا خدددرة ندددذلي مقدددرر دددد  كطريدددق ا)وك، وهدددذا بقللددده أ
 مقتدروأو. 

 وتقدمي اجملرور   ولله أنإلينا يرجعلأو للرعاية على الفاصلة ولالهتما .  
أولقد أرسلنا رسال مم ويلي منق  مم وصصنا عليي ومنق  مم مل نقص  عليدي ومدا بداأ لرسدل أأ أيا آبيدة إال إبتأ  

[و تبرم عند ولله تعداك أمدا جيدادع   رايى هللا إال الدذيم  78هنالي ا يطللأ  هللا نإتا جاء أمر هللا و ي ابمجق وخ ر
بفرواو   أوع هذه ال لرة أأ مم صلر جمدادلتق    ا ايى إظقارهدا عدد  االوتندان حعجدملة القدررأ نكدانلا يقرت دلأ رايى  

طداع ل دالد  اب)دلدة الييندة والتدذبق بما يريدوأ لقصده  إنحا  الرسلع صلى هللا عليه وسدل ، نلمدا انق دى تفصديل اإلك
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ابلنعمة واإلنذار ابلرتهيب والرتديب وضرب ا)مثاع   لاع ا)م  الكذكة م كلعد الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل  وا د منني 
ابلنصر وحتقيق اللعد، أعقب تلي كتثييا الرسلع صلى هللا عليه وسل   نده مدا بداأ شدأنه إال شدم الرسدل مدم ويلده أأ ال 

تلا اب ايى مم تلقاء أنف ق  وال استجاكة لردائب معانديق  ولكنقا ا ايى عند هللا يظقر ما شاء منقا حقت دى إرادتده أي
اةارية على ونق علمه و كمته، و  تلي تعريض ابلرد على اجملادلني   رايى هللا، ونييه د  على خطأ ظدنق  أأ الرسدل 

هد  مدم هدذه ا يدة هدل وللده أومدا بداأ لرسدلع أأ أيا آبيدة إال إبتأ هللاو وأمدا وللده تنتصدب  ناو،دة ا عانديم.نا قصدلد ا)
أولقد أرسلنا رسال مم ويليو ا  نقل بمقدمة للمقصلد لتأبيد العمل  مم ولله أومدا بداأ لرسدلع أأ أيا آبيدة إال إبتأ 

يقللددلأ أمددا أنددملع هللا علددى ك،ددر مددم شدديءو هللاو، وهددل مدد  تلددي يفيددد كتقد دده معددو م ددتقال مددم رد جمدداملتق  نددإه  بددانلا 
 ويقلللأ أللال أنملع عليه مليو ندم ا مملاعمق  حا هل معلل  ابلتلاتر مم تكرر كعثة الرسل   العصلر وا)م  الكثقة. 

نق  مدم وود كعث هللا رسال وأنيياء ال يعل  عدده  إال هللا تعاك )أ منق  مم أعل  هللا هبد  نييده صدلى هللا عليده وسدل  ومد 
مل يعلمه هب  إت ال بماع   اإلعال  حم مل يعلمه هب ، والذيم أعلمه هبد  مدنق  مدم وصده   القدررأ، ومدنق  مدم أعلمده هبد  
كل ي دق القررأ نلرد تبر كع ق    ا رر الصحيحة كتعيني أو كدوأ تعيني، نفي امجديث  أأ هللا كعث نييا امسه عيدلد 

تبر  نظلة كم صفلاأ نيب أهل الرق، وتبر خالد كم سناأ كين عدي ، و  امجدديث  أأ عيدا أسلد  و  امجديث تبر: 
نييا ل عته يلدة ندأ رق وريتقدا نعلتدب   تلدي  . وال يكداد النداق حيصدلأ عددده  لتياعدد أزمداه  وتكداثر أ قد  وتقاصدي 

القصاصني وود  صل مم العل  كيع دق  أوطاره   ا ال حتيط كه علل  الناق وال ت تطي  إ صاءه أوال  ا  رخني وأخيار 
 وكعض أ ق  ما نيه بفاية لتحصيل العربة   اخلق وال،ر، والرتديب والرتهيب. 

   
 

 3785صفحة : 
 
وود جاء   القررأ ت مية م دة ع،در رسدلال وهد : ندلح، وإكدراهي ، ولدلط، وإمساعيدل، وإسدحاق، ويعقدلب، ويلسد ،   

أ، وعي ددى، ويددلن ، وحممددد صددلى هللا عليدده وسددل  واثنددا ع،ددر نييددا وهدد : داود وهددلد، وصدداحل، وشددعيب، وملسددى، وهددارو 
وسددليماأ وأيددلب وزبددراي وحيددىي وإليدداق والي دد  وإدريدد  ورد  وتو الكفددل، وتو القددرنني، ولقمدداأ، ونييئددة وهددي مددرمي. وورد 

  . ابإلمجاع دوأ ت مية صا ب ملسى ا  مى   ال نة خ راء ونيب كين إسرائيل وهل صمليل، وتي
ولي  ا  لملأ مطاليني  أ يعلملا دق حممد صلى هللا عليه وسل  ولكم ا)نيياء تبروا   القدررأ كصدريح وصد  النيدلة   

جيب اإل اأ كنيل    م ورأ ا ايى اليت تبروا نيقا وعد   م  وع،روأ كني رسلع ونيب، وود اشتمل ولله تعاك أوتلي 
إك ولله أوللهناو على أمساء مثانية ع،ر منق  وتبر أمساء سديعة رخدريم   رايى أخدرا   جتنا رتيناها إكراهي  على ولمهو

 وود مجعقا مم واع:          
  ت  على بل تي التكلي  معرنة                       نيياء على التفصيل ود علمدلا   
 سيعة وه     تلي  جتنا منق  ثدمداندية                      مم كعد ع،ر وييقى  
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إدري  هلد شعيب صاحل وبدذا                      تو الكفل رد  اب  تار ود ختمدلا واعلد  أأ   بدلأ يلسد  رسدلال   
تدرددا كينتده عندد وللده أولقدد جداءب  يلسد  مددم ويدل ابليينداىو   هدذه ال دلرة، وأأ   نيدلة اخل در ولقمداأ وتي القددرنني 

  )أ هللا تبر   كع ق  أنه خاهنيق ، وتبر   كع ق  أنه أوتى امجكمدة وودد اشدتقرى ومرمي ترددا. واخرتى إثياى نيل 
   النيلة،و  كع ق  أنه بلمته ا الئكة. وال جيب اإل اأ إال كلولن الرسالة والنيلة على اإلمجاع. 

العلد  كنيلتده كدني ا  دلمني ميلدغ وال جيب على ا)مة اإل اأ كنيلة رسالة معني إال حممد صلى هللا عليه وسل ، أو مدم كلدغ  
 اليقني لتلتره مثل ملسى وعي ى وإكراهي  ونلح. 

 ولكم مم اهنل  على تبر نيلة نيب كلصفه تلي   القررأ صرحيا وجيء عليه اإل اأ حا علمه.  
تقداد. وتنكدق وما ثيا  خيار ا  اد ال جيب اإل اأ كه )أ االعتقاداى ال ؤب ابلظم ولكم تلي تعلدي  ال وجدلب اع 

 أرسالو مفيد للتعظي  والتكثق، أي أرسلنا رسال عدده  بثق وشأه  عظي . 
وعط  أوما باأ لرسلعو ا  ابللاو دوأ الفاء يفيد استقالع هذه اةملة كنف قا  ا نيقا مدم معدو عظدي   قيدق  أ ال  

 أا منت ا)خرا. يكلأ اتكعا ل قه،ويكتفي   الداللة على ارتياط اةملتني حلو  إ دا
 وا ية: ا عجملة، وإتأ هللا: هل أمر التكليم الذي خيلق هللا كه خارق العادة ليجعله عالمة على صدق الرسلع.  
ومعو إتياأ الرسلع آبية: هل حتديه إك ولمه  أ هللا سي يده آبية يعينقا مثل ولع صاحل عليه ال ال  أهذه مودة هللا لكد   

 ال ال  لفرعلأ أأو لل جئتي ك،يء مينيو ا ية.  ريةو وولع ملسى عليه
وولع عي ى عليه ال ال  أإين أخلق لك  مم الطني بقيئة الطق نأنفو نيقا نيكلأ هنائر إبتأ هللاو وولله حممد صلى هللا  

 عليه وسل  أنأتلا ك لرة مم مثلهو. 
هللاو نقدددي ابء ال دددييية دخلدددا علدددى م دددتثو مدددم ناليددداء   بأريدددةو ابء التعديدددة لفعدددل أأأ أياو وأمدددا اليددداء   بأإتأ  

 أسياب حمذونة   االستثناء ا فر ، أي ما باأ له أأ أيا آبية ك يب مم ا)سياب إتأ هللا تعاك. 
 وهذا إكطاع  ا يتلربلأ كه مم ا قرت اى والتعالى.  
ر الرسلع رية ظقر صدق الرسلع وبداأ تلدي ونرن عليه ولع أنإتا جاء أمر هللا و ي ابمجقو أي نإتا جاء أمر هللا إبظقا 

 و اء مم هللا تعاك لرسلله ابمجق على مكذكيه، نإتأ هللا هل أمره التكليين خبلق رية وظقلرها. 
وولله أنإتا جداء أمدر هللاو ا)مدر: الق داء والتقددير، بقللده تعداك أأتدى أمدر هللا ندال ت دتعجللهو ووللده أأو أمدر مدم عنددهو  

ر للناق بما   ولع عمر  ا واع له أكل وتادة يدل   ندني أمدا شدأأ النداقو  دني اهملمدلا وندروا وداع عمدر وهل امجدر القاه
 أأمر هللاو. 

 و  العدوع عم: إتأ هللا، إك أأمر هللاو تعريض  أ ما سيظقره هللا   
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يدة اةدلن سدي  سدنني  دن أبلدلا ا يتدة، وريدة مم اإلتأ بمد صدلى هللا عليده وسدل  هدي رايى عقداب  عانديده، نمنقدا: ر  
ال ي  يل  كدر إت استأصل صناديد ا كذكني مم أهل الطائ ، وريدة ا) دملاب الديت وداع عنقدا أأييقدا الدذيم رمندلا اتبدروا 

نداللا خدقا نعمة هللا عليك  إت جاءتك  جنلد نأرسلنا عليق  رحيا وجنلدا مل تروهاو م وداع أورد هللا الدذيم بفدروا ك ديظق  مل ي
 وبفى هللا ا  منني القتاع وباأ هللا ولاي عمليملو. 

أوأندملع الدذيم ظداهروه  مددم أهدل الكتداب مدم صياصدديق  وودذي   ولدلهب  الرعدب نريقددا تقتلدلأ وأتسدروأ نريقدا وأورثكدد   
 أرضق  ودايره  وأملاد  وأرضا مل تطئلها وباأ هللا على بل شيء وديراو. 

لدددذبر دوأ دددقه مدددم حندددل: ظقدددر امجددق، أو تيدددني الصددددق، ترشددديح  ددا   وللددده أأمدددر هللاو مدددم و  إيثددار أو دددي ابمجدددقو اب 
التعريض  نه أمر انتصاي مم ا كذكني. ولذلي عط  عليده أوخ در هنالدي ا يطلدلأو أي خ در الدذيم جدادللا ابلياهندل 

 ليد  لا كه امجق. 
لتداجر الدذي أراد الدركح ندذهب رأق مالده، وودد تقدد  معنداه واخل راأ : م تعار مجصلع ال ر  م أراد النان ، ب  ارة ا  

دق مرة، منقا ولع تعاك أنما رحبا ؤار  و   أوائل سلرة اليقر. وأهنالديو أصدله اسد  إشدارة إك ا كداأ، واسدتعق هندا 
 لإلشارة إيل الملماأ ا عرب عنه بأإتاو   ولله أنإتا جاء أمر هللاو. 

ديعيدة وهدي اإل داء إك أأ ا يطلدني مدم ودريش سدتأتيق  ا يدة   مكداأ مدم ا)رض وهدل مكدداأ و  هدذه االسدتعارة نكتدة ك 
كدر ودقه مم ملاو  إعماع ال ي  نيق  نكانا رايى حممد صلى هللا عليه وسل   جة علدى معانديده أودلا مدم ا ايى 

باندا مد  م،داربتق  ومدداخلتق   دن   ال ماوية حنل الصلاعق أو الريح، وعدم ا ايى ا)رضدية حندل ال درق واخل د  )هدا
 يكلأ ان الهب  أوط  مججتق  وأخملا د  نظق رية عصا ملسى م  عصي ال حرة. 

[ ولك  نيقا منان  ولتيل لا عليقا  اجة   صدورب  وعليقا 79أهللا الذي جعل لك  ا)نعا  لرتبيلا منقا ومنقا أتبللأ  
لددى الندداق حددا سدد ر )جلقدد  مددم نظددا  العددلامل العليددا وال ددفلى، وحددا [و انتقدداع مددم االمتندداأ ع80وعلددى الفلددي حتملددلأ 

مددنحق  مددم اإلجيدداد وتطددلره ومددا   تلددي مددم ا)لطدداي هبدد  ومددا أدمدد  نيدده مددم االسددتدالع علددى انفددراده تعدداك ابلتصددري 
مة خاصة وعامة، نكي  ينصري عم عيادته الذيم أشربلا كه ردة أخرا، إك االمتناأ حا س ر د  مم اإلكل  نانعق  اة

 ناةملة استئناي سادق. 
 والقلع   انتتا قا بالقلع   انتتاح نظائرها ال اكقة ابس  اةاللة أو ك مقه.  
وا)نعا : اإلكل، وال ن ، وا عمل، واليقر. وا راد هنا: اإلكل خاصة لقلله أولتيل لا عليقا  اجةو وولله أوعليقا وعلى الفلي  

 دالب مكاسيق . حتمللأو وبانا اإلكل 
واةعل: اللض  والتكمني والتقيئة، نيحمل   بل مقا  على ما يناسيه ونائدة االمتناأ استدالع على دويق الصن  وكليدغ  

 امجكمة بما دع عليه ولله أويريك  رايتهو أي   تلي بله. 
 اإلكدل دد  مدم مندان  وهد  يعلملهدا والال    ألك و ال  التعليل، أي )جلك  وهل امتناأ جممل ي،مل ابلتأمل بل ما   

 إتا تذبروها وعدوها. 
 م نصل تلي اإلمجاع كعض التفصيل كذبر ا ق  مم النع  اليت   اإلكل كقلله ألرتبيلا منقاو إك أحتمللأو.  
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 نالال    ألتكيلا منقاو ال  بي وهي متعلقة بأجعلو أي لربلكك .  
فة بذوي يدع عليه أمم أي كع ا منقا، وهل ما أ'د لألسدفار مدم الروا دل. وأممو   ا لضعني هنا للتيعيض وهي ص 

ويتعلق  ري أممو بأتربيلاو،وتعلق أممو التيعي ية ابلفعل تعلق ضعي  وهل الدذي دعدا التفتدملاين إك القدلع  أ أمدمو 
 سلرة اليقرة.   مثله اس  حعو كعض، وتقد  تلي عند ولله تعاك أومم الناق مم يقلع رمنا ابهللو   

وأريددد ابلربددلب هنددا الربددلب للرا ددة مددم تعددب الددرجلني   امجاجددة القرييددة كقرينددة مقاكلتدده كقللدده أولتيل ددلا عليقددا  اجددة    
 صدورب و. 

ومجلة أمنقا أتبللأو   ملض  امجاع مم أا)نعا و، أو عط  على ا عو مم مجلة ألتكيلا منقاو )ها   ولة أأ يقاع:  
، على وجه االستئناي ليياأ اإلمجاع الذي   أجعل لك  ا)نعا و، وعلى االعتياريم نقي    يمل ما دخلا تكيلأ منقا

 عليه ال  بي نمعناها: ولتأبللا منقا. 
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 ومجلددة أولكدد  نيقددا منددان و عطدد  علددى مجلددة أومنقددا أتبلددلأو، وا عددو أي ددا علددى اعتيددار التعليددل بأندده ويددل: ولتجتنيددلا  

 منانعقا اجملعللة لك  وإيا دق أسللب التعليل تفننا   الكال  وتن،يطا لل ام  لئال يتكرر  ري التعليل تكراراى بثقة. 
 وا نان : مج  منفعة، وهي مفعلة مم النف ، وهي: ال،يء الذي ينتف  كه، أي ي تصلح كه.  
  وللده أومنقدا أتبلدلأو مثدل االنتفدان  ورابهدا وألياهدا وأمثاهدا  نا نان    هذه ا ية أريد هبا ما واكل منان  أبل مجلمقا  

وأعلاضقا   الدايى وا قلر، وبذلي االنتفان جبللدها ابختاتهدا ودقهدا وابةلدلق عليقدا، وبدذلي االنتفدان جبمداع مررهدا 
بر ا ندان  كعدد ألتكيدلا منقداو تعمدي    العيلأ   ا  رح وا راح، وا نان  شداملة للربدلب الدذي   وللده ألرتبيدلا منقداو، ندذ 

كعددد ختصددي  بقللدده تعدداك أويل نيقددا مددآرب أخددراو كعددد وللدده أوهددي عصدداي أتلبددأ عليقدداو، نددذبر هنددا ال،ددائ  ا طددروق 
عنددده  م تبددر مثيلددة   ال،دديلن وهددل ا)بددل منقددا، م عدداد إك عمددل  ا نددان ، م خدد  مددم ا نددان  ا)سددفار نددإأ اشددتداد 

 عا  نيقا ؤعل االنتفان كربلهبا لل فر   حمل االهتما . امجاجة إك ا)ن
و ددا بانددا ا نددان  لي ددا منحصددرة   أجددملاء ا)نعددا  جدديء   متعلققددا حبددري أ و دوأ أمددمو )أ أ و للظرنيددة اجملازيددة  

مجماسة يذبر مدا كقرينة ال ياق نت،مل بل ما يعد بال،يء ابلي   ا)نعا ، بقلله سربة كم عمرو الفقع ي مم شعراء ا
 أخذه مم اإلكل   دية وريب:          

حنايب هبدا أبفداءم وهينقددا                      ون،درب   أمثاهدا ونقدامر وأنيدأ نعدل ألتيل دلاو أأ امجاجدة الديت   الصددور   
  اجة   مكاأ كعيد يطليقا صا يقا. 

 وامجاجة: النية والعمل ة.  
 اتياعا للمتعاري ال،ائ  بما يطلق القللب على العقلع.  والصدور أهنلق على العقلع 
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وأعقب االمتناأ اب)نعا  ابالمتناأ ابلفلي  ناسية ولله أولتيل دلا عليقدا  اجدة   صددورب و نقداع أوعليقدا وعلدى الفلدي  
ا)هدار نا قصدلد هدل حتمللأو، وهل انتقاع مدم االمتنداأ جبعدل ا)نعدا ، إك االمتنداأ كنعمدة الربدلب   الفلدي   اليحدار و 

ولله أوعلى الفلي حتمللأو. وأما ولله أوعليقاو نقل اقيد له وهدل اعدرتاض ابلدلاو االعرتاضدية تكريدرا للمندة، علدى أنده ودد 
 ي،مل  ل ا)ثقاع على اإلكل بقلله تعاك أوحتمل أثقالك و نيكلأ إسناد امجمل إك ضمق الناق ت لييا. 

متندداأ حددا ربددب هللا   اإلن دداأ مددم تدددكق والددذباء الددذي تلصددل كدده إك ا  رتعدداى النانعددة ووجدده االمتندداأ ابلفلددي أندده ا 
حب ب ئتل  العصلر وا)جياع، بما تقد    سدلرة اليقدرة عندد وللده تعداك أوالفلدي الديت ؤدري   اليحدر حدا ينفد  النداق 

 ويربيلأ ا)هار أي ا واع الناك ة يص  الفراى:            ايىو، وكينا هنالي أأ العرب بانلا يربيلأ اليحر ا) ر   التجارة
يظددل مددم خلندده ا ددالح معتصدددما                      ابخليملرانددة كعددد ا)يددم والنجدددد واةمددد  كددني ال ددفر ابإلكددل وال دددفر   

 م. ابلفلي مج  لطي ، نإأ اإلكل سفائم الرب، وود ا مسلها كذلي، واله الملئ ري   تف ق سلرة ا  م
وإيا واع أوعلى الفليو ومل يقل: و  الفلي، بما واع أنإتا ربيلا   الفليو  ملاوجة وا ،ابلة م  أوعليقاو، وإيا أعيد  

  ري أعلىو   الفلي )ها هي ا قصلدة ابلذبر وباأ تبر أوعليقاو بالتلهنئة دا نجاءى على مثادا. 
ولله أوعليقا وعلى الفليو لرعاية على الفاصلة م  االهتما  حا هدل ا قصدلد وتقدمي اجملروراى   ولله أومنقا أيبللأو و  

   ال ياق. ب وتقدمي ألك و على أا)نعا و م  أأ ا فعلع أشد اتصاال كفعله مم اجملرور لقصد االهتما  اب نع  عليق . 
ا نع  هبا )نه ال رض ا)وع مم وللده أهللا الدذي وأما تقدمي اجملروريم   ولله أولك  نيقا منان و نلالهتما  اب نع  عليق  و  

 جعل لك  ا)نعا و. 
[و عطد  علددى مجلدة ألكد  ا)نعددا و أي هللا الدذي يدريك  رايتدده. وهدذا انتقدداع 81أويدريك  رايتده نددأي رايى هللا تنكدروأ  

جعدل لكد  ا)رض ودراراو أهدل مم متعدد االمتناأ حا تقد  مدم وللده أهللا الدذي جعدل لكد  الليدل لت دكنلا نيدهو أهللا الدذي 
الذي خلقك  مدم تدرابو أهللا الدذي جعدل لكد  ا)نعدا و، ندإأ تلدي تبدرى   معدرض االمتنداأ تدذبقا ابل،دكر، ننيده هندا 

 على أأ   تلي ا نم رايى دالة على ما جيب هلل مم الل دانية والقدرة وامجكمة. 
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دا مفاد التذليل  ا   ولله أرايتهو مم العمل  )أ اةم  ا عري ابإلضانة مم صيغ ولذلي باأ ولله أويريك  رايتهو مفي  

العمل ، أي يريك  رايته   النع  ا ذبلراى ودقها مم بل ما يدع على وجلب تل يده وتصديق رسله ونيذ ا كاكرة نيمدا 
 أيتله  كه مم رايى صدوق . 

ارن لداللته على التجدد )أ اإلن اأ بلما انتف  ك،يء مدم الدنع  علد  مدا وود جيء   جانب إراءة ا ايى ابلفعل ا   
   تلي مم داللة على و دانية خالققا وودرته و كمته. 
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واإلراءة هنا كصرية، عرب هبا عدم العلد  كصدفاى هللا إت بداأ هنريدق تلدي العلد  هدل م،داهدة تلدي ا) دلاع ا  تلفدة نمدم   
سددتدالع، ونيدده إشددارة إك أأ داللددة وجددلد اخلددالق وو دانيتدده وودرتدده كرهانيددة تنتقددي إك تلددي ا ،دداهدة ينتقددل العقددل إك اال

 اليقني وال رورة. 
وإضانة ا ايى إك ضمق اةاللة لملايدة التنليده هبدا، واإلرشداد إك إجدادة النظدر العقلدي   دالئلقدا، وأمدا بلهدا جائيدة مدم  

  معدو الفاعدل، ندذلي أمدر م دتفاد مدم إسدناد نعدل أيدريك و إك ضدمقه  لدأ هللا وبلأ إضانتقا مم اإلضانة إك مدا هدل
 تعاك. 

 ونرن على إراءة ا ايى استفقا  إنكاري عليق  مم أجل إنكاره  ما دلا عليه تلي ا ايى.  
وأأيو اس  استفقا  يطلدب كده اييدمل شديء عدم م،داربة نيمدا ي داي إليده أأيو، وهدل هندا م دتعمل   إنكدار أأ يكدلأ  

شيء مم رايى هللا  كم أأ ينكر دوأ دقه مم ا ايى نيفيدد أأ مجيد  ا ايى صداحل للدالدة علدى و دانيدة هللا وودرتده ال 
 م ا  الدعاء خفائه وأه  ال عذر د    عد  االستفادة مم إ دا ا ايى. 

ابتفداء كتأنيدث مدا ت داي إليده وا)بثر   اسدتعماع أأيو إتا أضدي  إك اسد  م ندث اللفدظ أأ ال تلحققدا هداء التأنيدث  
)أ ال الدب   ا)مسدداء الديت لي ددا كصدفاى أأ ال يفددرق كدني مددذبرها وم نثقدا ابددداء حندل  ددار ندال يقدداع للم ندث  ددارة. 
وأأيو اس  ويمليد حا نيه مدم اإلهبدا  ندال يف دره إال ا  داي إليده نلدذلي وداع هندا أندأي رايى هللاو دوأ: نأيدة رايى هللا، 

 عالمة التأنيث بأأيو   مثل هذا وليل، ومم دق ال الب أتنيث أأيو   ولع الكميا:          )أ إمجاق 
 ي بدتداب أ  كدأية سددنة                      تدرا  ديق  عدارا علدي وحت دب أأنلد  ي دقوا   ا)رض نينظدروا بيد  بداأ   

[ نلمدا جداء   82رض نمدا أددو عدنق  مدا بدانلا يك ديلأ عاوية الذيم مم ويلق  بانلا أبثر منق  وأشد ولة ورررا   ا)
[و تفريددغ هددذا االسددتفقا  عقددب وللدده 83رسدلق  ابلييندداى نر ددلا حددا عنددده  مددم العلدد  و دداق هبدد  مدا بددانلا كدده ي ددتقملئلأ 

ندده أويددريك  رايتددهو، يقت ددي أندده م دداوق للتفريددغ الددذي ويلدده وهلأنددأي رايى هللا تنكددروأو نيقت ددي أأ ال ددق ا  ددتفق  ع
ابإلنكار على تربه هل سق حتصل نيه رايى ودالئل على وجلد هللا وو دانيته وبال التفريعني متصل كقلله أولتيل لا عليقا 
 اجة   صدورب  وعليقا وعلى الفلي حتمللأو، نذلي هل مناسية االنتقاع إك التدذبق كعدربة ررر ا)مد  الديت استأصدلقا 

 ايته ونعمه. هللا تعاك  ا بذكا رسله وجحدى ر
و صل كذلي تكريدر اإلنكدار الدذي   وللده ويدل هدذا أأو مل ي دقوا   ا)رض نينظدروا بيد  بداأ عاويدة الدذيم بدانلا مدم  

ويلق  بانلا ه  أشد منق  ولةو ا ية، نكاأ ما تقد  انتقاال عقب رايى اإلنذار والتقديد، وباأ هدذا انتقداال عقدب رايى 
 االنتقالني تذبق و ديد ووعيد. وهل ي،ق إك أه  إأ مل يكلنلا  م تملعق  النع  عم بفراأ االمتناأ واالستدالع، و  بال

م ديقا ب،أأ أهل النفلق الكر ة نليكلنلا  م يرعق  اخللي مدم الديطش ب،دأأ أهدل النفدلق اللئيمدة نلي دعلا أنف دق  
  يث خيتاروأ مم إ دا اخلطتني. 

)رضو إك وللددده أورررا   ا)رضو مثدددل القدددلع   نظددددقه ال ددداكق   هدددذه ال ددددلرة، والقدددلع   وللددده أأنلددد  ي ددددقوا   ا 
وخلل    عط  مجلة أأنل  ي قواو كدني هدذه ا يدة نعطفدا ابلفداء للتفريدغ للولعقدا كعددما يصدلح )أ يفدرن عنده إنكدار 

 كيل  ا زنة.  عد  النظر   عاوية الذيم مم ويلق  خبالي نظقها الذي ويلقا نقد وو  كعد إنذاره 
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ومجلة أنما أدو عنق  مدا بدانلا يك ديلأو معرتضدة والفداء للتفريدغ علدى وللده أبدانلا أبثدر مدنق و وهدل بقللده تعداك أهدذا  
 نليذووله  ي  ود اقو وولع عنرتة:  

 
 3789صفحة : 

 
            

ونائددة هدذا االعدرتاض التعجيدل إبندادة أأ بثدر   ولقد نمللا نال تظدين ددقه                      مدين حنمللدة ابدب ا كدر    
 وول   و صله  وجنا   مل ت م عنق  مم  ق هللا شيئا. 

ومجلة أنلما جاء   رسلق  ابلييناىو ا ية مفرعة على مجلة أبانلا أبثر منق و أي بانلا بذلي إك أأ جاء   رسل هللا  
ا   الك،داي جاريدة جمدرا الييداأ ولتف دق لقللده أنمدا أددو عدنق و، ومدا إليق  ابلييناى نل  يصدوله  ندرأوا  سدنا. وجعلند

 سلكته أم أ  م وملو  الفاء ي يده. 
 وأما   أ او مم معو التلويا أنادى معو أأ هللا مل ي ق ما هب  مم النع  العظمى  ن بذكلا رسله.  
 ا. وجلاب أ او مجلة أنر لا حا عنده  مم العل و وما عط  عليق  
واعلدد  أأ ا ف ددريم تهيددلا   تف دددق هددذه ا يددة هنرائدددق وددددا تبددر كع دددقا الطددربي عددم كعدددض سددل  ا ف ددريم. وأهاهدددا  

 صا ب الك،اي إك سا، وماع صا ب الك،  إك إ داها، وأكل  ياأ إك أخرا وال  اجة إك جلب تلي. 
ال دائيني وأأ كع دقا عائدد ال حمالدة علدى أالدذيم والطريقة اليت يرجح سللبقا هدي أأ هندا ضدمائر ع،درة هدي ضدمائر مجد   

مم ويلق و وأأ وجه النظ  أأ تكدلأ ال دمائر متناسدقة ددق مفككدة نلدذا يتعدني أأ تكدلأ عائددة إك معداد وا دد، نالدذيم 
أوا أنر لا حا عنده  مم العل و ه  الذيم جاء   رسلق  ابلييناى، وه  الدذيم  داق هبد  مدا بدانلا كده ي دتقملئلأ، والدذيم ر 

  ق هللا، نما كنا إال أأ نيني معو أنر لا حا عنده  مم العل و. 
ندالفرح هنددا مكدو كدده ررره وهدي االزدهدداء بمددا   وللده تعدداك أإت وداع ولمدده ال تفدرحو أي حددا أنددا نيده مكددو كده هنددا عددم  

ومدا عندده  مدم العلد  هدل معتقددا    ا كق  حا ه  عليه، نا عو: أه  جادللا الرسل وباكروا ا)دلدة وأعرضدلا عدم النظدر.
 ا لروثة عم أهل ال اللة مم أسالنق . 

وداع جماهددد: وداللا لرسددلق : حندم أعلدد  مدنك  لددم نيعددث ولدم نعددذب اه. وإهندالق العلدد  علدى اعتقدداده   كد  وجددري علددى  
   ب معتقده  وإال نقل جقل. 

ييل ولله تعاك أول هل عندب  مم عل  نت رجدله لندا إأ وواع ال دي: نر لا حا عنده  مم العل  جبقلق  يعين نقل مم و 
 تتيعلأ إال الظم وإأ أنت  إال خترصلأو. 

و اق هب : أ اط، كقاع:  اق حييق  يقا، إتا أ اط، وهل هنا م تعار لل،دة الديت ال تنفدي  هبدا )أ ابديط ك،ديء ال  
 يدن له مفرجا. 
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وا عددو: أأ رسددلق  أوعدددوه  ابلعددذاب ناسددتقمللوا ابلعددذاب، أي  وأمددا بددانلا كدده ي ددتقملئلأو هددل االستئصدداع والعددذاب. 
كلولعه و  تبر نعل الكدلأ تنييده علدى أأ االسدتقملاء كلعيدد الرسدل بداأ شن،دنة دد ، و  اإلتيداأ بأي دتقملئلأو م دارعا 

 إنادة لتكرر استقملائق . 
نلد  يدي يدنفعق  إ داه   دا رأوا  سدناو ملود  مجلدة [ 84أنلما رأوا  سنا واللا رمنا ابهلل و ده وبفرم حدا بندا كده م،دربني  

أنلما رأوا  سناو مم ولله أنلما جاء   رسلق  ابلييناىو بملو  مجلة أنلما جاء   رسلق و مم ولله أبانلا أبثر منق و 
ق  واسدتقملاله  إك )أ إنادة أ او معو التلويا يثق معو تلويا انتقاء مدا ويلقدا، أي دا  دعداء الرسدل إايهد  ودا  تكدذيي

 رأوا  سنا واللا رمنا ابهلل و ده. 
واليأق: ال،دة   ا كروه، وهل جام  )صناي العذاب بقلله تعاك أإال أخذم أهلقا ابليأساء وال راء لعلق  يت رعلأ  

أنلد  يدي يدنفعق   نللال إت جاءه   سنا ت رعلاو نذلي اليدأق حعدو اليأسداء، أال تدرا إك وللده أت درعلاو وهدل هندا يقدلع
 إ اه   ا رأوا  سناو. ناليأق هنا العذاب اخلارق للعادة ا نذر ابلفناء نإه   ا رأوه علملا أنه العذاب الذي أنذروه. 

ونرن عليه ولله أنل  يي ينفعق  إ اه   ا رأوا  سناو، أي  ني شاهدوا العذاب مل ينعق  اإل اأ )أ هللا ال يقيل اإل داأ  
 نملوع عذاكه.  عند
وعدع عم أأ يقاع: نل  ينفعق ، إك ولله أنل  يي ينفعق و لداللة نعل الكلأ على أأ خربه مقدرر الثيدلى المسده، نلمدا  

 أريد نفي ثيلى النف  إايه  كعد نلاى ووته اجتلب لذلي نفي نعل الكلأ الذي خربه أينفعق و. 
د صا يه مثل اإل اأ عند ال رددرة ومثدل اإل داأ عندد هنلدلن ال،دم  مدم وا عو أأ اإل اأ كعد رلية كلارق العذاب ال يفي 

 م رهبا بما جاء   امجديث الصحيح وسيأا كياأ هذا عقيه. 
 [و  85أسنا هللا اليت ود خلا   عياده وخ ر هنالي الكانروأ  
 

 3790صفحة : 
 
در ال دم، وهدل رى كداللدة مدم نعلده، والتقددير: انتصب أسنة هللاو على النياكة عم ا فعلع ا طلق )أ أسنةو اسد  مصد  

سم هللا تلي سنة، ناةملة م تأنفة استئنانا كيانيا جلااب ل  اع مم ي أع  داتا مل يدنفعق  اإل داأ وودد رمندلا، نداةلاب أأ 
إال ويدل ظقدلر تلي تقديره ودره هللا لألم  ال الفة أعلمق  كده وشدرهنه علديق  نقدي ود دة   عيدادة ال ينفد  الكدانر اإل داأ 

اليدأق ومل ي دتثم مدم تلددي إال ودل  يدلن  ودداع تعداك أنلدلال بانددا وريدة رمندا إ ددام إال ودل  يدلن   ددا رمندلا ب،دفنا عددنق  
 تاب اخلملي   امجياة الدنياو. 

ريدة  وهذا  ك  هللا   اليأق حعدو العقداب اخلدارق للعدادة والدذي هدل ريدة كيندة، نأمدا اليدأق الدذي هدل معتداد والدذي هدل  
خفية مثل عذاب  ق ال ي  الذي نصر هللا كه رسلله يل  كدر ويل  نتح مكة، نإأ مم ي مم عند رليته مثل أيب سدفياأ 
كم  رب  ني رأا جيش الفتح، أو كعد أأ ينجدل منده مثدل إ داأ ودريش يدل  الفدتح كعدد رند  ال دي  عدنق ، نإ انده بامدل 

 ا طلب، وعيد هللا كم سعد كم أيب سرح كعد ارتداده.  خالد كم اللليد، وأيب سفياأ كم امجارر كم عيد
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ووجدده عددد  ويددلع اإل دداأ عنددد  لددلع عددذاب االستئصدداع وويددلع اإل دداأ عنددد نددملوع  ق ال ددي  أأ عددذاب االستئصدداع  
لأ م،ارنة للقالك واخلروو مم عدامل الددنيا نإيقدان اإل داأ عندده ال حيصدل ا قصدد مدم إجيداب اإل داأ وهدل أأ يكدلأ ا  مند

 ددملاب وأنصددارا لديندده وأنصددار لرسددله، ومدداتا ي ددين إ دداأ وددل  مل ييددق ندديق  إال رمددق ضددعي  مددم  يدداة، نإ دداه   ينئددذ حنمللددة 
اعرتاي أهل امج،ر كذنلهب  ولي ا ساعة عمل، وداع تعداك   شدأأ نرعدلأ أنلمدا أدربده ال درق وداع رمندا أنده ال إلده إال 

لمني ا أ وود عصيا ويدل وبندا مدم ا ف دديمو، أي نلد  ييدق وودا السدتدراك الذي رمنا كه كنل إسرائيل وأم مم ا  
عصيانه وإن اده، وواع تعاك أيل  أيا كعض رايى ركي ال ينف  نف ا إ اها مل تكم رمنا مم ويل أو ب ديا   إ اهدا 

. وإيدا بداأ مدا  دل كقدل  يدلن  خقاو نأشار ولله أأو ب يا   إ اها خقاو إك  كمة عد  انتفدان أ دد إب انده سداعتئذ
  اال وسيطا كني ظقلر اليأق وكني ال،علر كه عند ظقلر عالواته بما كيناه   سلرة يلن . 

ومجلة أوخ ر هنالي الكانروأو بالفذلكة لقلله أنلد  يدي يدنفعق  إ داه   دا رأوا  سدناو، وكدذلي رتندا ابنتقداء ال درض  
 مم ال لرة. 

مكدددداأ، اسدددتعق لإلشدددارة إك الملمدددداأ، أي خ دددروا وودددا رليددددتق   سدددنا إت انق دددا  يددددا   وأهنالددديو اسددد  إشدددارة إك  
 وسلطاه  وصاروا إك تروب عذاب خالد م تقيل. 

والعدوع عدم ضدمق أالدذيم بدانلا مدم وديلق  بدانلا أشدد مدنق  ودلةو إك االسد  الظداهر وهلأالكدانروأو إ داء إك أأ سديب  
 ذار للم،ربني مم وريش. خ راه  هل الكفر ابهلل وتلي إع

  
 أسللب سلرة دانر  
أسللهبا أسللب اباجة واالستدالع على صددق القدررأ وأنده مندملع مدم عندد هللا، وإكطداع ضداللة ا كدذكني وضدرب مدثلق   

 اب)م  ا كذكة، وترهييق  مم التمادي   ضالد  وتردييق    التيصر ليقتدوا. 
ي ادجدداء )أ أوع أدراضددقا أأ القددررأ مددم عنددد هللا نفددي  ددر  ادجدداء رمددمل إك وانتتحددا ابمجددرنني ا قطعددني مددم  ددرو  

 عجمله  عم معارضته كعد أأ حتداه ، لذلي نل  يفعللا، بما تقد    ناحتة سلرة اليقرة. 
 و  تلي االنتتاح ت،ليق إك تطل  ما أيا كعده لالهتما  كه.  
رأ إ اء إك أنه ال ي،يه بال  الي،ر )نه بال  العمليدمل العلدي ، وإ داء إك وباأ   الصفاى اليت أجريا على اس  منملع القر  

 تي ق إوالعق  االستقالع. 
 م ختل  مم اإلماء والرممل إك صريح وص  ضالع ا عانديم وتنظقه  ك اكقيق  مم ا)م  اليت استأصلقا هللا.  
ا)مد  ال دالفة وهد  أهدل مصدر وأهنيدل تلدي ل،دددة وخد  ابلدذبر أعظد  الرسدل ال دالفني وهدل ملسدى مد  أمدة مددم أعظد   

 اثلة  اد  مجاع ا ،ربني مم العرب   االعتملاز  نف ق ، و  ولدة ا د منني مدنق  رع نرعدلأ، وختلدل تلدي ثيداى ملسدى 
وثيددداى مددد مم رع نرعدددلأ إ ددداء إك التنظدددق كثيددداى حممدددد صدددلى هللا عليددده وسدددل  وأيب ككدددر، م انتقدددل إك االسدددتدالع علدددى 

 لل دانية وسعة القدرة على إعادة ا)ملاى. ا
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 3791صفحة : 

 
وختما كذبر أهل ال الع مم ا)م  ال الفة الذيم أوكقق  اإلعجاب كرأيق  وثقتق  جبقلقد  نصدما رتاهد  عدم مسدان   

، نحداق  ج  امجق، وأعماد  عم النظر   دالئل الكلأ نح يلا أه  علدى بمداع ال ينقصدق  مدا كده  اجدة إك الكمداع
هب  العذاب، و  هذا رد العجدمل علدى الصددر. وخدلي هللا ا ،دربني مدم االندملالق   مقدلاة ا)ولدني  أ سدنة هللا   عيدادة 

 اإلمقاع م ا  اخذة، نكاأ تلي بلمة جامعة لل رض أتنا ابنتقاء الكال  نكانا حم م اخلتا . 
اء ا دأل ا)علدى عدل ا د منني وثندائق  علدى الكدانريم، وتبدر مدا وختلل   تلي بله مم ا  تطرداى واالنتقداالى كدذبر ثند  

ه  صائروأ إليه مدم العدذاب والندامدة، واثيدل الفدارق كدني ا د منني والكدانريم، وت،دليه  داع الكدانريم   ا خدرة، وتثييدا 
لبدل، وأأ شدأأ الرسدلع صدلى هللا ا  منني على إ اه  وأأ هللا نصر رسلله وا د منني   الددنيا وا خدرة، وأمدره  ابلصدرب والت

عليدده وسددل  ب،ددأأ الرسددل مددم ويلدده   لقيدداأ التكددذيب و  أندده أيا اب ايى الدديت أجراهددا هللا علددى يديدده دوأ مقرت دداى 
 ا عانديم. 

 ك   هللا الر م الر ي   
 سلرة نصلا  
وكدددذلي ترمجدددا   صدددحيح  ت دددمى أ ددد  ال دددجدةو إبضدددانة أ ددد و إك أال دددجدةو بمدددا وددددمناه   أوع سدددلرة ا ددد مم، 

الي داري و  جدام  الرتمدذي )هدا ايدملى عدم ال دلر ا فتتحدة حبدروي أ د و  أ نيقدا سدجدة القدررأ. وأخدرو الييققددي   
 شعب اإل اأ عم خليل كم مرة  أأ رسلع هللا صلى هللا عليه وسل  باأ ال ينا   ن يقرأ: تيارك، و   ال جدة  . 

مدم التفاسددق أسددلرة ال ددجدةو، وهدل اختصددار وددلد  أ دد  ال دجدةو ولددي  اييددملا دددا كددذاى ومسيدا هددذه ال ددلرة   بثددق  
 ال جدة. 

 ومسيا هذه ال لر   بثق مم التفاسق أسلرة نصلاو.  
واشتقرى ت ميتقا   تلن  وا  رب أسلرة نصلاو للولن بلمة أنصلا رايتهو   أودا نعرنا هبا اييدملا ددا مدم ال دلر  

 روي أ  و. بما ايملى أسلرة ا  ممو ابس  أسلرة دانرو عم كقية ال لر ا فتتحة حبروي أ  و. ا فتتحة حب
وواع الكلاشي: وت مى أسلرة ا صاكيحو لقلله تعاك نيقا أولقد زينا ال ماء الدنيا حصاكيحو، وت مى أسدلرة ا)ودلاىو  

 لقلله تعاك أوودر نيقا أولا او. 
: ت ددمى أسدجدة ا د ممو ووجده هددذه الت دمية وصدد اييملهدا عددم سدلرة أامل ال دجدةو ا  ددماة ووداع الكلاشدي   التيصدقة 

أسددلرة ا  دداج و نأضددانلا هددذه إك ال ددلرة الدديت ويلقددا وهددي أسددلرة ا دد ممو، بمددا ميددملوا أسددلرة ا  دداج و ابسدد  أسددجدة 
 لقماأو )ها واوعة كعد أسلرة لقماأو. 

 انرو وويل أسلرة الملخريو، وعدى امجادية وال تني   ترتيب نملوع ال لر. وهي مكية ابالتفاق نمللا كعد أسلرة د 
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وعددى ريقددا عندد ا دينددة وأهددل مكدة ثددالر وم دني، وعنددد أهددل ال،دا  واليصددرة اثنتدني وم ددني، وعنددد أهدل الكلنددة أركدد   
 وم ني. 

  
 أدراضقا  
 التنليه ابلقررأ واإلشارة إك عجمله  عم معارضته.  
 أنه معصل  مم أأ يتطروه الياهنل، وأتييده حا أنلع إك الرسل مم ويل اإلسال . وتبر هديه، و  
 وتلقى ا ،ربني له ابإلعراض وص  ا تاأ.  
 وإكطاع مطاعم ا ،ربني نيه وتذبقه   أ القررأ نملع كل تق  نال عذر د  أصال   عد  انتفاعق  هبديه.  
 ل ماواى وا)رض م  كياأ ما   خلققا مم الدالئل على تفرده ابإلدية. وزجر ا ،ربني وتلكي ق  على بفره  خبالق ا 
 وإنذاره  حا  ل اب)م  ا كذكة مم عذاب الدنيا.  
 ووعيده  كعذاب ا خرة وشقادة مسعق  وأكصاره  وأج اده  عليق .  
 قيامة على اتياعق    الدنيا. وحتذيره  مم القرمء ا ملينني د  الكفر مم ال،ياهنني والناق وأه  سيندملأ يل  ال 
 وولكل تلي حا للمل ديم مم الكرامة عند هللا.  
 وأمر النيب صلى هللا عليه وسل  كدنعق  ابليت هي أ  م وابلصرب على جفل   وأأ ي تعيذ ابهلل مم ال،يطاأ.  
 وتبرى دالئل تفرد هللا خبلق ا  للواى العظيمة بال،م  والقمر.  
 عث وأنه واو  ال حمالة وال يعل  ووته إال هللا تعاك. ودالئل إمكاأ الي 
 وتثييا النيب صلى هللا عليه وسل  وا  منني كتأييد هللا إايه  كتنملع ا الئكة ابلل ي، وابلي،ارة للم منني.  
 وختلل تلي أمثاع ئتلفة   اكتداء خلق العلامل وعرب   تقلياى أهل ال،رك. والتنليه إبيتاء الملباة.  
 [و القلع   امجروي اللاوعة ناحتة هذه ال لرة بالقلع   أأملو. 1أ    
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[ ك،ددقا ونددذيرا نددأعرض أبثددره  نقدد  ال 3[ بتدداب نصددلا رايتدده وددررم عركيددا لقددل  يعلمددلأ 2أتنمليددل مددم الددر م الددر ي    

أأ يكلأ أتنمليلو ميتدأ سدل  االكتدداء كده مدا    [و انتتح الكال  ابس  نكرة  ا   التنكق مم التعظي . واللجه4ي معلأ 
التنكق مم معو التعظي  نكانا كذلي با لصلنة وولله أمم الر اأ الر ي و خرب عنه. وولله أبتدابو كددع مدم أتنمليدلو 
نحصددل مددم ا عددو: أأ التنمليددل مددم هللا بتدداب، وأأ صددفته نصددلا رايتدده، ملسددلما ككلندده وددررم عركيددا، نحصددل مددم هددذا 

 سللب أأ القررأ منملع مم الر اأ الر ي  مفصال عركيا. ا)
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ولي أأ ؤعل ولله أمم الر اأ الر ي و   ملض  الصفة للميتدأ وؤعل ولله أبتدابو خدرب ا يتددأ، وعلدى التقدديريم هدل  
 أسللب ن   وود م ى مثله   ولله تعاك أا ع   م بتاب أنملع إلييو. 

و ا فعلع بقلله أوأنه لتنمليل رب العا ني نملع كه الروح ا)منيو وهل ميال ة   بلنه نعل هللا وا راد: أنه منملع، نا صدر حع 
 تنمليله، حتقيقا لكلنه مل ى كه ولي  منقلال مم صح  ا)ولني. 

 وتنكق أتنمليلو وأبتابو إلنادة التعظي .  
)أ هللا أو دى  لفاظده وأمدر رسدلله صدلى هللا والكتاب: اس  جململن  دروي دالدة علدى ألفداظ مفيددة ومسدي القدررأ بتدااب   

عليده وسددل   أ يكتددب مددا أ ددي إليدده، ولددذلي اختددذ الرسددلع صددلى هللا عليده وسددل  بتددااب يكتيددلأ لدده بددل مددا ينددملع عليدده مددم 
 القررأ. 

كعيداده لي درجق  وإيثار الصفتني أالر اأ الر ي و على دقأا مم الصفاى العلية لإل اء إك أأ هذا التنمليدل ر دة مدم هللا  
مم الظلماى إك النلر بقلله تعاك أنقد جاءب  كينة مم ركك  وهدا ور ةو وولله تعاك أوما أرسلناك إال ر ة للعا نيو 

 وولله أأو مل يكفق  أم أنمللنا عليي الكتاب يتلى عليق  إأ   تلي لر ة وتبرا لقل  ي منلأو. 
اء إك أأ الر ددة صددفة تاتيددة هلل تعدداك، وأأ متعلققددا منت،ددر   ا  للودداى بمددا واةمدد  كددني صددفيت أالر دداأ الددر ي و لإل دد 

 تقد    أوع سلرة الفاحتة والي ملة. 
و  تلي إ اء إك استحماق الذيم أعرضلا عم االهتداء هبذا الكتاب  هد  أعرضدلا عدم ر دة، وأأ الدذيم اهتددوا كده هد   

 م رمنلا هدا وشفاء والذيم ال ي منلأ   رتاه  وور وهل عليق  عمىو. أهل ا ر ة لقلله كعد تلي أول هل للذي
 ومعو أنصلا رايتهو كينا، والتفصيل: التييني واإلخالء مم االلتياق.  
وا دراد: أأ رايى القددررأ واضدحة ا)دددراض ال تلتددي  إال علدى مكدداكر   داللددة بدل ريددة علددى ا قصدلد منقددا، و  ملاوعقددا  

 كعض   ا عو ابختالي ننلأ ا عاين اليت ت،تمل عليقا، وود تقد    هنالعة سلرة هلد.  واييمل كع قا عم
ومددم بمدداع تفصدديله أندده بدداأ كل ددة بثددقة ا عدداين، واسددعة ا)نندداأ، نصدديحة ا)لفدداظ، نكانددا سددا ة مددم االلتيدداق الداللددة،  

كدداأ وصددفه  ندده عددريب مددم مكمددالى اإلخيددار عندده وان ددالق ا)لفدداظ، مدد  ونددرة ا عدداين دددق ا تنانيددة   ولددة الرتابيددب، ن
ابلتفصيل. وود تكرر التنليه ابلقررأ مم هذه اةقة بقلله أكل اأ عريب مينيو ودذا نرن عليه ت  الذيم أعرضلا عنه كقلله 

ب هنا أنأعرض أبثره  نق  ال ي معلأو ووللده هنالدي أبدذلي سدلكناه   ولدلب اجملدرمني ال ي مندلأ كده  دن يدروا العدذا
 ا)لي و. 

والقررأ: الكال  ا قروء ا تلل. وبلنه وررم مم صفاى بماله، وهل أنه سقل امجفظ، سقل التالوة، بما واع تعاك أولقدد  
ي رم القررأ للذبرو ولذلي بداأ شدأأ الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل   فدظ القدررأ عدم ظقدر ولدب، وبداأ شدأأ ا  دلمني 

وا كناى، وباأ النيب صلى هللا عليه وسل  ي،ق إك تف ديل ا د منني حدا عندده  مدم اوتداء كه   تلي على   ب ادم  
 القررأ. 

وباأ يل  أ د يقد    مجد شقدائه مم باأ أبثره  أخذا للقررأ تنييقا على ن ل  فدظ القدررأ زايدة علدى ن دل تلدي  
 ال،قادة. 
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اأ مرنلعدا علدى أنده خدرب رلدث أو صدفة لل درب الثداين، وانتصب أوررمو على النعدا ا قطدلن لالختصدام اب ددح وإال لكد 
نقلله أوررمو مقصلد ابلذبر لإلشارة إك هذه اخلصلصية اليت اخت  هبا مم كني سائر الكتب الدينية، ولدلال تلدي لقداع:  

 بتاب نصلا رايته عريب بما واع   سلرة ال،عراء أكل اأ عريب مينيو. 
 ولي أأ ؤعله منصلاب على  اع.  
   
 

 3793صفحة : 
 
وولله ألقل  يعلملأو صفة عأوررمو ظري م تقر، أي بائنا لقل  يعلملأ ابعتيار مدا أنداده وللده أودررم عركيداو مدم معدو   

وضلح الداللة وسطلن امججة، أو يتعلق ألقل  يعلملأو كقلله أتنمليدلو أو كقللده أنصدلا رايتدهو علدى معدو أ، نلائدد تمليلده 
أ دقه  نكأنه مل ينملع إال د ،أي نال كدن إتا أعرض عم نقمه ا عاندوأ نإه  ودل  ال يعلمدلأ، وتفصيله لقل  يعلملأ دو 

وهذا بقلله تعاك أوما تعين ا ايى والنذر عم ول  ال ي منلأو وولله أوما يعقلقا إال العا لأو وولله أإم أنمللناه وررم عركيا 
 الذيم أوتلا العل و.  لعلك  تعقللأو وولله أكل هل رايى كيناى   صدور

والي،ق: اس  للمي،ر وهل ا  رب خبرب ي ر ا  رب. والنذير: ا  رب  مر ئلي، شيه القررأ ابلي،ق نيما اشتمل عليه مم  
ا ايى ا ي،ددرة للمدد منني الصددامجني، وابلنددذير نيمددا نيدده مددم اللعيددد للكددانريم وأهددل ا عاصددي، نددالكال  ت،ددييه كليددغ. ولددي  

 أنذيراو امسي ناعل )نه لل أريد تلي لقيل: مي،را ومنذرا.  أك،قاو أو
واةم  كني أك،قاو على أنه  اع رنية مم أبتابو أو صفة عأوررمو، وصفة امجاع   معو امجاع، نا)وك بلنده  داال  

 رنية. 
لقدل  وهد  الدذيم اتيعدله وندذير وجيء كقلله أنذيراو معطلنا ابللاو للتنييه على اختالي ملود  بدل مدم امجدالني نقدل ك،دق   

 خددريم، وهدد  ا عرضددلأ عندده، ولددي  هددل جامعددا كددني الي،ددارة والنددذارة لطائفددة وا دددة ندداللاو هنددا بدداللاو   وللدده أثييدداى 
 وأككاراو كعد ولله أم لماى م مناى وانتاى اتئياى عاكداى سائحاىو. 

أبثدره و عائدد إك معلدل  مدم ا قدا  وهد  ا ،دربلأ  وتفريغ أنأعرض أبثره و علدى مدا تبدر مدم صدفاى القدررأ. وضدمق أ 
 بما هي عادة القررأ   دق ملض . 

وا عو: نأعرض أبثر ه الء عما   القررأ مم اددا نل  يقتدوا، ومم الي،ارة نل  يعنلا هبدا، ومدم الندذارة نلد  حيدذروها،  
خذوا ابمجيطة )نف ق  ولي  عائدا عأول  يعلملأو )أ نكانلا   أشد امجماوة، إت مل يعنلا خبق، وال  ذروا ال،ر، نل  أي

 الذيم يعلملأ ال يعرض أ د منق . 
والفاء   ولله أنق  ال ي معلأو للتفريغ على اإلعراض، أي نق  ال يلقلأ أمساعق  للقررأ ن ال عم تدكره، وهذا إمجاع  

 إلعراضق . 
 لأو دوأ أأ يقلع: نال ي معلأ إلنادة تقلي امج  وأتبيده. وتقدمي ا  ند إليه على ا  ند الفعلي   أنق  ال ي مع 
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[و عطد  أووداللاو 5أوواللا وللكنا   أبنة  ا تدعلم إليه و  رتاننا وور ومدم كينندا وكيندي  جداب ناعمدل إنندا عدامللأ  
رضدددلا علدددى أندددأعرضو، أو  ددداع مدددم أأبثدددره و، أو عطددد  علدددى أال ي دددمعلأو، أو  ددداع مدددم ضدددمقه، وا عدددو: أهددد  أع

 مصر ني كقلة االبرتار وابالنتصاب للجفاء والعداء. 
وهذا تفصيل لألعراض عما وص  كه القررأ مم الصفاى اليت شأها أأ تقرهب  إك تلقيه ال أأ ييعدوا ويعرضلا وود جداء  

 ابلتفصيل  ولاد  اليت  رمتق  مم االنتفان ابلقررأ وا دا وا دا بما ستعلمه. 
 لعقلع،  كي حصطلح بالمق  ولد  إت يطلقلأ القلب على العقل. وا راد ابلقللب: ا 
وا)بنة: مج  بناأ مثل: دطاء وأدطية وزم ومعو، أثيتا لقللهب  أدطية على هنريقة الت ييل، وشيقا القللب اب)شياء  

ل طاء وال الي دوأ تناوع ا  طاة على هنريقة االستعارة ا كنية. ووجه ال،يه  يلللة وصلع الدعلة إك عقلد  بما حيلع ا
 ما حتته. 

وما يدعله  إليه يعد  بدل مدا دعداه  إليده مدم ا ددللالى وأدلتقدا، ومنقدا داللدة معجدملة القدررأ ومدا تت دمنه مدم داللدة أميدة  
 الرسلع صلى هللا عليه وسل  مم حنل ولله تعاك أوما بنا تتلل مم ويله مم بتاب وال ختطه كيمينيو. 

نددة إلنددادة  ددري أ و معددو إ اهنددة الظددري اب ظددروي. وبددذلي جعددل الددلور   القلددلب إلنددادة وجعلددا القلددلب   أب 
 ت ل له   إدرابق . 

وأممو   ولله أ ا تدعلم إليهو حعو أعمو مثل ولله تعاك أنليل للقاسية وللهب  مدم تبدر هللاو ووللده أودد بندا   دفلدة  
 عما تدعلم إليه ال ينفذ إليقا.  مم هذاو، وا عو: وللكنا   أبنة نقي كعيدة

   
 

 3794صفحة : 
 
واللور كفتح اللاو: ثقل ال م  وهل الص ، وبأأ الل دة أخذتده مدم الدلور كك در الدلاو، وهدل امجمدل )نده يثقدل الداكدة عدم   

او التحدرك، نددأهنلقله علدى عددد  حتددرك ال دم  عنددد ودرن الصددلى ا  ددملن، وشدان تلددي  دن سدداوا امجقيقددة نفتحدلا لدده الددل 
 تفروة كني امجقيقة واجملاز، بما نرولا كني العض امجقيقي وعظ الدهر  أ صقوا ضاده ظاء. 

 وود تقد  تبر ا)بنة واللور   ولله أوجعلنا على وللهبم أبنة أأ يفققله و  رتاه  ووراو   ا)نعا  و  سلرة اإلسراء.  
امججاب على مدا  ند  نفلسدق  أأ أيخدذوا ابلدديم الدذي جداء وامججاب: ال اتر للمرئي مم  ائط أو ثلب. أهنلقلا اس   

كه النيب صلى هللا عليه وسدل  مدم براهيدة دينده وؤدا  تقلدده جبدام  أأ امججداب حيدلع كدني الرائدي وا رئدي ندال ينظدر أ ددأا 
 ا خر وال يصل إليه، ومراده  الرباءة منه. 

ل   أبنة، وعد  أتثر أمساعق  كدعلته كص  ا تاأ. وعد  التقارب مثل نيل وللهب  عم تقيل اإلسال  واعتقاده حباع ما ه 
 كني ما ه  عليه وما هل عليه ابمججاب ا مدود كينه وكينق  نال تالوي وال ترائي. 

 وود مجعلا كني امجاالى الثالر   التمثيل للميال ة   أه  ال يقيللأ ما يدعله  إليه.  
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ننا وكيني  جابو لتقلية معو امججب كني الطرنني واكم الزمة الدذي هدل كعدد واجتالب  ري أممو   ولله أومم كي 
 ا  انة اليت كني الطرنني )أ أممو هذه زائدة لتأبيد م ملأ اةملة. 

 وضمق أكينناو عائد إك ما عاد إليه ضمقه أأبثره و.  
يكلأ معطلنا عليه مثله بقلله تعاك أواع  وعط  أوكينيو أتبيد )أ واو العط  م نية عنه وأبثر استعماع أكنيو أأ  

 اي ليا كيين وكيني ك  ا ،رونيو. 
ووددد جعددل اكددم مالددي أمددمو الداخلددة علددى أويددلو وأكعدددو زائدددة نيكددلأ أكددنيو مقي ددا علددى أويددلو وأكعدددو )أ اةميدد   

عدو، نجمد  القدررأ إبجيدازه ظروي. وهذا القلع ابكي عنق    القررأ بأواللاو حيتمل أأ يكلأ القدررأ  كداه عدنق  اب 
وكالدته ما أهناللا كه اةداع وأهننيلا   اللجاو، وحيتمل كينق  وكني النيب صلى هللا عليه وسل ، وهذا ظاهر ما   سقة اكم 

 إسحاق، وزع  أه  والله استقملاء وأأ هللا  كاه   سلرة الكق .. 
لدلهب  ومسعقد  وتياعدده  بقللده أوجعلندا علدى ولدلهب  أبندة أأ وحيتمل أأ يكلنلا تلقفله  دا مسعدله   القدررأ مدم وصد  و 

 يفققله و  رتاه  ووراو   سلرة اإلسراء، نإأ يلرة اإلسراء معدودة   النملوع ويل سلرة نصلا. 
 وبذلي ولله تعاع أوإتا ورأى القررأ جعلنا كيني وكني الذيم ال ي منلأ اب خرة  جااب م تلراو   سلرة اإلسدراء أي دا، 

 نجمعلا تلي وجادللا كه الرسلع. نيكلأ ما   هذه ا ية مم اليالدة ود اوتي له مم رايى أخرا. 
 ويل: إأ وائلة أكل جقل   جمم  مم وريش نلذلي أسند القلع إليق  مجي  )ه  م،ائعلأ له.  
تنمليل مم الر اأ الر ي  بتداب وود جاء    كاية أولاد  ما نيه تفصيل ما يقاكل ما تبر ويله مم صفاى القررأ وهي أ 

نصلا رايته وررم عركياو، نإأ بلنه تنمليال مدم الر داأ الدر ي  ي دتدعي تفقمده واالنتفدان حدا نيده، نقلكدل كقدلد  أوللكندا   
أبنة ما تدعلم إليهو وبلنه نصدلا رايتده ي دتدعي تلقيقدا واالسدتمان إليقدا نقلكدل كقدلد  أ  رتانندا وودرو، أي ندال ن دم  

صيليه، وبلنه وررم عركيا أشدد إلملامدا دد  كفقمده نقلكدل تلدي حدا يقطد  هدذه امججدة وهدل أمدم كينندا وكيندي  جدابو أي تف
 يصل بالمه إليق  وال يتطرق جانيق ، نقذه تفاصيل إعراضق  عم صفاى القررأ. 

ذا مقاكدل وصد  القدررأ  نده وولد  أناعمل إننا عدامللأو تفريد  علدى أتيي دق  الرسدلع مدم ويدلد  دعلتده وجعدل ودلد  هد 
ك،ق ونذير لظقلر أنده تعدني بلنده ندذيرا دد  كعدذاب عظدي  )هد  أعرضدلا نحكدي مدا نيده تصدرحيق   هد  ال يعيدأوأ كنذارتده 

 نإأ باأ له أتا نلي ته  كه وهذا بقلع نرعلأ أتروين أوتل ملسى وليدن ركهو. 
 بل م  ا خر ما يناسيه.   و ذي مفعلال أاعملو وأعامللأو ليع  بل ما  كم عمله 
 وا)مر   ولله أناعملو م تعمل   الت لية بقلع عنرتة كم ا)خرق ا عين:           
أهنل  ل ال،ناءة يل وك  دي                      وعدش مدا شدئا ندانظر مدم ت دق وبقللده تعداك أاعملدلا مدا شدئت  إنده   

 حا تعمللأ كصقو. 
 امللأو م تعمل   التقديد. واخلرب   ولد  أإننا ع 
 أول إيا أم ك،ر مثلك  يل ى إيل أيا إدك  إله وا د ناستقيملا إليه واست فروهو   
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 3795صفحة : 
 
استئناي اكتدائي هل تلقني الرسلع صلى هللا عليه وسل  أأ جييب ولد  أناعمل إننا عدامللأو ا فدرن علدى ودلد  أوللكندا   

هو إك رخدره جدلاب ا تدرب  مدم أأ يكدلأ لده  دلع وودلة ليعمدل   إةدائق  إك اإل داأ  دا أكدله إت مدا   أبنة  ا تدعلم إلي
هل إال ك،ر مثلق    الي،رية ال  لع لده علدى تقليدب القلدلب ال دالة، إك ادددا، ومدا عليده إال أأ يديل ق  مدا أو دى هللا 

ائق  إك هللا تعداك بأنده يقددلع: ومداتا أسدتطي  أأ أعمدل معكدد  إليده. وهدذا اخلدرب يفيدد بنايددة عدم تفدليض ا در   العمددل جبدمل 
 نإين رسلع مم هللا نح اكك  على هللا. 

 نصي ة القصر   أإيا أم ك،ر مثلك و تفيد وصرا إضانيا، أي أم مقصلر على الي،رية دوأ التصري   وللب الناق.  
لدده أإيددا أم ك،ددر مددثلك و تلقدد  مددم  صددل علددى اعددرتاي وكددني مددا ايددمل كدده عددنق  علددى وجدده اال ددرتاق مددم أأ يتلقفددلا ول  

خصمه كنقلض  جته حا يثيدا الفدارق كينده وكيدنق    الي،درية، وهدل م دملأ مجلدة أيدل ى إيلو وتلدي للت دجيل علديق  
ي   إكطاع زعمق  ا ،قلر ا كرر أأ بلنه ك،را مان  مم إرساله عم هللا تعاك لقلد  أما دذا الرسلع أيبل الطعدا  و ،د

ا)سلاق للال أندملع إليده ملدي نيكدلأ معده ندذيراو، وحندله  دا تكدرر   القدررأ. ومثدل هدذا اال درتاق مدا  كداه هللا عدم ودلع 
الكفار لرسلق  أإأ أنت  إال ك،ر مثلنا تريدوأ أأ تصدوم عما باأ يعيدد رابلم ندأتلم ك دلطاأ ميدني والدا دد  رسدلق  إأ 

 على مم ي،اء مم عيادهو.  حنم إال ك،ر مثلك  ولكم هللا  م
و رصا على إكال  اإلرشاد إليق  كني له ما يل ى إليه كقلله أأيا إدك  إله وا ددو إعدادة  دا أكل قد  إايه ددق مدرة، شدأأ   

القائ  هبدي النداق أأ ال ي دادر نرصدة إلكالدقد  امجدق إال انتقملهدا. ونظدقه مدا جداء   حمداورة ملسدى ونرعدلأ أوداع نرعدلأ 
العددا ني ودداع رب ال ددماواى وا)رض ومددا كينقمددا إأ بنددت  مددلونني ودداع  ددم  للدده أال ت ددتمعلأ ودداع رككدد  ورب ومددا رب 

 رابئك  ا)ولني واع إأ رسللك  الذي أرسل إليك  جملنلأ واع رب ا ،رق وا  رب وما كينقما إأ بنت  تعقللأو. 
أمل دا إتا ووعدا معمللدة  دا ويلقدا ومل تكدم   االكتدداء بمدا  وأأياو مفتل ة ادمملة، وهي أخا أإيا ا ك دلرة وإيدا تفدتح 

تفتح أملة أأأو وتك ر أملة أإأو )أ أإياو أو أأياو مربياأ مم أإأو أو أأأو م  أماو الكانة الملائدة للداللة علدى معدو 
ثيداى امجكد  للمدذبلر ونفيده أماو وأإالو  ن تهب وهل كع ق  أأ أماو اليت معقا هي النانيدة اددرتارا  أ معدو القصدر إ

عمددا عددداه مثددل أمدداو وأإالو وال يني ددي الددرتدد   بددلأ أأيدداو ا فتل ددة ادمددملة مفيدددة القصددر مثددل أختقددا ا ك ددلرة ادمددملة 
وكذلي جمل  الملئ،ري   تف ق سدلرة ا)نييداء، ومدا رده أكدل  يداأ عليده إيدا هدل جمازندة، وودد تقدد  تلدي عندد وللده تعداك 

 ى إيل أيا إدك  إله وا د نقل انت  م لملأو   سلرة ا)نيياء. أول إيا يل 
 نقلله أأيا إدك  وا دو إدماو للدعلة إك امجق   خالع اةلاب  رصا على اددي.  
 دد وبذلي التفري  كقلله أناستقيملا إليه واست فروهو نإنه إاا  لذلي اإلدماو كتفري  نائدته عليه )أ إثياى أأ هللا إلده وا 

 إيا يقصد منه إنراده ابلعيادة ونيذ ال،رك. هذا هل اللجه   تلجيه ارتياط أول إيا أم ك،رو كقلد  أوللكنا   أبنةو ا . 
وملو  أأيا إدك  إله وا دو أنه مئب ناعل أيل ى إيلو، أي يل ى إيل معو ا صدر ا ن يي مم أأيا إدك  إله وا دو  

   أنه وا د، أي دوأ شريي.  وهل  صر صفة هللا تعاك
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 و اثلته د : ا ماثلة   الي،رية نتفيد أتبيد بلنه ك،را.  
واالستقامة: بلأ ال،يء ول ا، أي دق تي علو وتطلق جمازا على بلأ ال،يء  قدا خالصدا لي دا نيده شدائية اليده وال  

 ابهنل. 
   
 

 3796صفحة : 
 
ه دق خالط كه شيئا مم امجيلدة أو اخلياندة، نيقداع: ندالأ رجدل م دتقي ، وعلى بلأ ال،   صادوا   معاملته أو عقد  

أي صادق اخللق، وإأ أريد صدوة م  دقه يقاع: استقا  له، أي استقا  )جله، أي )جل معاملته منه. ومنه وللده تعداك 
ها بثقا ما تعاوب الال ، يقاع: أنما استقاملا لك  ناستقيملا د و واالستقامة هنا هبذا ا عو، ودنما عدي حبري أإكو )

تهيا له وتهيا إليه، وا)  م أأ إيثار أإكو هندا لت دمني أاسدتقيملاو معدو: تلجقدلا، )أ التل يدد تلجده، أي صدري 
اللجدده إك هللا دوأ دددقه، بمددا  كددى عددم إكددراهي  أإين وجقددا وجقددي للددذي نطددر ال ددماواى وا)رض  نيفددا ومددا أم مددم 

 أاستقيملاو معو: أنييلا، أي تلكلا مم ال،رك بما دع عليه عط  أواست فروهو. ا ،ربنيو، أو ضمم 
 واالست فار: هنلب العفل عما نرط مم تنب أو عصياأ وهل م،تق مم ال فر وهل ال رت.  
 وا عو: ناخلصلا إك هللا   عيادته وال ت،ربلا كه دقه واسأللا منه الصفح عما نرط منك  مم ال،رك والعناد.  
[و وعيددد للم،ددربني ك ددلء امجدداع وال،ددقاء   7[ الددذيم ال ي تددلأ الملبدداة وهدد  اب خددرة هدد  بددانروأ 6أوويددل للم،ددربني  

ا خرة جيلز أأ يكلأ مم مجلة القلع الذي أمدر الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل  أأ يقللده نقدل معطدلي علدى مجلدة أإيدا أم 
 ك،رو. 

 تعاك نتكلأ اللاو اعرتاضدية كدني مجلدة أودل إيدا أم ك،درو ومجلدة أودل أئدنك  وجيلز أأ يكلأ بالما معرتضا مم جانب هللا 
لتكفروأ ابلذي خلق ا)رضو أي أجيق  كقللي: أم ك،ر مثلك  يل ي إيل وحنم أعتدم د  الليل وال،قاء إأ مل يقيللا ما 

 تدعله  إليه، نيكلأ هذا إخيارا مم هللا تعاك. 
اإلضمار وي تفاد تعليق اللعيد على استمراره  على الكفر مم اإلخيدار عدم الليدل ككلنده  وتبر ا ،ربني إظقار   مقا  

ركتددا للم،ددربني وا لصددلنني ابلددذيم ال ي تددلأ الملبدداة و هدد  بددانروأ ابليعددث )أ تعليددق امجكدد  اب ،ددتق يدد تأ كعليددة مددا مندده 
 االشتقاق، و)أ ا لصلع ي تأ ابإل اء إك وجه كناء اخلرب. 

بلأ ال،رك وإنكار اليعث ملجيني للليل نظاهر، وأما بلأ عد  إيتاء الملباة ملجيا للليل نذلي )نه  ل عليق  ما   نأما  
وارأ اإلشدراك وإنكدار اليعدث مدم عدد  االنتفدان اب)عمداع الديت جداء هبدا اإلسدال ، ندذبر تلدي هندا لت،دليه بفدره  وتفظيد  

الملبدداة، أي إك الق ددلة علددى الفقددراء ال ددعفاء وإك ال،ددح اب دداع وبفددى  شددربق  وبفددراه  ابليعددث  همددا يدددعلاه  إك مندد 
كذلي ت،ليقا    ك  ا)خدالق و كد  العدري نديق  )هد  يتعدقوأ ابللد  ، ولكدنق  ييدذللأ ا داع   ددق وجقده وحيرمدلأ 

 منه م تحقيه. 
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ربلأ  ددنعق  الملبداة   ضدمم شددربق ، ويعلد  مدم هددذا أأ مدان  الملبداة مددم ا  دامني لده  ددظ مدم الليدل الددذي اسدتحقه ا ،د 
ولذلي رأي أكل ككر وتاع ما نعي الملباة  م مل يرتدوا عم اإلسال  ومنعلا الملباة م  ا رتديم، ووانقه مجي  أصدحاب رسدلع 

 صلى هللا عليه وسل . 
دددق الصدددوة دوأ يأالملبداةو   ا يددة هددي الصدددوة للولعقدا مفعددلع أي تددلأو، ومل تكددم يلمئددذ زبداة مفروضددة   اإلسددال   

تعيني نصب وال أصناي ا)رزاق ا ملباة، وبانا الصدوة مفروضة على اةملة، وليعض الصدوة ميقاى وهي الصدوة ويدل 
 مناجاة الرسلع صلى هللا عليه وسل  واع تعاك أاي أيقا الذيم رمنلا إتا مجيت  الرسلع نقدملا كني يدي جنلاب  صدوةو. 

 روأو إما  اع مم ضمق أي تلأو وإما معطلنة على الصلة. ومجلة أوه  اب خرة ه  بان 
وضمق أه  بانروأو ضمق نصل ال يفيد هنا إال تلبيد امجكد  وي،ديه أأ يكدلأ هندا تلبيددا لفظيدا ال ضدمق نصدل ومثلده  

 ولله أوه  اب خرة ه  بانروأو   سلرة يلس ، وولله أإنين أم هللاو   سلرة هنه. 
 ى متعلقة وهل أبانروأو إلنادة االهتما . وتقدمي بأا خرةو عل 
[و استئناي كياين ن،أ عم اللعيد الذي تلعد كده ا ،دربلأ كعدد 8أإأ الذيم رمنلا وعمللا الصامجاى د  أجر دق  نلأ  

نأنيدد  أأ أمروا ابالستقامة إك هللا واست فاره عما نرط منق ، بأأ سائال يقلع: نإأ اتعظلا وارتدعلا نماتا يكدلأ جدملاله ،
 تلي وهل أه   ينئذ يكلنلأ مم زمرة الذيم رمنلا وعمللا الصامجاى د  أجر دق  نلأ، و  هذا تنليه ك،أأ ا  منني. 

 وتقدمي أد و لالهتما  هب .  
 وا)جر: اةملاء النان ، عم العمل الصاحل، أو هل ما يعطلنه مم نعي  اةنة.  
   
 

 3797صفحة : 
 
م ا ددم، وهددل تبددر النعمددة للمددنع  عليدده هبددا، والتقدددير دددق  نددلأ كدده علدديق ، وتلددي بنايددة عددم بددله  وا منددلأ: مفعددلع مدد  

أعطله شكرا د  علدى مدا أسدلفله مدم عمدل صداحل ندإأ هللا دفدلر شدكلر، يعدين: أأ ا)نعدا  علديق    اةندة ترانقده الكرامدة 
يطلددلا صدددواتك  اب ددم وا)تاو نددأجره  حنمللددة ال،دديء والثندداء نددال حي ددلأ خبجددل العطدداء، وهددل مددم وييددل وللدده تعدداك أال ت

 ا مللك د  الذي مل يعطيه إايه  أ د وتلي تف ل مم هللا، ووريب منه ولع لييد:          
 د   بلاسب ال  م هنعامقا أي أتخذ هنعامقا  نف قا نال منة ) د عليقا.   
[و كعد أأ أمر هللا رسلله صلى 9ه أندادا تلي رب العا ني أول أئنك  لتكفروأ ابلذي خلق ا)رض   يلمني وؤعللأ ل 

هللا عليه وسل  أأ جييب ا ،ربني  نه ك،ر يل ى إليه نما  لي إةاءه  إك اإل اأ أمره عقب تلي حعاودة إرشداده  إك 
وا ددد، كطريقددة التددلكيو  امجدق علددى هنريقددة االسددتفقا  عددم بفددره  ابهلل، مدددجما   تلددي تددذبقه  اب)دلددة الدالددة علددى أأ هللا

 على إشرابق  كه    ني وضلح الدالئل على انفراده ابخللق واتصانه كتما  القدرة والعل . 
 نجملة أول أئنك  لتكفروأو إك رخرها استئناي اكتدائي رأ هل جلاب رأ عم م ملأ ود  أإننا عامللأو.  
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يو نقللدده أأئددنك  لتكفددروأو بقللده   سددلرة اليقددرة أبيدد  تكفددروأ وأدملة االسددتفقا  ا فتددتح هبددا الكددال  م دتعملة   التددلك 
 ابهللو. 

و  االنتتاح ابالستفقا  و ر  التلبيد ت،ليق لتلقي ما كعد تلي لداللة تلي على أأ أمرا مقما سيلقى إلديق ، وتلبيدد   
ا   الكدال  الفصديح، ليكدلأ اإلنكدار اخلرب بأإأو وال  االكتداء كعد االسدتفقا  التدلكي ي أو التعجيديب اسدتعماع وارد بثدق 

)مدر حمقددق، وهددل هنددا ميددين علددى أهد  حي دديلأ أهدد  مقتدددوأ وعلددى ؤدداهلق  ا الزمدة كددني االنفددراد ابخللددق وكددني اسددتحقاق 
اإلنددراد ابلعيددادة نددأعلملا كتلبيددد أهدد  يكفددروأ، وكتددلكي ق  علددى تلددي، نددالتلكيو ا فدداد مددم االسددتفقا  م ددلط علددى حتقيددق  

هلل، وتلددي مددم اليالدددة اب كانددة العليددا، وا تمدداع أأ يكددلأ التلبيددد م ددلطا علددى التددلكيو واإلنكددار ولددب لنظددا  بفددره  اب
 الكال . 

وجميء نعل أتكفروأو كصي ة ا  ارن إلنادة أأ ؤدد بفره  يلما نيلما م  سطلن ا)دلدة الديت تقت دي اإلودالن عنده أمدر  
 أ ق ابلتلكيو. 

نفراد ابإلدية، نلما أشربلا معه ردة بانلا واوعني   إكطداع إديتده )أ التعددد يندا   قيقدة اإلديدة ومعو الكفر كه الكفر اب 
 نكأه  أنكروا وجلده )ه   ا أنكروا صفاى تاته نقد تصلره على دق بنقة. 

 لق هبا إدماو. وأدم    هذا االستدالع كياأ خلق هذه العلامل، نمحل االستدالع هل صلة ا لصلع، وأما ما تع 
 وا)رض: هي الكرة ا)رضية حا نيقا مم ايك  وحبار، أي خلق جرمقا.  
واليلماأ: تثنيدة يدل ، وهدل امجصدة الديت كدني هنلدلن ال،دم  مدم ا ،درق وهنللعقدا رنيدة. وا دراد:   مددة ت داوي يدلمني  دا  

ا علدى ا)رض مل يظقدرا إال كعدد خلدق ا)رض، عرنه الناق كعد خلق ا)رض )أ النلر والظلمة اللدذاأ يقددر اليدل  كظقلرأد
 وود تقد  تلي   سلرة ا)عراي. 

وإيا اكتد  كذبر خلق ا)رض )أ ررره أظقدر للعيداأ وهدي   متنداوع اإلن داأ، ندال جدر  أأ باندا امججدة علديق  خبلدق  
 خبالققا أوضح وأشن . ا)رض أسيق هلضا. و)أ النعمة حا حتتلي عليه ا)رض أولا وع  نيظقر ويح الكفراأ 

وعط  أوؤعللأ له أنداداو على ألتكفروأو تف ق لكفره  ابهلل. وباأ مقت ى الظاهر أأ   التف دق ال يعطد  نعددع  
 إك عطفه ليكلأ م ملنة م تقال كذاته. 

 وا)نداد: مج  ند كك ر النلأ وهل ا ثل. وا راد: أنداد   اإلدية.  
لصدددلع دوأ االسددد  العلددد   دددا تددد تأ كددده الصدددلة مدددم تعليدددل التدددلكيو، )أ الدددذي خلدددق ا)رض هدددل والتعيدددق عدددم اةاللدددة اب  

 ا  تحق للعيادة. 
واإلشارة بأتلي رب العا نيو إك أالذي خلدق ا)رض   يدلمنيو و  اإلشدارة ندداء علدى كدالدة رأيقد  إت مل يتفطندلا إك  

وما نيقدا، وال إك أأ ركلكيتده تقت دي انتفداء الندد وال،دريي، وإتا  أأ الذي خلق ا)رض هل رب العا ني )نه خالق ا)رض 
باأ هل رب العا ني نقل ري مدا دوأ العدا ني مدم ا)جنداق الديت هدي أ دط مدم العقدالء بامججدارة وا)خ،داب الديت منقدا 

 صن  أصنامق . 
 ومجلة أتلي رب العا نيو معرتضة كني ا عطلناى على الصلة.  
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 3798صفحة : 
 
[و عط  على نعل الصلة 10أوجعل نيقا رواسي مم نلوقا وابرك نيقا وودر نيقا أولا ا   أركعة أاي  سلاء لل ائلني   

ال على معملع الفعل، نجملة أوجعل نيقا رواسيو ا  صدلة رنيدة   ا عدو، ولدذلي جديء كفعدل رخدر ددق نعدل أخلدقو 
ق أجدملاء تتصدل هبدا إمدا مدم جن دقا باةيداع وإمدا مدم ددق )أ هذا اةعل تكدليم رخدر  صدل كعدد خلدق ا)رض وهدل خلد

 جن قا با)ولاى ولذلي أعقب كقلله أ  أركعة أاي و كعد ولله أ  يلمنيو. 
والرواسي: الثلاكا، وهل صفة للجياع )أ اةياع  جارة ال تنتقل خبالي الرماع والكثيداأ، وهدي بثدقة   كدالد العدرب.  

ليه بقلله تعداك أومدم رايتده اةدلاري   اليحدرو أي ال دفم اةدلاري. وودد تقدد  تف دقه و ذي ا لصلي لداللة الصفة ع
 عند ولله تعاك أوجعلنا   ا)رض رواسي أأ ايد هب و   سلرة ا)نيياء. 

 دل ووص  الرواسي بأمم نلوقاو الستح ار الصلرة الرائعة  ناظر اةياع، نمنقا اةميل ا نظر اجمللدل ابخل درة أو ا ك 
 ابلثللو، ومنقا الرهيب ا رأا مثل جياع النار  الربابني  ، واةياع ا عدنية ال لد. 

وأابرك نيقاو جعل نيقا الرببة. والرببة: اخلق النان ، و  ا)رض خقاى بثقة نيقا رزق اإلن اأ وماشيته، ونيقدا الدرتاب  
 وامججارة وا عادأ، وبلقا كرباى. 

قدارا، واع تعاك أود جعل اله لكل شيء ودراو. وا قدار: النصاب ابدود ابلنلن أو الكمية، وأودرو جعل ودرا، أي م  
نمعو أودر نيقا أولا او أنه خلدق   ا)رض القدلا الديت تن،دأ منقدا ا)ودلاى وخلدق أصدلع أجنداق ا)ودلاى وأنلاعقدا مدم 

ر هبدا تللدد امجيددلاأ مدم الددواب والطدق، ومدا يتللدد مندده امجدب للحيدلب، والكدأل والكمدأة، والندلا للثمددار، وامجدرارة الديت يتدأث
 امجيتاأ ودواب اليحار وا)هار. 

ومم التقدير: تقدير بل نلن حا يصلح له مم ا)وواى مم  ر أو كرد أو اعتداع. وأشار إك تلي ولله أوهللا أنيتك  مدم  
 و وولله أوجعل لك  مم جللد ا)نعا  كيلاتو ا ية. ا)رض نيااتو وأيا القلع نيه، وولله أوجعل لك  سراكيل تقيك  امجر

ومج  ا)ولاى م انا إك ضمق ا)رض يفيد العمل ، أي مجي  أولا ا وعملمده ابعتيدار تعددد ا قتداتني، نللددواب أودلاى،  
تطاب وللطق أولاى، وللل لش أولاى، وللملوا   أولاى، وللح،راى أولاى، وجعل لإلن اأ مجي  تلي ا)ولاى  ا اس

 منقا بما أناده ولله تعاك أهل الذي خلق لك  ما   ا)رض مجيعاو وم ى الكال  عليه   سلرة اليقرة. 
ووللده أ  أركعدة أاي و نذلكدة جملمدلن مددة خلددق ا)رض جرمقدا، ومدا عليقدا مدم رواسددي، ومدا ويقدا مدم القدلا، ندددخل    

و نكأنه ويل:   يلمني رخريم نتلي أركعة أاي ، نقللده   أأركعدة أاي و هذه ا)ركعة ا)اي  اليلماأ اللذاأ   ولله أ  يلمني
نذلكة، وعدع عم تلي إك ما   ن   ا ية لقصد اإلجياز واعتمادا على ما أيا كعده مم ولله أنق اهم سي  مسداواى 

 خلددق ا)رض ومددا   يددلمنيو، نلددل بدداأ اليلمدداأ اللددذاأ و ددى نيقمددا خلددق ال ددماواى زائددديم علددى سددتة أاي  انق ددا  
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عليقددا لصددار جممددلن ا)اي  مثانيددة، وتلددي ينددا  اإلشددارة إك عدددة أاي  ا)سدديلن، نددإأ اليددل  ال دداك  يددل  نددرا  مددم التكددليم. 
 و كمة التمديد لل لق أأ يق  على صفة باملة متناسية. 

ة. وودرأه أكدل جعفدر مرنلعدا علدى وأسلاءو ورأه اةمقدلر ابلنصدب علدى امجداع مدم أأاي و أي باملدة ال نقد  نيقدا وال زايد 
 االكتداء كتقدير: هي سلاء. وورأه يعقلب جمرورا على اللص  عأأاي و. 

وألل ائلنيو يتنازعه بل مم أنعاع أجعل، وابرك، وودرو نيكلأ ألل ائلنيو مج  سائل حعو الطالب للمعرنة، وجيلز أأ  
 ددائلنيو متعلقدددا كفعددل أودددر نيقدددا أولا دداو نيكددلأ ا دددراد يتعلددق ححددذوي، أي كيندددا تلددي لل ددائلني وجيدددلز أأ يكددلأ عأال

 ابل ائلني الطاليني للقلى. 
 [و  11أم استلا إك ال ماء وهي دخاأ نقاع دا ولألرض ائتيا هنلعا أو برها والتا أتينا هنائعني  
 

 3799صفحة : 
 
م م دملأ اةملدة ا عطدلي عليقدا، نددأأ أمو للرتتيدب الدرتيب، وهدي تددع علدى أأ م دملأ اةملدة ا عطلندة أهد  مرتيدة مد  

خلق ال ماواى أعظ  مم خلق ا)رض، وعلا قا أبثر وأعظ ، نجديء حبدري الرتتيدب الدرتيب كعدد أأ و دي  دق االهتمدا  
كذبر خلق ا)رض  ن يلىف ا قت ياأ  ققما. ولي  هذا حقتض أأ اإلرادة تعلقا خبلق ال ماء كعد ادا  خلدق ا)رض 

 ال ماء وو  كعد خلق ا)رض بما سيأا.  وال مقت يا أأ خلق
واالستلاء: القصد إك ال،يء تلا ال يعرتضه شيء رخر. وهل اثيل لتعلق إرادة هللا تعاك إبجياد ال دماواى، وودد تقدد     

ع ددا ولله تعاك أهل الذي خلق لك  ما   ا)رض مجيعا م اسدتلا إك ال دماءو   سدلرة اليقدرة. ورحدا بداأ   وللده أنقدا
ولألرض ائتيا هنلعا أو برهاو إشدارة إك أنده تعداك تلجقدا إرادتده خللدق ال دماواى وا)رض تلجقدا وا ددا م اختلد  زمدم 
اإلرادة التنجيددملي كتحقيددق تلددي نتعلقددا إرادتدده تنجيددملا خبلددق ال ددماء م خبلددق ا)رض، نعددرب عددم تعلددق اإلرادة تنجيددملا خللددق 

لي التلجه عدرب عنده ابالسدتلاء. ويددع لدذلي وللده أنقداع ددا ولدألرض ائتيدا هنلعدا أو  ال ماء كتلجه اإلرادة إك ال ماء، وت
 برها والتا أتينا هنائعنيو نفعل أائتياو أمر للتكليم. 

 والدخاأ: ما يتصاعد مم اللولد عند التقاب النار نيه.  
 ا عماءو. وولله أوهي دخاأو ت،ييه كليغ، أي وهي مثل الدخاأ، وود ورد   امجديث أأها بان 
وويل: أراد ابلدخاأ هنا شيئا مظلما، وهل ا لانق  ا   سفر التكليم مم ولدا أوعلى وجه ال مر ظلمدةو وهدل كعيدد عدم  

ولع النيب صلى هللا عليه وسدل  أنده مل يكدم   اللجدلد مدم امجدلادر إال العمداء، والعمداء: سدحاب رويدق، أي رهنلكدة دويقدة 
 خلق هللا منه ا لجلداى، وهل الذي يناسب بلأ ال ماء ئللوة ويل ا)رض.  وهل تقريب للعنصر ا)صلي الذي

ومعو أوهي دخاأو أأ أصل ال ماء هدل تلدي الكدائم ا ،ديه ابلددخاأ، أي أأ ال دماء بلندا مدم تلدي الددخاأ بمدا   
 وجلد ا)رض. تقلع: عمدى إك هاته الن لة وهي نلاة ناخرتى دا أخصب تركة، نتكلأ مادة ال ماء ملجلدة ويل 
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وولله أنقاع دا ولألرضو تفريد  علدى نعدل أاسدتلا إك ال دماء وهدي دخداأو نيكدلأ القدلع ملجقدا إك ال دماء وا)رض  
 ينئذ، أي ويل خلق ال ماء ال حمالة وويل خلدق ا)رض، )نده جعدل القدلع ددا مقدارم القدلع لل دماء، وهدل ودلع تكدليم. 

ادة تكلينقمددا وهددي الدددخاأ )أ ال ددماء تكلنددا مددم العمدداء جبمددلد شدديء مندده أي تعلددق القدددرة ابل ددماء وا)رض، أي حدد
مسدي جلددا نكاندا منده ال دماء وتكدلأ مد  ال دماء ا دداء وتكلندا ا)رض كيدي  ظقدر   تلدي ا داء بمدا جداء اإلصددحاح 

 ا)وع مم سفر التكليم مم التلراة. 
معنداه امجقيقدي ددق مدراد )أ ال دماء وا)رض ال يتصدلر أأ أيتيدا، واإلتياأ   ولله أائتياو أصله: اجمليء واإلوياع و ا باأ  

وال يتصددلر منقمددا هنلاعيددة أو براهيددة إت لي ددتا مددم أهددل العقددلع واالدرابدداى، وال يتصددلر أأ هللا يكرأددا علددى تلددي )ندده 
يالدة ا كاندة يقت ي خروجقما عم ودرته ابد  تي كدء تعني الصري عم ا عو امجقيقي وتلي   د وجقني دما مم ال

العليدددا: اللجددده ا)وع: أأ يكدددلأ اإلتيددداأ م دددتعارا لقيدددلع التكدددليم بمدددا اسدددتعق للعصدددياأ اإلدابر   وللددده تعددداك أم أدكدددر 
ي دعىو، ووددلع النديب صددلى هللا عليده وسددل    ديلمة  ددني امتند  مددم اإل داأ والطاعددة   وندد ولمدده كدين  نيفددة  لدئم أدكددرى 

 ر النفلر والفرار للعصياأ. ليعقرني هللا  ، وبما ي تعا
نمعو أائتياو امتدثال أمدر التكدليم. وهدذا االمتثداع م دتعار للقيدلع وهدل مدم كنداء اجملداز علدى اجملداز ولده مكاندة   اليالددة،  

 والقلع على هذا اللجه م تعار لتعلق القدرة اب قدور بما   ولله أأأ يقلع له بم نيكلأو. 
عم عد  اليد مم ويلع ا)مر وهل اثيل لتمكم القدرة مم إجيادأا على وندق إرادة هللا تعداك وولله أهنلعا أو برهاو بناية  

 نكلمة أهنلعا أو برهاو جارية جمرا ا)مثاع. 
 وأهنلعا أو برهاو مصدراأ ووعا  الني مم ضمق أائتياو أي هنائعني أو بارهني.  
   
 

 3800صفحة : 
 
ا ولألرض ائتيا هنلعا أو برهاو م دتعملة اثديال ديئدة تعلدق وددرة هللا تعداك لتكدليم واللجه الثاين: أأ تكلأ مجلة أنقاع د  

ال ماء وا)رض لعظمة خالققما هبيئة صدور ا)مر مم رمر مطان للعيد ا دأتوأ ابمج دلر لعمدل شداق أأ يقدلع لده: ائدا 
مراعدداة م،دداهبة أجددملاء اديئددة ا ربيددة  ددذا العمددل هنلعددا أو برهددا، لتلودد  إابئدده مددم اإلودددا  علددى تلدي العمددل، وهددذا مددم دوأ

ا ،ديقة )جددملاء اديئددة ا ،دديه هبددا، نددال وددلع وال مقددلع، وإيددا هدل اثيددل، ويكددلأ أهنلعددا أو برهدداو علددى هددذا مددم اددت  اديئددة 
 ا ،يقة. 

 وا قصلد على بال االعتياريم تصلير عظمة القدرة اإلدية ونفلتها   ا قدوراى دوا أو جلا.  
ه أوالتددا أتينددا هنددائعنيو نيجددلز أأ يكددلأ وددلع ال ددماء وا)رض م ددتعارا لداللددة سددرعة تكلهمددا ل،دديققما ك ددرعة وأمددا وللدد 

امتثاع ا أملر ا طي  عم هنلاعية نإنه ال يرتدد وال يتلكأ على هنريقة ا كنية والت ييل مم ابب ودلع الراجدمل الدذي ال يعدري 
 تعيينه:          

This file was downloaded from QuranicThought.com



ل بثددق، وجيددلز أأ يكددلأ اثدديال ديئددة تكددلأ ال ددماء وا)رض عنددد تعلددق ودددرة هللا تعدداك امددتأل امجددلض وودداع: وطددين وهدد  
كتكلينقما هبيئدة ا دأملر كعمدل تقليده عدم هنلاعيدة. وأدا اعتيداراأ متقدارابأ، إال أأ القدلع، واإلتيداأ، والطدلن، علدى االعتيدار 

ز   الرتبيدب علدى مدا هدل معلدل  مدم الفدرق كدني اجملداز ا)وع تكلأ جمازاى، وعلى االعتيار الثداين تكدلأ  قدائق وإيدا اجملدا
 ا فرد واجملاز ا ربب   نم اليياأ. 

وإيا جاء ولله أهنائعنيو كصدي ة اةمد  )أ لفدظ ال دماء ي،دتمل علدى سدي  مسداواى بمدا وداع تعداك إثدر هدذا أنق داهم  
 ال ماء وا)رض لي  دما أتنيث  قيقي. سي  مساواىو ناالمتثاع صادر عم مج ، وأما بلنه كصي ة مج  ا ذبر نألأ 

وأمددا بلندده كصددي ة مجدد  العقددالء نددذلي ترشدديح للمكنيددة ا تقدمددة مثددل وللدده تعدداك أإين رأيددا أ ددد ع،ددر بلبيددا وال،ددم   
 والقمر رأيتق  يل ساجديمو. 

 أنق اهم سي  مساواى   يلمنيو تفري  على ولله أنقاع دا ولألرض ائتياو.  
 اإلكداعي )أ نيه معو اإلاا  وامجك ، نقل يقت ي االكتكار واإلسران، بقلع أيب تليب ادذيل:          والق اء: اإلجياد  
وعليقما م روداتأ و اأا                      داود أو صن  ال اكغ تيد  وضمق أنق اهمو عائد إك ال ماواى علدى   

 اعتيار أتنيث لفظقا، وهذا تفنم. 
واىو علدددى أنددده  ددداع مدددم ضدددمق أو ددداهمو أو عطددد  كيددداأ لددده، وجدددلز أأ يكدددلأ مفعدددلال رنيدددا سدددي  مسدددا0وانتصدددب   

 عأو اهمو لت مني أو اهمو معو صقهم، وهذا بقلله   سلرة اليقرة أن لاهم سي  مساواىو. 
رة أأ ا)ظقدر وباأ خلق ال ماواى   يلمني ويل أركعدة ا)اي  الديت خلقدا نيقدا ا)رض ومدا نيقدا. وودد كيندا   سدلرة اليقد 

 أأ خلق ال ماء باأ ويل خلق ا)رض وهل ا ناسب لقلاعد عل  اديئة. ولي    هذه ا ية ما يقت ي تلي. 
وإيا بانا مدة خلق ال ماواى ال ي  أوصدر مدم مددة خلدق ا)رض مد  أأ عدلامل ال دماواى أعظد  وأبثدر )أ هللا خلدق  

نفصاع كع قا عم كعض وتفرو  أ جامقا كع قا عم خروو كعض ال ماواى ككيفية أسرن نلعل خلق ال ماواى باأ اب
 رخر منه، وهل الذي وركه  كماء اليلمأ ا)ودملأ حا مسله صدور العقلع مناسية  ا تربيا كه مم اةلاهر. 

وأمددا خلددق ا)رض نا)شدديه أندده كطريقددة التللددد ا يطدد، )هددا تكلنددا مددم العناصددر الطييعيددة نكدداأ تللددد كع ددقا عددم كعددض  
 أي ا. أوما يعل  جنلد ركي إال هلو. 

وهذه ا)اي  بانا هي ميدأ االصطالح على ترتيب أاي  ا)سديلن وودد خداض ا ف دروأ   تعيدني ميددأ هدذه ا)اي ، نأمدا   
بتب اليقلد نفيقا أأ ميدأ هذه ا)اي  هل ا) د وأأ سادسقا هل يل  اةمعة وأأ يل  ال يا جعلده هللا خلدلا مدم اخللدق 

 هنقلق دينق  اةاعلة يل  ال يا يل  را ة للناق ودواهب  اوتداء إبهاء خلق العا ني. ليلانق 
وعلى هذا االعتيار جرا العرب   ت مية ا)اي  اكتداء مم ا) د الذي هل حعو أوع أو وا د، وامسه   العركية القد دة   

 ي ا)صل ا)صيل الصطالح ا)متني. أوع  وتلي سرا إليق  مم تعالي  اليقلد أو مم تعالي  أسيق بانا ه
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واللجه الثاين: أأ تكلأ مجلة أنقاع دا ولألرض ائتيا هنلعا أو برهاو م دتعملة اثديال ديئدة تعلدق وددرة هللا تعداك لتكدليم   

يقدلع لده: ائدا  ال ماء وا)رض لعظمة خالققما هبيئة صدور ا)مر مم رمر مطان للعيد ا دأتوأ ابمج دلر لعمدل شداق أأ
ددذا العمددل هنلعددا أو برهددا، لتلودد  إابئدده مددم اإلودددا  علددى تلدي العمددل، وهددذا مددم دوأ مراعدداة م،دداهبة أجددملاء اديئددة ا ربيددة 
ا ،ديقة )جددملاء اديئددة ا ،دديه هبددا، نددال وددلع وال مقددلع، وإيددا هدل اثيددل، ويكددلأ أهنلعددا أو برهدداو علددى هددذا مددم اددت  اديئددة 

 ا ،يقة. 
 على بال االعتياريم تصلير عظمة القدرة اإلدية ونفلتها   ا قدوراى دوا أو جلا. وا قصلد  
وأمددا وللدده أوالتددا أتينددا هنددائعنيو نيجددلز أأ يكددلأ وددلع ال ددماء وا)رض م ددتعارا لداللددة سددرعة تكلهمددا ل،دديققما ك ددرعة  

ية والت ييل مم ابب ودلع الراجدمل الدذي ال يعدري امتثاع ا أملر ا طي  عم هنلاعية نإنه ال يرتدد وال يتلكأ على هنريقة ا كن
 تعيينه:          

امددتأل امجددلض وودداع: وطددين وهددل بثددق، وجيددلز أأ يكددلأ اثدديال ديئددة تكددلأ ال ددماء وا)رض عنددد تعلددق ودددرة هللا تعدداك   
يداأ، والطدلن، علدى االعتيدار كتكلينقما هبيئدة ا دأملر كعمدل تقليده عدم هنلاعيدة. وأدا اعتيداراأ متقدارابأ، إال أأ القدلع، واإلت

ا)وع تكلأ جمازاى، وعلى االعتيار الثداين تكدلأ  قدائق وإيدا اجملداز   الرتبيدب علدى مدا هدل معلدل  مدم الفدرق كدني اجملداز 
 ا فرد واجملاز ا ربب   نم اليياأ. 

عداك إثدر هدذا أنق داهم وإيا جاء ولله أهنائعنيو كصدي ة اةمد  )أ لفدظ ال دماء ي،دتمل علدى سدي  مسداواى بمدا وداع ت 
 سي  مساواىو ناالمتثاع صادر عم مج ، وأما بلنه كصي ة مج  ا ذبر نألأ ال ماء وا)رض لي  دما أتنيث  قيقي. 

وأمددا بلندده كصددي ة مجدد  العقددالء نددذلي ترشدديح للمكنيددة ا تقدمددة مثددل وللدده تعدداك أإين رأيددا أ ددد ع،ددر بلبيددا وال،ددم   
 والقمر رأيتق  يل ساجديمو. 

 أنق اهم سي  مساواى   يلمنيو تفري  على ولله أنقاع دا ولألرض ائتياو.  
 والق اء: اإلجياد اإلكداعي )أ نيه معو اإلاا  وامجك ، نقل يقت ي االكتكار واإلسران، بقلع أيب تليب ادذيل:           
  وضمق أنق اهمو عائد إك ال ماواى علدى وعليقما م روداتأ و اأا                      داود أو صن  ال اكغ تيد  

 اعتيار أتنيث لفظقا، وهذا تفنم. 
سدددي  مسددداواىو علدددى أنددده  ددداع مدددم ضدددمق أو ددداهمو أو عطددد  كيددداأ لددده، وجدددلز أأ يكدددلأ مفعدددلال رنيدددا 0وانتصدددب   

 عأو اهمو لت مني أو اهمو معو صقهم، وهذا بقلله   سلرة اليقرة أن لاهم سي  مساواىو. 
ال ماواى   يلمني ويل أركعدة ا)اي  الديت خلقدا نيقدا ا)رض ومدا نيقدا. وودد كيندا   سدلرة اليقدرة أأ ا)ظقدر  وباأ خلق 

 أأ خلق ال ماء باأ ويل خلق ا)رض وهل ا ناسب لقلاعد عل  اديئة. ولي    هذه ا ية ما يقت ي تلي. 
أأ عدلامل ال دماواى أعظد  وأبثدر )أ هللا خلدق  وإيا بانا مدة خلق ال ماواى ال ي  أوصدر مدم مددة خلدق ا)رض مد  

ال ماواى ككيفية أسرن نلعل خلق ال ماواى باأ ابنفصاع كع قا عم كعض وتفرو  أ جامقا كع قا عم خروو كعض 
 رخر منه، وهل الذي وركه  كماء اليلمأ ا)ودملأ حا مسله صدور العقلع مناسية  ا تربيا كه مم اةلاهر. 
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نا)شدديه أندده كطريقددة التللددد ا يطدد، )هددا تكلنددا مددم العناصددر الطييعيددة نكدداأ تللددد كع ددقا عددم كعددض وأمددا خلددق ا)رض  
 أي ا. أوما يعل  جنلد ركي إال هلو. 

وهذه ا)اي  بانا هي ميدأ االصطالح على ترتيب أاي  ا)سديلن وودد خداض ا ف دروأ   تعيدني ميددأ هدذه ا)اي ، نأمدا   
ه ا)اي  هل ا) د وأأ سادسقا هل يل  اةمعة وأأ يل  ال يا جعلده هللا خلدلا مدم اخللدق بتب اليقلد نفيقا أأ ميدأ هذ

 ليلانق هنقلق دينق  اةاعلة يل  ال يا يل  را ة للناق ودواهب  اوتداء إبهاء خلق العا ني. 
وامسه   العركية القد دة   وعلى هذا االعتيار جرا العرب   ت مية ا)اي  اكتداء مم ا) د الذي هل حعو أوع أو وا د، 

 أوع  وتلي سرا إليق  مم تعالي  اليقلد أو مم تعالي  أسيق بانا هي ا)صل ا)صيل الصطالح ا)متني. 
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والذي ت،قد له ا)خيار مم ال نة أأ خلدق رد  يدل  اةمعدة وأنده رخدر أاي  ا)سديلن، وأنده خدق أاي  ا)سديلن وأن دلقا،   

د والنصارا اختلفلا   تعيني اليل  ا)ن ل مم ا)سيلن، وأأ هللا هدا إليه ا  دلمني. وداع النديب صدلى هللا عليده وأأ اليقل 
وسل   نقذا اليل   أي اةمعة  هل اليل  الذي اختلفلا نيه نقدام هللا إليه نالناق لنا نيه تي  اليقلد ددا والنصارا كعد دد  

د ادا  خلدق ال دماء وا)رض نتعدني أأ يكدلأ يدل  خلقده هدل اليدل  ال داك . وودد روا . وال خالي   أأ هللا خلق رد  كع
م ل    صحيحه عم أيب هريدرة عدم النديب صدلى هللا عليده وسدل  :أأ هللا اكتددأ اخللدق يدل  ال ديا  . وودد ضدعفه الي داري 

 اة سنده نظنه مرنلعا. واكم ا ديين  نه مم بال  بعب ا) يار  در كه أاب هريرة وإيا اشتيه على كعض رو 
ودذه تفصيالى لي  وراءها هنائل وإيا أ منا كه هنا لئال يعرو التف ق عنقا نيق  مم يراها   دقة    قة وإيدا مقصدد  

 القررأ العربة. 
 أوأو ى   بل مساء أمرها وزينا ال ماء الدنيا حصاكيح و فظاو أوأو ىو عط  على أنق اهمو.  
اخلفي، ويطلق الل ي على  صلع ا عرندة   نفد  مدم يدراد  صدلدا عندده دوأ ودلع، ومنده وللده تعداك والل ي: الكال   

  كاية عم زبراي أنأو ى إليق و أي أومأ إليق  حا دع على معو: سيحلا ككرة وع،يا. وولع أيب دلاد:          
الرويداء م يتلسد  نيدده نيطلدق علدى إددا  هللا تعدداك يرمدلأ ابخلطدب الطدلع واترة                      و دي ا ال ددظ خيفدة   

ا  للواى  ا تتطليه  ا نيه صال قا بقللده أوأو دى ركدي إك النحدل أأ اختدذي مدم اةيداع كيدلاتو أي جيلقدا علدى إدراك 
إك ولله أ أ تلي وتطليه، ويطلق على ت  ق هللا تعاك كعض ئللواته لقيلع أثر ودرته بقلله أإتا زلمللا ا)رض زلملاداو 

 ركي أو ى داو. 
والل ي   ال ماء يق  على مجي  هذه ا عاين مم استعماع اللفظ    قيقته وجمازاته، نقدل أو دى   ال دماواى كتقددير  

نظدد  جاتكيتقددا، وتقددادير سددق بلابيقددا، وأو ددى نيقددا خبلددق ا الئكددة نيقددا، وأو ددى إك ا الئكددة حددا يتلقلندده مددم ا)مددر حددا 
 واع تعاك أوه   مره يعلملأو وواع أي يحلأ الليل والنقار ال يفرتوأو. يعلملأ، 
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وأأمرهاو حعو شأها، وهل يصدق ككل ما هل مم مالك ا ا مم سكاها وبلابيقا وااسي جرمقا واةاتكيدة كينقدا وكدني  
 ودر نيقا أولا او. ما جياورها. وتلي مقاكل ولله   خلق ا)رض أوجعل نيقا رواسي مم نلوقا وابرك نيقا و 

 وانتصب أأمرهاو على نملن اخلانض، أي  مرها أو على ت مني أو ى معو ودر أو أودن.  
ووو  االلتفاى مم هنريق ال يية إك هنريق التكل    ولله أوزينا ال دماء الددنيا حصداكيحو ؤديددا لن،داط ال دامعني لطدلع   

ا)رض   يلمنيو م  إظقار العناية كت صي  هذا الصدن  الدذي ينفد   استعماع هنريق ال يية اكتداء مم ولله أابلذي خلق
الناق دينا ودنيا وهل خلق النجل  الدويقدة وال،دقب كت صيصده ابلدذبر مدم كدني عمدل  أوأو دى   بدل مسداء أمرهداو، نمدا 

 ال ماء الدنيا إال مم مجلة ال ماواى، وما النجل ، استعق دا ا صاكيح  ا ييدو مم نلرها. 
نتصب أ فظاو على أنه مفعلع )جله لفعل حمذوي دع عليه نعل أزيناو. والتقدير: وجعلناهدا  فظدا. وا دراد:  فظدا وا 

 لل ماء مم ال،ياهنني ا  رتوة لل م . وتقد  الكال  على نظقه   سلرة الصاناى. 
نلوقداو إك وللده أوزيندا ال دماء  [و اإلشدارة إك ا دذبلر مدم وللده أوجعدل نيقدا رواسدي مدم12أتلي تقدير العمليمل العلدي   

 الدنيا حصاكيح و فظاو. 
 والتقدير: وض  ال،يء على مقدار معني، وتقد  نظقه   سلرة ي . وتقد  وجه إيثار وصفي أالعمليمل العلي و ابلذبر.  
أال  [ إت جدداء   الرسددل مددم كددني أيددديق  ومددم خلفقدد 13أنددإأ أعرضددلا نقددل أنددذرتك  صدداعقة مثددل صدداعقة عدداد ومثددلد  

 تعيدوا إال هللاو  
 

 3802صفحة : 
 
كعددد أأ وددرعتق  امججددة لدديت ال تددرتك لل،ددي م ددراب إك النفددلق كعدددها   أأ هللا منفددرد ابإلديددة )ندده منفددرد إبجيدداد العددلامل    

ل إعالنده بلقا. وباأ ثيلى الل دانية مم شأنه أأ يمليل الرييدة   أأ القدررأ مندملع مدم عندد هللا )هد  مدا بفدروا كده إال )جد
كنفي ال،ريي عم هللا تعاك، نلما استياأ تلي باأ ال،أأ أأ يفيئلا إك تصديق الرسلع واإل اأ ابلقدررأ، وأأ يقلعدلا عدم 
إعراضدددق  ابكدددي عدددنق  كقللددده   أوع ال دددلرة أندددأعرض أبثدددره  نقددد  ال ي دددمعلأو ا ، نلدددذلي جعدددل اسدددتمراره  علدددى 

يفددرض ابدداع، نجدديء   جانيدده حبددري أإأو الددذي ا)صددل نيدده أأ يقدد     اإلعددراض كعددد تلددي امججدد  أمددرا مفروضددا بمددا
ا لو  الذي ال جمل  نيه حبصلع ال،رط بقلله تعاك أأنن رب عنك  الذبر صفحا إأ بنت  ولما م رننيو   وراءة مم ودرأ 

 كك ر أملة أإأو. 
ييندة وبداكروا نيقدا، نالفعدل م دتعمل   معدو نمعو أنإأ أعرضلاو إأ اسدتمروا علدى إعراضدق  كعدد مدا هدديتق  ابلددالئل ال 

 االستمرار بقلله أاي أيقا الذيم رمنلا رمنلا ابهلل ورسللهو. 
واإلنذار: الت لي ، وهل هنا ختلي  كتلو  عقداب مثدل عقداب الدذيم شداهبله    اإلعدراض خ،دية أأ حيدل هبد  مدا  دل  

وا دد، ولدي  هدل وعيددا )أ وري،دا مل تصديق  صداعقة مثدل  ولئي، كناء على أأ ا عدروي أأ ؤدري أنعداع هللا علدى سدنم 
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صاعقة عاد ومثلد، وإأ بانلا ودد سداووأا   التكدذيب واإلعدراض عدم الرسدل و  الدتعلالى الديت تعللدلا هبدا مدم ودلد  ألدل 
 شاء ركنا )نملع مالئكة، وأمقل هللا وري،ا  ن رمم بثق منق  واستأصل بفاره  كعذاب خام. 

قة: مر ختددرو مدد  الددربق حتددرق مددا تصددييه، وتقددد  تبرهددا   وللدده تعدداك أجيعلددلأ أصدداكعق    رتاهدد  مددم و قيقددة الصدداع 
الصلاعقو   سلرة اليقرة. وتطلق على امجادثة ا يدقة ال دريعة اإلهدالك، و دا أضديفا صداعقة هندا إك عداد ومثدلد، وعداد مل 

عقة نقددد اسدتعمل الصدداعقة هنددا    قيقتده وجمددازه، أو هددل مددم  لكقد  الصدداعقة وإيددا أهلكقد  الددريح ومثددلد أهلكدلا ابلصددا
عمل  اجملاوز وا قت ي لذلي على االعتياريم وصد اإلجياز، وليق  اإلمجاع م التفصيل كعد كقلله أنأما عادو إك ولله أحدا  

 بانلا يك يلأو. 
روا اكدم إسدحاق   سدقته أأ عتيدة  وأإتو ظري للماضي، وا عو مثل صاعقتق   ني جاء   الرسل إك رخدر ا ايى. 

كم ركيعة بل  النيب صلى هللا عليه وسل  نيما جاء كه مدم خدالي ولمده ندتال علديق  النديب صدلى هللا عليده وسدل  أ د  تنمليدل 
مدم الر داأ الددر ي و  دن كلدغ أنقددل أندذر   صداعقةو ا يددة، نأم دي عتيددة علدى ند  الندديب صدلى هللا عليده وسددل  ووداع لدده:  

  والر    . مشدتي هللا
 وضمق أجاء  و عائد إك عاد ومثلد ابعتيار عدد بل وييلة منقما.  
ومج  الرسل هنا مم ابب إهنالق صي ة اةم  على االثنني مثل ولله تعاك أنقد ص ا وللككماو، والقرينة واضدحة وهدل  

 استعماع دق عمليمل، وإيا جاءه  رسلالأ هلد وصاحل. 
ومددم خلفقدد و اثيددل مجددرم رسددلع بددل مددنق  علددى هددداه  حبيددث ال يددرتك وسدديلة يتلسددل هبددا إك ووللدده أمددم كددني أيددديق    

إكالدق  الديم إال تلسل هبا. نمثل تلي ابجمليء إك بل منق  اترة مم أمامه واترة مم خلفه ال يدرتك لده جقدة، بمدا يفعدل 
أ مساعده، وهدذا التمثيدل نظدق الدذي   امجري  على حتصيل أمر أأ يتطليه ويعيدد تطليده وي دتلعب مظداأ وجدلده أو مظدا

 ولله تعاك  كاية ال،يطاأ أم  تينق  مم كني أيديق  ومم خلفق  وعم أ اه  وعم مشائلق و. 
وإيا اوتصر   هذه ا ية على جقتني ومل ت تلعب اةقاى ا)رك  بما مثل  اع ال،يطاأ   وسلسته )أ ا قصلد هندا  

ا قصدلد   امجكايدة عدم ال،ديطاأ اثيدل امجدرم مد  التلقد  حتدذيرا منده وإررة لي  ده   اثيل امجرم نقط وودد  صدل، و 
 نفلق الناق. 

وأأأ ال تعيدوا إال هللاو تف ق ةملة أجاء   الرسلو لت مم اجمليء معو اإلكال  كقرينة بلأ ناعدل اجملديء متصدفا  هد   
 ع ال،اعر:          رسل، نتكلأ أأأو تف قية عأجاء  و هبذا التأويل بقل 

 إأ حتمال يل خ  حمملدقدا                      ت تلجيا منة عندي كدقدا ويدا   
 أأ تقررأ على أمساء وحيكمدا                      مين ال ال  وأأ ال ت،عرا أ دا    
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لة، وهذا جري على رأي الملئ،ري وابققني مم عد  إت ن ر امجاجة  أ يقرأ ال ال  على أمساء )نه أراد ابمجاجة الرسا  
اشدرتاط تقددد  مجلدة نيقددا معدو القددلع دوأ  رونده كددل االبتفداء كتقددد  مددا أريدد كدده معدو القددلع ولدل مل يكددم مجلدة خالنددا  ددا 

 أهناع كه صا ب م ين اللييب مم أحبار ال يرضاها ا)ريب، أو  ا يت منه عنلاأ أالرسلو مم إكال  رسالة. 
[و  كايدة جدلاب عداد ومثدلد لرسدلليق  نقدد بداأ جدلااب 14اللا لل شاء ركندا )ندملع مالئكدة ندإم حدا أرسدلت  كده بدانروأ أو 

متمدداثال )ندده مشدد، عددم تفكددق متماثددل وهددل أأ تفكددق ا)تهدداأ القاصددرة مددم شددأنه أأ ييددو علددى تصددلراى وأيددة وأوي ددة 
وأنعاله على دق بنققا ويقي لها علدى أ دلاع ا  للوداى، ولدذلي  ختييلية وسف طائية، نإه  يتصلروأ صفاى هللا تعاك

يتماثدل   هدذا  داع أهدل اةقالددة بمدا وداع تعداك أبدذلي مددا أتدى الدذيم مدم وديلق  مددم رسدلع إال وداللا سدا ر أو جمنددلأ 
ق  و ددااي أتلاصددلا كدده كددل هدد  وددل  هنددادلأو، أي كددل هدد  متمدداثللأ   الط يدداأ، أي الكفددر ال،ددديد نتملددي علدديق  أوهددام

 متماثلة. 
ولكلأ جلاهب  جرا   سياق اباورة أتا  كاية ولد  ددق معطلندة  سدللب ا قاولدة، بمدا تقدد  عندد وللده تعداك أوإت  

واع ركي للمالئكدة إين جاعدل   ا)رض خليفدةو ندإأ ودلع الرسدل دد : ال تعيددوا إال هللا ودد  كدي كفعدل نيده داللدة علدى 
 بما تقد  رنفا.   القلع، وهل نعل أجاء  و

 نقلد  ألل شاء ركنا )نملع مالئكةو يت مم إكطاع رسالة الي،ر عم هللا تعاك.  
ومفعلع أشاءو حمذوي دع عليه ال ياق، أي لل شاء ركنا أأ يرسل إلينا )ندملع مالئكدة مدم ال دماء مرسدلني إليندا، وهدذا  

تلي نيما إتا بداأ ابدذوي مددللال عليده جبدلاب   ذي خام هل دق  ذي مفعلع نعل ا ،يئة ال،ائ    الكال  )أ
ألددلو بقللدده تعدداك أنلددل شدداء دددداب  أمجعددنيو، ونكتتدده اإلهبددا  م الييدداأ، وأمددا امجددذي   ا يددة نقددل لالعتمدداد علددى ورينددة 

 ال ياق واإلجياز وهل  ذي عمليمل  فعلع نعل ا ،يئة، ونظقه ولع ا عري:          
لق ظقرهدددا                      عييددددك واست،دددقد إلدقددددي ي،دقددددد وت دددمم بالمقددد  وياسدددا وإأ شدددئا ندددازع  أأ مدددم نددد  

استثنائيا تربييه: لل شاء ركندا أأ يرسدل رسدلال )رسدل مالئكدة يندملد  مدم ال دماء لكنده مل يندملع إليندا مالئكدة نقدل مل ي،دأ أأ 
لد  أندددإم حددا أرسددلت  كدده بددانروأو أي جا ددددوأ يرسددل إلينددا رسددلال. وهددذا إ دداء إك تكدددذييق  الرسددل ودددذا نرعددلا عليدده ودد

 رسالتك  وهل أي ا بناية عم التكذيب. 
أنأما عاد ناستكربوا   ا)رض ك ق امجق وواللا مم أشد منا ولة أومل يروا أأ هللا الذي خلققد  هدل أشدد مدنق  ودلة وبدانلا  

ق  عذاب اخلملي   امجيداة الددنيا ولعدذاب ا خدرة [ نأرسلنا عليق  رحيا صرصرا   أاي  حن اى لنذيق15آبايتنا جيحدوأ 
[و كعد أ  كي عم عاد ومثلد ما اشرتك نيه االمتناأ مم ا كداكرة واإلصدرار علدى الكفدر نصدل 16أخملا وه  ال ينصرأ 

هندا كعددض مدا اختصددا كدده بدل أمددة منقمددا مدم صددلرة الكفددر، وتبدر مددم تلددي مدا لدده مناسددية  دا  ددل ككددل أمدة منقمددا مددم 
 العذاب. 

والفددداء تفريددد  علدددى مجلدددة أوددداللا لدددل شددداء ركندددا )ندددملع مالئكدددةو ا قت دددية أهددد  رن دددلا دعدددلة رسدددلليق  ومل يقيلدددلا إرشدددادأا   
 واستدالدما. 
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وأأماو  ري شرط وتفصيل، وود تقد  الكال  عليقا عند ولله تعداك أنأمدا الدذيم رمندلا نيعلمدلأ أنده امجدق مدم رهبد و    
 سلرة اليقرة. 

ما عاد نمنعق    الكرب، أي التعاظ  وا تقار الناق، نال ني والتاء نيه للميال ة مثل: استجاب، والتعريد    وا عو: نأ 
أا)رضو للعقد، أي أرضق  ا عقلدة. وإيا تبر مم م اويق  االستكيار )أ تكربه  هل الذي صرنق  عم اتيان رسدلد  

 وعم تلو  عقاب هللا. 
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 ق امجقو زايدة ت،ني  الستكياره ، نإأ االستكيار ال يكلأ حبق إت ال مدربر للكدرب كلجده مدم اللجدله )أ مجيد  وولله أك  

ا)مددلر ا  ددرايى ابلكدددرب مددم العلددد  وا دداع وال ددلطاأ والقدددلة ودددق تلدددي ال تيلددغ اإلن دداأ ميلدددغ اخللددل عدددم الددنق  ولدددي  
هللا تعداك. وهدد  ودد ادددرتوا كقدلة أج ددامق  وعدملة أمددتق   لل دعي  النداو   ددق   الكدرب ولددذلي بداأ الكددرب مدم خصددائ 

وادعدددلا أهددد  ال ي لددديق  أ دددد، وهدددل معدددو ودددلد  أمدددم أشدددد مندددا ودددلةو نقدددلد  تلدددي هدددل سددديب اسدددتكياره  )نددده أورثقددد  
االسددت فاي حددم عددداه ، نلمددا جدداءه  هددلد إبنكددار مددا هدد  عليدده مددم ال،ددرك والط يدداأ عظدد  علدديق  تلددي )هدد  اعتددادوا 

  نف ق  وأ لاد  نكذكلا رسلد . العجب 
 نلما باأ ادرتاره  كقل   هل ابعثق  على الكفر ولد  أمم أشد مم ولةو دليال عليه خ  ابلذبر.  
وإيدا عطفددا ابلددلاو مدد  أندده بالييداأ لقللدده أناسددتكربوا   ا)رض ك ددق امجددقو إشدارة إك اسددتقالله ككلندده ملجددب اإلنكددار  

حفدرده منكددر مدم القددلع ندذبر ابلعطدد  علدى نعددل أاسدتكربواو )أ شددأأ العطد  أأ يقت ددي  علديق ، )أ وددلد  تلدي هددل
 ا  ايرة كني ا عطلي وا عطلي عليه، ويعل  أنه ابعثق  على االستكيار ابل ياق. 

سددتفقا  ومجلددة أأو مل يددروا أأ هللا الددذي خلققدد  هددل أشددد مددنق  وددلةو مجلددة معرتضددة، والددلاو اعرتاضددية. والرليددة علميددة، واال 
إنكاري، وا عو: إنكار عد  علمق   أ هللا أشد منق  ولة  يدث أعرضدلا عدم رسدلع رهبد  وعدم إندذاره إايهد  إعدراض مدم 

 ال يكرتر كعظمة هللا تعاك )ه  لل   يلا لذلي   اكه لتلوعلا عذاكه نألويللا على دالئل صدق رسلله. 
 الصدلة مدم اإل داء إك وجده اإلنكدار علديق  ةقلقد   أ هللا أودلا وإجراء وص  أالذي خلقق و علدى اسد  اةاللدة  دا   

مدنق  نددإأ بدله  ئلددلوني معلدل  ددد  ابل درورة، نكدداأ العلد  كدده بانيدا   الداللددة علدى أندده أشدد مددنق  ودلة، وأندده  قيددق  أ 
 حي يلا ل  يه   اكه نينظروا   أدلة صدق رسلله إليق . 

وهددل مفيدد تقليددة امجكدد  حعدو وضددل ه، وإتا بدداأ تلددي امجكد  حمققددا بدداأ عددد  وضدمق أهددل أشددد مدنق و ضددمق نصددل،  
 علمق  حقت اه أشن  وعذره    جقله منتفيا. 

والقدددلة  قيقتقدددا:  الدددة   اة ددد  يتدددأتى هبدددا أأ يعمدددل ا)عمددداع ال،ددداوة، وتطلدددق علدددى الز  تلدددي مدددم القددددرة ووسدددائل  
أن ذها كقلةو   سلرة ا)عراي، وا راد هبا هنا معناها امجقيقي والكنائي ا)عماع، وود تقد  كياأ إهنالوقا   ولله تعاك 
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واجملازي، نقل م تعمل    قيقته تصرحيا وبناية، وجمازه  ا عنده  مم وسائل تذليل صعاب ا)ملر لقلة أج دامق  وودلة 
 :          عقلد . والعرب ت رب ا ثل كعاد   أصالة ررائق  نيقلللأ أأ ال  عادو واع الناك ة

أ ددال  عدداد وأج ددا  مطقددرة                      مددم ا عقددة ا ندداى واإلم ويقللددلأ   وصدد  ا)شددياء الدديت يقددل صددن    
 أمثادا أعاديةو يقلللأ: كئر عادية، وكناء عادي. 

ي عليقددا شدديء تتعلددق كدده و ددا بانددا القددلة ت ددتلمل  سددعة القدددرة أسددند القددلة إك هللا تعدداك حعددو أأ ودرتدده تعدداك ال ي تعصدد 
إرادتده تعداك، وهدذا ا دراد هندا   وللدده أأأ هللا الدذي خلققد  هدل أشدد مدنق  وددلةو أي هدل أوسد  وددرة مدم وددر   نددإهنالق 
القدلة علدى وددرة هللا تعداك حعدو بمداع القددرة، أي عمددل  أتثقهدا وتعلققدا اب مكنداى علدى وندق اإلرادة ال ي تعصدي علددى 

م، وبمدداع دندداه عددم التددأثق لل ددق، وتقددد  عنددد وللدده تعدداك أإأ هللا وددلي شددديد العقددابو   سددلرة تعلددق ودرتدده شدديء  كدد
 ا)نفاع. 

 ومجلة أأو مل يروا أأ هللا الذي خلقق  هل أشد منق  ولةو معرتضة كني اةمل ا تعاهنفة، واللاو نيقا اعرتاضية.  
ى معجملاى رسلد  هلد نل  ي منلا هبا وأصروا على العنداد ومل يدذبر وولله أوبانلا آبايتنا جيحدوأو حيتمل أأ ا راد اب اي  

القددررأ دددلد رايى سددلا أندده أنددذره  عددذااب أيتدديق  مددم ال ددماء، ودداع تعدداك أنلمددا رأوه عارضددا م ددتقيل أوديددتق  ودداللا هددذا 
 عارض  طرم كل هل ما استعجلت  كه ريح نيقا عذاب ألي و نذلي مم تكذييق   وائل ا ايى. 

وحيتمددل أأ ا ددراد اب ايى دالئددل الل دانيددة الدديت   دعددلة رسددلد  وتددذبقه  كددنع  هللا علدديق  بقللدده أواتبددروا إت جعلكدد   
خلفدداء مددم كعددد وددل  نددلح وزادبدد    اخللددق ك ددطةو، ووللدده أواتقددلا الددذي أمدددب  حددا تعلمددلأ أمدددب   نعددا  وكنددني وجندداى 

 وعيلأو. 
اب ايى متأصل نيق . ودلا صدي ة ا  دارن   وللده أجيحددوأو أأ اةحدد متكدرر  ودع نعل أبانلاو على أأ التكذيب 

 نيق  متجدد. 
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ورتب على تلدي وصد  عقداهب   أ هللا أرسدل علديق  رحيدا نأشدارى الفداء إك أأ عقداهب  بداأ م دييا علدى  الدة بفدره    

 حدا ال يرتوددب الندداق اددالك كدده نددإأ النداق يقللددلأ لل،دديء كصدفتقا نددإأ ابعدث بفددره  بدداأ اددرتاره  كقددل  ، نددأهلكق  هللا
الذي ال ي كه كه: هل ريح، لقيق  أأ هللا شديد القلة وأنه ي   القلة   ال،ديء اددني مثدل الدريح ليكدلأ عدذااب وخدملاي، أي 

  اةددل بددالريش، وأأ حتقددقا بمددا ودداع ألنددذيقق  عددذاب اخلددملي   امجيدداة الدددنياو، وأي خددملي أشددد مددم أأ ترتامدداه  الددريح 
تلقيق  هلكى على الرتاب عم ككرة أكيق  ني،اهده  ا اروأ كدايره  جثثا صرعى ود تقلصا جللده  وكليا أج امق   

 بأه  أعجاز خنل خاوية. 
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والريح: ادلو   اددلاء حيددر مدم تعداب  امجدرارة والدربودة، وتنتقدل ملجاتده بمدا تنتقدل أمدلاو اليحدر والدريح الدذي أصداب  
ادا هل الريح الدكلر، وهل الذي يقب مم جقة دكر الكعية واع النيب صلى هللا عليه وسل   نصرى ابلصيا وأهلكا عدد ع

 ابلدكلرو. 
وإيددا بانددا الددريح الدديت أصدداكا عددادا هبددذه القددلة ك دديب وددلة ان دد اط   ادددلاء دددق معتدداد نددإأ االن دد اط يصددق ال،دديء  

ج دا  الدويقدة مدم أجدملاء بيمياويدة ت دمى الدذرة تصدق ابالن د اط ودادرة علدى ال عي  ولاي، بما شلهد   عصرم أأ ا)
 ن   مدينة باملة، وت مى الطاوة الذرية، وود ن   هبا جملء عظي  مم كالد الياابأ   امجرب العامة. 

لميال دة   والصرصر: الريح العاصفة اليت يكلأ دا صرصرة، أي دوي   هيلهبا مم شدة سدرعة تنقلقدا. وت دعي  عيندة ل 
شدد ا كدني أندراد نلعقددا بت دعي  بيكدب للميال دة   بددب. وأصدله صدر، أي صداح، وهددل وصد  ال ي ندث لفظده )ندده ال 

 جيري إال على الريح وهي مقدرة التأنيث. 
والنح اى كفتح النلأ وسكلأ امجاء: مج  حن  كدوأ أتنيث )نه مصدر لفعل حن  بعل ، بقللده تعداك أ  يدل  حند   

  م تمرو.
وورأه من  واكم بثق وأكل عمرو ويعقلب ك كلأ امجاء. وجيلز ب ر امجاء وكه ورأ اليقية على أنه صفة م،يقة مم أحن و  

 إتا أصاكه النح  إصاكة سلء أو ضر شديد. 
وضده الي ا   أوها  العامة. وال  قيقة للنح  وال للي ا ولكنقما عارضاأ لإلن اأ، نالنح  يعرض له مم سدلء  

مملاجدده أو مددم تفريطددة أو مددم ن دداد كيئتدده أو ولمدده، والي ددا يعددرض مددم جددراء عكدد  تلددي. وكعددض النددلعني أمددلر  خلقدده
اتفاوية ورحا باأ كع قا جملاء مم هللا على عمل خق أو شدر مدم عيداده أو   دينده بمدا  دل كعداد وأهدل اةاهليدة. وعامدة 

لتديمم، ومندده الملجددر والعياندة عنددد العدرب   اةاهليددة ومندده ا)مد  يتلأددلأ الدنح  والي ددا مدم نددلن الطددقة ومدم الت،ددال  وا
تطلد  امجددرأ مددم هنلالد  الكلابددب وا)اي  عندد معظد  ا)مدد  اةاهلدة أو ا  تلددة العقيددة. وبدل تلددي أكطلده اإلسددال ، أي  

 ب،  كطالنه، حا مل ي يقه تعلي  مم ا)دايأ اليت ظقرى ويل اإلسال . 
ها أاي  سلء شديد أصاهب  وهل عذاب الريح، وهي مثانية أاي  بما جداء   وللده تعداك نمعو وص  ا)اي  ابلنح اى: أ 

أسدد رها علدديق  سددي  ليدداع ومثانيددة أاي    ددلماو، نددا راد: أأ تلددي ا)اي  خبصلصددقا بانددا حن ددا وأأ حن ددقا علدديق  دوأ 
  مدم بدل عدا  هدي أاي  حند  علدى دقه  مدم أهدل ا)رض )أ عدادا هد  ا قصدلدوأ ابلعدذاب. ولدي  ا دراد أأ تلدي ا)اي

 الي،ر )أ تلي ال ي تقي  الوت ائه أأ تكلأ مجي  ا)م   ل هبا سلء   تلي ا)اي . 
ووصفا تلي ا)اي   ها أحن اىو )ها مل حيدر نيقدا إال ال دلء دد  مدم إصداكة رال  اد،د  ابقدق إن داله إك ا دلى،  

 ، واوتالن خنيلق . وم،اهدة ا)ملاى مم تويق ، وملى أنعامق 
وود اخرتن أهل القص  ت مية مثانيدة نصدفقا رخدر شدقر  شدياط  ونصدفقا شدقر  رتار  تكثدر نيقدا الدرايح داليدا دعلهدا   

أاي  امج ل  م ربيلا على تلي أهدا ا لصدلنة حب دل    وللده تعداك   سدلرة امجاودة أسد رها علديق  سدي  ليداع ومثانيدة أاي  
)اي  ا لانقة )اي  الريح اليت أصداكا عدادا، م ربيدلا علدى تلدي أهدا أاي  حند  مدم بدل عدا  وبدذكلا   لماو، نملعملا أها ا

 على كعض ال ل  مثل اكم عياق أباتيب   تلي وتلي ض ث على إابلة، وتفنم   أوها  ال اللة. 
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 ومج   حن اى  اب)ل  والتاء )نه صفة ةم  دق العاول وهل أأاي و.  
لنددذيقق و للتعليددل وهددي متعلقددة بأأرسددلناو. واإلتاوددة ختييددل  كنيددة، شدديه العددذاب كطعددا  هيدد، ددد  علددى وجدده والددال    أ 

 التقك  بما مسى عمرو كم بلثل  ال رة ورا   ولله:  
 

 3806صفحة : 
 

            
 مم مالئماى الطعا  ا ،يه كه. وريناب  نعجلنا ودرابد                       وييل الصيح مرداة هنحلم واإلتاوة: ختييل   
واخلددملي: الددذع. وإضددانة أعددذابو إك أاخلددمليو مددم إضددانة ا لصددلي إك الصددفة كدددليل مقاكلتدده كقللدده أولعددذاب ا خددرة  

أخملاو، أي أشد إخملاء مم إخملاء عذاب الددنيا، وتلدي ابعتيدار أأ اخلدملي وصد  للعدذاب مدم ابب اللصد  اب صددر أو 
 لأ تلي العذاب ئملاي للذي يعذب كه. اس  ا صدر للميال ة   ب

ومعددو بددلأ العددذاب ئددملاي: أندده سدديب خددملي نلصدد  العددذاب  ندده خددملي حعددو ئددمل مددم ابب اجملدداز العقلددي، ويقدددر ويددل  
اإلضانة: لنذيقق  عذااب خملاي، أي ئملاي، نلما أريدى إضانة ا لصلي إك صفته ويل: عذاب اخلدملي، للميال دة أي دا )أ 

إك الصفة ميال ة   االتصاي  ن جعلا الصفة حنمللة ش   رخر ي اي إليه ا لصدلي وهدل وريدب  إضانة ا لصلي
مددم حم ددم التجريددد نحصددلا ميال تدداأ   وللدده أعددذاب اخلددمليو ميال ددة اللصدد  اب صدددر، وميال ددة إضددانة ا لصددلي إك 

 الصفة. 
لئددي مدم العقداب هددل عدذاب اإلهدالك ابلددريح ومجلدة أولعدذاب ا خدرة أخددملاو ا درتاق لدئال حي ددب ال دامعلأ أ،  دظ أو  

 نعئ  عليه اإلخيار  أ عذاب ا خرة أخملا، أي د  ولكل مم عذب عذااب   الدنيا ل  ب هللا عليه. 
وأخملا: اس  تف يل جرا على دق وياق، ووياسه أأ يقاع: أشد إخدملاء، )نده ال يقداع: خدملاه، حعدو أخدملاه، أي أهانده،  

 لتف يل بثق   االستعماع. ومثل هذا   صل  اس  ا
ومجلة أوه  ال ينصدروأو تدذييل، أي ال ينصدره  مدم يددان  العدذاب عدنق ، وال مدم ي،دف  دد ، وال مدم خيدرجق  منده كعدد  

 مقلة. 
[و كقية التفصيل 17أوأما مثلد نقديناه  ناستحيلا العمى على اددا نأخذ   صاعقة العذاب ادلأ حا بانلا يك يلأ  

 له أنأما عاد ناستكربواو. الذي   ول 
و ا باأ ا)متدني وا ددا   عدد  ويدلع اإلرشداد مدم جاندب هللا تعداك بمدا أشدار إليده وللده تعداك أوداللا لدل شداء ركندا )ندملع  

مالئكةو باأ اإلخيار عم مثلد  أ هللا هداه  مقت يا أنده هددا عدادا مثدل مدا هددا مثدلد وأأ عدادا اسدتحيلا العمدى علدى 
 ا استحيا مثلد. اددا مثل م

 وا عو: وأما مثلد نقديناه  هداية إرشاد كرسللنا إليق  وأتييده آبية الناوة اليت أخرجقا د  مم ا)رض.  
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نا راد ابدداية هنا: اإلرشاد التكليفي، وهي دق ما   ولله أومم يقد هللا نمدا لده مدم م دلو ندإأ تلدي اددايدة التكلينيدة  
 ل هللا نما له مم هادو.  قاكلته كقلله أومم ي ل

واستحيلا العمى معناها: أ يلا، نال ني والتاء للميال ة مثلقما   ولله أناستكربوا   ا)رض ك ق امجقو، أي باأ العمى  
 حميلاب د . 

والعمددى: هنددا م ددتعار لل ددالع   الددرأي، أي اختدداروا ال ددالع كك دديق . وضددمم أاسددتحيلاو معددو: ن ددللا، وهيددأ دددذا  
مني اورتانه ابل ني والتاء للميال ة )أ ا يال ة   ابية ت تلمل  التف ديل علدى كقيدة ابيدلابى نلدذلي عددي أاسدتحيلاو الت 

 حبري أعلىو، أي رجحلا ابختياره . وتعليق أعلى ادداو كفعل أاستحيلاو لت مينه معو: ن للا ورثروا. 
قاب مناسيا للجر  )ه  استحيلا ال دالع الدذي هدل مثدل العمدى، ونرن عليه أنأخذ   صاعقة العذاب ادلأو، وباأ الع 

نمدم ي ددتحيه ن،دأنه أأ حيددب العمدى، نكدداأ جدملاله  ابلصدداعقة )هدا تعمددي أكصداره     ددني  لكقد  ودداع تعداك أيكدداد 
 الربق خيط  أكصاره و. 

 ذ ابليد. وا)خذ: م تعار لإلصاكة ا قلكة )ها اتصاع اب قلي يمليله مم امجياة نكأنه أخ 
والصاعقة: الصيحة اليت تن،أ   بقرابئية ال حاب امجامل للماء نتنقددح منقدا مر  لدي مدا تصدييه. وإضدانة أصداعقةو   

إك أالعذابو لداللة على أها صاعقة تعري كطريق اإلضانة إت ال يعري هبا إال ما ت اي إليه، أي صاعقة خارودة  عتداد 
 لعددذاب مثدددلد، نددإأ أصدددل معددو اإلضدددانة أهددا كتقددددير ال  االختصددام نتعريددد  الصددلاعق، نقددي صددداعقة م دد رة مدددم هللا

 ا  اي ال هنريق له إال كياأ اختصاصه اب  اي إليه. 
والعذاب هل: اإلهالك ابلصعق، ووص  بأادلأو بمدا وصد  العدذاب ابخلدملي   وللده ألندذيقق  عدذاب اخلدمليو، أي  

 وهل الذع، ووجه بلنه هلم أنه إهالك نيه مذلة كيناه   مقلي عاد.  العذاب الذي هل سيب ادلأ. وادلأ: ادلاأ
 أي أخذ   الصاعقة ك يب ب يق    اختياره  اليقاء على ال الع إبعراضق  عم دعلة رسلد  وعم داللة رايته.  
   
 

 3807صفحة : 
 
)أ ا تني ااثلتا   الكفر نل  يذبر تلي ويعل  مم ولله   شأأ عاد أولعذاب ا خرة أخملاو أأ مثلد عذااب   ا خرة   

 هنا ابتفاء كذبره نيما تقد . وهذا حم م االبتفاء، وهل حم م يرج  إك اإلجياز. 
[و ا)ظقر أنه عط  على التفصيل   ولله أنأما عاد ناستكربواو وما عطد  عليده 18أوجنينا الذيم رمنلا وبانلا يتقلأ  

أ ملو  هاته اةملة ا ت منة إجناء ا  منني مم العذاب كعد أأ تبر عذاب عاد وعذاب مم ولله أوأما مثلد نقديناه و )
مثلد ي،ق إك أأ ا عو إجناء الذيم رمنلا مم ول  عاد وول  مثلد، نم دملأ هدذه اةملدة نيده معدو اسدتثناء مدم عمدل  أمديت 

إك مجيعقددا نددإأ مجلديت التفصدديل أددا ا قصددلد، ودداع عداد ومثددلد نيكددلأ دددا  د  االسددتثناء الددلارد كعددد مجددل متعاويدة أندده يعددلد 
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تعاك أنلما جاء أمرم جنينا هلدا والذيم رمنلا معه كر دة منداو ووداع أنلمدا جداء أمدرم جنيندا صدامجا والدذيم رمندلا معده كر دة 
 مناو. وود كينا   سلرة هلد بي  أجنى هللا هلدا والذيم رمنلا معه، وصامجا والذيم رمنلا معه. 

لله أوبانلا يتقلأو، أي باأ سنتق  اتقاء هللا والنظر نيما ينجي مم د يه وعقاكه، وهل أكلغ   اللص  مم أأ يقاع: وو 
 وا تقني. 

[  ن إتا ما جاءوها شقد عليق  مسعق  وأكصاره  وجللده  حدا بدانلا 19أويل  حن،ر أعداء هللا إك النار نق  يلزعلأ  
شدقد  عليندا وداللا أنطقندا هللا الدذي أنطدق بدل شديءو  دا ندر  مدم ملعظدة ا ،دربني حبداع [ وواللا ةللده  مل 20يعمللأ 

ا)م  ا كذكة مم ويلق  وإنذاره  كعذاب حيل هب    الدنيا بما  ل  ولئدي ليكدلأ دد  تلدي عدربة ندإأ الستح دار ا ثدل 
قددل إك إنددذاره  حددا سدديحل هبدد    ا خددرة نجملددة والنظددائر أثددرا   الددنف  تعتددرب كدده مددا ال تعتددرب كتلصدد  ا عددين العقليددة، انت

أويل  حن،ر أعداء هللاو ا ايى، معطلنة على مجلة أنقل أندذرتك  صداعقةو ا ايى. والتقددير: وأندذره  يدل  حن،در أعدداء 
 هللا إك النار. ودع على هذا ا قدر ولله أأنذرتك  صاعقةو ا ، أي وأنذره  يل  عقاب ا خرة. 

ه  م،ربل وريش )ه  أعداء رسلله صلى هللا عليه وسدل  وداع تعداك أاي أيقدا الدذيم رمندلا ال تت دذوا عددوي وأعداء هللا:  
وعدوب  أولياءو يعين ا ،ربني لقلله كعده أخيرجلأ الرسلع وإايب و، و)ها نمللا   و ية بتاب  اهنب كم أيب كلتعة إك 

مكدة ولقللده   رخدر هدذه ا ايى أتلدي جدملاء أعدداء هللاو كعدد وللده وريش يعلمق  كتقي  النديب صدلى هللا عليده وسدل  ل دملو 
 أوواع الذيم بفروا ال ت معلا دذا القررأ وال لا نيه لعلك  ت ليلأو. 

وال جيلز أأ يكلأ ا راد بأأعداء هللاو مجي  الكفار مم ا)م  حبيث يدخل ا ،ربلأ مم وريش دخلع اليعض   العمل   
أ لده ملودد  رشدديق   ا قددا  )أ ال درض مددم تبددر مدا أصدداب عددادا ومثددلد هدل  ديددد م،ددربي مكددة )أ تلدي ابمددل ال يكددل 

حبللع عذاب مثله   الدنيا )ه  ود علمله ورأوا ررره نللتقديد حثله ملو  ال ي عق  الت انل عنه، وأما عذاب عاد ومثلد 
أأ جيعدل ملعظدة لقددريش كدل ا)جددر أأ يقد  إنددذار    ا خدرة نقدل ملعدلد كده   ا  ددتقيل وهد  ال ي مندلأ كده نددال يناسدب

وريش رأسا كعذاب يعذكلنه   ا خرة، ولذلي أهنيل وصفه لتقليلده مدا مل يطدل حثلده  دني التعدرض لعدذاب عداد   ا خدرة 
مار كقلله أولعذاب ا خرة أخملاو ا كتفي كه عم تبر عذاب مثلد. ودذا نلي    ولله أأعداء هللاو إظقار   مقا  اإلض

 مم ضمق عاد ومثلد. 
 وجيلز أأ يكلأ أويل  حن،ر أعداء هللاو مفعلال لفعل أواتبرو حمذونا مثل نظائره الكثقة.   
 وامج،ر: مج  الناق   مكاأ  قصد.  
 ويتعلق ولله أإك النارو بأحن،رو لت مني أحن،رو معو: نرسل، أي نرسلق  إك النار.  
عطدد  وتفريدد  علددى أحن،ددرو )أ امج،در يقت ددي الددلزن إت هددل مددم للازمدده عرنددا، إت امج،ددر والفداء   وللدده أنقدد  يلزعددلأو  

ي تلمل  بثرة عدد اب،لريم وبثرة العدد ت تلمل  االختالط وتداخل كع ق    كعض نال دو د  عدم الدلزن لتصدفيفق  ورد 
 كع ق  عم كعض. 

 لنمل، وهل بناية عم بثرة اب،لريم. واللزن: ب  كع ق  عم كعض ومنعق  مم الفلضى، وتقد    سلرة ا 
 وورأ من  ويعقلب أحن،رو كنلأ العظمة مينيا للفاعل ونصب أأعداءو. وورأه الياولأ كياء ال ائب مينيا للنائب.  
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 3808صفحة : 
 
عدددها مجلددة وأ دنو اكتدائيددة وهددي مفيددة  عددو ال ايددة نقدي  ددري انتقدداء   ا عدو و ددري اكتددداء   اللفدظ، أي أأ مددا ك  

 م تأنفة. 
وأإتاو ظري   تقيل مت مم معو ال،رط وهل متعلق جبلاكه، وأماو زائدة للتلبيد كعد أإتاو تفيد تلبيد معدو أإتاو مدم  

االرتياط ابلفعل الذي كعد أإتاو سلاء بانا شرهنية بما   هذه ا ية أ  بانا جملدرد الظرنيدة بقللده تعداك أوإت مدا د ديلا 
 ظقر أأ ورود أماو كعد أإتاو يقلي معو ال،رط   أإتاو، ولعله يكلأ معو ال،رط  ينئذ نصا ا تماال. ه  ي فروأو. وي

 وضمق ا  نث ال ائب   أجاءوهاو عائد إك أالنارو، أي إتا وصللا إك جقن .  
تياط كني شرهنقا وجلاهبا ومجلة أشقد عليق  مسعق  وأكصاره و ا  يقت ي بال  ا ف ريم أها جلاب أإتاو، ناوت ى االر  

وتعليققا كفعل اةلاب. واست،عروا أ، ال،قادة عليق  تكلأ ويل أأ يلجقلا إك النار، نقدروا نعال حمدذونا تقدديره: وسدئللا 
 عما بانلا يفعللأ نأنكروا ن،قد عليق  مسعق  وأكصاره  وجللده ، يعين: سأد  خملنة النار. 

و حمدذوي للتقليدل و دذي مثلده بثدق   القدررأ، ويكدلأ مجلدة أشدقد علديق  وأ  م مم تلي أأ نقلع: إأ جدلاب أإتا 
مسعق و إك رخرها م تأنفة استئنانا كيانيا ن،أ عم مفاد أ نو مم ال ية )أ ال ائل يتطلب ماتا  صل كني  ،ره  إك 

لدذي أنطدق بدل شديءو النار وكني   لره  عندد الندار نأجيدب  أ أسدقد علديق  مسعقد  وأكصداره  وجلدلده و إك وللده أا
 ويت مم تلي أه   لسيلا على أعماد  وأنكروها ن،قدى عليق  جلار ق  وأج اده . 

 أو أ، يكلأ جلاب أإتاو ولله أنإأ يصربوا نالنار مثلا د و ا .  
 ومجلة أشقد عليق  مسعق  وأكصاره و وما عط  عليقا معرتضة كني ال،رط وجلاكه.  
ق : شدقادة تكدذيب وانت داح )أ بدلأ تلدي شدقادة يقت دي أهد   دا رأوا الندار اعتدذروا وشقادة جلار ق  وجللده  علدي 

إبنكددار كعددض تنددلهب  هنمعددا   ختفيدد  العددذاب وإال نقددد علدد  هللا مددا بددانلا يصددنعلأ وشددقدى كدده امجفظددة ووددر  علدديق   
خدملي دد  وحت دقا وتندد ا علدى  بتاهب ، وما أ  روا للنار إال وود حتققا إدانتق ، نما باندا شدقادة جدلار ق  إال زايدة

 سلء اعتقاده    سعة عل  هللا. 
وختصددي  ال ددم  وا)كصددار واةلددلد ابل،ددقادة علددى هدد الء دوأ كقيددة اةددلارح )أ لل ددم  اختصاصددا كتلقددي دعددلة الندديب  

ى هللا عنق  صلى هللا عليه وسل  وتلقي رايى القررأ، ن معق  ي،قد عليق   ه  بانلا يصرنلنه عم مسان تلي بما  ك
كقلله أو  رتاننا وورو، و)أ لألكصار اختصاصا ح،اهدة دالئدل ا صدنلعاى الدالدة علدى انفدراد هللا تعداك ابخللدق والتددكق 
ندذلي دليدل و دانيتده   إديتده، وشدقادة اةلددلد )أ اةلدد حيدلي مجيد  اة دد لتكددلأ شدقادة اةلدلد علديق  شدقادة علددى 

 حرق ابلنار ليقية ا)ج اد دوأ اوتصار على  رق ملض  ال م  واليصر. أنف قا نيظقر استحقاوقا لل
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ولددذلي اوتصددروا   تلجيدده ا المددة علددى جلددلده  )هددا  اويددة ةميدد  امجددلاق واةددلارح، وهبددذا يظقددر وجدده االوتصددار علددى  
أرجلق  حا بانلا يعلملأو، شقادة ال م  وا)كصار واةللد هنا خبل  رية سلرة النلر أيل  ت،قد عليق  أل نتق  وأيديق  و 

)أ رية النلر تص  الذيم يرملأ ابصناى وه  الذيم اختلقلا  مة اإلني وم،لا   اجملام  ي،يعلها كني الناق وي،قوأ 
  يديق  إك مم ا مله إنكا. 

 يتلجقلأ إليقا اب المة. ودنما واللا ةللده  أمل شقد  عليناو دوأ أأ يقلله ل معق  وأكصاره  )أ اةللد ملاجقة د   
وإجراء ضمائر ال م  واليصر واةللد كصي يت ضمق مج  العقدالء )أ التحداور معقدا صدقها حبالدة العقدالء يلمئدذ. ومدم   

دريب التف ق ولع مم زعملا أأ اةللد أريد هبا الفروو ون ب هذا لل دا والفدراء، وهدل تعندا   حممدل ا يدة ال داعدي 
هدذا التف ددق كدو أ دد اةرجدداين   بتداب بندداايى ا)دابء نعدد اةلدلد مددم الكنداايى عددم الفدروو وعددملاه إليده حبداع، وعلددى 

 )هل التف ق نجازي   التعيق. 
واالسددتفقا    ودددلد  أمل شددقد  علينددداو م ددتعمل   ا المدددة وهدد  حي ددديلأ أأ جلددلده  لكلهدددا جددملءا مدددنق  ال حيددق دددد   

 ذاب إليقا. شقاد ا عليق  )ها ؤر الع
 واستعماع االستفقا  عم العلة   معرض التلكيو بثق بقلله تعاك أنل  حتاجلأ نيما لي  لك  كه عل و.  
 وولع اةللد أأنطقنا هللاو اعتذار  أ ال،قادة جرى منقا ك ق اختيار.  
   
 

 3809صفحة : 
 
  أالددذي أنطددق بددل شدديءو اجيددد هلل تعدداك وال وهددذا النطددق مددم خددلارق العدداداى بمددا هددل شددأأ العددامل ا)خددروي. ووددلد  

عالودة لده ابالعتددذار، وا عدو: الدذي أنطددق بدل شديء لدده نطدق مدم امجيددلاأ واخدتالي داللدة أصددلا ا علدى وجدداها، نعمددل  
 أبل شيءو ئصلم ابلعري. 

  مدا أنطددق هللا كدده [و جيدلز أأ تكددلأ هددذه اةملدة والدديت عطفددا عليقدا مددم اددا21أوهدل خلقكدد  أوع مدرة وإليدده ترجعددلأ  
جللده  وتفي على مقالتقا ت،ققا خبطدئق    إنكداره  اليعدث وا صدق إك هللا لدملايدة التنددمي والتح دق، وهدذا ظداهر بدلأ 
اللاو   أوع اةملة واو العط  نيكلأ التعيق ابلفعل ا  ارن   ولله أوإليه ترجعدلأو الستح دار  دالتق  ندإه  سداعتئذ 

 مياشددرة. وأمددا رجدلعق  حعددو اليعددث نإندده ودد م ددى ابلن ددية للوددا إ  داره  عنددد جقددن ، أو يكددلأ   وي دة تصددري هللا
 ا راد ابلرجلن الرجلن إك ما ينتظره  مم العذاب. 

وجيددلز أأ تكددلأ هددذه اةملددة ومددا كعدددها اعرتاضددا كددني مجلددة أويددل  حن،ددر أعددداء هللا إك النددارو ومجلددة أنددإأ يصددربوا نالنددار  
لجقا مم جانب هللا تعاك إك ا ،ربني ا) ياء لتذبقه  ابليعث عقب تبدر  داد    القيامدة انتقدازا لفرصدة مثلا د و م

 ا لعظة ال اكقة عند أتثق ك ماعقا. 
 ويكلأ نعل أترجعلأو م تعمال   االستقياع على أصله، والكال  استدالع على إمكاأ اليعث.  
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 ه    لي  مم خلق جديدو.  واع تعاك أأنعيينا ابخللق ا)وع كل 
 وتقدمي متعلق أترجلأو عليه لالهتما  ورعاية الفاصلة.  
[ 22أوما بنت  ت ترتوأ أأ ي،قد عليك  مسعك  وال أكصارب  وال جللدب  ولكم ظننت  أأ هللا ال يعل  بثقا  ا تعمللأ  

ا ف دريم لييداأ اتصداع هدذه ا ايى [و ودل مدم تصددا مدم 23وتلك  ظنك  الذي كركك  أردب  نأصيحت  مم اخلاسريم 
الثالر حا ويلقا، ومم تصدا منق  لذلي مل أيى حا مقن ، وأوك بال    تلي بدال  اكدم عطيدة ولكنده وجيدمل وددق حمدرر 
وهل وكعض ا ف ريم تبروا سييا لنملوددا ندملادوا كدذلي إشدكاال ومدا أابندلا انفصداال. ولنيددأ حدا يقت ديه نظد  الكدال ، م  ا 

 ما روي   سيب نملودا حا ال يف ي إك االنفصا .  على
نيجددلز أأ تكددلأ مجلددة أومددا بنددت  ت ددترتوأو كتمامقددا معطلنددة علددى مجلددة أوهددل خلقكدد  أوع مددرةو ا  نتكددلأ م،ددمللة  

 لالعرتاض متصلة ابليت ويلقا على بال التأويلني ال اكقني   اليت ويلقا. 
ة علدى مجلدة أويدل  حن،در أعدداء هللا إك الندارو ا ايى، وإمدا معرتضدة كدني تلدي وجيلز أأ تكلأ م تقلة عنقا: إما معطلند 

اةملة ومجلة أنإأ يصربوا نالنار مثلا د و، وتكلأ اللاو اعرتاضيه، ومناسية االعدرتاض مدا جدرا مدم تبدر شدقادة مسعقد  
 م،ربني   يل  القيامة. وأكصاره  وجللده  عليق . نيكلأ اخلطاب ةمي  ا ،ربني ا) ياء   الدنيا، أو لل

وعلى هدذه اللجدله ندا عو: مدا بندت    الددنيا ختفدلأ شدربك  وت درتوأ منده كدل بندت  ؤقدروأ كده وتف دروأ ابتياعده نمداتا   
للمك  على جلار ك  وأج دادب  أأ شدقدى علديك  كدذلي نإنده بداأ أمدرا م،دقلرا ناالسدتتار م دتعمل   اإلخيدار جمدازا 

اء الددذواى والدذي شدقدى كده جددلار ق  هدل اعتقداد ال،درك وا)وددلاع الداعيدة إليده. و دري أمدداو )أ  قيقدة االسدتتار إخفد
نفدي كقريندة وللدده كعدده أولكدم ظننددت  أأ هللا ال يعلد و ا ، والكددد مدم تقددير  ددري جدر يتعددا كدده نعدل أت ددرتوأو إك أأأ 

ه: حب دب مدا يددع عليده الكدال  وهدل ي،قدو وهل حمذوي على الطريقة ا ،قلرة    ذي  دري اةدر مد  أأأو. وتقددير 
هنددا يقدددر  ددري أمددمو، أي مددا بنددت  ت ددترتوأ مددم شددقادة مسعكدد  وأكصددارب  وجلددلدب ، أي مددا بنددت  ت ددرتوأ مددم تلددي 

 ال،قلد، وما بنتي تتقلأ شقاد ا، إت ال حت يلأ أأ ما أنت  عليه ضائر إت أنت  ال ت منلأ كلولن يل  امج اب. 
   
 

 3810صفحة : 
 
ورد   سيب نملوع ا ية نقل  ديث الصحيحني وجام  الرتمذي  سدانيد يمليدد كع دقا علدى كعدض إك عيدد هللا  نأما ما  

كم م علد واع  بندا م دترتا  سدتار شدح  كطدله  نتكلمدلا ككدال  مل أنقمده، نقداع أ دده : أتدروأ هللا ي دم  مدا نقدلع، 
إأ بداأ ي دم  إتا جقدرم نقدل ي دم  إتا أخفيندا، وداع  نقاع ا خر: ي م  إأ جقرم وال ي م  إأ أخفينا، وواع ا خدر:

عيدددد هللا: ندددذبرى تلدددي للنددديب صدددلى هللا عليددده وسدددل  ندددأنملع هللا تعددداك أومدددا بندددت  ت دددترتوأ أأ ي،دددقد علددديك  مسعكددد  وال 
أكصددارب و إك وللددده أنأصددديحت  مدددم اخلاسدددريمو. وهددذا كظددداهره يقت دددي أأ ا  اهندددب كددده نفددر معدددني   و دددية خاصدددة مددد  

 ية ل،ملع مم ع ى أأ يكلأ صدر منق  مثل هذا العمل للت اوي   التفكق. الصال 
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وجيعل ملوعقا كني ا ايى اليت ويلقا وكعدها درييا، نيجلز أأ يكلأ نملودا صادي اللوا ا لايل لنملوع اليت ويلقدا، وجيدلز  
عقا هدذا  ناسدية مدا   ا يدة الديت أأ تكلأ نمللا   ووا رخر وأأ رسدلع هللا صدلى هللا عليده وسدل  أمدر كلضدعقا   ملضد

 ويلقا مم شقادة مسعق  وأكصاره . 
وم  هذا نقي رية مكية إت مل خيتل  ا ف روأ   أ، ال لرة بلقا مكية. ووداع اكدم عطيدة: ي،ديه أأ يكدلأ هدذا كعدد ندتح  

ار عيدد هللا إايه اه. و  بالمده مكة نا ية مدنية، وي،ديه أأ رسدلع هللا صدلى هللا عليده وسدل  ودرأ ا يدة متمدثال هبدا عندد إخيد
ا)وع ئالفة  ا جمل  كه هل ودقه مم ا ف دريم أأ ال دلرة بلقدا مكيدة، وبيد  يصدح بالمده تلدي وودد تبدر ددقه أأ النفدر 
الثالثددة هدد : عيدددايليل الثقفددي وصددفلاأ وركيعددة اكنددا أميددة كددم خلدد ، نأمددا عيددديليل نأسددل  ولدده صددحية عنددد اكددم إسددحاق 

لاأ كم أمية، وأما ركيعة كم أمية نال يعري له إسال  ندال يالودي تلدي أأ تكدلأ ا يدة نمللدا كعدد ندتح ومجاعة، وبذلي صف
مكة. وأ  م ما   بال  اكم عطيدة هنرندة الثداين وهدل أأ النديب صدلى هللا عليده وسدل  ودرأ ا يدة متمدثال هبدا ندإأ تلدي يد وع 

نديب صدلى هللا عليده وسدل  إايهدا عنددما أخدربه اكدم م دعلد:  نده ولع اكم م علد ندأنملع هللا تعداك ا يدة، وييدني وجده ودراءة ال
ورأها حتقيقا  ثاع مم صلر معو ا ية، وهل أأ مثل هذا النفر  م ي،قد عليق  مسعق  وأكصاره  وجللده ، وتلي واض 

  .  أ ه الء النفر بانلا م،ربني يلمئذ، وا ية حتق على مم ماى منق  بانرا مثل ركيعة كم أمية كم خل
وعلددى كعددض ا تمدداالى نيمددا تبددر يكددلأ نعددل أت ددترتوأو م ددتعمال    قيقتدده وجمددازه، وال يعددلزك تلزيدد  أصددناي هددذه  

 اال تماالى كع قا م  كعض   بل تقدير تفرضه. 
و اصل معو ا ية على مجي  اال تماالى: أأ هللا علي   عمالك  ونياتك  ال خيفى عليه شيء منقا إأ جقر  أو سرت   

 ولي  هللا حباجة إك شقادة جلار  ك  عليك  وما أووعك    هذا ال ر إال سلء ظنك  جبالع هللا. 
أوتلكد  ظدنك و اإلشدارة إك الظدم ا دأخلت مددم نعدل أظنندت  أأ هللا ال يعلد  بثدقا  ددا تعلمدلأو، وي دتفاد مدم اإلشدارة إليدده  

 اييمله أبمل اييمل وت،قق شناعته للنداء على ضالد . 
 أتي  اس  اإلشارة ابليدع كقلله أظنك و لملايدة كيانه ليتمكم ما يعقيه مم اخلرب، واخلرب هل نعل أأرداب و وما تفرن عليه. و  
وأالذي ظننت  كركك و صدفة عأظدنك و. واإلتيداأ اب لصدلع  دا   الصدلة مدم اإل داء إك وجده كنداء اخلدرب وه أأردابد و ومدا  

 ظنا ابهنال.  تفرن عليه، أي الذي ظننت  كركك 
والعدوع عم اس  هللا العل  إك أكركك و للتنييه على ضالع ظدنق ، إت ظندلا خفداء كعدض أعمداد  عدم علمده مد  أنده رهبد    

وخلقق  نكيد  خيلققد  وختفدى عنده أعمداد ، وهدل ي،دق إك وللده أأال يعلد  مدم خلدق وهدل اللطيد  اخليدقو، نفدي وصد  
 أكركك و إ اء إك هنا ا عو. 

إلرادء: اإلهالك، يقاع: ردي برضي، إتا هلي، أي ماى، واإلرداء م تعار لإليقان   سلء امجالة و  اإلتياأ اب  ند وا 
نعددال إنددادة وصددر، أي مددا أردابدد  إال ظددنك  تلددي، وهددل وصددر إضددا ، أي مل تددردب  شددقادة جددلار ك   ددن تللملهددا كددل 

 اكه. أرداب  ظنك  أأ هللا ال يعل  أعمالك  نل  حتذروا عق
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وولله أنأصيحت  مم اخلاسريمو اثيل مجاد  إت حي يلأ أه  وصللا إك معرنة ما حيق أأ يعرنله مم شد وأ هللا ووثقدلا مدم  
حتصيل سعاد  ، وه  ما عرنلا هللا  ق معرنته نعدامللا هللا حدا ال يرضداه ناسدتحقلا العدذاب مدم  يدث ظندلا النجداة، ن،ديه 

 د للركح نلو    اخل ارة.  اد  حباع التاجر الذي استع
   
 

 3811صفحة : 
 
وا عو: أنه نعي عليق  سلء استدالد  ون اد وياسق    ا)ملر اإلدية، ووياسدق  ال ائدب علدى ال،داهد، تلدي ا)صدلع   

دد  مدم تلدي   اليت استدرجتق    ال اللة نأ اللا رسالة الي،ر عم هللا ونفدلا اليعدث، م أثيتدلا شدرباء هلل   اإلديدة، وتفدرن
بله وط  نظره  عما وراء امجياة الدنيا وأمنق  مم التيعاى   امجياة الدنيا، ندذلي مجدان وللده تعداك أوتلكد  الدذي ظدنك  

 الذي ظننت  كركك  أرداب  نأصيحت  مم اخلاسريمو. 
أ وعد  التمييمل كني الدالئل وأعل  أأ أسياب ال الع   العقائد بلقا إيا أتا على الناق مم ن اد التأمل وسرعة اإليقا 

 الصائية والدالئل ا ،اهبة وبل تلي كف ي إك الله  ا عرب عنه ابلظم ال ي،، أو الياهنل. 
ووددد تبددر هللا مثلدده   ا نددانقني وأأ ظددنق  هددل ظددم أهددل اةاهليددة نقدداع أيظنددلأ ابهلل دددق امجددق ظددم اةاهليددةو، نليحددذر  

   نييلءوا كيعض ما نعي على عيدة ا)صنا . ا  منلأ مم اللولن   مثل هذه ا)وها
 وود واع النيب صلى هللا عليه وسل   إايب  والظم نإأ الظم أبذب امجديث  يريد الظم الذي ال دليل عليه.  
 وأأصيحت و حعو: صر ، )أ أصيح يكثر أأ أتا حعو: صار.  
[و تفريدد  علددى جددلاب أإتاو علددى بددال الددلجقني 24يددني أنددإأ يصددربوا نالنددار مثددلا ددد  وإأ ي ددتعتيلا نمددا هدد  مددم ا عت 

ا تقدمني، أو تفري  على مجلة أوواللا ةللده  مل شقد  عليناو، أو هل جلاب أإتاو، وما كينقما اعرتاض على   ب ما 
 يناسب اللجله ا تقدمة. 

ت ددلملا نقدد  ابوددلأ   النددار، وإأ وا عددو علددى مجيدد  اللجددله: أأ  اصددل أمددره  أهدد  وددد زو هبدد    النددار نددإأ صددربوا واس 
 اعتذروا مل ينفعق  العذر ومل يقيل منق  تنصل. 

وولله أنالنار مثلا د و دليل جلاب ال،رط )أ بلأ النار مثلا د  لي  م ييا على  صلع صربه  وإيا هل مم ابب  
   إال الصرب )أ النار مثلا د . ولد : إأ ويل تلي نذاك، أي نقل على تلي امجاع، نالتقدير: نإأ يصربوا نال ي عق

ومعدو أوإأ ي ددتعتيلاو إأ ي ددأللا العتد   ك دد  العددني وندتح ا ل دددة مقصددلرا اسد  مصدددر اإلعتدداب  وهدي رجددلن ا عتددلب  
 عليه إك ما يرضي العاتب. 

لي حعددو و  ا ثددل  مددا م دديء مددم أعتددب  أي مددم رجدد  عمددا أسدداء كدده نكأندده مل ي دديء. وولمددا اسددتعمللا ا صدددر ا)صدد 
الرجلن است ناء عنه ابس  ا صدر وهل العت . والعاتب هل الالئ ، وال دني والتداء نيده للطلدب )أ ا درء ال ي دأع أ ددا أأ 
يعاتيه وإيا ي أله ترك ا عاتية، أي ي أله الصفح عنه نإتا ويل منه تلي ويل: أعتيه أي ا، وهذا مم دريب تصداري  هدذه 
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ا أأ  يتلا مصدر: أعتب حعو رج  وأكقله   معو ويل العت ، وهل ا راد   ولله تعداك أنمدا هد  ا ادة   لل ة ودذا بادو 
 مم ا عتينيو أي أأ هللا ال يعتيق ، أي ال يقيل منق . 

أووي نا د  ورمء نملينلا د  ما كني أيديق  وما خلفق  و ق علديق  القدلع   أمد  ودد خلدا مدم وديلق  مدم اةدم واإلند   
[و عطدد  علددى مجلددة أويددل  حن،ددر أعددداء هللاو، وتلددي أندده  كددي وددلد  ا قت ددي إعراضددق  عددم 25  بددانلا خاسددريم إهدد

 التدكر   دعلة اإل اأ م تبر بفره  خبالق ا)بلاأ كقلله أول أينك  لتكفروأ ابلذي خلق ا)رض   يلمنيو. 
عقب تلي كذبر سيب ضالد  الذي ن،دأى عنده أ دلاد   م تبر مصقه    ا خرة كقلله أويل  حن،ر أعداء هللاو، م  

 كقلله أووي نا د  ورمءو. وختلل كني ما هنالي وما هنا أنانني مم ا لاعظ والدالئل وا نم والتعالي  والقلارن واإليقاظ. 
ا الزمدلأ دد     وويض: أاتح وهيأ شيئا للعمل   شيء. والقرمء مج : ودريم، وهدل الصدا ب ا دالز ، والقدرمء هندا: هد  

ال اللة: إما   الظاهر مثل دعاة الكفر وأئمته، وإما   ابهنم النفلق مثل شدياهنني اللسدلاق الدذيم وداع هللا نديق  أومدم 
 يعش عم تبر الر اأ نقيض له شيطام نقل له وريمو وأيا   سلرة الملخري. 

   
 

 3812صفحة : 
 
ا ناسددياى الدديت يت دديب عليقددا تقددارأ كع ددق  مدد  كعددض لتناسددب أنكددار ومعددو تقيي ددق  ددد : تقددديره  ددد ، أي خلددق   

الدددعاة والقدداكلني بمددا يقددلع امجكمدداء  اسددتفادة القاكددل مددم ا يدددأ تتلودد  علددى ا ناسددية كينقمددا  . نددالتقييض حعددو التقدددير 
الطيددائ  ا كلنددة   عيددارة جامعددة   تلدد  ا دد ثراى والتجمعدداى الدديت تلجددب التددآل  والتحدداب كددني اةماعدداى، و  تلدد  

نفدلق كعدض النداق نيقت دي كع دقا جاتكيدة ال،دياهنني إليقدا و ددور اخلدلاهنر ال ديئة نيقدا. واإل اهندة هبدذا ا قصدلد أوثدر 
 التعيق هنا بأوي ناو دوأ دقه مم حنله: كعثنا، وأرسلنا. 

عار لألمدلر ا ،داهدة، ومدا خلفقد  والتمليني: التح ني، وهل ي،عر  أ ا مليم ددق   دم   تاتده. وأمدا كدني أيدديق و ي دت 
 ي تعار لألملر ا  يية. 

وا راد بأما كني أيديق و أملر الدنيا، أي زينلا د  ما يعمللنه   الدنيا مم الف اد مثل عيادة ا)صنا ، ووتل النف  كدال  
نعلدوه  ابستح اأ تلي    ق، وأبل ا)ملاع، والعدوع على الناق ابليد والل اأ، وا ي ر، وارتكاب الفلا ش، واللأد.

بلدده  ددا نيدده مددم ملانقددة ال،ددقلاى والرديدداى العارضددة القصددقة ا دددا، وصددرنله  عددم النظددر نيمددا حيدديط  نعدداد  تلددي مددم 
 ا فاسد الذاتية الدائمة. 

ون دية وا راد بأما خلفق و ا)ملر ا  يية عدم امجد  مدم صدفاى هللا، وأمدلر ا خدرة مدم اليعدث واةدملاء مثدل ل،درك ابهلل  
 الللد إليه، وظنق  أنه خيفى عليه م تلر أعماد ، وإ التق  كعثة الرسل، وإ التق  اليعث واةملاء. 

ومعو تمليينق  هذا د  تلقينق  تلي العقائد اب)دلة ال ف طائية مثدل ويداق ال ائدب علدى ال،داهد، ونفدي امجقدائق الديت ال  
  وعظاما إم  يعلثلأ أو رابلم ا)وللأو. تدخل حتا ا درباى امج ية بقلد  أأإتا بنا ترااب
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وأ ق عليق و أي حتقق نيق  القلع وهل وعيد هللا إايه  ابلنار على الكفر، نالتعري    أالقلعو للعقد. و  هذا العقد  
حددق إمجداع )نده وإأ بداأ ودد ورد   القدررأ مدا يعقدد منده هدذا القدلع مثدل وللده أأنمدم  دق عليده بلمدة العدذابو ووللده أن

 علينا ولع ركنا إم لذائقلأو، نإنه  كم أأ ال تكلأ ا ايى ا ذبلرة ود سيقا هذه ا ية. 
 وولله أ  أم و  اع مم ضمق أعليق و، أي  ق عليق   الة بله    أم  أمثاد  ود سيقله .  
لقدلع. ومثدل هدذا االسدتعماع والظرنية هنا جمازية، وهي حعو التيعيض، أي ه  مم أم  ود خلا مدم وديلق   دق علديق  ا 

 ولع عمرو كم أتينة:          
إأ تي عم أ  دم الصدنيعة مدأنل                      بدا نفدي رخدريم وددد أندكددلا أي نأندا مدم مجلدة رخدريم ودد صدرنلا   

 عم أ  م الصنيعة. 
مدم الي در ومدم ال،دياهنني نيكدلأ وأممو   ولله أمم اةم واإلن و كيانية، نيجلز أأ يكلأ كيام عأأمد و، أي مدم أمد   

مثدل وللده تعدداك أوداع نددامجق وامجدق أودلع )مددألأ جقدن  منددي و دم تيعددي مدنق  أمجعدنيو، ووللدده أوداع ادخلددلا   أمد  وددد 
خلا مدم وديلك  مدم اةدم واإلند    الندارو وجيدلز أأ يكدلأ كيدام عأودرمءو أي مالزمدني دد  مالزمدة خفيدة وهدي مالزمدة 

 لسة ومالزمة أئمة الكفر د  ابلت،ري  د  ما مل أيتأ كه هللا. ال،ياهنني د  ابللس
ومجلة أإه  بانلا خاسريمو جيلز أأ تكلأ كيام للقلع مثل نظق ا أنحق علينا ولع ركنا إم لذائقلأو   سلرة الصاناى،  

 عنياأ متقارابأ. وجيلز أأ تكلأ م تأنفة استئنانا كيانيا مشئا عم مجلة أو ق عليق  القلع   أم و وا 
[و عط  على اةملة. أوواللا وللكنا   أبندة  دا 26أوواع الذيم بفروا ال ت معلا دذا القررأ وال لا نيه لعلك  ت ليلأ  

تدعلم إليهو عط  القصة على القصة، ومناسدية الدت ل  إليده أأ هدذا القدلع  دا ين،دأ عدم تدمليني ودرمئق  مدم اإلند ، أو 
 نلا د و. هل عط  على مجلة أنملي

وهذا  كاية مجاع أخرا مم أ لاع إعراضق  عم الدعلة ابمدية كعد أأ وص  إعراضق    أنف ق  انتقل إك وص    
تلقينق  الناق أساليب اإلعراض، نالذيم بفروا هنا ه  أئمة الكفدر يقللدلأ لعدامتق : ال ت دمعلا ددذا القدررأ، ندإه  علمدلا 

ري  معاأ وكالدة ترابيب ونصا ة ألفاظ، وأيقنلا أأ بل مم ي معه وتدداخل نف ده أأ القررأ بال  هل أبمل الكال  ش
جملالدة ألفاظده ومسدل أدراضده و دى لده نقمده أنده  دق إتياعدده، وودد أدربدلا تلدي  نف دق  ولكدنق  دداليتق  حميدة الددوا  علددى 

لدلهب  عندد مسدان القدررأ نصدرنله  سيادة ولمق  نتمال وا ودكروا تدكق  ن  الناق مم اسدتماعه، وتلدي خ،دية مدم أأ تدرق و
 عم مساعه. 

   
 

 3813صفحة : 
 
وهذا مم شأأ دعاة ال الع والياهنل أأ يكملا أنلاه الناهنقني ابمجق واةة، حا ي تطيعلأ مم ختلي  وت ليل، وترهيب   

نقدد  ي ددرتوها وترديددب وال يدددعلا الندداق يتجددادللأ ابمججددة ويرتاجعددلأ اب)دلددة )هدد  يلونددلأ أأ  جددة خصددلمق  أهددض، 
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ويدانعلها ال حثلقا ولكم  ساليب مم اليقتاأ والت دليل، ندإتا أعيدتق  امجيدل ورأوا كدلارق امجدق ختفدق خ،دلا أأ يعد  نلرهدا 
الناق الذيم نيق  كقية مم خق ورشد عددللا إك ل دل الكدال  ونف دلا   أكدلاق الل دل واةعجعدة لعلقد  ي ليدلأ كدذلي علدى 

   القلع الصاحل ابلل ل، وبذلي شأأ ه الء.  ج  امجق وي مروأ الكال
نقلد  أال ت معلا دذا القررأو حتذيرا واستقملاء ابلقررأ، ناس  اإلشارة م تعمل   التحقق بما نيما  كي عنق  أأهدذا  

 الذي يذبر ردتك و. 
 وت ميتق  إايه ابلقررأ  كاية  ا جيري على أل نة ا  لمني مم ت مية كذلي.  
 ل أت معلاو ابلال  لت مينه معو: تطمئنلا أو تربنلا. وتعدية نع 
والل دل: القدلع الددذي ال نائددة نيدده، وي دمى الكددال  الدذي ال جددوا لدده ل دلا، وهددل واوي الدال ، نأصددل أوال دلاو: وال ددلوا  

مددة اسددتثقلا ال ددمة علددى الددلاو نحددذنا والتقددى سددابناأ نحددذي أودمددا وسددكنا الددلاو الثانيددة سددكلم  يددا، والددلاو عال
اةم . وهذا اةاري على ظاهر بال  الصحاح والقداملق و  الك،داي أنده يقداع: ل دي يل دى، بمدا يقداع: ل دا يل دل نقدل 

 إتأ واوي وايئي. 
نمعو أوال لا نيهو ولللا أولاال ال معو دا أو تكلملا بالما دق مراد منه إنادة أو ا قصدلد إ ددار أصدلاى ت مدر صدلى  

وسل  ابلقررأ. و ا باأ ا قصلد كت لل أصلا   صلى القدار   دن ال يفققده ال دامعلأ عددي الل دل النيب صلى هللا عليه 
 حبري أ و الظرنية إلنادة إيقان ل له    خالع صلى القار  وولن ا ظروي   الظري على وجه اجملاز. 

ي،مل بل ما خيفى ألفاظ القررأ وأدخل  ري الظرنية على اس  القررأ دوأ اس  شيء مم أ لاله مثل صلى أو بال  ل 
 أو ي،كي   معانيقا أو حنل تلي. وهذا نظ  له مكانة مم اليالدة. 

واع اكم عياق  باأ النيب صلى هللا عليه وسل  وهل حكة إتا ورأ القررأ يرن  صلته نكاأ أكل جقدل وددقه يطدردوأ النداق  
اب كداء والصدفق والصدياح وإن،داد ال،دعر وا)راجيدمل ومدا حي دره  عنه ويقلللأ د : ال ت معلا له وال دلا نيده، نكدانلا أيتدلأ 

 مم ا)ولاع  ا استمعلا إك وراءة أيب ككر وباأ رويق القراءة: إم خناي أأ يفنت أكناءم ون اءم  . 
لا جيددوأ ومعو ألعلك  ت ليلأو رجاء أأ ت ليلا حممدا كصدري مدم يتلود  أأ يتيعده إتا مسد  وراءتده. وهدذا م،دعر  هد  بدان 

 القررأ داليق  إت باأ الذيم ي معلنه يداخل وللهب  ني منلأ، أي نإأ مل تفعللا نقل داليك . 
[ تلدي جدملاء أعدداء هللا الندار دد  نيقدا دار 27أنلنذيقم الذيم بفروا عذااب شديدا ولنجدملينق  أسدلأ الدذي بدانلا يعملدلأ  

علدى أأ مدا كعددها مفدرن عمدا ويلقدا: نإمدا أأ يكدلأ تفري دا علدى  [و دلدا الفداء28اخللد جملاء حدا بدانلا آبايتندا جيحددوأ 
رخر ما تقد  وهل ولله أوواع الذيم بفروا ال ت معلا دذا القررأو ا ية، وإما أأ يكلأ مفرعدا علدى مجيد  مدا تقدد  اكتدداء 

يل  حن،ر أعداء هللا إك النارو ا ية مم ولله أوواللا وللكنا   أبنة  ا تدعلم إليهو ا ية وولله أنإأ أعرضلاو ا ية وولله أو 
ووللدده أووي ددنا دددد  وددرمءو ا يدددة ووللدده أووددداع الددذيم بفددروا ال ت دددمعلاو ا . وعلددى بدددال الددلجقني يتعدددني أأ يكددلأ ا دددراد 

 بأالذيم بفرواو هنا: ا ،ربني الذيم الكال  عنق . 
إل داء إك عدل إتاودة العدذاب، أي لكفدره  ابكدي يأالذيم بفرواو إظقار   مقا  اإلضمار لقصدد مدا   ا لصدلع مدم ا 

 كع ه نيما تقد . 
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وإتاوة العذاب: تعذييق ، استعق له اإلتاوة على هنريق ا كنيدة والت ييلدة. والعدذاب ال،دديد عدم اكدم عيداق: أنده عدذاب   
 يل  كدر نقل عذاب الدنيا. 

 نق  أسلأ الذي بانلا يعمللأ   ا خرة. وعط  أولنجملينق  أسلأ الذي بانلا يعمللأو عم اكم عياق: لنجملي 
وأأسلأ الذي بانلا يعمللأو منصلب على نملن اخلدانض. والتقددير: علدى أسدلأ مدا بدانلا يعملدلأ، ولدي أأ ؤعلده منصدلاب  

 على النياكة عم ا فعلع ا طلق تقديره: جراء  اثال أسلأ الذي بانلا يعمللأ. 
   
 

 3814صفحة : 
 
 ددللب ا فاضددلة، وإيددا أريددد كدده ال ددي،، نصدديغ كصددي ة التف دديل للميال ددة   سددلءه. وإضددانته إك وأسددلأ: اسدد  تف دديل م  

 أالذي بانلا يعمللأو مم إضانة اليعض إك الكل ولي  مم إضانة اس  التف يل إك ا ف ل عليه. 
اد . وأعدددداء هللا: هددد  واإلشدددارة بأتلدددي جدددملاء أعدددداء هللاو إك مدددا تقدددد  وهدددل اةدددملاء والعدددذاب ال،دددديد علدددى أسدددلا أعمددد 

 ا ،ربلأ الذيم تقد  تبره  كقلله تعاك أويل  حن،ر أعداء هللاو. 
 والنار عط  كياأ مم أجملاء أعداء هللاو.  
وأدار اخللدو: النار. نقلله أد  نيقا دار اخللدو جاء ابلظرنية كتنمليل النار منمللة ظري لددار اخللدد ومدا دار اخللدد إال عدني  

م أسدللب التجريدد ليفيدد ميال دة معدو اخللدد   الندار. وهدل معددود مدم اب دناى اليديعيدة، ومنده وللده تعداك النار. وهذا مد
 ألقد باأ لك    رسلع هللا أسلة   نةو وولع أيب  امد العتايب:          

 و  الر اأ لل عفاء با  أي والر اأ باي لل عفاء.   
 ح القررأ على اليقاء ا  كد الذي ال هاية له. واخللد: هنلع اليقاء، وأهنلق   اصطال 
 وانتصب أجملاءو على امجاع مم أدار اخللدو. والياء لل ييية. وأماو مصدرية، أي جملء ك يب بله  جيحدوأ آبايتنا.  
: وصي ة ا  ارن   أجيحدوأو دالة على ؤدد اةحلد  ينا نحينا وتكرره. وعدي نعل أجيحدوأو ابلياء لت مينه معدو 

 يكذكلأ. وتقدمي أآبايتناو لالهتما  وللرعاية على الفاصلة. 
[و عطد  29أوواع الذيم بفدروا ركندا أرم الدذيم أضدالم مدم اةدم واإلند  جنعلقمدا حتدا أوددامنا ليكدلم مدم ا)سدفلني  

لداللددة علددى علددى اةملددة أددد  نيقددا دار اخللدددو، أي ويقللددلأ   جقددن ، نعدددع عددم صددي ة االسددتقياع إك صددي ة ا  ددي ل
حتقيق وولن هذا القلع وهل   معو ولله تعاك أ ن إتا اداربلا نيقا مجيعا والا أخراه  )واله  ركنا ه الء أضللم نأ   

 عذااب ضعفا مم النارو،نالقائللأ أركنا أرم الذيم أضالمو: ه  عامة ا ،ربني، بما يدع عليه ولله أاللذيم أضالمو. 
لنددا، وهددل بنايددة عددم إرادة انتقددامق  مددنق  ولددذلي جددمل  أجنعلقمدداو   جددلاب الطلددب علددى تقدددير: إأ ومعددو أأرمو عددني  

 ترمأا جنعلقما حتا أودامنا. 
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واةعل حتا ا)ودا : اللطء اب)ودا  والرن ، أي جنعل ر اده  حتا أودا  ر اد مجاعتنا، نإأ الدأاء أبثر مم القدادة  
 اللطء اب)رجل مم بيفياى االنتقا  واالمتقاأ، واع اكم وعلة اةرمي:           نال يعلزه  االنتقا  منق . وباأ

ووهنئنا وهنأ على  نق                      وهنأ ا قيد مكا ادر  وإيا هنليلا أأ يروأدا )أ ا  دلني بدانلا   دربداى مدم   
 النار أسفل مم درباى أتياعق  نلذلي مل يعرنلا أيم ه . 

ليكلم مم ا)سفلنيو تلهنئة السدتجاكة هللا تعداك دد  أأ يريقملأدا )هد  علمدلا مدم د دب هللا علديق  أنده أشدد والتعليل أ 
 د يا على الفريقني ا  لني نتلسللا كعملمق  على االنتقا  منق  إك تي ق اكينق  مم االنتقا  منق . 

أي ليكلنددلا أ قددر منددا جددملاء ددد ، نال ددفالة م ددتعارة وا)سددفللأ: الددذيم هدد  أشددد  قددارة مددم  قددارة هدد الء الددذيم بفددروا،  
 لإلهانة وامجقارة. 

ووددرأ اةمقددلر أأرمو كك ددر الددراء. ووددرأه اكددم بثددق واكددم عددامر وال لسددي عددم أيب عمددرو وأكددل ككددر عددم عاصدد  ويعقددلب  
كك ددر الددراء، ك ددكلأ الددراء للت فيدد  مددم ثقددل الك ددرة، بمددا ودداللا: ن ددذ   ن ددذ. وعددم اخلليددل إتا ولددا: أرين ثلكددي 

نا عو: رصرنيه، وإتا ولته ك كلأ الراء نقل استعطاء، معناه: أعطنيده. وعلدى هدذا يكدلأ معدو ودراءة اكدم بثدق واكدم عدامر 
 ومم وانققما: مكنا مم الذيم أضالم بي جنعلقما حتا أودامنا، أي ائذأ لنا إبهانتقما وخمليقما. 

ا لصلع وهي ل ة، وتقدد    وللده تعداك أواللدذاأ أيتياهدا مدنك و   سدلرة  وورأ اكم بثق أاللذيمو كت،ديد النلأ مم اس  
 الن اء. 

[ 30أإأ الذيم واللا ركندا هللا م اسدتقاملا تتندملع علديق  ا الئكدة أال ختدانلا وال حتملندلا وأك،دروا ابةندة الديت بندت  تلعددوأ    
[ ندملال مدم دفدلر ر دي  31قي أنف ك  ولك  نيقا ما تدعلأ  حنم أوليالب    امجياة الدنيا و  ا خرة ولك  نيقا ما ت،ت

 [و  32 
 

 3815صفحة : 
 
كعد استيفاء الكال  على متا أصاب ا)م  ا اضية ا ،ربني ا كذكني مدم عدذاب الددنيا ومدا أعدد دد  مدم عدذاب ا خدرة   

م أنددذروا ابلتصددليح حددا سدديحل هبدد     ددا نيدده عددربة للم،ددربني الددذيم بددذكلا حممدددا صددلى هللا عليدده وسددل  كطريددق التعددريض، 
ا خرة، ووص  كعض أهلاله، ت،لي ال ام  إك معرنة  ظ ا  منني ووص   اد  نجاء ولله أإأ الدذيم وداللا ركندا هللاو 
ا ، كيام للمرتوب وك،درا للمتطلدب، ناةملدة اسدتئناي كيداين مشد، عمدا تقدد  مدم وللده أومي حن،در أعدداء هللا إك الندارو 

 ولله أمم ا)سفلنيو. إك 
 وانتتاح اةملة حبري التلبيد منظلر نيه إك إنكار ا ،ربني تلي، نفي تلبيد اخلرب زايدة وم  د .  
ومعو أواللا ركنا هللاو أه  صدعلا كذلي ومل خي،لا أ دا إبعاله  التل يد، نقلد  تصريح حدا   اعتقداده  )أ ا دراد هبد   

 إأ ا)صل   الكال  الصدق وهل مطاكقة اخلرب وما   اللجلد اخلارجي. واللا تلي عم اعتقاد، ن

This file was downloaded from QuranicThought.com



وولله أركنا هللاو يفيد امجصر كتعري  ا  ند إليه وا  دند، أي ال رب لندا إال هللا، وتلدي جدام  )صدل االعتقداد امجدق )أ  
إت مل يصد ا ،دربني عدم اإل داأ حدا جداء اإلورار ابلتل يد يمليل ا ان  مم تصديق الرسلع صلى هللا عليه وسل  نيما جاء كه 

 كه النيب صلى هللا عليه وسل  إال أنه أمره  كنيذ عيادة دق هللا، و)أ التكذيب ابليعث تلقله مم دعاة ال،رك. 
واالستقامة  قيقتقا: عد  االعلجداو وا يدل، وال دني والتداء نيقدا للميال دة   التقدلمي، نحقيقدة اسدتقا : اسدتقل ددق مائدل  
ال مدنحم. وتطلددق االسدتقامة كلجدده االسدتعارة علددى مدا جيمدد  معدو   ددم العمدل وال ددقة علدى امجددق والصددق ودداع تعدداك و 

أناستقيملا إليه واسدت فروهو ووداع أناسدتق  بمدا أمدرىو، ويقداع: اسدتقاما الديالد للملدي، أي أهناعدا، ومنده وللده تعداك 
 أنما استقاملا لك  ناستقيملا د و. 

نا ي،مل معو اللناء حا بلفلا كه وأوع ما ي،مل مم تلي أأ يثيتلا على أصل التل يد، أي ال ي قوا وال يأاستقاملاو ه 
 يرجعلا عنه. 

ومم معو هدذه ا يدة مدا روي   صدحيح م دل  عدم سدفياأ الثقفدي وداع  ولدا: اي رسدلع هللا ودل يل   اإلسدال  ودلال ال  
 استقي   . أسأع عنه أ دا دقك. واع: ول رمنا ابهلل م 

وعم أيب ككر أم استقاملاو: مل ي،ربلا ابهلل شيئا. وعم عمر: استقاملا على الطريقة لطاعته م مل يرودلا روداأ الثعالدب.  
وواع عثماأ: م أخلصلا العمل هلل. وعم علي م أدوا الفرائض. نقد تلك تف ق هذه ا ية اخللفاء الركعة رضي هلل عدنق . 

ج  إك معو االستقامة   اإل اأ وررره، وعناية ه الء ا)ركعة أوطاب اإلسال  كيياأ االستقامة م،ق وبل هذه ا)ولاع تر 
 إك أأيتقا   الديم. 

وتعريددب ا  ددند إليدده اب لصددللية دوأ أأ يقدداع: إأ ا دد منني وحنددله  ددا   الصددلة مددم اإل دداأ إك أهددا سدديب ثيددلى ا  ددند  
ا الئكددة علدديق  كتلددي الكرامددة م دديب علددى وددلد  أركنددا هللاو واسددتقامتق  نددإأ االعتقدداد امجددق  للم ددند إليدده نيفيددد أأ تنددملع

 واإلوياع على العمل الصاحل أا سيب الفلز. 
وأمو الرتاخددي الددرتيب )أ االسددتقامة زائدددة   ا رتيددة علددى اإلوددرار ابلتل يددد )هددا ت،ددمله وت،ددمل الثيدداى عليدده والعمددل حددا  

 االستقامة دليل على أأ ولد  أركنا هللاو باأ ولال منيعثا عم اعتقاد ال مق وا عرنة امجقيقة. ي تدعيه، و)أ 
ومج  ولله أواللا ركنا هللا م اسدتقاملاو أصدلي الكمداع اإلسدالمي، نقللده أوداللا ركندا هللاو م،دق إك الكمداع النف داين وهدل  

كه، نالكماع علد  يقيدين وعمدل صداحل، نمعرندة هللا ابإلديدة هدي أسداق معرنة امجق لالهتداء كه، ومعرنة اخلق )جل العمل 
 العل  اليقيين. 

وأشار ولله أاستقاملاو إك أساق ا)عماع الصامجة وهل االستقامة على امجق، أي أأ يكدلأ وسدطا ددق مائدل إك هندر    
أمدة وسدطاو علدى أأ بمداع االعتقداد راجد  اإلنراط والتفريط واع تعاك أاهدم الصراط ا  دتقي و ووداع أوبدذلي جعلنداب  

إك االستقامة، ناالعتقاد امجق أأ ال يتلدل   جانب النفي إك  يث ينتقي إك التعطيدل، وال يتلددل   جاندب اإلثيداى 
إك  يث ينتقي إك الت،ييه والتمثيل كل  ،ي على اخلط ا  تقي  الفاصل كني الت،ييه والتعطيدل، وي دتمر بدذلي ناصدال 

 اةربي والقدري، وكني الرجاء والقنلط، و  ا)عماع كني ال لل والتفريط.  كني
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 3816صفحة : 

 
وتندملع ا الئكددة علدى ا دد منني حيتمدل أأ يكددلأ   وودا امج،ددر بمددا دع عليده وددلد  أالديت بنددت  تلعددوأو، وبمددا يقت دديه    

،در أعددداء هللا إك الندار نقدد  يلزعدلأو، نأولئددي بالمقد  دد  )أ ظدداهر اخلطداب أندده  قيقدة، نددذلي مقاكدل وللده أويددل  حن
 تالويق  ا الئكة ابللزن، وا  منلأ تتنملع عليق  ا الئكة اب)مم. 

وتبر التنملع هنا للتنليه ك،أأ ا  منني أأ ا الئكة ينملللأ مم عللاي   )جلق  نأما أعداء هللا نق  جيددوأ ا الئكدة   درا  
للأ )جلق  نثيا للم منني هبذا برامة بكرامة ا)نيياء وا رسلني إت يندملع هللا علديق  ا الئكدة.   اب،ر يملعله  ولي لا يتنمل 

وا عو: أنه يتنملع على بل م مم ملكاأ أا امجانظاأ اللذاأ بام يكتياأ أعمالده   الددنيا. ولت دمم أتتندملعو معدو القدلع 
 وع حتملنلا.  وردى كعده أأأو التف قية. والتقدير: يقلللأ ال ختانلا

وجيلز أأ يكلأ تنملع ا الئكدة علديق    الددنيا، وهدل تندملع خفدي يعدري حبصدلع ررره   نفدلق ا د منني ويكدلأ اخلطداب  
بأال ختانلا وال حتملنلاو حعو إلقائق    روعق  عك  وسلسة ال،ياهنني القرمء ابلتمليني، أي يلقلأ   أنف  ا د منني مدا 

يذبره  ابةنة نتحل نيق  ال كينة نتن،درح صددوره  ابلثقدة حبللددا، ويلقدلأ   نفلسدق  نيدذ يصرنق  عم اخللي وامجملأ و 
والية مم لي لا مم  ملب هللا، نذلي مقاكل ولله أووي نا د  ورمءو ا ية نإنه تقييض   الدنيا. وهذا يقت ي أأ ا  منني 

نلأ أأ بدل شديء كقددر، وهد  نر دلأ حدا يرتويدلأ مدم ن دل الكاملني ال خيانلأ دق هللا، وال حيملنلأ على ما يصييق ، ويلو
 هللا. 

وعلى هذا ا عو نقلله أاليت بنت و تعترب أبداأو نيده ممليددة للتأبيدد، ويكدلأ ا  دارن   أتلعددوأو علدى أصدل اسدتعماله  
 ا ووعدا كنفعق    ا خرة. للحاع واالستقياع، ويكلأ ولد  أحنم أوليالب    امجياة الدنيا و  ا خرةو أييدأ د    الدني

وأالو مهية، وا قصلد مم النقي عم اخللي: النقي عم سييه، وهل تلو  ال ر، أي ال حت يلا أأ هللا معداويك ، ندالنقي   
 بناية عم التأمني مم جانب هللا تعاك )ه  إتا حتققلا ا)مم زاع خلنق ، وهذا تطمني مم ا الئكة )نف  ا  منني. 

     النف  ين،أ عم ظم  صلع مكروه شديد. واخللي: د 
 وامجملأ: د    النف  ين،أ عم وولن مكروه كفلاى نف  أو  صلع ضر.  
 وأمجقلا كتأمينق  ك،ار  ، )أ وو  النعي    النف  ملو  ا  رة إتا مل خيالطه تلو  ا كروه.  
عليقدا ابةندة، وتعجيدل دد  ح درة الفدلز كرضدى هللا،  ووص  اةنة بأاليت بنت  تلعددوأو تدذبق دد   عمداد  الديت وعددوا 

 وحتقيق وعده، أي اليت بنت  تلعدوها   الدنيا. 
 و  تبر نعل الكلأ تنييه على أه  متأصللأ   اللعد ابةنة وتلي مم ساكق إ اه  وأعماد .  
تكدرر ا)عمداع ا لعدلد )جلقدا وكتكدرر اللعدد و  التعيق اب  ارن   أتلعدوأو إنادة أه  ود تكرر وعده  هبا، وتلدي ك 

   ملاو  التذبق والتي،ق. 
 وولع ا الئكة أحنم أوليالب    امجياة الدنيا و  ا خرةو تعري   نف ق  للم منني أتني ا د .  
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ه مدم  ،دمة نإأ العل   أ ا تلقي صا ب وددمي يمليدد نفد  القداد  ان،درا ا وأن دا ويمليدل عنده ده،دة القددو ، خيفد  عند 
ال يانة، ويمليل عنه و ،ة االدرتاب، أي حنم الذي بنا   صحيتك    الدنيا، إت بانلا يكتيلأ   نا   وي،قدوأ عند 
هللا كصددال   بمددا    ددديث أيتعدداويلأ ندديك  مالئكددة ابلليددل ومالئكددة ابلنقددار ني ددأد  رهبدد  وهددل أعلدد  هبدد : بيدد  تددربت  

أ وتربنداه وهدد  يصددللأو. ووددد  فظددلا العقدد نكددانلا أوليدداء ا دد منني   ا خددرة، ووددد عيداديب نيقللددلأ: أتيندداه  وهدد  يصددلل 
جدديء هبددذا القددلع معرتضددا كددني صددفاى اةنددة ليتحقددق ا  منددلأ أأ ك،ددار   ابةنددة ك،ددارة حمددب يفددرح مجيييدده ابخلددق وي ددعى 

 ليمليده. 
بني أووي نا د  ورمءو نكما ويض للكفار ورمء   الدنيا واعل  أأ ولله أ  امجياة الدنياو إشارة إك مقاكلة ولله   ا ،ر   

 ويض للم منني مالئكة ابلثناء على ا  منني. 
   
 

 3817صفحة : 
 
وهذه ا ية تقت ي أأ هذا الصن  مم ا الئكة خام كرنقة ا  منني ووالئق  وال  ظ للكانريم نيق ، نإأ باأ امجفظدة   

مجفظة ملبلني على ا د منني والكدانريم بمدا م،دى عليده اةمقدلر وهدل ظداهر وللده مم خصائ  ا  منني ظاهر، وإأ باأ ا
تعدداك أبددال كددل تكددذكلأ ابلددديم وإأ عليددي مجددانظني برامددا بدداتيني يعلمددلأ مددا تفعلددلأو نقددذا صددن  مددم ا الئكددة ملبددل 

 عقيداى   وللده تعداك ألده حبفظ ا  منني   الدنيا، وه  دق امجفظة، وود يكلأ هذا الصن  مدم ا الئكدة هدل ا  دمى اب
 معقياى مم كني يديه ومم خلفه حيفظلنه مم أمر هللاو   ب ما تقد    سلرة الرعد. 

ووددد دلددا عدددة ررر متفاوتددة   القيددلع علددى أأ ا الئكددة الددذيم ددد  عالوددة ابلندداق عملمددا أو اب دد منني خاصددة أصددناي   
سدل  : بد  مدم ملدي علدى اإلن داأ، ندذبر لده ع،دريم ملكداو. ولعدل بثقة. وعم عثمداأ أأنده سدأع النديب صدلى هللا عليده و 

وصددد  ا الئكدددة ا تندددمللني  هددد  أوليددداء يقت دددي أأ عملقددد  مددد  ا ددد مم عمدددل صدددالح وأتييدددد مثدددل إددددا  الطاعددداى وحماركدددة 
 ال،ياهنني وحنل تلي، وكذلي تت  مقاكلة تنملد  على ا  منني كذبر تقييض القرمء للكانريم، وهذا أ  م. 

 ومجلة أولك  نيقا ما ت،تقي أنف ك و عط  على أاليت بنت  تلعدوأو وما كينقما مجلة بما كينته رنفا.  
 ومعو أما تدعلأو: ما تتمنلأ. يقاع: ادعى، أي او، وود تقد  عند ولله تعاك أود  ما يدعلأو   سلرة ي .  
  نفلسدك  مدم بدل مدا خيطدر ابليداع  دا جيدلع   اخليداع،  وا عو: لك  نيقا ما ت،تقلنه  ا يق  حتا امج  ومدا تتمنلنده 

 نما يدعلأ دق ما ت،تقيه أنف ق . 
ودذه ا  دايرة أعيدد ألكد و ليد تأ ابسدتقالع هدذا اللعدد عدم سداكقه، ندال يتدله  أأ العطد  عطد  تف دق أو عطد  عدا   

 على خام. 
تق مم النملوع )نه برامة النمليل، وهدل هندا م دتعار  دا والنملع ك   النلأ وض  الملاي: ما يقيأ لل ي  مم القرا، وهل م، 

 يعطلنه مم الردائب سلاء بانا رزوا أ  دقه. ووجه ال،يه سرعة إ  اره بأنه مقيأ مم ويل أأ ي،تقله أو يتمنله. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ومم أدفلر ر ي و صفة أنملالو، وأممو اكتدائية.  
لأو  داع بلنده بدالنملع ا قيدأ لل دي ، أي تعطلنده بمدا وانتصب أنملالو على امجاع مم أما ت،تقي أنف ك و. وأما تددع 

 يعطي النملع لل ي . 
وأوثرى صفتا أال فلر الر ي و هنا لإلشارة إك أأ هللا دفر د  أو )بثره  اللم  وما اتكلا منه، وأنه ر ي  هبد  )هد  بدانلا  

 حييلنه وخيانلنه ويناصروأ دينه. 
[و لدي  هدذا مدم  كايدة خطداب ا الئكدة 33صامجا وواع إنين مم ا  لمني أومم أ  م ولال  م دعا إك هللا وعمل  

للمدد منني   ا خددرة وإيددا هدددل ملجدده مددم هللا ندددا)ظقر أندده تكملددة للثنددداء علددى الددذيم وددداللا: ركنددا هللا، واسددتقاملا، وتلجيددده 
كتلي ا ثاكة وود وداللا أ  دم  الستحقاوق  تلي ا عاملة ال،ريفة، ووم  للم،ربني إت تقرن أمساعق ، أي بي  ال يكلنلأ

القلع وعمللا أ  م العمل. وتبر هذا الثناء عليق  حب م ولد  عقب تبر مذمة ا ،ربني ووعيده  على سلء ولد : ال 
ت معلا دذا القررأ، م،عر ال حمالة ابأ كني الفريقني كلم كعيدا، هنرنداه: امج دم ا صدرح كده، وا)سدلأ ا فقدل  اب قاكلدة، أي 

ي تلي الذيم واللا أ  م القدلع وعملدلا أصدلح العمدل مد  الدذيم وداللا أسدلأ القدلع وعملدلا أسدلأ العمدل، وددذا عقدب نال 
 كقلله أوال ت تلي امج نة وال ال يئةو. 

والددلاو إمددا عاهنفددة علددى مجلددة أإأ الددذيم ودداللا ركنددا هللاو، أو  اليددة مددم أالددذيم ودداللاو. وا عددو: أهدد  ملددلا تلددي إت أ  ددم  
 ق  ولال وعمال. من
وأممو استفقا  م تعمل   النفي، أي ال أ دد أ  دم ودلال مدم هدذا الفريدق بقللده أومدم أ  دم ديندا  دم أسدل  وجقده  

 هللو ا ية   سلرة الن اء. 
ومم دعا إك هللا: بل أ د ثيا له م ملأ هذه الصلة. والدعاء إك شيء: أمر دقك ابإلوياع على شيء، ومنه ولد :   

لة العياسية والدعلة العللية، وت مية اللاعظ عند كدين عييدد ابلدداعي )نده يددعل إك الت،دي   ع علدي كدم أيب هنالدب. الدع
نالدعاء إك هللا: اثيل مجاع ا مر إبنراد هللا ابلعيادة ونيدذ ال،درك حبداع مدم يددعل أ ددا ابإلويداع إك شد  ، وهدذا  داع 

لا كه رنفا   ولله أإأ الذيم واللا ركنا هللاو بما علما وود باأ ا  منلأ يددعلأ ا  منني  ني أعلنلا التل يد وهل ما وصف
 ا ،ربني إك تل يد هللا، وسيد الداعني إك هللا هل حممد صلى هللا عليه وسل  . 
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مم ودلع مدم دعدا إك  وولله أمم دعا إك هللاو أممو نيه تف يلية الس  أأ  مو، والكال  على  ذي م اي تقديره:  

 هللا. وهذا امجذي بالذي   ولع الناك ة:          
وود خفا  ن ما تمليد ئانتدي                      على وعل   تي ا طارة عاول أي ال تمليد ئانيت على ئانة وعل،   

 ومنه ولله تعاك أولكم الرب مم رمم ابهللو ا ية   سلرة اليقرة. 
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: هل العمل الذي يصلح عامله   دينه ودنياه صال ا ال ي،لكه ن اد، وتلي العمل اةاري على ونق ما والعمل الصاحل 
 جاء كه الديم، نالعمل الصاحل: هل ما وص  كه ا  منلأ رنفا   ولله أم استقاملاو. 

كدده كددني ا ،ددربني ومل يت دددرتوا وأمددا أوودداع إنددين مددم ا  دددلمنيو نقددل ثندداء علددى ا  دددلمني  هدد  انت ددروا ابإلسددال  واعتدددملوا  
 ابإلسال . 

واالعتملاز ابلديم عمل صاحل ولكنه خ  ابلذبر )نه أريد كه ديظ الكانريم. ومثاع هذا ما وو  يل  أ د  ني صاح أكل  
سفياأ: اعل هيل، نقاع النديب صدلى هللا عليده وسدل  وللدلا أهللا أعلدى وأجدلو نقداع أكدل سدفياأ: لندا العدملا وال عدملا لكد ، 

 اع النيب صلى هللا عليه وسل   ولللا هللا ملالم وال ملك لك   . نق
وإيا مل يذبر نظق هذا القلع   الصلة ا ،قة إك سيب تنملع ا الئكة على ا  منني ابلكرامة وهي أالذيم واللا ركنا هللا م  

عملة اإلسال ، وتلي مم ررر تلي الصدلة ندال استقاملاو )أ ا قصلد مم تبرها هنا الثناء عليق  كتفاخره  على ا ،ربني ك
  اجة إك تبره هنالي خبالي ملوعه هنا. 

و  هذه ا ية منملن عظي  لف يلة علماء الديم الذيم كينلا ال نم ووضحلا أ كا  ال،ريعة واجتقدوا   التلصل إك مراد  
 هللا تعاك مم دينه ومم خلقه. 

تريدددي وهنائفددة مددم علمدداء القددقواأ وعلددى رأسددق  حممددد كددم سددحنلأ: أأ ا  ددل  ونيقددا أي ددا منددملن لطيدد  لتأييددد وددلع ا ا 
يقلع: أم م مم وال يقلع إأ شاء هللا، خالنا لقلع ا)شعري وهنائفة مم علمداء القدقواأ وعلدى رأسدق  حممدد كدم عيددوق 

أ مددة ودرأ. وامجدق أنده خدالي ننقل أنه باأ يقلع: أم م مم إأ شاء هللا. وود تطاير شرر هذا اخلالي كني علماء الققوا
لفظي بما كينه ال،يو أكل حممد كدم أيب زيدد ونقلده عيداض   ا ددارك ووانقده. وتبدرم   دألة مفصدلة عندد وللده تعداك أومدا 
يكلأ لنا أأ نعلد نيقا إال أ، ي،اء هللا ركناو   سلرة العراي وكدذلي ندال  جدة   هدذه ا يدة ) دد الفدريقني وإيدا امججدة 

 سلرة العراي على ا اتريدي وحممد كم سحنلأ.   رية 
 والقلع   ولله أوواع إنين مم ا  منيو بالقلع   أإأ الذيم واللا ركنا هللاو.  
[و عطد  هدذه 34أوال ت تلي امج نة وال ال يئة ادن  ابلديت هدي أ  دم ندإتا الدذي كيندي وكينده عدداوة بأنده ويل  دي   

أ يكددلأ عطفددا علددى مجلددة أومددم أ  ددم وددلال  ددم دعددا إك هللاو ا  تكملددة دددا نددإأ اةملددة لدده ملودد  عجيددب، نإندده جيددلز أ
ا عطلي عليقا ت منا الثناء على ا  منني إثر وعيد ا ،ربني وتمق ، وهذه اةملة نيقا كياأ التفاوى كني مرتية ا د منني 

 دددنة  الدددة ا ددد منني وال ددديئة  الدددة و ددداع ا ،دددربني، ندددإأ امج دددنة اسددد  منقدددلع مدددم الصدددفة ندددتلمح الصدددفة مقدددارأ لددده، نامج
ا ،ددربني، نيكددلأ ا عددو بمعددو رايى بثددقة مددم هددذا القييددل مثددل وللدده تعدداك أومددا ي ددتلي ا)عمددى واليصددق والددذيم رمنددلا 
وعملددلا الصددامجاى وال ا  دديءو، نعطدد  هددذه اةملددة علددى الدديت ويلقددا علددى هددذا االعتيددار يكددلأ مددم عطدد  اةمددل الدديت 

 ولي  مم عط  درض على درض. جيمعقا درض وا د 
وجيلز أأ تكلأ عطفا على مجلة أوواع الدذيم بفدروا ال ت دمعلا ددذا القدررأ وال دلا نيده لعلكد  ت ليدلأو اللاوعدة كعدد مجلدة   

أوواللا وللكنا   أبنة  ا تدعلم إليهو إك وللده أناعمدل إنندا عدامللأو ندإأ تلدي مثدق   نفد  النديب صدلى هللا عليده وسدل  
ر مم إصرار الكانريم على بفره  وعد  التأثر كدعلة النيب صلى هللا عليه وسل  إك امجق نقدل حبدل مدم ت ديق هناودة ال ج
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صدربه علدى سددفاهة أولئدي الكددانريم، ندأردي هللا مدا تقددد  حدا يدددن  هدذا ال ديق عددم نف ده كقللدده أوال ت دتلي امج ددنة وال 
 ال يئةو ا ية. 

والها تيدادرا إك ا)تهداأ   دنة الددعلة إك اإلسدال   دا نيقدا مدم جد  ا ندان    ا خدرة نامج نة تع  مجي  أنراد جن قا وأ 
والدنيا، وت،مل صفة الصفح عم اةفاء الذي يلقى كه ا ،ربلأ دعدلة اإلسدال  )أ الصدفح مدم اإل  داأ، ونيده تدرك مدا 

 يثق  يتق  لدينق  ويقرب لني نفلق توي النفلق اللينة. 
   
 

 3819صفحة : 
 
نالعط  على هذا مم عط  درض على درض، وهل الذي عنه كعط  القصة على القصدة، وهدي اقيدد وتلهنئدة لقللده   

 عقيقا أادن  ابليت هي أ  مو ا ية. 
وود علما دق مرة أأ نفدي االسدتلاء وحندله كدني شديئني يدراد كده داليدا تف ديل أ ددأا علدى مقاكلدة حب دب داللدة ال دياق   

 اأ م منا بمم باأ ناسقا ال ي تلوأو. وولع ا)ع،ى:          بقلله تعاك أأنمم ب
 ما جيعل اةد ال نلأ الذي                      جنب صلب اللجب ا اهنر   
مثدددل الفدددراا إتا مدددا هندمددددا                      يقدددذي ابليلصدددي وا اهددددر نكددداأ مقت دددى الظددداهر أأ يقددداع: وال ت دددتلي   

أ إعدادة أالو النانيدة كعدد الدلاو الثانيدة بمدا وداع تعداك أومدا ي دتلي ا)عمدى واليصدقو، نإعدادة أالو امج نة وال ال يئة، دو 
النانية أتبيدد )ختقدا ال داكقة. وأ  دم مدم اعتيدار التأبيدد أأ يكدلأ   الكدال  إجيداز  دذي مد تأ اب تيداك   الكدال ، 

راد اب)وع نفددي أأ تلتحددق ن ددائل امج ددنة م دداوي ال دديئة، تقددديره: ومددا ت ددتلي امج ددنة وال دديئة وال ال دديئة وامج ددنة. نددا 
وا ددراد الثدداين نفددي أأ تلتحددق ال دديئة ك،ددري امج ددنة. وتلددي هددل االسددتلاء   اخلصددائ ، و  تلددي أتبيددد وتقليددة لنفددي 

ال  علدى ا  اواة ليدع على أنه نفي ات  كني اةن ني: جن  امج نة وجن  ال يئة ال ميال ة نيه وال جماز، وودد تقدد  الكد
 نظقه   سلرة ناهنر. 

و  التعيدق ابمج ددنة وال ديئة دوأ اب ددم وا  دديء إشدارة إك أأ بددل نريددق مدم هددذيم ودد كلددغ ال ايددة   جدن  وصددفه مددم  
إ  دداأ وإسدداءة علددى هنريقددة اللصدد  اب صدددر، وليتددأتى االنتقدداع إك ملعظددة  ددذيب اخلددالق   وللدده أادندد  ابلدديت هددي 

 إيثار نفي ا  اواة كني امج نة وال يئة تلهنئة لالنتقاع إك ولله أادن  ابليت هي أ  مو.  أ  مو، ني،يه أأ يكلأ
 وولله أادن  ابليت هي أ  مو جيري ملوعه على اللجقني ا تقدمني   عط  مجلة أوال ت تلي امج نة وال ال يئةو.  
ال يئةو ختلد  مدم ددرض تف ديل امج دنة علدى ناةملة على اللجه ا)وع مم وجقي ملو  مجلة أوال ت تلي امج نة وال  

ال يئة إك ا)مر خبلق الدن  ابليت هي أ  دم  ناسدية أأ تلدي الددن  مدم ررر تف ديل امج دنة علدى ال ديئة إرشداد مدم هللا 
 لرسلله وأمته ابلت لق خبلق الدن  ابمج و. 
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و واوعة ملو  النتيجة مم الدليل وا قصد مم وهي على اللجه الثاين مم وجقي ملو  مجلة أوال ت تلي امج نة وال ال يئة 
 ا قدمة، نم ملها مش، عم م ملأ اليت ويلقا. 

 وبال االعتياريم   اةملة ا)وك مقتض أأ تكلأ مجلة أادن  ابليت هي أ  مو مفصللة دق معطلنة.  
اع أإيدددا كعثدددا )اددد  مكدددار  وإيددا أمدددر الرسدددلع صدددلى هللا عليدده وسدددل  كدددذلي )أ منتقدددى الكمدداع الي،دددري خلقددده بمدددا ودد 

 ا)خالقو ووالا عائ،ة  ا سئلا عم خلقه أباأ خلقه القررأو )نه أن ل امجكماء. 
واإل  دداأ بمددا تاا ولكندده وددد يكددلأ تربدده حممددلدا   امجدددود وحنلهددا نددذلي معددو خددام. والكمدداع مطلددلب لذاتدده نددال  

لددا عائ،ددة أمددا انددتق  رسددلع هللا صددلى هللا عليدده وسددل  يعدددع عندده مددا اسددتطان مددا مل خيددش نددلاى بمدداع أعظدد ، ولددذلي وا
لنف دده وددط إال أأ تنتقددي  رمدداى هللا ني  ددب هللو. وختلددق ا)مددة هبددذا اخللددق مردددلب نيدده ودداع تعدداك أوجددملاء سدديئة سدديئة 

 مثلقا نمم عفا وأصلح نأجره على هللاو. 
واكدم جريدر   تف دقه   دا ندملع وللده تعداك أخدذ  وروا عياض   ال،فاء  وهل  ا رواه اكم مردويده عدم جداكر كدم عيدد هللا 

العفلو سأع النيب صلى هللا عليه وسل  جربيل عم أتويلقا نقاع له:  ن أسأع العل ، نأاته نقداع:  اي حممدد إأ هللا أيمدرك 
 أأ تصل مم وطعي وتعطي مم  رمي وتعفل عمم ظلمي  . 

 ديئة وامج دنة، نلمدا أمدر  أ تكدلأ امج دنة مددنلعا كده تعدني أأ ومفعلع أادند و حمدذوي دع عليده احنصدار ا عدو كدني ال  
ا دنلن هل ال يئة، نالتقدير: ادن  ال يئة ابليت هي أ  م بقلله أويدرءوأ ابمج نة ال ديئةو   سدلرة الرعدد ووللده أادند  

ف ديل تردييدا   دند  ابليت هي أ  م ال يئةو   سلرة ا  منني، وأاليت هي أ  مو هي امج نة، وإيا صدي ا كصدي ة الت
ال يئة هبا )أ تلي ي،ق على النف  نإأ ال  ب مم سلء ا عاملة مم هنيان النف  وهدل ييعدث علدى  دب االنتقدا  مدم 
ا  يء نلما أمر الرسلع صلى هللا عليه وسل   أ جيازي ال يئة ابليت هي ابمج نة أشق إك ن ل تلي. وود ورد   صفة 

    وال يدن  ابل يئة ال يئة ولكم يعفل ويصفح  . وود ويل: إأ تلي وصفه   التلراة. رسلع هللا صلى هللا عليه وسل
   
 

 3820صفحة : 
 
ونرن على هدذا ا)مدر وللده أندإتا الدذي كيندي وكينده عدداوة بدأأ ويل  دي و لييداأ مدا   تلدي ا)مدر مدم الصدالح تروي دا   

ا لإل  داأ. و دا باندا ا رر الصدامجة تددع علدى صدالح على الت لق كذلي اخللدق الكدرمي، وهدل أأ تكدلأ الدنف  مصددر 
مثارهددا. وأمددر هللا رسددلله صددلى هللا عليدده وسددل  ابلدددن  ابلدديت هددي أ  ددم أردنددة كددذبر كعددض حماسددنه وهددل أأ يصددق العدددو  

 بالصديق، و  م تلي ظاهر مقيلع نال جر  أأ يدع   نه على   م سييه. 
اهر   تقريدر امجقائدب وخاصدة الديت ودد ال تقيلقدا النفدلق )هدا شداوة عليقدا، ولذبر ا ثل والنتائ  عقدب اإلرشداد شداأ ظد 

والعداوة مكروهة والصداوة واللالية مردلكة، نلمدا بداأ اإل  داأ  دم أسداء يدينده مدم الصدداوة أو يك ديه إايهدا بداأ تلدي 
 مم شلاهد مصلحة ا)مر ابلدن  ابليت هي أ  م. 
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 ة ظقلر أثر الدن  ابليت هي أ  م   انقالب العدو صديقا. وأإتاو للمفاجأة، وهي بناية عم سرع 
وعدددع تبددر العدددو معرنددا كددال  اةددن  إك تبددر ابسدد  ا لصددلع ليتددأتى تنكددق عددداوة للنلعيددة وهددل أصددل التنكددق نيصدددق  

 اوة أو هنروها. ابلعداوة القلية ودوها، بما أأ ظري أكيني وكينهو يصدق ابليني القريب واليني اليعيد، أعين مالزمة العد
وهذا تربيب مم أعلى هنري اليالدة )نه جيم  أ لاع العداواى نيعل  أأ اإل  اأ مجدح   اودتالن عدداوة اب دم إليده  

للمح م علدى تفداوى مراتدب العدداوة ودلة وضدعفا، واكندا وكعددا، ويعلد  أنده يني دي أأ يكدلأ اإل  داأ للعددو ودلاي كقددر 
 عقا. ومم ا)ولاع ا ،قلرة: النفلق جميللة على  ب مم أ  م إليقا. اكم عداوته ليكلأ أجن    اوتال

والت،ييه   ولله أبأنه ويل  ي و، ت،ييه   زواع العداوة وئالطة شلائب ابية، نلجده ال،ديه هدل ا صداناة وا قاركدة وهدل  
اأ وتفداوى ودلة العدداوة ويدل معو متفاوى ا) لاع، أي مقلع على جن ه ابلت،كيي على اختالي أتثر النف  ابإل  

اإل  اأ، وال ييلغ ميلغ ا ،يه كه إت مم النادر أأ يصق العدو وليا  يما، نإأ صاره نقل لعلارض دق داخلة حتا معو 
 اإلسران الذي رتنا كه أإتاو الفجائية. 

: نإتا الذي كيني وكينده عدداوة لكفدره، والعداوة اليت كني ا ،ربني وكني النيب صلى هللا عليه وسل  عداوة   الديم، نا عو 
نلذلي ال ت،مل ا ية مم رمنلا كعد الكفر نملالا عدوا   للنيب صلى هللا عليه وسل  )جل إ اه  بما زالا عداوة عمدر 
رضي هللا عنه كعد إسالمه  ن واع يلمدا للنديب صدلى هللا عليده وسدل  : )ندا أ دب إيل مدم نف دي الديت كدني جنديب، وبمدا 

عداوة هند كنا عتية زوو أيب سفياأ إت والا للنيب صلى هللا عليه وسل  ما باأ أهل خياء أ دب إيل مدم أأ يدذللا زالا 
مم أهل خيائي واليل  ما أهل خياء أ ب إيل مم أأ يعملوا مم أهل خيائي نقداع ددا النديب صدلى هللا عليده وسدل  وأي دا، 

 أي وستمليديم  يا. 
نمللا   أيب سفياأ باأ عدوا للنيب صلى هللا عليه وسل    ةاهلية نصار كعدد إسدالمه  وعم مقاتل: أنه واع: هذه ا ية 

 وليا مصانيا. وهل وإأ باأ بما واللا نال أ  ب أأ ا ية نمللا   تلي )ها نمللا   ابت اب ا لدة ابإل  اأ. 
هددل ضددد العدددو، وتقددد    دددق ريددة مددم والددليل: اسدد  م،ددتق مددم اللاليددة كفددتح الددلاو، والددلالء، وهددل: امجليدد  والناصددر، و  

 القررأ. 
وامجمددي : القريددب والصددديق. ووجدده اةمدد  كددني أويل  ددي و أندده مجدد  خصددلتني بلتاأددا ال ؤتمدد  مدد  العددداوة وأددا خصددلتا  

 اللالية والقراكة. 
أ  مو، أو  داع [و  عط  على مجلة أادن  ابليت هي 35أوما يلقاها إال الذيم صربوا وما يلقاها إال تو  ظ عظي   

مم أاليت هي أ  مو، وضمق أيلقاهاو عائد إك أاليت هي أ  مو ابعتيار تعلققدا كفعدل أادند و، أي اب عاملدة وا دانعدة 
 اليت هي أ  م، نأما مطلق امج نة نقد حيصل ل ق الذيم صربوا. 

للصدرب علدى تدرك هدلا الدنف     وهذا حتريض على االرتيداض هبدذه اخلصدلة إبظقدار ا تياجقدا إك ودلة عدمل  وشددة مدراق 
 ب االنتقا ، و  تلي تنليه كف لقا  ها تالزمقا خصلة الصرب وهي   تا ا خصلة  يدة وثلاهبدا جمليدل بمدا علد  مدم 
عدددة رايى   القددررأ، و  دديي وللدده تعدداك أإأ اإلن دداأ لفددي خ ددر إال الددذيم رمنددلا وعملددلا الصددامجاى وتلاصددلا ابمجددق 

 وتلاصلا ابلصربو. 
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 نالصاكر مراتض كتحميل ا كاره وؤرن ال،دائد وبظ  ال يظ نيقلأ عليه ترك االنتقا .  
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وأيلقاهاو جيعل الويا دا، أي بقلله تعاك أولقاه  ن رة وسروراو، وهل م تعار لل دعي لتحصديلقا )أ التحصديل علدى   

 يلقاه. ال،يء كعد ا عاةة والت لق ي،يه ال عي  الواة أ د ن
وجدديء   أيلقاهدداو اب  ددارن   ا لضددعني ابعتيددار أأ ا ددأملر ابلدددن  ابلدديت هددي أ  ددم مددأملر كتحصدديل هددذا اخللددق    

ا  تقيل، وجيء   الصلة وهي أالذيم صربواو اب اضي للداللة علدى أأ الصدرب خلدق سداكق نديق  هدل العدلأ علدى معاملدة 
 يقاع: إال الصاكروأ، لنكتة بلأ الصرب سجية نيق  متأصلة.  ا  يء ابمج و، ودذه النكتة عدع عم أأ

 م زيد   التنليه هبا  ها ما حتصل إال لذي  ظ عظي .  
وامجددظ: النصدديب مددم ال،دديء مطلقددا، وويددل: خددام ابلنصدديب مددم خددق، وا ددراد هنددا: نصدديب اخلددق، ابلقرينددة أو كداللددة  

 ب نصدديب عظددي  مددم الف ددائل، أي مددم اخللددق امج ددم واالهتددداء اللضدد ، أي مددا حيصددل دندد  ال دديئة ابمج ددنة إال لصددا
 والتقلا. 

نتحصل مم هذيم أأ الت لق ابلصرب شرط   االضطالن كف يلة دن  ال يئة ابليت هي أ  م، وأنه لدي  و دده شدرهنا  
ي  )أ امجظ نيقا كل وراءه شروط أخر جيمعقا ولله أ ظ عظي و، أي مم ا)خالق الفاضلة، والصرب مم مجلة امجظ العظ

 العظي  أع  مم الصرب، وإيا خ  الصرب ابلذبر )نه أصلقا ورأق أمرها وعملدها. 
و  إعادة نعل أوما يلقاهاو دوأ ابتفاء حبري العط  إظقار  مليد االهتما  هبذا اخلرب حبيث ال ي ترت مم صدرحية شديء  

 حتا العط . 
 لكته بما اوت ته إضانة أتوو. وأناد أت  ظ عظي و امجظ العظي  مم اخلرب سجيته وم 
 و اصل ما أشار إليه اةملتاأ أأ مثلي مم يتلقى هذه اللصية وما هي اب)مر ادني لكل أ د.  
[و عطدد  علددى مجلددة أومددا يلقاهددا إال الددذيم 36أوإمددا ينملدنددي مددم ال،دديطاأ نددملن ناسددتعذ كللدده إندده هددل ال ددمي  العلددي   

حتصديل هدذا اخللدق ا دأملر كده وهدل دند  ال ديئة ابلديت هدي أ  دم، وكعدد أأ  صربواو، نيعد أأ أرشدد إك مدا هدل عدلأ علدى
شر ا نائدة العمل هبا كقلله أنإتا الدذي كيندي وكينده عدداوة بأنده ويل  دي و صدري العنداأ هندا إك التحدذير مدم علائققدا 

ي وتددعله إك دند  ال ديئة اليت ؤتم  بثر دا    قيقدة ندمل  ال،ديطاأ، ندأمر  نده إأ وجدد   نف ده خدلاهنر تصدرنه عدم تلد
حثلقددا نددإأ تلددي نددملن مددم ال،دديطاأ دواله أأ ت ددتعيذ ابهلل مندده نقددد ضددمم هللا لدده أأ يعيددذه إتا اسددتعاتة )ندده أمددره كددذلي، 

 واخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسل . 
سدتعاتة ابهلل مدم ال،ديطاأ ونائدة هذه االستعاتة ؤديد داعية العصمة ا ربلزة   نف  النيب صلى هللا عليه وسل  )أ اال 

استمداد للعصمة وصقل لملباء النف   ا ود يقرتب منقا مم الكددراى. وهدذا سدر مدم االتصداع كدني النديب صدلى هللا عليده 
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وسددل  وركدده ووددد أشددار إليدده وددلع الندديب صددلى هللا عليدده وسددل   إندده لي دداأ علددى ولدديب وإين )سددت فر هللا   اليددل  مائددة مددرة  ، 
 ه مم أأ ي ،اها شيء مم الكدراى ويلحق كه   تلي صامجل ا  منني. نيذلي ت ل  نف 

و  امجديث القدسي عند الرتمذي  وال يملاع عيدي يتقرب إيل ابلنلانل  دن أ يده ندإتا أ ييدا بندا مسعده الدذي ي دم   
 اتين )عيذنه  . كه وكصره الذي ييصر كه ويده اليت ييطش هبا ورجله اليت  ،ي هبا ولئم سألين )عطينه ولئم استع

م يلتحق كذلي كقية ا  منني على تفاو   بما دع عليه  ديث اكم م علد عند الرتمذي واع النيب صلى هللا عليه وسل    
إأ لل،دديطاأ  ددة ابكددم رد  وللملددي  ددة، نأمددا  ددة ال،دديطاأ نإيعدداد ابل،ددر وتكددذيب ابمجددق، وأمددا  ددة ا لددي نإيعدداد ابخلددق 

 د تلي نليعل  أنه مم هللا نليحمد هللا، ومم وجد ا)خرا نلي تعذ ابهلل مم ال،يطاأ  . وتصديق ابمجق، نمم وج
والنددمل : الددن  ، و قيقتدده: مدد  شددديد للجلددد كطددري عددلد أو إصددي ، نقددل مصدددر، وهددل هنددا م ددتعار التصدداع القددلة   

ا ينملدندي مدم ال،ديطاأ ندمل  ناسدتعذ ال،يطانية خبلاهنر اإلن اأ أتمدره ابل،در وتصدرنه عدم اخلدق، وتقدد    وللده تعداك أوإمد
 ابهلل إنه مسي  علي  و   سلرة ا)عراي وإسناد أينملدنيو إك أنملنو جماز عقلي مم ابب: جد جده، وأممو اكتدائية. 

وجيددلز أأ يكددلأ ا ددراد ابلنددمل  هنددا: الندداز ، وهددل ال،دديطاأ، وصدد  اب صدددر للميال ددة، وأمددمو كيانيددة، أي ينملدنددي الندداز   
 ،يطاأ. وا يال ة  اصلة على التقديريم م  اختالي جقتقا. الذي هل ال
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وجيء   هذا ال،رط بأإأو اليت ا)صل نيقا عد  اةمل  كلولن ال،رط ترنيعا لقدر النيب صلى هللا عليه وسدل  ندإأ ندمل    

ا إتا م دق  هندائ  مدم ال،ديطاأ تدذبروا ال،يطاأ له إيا يفرض بما يفرض ابداع، أال تدرا إك وللده تعداك أإأ الدذيم اتقدل 
 نإتا ه  ميصروأو نجاء   تلي ال،رط حبري أإتاو اليت ا)صل نيقا اةمل  كلولن ال،رط أو ك لية وولعه. 

وأمداو زائدددة كعددد  دري ال،ددرط لتلبيددد الدركط كددني ال،ددرط وجلاكده ولي ددا لتحقيددق  صدلع ال،ددرط نإهددا تدملداد بثددقا كعددد  
 لى اةمل  كلولن نعل ال،رط. أإأو دوأ أأ تكلأ دالة ع

وضدمق الفصددل   وللده أإندده هدل ال ددمي  العلدي و لتقليددة امجكد  وهددل هندا  كدد  بندائي )أ ا قصددلد الز  وصد  ال ددمي   
العلي  وهل م اخذة مم تصدر منق  أولاع وأعماع   أتا النيب صلى هللا عليه وسل  والكيد له  م أمر  أ يدن  سيئا   

 ابليت هي أ  م. 
وا عددو: نددإأ سددلع لددي ال،دديطاأ أأ ال تعامددل أعددداءك ابمج ددنة وزيددم لددي االنتقددا  وودداع لددي: بيدد  حت ددم إك أعددداء  

الديم، و  االنتقا  منق  وط  بيده  للديم، نال أتخذ كنملده وخذ حا أمرمك واستعذ ابهلل مم أأ يمللدي ال،ديطاأ ندإأ هللا 
  ال خيفى عليه أمر أعدائي وهل يتلك جملاءه .

أومدددم رايتددده الليدددل والنقدددار وال،دددم  والقمدددر ال ت دددجدوا لل،دددم  وال للقمدددر واسدددجدوا هلل الدددذي خلققدددم إأ بندددت  إايه  
[و عط  علدى مجلدة أودل أيدنك  لتكفدروأ ابلدذي خلدق ا)رض   يدلمنيو ا يدة عطد  القصدة ندإأ ا قصدلد 37تعيدوأ 
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نلذلي أخرب هنا عم ا ذبلراى   هذه اةملة  ها مم رايى هللا  مم تبر خلق العلامل أها دالئل على انفراد هللا ابإلدية،
انتقدداال   أنددانني االسددتدالع نإندده انتقدداع مددم االسددتدالع كددذواى مددم ئللواتدده إك االسددتدالع   ددلاع مددم أ ددلاع تلدددي 

ر، م تبدر كعدده ا  للواى، ناكتد  كيعض ا) لاع ال ماوية وهي  اع الليل والنقار، و اع هنللن ال،م  وهنللن القم
 كعض ا) لاع ا)رضية كقلله أومم رايته أني ترا ا)رض خاشعةو. 

ويدع دذا االنتقاع أنه مم أسللب ال يية مم ولله أنإأ أعرضلا نقل أندذرتك  صداعقةو إك وللده أوال ت دتلي امج دنة وال  
 لذي خلق ا)رضو. ال يئةو إك أسللب خطاهب  رجلعا إك خطاهب  الذي   ولله أأينك  لتكفروأ اب

 وا ايى: الدالئل، وإضانتقا إك ضمق هللا )ها دليل على و دانيته وعلى وجلده.  
واختالي الليل والنقار رية مم رايى القدرة اليت ال يفعلقا دق هللا تعاك، نال جر  بانا دليال على انفراده ابلصن  نقدل  

ار عند ولله تعاك   سلرة اليقرة أإأ   خلق ال ماواى وا)رض واختالي منفرد ابإلدية. وتقد  الكال  على الليل والنق
 الليل والنقارو. 

وا راد ابل،م  والقمر اكتداء هنا  ربتقما ا نتظمة ا  دتمرة، وأمدا خلققمدا نقدد علد  مدم خلدق ال دماواى وا)رض بمدا  
ال دي  والقمدر اتكد  لل،دم ، ومل يدذبر مدا تقد  رنفدا   وللده أنق داهم سدي  مسداواىو، ندإأ ال،دم  إ ددا ال دماواى 

يدع على كعض أ دلاع ال،دم  والقمدر مثدل هنلدلن أو ددروب أو نلدي أو حندل تلدي ليكدلأ صدامجا لالسدتدالع   لادمدا 
 وهل ا قصلد ا)وع، وخللققما أتبيد  ا استفيد مم ولله أنق اهم سي  مساواىو تلنقا للمعاين. 

ر وباأ   الناق أولا  عيدوا ال،م  والقمر وه  الصاكئة ومنيعق  مم العراق مدم زمدم و ا جرا االعتيار ابل،م  والقم 
إكددراهي  عليددده ال ددال ، وودددد ودد  هللا خدددربه    سددلرة ا)نعدددا    وللددده أنلمددا جدددم عليدده الليدددل رأا بلبيددا وددداع هدددذا ريبو 

  ا ايى، م ظقر هذا الديم   سيأ، عيدوا ال،م  بما وصه هللا   سلرة النمل.
ومل أودد  علددى أأ العددرب   زمددم نددملوع القددررأ بدداأ مددنق  مددم يعيددد ال،ددم  والقمددر، ويظقددر مددم بددال  الملئ،ددري أندده مل   

يق  على تلي لقلله هنا  لعل مسا منق  بانلا ي جدوأ لل،م  والقمر  اه. ولكم وجلد عيادة ال،م    اليمم أاي  
،دم    كعدض كدالد العدرب. وودد تبدر مدم أصدنا  العدرب صدن  امسده  سيأ ويل أأ يتقدلدوا يقت دي كقداء ررره مدم عيدادة ال

 مش   وكه مسلا  عيد مش   ، وبذلي جعلق  مم أمساء ال،م  اإلدة، والا مية كنا أ  عتية:          
  وضدية ترو نا مم العياء عصرا                      ناعجلنا اإلدة أأ ت واب وباأ الصدن  الدذي امسده مشد  يعيدده كندل ادي  

 واي  وعكل واد. وبنا ووفا على أأ كعض بنانة عيدوا القمر. 
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و  تل دددي  التف دددق للكلاشدددي  وبددداأ النددداق ي دددجدوأ لل،دددم  والقمدددر يملعمدددلأ أهددد  يقصددددوأ كدددذلي ال دددجلد هلل    
مدم العدرب، علدى أأ هددي القدررأ بالصاكئني ننقلا عم تلي وأمروا أأ خيصله تعاك ابلعيادة  ولي  نيده أأ هد الء النداق 

 ال خيت  ابلعرب كل شيلن ديم الصائية   اليالد اجملاورة د  باي   التحذير مم ال جلد لل،م  والقمر. 
وود باأ العرب حي ديلأ ديدم اإلسدال  ديدم الصداكئة نكدانلا يقللدلأ  دم أسدل : صديأ، وبدانلا يصدفلأ النديب صدلى هللا عليده  

يكم النقي   ولله أال ت جدوا لل،م  وال للقمرو هي إوالن ابلن ية للذيم ي جدوأ لل،م  وسل  ابلصاك،، نإتا مل 
 والقمر، نقل هي حتذير  م مل ي جد دما أأ ال يتيعلا مم يعيدوهما. 

ووودلن وللدده أواسددجدوا هلل الددذي خلققدمو كعددد النقددي عددم ال دجلد لل،ددم  والقمددر يفيددد مفداد امجصددر )أ النقددي حنمللددة  
فدي، ووودلن اإلثيداى كعدده حنمللدة مقاكلددة النفدي ابإلجيداب، نإنده حنمللدة النفدي واالسددتثناء   إندادة امجصدر بمدا تدراه   وددلع الن

 ال ملأع أو عيد ا لي امجارثي:          
، ت يل على  د الظيداى نفلسنددا                      ولي دا علدى ددق الظيداى ت ديل نكأنده ويدل: ال ت دجدوا إال هلل  

 أي دوأ ال،م  والقمر. 
نجملدددة أال ت دددجدوا لل،دددم و إك وللددده أتعيددددوأو معرتضدددة كدددني مجلدددة أومدددم رايتددده الليدددل والنقدددارو، وكدددني مجلدددة أندددإأ  

 استكربواو. 
و  هدذه ا يدة ملضد  سددجلد مدم سدجلد الددتالوة، نقداع مالدي وأصدحاكه عدددا اكدم وهدب: ال ددجلد عندد وللده تعدداك أإأ   

هل ولع علي كم أيب هنالب واكم م علد، وروي عم ال،انعي. وواع أكل  نيفة وال،انعي   ا ،قلر بنت  إايه تعيدوأو و 
 عنه واكم وهب: هي عند ولله أوه  ال ي أملأو، وهل عم اكم عمر واكم عياق وسعيد كم ا  يب. 

فريدد  علدددى هدديق  عدددم [و الفددداء للت38أنددإأ اسدددتكربوا نالددذيم عندددد ركددي ي ددديحلأ لدده ابلليدددل والنقددار وهددد  ال ي ددئملأ  
ال دددجلد لل،دددم  والقمدددر وأمدددره  ابل دددجلد هلل و دددده، أي ندددإأ اسدددتكربوا أأ يتيعدددلك وصدددمملا علدددى ال دددجلد لل،دددم  
والقمدددر، أو ندددإأ اسدددتكربوا عدددم االعدددرتاي كداللدددة الليدددل والنقدددار وال،دددم  والقمدددر علدددى تفدددرد هللا ابإلديدددة  نددديع  ضدددمق 

 عياد   إايه.  أاستكربواو مجي  ا ،ربني  ناهلل دين عم
واالستكيار: ولة التكرب، نال ني والتاء للميال ة وأصل ال ني والتداء ا  دتعملني للميال دة أدا ال دني والتداء للح دياأ، أي  

 عدوا أنف ق  توي برب شديد مم نرط تكربه . 
عدم سدجلده ، )أ لده ومجلة أنالذيم عند ركيو دليدل جدلاب ال،درط. والتقددير: ندإأ تكدربوا عدم ال دجلد هلل نقدل ددين  

 عييدا أن ل منق  ال يفرتوأ عم الت ييح له إبوياع دوأ سآمة. 
وا راد ابلت ييح: بل ما يدع على تنمليه هللا تعاك عما ال يليق كه إبثياى أضداد ما ال يليق كه أو نفي ما ال يليدق، وتلدي  

أوهلل ي دجد مدا   ال دماواى ومدا   ا)رض مدم  اب)ولاع واع تعاك أوا الئكة ي ديحلأ حبمدد رهبد و، أو اب)عمداع وداع
داكة وا الئكة وه  ال ي تكربوأ خيانلأ رهب  مم نلوق  ويفعللأ ما ي مروأو وتلي ما يقت يه ولله أوه  ال ي أملأو مم  

 بلأ تلي الت ييح ولال ومال ولي  جمرد اعتقاد. 
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رة ا)عددراي أإأ الددذيم عنددد ركددي ال ي ددتكربوأ عددم والعنديددة   وللدده أعنددد ركدديو عنديددة ت،ددري  وبرامددة بقللدده   سددل  
عيادته وي يحلنه وله ي جدوأو. وه الء ا الئكة ه  العدامروأ للعدلامل العليدا الديت جعلقدا هللا م،درنة  هدا ال يقد  نيقدا إال 

 الف يلة نكانا كذلي أشد اختصاصا كه تعاك مم أمابم دقها وصدا لت،ريفقا. 
 اإلعياء. وتبر الليل والنقار هنا لقصد استيعاب الملماأ، أي ي يحلأ له الملماأ بله.  وال آمة: ال جر وا لل مم 
ومجلة أوه  ال ي أملأو   ملض  امجاع وهل أوو  مم حممل العط  )أ بلأ اإلخيار عنق  مقيدا هبذه امجاع أشد     

 إظقار عجيب  اد  إت شأأ العمل الدائ  أأ ي ل  منه عامله. 
ني ترا ا)رض خاشعة نإتا أنمللنا عليقا ا داء اهتدملى وركداو عطد  علدى مجلدة أومدم رايتده الليدل والنقدارو، أومم رايته أ 

وهذا استدالع هبذا الصن  العظي  على أنده تعداك منفدرد كفعلده نقدل دليدل إديتده دوأ ددقه )أ مدم يفعدل مدا ال يفعلده ددقه 
م ال يفعل مثل نعله مو  القدرة، والنق  ينا  اإلدية بمدا وداع هل اإلله امجق وإتا باأ بذلي مل جيمل أأ يتعدد لكلأ م

 أأنمم خيلق بمم ال خيلقو. 
 واخلطاب   ولله أأنيو ل ق معني ليصلح لكل سام .  
   
 

 3824صفحة : 
 
واخل،ددلن: التددذلل، وهددل م ددتعار مجدداع ا)رض إتا بانددا مقحطددة ال نيدداى عليقددا )أ  ادددا   تلددي اخلصاصددة بحدداع   
تذلل، وهذا مم ت،ييه اب لق اب عقلع ابعتيدار مدا يت يلده النداق مدم م،داهبة اخدتالي  دايل القحللدة واخلصدب حبدايل ا 

 التذلل واالزدهاء. 
واالهتملاز  قيقته: مطاوعة هدمله، إتا  ربده كعدد سدكلنه نتحدرك. وهدل هندا م دتعار لركدل وجده ا)رض ابلنيداى، شديه  داع  

 نياى كعد أأ بانا من ف ة خامدة ابالهتملاز. إنيا ا وارتفاعقا اب اء وال
وي خدذ مدم جممدلن تلدي أأ هدذا الرتبيدب اثيدل، شدديه  داع وحللدة ا)رض م إندملاع ا داء عليقدا وانقالهبدا مدم اةدوكددة إك  

اخلصددب واإلنيدداى اليقددي  حبدداع شدد   بدداأ باسدد  اليدداع رر الليدداق نأصدداكه شدديء مددم ال ددو نلددي  الملينددة واختدداع   
 لا، ولذا يقاع: همل عطفيه، إتا اختاع   م،يته. م،يته زه

و  ولله أخاشعةو وأاهتدملىو مكنيدة  أ شديقا ك،د   بداأ تلديال م صدار مقتدملا لعطفيده ورمدمل إك ا ،ديه هبمدا كدذبر  
 رديفيقما. نقذا مم أ  م التمثيل وهل الذي يقيل تفريق أجملائه   أجملاء الت،ييه. 

 قصددلد مددم االهتددملاز هددل ظقددلر النيدداى عليقددا وحتربدده. وا قصددلد ابلركددل: انتفاخقددا وعطدد  أوركدداو علددى أاهتددملىو )أ ا 
 اب اء واعتاللها. 

 وورأ أكل جعفر أور ىو هبمملة كعد ا ل دة مم أر و ابدممل، إتا ارتف .  
  . 
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 وورأ أكل جعفر أور ىو هبمملة كعد ا ل دة مم أر و ابدممل، إتا ارتف .  
[و إدماو إلثياى اليعث   أثناء االستدالع على تفرده تعداك 39ي ا لتى إنه على بل شيء ودير أإأ الذي أ ياها ب 

 ابخللق والتدكق، ووولعه على عادة القررأ   التفنم وانتقاز نرم اددا إك امجق. 
  إ ياء ا لتى. واةملة استئناي اكتدائي وا ناسية م،اهبة اإل ياءيم، و ري التلبيد  راعاة إنكار ا  اهنيني 
وتعريدد  ا  ددند إليدده اب لصددللية  ددا   ا لصددلع مددم تعليددل اخلددرب، وشدديه إمددداد ا)رض حدداء ا طددر الددذي هددل سدديب انيثدداق  

اليملور اليت   ابهننقا اليت تصق نياات إب ياء ا يا، نأهنلق على تلي أأ ياهاو على هنريق االستعارة التيعيدة، م ارتقدي مدم 
الددذي مسددي إ يدداء )ندده شددييه اإل يدداء دلدديال علددى إمكدداأ إ يدداء ا ددلتى كطريقددة ويدداق ال،دديه، وهددل  تلددي إك جعددل تلددي

ا  مى   ا نطق وياق التمثيل حبجة وطعيدة، كدل هدل إونداعي ولكنده هندا يصدق  جدة )أ ا قدي  عليده وإأ بداأ أضدع  
در علددى نعلدده إال اخلددالق الددذي اتصدد  ابلقدددرة مددم ا قددي  إت ا ،دديه ال ييلددغ وددلة ا ،دديه كدده، نا ،دديه كدده  يددث بدداأ ال يقدد

التامة لذاته نقد ت اوا نيه وليه وضعيفه، وه  بانلا حييلدلأ إ يداء ا)مدلاى اسدتنادا لالسدتيعاد العدادي، نلمدا نظدر إ يداء 
أإنده علدى   ا)ملاى إب ياء ا)رض ا ،يه   الدليل االوناعي ا ناسب ل،يقتق  اإلوناعيدة. وودد أشدار إك هدذا تذييلده كقللده

 بل شيء وديرو. 
أإأ الدذيم يلحددوأ   رايتندا ال خيفدلأ علينداو اسدتئناي اكتددائي وصدد كده  ديدد الدذيم أألدلا االسدتدالع آبايى هللا علددى  

 تل يده. 
فدا وولله أال خيفلأ عليناو مراد كه الكناية عم اللعيد تدذبقا دد  إب اهندة علد  هللا ككدل بدائم، وهدل متصدل ا عدو كقللده رن 

 أوما بنت  ت ترتوأ أأ ي،قد عليك  مسعك  وال أكصارب و ا ية. 
واإلمجاد  قيقته: ا يل عم االستقامة، وا ايى ت،مل الدالئل الكلنية ا تقدمة   ولله أول أئنك  لتكفروأ ابلذي خلدق  

  وللدده أوودداع الددذيم بفددروا ال  ا)رض   يددلمنيو ووللدده أومددم رايتدده الليددل والنقددارو ا . وت،ددمل ا ايى القلليددة ا تقدمددة
 ت معلا دذا القررأ وال لا نيهو. 

ناإلمجدداد   ا ايى م ددتعار للعدددوع واالنصددراي عددم داللددة ا ايى الكلنيددة علددى مددا دلددا عليدده. واإلمجددداد   ا ايى   
 القللية م تعار للعدوع عم مساعقا وللطعم   صحتقا وصري الناق عم مساعقا. 

ه تعاك أ  ريتناو للظرنية اجملازية إلنادة اكم إمجاده   ن بأنه مظروي   رايى هللا  يثمدا باندا و ري أ و مم ولل 
 أو بلما مسعلها. 

 ومعو نفي خفائق : نفي خفاء إمجاده  ال خفاء توا   إت ال درض   العل  كذوا  .  
يددد   وللدده أال خيفددلأ عليندداو لييدداأ أأ اللعيددد كنددار أأنمددم يلقددى   النددار أ  مددم أيا رمنددا يددل  القيامددةو تفريدد  علددى اللع 

جقن  تعريض اب ،دربني  هد  صدائروأ إك الندار، واب د منني  هد  رمندلأ مدم تلدي. واالسدتفقا  تفريد  م دتعمل   التنييده 
 على تفاوى ا رتيتني. 
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 3825صفحة : 
 
دايددة لنمددم إال أندده   نعددي . وهددذه بنايددة تعري ددية ابلددذيم وبددين كقللدده أأيا رمندداو أأ تلددي الفريددق مصددقه اةنددة إت ال   

 يلحدوأ   رايى هللا. 
و  ا ية حم م اال تياك، إت  ذي مقاكل أمم يلقى   النارو وهل: مم يددخل اةندة، و دذي مقاكدل أمدم أيا رمنداو  

 وهل: مم أيا خائفا، وه  أهل النار. 
و اةملة تذييل ةملة أإأ الذيم يلحددوأ   رايتنداو ا ، بمدا دع عليده وللده [40أاعمللا ما شئت  إنه حا تعمللأ كصق  

عقيه أإأ الذيم بفروا ابلذبر  ا جاءه و ا ية، أي ال خيفى علينا إمجاده  وال دقه مم سي، أعماد . وإيا خ  اإلمجداد 
 ابلذبر اكتداء )نه أشن  أعماد  ومصدر أسلئقا. 

 تعمللأ كصقو وعيد ابلعقاب على أعماد  على وجه الكناية. وا)مر   ولله أإنه حا  
وتلبيده بأإأو لتحقيق معنييه الكنائي والصريح، وهل حتقيق إ اهنة عل  هللا  عمداد  )هد  بدانلا شدابني   تلدي بمدا  

  تقد    وصة الثالثة الذيم نملع نيق  ولله تعاك أوما بنت  ت ترتوأ أأ ي،قد عليك  مسعك و ا ية.
 وليصق: العلي  اب يصراى.  
[ ال أيتيه الياهنل مم كني يديده وال مدم خلفده تنمليدل مدم  كدي  41أإأ الذيم بفروا ابلذبر  ا جاءه  وإنه لكتاب عمليمل  

[و أعقب  ديده  على اإلمجاد   رايى هللا على وجه العمل  ابلتعرض إك إمجاده    رايى القدررأ وهدل مدم 42 يد 
العا  للتنليه خبصاع القدررأ وأنده لدي  كعرضدة )أ يكفدر كده كدل هدل جددير  أ يتقيدل ابالوتدداء واالهتدداء  تبر اخلام كعد

 هبديه، نلقذه اةملة اتصاع   ا عو جبملة أإأ الذيم يلحدوأ   رايتناو واتصاع   ا لو  جبملة أاعمللا ما شئت و. 
وعلى اختالنق  نيقما جرا اختالنق    ملوعقدا مدم اإلعدراب و   وحتديد هذيم االتصالني اختلفا نيه رراء ا ف ريم، 

 ملو  أجملائقا مم تصريح وتقدير. 
نجعل صا ب الك،اي ولله أإأ الذيم بفروا ابلذبرو كدال مم ولله أإأ الذيم يلحدوأ   رايتناو، وهل يريد أنه إكداع  

عامل وهل  ري أإأو وأأ بانا إعادة العامل م  اليدع ددق ا فرد مم ا فرد كدال مطاكقا أو كدع اشتماع، وأنه كتكرير ال
م،قلر إال    ري اةر بما واع الرضي، نكال  الملئ،ري   ا فصل يقت ي اإلهندالق، وإأ بداأ أتدى حثدالني عاملقمدا 

  ري جر. 
 . وعلى هذا لقلع ال يقدر خرب )أ اخلرب عم ا يدع منه خرب عم اليدع وهل ولله أال خيفلأ عليناو 
وعم أيب عمرو كم العالء والك ائي وعمرو كم عييد ما يقت ي إه  جيعللأ مجلة أإأ الذيم بفروا ابلذبرو مجلة م تقلة  

 )ه  جعللا عأإأو خربا. نأما أكل عمرو نقاع: خرب أإأو ولله أأولئي ينادوأ مم مكاأ كعيدو. 
عددم خددرب أإأو نقدداع: مل أجددد دددا نفدداتا، نقدداع لدده أكددل  كددي أأ كددالع كددم أيب كددردة سددئل   جملدد  أيب عمددرو كددم العددالء  

عمددرو: إندده منددي لقريددب أأولئددي ينددادوأ مددم مكدداأ كعيدددو. وهددل يقت ددي جعددل اةمددل الدديت كددني اسدد  أإأو وخربهددا مجددال 
معرتضة وهي حنل سي . وأما الك ائي وعمرو كم عييدد نقددروا خدربا السد  أإأو نقداع الك دائي: اخلدرب حمدذوي دع عليده 
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يله أأنمم يلقى   النار خقو، ننقدر اخلرب: يلقلأ   النار، مثال. وسأع عي ى كم عمر عمرو كم عييد عم اخلرب، ولله و
نقاع عي ى: أجدى اي أاب عثماأ. وجي، على ولع ه الء أأ تكلأ اةملدة كددال مدم مجلدة أإأ الدذيم يلحددوأ   رايتنداو 

 مطلق ا ايى، أو كدال مطاكقا إأ أريد اب ايى رايى القررأ.  كدع اشتماع إأ أريد اب ايى   ولله أ  رايتناو
وويل اخلرب ولله أما يقاع لي إال ما ويل للرسل مم ويليو، أي مدا يقداع لدي نديق  إال مدا ودد ولندا للرسدل مدم ويلدي     

 مكذكيق ، أو ما يقلللأ إال بما واله ا)م  للرسل مم ويلي، وما كينقما اعرتاض. 
رأ ي،مل إنكار بل ما يلص  كه القررأ مم دالئل بلنه مم عند هللا وما اشتمل عليده  دا خدال  معتقدده  والكفر ابلقر  

وديدم شدربق  وتلدي ابالختالنداى الدديت خيتلفلهدا بقدلد : سدحر، وشددعر، وودلع بداهم، وودلع جنددلأ ولدل ن،داء لقلندا مثددل 
 هذا، وأساهنق ا)ولني، ووللكنا   أبنة، و  رتاننا وور. 

ظقددر أأ تكددلأ مجلددة أإأ الددذيم بفددروا ابلددذبرو ا  واوعددة ملودد  التعليددل للتقديددد ابللعيددد   وللدده أال خيفددلأ عليندداو. وا) 
 وا عو: )ه  ما أوصي إك الرسل أ ولله. 

 وملو  أإأو ملو  ناء التعليل. وخرب أإأو حمذوي دع عليه سياق الكال .  
   
 

 3826صفحة : 
 
ه حا يدع عليه مجلة امجاع مم جاللة الذبر ونفاسته، نيكدلأ التقددير: خ دروا الددنيا وا خدرة، وا)  م أأ يكلأ تقدير   

أو استفقملا أنف ق  أو حنل تلي  ا تذهب إليده نفد  ال دام  اليليدغ، نفدي هدذا امجدذي تدلنق للمعداين وإجيداز   اللفدظ 
 . وأجدازه سدييليه   ابب مدا حي دم ال دكلى يقل  مقا  عددة مجدل، و دذي خدرب أإأو إتا دع عليده دليدل وارد   الكدال

عليدده مددم هددذه امجددري اخلم ددة، وتيعدده اةمقددلر، وخالفدده الفددراء ن،ددرهنه كتكددرر أإأو. ومددم امجددذي وللدده تعدداك أإأ الددذيم  
 بفروا ويصدوأ عم سييل هللا وا  جد امجرا و ا ية   سلرة امج ، وأن،د سييليه:          

إت روي كنصب  رواجعا  على امجاع نل  يدذبر خدرب  ليدا  وتبدر أأ العدرب كقللدلأ أإأ مداال  اي ليا أاي  الصيا رواجعا  
 وإأ ولداو أي إأ د ، وولع ا)ع،ى:          

 إأ حمال وإأ مرحتال أي أأ لنا   الدنيا  للال ولنا عنقا مرحتال، إت لي  كقية الييا وهل ولله:            
 ما يصح وولعه خربا عم أإأو ا)وك. وواع مجيل:           وإأ   ال فر إت م لا مقال.  
وواللا نراها اي مجيل تنكرى                      ودقها اللاشي نقلا لعلقا وواع اةا ظ   اليياأ   ابب مم الكال    

صلى هللا عليه وسل : تعرنلأ  ابذوي: عم امج م أأ ا قاجريم واللا أاي رسلع هللا إأ ا)نصار رووم ونصروم، واع النيب
تلددي ددد ، ودداللا: نعدد ، ودداع نددإأ تلددي  لددي    امجددديث دددق هددذا  يريددد نددإأ تلددي شددكر ومكانددأة اه. و  ا قامددة الثالثددة 
وا)ركعني    يي اي شيو نقد عرنا نندي، واسدتينا أندي  أي أندي أكدل زيدد. وودد مثدل   شدرح الت دقيل مجدذي خدرب 

 أإأو هبذه ا ية. 
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أوإنه لكتابو ا    ملض  امجاع مم الذبر، أي بفروا كه    اله هذا، وجيلز أأ تكلأ اةملة عطفا على مجلدة  ومجلة 
 أإأ الذيم بفروا ابلذبرو على تقدير خرب أإأو ابذوي. 

  وود أجري على القررأ ستة أوصاي ما منقا وا د إال وهل بماع عظي : اللص  ا)وع: نه تبر، أي يذبر الناق بلق 
 حا ي فللأ عنه  ا   ال فلة عنه نلاى نلزه . 

اللص  الثداين مدم معدو الدذبر: إنده تبدر للعدرب ومسعدة   دنة دد  كدني ا)مد  خيلدد دد  مف درة عظيمدة وهدل بلنده كل دتق   
 ونملع كينق  بما واع تعاك أوإنه لذبر لي ولقلميو و  ولله أ ا جاءه و إشارة إك هذا ا عو الثاين. 

  الثالث: أنه بتاب عمليمل، والعمليمل النفي ، وأصله مم العملة وهي ا نعة )أ ال،يء النفدي  يددان  عنده وحيمدى عدم اللص 
النيذ نإنه كني اإلتقاأ وعلل ا عاين ووضلح امججة ومثل تلي يكلأ عمليملا، والعمليمل أي ا: الذي ي لب وال ي لدب، وبدذلي 

  ج  القررأ. 
ياهندل وال خيالطده صدرحيه وال ضدمنيه، أي ال ي،دتمل علدى الياهندل حبداع. نمثدل تلدي بأ اللصد  الراكد : أنده ال يتطروده ال 

مددم كددني يديدده ومددم خلفددهو. وا قصددلد اسددتيعاب اةقدداى اثدديال مجدداع انتفدداء الياهنددل عندده   ظدداهره و  أتويلدده حبدداع هنددرد 
وللده تعداك أم  تيدنق  مدم كدني  ا قاج  لي ر ك،   أيتيه مم كني يديه نإأ صده خاتله نأاته مدم خلفده، وودد تقدد   

 أيديق  ومم خلفق و. 
 نمعو أال أيتيه الياهنلو ال يلجد نيه وال يداخله، ولي  ا راد أنه ال يدعى عليه الياهنل.  
اللص  اخلام : أنه م،تمل على امجكمة وهي ا عرنة امجقيقة )نه تنمليل مم  كي ، وال يصدر عم امجكي  إال امجكمدة  

 كمة نقد أوا خقا بثقاو نإأ بال  امجكي  أيا حمكما متقنا رصينا ال ي،لكه الياهنل. أومم ي ى امج
اللص  ال ادق: أنه تنمليل مدم  يدد، وامجميدد هدل ابمدلد  ددا بثدقا، أي م دتحق امجمدد الكثدق، ندالكال  ا ندملع منده   

 مطعدم   لفظده وال   معنداه، نيحمدده سدامعه  ي تحق امجمد وإيا حيمد الكال  إت يكلأ دليال لل قاى وسائقا إليقدا ال
بثقا )نه جيده جميلة لل دق الكثدق، وحيمدد وائلده ال حمالدة خالندا للم،دربني. ب و  إجدراء هدذه اللصداي إ داء إك  اودة 

ء جبملدة الذيم بفدروا هبدذا القدررأ وسدفاهة ررائقد  إت نرهندلا نيده نفرهندلا   أسدياب ندلزه    الددنيا و  ا خدرة ولدذلي جدي
 امجاع مم الكتاب عقب تبر تكذييق  إايه نقاع أوإنه لكتاب عمليملو ا ايى. 

 أما يقاع لي إال ما ود ويل للرسل مم ويليو   
 

 3827صفحة : 
 
استئناي كياين جلاب ل  اع يثقه ولله إأ الذيم يلحددوأ   رايتندا ال خيفدلأ علينداو، ووللده أإأ الدذيم بفدروا ابلدذبر  دا   

وما ختلل تلي مم اللصاي نيقلع سائل: نما ابع ه الء هنعنلا نيهب نأجيب ابأ هذه سنة ا)نيياء مد  أ قد  ال جاءه و 
يعدملأ معانديم جا ديم يكفروأ حدا جداءوا كده. وإتا كنيدا علدى مدا جلزتده سداكقا أأ يكدلأ مجلدة أمدا يقداعو خدرب أإأو  

 بانا خربا ولي ا استئنانا. 
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عليدده وسددل  كطريددق الكنايددة وأمددر لدده ابلصددرب علددى تلددي بمددا صددرب مددم ويلدده مددم الرسددل كطريددق وهددذا ت ددلية لندديب صددلى هللا  
 التعريض. 

ودذا الكال  تف قاأ: أ دأا: أأ ما يقلله ا ،ربلأ   القررأ والنيب صلى هللا عليه وسل  هل دأب أمثاله ا عانديم مدم  
 ، أي ت،اهبا وللب ا كدذكني نكاندا مقداال   متماثلدة ويلق  نما صدق أما ود ويل للرسلو هل مقاالى الذيم بذكله

 واع تعاك أأتلاصلا كهو. 
التف ق الثاين: ما ولنا لي إال ما ولناه للرسل مم ويلي، نأنا مل تكدم كددعا مدم الرسدل نيكدلأ لقلمدي كعدض العدذر    

الديم والل ي نيكدلأ مدم هنريقدة التكذيب ولكنق  بذكلا بما بذب الذيم مم ويلق ، نما صدق أما ود ويل للرسلو هل 
 ولله تعاك أإأ هذا لفي الصح  ا)وكو. وبال ا عنيني وارد   القررأ نيحمل الكال  على بليقما. 

و  التعيق بأماو ا لصللة و   ذي ناعل القللني   ولله أما يقاعو وولله أما ود ويلو نظ  متني  ل الكال  هذيم  
 له أإال ما ود ويل للرسلو ت،ييه كليغ. وا عو: إال مثل ما ود ويل للرسل. ا عنيني العظيمني، و  ول 

واجتالب ا  ارن   أمدا يقداعو إلندادة ؤددد هدذا القدلع مدنق  وعدد  ارعدلائق  عنده مد  ظقدلر مدا شدأنه أأ يصدده  عدم  
 تلي. 

ى هللا عليده وسدل  نقدل أتبيدد لدالز  واورتاأ الفعل بأودو لتحقيق أنه ود ويل للرسل مثل ما والا ا ،دربلأ للرسدلع صدل 
اخلرب وهل لملو  الصرب على ولد . وهل منظلر نيه إك  اع ا دردود علديق  إت   ديلا أهد  جداهبلا الرسدلع حدا مل خيطدر كيداع 
دقه ، وهذا على  د ولله تعاك أبذلي ما أتى الذيم مم ويلق  مم رسلع إال واللا سا ر أو جمنلأ أتلاصلا كده كدل هد  

 لأو. هناد
[و ت ددلية للرسددلع صدلى هللا عليدده وسددل  ووعددد  أ هللا ي فددر لدده. وووددلن هددذا 43أإأ ركدي لددذو م فددرة وتو عقدداب ألددي   

اخلرب عقدب وللده أمدا كقداع لدي مدا ودد ويدل للرسدل مدم ويلديو يدلم، إك أأ هدذا اللعدد جدملاء علدى مدا لقيده مدم ا)تا   
 ل   الزمه. تاى هللا وأأ اللعيد للذيم رتوه، ناخلرب م تعم

ومعو ا  فرة له: التجاوز عمدا يلحقده مدم امجدملأ حدا ي دم  مدم ا ،دربني مدم أتا بثدق. و دري أإأو نيده إلندادة التعليدل  
 والت يب ال للتأبد. 

 وبلمة أتوو م تنة  أ ا  فرة والعقاب بليقما مم شأنه تعاك وهل ي عقما حبكمته   ا لاض  ا  تحقة لكل منقما.  
العقاب بأألي و دوأ وص  رخر لإلشارة إك أنه مناسب  ا علويلا )جله نإه  ر لا نف  النيب صلى هللا عليه  ووص  

 وسل  حا عصلا ورتوا. 
و  مجلدة أإأ ركدي لدذو م فدرة وتو عقدداب ألدي و حم دم اةمد  م التق ددي ، نقللده أمدا يقداع لدديو جيمد  ودائال ومقدلال لدده  

رةو إك ا قلع له، ووص  أتو عقاب ألي و إك القائلني، وهل جار على هنروة الل  والن،ر نكاأ اإل اء كلص  أتو م ف
 ا عكلق وورينة ترد بال إك مناسيه. 

أولدددل جعلنددداه ودددررم أعجميدددا لقددداللا لدددلال نصدددلا رايتددده أأعجمدددي وعدددريبو  اتصددداع نظددد  الكدددال  مدددم أوع ال دددلرة إك هندددا  
عرتاض واالستطراد يقت ي أأ ولله أولدل جعلنداه ودررم أعجميدا لقداللاو إك رخدره تنقدل وتناسب تنقالته ابلتفري  واليياأ واال
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  درو إثياى أأ وصده  العناد نيما يتعلللأ كه ليلجقلا إعراضق  عم القررأ واالنتفان هبديه حا خيتلفلنه عليه مم الطعم 
  مظقدر ا نقدمل  ابجدلو، نأخدذ يدنقض دعداويق  نيه والتكذيب كه، وتكل  ا)عذار الياهنلة ليت درتوا كدذلي مدم الظقدلر 

عروة عروة، إت اكتدئا ال لرة كتحديق  حعجملة القررأ كقلله أ   تنمليل مم الر اأ الر ي  بتاب نصلا رايته وررم عركياو 
 إك ولله أنق  ال ي معلأو نقذا حتد د  ووص  للقررأ كصفة اإلعجاز. 

   
 

 3828صفحة : 
 
معدداتيره  ومطدداعنق  كقللدده أوودداللا وللكنددا   أبنددة  ددا تدددعلم إليددهو، نددإأ وددلد  تلددي وصدددوا كدده أأ  م أخددذ   إلكطدداع  

 جة القررأ دق مقنعة د  إداظة منق  للنيب صلى هللا عليه وسل ، م االئق  على اإلعدراض كقللده أووداع الدذيم بفدروا ال 
مك،دلي كقللده أإأ الدذيم يلحددوأ   رايتندا ال خيفدلأ عليندا و ت معلا دذا القدررأ وال دلا نيده لعلكد  ت ليدلأو وهدل عجدمل 

وكقللدده أإأ الددذيم بفددروا ابلددذبر  ددا جدداءه  و ا ايى. نأعقيقددا  وصدداي بمدداع القددررأ الدديت ال جيدددوأ مطعنددا نيقددا كقللدده 
 أوإنه لكتاب عمليملو ا ية. 

وباأ عماده على أأ القررأ عدريب مفصدل الداللدة  وإت ود بانا هذه اجملادالى مم أوع ال لرة إك هنا إكطاال لتعلال  ، 
ا عرونة   ل تق    ديما اكتدد  الكدال  كقللده أبتداب نصدلا رايتده ودررم عركيدا لقدل  يعلمدلأ و، وانتقدي هندا كقللده أوإنده 
 لكتاب عمليمل ال أيتيه الياهنل مم كني يديه وال مم خلفهو، نقد ه ا امججة عليق  كداللته على صدق الرسلع صلى هللا
عليه وسل  مم هذه اةقة نانتقل إك  جة أخدرا عمادهدا الفدرض والتقددير أأ يكدلأ ودد جداءه  الرسدلع صدلى هللا عليده 

 وسل  كقررأ مم ل ة أخرا دق ل ة العرب. 
ولددذلي نجملددة أولددل جعلندداه وددررم أعجميدداو معطلنددة علددى مجلددة أوإندده لكتدداب عمليددملو علددى االعتيدداريم ا تقدددمني رنفددا    

 تلي اةملة.  ملو 
ومعو ا ية متفدرن علدى مدا يت دمنه وللده أبتداب نصدلا رايتده ودررم عركيدا لقدل  يعلمدلأو ووللده أودل إيدا أم ك،در مدثلك   

يل ى إيلو مم التحدي كصفة ا)مية بما علمدا رنفدا، أي لدل جئنداه  كلدلأ رخدر مدم معجدملة ا)ميدة نأنمللندا علدى الرسدلع 
هللا عليه وسل  عل  كتلي الل ة مم ويل، لقليدلا معداتيره  نقداللا: لدلال كيندا رايتده كل دة  وررم أعجميا، ولي  للرسلع صلى

نفقمقا وبي  خياهنينا ككال  أعجمي. نالكال  جدار علدى هنريقدة الفدرض بمدا هدل مقت دى  دري ألدلو االمتناعيدة. وهدذا 
جداد  ال يريدوأ كده تطلدب امجدق ومدا هدل إابنه على أأ ه الء القل  ال ؤدي معق  امججة وال ينقطعلأ عم ا عاتير )أ 

 إال تعنا لرتوي  هلاه . 
ومم هذا النلن   اال تجاو ولله تعاك أولل نمللناه على كعض ا)عجمني نقرأه عليق  ما بانلا كه م مننيو، أي لل نمللناه  

الل ة ا فدروض إندملاع الكتداب  كل ة العرب على كعض ا)عجمني نقرأه عليق  ابلعركية، الشرتاك امججتني   صفة ا)مية  
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هبا، إال أأ تلي ا ية كينا على نرض أأ ينملع هذا القررأ على رسلع ال يعري العركية، وهذه ا يدة كنيدا علدى ندرض أأ 
 ينملع القررأ على الرسلع العريب صلى هللا عليه وسل  كل ة دق العركية. 

ه وسل  للعرب والعج  نل  يكدم عجيدا أأ يكدلأ الكتداب ا ندملع و  هذه ا ية إشارة إك عمل  رسالة حممد صلى هللا علي 
عليه كل ة دق العرب للال أأ   إنملاله ابلعركية  كمة علمقدا هللا، ندإأ هللا  دا اصدطفى الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل  عركيدا 

ق العركيدة السدتلى ل داى ا)مد   وكعثه كني أمة عركية باأ أ دق الل داى  أ يندملع هبدا بتاكده إليده العركيدة، إت لدل ندملع بتاكدة ك د
بلقددا   اسددتحقاق نددملوع الكتدداب هبددا نددأوو  تلددي حتاسددد كينقددا خبددالي العددرب إت بددانلا   عمللددة عددم ا)مدد ، نددال جددر  
رجحا العركية )ها ل ة الرسلع صلى هللا عليه وسل  ول دة القدل  ا رسدل كيدنق  ندال ي دتقي  أأ ييقدى القدل  الدذيم يددعله  

 ب ا نملع إليق . ال يفققلأ الكتا
ولل تعددى الكتب كعددد الل داى لفاتدا معجدملة اليالددة اخلاصدة ابلعركيدة )أ العركيدة أشدري الل داى وأعالهدا خصدائ   

ونصا ة و  م أداء للمعاين الكثقة اب)لفاظ اللجيملة. م العرب ه  الذيم يتلللأ ن،ر هذا الديم كني ا)م  وتييني معاين 
 القررأ د . 

تف ق الطربي عم سعيد كم جيق أنه واع: والا وريش: للال أنملع هذا القررأ أعجميا وعركيداب ندأنملع هللا ألدلال ووو      
نصلا رايته أعجمي وعريبو هبمملة وا دة على دق مذهب االستفقا  اه. وال أ  ب هذا أتويال ل دعيد اكدم جيدق )نده 

 عم جلاب بال  صدر عم ا ،ربني ا عرب عنق  ك مق ألقاللاو.  مل ي نده إك راو، ومل يرو عم دق نرأا أأ ا ية تني،
 وسياق ا ية ولفظقا ينيل عم هذا ا عو، وبي  وأللو االمتناعية اتن  مم حتمل هذا التأويل وتدنعه.  
   
 

 3829صفحة : 
 
ا: لل بداأ بمدا يقرت دلأ مل يرتبدلا وأما ما تبره   الك،اي أأه  بانلا لتعتنق  يقلللأ: هال نملع القررأ كل ة العج ب نقي  

االعرتاض والتعنا، وواللا: أللال نصلا رايتهو ا . نل  نق  على مم تبر مثلده مدم ا ف دريم وأصدحاب أسدياب الندملوع 
وما هل إال مم صن  ما روا عم سعيد. ولل بلم بذلي لكاأ نظ  ا ية: وواللا للال نصلا رايته، ومل يكم على هنريقة 

 وال يظم كقريش أأ يقلللا تلي إال إتا باأ على سييل التقك  واالستقملاء. أللو وجلاهبا. 
 وضمق أجعلناهو عائد إك أالذبرو   ولله أإأ الذيم بفروا ابلذبرو.  
ووللدده أأأعجمددي وعددريبو كقيددة مددا يقلللندده علددى نددرض أأ جيعددل القددررأ أعجميددا، أي أهدد  ال خيلددلأ مددم الطعددم   القددررأ  

 على بل تقدير. 
 وأللالو  ري حت يض.  
 ومعو أنصلاو هنا: كينا ووضحا، أي للال جعلا رايته عركية نفقمقا.  
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والددلاو   وللدده أوعددريبو للعطدد  حعددو ا عيددة. وا عددو: وبيدد  يلتقددي أعجمددي وعددريب، أي بيدد  يكددلأ اللفددظ أعجميددا  
 وا  اهنب كه عركيا بأه  يقلللأ: أيلقى لفظ أعجمي إك ئاهنب عريب. 

عو أوررمو بتااب مقروءا. وورد   امجديث ت مية بتداب داود عليده ال دال  ودررم، وداع النديب صدلى هللا عليده وسدل : إأ وم 
 داود ي ر له القررأ نكاأ يقرأ القررأ بله    ني ي رو له نرسه أأو بما واعو. 

: الدذي ال يفصدح ابلل دة العركيدة، وا)عجمي: ا ن لب إك أعج ، وا)عج  م،تق مم العجمة وهي اإلنصاح، نا)عج  
 وزايدة الياء نيه لللص  حنل: أ ري ودواري. نا)عجمي مم صفاى الكال . 

وأنرد أوعريبو على أتويله جبن  ال ام ، وا عو: أبتاب عريب ل دامعني عدرب نكداأ  دق أعدريبو أأ جيمد  ولكنده أندرد  
  ، ناعترب نيه اةن  دوأ أأ ينظر إك إنراد، أو مج . )أ ميو اإلنكار على تنانر  اليت الكتاب وا رسل إليق

و اصدل معدو ا يدة: أهدا تد تأ ككدال  مقددر داخدل   صدفاى الدذبر، وهدل أنده كل داأ عدريب كل دتك  إاامدا ددديك  نلدد   
 ت منلا كه وبفر  وتعللت  ابلتعلالى الياهنلة نلل جعلناه أعجميا لقلت : هال كينا لنا  ن نفقمه. 

للدددذيم رمندددلا هددددا وشدددفاء والدددذيم ال ي مندددلأ   رتاهددد  وودددر وهدددل علددديق  عمدددى أولئدددي يندددادوأ مدددم مكددداأ  أودددل هدددل 
[و هذا جلاب ت منه ولله أما يقاع لي إال ما ود ويل للرسل مم ويليو، أي ما يقداع مدم الطعدم   القدررأ، 44كعيد 

اخلصددداع العظيمدددة للقدددررأ  دددرمق  بفدددره  نجلاكدده: أأ تلدددي الدددذبر أو الكتددداب للدددذيم رمندددلا هددددا وشدددفاء، أي أأ تلدددي 
االنتفان هبا وانتف  هبا ا  منلأ نكاأ د  هداي وشفاء. وهذا مظر إك ما  كاه عنق  مم ولد  أوللكنا   أبنة  ا تدعلم 

 إليه و  رتاننا وورو، نقل إلملا  د  حبك  على أنف ق . 
مجقدائق وانك،داي االلتيداق مدم الدنف  بمدا يدملوع ا درض عندد و قيقة ال،دفاء: زواع ا درض وهدل م دتعار هندا لليصدارة اب 

  صلع ال،فاء، يقاع: شفيا نف ه، إتا زاع  رجه، واع وي  كم زهق:          
شددفيا الددنف  مددم  ددل كددم كدددر                      وسدديفي مددم  ذيفددة وددد شددفاين ونظددقه وددلد : شددفي دليلدده، وكددرد   

 ف  )نه يلو    العذاب وييعث على ال يئاى. دليله، نإأ الكفر بالداء   الن
ومجلة أوالذيم ال ي منلأو ا  معطلنة على مجلة أهل للذيم رمنلا هداو نقي م تأنفة استئنانا اكتددائيا، أي وأمدا الدذيم  

تاننددا ال ي منددلأ نددال تت لددل رايتدده نفلسددق  )هدد  بمددم   رتاهدد  ووددر دوأ مساعدده، وهددل مددا تقددد     كايددة وددلد  أو  ر
وورو، ودذا االعتيار بداأ معدو اةملدة متعلقدا   دلاع القدررأ مد  الفريدق ددق ا د مم مدم ددق تكلد  لتقددير جعدل اةملدة 

 خربا عم القررأ. 
وجيدلز أأ تكددلأ اةملددة خددربا رنيدا عددم ضددمق الددذبر، أي القدررأ، نتكددلأ مددم مقددلع وبدذلي مجلددة أوهددل علدديق  عمددىو.  

عمدديو ت،ددييه كليددغ ووجدده ال،دديه هددل عددد  االنتفددان كدده مدد  مسددان ألفاظدده، والددلور: داء نمقاكلتدده واإلخيددار عندده بأ ووددرو وأ
 ابل،فاء مم حم م الطياق. 

وضمق أهل عليق  عمىو يتيادر أنه عائد إك الدذبر أو الكتداب بمدا عداد ضدمق أهدلو أللدذيم رمندلا هدداو. والعمدى:   
 ته ابددا نيقا حم م الطياق. عد  اليصر، وهل م تعار هم ل د االهتداء نمقاكل
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 3830صفحة : 

 
واإلسدناد إك القدررأ علدى هدذا اللجده   معدداد ال دمق  نده علديق  عمدى مددم اإلسدناد اجملدازي )أ عنداده    ويللده بدداأ   

 سييا ل الد  نكاأ القررأ سيب سيب، بقلله تعاك أوأما الذيم   وللهب  مرض نملاد   رج ا إك رج ق و. 
 لز أأ يكلأ ضمق أوهلو ضمق شأأ تنييقا على نظاعة ضالد . وجي 
ومجلة أعليق  عمدىو خدرب ضدمق ال،دأأ، أي وأعظد  مدم الدلور أأ علديق  عمدى، أي علدى أكصداره  عمدى بقللده أوعلدى  

 أكصاره  د،اوةو. 
  بلقا ال على أكصاره  خاصة وإيا علق العمى ابلكلأ على توا   )نه  ا باأ عمى جمازاي تعني أأ مصييته علة أنف ق 

 اليصائر أشد ضرا مم عمى ا)كصار بقلله تعاك أنإها ال تعمى ا)كصار ولكم تعمى القللب اليت   الصدورو. 
ومجلة أأولئي ينادوأ مم مكاأ كعيدو خرب رلث عم أالذيم ال ي منلأو. والكال  اثيل مجاع إعراضق  عدم الددعلة عندد  

مم مكاأ كعيد ال ييلغ إليه   مثله صلى ا نادي على حنل ولله تعاك أومثدل الدذيم بفدروا بمثدل مساعقا حباع مم ينادا 
 الذي ينعق حا ال ي م و بما تقد    سلرة اليقرة. وتقلع العرب  م ال يفق : أنا تنادا مم مكاأ كعيد. 

ق  كعددد تلددي اللصدداي أ ددرايء حددا سدديذبر واإلشددارة بأأولئدديو إك الددذيم ال ي منددلأو لقصددد التنييدده علددى أأ ا ،ددار إلددي 
 كعدها مم امجك  مم أجلقا نظق أأولئي على هدا مم رهب و. 

ويتعلق أمم مكاأ كعيدو بأينادوأو. وإتا باأ النداء مم مكاأ كعيد باأ ا نادا  ابلفتح    مكاأ كعيد ال حمالدة بمدا  
و أي دعداب  مدم مكدانك    ا)رض، وكدذلي جيدلز أأ تقد    تعلق أمم )رضو كقلله أم إتا دعاب  دعدلة مدم ا)رض

يكلأ أمم مكاأ كعيدو ظرنا م تقرا   ملض  امجاع مم ضمق أينادوأو وتلي دق متأى   ولله أإتا دعاب  دعلة مم 
 ا)رضو. 

ره  أولقددد رتينددا ملسددى الكتدداب ندداختل  نيددهو اعددرتاض كت ددلية للندديب صددلى هللا عليدده وسددل  علددى تكددذيب ا ،ددربني وبفدد 
 ابلقررأ  نه لي   و د   تلي نقد أوا ملسى ناختل  الذيم دعاه    تلي، نمنق  مم رمم كه ومنق  مم بفر. 

وا قصددلد االعتيددار ابالخددتالي   التددلراة نإندده أشددد مددم االخددتالي   القددررأ ندداالختالي   التددلراة بدداأ علددى نددلعني:  
لة ملسى نرعلأ وولمه وكعض كين إسرائيل مثل واروأ ومثل الذيم عيدوا اختالي نيقا كني م مم هبا وبانر، نقد بفر كدع

العجل   م يب ملسدى للمناجداة، واخدتالي كدني ا د منني هبدا اختالندا عطلدلا كده كعدض أ كامقدا بمدا وداع تعداك أولكدم 
لقدررأ. وهددذا مددا اختلفدلا نمددنق  مدم رمددم ومددنق  مدم بفددرو، وبددال االختالندني ملضدد  عددربة وأسدلة الخددتالي ا ،ددربني   ا

عص  هللا القررأ مم مثله إت واع أوإم له مجانظلأو نالت لية للرسلع صلى هللا عليه وسل  هبذا أوو ، وهدذا مظدر إك وللده 
رنفا أما كقداع لدي إال مدا ودد ويدل للرسدل مدم ويلديو علدى اللجده الثداين مدم معنييده كدذبر ندرد مدم أندراد تلدي العمدل  وهدل 

 ا)عظ  ا)ه . 
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[و هددذا متعلددق ابلددذيم بددذكلا ابلقددررأ مددم 45 بلمددة سدديقا مددم ركددي لق ددي كيددنق  وإهدد  لفددي شددي مندده مريددب أولددلال 
العرب )أ ولله ألق ي كينق و يقت ي أأ اله أخر الق اء كينق  وكني ا  منني إك أجل اوت ته  كمته، نأما ودل  ملسدى 

لد كعدددد ملسددى، وخبددراب كيددا ا قدددق، وزواع ملدددي نقددد و ددى كيددنق  ابستئصدداع ودددل  نرعددلأ، وكتمثيددل ا شددلريني ابليقدد
 إسرائيل رخرا. وهذا الكال  داخل   إاا  الت لية للرسلع صلى هللا عليه وسل  وا  منني   استيطاء النصر. 

 والكلمة هي بلمة اإلمقاع إك يل  القيامة ابلن ية ليعض ا كذكني، واإلمقاع إك يل  كدر ابلن ية  م صرعلا كيدر.  
والتعيق عم اةاللة كلفظ أركيو  ا   معو الدرب مدم الرأندة كده واالنتصدار لده، و دا   اإلضدانة إك ضدمق الرسدلع صدلى  

 هللا عليه وسل  مم الت،ري . وبال ا)مريم تعمليمل للت لية. 
 منني، أي حدا يظقدر ولي أأ ؤعل بلمة أكنيو دالة على أخرا مقدرة على سييل إجياز امجذي. والتقدير: كينق  وكني ا  

 كه انتصار ا  منني،نإنه يكثر أأ يقاع: كني بذا وكني بذا، واع تعاك أو يل كينق  وكني ما ي،تقلأو. 
 ومعو أسيقاو أي تقدما   علمه على مقت ى  كمته وإرادته.  
مندده مريددبو نقددل  وا)جددل ا  ددمى: جددن  يصدددق ككددل مددا أجددل كدده عقدداهب    علدد  هللا. وأمددا ضددمق أوإهدد  لفددي شددي  

 خام اب ،ربني ال،ابني   اليعث وال،ابني   أأ هللا ينصر رسلله وا  منني. 
   
 

 3831صفحة : 
 
والريددب: ال،ددي، نلصدد  أشدديو بأمريددبو مددم وييددل اإلسددناد اجملددازي لقصددد ا يال ددة  أ اشددتق لدده مددم امسدده وصدد     

 بقلد : ليل أليل وشعر شاعر. 
[و هدذا مدم مكمدالى الت دلية ومدم مناسدياى 46أسداء نعليقدا ومدا ركدي كظدال  للعييدد  أمم عمل صدامجا نلنف ده ومدم 

تبر ا)جل ا  مى. ونيه معو التدذييل )أ أمدمو   ا لضدعني مفيددة للعمدل  سدلاء اعتدربى شدرهنية أو ملصدللة. ووجدلد 
 وهل استعماع بثق. الفاء   ا لضعني: إما )هما جلاابأ لل،رط، وإما  عاملة ا لصلع معاملة ال،رط 

 وا عو: أأ اإلمقاع إعذار د  ليتداربلا أمره .  
 وتقد  وريب مم هذه ا ية   سلرة الملمر، بما تقد  نظق أوما ركي كظال  للعييدو لفظا   سلرة دانر.  
 و ري أعلىو م تأ ح اخذة وحتمل أعياء بما أأ الال    ولله أنلنف هو م تأ ابلعطاء.  
  أركيو للرسلع صلى هللا عليه وسل ، ونيه ما تقد  مم تعمليمل ت ليته عند ولله رنفا أوللال بلمة سديقا مدم واخلطاب  

 ركيو مم العدوع إك لفظ الرب ا  اي إك ضمق ا  اهنب. 
كدددني وا دددراد كنفدددي الظلددد  عدددم هللا تعددداك لعييدددده: أنددده ال يعاودددب مدددم لدددي  مدددنق  حجدددر ، )أ هللا ال وضددد  للنددداق شدددرائ  و  

امج ناى وال يئاى، ووعد وأوعد نقد جعل تلي وانلم، نصار العددوع عنده إك عقداب مدم لدي  حجدر  ظلمدا إتا الظلد  
 هل االعتداء على  ق ال ق   القلانني ا تلقاة مم ال،رائ  اإلدية أو القلانني اللضعية ا  ت رجة مم العقلع امجكيمة. 
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  الظل  نقي معتربة ويدل دخدلع النفدي علدى اةملدة الديت ووعدا هدي نيقدا بأنده ويدل:  وأما صي ة أظال و ا قت ية ا يال ة 
ليعذب هللا ا  يء لكاأ ظالما له وما هل كظال ، وهدذا معدو ودلع علمداء ا عداين: إأ النفدي إتا تلجده إك بدال  مقيدد ودد 

هدذا اسدتعماع دويدق   الكدال  اليليدغ   نفدي يكلأ النفي نفيا للقيدد وودد يكدلأ القيدد ويددا   النفدي ومثلدله هبدذه ا يدة. و 
 اللص  ا صل  كصي ة ا يال ة مم اا  عدع هللا تعاك أأ جعل بل درجاى الظل    رتية الظل  ال،ديد. 

أإليه يرد عل  ال اعة وما خترو مم مثراى مم أبمامقدا ومدا حتمدل مدم أنثدى وال ت د  إال كعلمدهو بدانلا إتا أندذروا ابليعدث  
سددتقملأوا ن ددأللا عددم ووتقددا، وبدداأ تلددي  ددا يتكدرر مددنق ، ودداع تعدداك أي ددأللني عددم ال دداعة أايأ مرسدداهاو نلمددا وسداعته ا

جرا تبر دليل إ ياء ا لتى وتبر إمجاد ا ،ربني   داللته ك  اد  عنقا استقملاء انتقل الكدال  إك  كايدة سد اد  اقيددا 
ادة امجصر، أي إك هللا يفلض عل  ال اعة ال إيل، نقل وصر ولب. ورد للجلاب عم ظاهره وتقدمي اجملرور على متعلقه إلن

عليق  كطريدق ا)سدللب امجكدي ، أي ا)جددر أأ تعلمدلا أأ ال يعلد  أ دد مدن ال داعة وأأ ت مندلا هبدا وت دتعدوا ددا. ومثلده 
ى ددا  ، أي اسدتعدادك ددا ولع النيب صلى هللا عليه وسل  وسأله رجل مم ا  لمني: من ال اعةب نقاع لده:  مداتا أعددد

 أوك ابالعتناء مم أأ ت أع عم ووتقا. 
والرد: اإلرجان وهل م تعمل لتفليض عل  تلي إك هللا والتربل مم أأ يكلأ للم  وع عل  كه، نكأنه جيء ابل  اع إك  

ملسدى أأ مل يدرد العلدد  النديب صدلى هللا عليده وسددل ، ندرده إك هللا. و   دديث ملسددى مد  اخل در   الصدحيح  نعاتددب هللا 
 إليه  وواع تعاك أولل ردوه إك الرسلعو ا ية. 

وعط  مجلة أوما خترو مم مثراى مم مثراى مدم أبمامقداو ومدا كعددها تلجيده لصدري العلد  كلودا ال داعة إك هللا كدذبر  
اددا إال هللا، أي نلدي    نظائر ال يعلمقا الناق، ولي  عل  ال اعة  ورب منقدا نإهدا أمدلر م،داهدة وال يعلد  تفصديل  

عد  العل  كلوا ال اعة  جة على تكذيب مم أنذر هبا، )ه  واللا أمن هذا اللعدد إأ بندت  صدادونيو، أي أأ مل تيدني 
لنا ووته نل ا كصادق. نقذا وجه تبر تلدي النظدائر، وهدي ثالثدة أشدياء: أوددا: علد  مدا خترجده أبمدا  الن يدل مدم الثمدر 

ياتدده أو سدقلهنه، وضددمق أأبمامقدداو راجدد  إك الثمدراى. وا)بمددا : مجدد  بد  كك ددر الكدداي وت،ددديد كقددره، وجلدتدده، وث
 ا ي  وهل وعاء الثمر وهل اة  الذي خيرو مم الن لة حمتلاي على هنل  الثمر. 

 رنيقا:  ل ا)نثى مم الناق وامجيلاأ، وال يعل  اليت تلقح مم اليت ال تلقح إال هللا.  
 وض  ا)جنة نإأ اإلمر تكلأ  لامل مثقلة وال يعل  ووا وضعقا ابليل  وال اعة إال هللا. رلثقا: ووا   
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وعدع عم إعادة  ري أماو مرة أخرا للتفدادي مدم تبدر  دري وا دد ثدالر مدراى )أ ت داوي هدذه ا نفيداى الثالثدة   

اع ولالسدتقياع ي دد عليندا ابب ادعداء اةمقدلر الفدرق كددني   علد  هللا تعداك. و  بدلأ أزمداأ  صدلدا سدلاء ابلن دية للحدد
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أمدداو وأالو   ختلددي  ا  ددارن لملمدداأ امجدداع مدد   ددري أمدداو وختليصدده لالسددتقياع مدد   ددري أالو. وي يددد رد اكددم مالددي 
 عليق  نإأ امجق   جانب ولع اكم مالي. 

 نا زائدا. و ري أممو كعد مدخليل أماو   ا لضعني إلنادة عمل  النفي وي مى  ر  
 والياء   أكعلمهو للمالك ة. وتقد  نظقه   سلرة ناهنر.  
 وورأ من  واكم عامر و ف  عم عاص  أمثراىو ابةم . وورأه الياولأ أمثرةو وا دة الثمراى.  
م [ وضدل عدنق  مدا بدانلا يددعلأ مدم ويدل وظندلا مدا دد  مد48أويل  يناديق  أيم شربائي وداللا رتمك مدا مندا مدم شدقيد  

[و عط  على اةملة ويلقا نإنه  ا ت دمم وللده أإليده يدرد علد  ال داعةو إكطداع شديقتق   أ عدد  كيداأ ووتقدا 49حمي  
يدع على انتفاء  صلدا، وأتي  تلي كنظائر للوا ال اعة  ا هل جار   الدنيا دوما عاد الكال  إك شدأأ ال داعة علدى 

 كعض ما يلقلنه   يلمقا. وجه اإلنذار مقت يا إثياى وولن ال اعة كذبر 
 وأيل و متعلق ححذوي شائ   ذنه   القررأ، تقديره: واتبر يل  يناديق .  
وال دددمق   أينددداديو عائدددد إك أركددديو   وللددده أومدددا ركدددي كظدددال  للعييددددو، والندددداء بنايدددة عدددم اخلطددداب العلدددين بقللددده  

للدده تعدداك أركنددا إننددا مسعنددا مندداداي ينددادي لإل دداأو   رع أينددادوه  أمل نكددم معكدد و. ووددد تقددد  الكددال  علددى النددداء عنددد و
 عمراأ، وولله أونلدوا أأ تلك  اةنة أورثتملهاو   سلرة ا)عراي. 

ومجلة أأيم شربائيو يصدح أأ يكدلأ مقدلع ودلع حمدذوي بمدا صدرح كده   ريدة أخدرا أويدل  ينداديق  نيقدلع أيدم شدربائي  
 لع ماتا أجيت  ا رسلنيو. و ذي القلع لي  كعمليمل. الذيم بنت  تملعملأو أويل  يناديق  نيق

ويصح أأ تكدلأ مييندة  دا ت دمنه أينداديق و مدم معدو الكدال  ا علدم كده. وجداءى مجلدة أوداللا رتمكو ددق معطلندة )هدا  
 أو. جارية على هنريقة  كاية اباوراى بما تقد  عند ولله تعاك أوإت واع ركي للمالئكةو إك ولله أما ال تعلمل 

وأرتمكو أخربمك وأعلمناك. وأصل هذا ال نعدل م،دتق مدم االسد  اةامدد وهدل ا)تأ ك د  ادمدملة وسدكلأ الدذاع ووداع  
 تعاك أنقل رتنتك  على سلاءو، وواع امجارر كم  لملة:          

تندي ونقدر  نده مدا مندا رتنتنا كيينقا أمساء وصي ة ا اضي   أرتمكو إن،اء نقل حعو امجاع مثل: كعدا وهنلقدا، أي    
 مم شقيد. 

وال،قيد جيلز أأ يكدلأ حعدو ا ،داهد، أي ا يصدر، أي مدا أ دد مندا يدرا الدذيم بندا نددعله  شدرباءك ا أ، أي ال ندرا  
وا دا مم ا)صنا  اليت بنا نعيدها نتكلأ مجلة أوضل عنق  ما بانلا يددعلأو   ملضد  امجداع، والدلاو واو امجداع. وجيدلز 

ل،قيد حعو ال،اهد، أي مدا مندا أ دد ي،دقد أهد  شدربالك، نيكدلأ تلدي اعرتاندا ككدذهب  نيمدا م دى، وتكدلأ أأ يكلأ ا
 مجلة أوضل عنق و معطلنة على مجلة أواللا رتمكو، أي واللا تلي ومل جيدوا وا دا مم أصنامق . 

 ونعل أرتمكو معلق عم العمل للرود النفي كعده.  
 جيدوا ما بدانلا يددعله  مدم ويدل   الددنيا، وداع تعداك أكدل ضدللا عدنق و. ندا راد هندا: وضل:  قيقته داب عنق ، أي مل 

دييددة أصددنامق  عددنق  وعددد  وجلدهددا   تلددي امج ددرة كقطدد  النظددر عددم بلهددا ملقدداة   جقددن  أو كقيددا   العددامل الدددنيلي 
  ني ننائه. 
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أي ال ملجأ دد  مدم العدذاب الدذي شداهدوا إعدداده، ندالظم  وإت مل جيدوا ما بانلا يملعملنه نقد علملا أه  ال حمي  د ، 
 هنا حعو اليقني. 

 وابي  مصدر ميمي أو اس  مكاأ مم:  ام حيي ، إتا هرب، أي ما د  مفر مم النار.  
[ ولئم أتونه ر ة مم كعد ضدراء ليقدللم هدذا يل ومدا 49أال ي ئ  اإلن اأ مم دعاء اخلق وإأ م ه ال،ر نيئلق ونلط  

أظددم ال دداعة وائمددة ولددئم رجعددا إك ريب إأ يل عنددده للح ددوو اعددرتاض كددني أجددملاء اللعيددد. وا عددو: وعلمددلا مددا ددد  مددم 
حمددي . ووددد بددانلا إتا أصدداكتق  نعمدداء بددذكلا كقيددا  ال دداعة نجملددة أال ي ددأ  اإلن دداأ مددم دعدداء اخلددقو إك وللدده أونددلطو 

 اقيد ةملة أولئم أتوناه ر ة مناو إ ... 
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وملودد  هددذه ا ايى عقددب وللدده أويددل  يندداديق  أيددم شددربائي ودداللا رتمكو إ  يقت ددي مناسددية   الددنظ  داعيددة إك هددذا   

االعرتاض نتلي واضية  أ اإلن اأ ا  رب عنه  نه ال ي أ  مم دعاء اخلق وما عط  عليده هدل مدم صدن  النداق الدذيم 
وه  ا ،ربلأ، نإما أأ يكلأ ا راد نريقا مدم ندلن اإلن داأ، نيكدلأ تعريد  أاإلن داأو جرا تبر وصصق  ويل هذه ا ية 

تعري  اةن  العا  لكم عملمه عر  ابلقرينة وهل ا مثدل لده   علد  ا عداين كقللدي: مجد  ا)مدق الصدادة. وإمدا أأ يكدلأ 
إلخيددار عددم اإلن دداأ  ندده يقددلع: مددا أظددم ا ددراد إن ددام معينددا مددم هددذا الصددن  نيكددلأ التعريدد  تعريدد  العقددد. بمددا أأ ا

ال اعة وائمة، صريح أأ ا  رب عنه مم ا ،ربني معينا باأ أو عاما عملما عرنيا. نقيدل ا دراد ابإلن داأ: ا ،دربلأ بلقد ، 
 وويل أريد كه م،رك معني، ويل هل اللليد كم ا  قة، وويل عتية كم ركيعة. 

 ر. وأاي ما باأ ناإلخيار عم اإلن اأ بان 
وحممددل الكددال  اليليددغ يرشددد إك أأ إمهنددة هددذه ا)خيددار كصددن  مددم ا ،ددربني أو ح،ددرك معددني كعنددلاأ إن دداأ يددلم،  أ  

للجيلة اإلن انية أثرا ولاي   اخللق الذي منه هذه العقيدة إال مم عصدمه هللا كدلازن اإل داأ. نأصدل هدذا اخللدق أمدر مرتكدمل 
ا الئ  والنان  ون ياأ ما ع ى أأ حيل كه مم ا  مل وال ار، نيذلي أين  ابخلق    نف  اإلن اأ، وهل التلجه إك هنلب

إتا  صل له نيملداد مم ال دعي لتحصديله وحي ديه بدا الز  الدذاا ندال يتددكر   معطيده  دن ي،دكره وي دأله ا مليدد خت دعا، 
 ا  تار أأ يدنعه عنه ويعيذه منه. وين ى ما ع ى أأ يطرأ عليه مم ال ر نال ي تعد لدنعه عم نف ه ك  اع الفاعل 

نأما أأ اإلن اأ ال ي أ  مم دعاء اخلق نمعناه: أنه ال يكتفي، نأهنلق على االبتفاء واالوتنان ال دآمة. وهدي ا لدل علدى  
وجه االستعارة كت،ييه اسرتساع اإلن اأ   هنلب اخلدق علدى الددوا  ابلعمدل الددائ  الدذي شدأنه أأ ي دأ  منده عاملده ننفدي 

  آمة عنه رممل لالستعارة. ال
و  امجديث  لل أأ الكم رد  واديني مم تهب ) ب دمدا رلثدا، ولدل أأ لده ثالثدة ) دب دمدا راكعدا، وال  دأل عدني اكدم  

 رد  إال الرتاب  ، وواع تعاك أوإنه مجب اخلق ل،ديدو. 
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ه إك اخلددق مدم إضددانة ا صددر إك مددا   والددعاء: أصدله الطلددب ابلقدلع، وهددل هندا جمدداز   الطلدب مطلقدا نتكددلأ إضدانت 
 معو ا فعلع، أي الدعاء ابخلق أو هنلب اخلق. 

وجيلز أأ يكلأ الدعاء استعارة مكنية، شيه اخلق كعاول ي أله اإلن اأ أأ يقيل عليه، نإضانة الدعاء مم إضانة ا صدر  
 إك مفعلله. 

لق ولة صرب اإلن اأ على ما يتعيه وي،ق عليه ني جر إأ مجقه وأما أأ اإلن اأ يئلق ونلط إأ م ه ال،ر نذلي مم خ 
شدر وال يدلازي كدني مدا بدداأ نيده مدم خدق نيقددلع: لدئم م دين ال،در زمنددا لقدد  دل يب اخلدق أزمددام، نمدم امجدق أأ أحتمدل مددا 

هللا أأ يك،د  أصاكين بما نعما حا باأ يل مم خق، م ال ينتظر إك  ني انفراو ال،ر عنه وين ى اإلويداع علدى سد اع 
 عنه ال ر كل ييأق ويقنط د يا وبربا وال ينتظر معاودة اخلق ظاهرا عليه أثر اليأق ابنك ار و ملأ. 

 واليأق نعل وليب هل: اعتقاد عد   صلله ا أيلق منه.  
ا ا: أوإتا  والقنلط: انفعاع يدين مم أثر اليأق وهل انك ار وت الع. ومل يذبر هنا أنه تو دعداء هلل بمدا تبدر   وللده 

 م ه ال،ر نذو دعاء عريضو )أ ا قصلد أهل ال،رك وه  إيا ينصرنلأ إك أصنامق . 
ووددد جدداءى تركيددة ال،ددريعة لألمددة علدددى ت  القنددلط، ودداع تعدداك  كايددة عددم إكدددراهي  أودداع ومددم يقددنط مددم ر ددة ركددده إال  

 ال اللأو، و  امجديث  انتظار الفرو كعد ال،دة عيادة  . 
وصفا خلقني تميمني: أ دأا خلق اليطر ابلنعمة وال فلة عم شكر هللا عليقا. ورنيقما اليأق مم رجلن النعمة نا ية  

 عند نقدها. 
 و  نظ  ا ية لطائ  مم اليالدة.  
 ا)وك: التعيق عم دوا  هنلب النعمة كعد  ال آمة بما علمته.  
 الثانية: التعيق عم حمية اخلق كدعاء اخلق.  
 ثالثة: التعيق عم إضانة ال ر اب   الذي هل أضع  إ  اق اإلصاكة واع تعاك أال   ق  ال لءو. ال 
الراكعددة: اوددرتاأ شددرط مدد  ال،ددر بأإأو الدديت مددم شددأها أأ تدددخل علددى النددادر وولعدده نددإأ إصدداكة ال،ددر اإلن دداأ مدرة  

 ابلن ية  ا هل م ملر كه مم النع . 
 أيئلقو. اخلام ة: صي ة ا يال ة    
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ال ادسة: إتيان أيئلقو بأونلطو الذي هل ؤاوز إ  داق اليدأق إك ظداهر اليددأ ابالنك دار، وهدل مدم شددة أيسده،   

 نحصلا ميال تاأ   التعيق عم أيسه  نه اعتقاد   ضمقه وانفعاع   سحناته. 
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وا  مم ال تملاع تركية اإل اأ تكفه عم هذا اخللق  دن يدملوع منده  نا ،رك يتأصل نيه هذا اخللق ويتملايد ابستمرار الملماأ:  
 أو يكاد. 

م كينا ا ية خلقا رخر   اإلن اأ وهل أنه إتا زاع عنه بركه وعادى إليه النعمة ن ي ما باأ نيه مم ال،ددة ومل يتفكدر  
اخلدق  دق يل  صدلا عليده، م إتا بداأ    لط  هللا كه نيطر النعمة، وواع: ود اسرتجعا خقاا حبيليت وتددكقي، وهدذا

مددم أهددل ال،ددرك وهدد  ا تحدددر عددنق  تددراه إتا مسدد  إنددذار الندديب صددلى هللا عليدده وسددل  كقيددا  ال دداعة أو هجدد    نف دده 
هاج  عاوية هذه امجياة واع  م يدعله إك العمل ليل  امج اب أو واع   نف ده أمدا أظدم ال داعة وائمدةو ولدئم نرضدا 

ى ا تمداع ضدعي  ندإين سدأجد عندد هللا ا عاملدة ابمج دو )ين مدم أهدل الثدراء والرناهيدة   الددنيا نكدذلي ويا  ال اعة عل
سدأبلأ يددل  القيامدة. وهددذا مددم سدلء اعتقدداده  أأ حي دديلا أ دلاع الدددنيا مقارنددة دد    ا خددرة، بمددا  كدى هللا تعدداك عددم 

م أجر صناعة سي  نقداع لده:  دن تكفدر ححمددب نقداع العاصي كم وائل  ني اوت اه خياب كم ا)رر ماال له عنده م
خياب: ال أبفر ححمد  ن  يتي هللا وييعثي، نقاع: أو إين  يا نميعلرب واع: نعد . نقداع: لدئم كعثدين هللا ن ديكلأ 

 يل مايل نأو يي، نأنملع هللا تعاك أأنرأيا الذي بفر آبايتنا وواع )وتني ماال وولداو ا ايى   سلرة مرمي. 
 ولعل ولله أولئم رجعا إك ريب إأ يل عنده للح وو إيا هل على سييل االستقملاء بما   مقاله العاصي كم وائل.  
 وتبر إنكار اليعث هنا إدماو كذبر أ لاع اإلن اأ ا ،رتك   عمل  أ لاع اإلن اأ.  
ال،ددرط ا ،ددكلك وولعدده )ندده جعددل وجدديء    كايددة وللدده أولددئم رجعدداو حبددري أإأو ال،ددرهنية الدديت ي لددب وولعقددا    

 رجلعه إك هللا أمرا مفروضا ضعي  اال تماع. 
 وأما دخلع الال  ا لهنئة للق   عليه نملرد التحقيق ابلق   هل  صلع اةلاب لل  صل ال،رط.  
لتقدلي وبذلي التأبيد بأإأو وال  االكتداء ملرده هل جلاب ال،رط، وبذلي تقدمي أيلو وأعندهو على اسد  أإأو هدل  

 ترتب اةلاب على ال،رط. 
وامج ددو: صددفة  لصددلي حمددذوي، أي امجالددة امج ددو، أو ا عاملددة امج ددو. وا)ظقددر أأ امج ددو صددارى امسددا لإل  دداأ  

 الكثق أخذا مم صي ة التف يل. 
بداأ أبثدر النداق يلمئدذ   واعل  أأ اإلن اأ متفاوتة أنراده   هذا اخللق ا عملو إليه هندا علدى تفداوى أندراده   ال درور، و دا 

ا ،ربني باأ هذا اخللق ناشيا نيق  يقت يه ديم ال،رك. وال نظر   ا ية  م باأ يلمئذ مم ا  لمني )ه  النادر، علدى 
أأ ا  ل  ود خيامره كعض هذا اخللق وترت   نيه شياى منه ولكم إ انه يصرنه عنه انصرانا كقدر ولة إ انه، ومعلل  أنه ال 

ه إك امجد الذي يقلع أوما أظم ال داعة وائمدةو ولكنده ودد ؤدري أعمداع كعدض ا  دلمني علدى صدلرة أعمداع مدم ال ييلغ ك
يظم أأ ال اعة وائمة مثل أولئي الذيم أيتلأ ال يئاى م يقلللأ: إأ هللا دفلر ر ي  وهللا دين عم عذاكنا، وإتا تبر د  

جعددل هللا   هددذه ا يددة مذمددة للم،ددربني وملعظددة للمدد منني بمدددا لألولددني يددل  اةددملاء ودداللا: مددا م إال اخلددق وحنددل تلددي، ن
 وانت،اال لنخريم. 

[و تفريدد  علددى مجلددة أويددل  يندداديق  أيددم شددربائيو ومددا 50أنلننيدئم الددذيم بفددروا حددا عملددلا ولنددذيقنق  مددم عددذاب دلديظ  
 ء  ا عملله وتقريعا د . اتصل هبا أي نلنعلمنق  حا عمللا علنا يعلملأ كه أم ال خيفى علينا شي
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وولع أالذيم بفرواو إظقار   مقا  اإلضمار، ومقت ى الظاهر أأ يقداع: ولننيئدنق  حدا عملدلا، نعدل إك ا لصدلع وصدلته  
 ا ت تأ كه الصلة مم علة استحقاوق  اإلتاوة حا عمللا وإتاوة العذاب. وولله أولنذيقنق  مم عذاب دليظو هدل ا قصدلد 

  مم التفري .
وال لدديظ  قيقتدده: الصددلب، ودداع تعدداك أناسددت لظ ناسددتلا علددى سددلوهو، وهددل هنددا م ددتعار للقددلي   نلعدده، أي عددذاب  

 شديد اإليال  والتعذيب، بما استعق للق اوة   ا عاملة   ولله أوادلظ عليق و وولله أوليجدوا نيك  دلظةو. 
   
 

 3835صفحة : 
 
 امجد  إلهنمداعق  أهدا إصداكة خفيفدة بإصداكة الدذوق ابلل داأ. وهدذا ؤريدد للمجداز  واإلتاوة: جماز   مطلق اإلصداكة    

 بما أأ وصفه ابل ليظ ؤريد رأ نحصل مم تلي اكتداء مطم  وانتقاء م ي . 
[و  هذا وص  وتذبق ك رب رخدر 51أوإتا أنعمنا على اإلن اأ أعرض ونئا جبانيه وإتا م ه ال،ر نذو دعاء عريض  

  اإلن انية دق خام  هدل ال،درك كدل هدل منيدث   مجيد  النداق علدى تفداوى، إال مدم عصد  هللا. وهدل مم هن ياأ النف
تلصددي  لنددملق الددنف  اإلن دداين وولددة ثياتدده نددإتا أصدداكته ال ددراء هن ددا وتكددرب ون ددي شددكر ركدده ن دديام ولدديال أو بثددقا وشدد ل 

ب،  ال ر عنه سدريعا. و  تبدر هدذا ال درب تعدرض   كلذاته، وإتا أصاكته ال راء مل يصرب وجملن وةأ إك ركه يلح ك  اع
 لفعل هللا وتقديره اخللتني ال راء وال راء. 

وهل نقد ل للك اإلن داأ   امجدالتني وتعجيدب مدم شدأنه. وحمدل النقدد والتعجيدب مدم إعراضده و يده جبانيده واضدح، وأمدا  
 يددث مل يتددذبر اإلويدداع علددى دعدداء ركدده إال  حمددل االنتقدداد والتعجيددب مددم أندده تو دعدداء عددريض عندددما   دده ال،ددر نقددل مددم

عندما   ه ال،ر وباأ ال،أأ أأ ال ي فل عم تلي    اع النعمدة نيددعل كددوامقا وي،دكر ركده عليقدا وويدلع شدكره )أ 
 تلي امجالة أوك ابلعناية مم  الة م  ال ر. 

و نقل وص  ل رب رخر أشد، وهل خدام وأما ما تقد  مم ولله أال ي أ  اإلن اأ مم دعاء اخلقو إك ولله أللح و 
 هل ال،رك  ا وو  نيه مم ولله أوما أظم ال اعة وائمةو، نلي  ولله أوإتا أنعمنا على اإلن اأ أعرض و ا جبانيهو إ  

 تكريرا م  ولله أال ي أ  اإلن اأو ا ية. 
ولله أوإتا أنعمنداو مدم كعدض التكريدر  دا نقذا التفنم   وص  أ لاع اإلن اأ م  ركه هل الذي دعا إك ما اشتمل عليه  

تبدر   ال درب ا تقددد  لدملايدة تقريددره، ولإلشدارة إك اخدتالي امجددالتني ابعتيدار ال،ددرك وعدمده مد  احتادأددا   مثدار اةملددة 
 اإلن انية، وابعتيار ما ودره هللا لإلن اأ. 

 أو التعمد لرتك ال،كر.  واإلعراض: االنصراي عم شيء، وهل م تعار هنا لل فلة عم شكر ا نع  
 ومتعلق نعل أأعرضو حمذوي لداللة ال ياق عليه، والتقدير: أعرض عم دعائنا.  
 والنأي: اليعد، وهل هنا م تعار لعد  التفكر   ا نع  عليه، ن،يه عد  اشت اله كذلي ابليعد.  
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ظقدره، وي دمى ال،دق، والعطد  كك در واةانب لإلن اأ: منتقى ج مه مم إ ددا اةقتدني اللتدني لي دتا ويالدة وجقده و  
العني، والياء للتعديدة. وا عدو: أكعدد جانيده، بنايدة عدم إكعداد نف ده، أي وك معرضدا ددق ملتفدا كلجقده إك ال،ديء الدذي 

 اكتعد هل عنه. 
ومعددو أم دده ال،ددرو أصدداكه شددر ك دديب عددادي. وعدددع عددم إسددناد إصدداكة ال،ددر إك هللا تعليمددا لددألدب مدد  هللا بمددا ودداع  
كراهي  أالذي خلقين نقل يقديمو إ . م واع أوإتا مرضا نقل ي،فنيو نل  يقل: وإتا أمرضدين، و  تلدي سدر وهدل أأ إ

النع  واخلق م  راأ لإلن اأ   أصل وض  خلقته نقما ال الياأ عليه )هما مم مظاهر مملق كقاء النلن. وأما ال،رور 
تصرنه وكتعرضه إك مدا  ذرتده منده ال،درائ  وامجكمداء ا لقمدلأ نقلمدا يقد  وا)ضرار نإأ معظمقا ينجر إك اإلن اأ ك لء 

 نيقما اإلن اأ إال كعمله وجرأته. 
والدعاء: الدعاء هلل كك،  ال،ر عنه. ووصفه ابلعريض استعارة )أ العرض  كفتح العني  ضد الطلع، وال،يء العريض  

 ه ابلثلب أو ا كاأ العريض. هل ا ت   م ا ة العرض، ن،يه الدعاء ا تكرر ا لح ني
 وعدع عم أأ يقاع: ندان، إك أتو دعاءو  ا ت،عر كه بلمة أتوو مم مالزمة الدعاء له والكه منه.  
 والدعاء إك هللا مم شي  ا  منني وه  متفاوتلأ   اإلبثار منه واإلوالع على تفاوى مال ظة امجقائق اإلدية.  
عاء هل أولاع ؤري على أل نتق  تلارثلها مم عاداى سالفة مدم أزمداأ تددينق  ابمجنيفيدة ويدل وتلجه ا ،ربني إك هللا ابلد 

 أأ تدخل عليق  عيادة ا)صنا  وتتأصل نيق  نإتا دعلا هللا دفللا عم مناناة أولاد  لعقائد شربق . 
ئناي اكتددائي متصدل كقللده أإأ [و اسدت52أول أرأيت  إأ باأ مم عند هللا م بفر  كه مم أضل  م هل   شدقاق كعيدد  

الددذيم بفددروا ابلددذبر  ددا جدداءه و إك وللدده ألفددي شددي مندده مريددبو نقددذا انتقدداع إك اجملادلددة   شددأأ القددررأ رجدد  كدده إك 
 ال رض ا)صلي مم هذه ال لرة وهل كياأ  قية القررأ وصدوه وصدق مم جاء كه. 

   
 

 3836صفحة : 
 
الئل صدق القررأ مثل إعجازه وانت اوه وأتييد كع ه كع ا وبلنه م يدا للكتب ويله، وهذا استدعاء ليعمللا النظر   د  

 وبلأ تلي الكتب م يدة له. 
وا عو: ما أنت  عليه مم إنكار صدق القررأ لي  صادرا عم نظر واحي  حيصل اليقني وإيا جازنت  كه ويل النظر نلل   

هللا وأأ ال يكددلأ مددم عنددده، نددإتا نددرض اال تمدداع ا)وع نقددد أوحمددت   أتملددت  ال تمددل أأ ينددت  لكدد  التأمددل أندده مددم عنددد
أنف ك    شقاق ولي. وهذا مم الكدال  ا نصد  واوتصدر نيده علدى تبدر امجالدة ا نطيقدة علدى صدفا   تعري دا  أ تلدي 

مددا ابل ددرورة هددل الطددري الددراجح   هددذا اإلمجدداع بأندده يقددلع: بمددا أنكدد  و دديت   ندده لددي  مددم عنددد هللا ولددي  تلددي معلل 
نكذلي بلنه مم عند هللا نتعاللا نتأمللا   الددالئل، نقد   دا أنكدروا أأ يكدلأ مدم عندد هللا وصددوا أنف دق  وعدامتق  عدم 
االستمان إليه والتدكق نيه نقد أعمللا شدقلاى أنف دق  وأألدلا ا)خدذ ابمجيطدة دد   أ يتددكروه  دن يكلندلا علدى كيندة مدم 
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تدكروه ال يليثلأ أأ يعلملا صدوه، ناستدعاه  هللا إك النظدر كطريدق ؤدليمل أأ يكدلأ مدم عندد هللا  أمره    شأنه، وهل إتا
نإنه إتا جاز تلدي وبدانلا ودد بفدروا كده دوأ أتمدل بدانلا ودد و دلا علدى أنف دق  ابل دالع ال،دديد، وإتا بدانلا بدذلي نقدد 

  قا عليق  بلماى اللعيد. 
ل،رط ا ،كلك نيه، ناإلتياأ هبا إرخاء للعناأ معق  الستنملاع هندائر إنكداره   دن وأإأو ال،رهنية شأها أأ تدخل على ا 

 يقيللا على التأمل   دالئل صدق القررأ. 
وي،يه أأ يكلأ ا قصلد هبذا اخلطاب والت،كيي أوال دأاء ا ،ربني الذيم مل ينظروا   داللدة القدررأ أو مل يطيلدلا النظدر  

 . ومل ييل لا كه  د االستدالع
وأمددا ودداد   وبددرباله  وأهددل العقددلع مددنق  نقدد  يعلمددلأ أندده مددم عنددد هللا ولكددنق  دلددب علدديق   ددب الر سددة علددى أهدد   

متفاوتلأ   هذا العل  إك أأ ييلغ كع ق  إك  د وريب مم  الة الدأاء ولكم القررأ ألقى كينق  هذا الت،دكيي ت لييدا 
دد  ادعدداءه  أهد  مل يقتددوا نظددرا لقدلد  أوللكندا   أبنددة  دا تددعلم إليدده و  ومراعداة الخدتالي درجداى ا عانددديم وجمداراة 

 رتاننا وورو. 
 وأمو   ولله أم بفر و للرتاخي الرتيب )أ الكفر حا هل مم عند هللا أمره أخطر مم بلأ القررأ مم عند هللا.  
  م هل   شقاق كعيد إتا حتقق ال،رط.  وأممو ا)وك لالستفقا  وهل م تعمل   معو النفي، أي ال أضل 
وأممو الثانية ملصللة وما صدوقا ا  اهنيلأ كقلله أبفر  كهو نعدع عم اإلضمار إك هنريق ا لصلع  ا أتتأ كه الصدلة  

مم تعليل أهد  أضدل ال دالني ككدله  شدديدي ال،دقاق، وتلدي بنايدة عدم بدله  أشدد اخللدق عقلكدة  دا هدل معلدل  مدم أأ 
 سيب لل  راأ.  ال الع

 وال،قاق: العصياأ. وا راد: عصياأ أمر هللا لظقلر أأ القررأ مم عنده على هذا الفرض كيننا.  
واليعيددد: اللاسدد  ا  ددانة، واسددتعق هنددا للت،ددديد   جن دده، ومناسددية هددذه االسددتعارة لل ددالع )أ ال ددالع أصددله عددد   

ا ن،ق ودد ندارق ا ن،دق عنده نكداأ نراوده كعيددا ال رجداء معده للددنل، االهتداء إك الطريق، وأأ اليعد مناسب لل،قاق )أ 
 وتقد    ولله أوإأ الذيم اختلفلا   الكتاب لفي شقاق كعيدو   سلرة اليقرة. 

 ونعل أأرأيت و معلق عم العمل للجلد االستفقا  كعده، والرلية علمية.  
ندده امجددقو أعقددب هللا أمددر رسددلله صددلى هللا عليدده وسددل  أأ يقددلع أسددنريق  رايتنددا   ا ندداق و  أنف ددق   ددن يتيددني ددد  أ 

للم،ربني ما نيه ختليفق  مم علاوب ال،قاق على تقدير أأ يكلأ القررأ مم عند هللا وه  ودد بفدروا كده إك رخدر مدا ودرر 
ئفددة مددم رايتدده مددا رنفددا،  أ وعددد رسددلله صددلى هللا عليدده وسددل  علددى سددييل الت ددلية والي،ددارة  أ هللا سددي مر ا ،ددربني كطا

يتيينلأ كه أأ القررأ مم عندد هللا  قدا ندال ي دعق  إال اإل داأ كده، أي أأ القدررأ  دق كدني ددق حمتداو إك اعدرتانق  حبقيتده، 
وستظقر دالئل  قيته   ا ناق اليعيدة عنق  و  وييلتق  وأنف ق  نتتظاهر الدالئل على أنه امجق نال جيددوا إك إنكارهدا 

 د: أه  ي منلأ كه يلمئذ م  مج  مم ي مم كه. سييال، وا را
 و  هذا اللعد للرسلع صلى هللا عليه وسل  تعريض هب  إت ي معلنه على هنريقة: نامسعي اي جارة.  
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 3837صفحة : 

 
يقدلع نملو  هذه اةملة كصرحيقا وتعري قا مم اةملة اليت ويلقدا ملود  التعليدل )مدر الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل   أ   

 د  ما أمر كه، والتعليل راج  إك إ التق  على ت،كيكق    ملوفق  للطعم   القررأ. 
وود سكا عما يرتتب على ظقلر ا ايى   ا ناق و  أنف ق  ا يينة أأ القررأ  ق )أ ما ويلده مدم وللده أأرأيدت  إأ    

عدم تقدديره، أي ال ي ددمعق  إال اإل داأ  نده  ددق بداأ مدم عنددد هللا م بفدر  كده مددم أضدل  دم هددل   شدقاق كعيددو ينيدد، 
نمدم بداأ مددنق  شدابا مددم ويدل عددم ولدة تيصددر  صدل لدده العلد  كعددد تلدي، ومددم بداأ إيددا يكفدر عنددادا وا تفاظدا ابل دديادة 
انت ح هبتانه وسفقه جقانه. وبالأا ود أناى كتأخق اإل داأ خدقا عظيمدا مدم خدق ا خدرة حدا أضداعه مدم تدملود ثدلاب   

ة بفره ومم خق الدنيا حا ناته مدم شدري ال ديق ابإل داأ وادجدرة بمدا وداع تعداك أال ي دتلي مدنك  مدم أنفدق مدم ويدل مد
 الفتح وواتل أولئي أعظ  درجة مم الذيم أنفقلا مم كعد وواتللا وبال وعد هللا امج وو. 

ع النصدر لدده ولدينده وتلددي حدا ي ددر هللا و  هدذه ا يدة هنددري مدم اإلعجدداز ابإلخيدار عدم ال يددب إت أخدربى ابللعددد حبصدل  
لرسلله صلى هللا عليه وسل  وخللفائه مم كعده   رناق الدنيا وا ،رق وا  درب عامدة و  اب دة العدرب خاصدة مدم الفتدلح 
وثيا ددا وانطيددان ا)مدد  هبددا مددا مل تتي ددر أمثادددا ) ددد مددم ملددلك ا)رض والقياصددرة وا)باسددرة علددى ولددة ا  ددلمني إأ ن ددب 

ده  إك عدد ا)م  اليت نتحلا رناوقا كن،ر دعلة اإلسال    أوطار ا)رض، والتاريو شاهد  أ ما  يأ للم لمني مدم عد
عجائب االنت،ار وال لطاأ على ا)مد  أمدر خدارق للعدادة، نيتيدني أأ ديدم اإلسدال  هدل امجدق وأأ ا  دلمني بلمدا ا دكلا 

،دقد كدذلي ال داكق والال دق، وودد حتدداه  هللا كدذلي   وللده أأو مل يدروا أم كعرا اإلسال  لقلا مم نصر هللا أمرا عجييا ي
 ا ا)رض ننقصددقا مددم أهنرانقددا وهللا حيكدد  ال معقددب مجكمدده وهددل سددري  امج ددابو م ودداع أويقددلع الددذيم بفددروا ل ددا 

 مرسال ول بفى ابهلل شقيدا كيين وكينك و. 
علددى ا لددلك واةيدداكرة، كددل ؤدداوز تلددي إك الت ل ددل   نفددلق ا)مدد  ومل يقدد  ظقددلر اإلسددال  عنددد نددتح ا مالددي وال لددب  

ا  تلفة نتقلدوه دينا وانيثا رداكه وأخالوه نيق  نأصدلحا علائدده  ونظمقد  ا دنيدة ا  تلفدة الديت بدانلا عليقدا نأصديحلا 
اهنيا هبا ا)مد  ا  تلفدة على   ارة متماثلة متناسقة وأوجدوا   ارة جديدة سا ة مم الرعلنة وتف،ا ل ة القررأ نت 

ا)ل م وتعارنا كلاسطتقا. وني دا نديق  نطا دل مدم علمداء الدديم وعلمداء العركيدة وأئمدة ا)دب العدريب ونحدلع ال،دعراء 
 وم،اهق ا للك الذيم ن،روا اإلسال    ا مالي كفتل ق . 

ررأ وما ي،مل رايى القررأ نإأ مم مجلة معو نا راد اب ايى   ولله أسنريق  رايتناو ما ي،مل الدالئل اخلارجة عم الق 
 رليتقا رلية ما يصدق أخيارها وييني نصحقا إايه  كدعتقا إك خق الدنيا وا خرة. 

 وا ناق: مج  أنق ك متني وت كم ناله أي ا هل: النا ية مم ا)رض ا تميملة عم دقها، والنا ية مم وية ال ماء.  
أ مددم عطدد  اخلددام علددى العددا ، أي و  أنددق أنف ددق ، أي مكددة ومددا  لدددا علددى وعطدد  أو  أنف ددق و جيددلز أأ يكددل  

  ذي م اي. 
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وا)  ددم أأ يكددلأ   ا ندداق علددى عملمدده ال،ددامل )نقققدد ، ويكددلأ معددو أو  أنف ددق و أهدد  يددروأ رايى صدددوه    
ل  ونملع نيه ولله تعاك أنارتقب أ لاع تصيب أنف ق ، أي توا   مثل اةلن الذي دعا عليق  كه النيب صلى هللا عليه وس

يل  أتا ال ماء كدخاأ مينيو، ومثل ما شاهدوه مم مصارن بربائق  يل  كددر وودد تلعدده  كده القدررأ كقللده يدل  أنديطش 
اليط،ة الكربا إم منتقملأو. وأية عربة أعظ  مم مقتدل أيب جقدل يدل  كددر رمداه دالمداأ مدم ا)نصدار وتدلك عيدد هللا كدم 

وثالثتق  مم ضعفاء ا  لمني وهل تلي اةيار العنيد. وود وداع عندد ملتده: لدل ددق أبدار وتلدين، ومدم مقتدل م علد تحبه 
أيب كم خل  يلمئدذ كيدد النديب صدلى هللا عليده وسدل  وودد بداأ وداع لده حكدة: أم أوتلدي وودد أيقدم كدذلي نقداع لملوجده ليلدة 

 خروجه إك كدر: وهللا لل كصق علي لقتلين. 
 ركي أنه على بل شيء شقيدو  أأومل يك  ك 
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عطدد  علددى إعددال  الرسددلع حددا سدديظقر مددم دالئددل صدددق القددررأ وصدددق الرسددلع صددلى هللا عليدده وسددل  زايدة لتثييددا   

الرسدلع وشددرح صدددره  أ هللا تكفددل لده كظقددلر ديندده ووضددلح صدددوه   سدائر أوطددار ا)رض و  أرض ولمدده، علددى هنريقددة 
حتقيقا لتيقم النيب صلى هللا عليه وسدل  ككفالدة ركده حبيدث باندا  دا يقدرر عليقدا بنايدة عدم اليقدني هبدا،  االستفقا  التقريري

 ناالستفقا  تقريري. 
وا عو: تكفيي شقادة ركي كصدوي نال تلتفا لتكذييق ، وهذا على  د ولله: ألكدم هللا ي،دقد حدا أندملع إليدي أنمللده   

شقيداو ووللده أوأرسدلناك للنداق رسدلال وبفدى ابهلل شدقيداو نقدذا وجده   ملود  هدذه كعلمه وا الئكة ي،قدوأ وبفى ابهلل 
 ا ية. 

وهنالي وجه رخر أأ يكلأ م اوقا م اق تلقني النديب صدلى هللا عليده وسدل  أأ ي ت،دقد ابهلل علدى أأ القدررأ مدم عندد  
ا ق   عليه إك أنده  دا ي،دقد هللا كده نيكدلأ هللا، نيكلأ ملوعقا ملو  الق   إبشقاد هللا، وهل و   دليظ نيه معو ن ية 

االستفقا  إنكاراي إنكارا لعد  االبتفاء ابلق   ابهلل، وهدل بنايدة عدم الق د ، وعدم عدد  تصدديقق  ابلق د ، نيكدلأ معدو 
 داو. ا ية ورييا مم معو ولله تعاك أول بفى ابهلل شقيدا كيين وكينك و وولله تعاك أول بفى ابهلل كيين وكينك  شقي

ولي  معدو ا يدة إنكدارا علدى ا ،دربني أهد  مل يكتفدلا ك،دقادة هللا علدى صددق القدررأ وال علدى صددق الرسدلع صدلى هللا  
 عليه وسل  )ه  دق معرتنني  أ هللا شقد كذلي نال يظقر تلجه اإلنكار إليق . 

 اها مم لفظقا. ولقد دلا بلماى ا ف ريم   تف ق هذه ا ية على تردد   است راو معن 
وولله أأنه على بل شيء شقيدو كدع اشتماع مم أكركيو والتقدير: أو مل يكفق  ركي علمه ككل شيء، أي نقل حيقق  

ما وعدك مم دم ق  ابمججة الدالة على صدوي، أو نمم است،قد كه نقدد صددق )أ هللا ال يقدر مدم است،دقد كده بداتاب 
 نال يليث أأ أيخذه. 
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جه الثاين مم وجقي ولله أأو مل يك  كركي أنه على بل شيء شقيدو إشارة إك أأ هللا ال يصدق مدم  و  ا ية على الل  
بذب عليه نال يت  لده أمدر وهدل معدو ودلع أئمدة أصدلع الدديم: إأ داللدة ا عجدملة علدى الصددق أأ ت يدق هللا العدادة )جدل 

 أخرب كه عين.  حتدي الرسلع صلى هللا عليه وسل  وائ  مقا  ولله: صدق عيدي نيما
أأال إهدد    مريددة مددم لقدداء رهبدد  أال إندده ككددل شدديء حمدديطو تددذييالأ لل ددلرة ونددذلكتاأ انتتحددا حبددري التنييدده اهتمامددا حددا  

 ت مناه. 
نأما التذييل ا)وع نقل مجان ما ت منته ال لرة مم أ لاع ا ،ربني ا عاندديم إت باندا أ دلاد  ا دذبلرة نيقدا مشدئة عدم  

ليعث نكانلا   مأمم مم التفكق نيما كعد هذه امجياة، ناحنصرى م اعيق    تدكق امجيداة الددنيا وانكيدلا علدى إنكاره  ا
 ما يعلد عليق  ابلنف  نيقا. 

 وضمق أإه و عائد إليق  بما عاد ضمق اةم    أسنريق و.  
  وتقدلمي العلجداجق ، )أ تلدي بلده مدم ررر وأما التدذييل الثداين نقدل جدام  لكدل مدا ت دمنته ال دلرة مدم إكطداع )ودلاد 

 عل  هللا تعاك ابل يب وال،قادة. 
وأتبيد اةملتني حبري التأبيد م  أأ ا  اهنب هبما ال ي،ي   تلي لقصد االهتما  هبما واستدعاء النظر الست راو  

 ما حتلاينه مم ا عاين واةملئياى. 
عليده القدراءاى ا تدلاترة، وكك در ا دي  وهدل ل دة مثدل: خفيدة وخفيدة. وا ريدة: وا رية كك ر ا دي  وهدل ا)شدقر نيقدا واتفقدا  

ال،ي. و ري الظرنية م تعار لتمكم ال،ي هب   ن بأه  مظرونلأ نيه. وأممو اكتدائية وتعددا هبدا أنعداع ال،دي إك 
ال،دي جداء مدم مكداأ هدل ا ،دكلك ا)مر ا ،كلك نيه كتنمليل متعلق الفعل منمللة مثار الفعل كت،ييه ا فعلع اب ن،دإ بدأأ 

 نيه. 
و  تعليقه كذاى ال،يء م  أأ ال،ي إيا يتعلق اب) كا  ميال ة على هنريقة إسناد ا)ملر إك ا)عياأ وا راد أوصدانقا،  

ى نتقدير أ  مرية مم لقاء رهبد و:   مريدة مدم وودلن لقداء رهبد  وعدد  وولعده بقللده تعداك أوإأ بندت    ريدب  دا نمللندا علد
 عيدمو أي   ريب مم بلنه منملال. 

وأهنلدق ال،دي علددى جدملمق  كعدد  ووددلن اليعدث )أ جدملمق  خلددي عدم الددليل الددذي يقت ديه، نكداأ إهنددالق ال،دي عليدده  
 تعري ا هب   أ ا)وك هب  أأ يكلنلا   شي على ا)ول. 

إك اسد  هللا )أ أابديطو صدفة مدم ووص  هللا اببيط جمداز عقلدي )أ ابديط ككدل شديء هدل علمده نأسدندى اإل اهندة  
 أوصانه وهل العل . 

 وهباتني الفذلكتني رتأ ابنتقاء الكال  نكاأ مم كراعة اخلتا .  
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 ك   هللا الر م الر ي    
 سلرة ال،لرا  
عدده، وبددذلي اشددتقرى ت ددميتقا عنددد ال ددل   دد  ع ددق، وبددذلي ترمجقددا الي دداري   بتدداب التف ددق والرتمددذي   جام 

 مسيا   عدة مم بتب التف ق وبثق مم ا صا  . 
وت مى  سلرة ال،لرا  اب)ل  والال  بما واللا  سلرة ا د مم  ، وكدذلي مسيدا   بثدق مدم ا صدا   والتفاسدق، ورحدا  

 واللا  سلرة شلرا  كدوأ أل  وال   كاية للفظ القررأ. 
 ختصار. وت مى  سلرة ع ق  كدوأ لفظ      لقصد اال 
 ومل يعدها   اإلتقاأ   عداد ال لر تاى االمسني نأبثر. ومل يثيا عم النيب صلى هللا عليه وسل  شيء   ت ميتقا.  
وهددي مكيددة بلقددا عنددد اةمقددلر، وعدددها   اإلتقدداأ   عددداد ال ددلر ا كيددة، ووددد سدديقه إك تلددي امج ددم كددم امجصددار     

 يه   اإلتقاأ. بتاكه   الناسو وا ن لخ بما عملاه إل
وعددم اكددم عيدداق ووتددادة اسددتثناء أركدد  رايى أوالهددا وللدده أوددل ال أسددألك  عليدده أجددرا إال ا ددلدة   القددرىبو إك رخددر ا)ركدد   

 ا ايى. 
وعم مقاتل استثناء ولله تعاك أتلي الدذي يي،در هللا عيداده الدذيم رمندلاو إك وللده أإنده علدي  كدذاى الصددورو. رلي أهدا  

ا)نصددار وهددي داخلددة   ا ايى ا)ركدد  الدديت تبرهددا اكدم عيدداق. و  أ كددا  القددررأ الكددم الفددرق عددم مقاتددل: أأ نمللدا   
ولله تعاك أولل ك ط هللا الرزق لعيادهو ا ية ندملع   أهدل الصدفة نتكدلأ مدنيدة، ونيده عنده أأ وللده تعداك أوالدذيم أصداهب  

 نملع اب دينة. الي ي ه  ينتصروأو إك ولله أما عليق  مم سييلو 
نمللا كعد سلرة الكق  وويل سلرة إكراهي  وعدى التاسعة وال تني   ترتيب نملوع ال لر عند اةعربي ا روي عم جاكر  

كم زيد. وإتا صح أأ رية أوهل الذي ينملع ال يث مم كعد ما ونطلاو نمللا   احنياق ا طر عم أهل مكة بما واع مقاتل 
ة مثاأ كعد اليعثة، ولعل نملودا استمر إك سنة ت   كعد أأ رمم نقياء ا)نصار ليلة العقية تكلأ ال لرة نمللا    دود سن

نقد ويل: إأ ولله أوالذيم استجاكلا لرهب  وأواملا الصالة وأمره  شلرا كينق و أريد كه ا)نصار ويل ادجدرة النديب صدلى هللا 
 عليه وسل  إك ا دينة. 

 ة وال،ا  واليصرة م ني، وعند أهل الكلنة ثالر وم ني. وعدى ريقا عند أهل ا دينة ومك 
  
 أدراض هذه ال لرة  
أوع أدراضقا اإلشدارة إك حتددي الطداعنني   أأ القدررأ و دي مدم هللا  أ أيتدلا ككدال  مثلده، نقدذا التحددي ال ختلدل عنده  

 ال لر ا فتتحة ابمجروي ادجائية ا قطعة، بما تقد    سلرة اليقرة. 
ستدع هللا على ا عانديم  أ الل ي إك حممد صلى هللا عليده وسدل  مدا هدل إال بدالل ي إك الرسدل مدم ويلده ليندذر أهدل وا 

 مكة ومم  لدا كيل  امج اب. 
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وأأ هللا الذي له ما   ال دماواى ومدا   ا)رض ال تعدارض ودرتده وال ي،دي    كمتده، وودد خ دعا لده العدلامل العليدا  
هنر ا  للواى نقل جيتيب مم ي،اء لرسالته نال كدن أأ ي،رن لألمة ابمديدة مدم الدديم مثدل مدا شدرن  دم ومم نيقا وهل نا

 ويله مم الرسل، وما أرسل هللا الرسل إال مم الي،ر يل ي إليق  نل  ي يق أأ أرسل مالئكة   اهنية عمل  الناق مياشرة. 
 الذيم شرعلا د  اإلشراك وألقلا إليق  ال،يقاى.  وأأ ا ،رباى ابهلل ال  جة د  إال تقليد أئمة الكفر 
و ذره  يدل  اةدملاء واودرتاب ال داعة ومدا سديلقى ا ،دربلأ يدل  امج داب مدم العدذاب مد  إدمداو التعدريض ابلرتديدب نيمدا  

نف ده )أ هللا  سيلقاه ا  منلأ مم الكرامة، وأه  لل تدكروا لعلملا أأ النيب صلى هللا عليده وسدل  ال أيا عدم هللا مدم تلقداء
 ال يقره على أأ يقلع عليه ما مل يقله. 

وتبرى دالئل الل دانية وما هل مم تلدي ا ايى نعمدة علدى النداق مثدل دليدل ال دق   اليحدر ومدا أوتيده النداق مدم نعد   
 الدنيا. 

 عليه وسل  مم   اهب  وت لية الرسلع صلى هللا عليه وسل   أ هللا هل متليل جملاء ا كذكني وما على الرسلع صلى هللا 
مم شيء نما عليه إال االستمرار على دعل   إك امجق القلمي. ونيقق  إك أنده ال ييت دي مدنق  جدملاء علدى نصدحه دد  وإيدا 

 ييت ي أأ يراعلا أواصر القراكة كينه وكينق . 
ي   أسددياب الفددلز   وتبددره  نعدد  هللا علدديق ، و ددذره  مددم الت دديب   وطعقددا ك ددلء أعمدداد ، و رضددق  علددى ال ددع 

ا خددرة وا يددادرة إك تلددي ويددل الفددلاى، نقددد ندداز ا  منددلأ ا تلبلددلأ، ونددله جبالئددل أعمدداد  وؤندديق  التعددرض ل  ددب هللا 
 عليق . 
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 لل،رك.  وختلل تلي تنييه على رايى بثقة مم رايى انفراده تعاك ابخللق والتصري ا قت ي إنفراده ابإلدية إكطاال  
وختمقا كتجدد ا عجملة ا)مية  أ الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل  جداءه  هبددا عظدي  مدم الدديم وودد علمدلا أنده مل يكدم   

 م تصدا لذلي   ساكق عمره وتلي أبرب دليل على أأ ما جاء كه أمر ود أو ي إليه كه نعليق  أأ يقتدوا هبديده نمدم 
 اهتدا هبديه نقد وانق مراد هللا. 

 خت  تلي ككلمة جامعة تت مم التفليض إك هللا وانتظار  كمه وهي بلمة أأال إك هللا تصق ا)ملرو. و  
[و اكتدئا ابمجروي ا قطعة على حنل ما اكتدئا كده أمثاددا مثدل أوع سدلرة اليقدرة )أ اكتدداءها م،دق 2[ ع ق 1أ    

 دليل على أنه بال  منملع مم هللا تعاك. إك التحدي كعجمله  عم معارضة القررأ وأأ عجمله  عم معارضته 
وخصا كملايدة بلمة أع قو على أوائل ال لر مم رع    ولعل تلي مجاع بانلا عليه مم شدة الطعدم   القدررأ وودا  

 نملوع هذه ال لرة، نكاأ التحدي د  اب عارضة أشد نمليد   حتديق  مم  ري التقجي. 
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 ددي  ابلددراء   هنالعددة سددلرة الرعددد، وبمددا وصددلا ا ددي  ابلصدداد   مفتددتح سددلرة وإيددا مل تلصددل ا ددي  ابلعددني بمددا وصددلا ا 
ا)عراي، وبما وصلا العدني ابلصداد   مفتدتح سدلرة مدرمي، )أ مدا كعدد ا دي    ال دلر الدثالر  دري وا دد ناتصداله حدا 

  ويله أوك خبالي ما   هذه ال لرة نإنه ثالثة  روي ت،يه بلمة نكانا أوك ابالنفصاع.
[و ملود  اإلشدارة   وللده أبدذلي يدل ي إليديو بملود  3أبذلي يل ي إليي وإك الذيم مدم ويلدي هللا العمليدمل امجكدي   

ولله أوبذلي جعلناب  أمة وسطاو   سلرة اليقرة. وا عو: مثل هذا الل ي يل ي هللا إليي، نا ،ار إليه: اإلحياء ا أخلت 
 مم نعل أيل يو. 

ويليو نإدماو. والت،ييه ابلن ية إليده علدى أصدله، أي مثدل و يده إليدي و يده إك الدذيم مدم ويلدي،  وأما أوإك الذيم مم 
نالت،ييه م تعمل   بلتا هنريقتيه بما ي تعمل ا ،رتك   معنييه. وال رض مم الت،ييه إثياى الت لية، أي لي  و ي هللا 

رسددل مدم ويلددي  وضدح مددم و يده إليددي. وهدذا بقللدده إليدي إال علددى سدنة و يدده إك الرسدل مددم ويلدي، نلددي  و يده إك ال
تعاك أإم أو ينا إليدي بمدا أو يندا إك ندلح والنييدني مدم كعددهو، أي مدا جداء كده مدم الدل ي إأ هدل إال مثدل مدا جداءى كده 
يدة الرسل ال اكقلأ، نما إعراض ولمه عنه إال بإعراض ا)م  ال الفة عما جاءى كه رسلق . نحصل هذا ا عو الثداين ك ا

 اإلجياز م    م ملو  االستطراد. 
وإجراء وصفي أالعمليمل امجكدي و علدى اسد  اةاللدة دوأ دقأدا )أ دداتني الصدفتني ممليدد مدم اختصدام ابل درض ا قصدلد  

 مم أأ هللا يصطفي مم ي،اء لرسالته. 
ثلقددا ددقه، وهددذا مددم متممدداى أندالعمليملو ا تصددري حددا يريدد ال يصددده أ ددد. وأامجكدي و حبمددل بالمدده معداين ال ييلددغ إك م 

 ال رض الذي انتتحا كه ال لرة وهل اإلشارة إك حتدي ا عانديم  أ أيتلا ك لرة مثل سلر القررأ. 
ومجلة أبذلي يل ي إلييو إك رخرها اكتدائية، وتقدمي اجملرور مم وللده أبدذليو علدى أيدل ي إليديو لالهتمدا  اب ،دار  

يه، وإت مل يتقد    الكال  مدا حيتمدل أأ يكدلأ م،دارا إليده بأبدذليو علد  أأ ا ،دار إليده إليه والت،ليق كتنييه ا)تهاأ إل
مقدر معلل  مم الفعل الذي كعد اس  اإلشارة وهل ا صدر ا أخلت مم الفعل، أي بدذلي اإلحيداء يدل ي إليدي هللا. وهدذا 

ناب  أمة وسطاو   سلرة اليقرة. وأ  ب أنده استعماع متي    نظائر هذا الرتبيب بما تقد    ولله تعاك أوبذلي جعل
 مم ميتكراى القررأ إت مل أو  على مثله   بال  العرب ويل القررأ. 

 وما تبره اخلفاجي   سلرة اليقرة مم تنظقه كقلع زهق:           
لق حددا يصددلح أأ بددذلي خدديمق  ولكددل وددل                       إتا م ددتق  ال ددراء خددي  ال يصددح )أ كيددا زهددق م ددي   

 يكلأ م،ارا إليه، وود ناتين التنييه على تلي نيما تقد  مم ا ايى نعليي ك   ما هنا إك ما هنالي. 
 واةار واجملرور صفة  فعلع مطلق حمذوي دع عليه أيل يو أي إحياء بذلي اإلحياء العجيب.  
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وللدده أيدل يو للداللددة علددى أأ إحيدداءه إليده متجدددد ال ينقطدد    مدددة  والعددوع عددم صددي ة ا اضدي إك صددي ة ا  ددارن    
 ياته ال،ريفة لييأق ا ،ربلأ مم إوالعه خبالي ولله أوبذلي أو ينا إليي رو ا مم أمرمو وولله أوبدذلي أو يندا إليدي 

مم ا ية هل ما أو دي كده إك  وررم عركياو إت ال درض   إنادة معو التجدد هناك. وأما مراعاة التجدد هنا نألأ ا قصلد
 حممد صلى هللا عليه وسل  مم القررأ، وأأ ولله أإك الذيم مم ويليو إدماو. 

ولددي أأ تعتددرب صددي ة ا  ددارن منظددلرا نيقددا إك متعلقددي اإلحيدداء وهلأإليدديو أوإك الددذيم مددم ويلدديو، نتجعددل ا  ددارن   
،ربلأ وولعده نجعدل بأنده م،داهد علدى هنريقدة وللده تعداك أهللا الستح ار الصلرة مم اإلحياء إك الرسل  يث استيعد ا 
 الذي أرسل الرايح نتثق سحاابو وولله أويصن  الفليو. 

وورأ اةمقلر أيل يو كصي ة ا  ارن ا يين للفاعل واس  اةاللة ناعل. وورأه اكم بثق أيدل ىو ابلينداء للمفعدلع علدى أأ  
مرنلعدا علدى االكتدداء جبملدة م دتأنفة اسدتئنانا كيانيدا بأنده  دا وداع: يدل ى إليدي، أإلييو مئب ناعل، نيكلأ اسد  اةاللدة 

 ويل: ومم يل يه، نقيل: هللا العمليمل امجكي ، أي يل يه هللا على هنريقة ولع ضرار كم ه،ل أو امجارر كم هيي. 
           

 ح إت بانا رواية الييا ابليناء للنائب. لييي يمليد ضارن خلصلمة                      وئتيط  ا تطيح الطلائ  
[و مجلددة ألده مددا   ال دماواى ومددا   ا)رضو مقدررة للصددفه 4ألده مددا   ال دماواى ومددا   ا)رض وهدل العلددي العظدي   

أالعمليمل امجكي و )أ مم باأ ما   ال ماواى وما   ا)رض ملكا لده تتحقدق لده العدملة لقدلة ملكلتده، وتتحقدق لده امجكمدة 
 مجكمة تقت ي خلق ما   ال ماواى وا)رض وإتقاأ تلي النظا  الذي ت ق كه ا  للواى. )أ ا

 ولكلأ هذه اةملة مقررة معو اليت ويلقا بانا حنمللة التأبيد نل  تعط  عليقا.  
يكدم عمليدملا  ومجلة أوهل العلي العظدي و عطد  عليقدا مقدررة  دا وررتده اةملدة ويلقدا ندإأ مدم اتصد  ابلعدالء والعظمدة لدل مل 

لت لدد  عددالله وعظمتدده، وال يكددلأ إال  كيمددا )أ عددالءه يقت ددي مسددله عددم سفاسدد  الصددفاى وا)نعدداع، ولددل مل يكددم 
 عظيما لتعلقا إرادته ك فاس  ا)ملر ولتنازع إك عيث الفعاع. 

وهددي جاللددة  والعلدل هنددا علددل جمدازي، وهددل ال ددمل   الكمداع حبيددث بدداأ أبمدل مددم بددل ملجدلد بامددل. والعظمددة جمازيدة 
 الصفاى وا)نعاع. 

وأنددادى صددي ة اةملددة معددو القصددر، أي ال علددي وال عظددي  دددقه )أ مددم عددداه ال خيلددل عددم انتقددار إليدده نددال علددل لدده وال  
 عظمة. وهذا وصر ولب، أي دوأ ردتك  نال علل دا بما تملعملأ. واع أكل سفياأ  أعل هيل  . 

 ية الكرسي مم سلرة اليقرة. وتقد  معو هاتني اةملتني   خالع ر 
أيكاد ال ماواى يتفطرأ مم نلوقمو مجلة م تأنفة مقررة  عو مجلة أوهدل العلدي العظدي و ولدذلي مل تعطد  عليقدا، أي  

يكاد ال ماواى على عظمتقم يت،ققم مدم شددة ت د رهم نيمدا ي د رهم هللا لده مدم عمدل ال خيدال  مدا وددره هللا ددم، 
: يكاد ال ماواى يتفطرأ مدم بثدرة مدا نديقم مدم ا الئكدة والكلابدب وتصداري  ا)وددار، نيكدلأ وأي ا ود ويل: إأ ا عو

  معو ولع النيب صلى هللا عليه وسل   أهندا ال دماء وحبققدا أأ تدئط. والدذي نفد  حممدد كيدده مدا نيقدا ملضد  شدرب إال 
 ئكة ي يحلأ حبمد رهب و بما سيأا. نيه جيقة ملي ساجد ي يح هللا حبمده  ويرجحه تعقييه كقلله تعاك أوا ال
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وورأ من  و ده والك ائي أيكادو كتحتية   أوله. وورأه الياولأ كفلوية وأا وجقاأ جائملاأ   الفعل ا  ند إك مج  دق  
 ا ذبر ال امل وخاصة م  عد  التأنيث امجقيقي. وتقد    سلرة مرمي ولله أيكاد ال ماواى يتفطرأ منهو. 

   
 

 3842 صفحة :
 
وورأ اةمقلر أيتفطدرأو كتحتيدة م نلويدة وأصدله م دارن التفطدر، وهدل مطداون التفطدق الدذي هدل تكريدر ال،دق. وودرأه أكدل   

عمدرو وأكدل ككدر عدم عاصد  ويعقدلب كتحتيدة م ندلأ وهددل م دارن: انفطدر، مطداون الفطدر مصددر نطدر الثالثدي، إتا شددق، 
فاعل إت ال ناعدل هندا لل،دق وإيدا ا قصدلد اخلدرب حبصدلع الفعدل، وهدذا بثدق،  ولي  ا قصلد منه على القراءتني ويلع أثر ال

بقلد : ان،ق ضلء الفجر، نال التفداى هندا  دا يقصدد داليدا   مدادة التفعدل مدم تكريدر الفعدل إت ال ناعدل لل،دق هندا وال 
و أحنداء بثدقة واعتيداراى بمدا نيده لتكرره، ناستلى القراءاتأ   ابب اليالددة، علدى أأ اسدتعماع صديغ ا طاوعدة   الل دة ت

 عليه بال  الرضي   شرح ال،انية. 
وولله أمم نلوقمو جيلز أأ يكلأ ضمق أنلوقمو عائدا على أال ماواىو، نيكلأ اجملرور متعلقا كفعل أيتفطرأو حعو:  

ونده أوك، بمدا ويدل   أأ ان،قاوقم حيصل مم أعالهم، وتلي أكلغ االن،قاق )نه إتا ان،دق أعالهدم بداأ ان،دقاق مدا د
 ولله تعاك أوهي خاوية على عروشقاو بما تقد    سلرة اليقرة و  سلرة امج . وتكلأ أممو اكتدائية. 

وجيلز أأ يكلأ ال مق عائدا إك أا)رضو مدم وللده تعداك أومدا   ا)رضو علدى أتويدل ا)رض  رضدني ابعتيدار أجدملاء   
 اها مم ابب أواسأع القريةو. الكرة ا)رضية أو كتأويل ا)رض ك ك

وتكلأ أممو زائددة زايد دا مد  الظدروي لتأبيدد الفلويدة، نيفيدد الظدري استح دار  الدة التفطدر و الدة ملوعده، وودد شديه  
ان،قاق ال ماء ابن،قاق اللردة   وللده تعداك أندإتا ان،دقا ال دماء نكاندا وردة بالددهاأو. والدلردة تن،دق مدم أعالهدا 

ا نيلشددي إأ هددم تفطددرأ أأ خيددررأ علددى ا)رض، أي يكدداد يقدد  تلددي  ددا ن،ددا   ا)رض مددم إشددراك  ددني ينفددتح كرعلمقدد
ون اد على معو ولله تعاك أوواللا اختذ الر م ولدا لقد جئت  شيئا إدا يكاد ال ماواى يتفطرأ منه وتن،دق ا)رض وختدر 

  فدديظ علدديق و. وعددم اكددم عيدداق أيكدداد ال ددماواى اةيدداع هددداو ويرجحدده وللدده ا ا أوالددذيم اختددذوا مددم دوندده أوليدداء هللا
 يتفطرأو مم ولع ا ،ربني أاختذ هللا ولداو. 

[و مجلددة عطفددا علددى مجلددة 5أوا الئكددة ي دديحلأ حبمددد رهبدد  وي ددت فروأ  ددم   ا)رض أال إأ هللا هددل ال فددلر الددر ي   
 ا دللع عليقما كقلله أوهل العلي العظي و. أيكاد ال ماواى يتفطرأو إلناد ا تقرير معو عظمة هللا تعاك وجالله 

مرتيدة واجددب اللجددلد سديحانه وهددل أهددل التنمليده وامجمددد. ومرتيددة الرو انيداى وهددي ا الئكددة وهدي واسددطة ا تصددري القدددير  
ومفيض اخلق   تنفيذ أمره مم تكليم وهدا وإناضة خق على الناق، نقدي  دني تتلقدى مدم هللا أوامدره ت ديحه وحتمدده، 

 تفيض خقاى رهبا علدى عيداده ت دت فر للدذيم يتقيللهدا تقيدل العييدد ا د منني كدرهب ، وتلدي إشدارة إك  صدلع مثدراى و ني
 إكالدقا، وتلي كتأثقها   نظ  أ لاع العامل اإلن اين. 
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 ومرتية الي،رية ا ف لة ابلعقل إت أبمله اإل اأ وهي ا راد بأمم   ا)رضو.  
[و مجلدددة معطلندددة علدددى مجلدددة ألددده مدددا   6نددده أوليددداء هللا  فددديظ علددديق  ومدددا أندددا علددديق  كلبيدددل أوالدددذيم اختدددذوا مدددم دو  

ال ماواى وما   ا)رضو كعد أأ أنيد ما هل بامججة على أأ هلل ما   ال ماواى ومدا   ا)رض مدم وللده أوهدل العلدي 
عملة وامجكمة والعلدل والعظمدة وعلمقدا ا  مندلأ العظي  يكاد ال ماواىو ا يتني. نا عو: ود ه ا  جة انفراده تعاك ابل

ناست فرى د  ا الئكة. وأما الذيم مل ييصروا تلي امججة وعميا عليق  ا)دلة نال  ت  ك،أه  نإأ هللا   يق  وما أنا 
 عليق  كلبيل. نقذا ت كني مجملأ الرسلع صلى هللا عليه وسل  مم أجل عد  إ اه  كل دانية هللا تعاك. 

مقدمة  ا سي مر كه الرسلع صلى هللا عليه وسل  مم الدعلة اكتداء مم ولله أوبذلي أو ينا إليي وررم عركيا لتنذر  وهذه 
أ  القراو ا ية، م ولله أشدرن لكد  مدم الدديم مدا وصدى كده نل داو ا ايى، م وللده أنلدذلي ندادن واسدتق و ووللده أودل ال 

 أسألك  عليه أجراو ا ية. 
 اختذوا مم دونه أولياءو ميتدأ ومجلة أهللا  فيظ عليق و خرب عم أالذيم اختذوا مم دونه أولياءو. وولله أالذيم  
   
 

 3843صفحة : 
 
وامجفيظ: نعيل حعو ناعل، أي  انظ، وختتل  معانيه ومرجعقا إك رعاية ال،يء والعناية كه: ويكثر أأ ي دتعمل بنايدة   

تالي معانيده ختتلد  تعديتده كنف ده أو حبدري جدر يناسدب ا عدو، وودد عددي هندا عم مراوية أ لاع ا رولب وأعماله، وابخ
 حبري أعلىو بما يعدا اللبيل )نه حعناه. 

واللبيددل نعيددل حعددو مفعددلع وهددل ا لبددلع إليدده عمددل   شدديء أو اوت دداء  ددق. يقدداع: وبلدده علددى بددذا، ومندده اللبالددة    
بنايددة عددم مراويددة أ ددلاع ا لبددل عليدده وأعمالدده. ووددد اسددتعمل أ فدديظو   التصددرناى ا اليددة وا  اصددمة، ويكثددر أأ ي ددتعمل

وأوبيدلو هندا   اسدتعمادما الكندائي عدم متقددارب ا عدو نلدذلي ودد يف در أهدل الل ددة أ دد هدذيم اللفظدني حدا يقدرب مددم 
 تف ق اللفظ ا خر بتف ق ا رادي حرادنه وتلي ت امح. 

أ يرج  هبما إك أصل مادا أ فظو وأوبلو، نمادة أ فظو تقت ي ويدا  امجددر نعلى مم يريد التفروة كني اللفظني أ  
كفاعدل وتعديتده إك مفعددلع، ومدادة أوبدلو تقت ددي ويدا  امجددر كفاعددل وتعديتده إك مفعدلع وؤدداوزه مدم تلدي ا فعددلع إك 

إك متعلددق رخددر،  شدديء رخددر وهددل متعلددق كدده، وكددذلي بدداأ نعددل أ فددظو مفيدددا حجددرد تبددر ناعلدده ومفعللدده دوأ ا تيدداو
خبدالي نعددل أوبدلو نإنادتدده متلوفدة علددى تبددر أو علدى تقدددير مدا يدددع علدى شدديء رخددر زائدد علددى ا فعدلع ومددم عالئقدده، 
نلددذلي أوثددر وصدد  أ فدديظو هنددا ابإلسددناد إك اسدد  اةاللددة )أ هللا جددل عددم أأ يكلفدده دددقه  فددظ شدديء نقددل ناعددل 

لنددديب صددلى هللا عليدده وسددل  )أ ا قصددلد أأ هللا مل يكلفدده  بثددر مدددم امجفددظ، وأوثددر وصدد  أوبيددلو ابإلسددناد إك ضددمق ا
التيليغ، وا عو: هللا رويب عليق  ال أنا ومدا أندا حلبدل مدم هللا علدى جدربه  علدى اإل داأ. و  معنداه وللده   رخدر هدذه 

 ال لرة أنإأ أعرضلا نما أرسلناك عليق   فيظا إأ عليي إال اليال و. 
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  ا   مجلة أيكاد ال ماواى يتفطرأو )أ مم أسياب مقاركة تفطرهم بثرة ما نيقم مم ا الئكة.  وأي ا هي باليياأ 
ولدلال أهددا أريدد منقددا زايدة تقريدر معددو مجلددة أوهدل العلددي العظدي و لكانددا جددديرة  أ تفصدل ولكددم رجدح العطدد  )جددل  

جددرد تعقيددب مجلددة أيكدداد ال ددماواى يتفطددرأو هبددا بمددا االهتمددا  كتقريددر العلددل والعظمددة هلل تعدداك. وأمددا التييددني نيحصددل ح
 علمته رنفا. 

 نقلله أا الئكةو ميتدأ ومجلة أي يحلأو خرب وا قصلد اإلعال  جبالع هللا.  
 وت ييح ا الئكة حبمد هللا: خ لن لعظمته وعلله، والت ييح التنمليه عم النقائ .  
هللا تعاك نقل: انفعاع رو اين بقللده تعداك أواتبدر ركدي   نف دي نت ييح ا الئكة ود يكلأ عيارة عم إدرابق  عظمة  

ت رعا وخيفةو، وود يكلأ داللة على التنمليه حا يناسب ا الئكة مم ظلاهر االنفعاع ابلطاعة أو مم بال  مناسب للحالة 
 ا لكية وبذلي  ده  رهب  واست فاره   م   ا)رض. 

 يته أحبمددد رهبدد و تقددديره: ي دديحلأ رهبدد ، واليدداء للمصددا ية، أي ي دديحلأ ومفعددلع أي دديحلأو حمددذوي دع عليدده مصددا 
ت ييحا مصا يا مجمده  رهب ، أي الثناء عليه كصفاته الكمالية، ومم الثناء ما هل شكر على نعمه عليق  وعلدى ددقه ، 

 نا عو: ي يحلأ هللا وحيمدونه. 
وش للا كتحميد ا)صنا  اليت ال نعمة دا عليق  وال تدنفعق  وال وهذا تعريض اب ،ربني إت أعرضلا عم ت ييح رهب  و ده  

 ت ره . 
وتقدددمي الت ددييح علددى امجمددد إشددارة إك أأ تنمليدده هللا عمددا ال يليددق كدده أهدد  مددم إثيدداى صددفة الكمدداع لدده )أ التنمليدده اقيددد  

ب علد  الكدال  علدى صدفاى إلدراك بماالته تعاك. ولذلي باندا الصدفاى ا عدرب عنقدا كصدفاى ال دللب مقدمدة   ترتيد
 ا عاين أعندمو والصفاى ا عنلية. 
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واالست فار  م   ا)رض: هنلب ا  فرة د  حبصدلع أسدياهبا )أ ا الئكدة يعلمدلأ مراتدب ا  فدرة وأسدياهبا، وهد  لكدله    

اإل اأ ابهلل والطاعاى وينداجلأ نفدلق  مم عامل اخلق واددا حيرصلأ على  صلع اخلق للم للواى وعلى اهتدائق  إك
الندداق كدددواعي اخلددق، وهددي اخلددلاهنر ا لكيددة. نددا راد بأمددم   ا)رضو مددم عليقددا ي ددتحقلأ اسددت فار ا الئكددة بمددا ودداع 
تعاك أالدذيم حيملدلأ العدرش ومدم  للده ي ديحلأ حبمدد رهبد  وي مندلأ كده وي دت فروأ للدذيم رمندلا ركندا وسدعا بدل شديء 

نادفر للذيم اتكلا واتيعلا سييلي ووقد  عدذاب اةحدي و م وداع أووقد  ال ديئاىو   سدلرة ا د مم. وودد أثيدا ر ة وعلما 
القررأ أأ ا الئكة يلعنلأ مم حتق عليه اللعنة كقلله تعاك أأولئي عليق  لعنة هللا وا الئكةو   سلرة اليقرة. نعمل  مم   

  مم. ا)رض هنا ئصلم حا دلا عليه رية سلرة ا 
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ومجلة أأال إأ هللا هل ال فلر الدر ي و تدذييل ةملدة أوا الئكدة ي ديحلأ حبمدد رهبد و إك رخرهدا إلكطداع وهد  ا ،دربني أأ  
شدددربائق  ي،دددفعلأ دددد ، ولدددذلي جددديء   هدددذه اةملدددة كصدددي ة القصدددر ك دددمق الفصدددل، أي أأ ددددق هللا ال ي فدددر ) دددد. 

 وصدرى  داة التنييه لالهتما  حفادها. 
وود أشارى ا ية إك مراتب ا لجلداى، وهي: وا قصلد رن  التيعية عم النيب صلى هللا عليه وسل  مدم عدد  اسدتجاكتق   

للتل يد، أي ال ختش أأ ن ألي على عد  اهتدائق  إت ما عليي إال اليال ، وتقد    ولله أوما أنا علديق  كلبيدلو   
 سلرة ا)نعا . 

ل حعو باأ إثياى بلأ هللا  فيظا عليق  ونفي بلأ الرسلع صلى هللا عليه وسل  وبيال عليق  وإت ود باأ امجفيظ اللبي  
مفيدا وصر الكلأ  فيظا عليق  على هللا تعداك دوأ الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل  كطريدق ددق أ دد هندرق القصدر ا عروندة 

 أ باأ وليال، ومنه ولع ال م اع:          نإأ هذا مم صريح القصر ومنطلوه ال مم مفقلمه وهل ا)صل   القصر وإ
ت يل على  د ال ياى نفلسندا                      ولي ا على دق الظياى ت يل وأما هنرق القصر ا عروندة   علد    

ا عداين نقددي مددم أسدللب اإلجيدداز، والقصددر وصددر ولدب بمددا هددل صددريح هنرنده الثدداين   وللدده أومددا أندا علدديق  كلبيددلو نددملع 
ع صلى هللا عليه وسل  منمللة مم حي ب أنه وبيل علدى إ داه  و صدل مدم هدذا التنمليدل تعدريض هبد   هد  ال ي دروأ الرسل 

 الرسلع صلى هللا عليه وسل  إتا مل يصدوله. 
أوبددذلي أو ينددا إليددي وددرءام عركيددا لتنددذر أ  القددرا ومددم  لدددا وتنددذر يددل  اةمدد  ال ريددب نيدده نريددق   اةنددة ونريددق    

[و عط  على مجلة أبذلي يل ي إليي وإك الذيم مم ويلي هللاو إ  ابعتيار ا  ايرة كني ا عطلندة وا عطدلي 7 ال عق
عليقا حا   ا عطلنة مم بلأ ا ل ى كه وررم عركيا، وما   ا عطلي عليقا مم بلنه مم نلن مدا أو دي كده إك الدذيم مدم 

 أبذلي يل ي إلييو. ويله. والقلع   أوبذلي أو يناو بالقلع   
وإيا أعيد أوبذلي أو يناو لييو عليده أودررم عركيداو  دا  جدمل كينقمدا مدم الفصدل. وأصدل الدنظ : بدذلي يدل ي إليدي هللا  

 العمليمل امجكي  وررم عركيا م  ما  صل كتلي اإلعادة مم التأبيد لتقرير تلي ا عو أن ل تقرير. 
 مة التفاى. والعدوع عم ضمق ال ائب إك ضمق العظ 
و  هذا إشدارة إك أنده ال ندرق كدني مدا أو دي إليدي ومدا أو دي إك مدم ويلدي، إال اخدتالي الل داى بمدا وداع تعداك أومدا  

 أرسلنا مم رسلع إال كل اأ ولمه لييني د و. 
ما يقرأه القدارئلأ  والقررأ مصدر: ورأ، مثل: دفراأ وسيحاأ، وأهنلق هنا على ا قروء ميال ة   االتصاي اب قروئية لكثرة 

وتلي مج نه ونائدته، نقد ت مم هذا االس  معو الكماع كني ا قروءاى. وأعركياو ن ية إك العركية، أي ل ة العرب )أ  
 بلنه وررم يدع على أنه بال ، نلصفه ككلنه أعركياو يفيد أنه بال  عريب. 

ام عركيداو )أ بلنده عركيدا يليدق حبداع ا ندذريم كده وهد  أهدل وولله ألتندذر أ  القدرا ومدم  لدداو تعليدل عأأو يندا إليدي ودرء 
مكة ومم  لدا، نأولئي ه  ا  اهنيلأ ابلديم اكتداء  دا اوت دته امجكمدة اإلديدة مدم اختيدار ا)مدة العركيدة لتكدلأ أوع مدم 

أ ينملع كل اى ال حتصى، يتلقى اإلسال  وين،ره كني ا)م ، ولل روعي نيه مجي  ا)م  ا  اهنيني كدعلة اإلسال  الوت ى أ
 نال جر  اختار هللا له أن ل الل اى واختار إنملاله على أن ل الي،ر. 
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أوأ  القددراو مكددة، وبنيددا: أ  القددرا )هددا أوددد  ا دددأ العركيددة ندددعاها العددرب: أ  القددرا، )أ ا)  تطلددق علددى أصددل   

يددة: أ  امجدرب، وودلد : أ  الطريدق، للطريددق العظدي  الدذي  للده هنددرق ال،ديء مثدل: أ  الدرأق، وعلددى مرجعده مثدل ودلد  للرا
 ص ار. 

م إأ إندذار أ  القدرا يقت دي إنددذار كقيدة القدرا اب) ددرا، وداع تعداك أومدا بدداأ ركدي ليقلدي القددرا  دن ييعدث   أمقددا  
 رسلالو، وتقد    ولله تعاك أولتنذر أ  القراو   سلرة ا)نعا . 

 ل أ  القرا، نأهنلق اس  اليلد على سكانه بقلله تعاك أواسأع القريةو. وا راد: لتنذر أه 
وأهل مكة ه  وريش، وأما مم  لدا نق  النازللأ  لدا مم القيائل مثل خملاعة وبنانة، ومم الذيم  لدا وريش الظلاهر  

 وه  ال ابنلأ خارو مكة   جيادا. 
ت ددي ختصددي  إنددذار الرسددلع صددلى هللا عليدده وسددل   هددل مكددة ومددم واالوتصددار علددى إنددذار أ  القددرا ومددم  لدددا ال يق 

 لدا، وال ختصي  الرسلع صلى هللا عليه وسدل  ابإلندذار دوأ التي،دق للمد منني )أ تعليدل الفعدل كعلدة ابعثده ال يقت دي 
صلى هللا عليده وسدل  أأ الفعل ا علل ئص  كتلي العلة وال حتعلقا ا إت ود يكلأ للفعل اللا د علل ابعثة نإأ الرسلع 

كعث للناق بانة، بما واع تعاك أوما أرسلناك إال باندة للنداق ك،دقا وندذيراو. واالوتصدار هندا علدى إندذار أهدل مكدة ومدم 
  لدا )ه  ا قصلد ابلرد عليق  إلنكاره  رسالة حممد صلى هللا عليه وسل . 

لفعل منمللة ا عدا إك مفعلع وا د إت مل يذبر معه ا نذر منه وانتصب أأ  القراو على ا فعلع كه لفعل أتنذرو كتنمليل ا  
وهدل الدذي يكدلأ مفعدلال رنيدا لفعدل اإلندذار. )أ  أنددذر  يتعددا إك مفعدللني بقللده تعداك أنقدل أندذرتك  صدداعقةو، و  

لعددذاب   الدددنيا  ددديث الدددجاع  مددا مددم ندديب إال أنددذر ولمدده  . نددا عو: لتنددذر أهددل القددرا ومددم  لدددا مددا ينذروندده مددم ا
 وا خرة. 

وولله أوتنذر يل  اةم و أعيد نعل أتنذرو لملايدة  ليل أمدر يدل  اةمد  )أ ختصيصده ابلدذبر كعدد عمدل  اإلندذار يقت دي  
 ليلدده، و)أ تعديدددة نعددل أوتندددذرو إك أيدددل  اةمدد و تعديدددة ئالفدددة إلنددذار أ  القدددرا )أ أيدددل  اةمدد و مفعدددلع رأ لفعدددل 

 نذر الناق يل  اةم ، نمفعلع ألتنذرو الثاين هل ا نذر كه ومفعلع ألتنذرو ا)وع هل ا نذر. أوتنذرو، أي وت
وانتصب أيل  اةم و على أنه مفعدلع رأ لفعدل أتندذرو و دذي مفعللده ا)وع لداللدة مدا تقدد  عليده، أي وتندذره   أي  

 أهل أ  القرا  يل  اةم  ابخلصلم بقلله أوأنذره  يل  ا زنةو. 
 يل  اةم : يل  القيامة، مسي أيل  اةم و )أ اخلالئق ؤم  نيه للح اب، واع تعاك أيل  جيمعك  ليل  اةم و. و  
 واةم  مصدر، وجيلز أأ يكلأ امسا للمجتمعني بقلله تعاك أهذا نلو مقتح  معك و، أي يل  مجاعة الناق بلق .  
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وعطفددا عليقددا مجلدة أونريددق   ال دعقو نكدداأ اةملتداأ جددلااب ل دد اع ومجلدة أنريددق مدم اةنددةو م دتأنفة اسددتئنانا كيانيدا،  
سدائل عددم شددأأ هددذا اةمدد  إأ بدداأ حعددو ا صدددر. نقيدل: نريددق   اةنددة ونريددق   ال ددعق، أي نريددق مددم اجملمددلعني هبددذا 

ني. والتقددير: نريددق اةمد    اةندة ونريدق   ال دعق، أو ل د اع سدائل عدم  دداع هدذا اةمد  إأ بداأ اةمد  حعدو اجملمدلع
منق    اةنة ونريق منق    ال عق. وتقد  ال عق عند ولله تعاك أبلما خيا زدمه  سعقاو   سلرة اإلسراء. وسدل  

 االكتداء بأنريقو وهل نكرة للولعقا   معرض التفصيل بقلع امر  القي :          
لب لي دددا وثدددلب أجدددر ومجلدددة أال ريدددب نيددهو معرتضدددة كدددني الييددداأ نأويلددا ز فدددا علدددى الددربيتني                      نثددد  

وا يني. ومعو أال ريب نيهو أأ دالئله تنفي ال،ي   أنه سيق  نندملع ريدب ا دراتكني نيده منمللدة العدد  )أ ملجيداى اليقدني 
 كلولعه كينة، بقلله تعاك أتلي الكتاب ال ريب نيهو   سلرة اليقرة. 

 ضمق اليل    ولله أال ريب نيهو مدم ابب إيقدان الفعدل وحندله علدى اسد  الدذاى، وا دراد: إيقاعده وظرنية الريب ا نفي   
على كعض أ لادا اليت يدع عليقا ا قا  مثل أ رما علديك  ا يتدةو، أي أبلقدا، أي ال ريدب   وولعده. ومجلدة أنريدق   

ا تداك  نيدده االسدتعماع بمدا مسدداه ال دكابي، أي هدد  اةندةو إ  معرتضدة وأنريددقو خدرب ميتددأ حمددذوي علدى هنريقددة امجدذي 
 نريق   اةنة إ . 
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[و عطد  علدى 8أولل شاء هللا ةعلق  أمة و دة ولكم يدخل مم ي،اء   ر تده والظدا لأ مدا دد  مدم ويل وال نصدق   

ه  ندريقني أمدر شداء هللا تقدديره، أي أوجدد مجلة أنريق   اةندة ونريدق   ال دعقو. وال درض مدم هدذا العطد  إندادة أأ بدل 
أسياكه حبكمته ولل شاء لقدر أسياب احتاده  على عقيدة وا دة مم اددا نكانلا سلاء   ا صق، وا دراد: لكدانلا مجيعدا 

   اةنة. 
لأ مجديعق    وهذا م لق لت لية الرسلع صلى هللا عليه وسل  وا  منني على انيق  أأ يكلأ الناق بلقد  مقتدديم ويكد 

اةنة، وكدذلي تعلد  أأ لدي  ا دراد: لدل شداء هللا ةعلقد  أمدة وا ددة   ا)مدريم ادددا وال دالع، )أ هدذا ال،دق الثداين ال 
يتعلدق ال درض كييانده هندا وإأ بداأ   نفد  ا)مدر لدل شداء هللا لكدداأ. نتأويدل هدذه ا يدة حدا جداء   وللده تعداك أولدل شددئنا 

لكم  ق القلع مين )مالأ جقن  مم اةندة والنداق أمجعدنيو ووللده أولدل شداء ركدي  مدم مدم    تينا بل نف  هداها و 
 ا)رض بلق  مجيعا أنأنا تكره الناق  ن يكلنلا م مننيو. 

وود دع على تلي االستدراك الذي   ولله أولكم يدخل مم ي،اء   ر تهو أي ولكم شاء م،يئة أخرا جدرى علدى  
لقق  واكلني للقدا وال الع كتصاري  عقلد  وأمياد ، ومكنق  مم ب ب أنعاد  وأوضح دد  ونق  كمته، وهي أأ خ

هنريق اخلق وهنريق ال،ر ابلتكلي  نكاأ منق  ا قتددوأ وهد  الدذيم شداء هللا إدخداد    ر تده، ومدنق  الظدا لأ الدذيم مدا 
 د  مم ويل وال نصق. 
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ني علددى ا عددو ا  ددتدرك إت التقدددير: ولكندده جعلقدد  نددريقني نريقددا   اةنددة نقللدده أيدددخل مددم ي،دداء   ر تددهو أ ددد دليلدد  
ونريقا   ال عق ليدخل مم ي،اء منق    ر ته وهي اةندة. وأنقد  تلدي أنده يددخل مدنق  الفريدق ا خدر   عقاكده، نددع 

  كدد ق وضددر وم للكيددة حبيددث  عليدده أي ددا كقللدده أوالظددا لأ مددا ددد  مددم ويل وال نصددقو )أ نفددي النصددق بنايددة عددم بددله 
 حيتاجلأ إك نصق لل باأ د  نصق، نيدخل   الظا ني م،ربل أهل مكة دخلال أوليا )ه  سيب ورود هذا العمل . 

وأصددل الددنظ : ويدددخل مددم ي،دداء   د دديه، نعدددع عندده إك مددا   ا يددة للداللددة علددى أأ سدديب إدخدداد    د دديه هددل  
لظل  عظي و م  إنادة أه  ال جيددوأ وليدا يددن  عدنق  د ديه وال نصدقا يثدأر دد . وضدمق  ظلمق ، أي شربق  أإأ ال،رك

 أجعلق و عائد إك نريق اةنة ونريق ال عق ابعتيار أنراد بل نريق. 
[و أأ و لإلضدراب االنتقدايل بمدا 9أأ  اختذوا مم دونه أولياء ناهلل هل الليل وهدل حييدي ا دلتى وهدل علدى بدل شديء وددير  
 قاع: دن االهتما  ك،أه  وإنذاره  ولنعد إك نظاعة  اد    اختاته  مم دوأ هللا أولياء. ي
 وتقدر كعد أأ و أملة استفقا  إنكاري. نا عو: كل أأختذوا مم دونه أولياء، أي أتلا منكرا  ا اختذوا مم دونه أولياء.  
   اةملة ال اكقة.  ن مق أاختذواو عائد إك أالذيم اختذوا مم دونه أولياءو 
والفدداء   وللدده أندداهلل هددل الددليلو ندداء جددلاب ل،ددرط مقدددر دع عليدده مقددا  إنكددار اختدداته  أوليدداء مددم دوأ هللا، )أ إنكددار  

تلدي يقت ددي أأ أوليدداءه  لي دا جددديرة ابللاليددة، وأهدد  ضدللا   واليددتق  إايهددا، نن،ددأ تقددير شددرط معندداه: إأ أرادوا وليددا 
 . حبق ناهلل هل الليل

واع ال كابي   ا فتاح  وتقدير ال،رط لقرائم ا) لاع دق  تن   واع تعاك أنل  تقتلله  ولكم هللا وتلق و على تقدير  
إأ انت ر  كقتلق  نل  تقتلله ، وواع أناهلل هل الليلو على تقددير:  إأ أرادوا وليدا حبدق نداهلل هدل الدليل ابمجدق ال ويل سدلاه  

 . 
  ولله أأ  اختذوا مم دونده أوليداء نداهلل هدل الدليلو واليدة ا عيلديدة، نأنداد تعريد  ا  دند   وللده أنداهلل هدل  وا راد ابللالية 

 الليلو وصر جن  الليل هبذا اللص  على هللا، وإت ود عيدوا دق هللا تعني أأ ا راد وصر اللالية امجق عليه تعاك. 
أتبيددد القصددر وحتقيقدده وأندده ال ميال ددة نيدده تددذبقا  أ اللاليددة امجددق   هددذا  وأندداد ضددمق الفصددل   وللدده أندداهلل هددل الددليلو 

 ال،أأ ئتصة ابهلل تعاك. 
 وهذا بله م لق إك النيب صلى هللا عليه وسل  وا  منني ت لية وتثييتا وتعري ا اب ،ربني نإه  ال خيللأ مم أأ ي معله.  
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لددى مجلددة أندداهلل هددل الددليلو إدمدداو إلعددادة إثيدداى اليعددث ترسددي ا لعلدد  ا  ددلمني وإكالدددا وعطدد  أوهددل حييددي ا ددلتىو ع  

  ام  ا نكريم )ه  أنكروا تلي   ضمم اختاته  أولياء مم دوأ هللا، نلما أكطل معتقده  إديدة ددق هللا أردي إبكطداع 
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اع إديددة ردددتق  )أ وودلن اليعددث جمحددلد مدا هددل مدم عالئددق شددربق  وهدل نفددي اليعدث، ولددي  تلددي اسدتدالال علدديق  إلكطد
 عنق . 

نأمددا عطدد  مجلددة أوهددل علددى بددل شدديء وددديرو نقددل إلثيدداى هددذه الصددفة هلل تعدداك تددذبقا ابنفددراده كتمددا  القدددرة، ويفيددد  
االستدالع على إمكاأ اليعث واع تعاك أوهل الذي ييدأ اخللدق م يعيدده وهدل أهدلأ عليدهو، ويفيدد االسدتدالع علدى نفدي 

دية عم أصنامق  )أ مم ال يقدر علدى بدل شديء ال يصدلح لإلديدة: وداع تعداك أأنمدم خيلدق بمدم ال خيلدقو ووداع أال اإل
خيلقددلأ شدديئا وهدد  خيلقددلأو وودداع أوإأ ي ددليق  الددذابب شدديئا ال ي ددتنقذوه منددهو. وال ددرض مددم هددذا تعددريض إبكالددده إك 

 م ام  ا ،ربني. 
 تعاك عطفا اةملة على اليت ويلقا )ها مثلقا   إنادة امجكد ، وباندا إندادة التعليدل و ا باأ ا قصلد إثياى القدرة هلل 

 هبا  اصلة مم ملوعقا عقيقا، ولل أريد التعليل اكتداء لفصلا اةملة ومل تعط . 
 تعداك أوما اختلفت  نيه مم شديء نحكمده إك هللاو  جيدلز أأ يكدلأ هدذا تكملدة لالعدرتاض نيكدلأ بالمدا ملجقدا مدم هللا 

إك الندداق. وجيددلز أأ يكددلأ اكتددداء بددال  متصددال كقللدده أتلكدد  هللا ريب عليدده تلبلدداو، أنحكمدده إك هللاو تعددني أأ يكددلأ 
جمملن هذا الكال   تكل  وا د، )أ ضمائر أريب، وتلبلا، وأنيبو ضمائره، وتلدي ال دمائر ال تصدلح أأ تعدلد إك هللا 

د سلا النيب صلى هللا عليده وسدل  نتعدني تقددير نعدل أمدر كقدلع يقللده النديب صدلى تعاك. وال  ظ   سياق الل ي إك أ 
 هللا عليه وسل . 

واةملة معطلنة على اةمل اليت ويلقا )أ الكال  ملجه إك النيب صلى هللا عليه وسل  وإك ا  لمني. واللاو عاهنفة نعل  
)أ مدادة االخددتالي م،ددعرة  ندده كددني نددريقني و الددة الفددريقني أمدر ابلقددلع، و ددذي القددلع شددائ    القددررأ كداللددة القددرائم 

 م،عرة  نه اختالي   أملر االعتقاد اليت أنكرها الكانروأ مم التل يد واليعث والنف  واإلضرار. 
 وأمم شيءو كياأ إلهبا  أماو، أي أي شيء اختلفت  نيه، وا راد: مم أشياء الديم وش وأ هللا تعاك.  
عائد إك أما اختلفت و علدى معدو: امجكد  كيدنك    شدأنه إك هللا. وا عدو: أنده يت دح دد  يدل  القيامدة  وضمق أنحكمهو 

ابق مم ا يطل نيما اختلفلا نيه  ني يروأ الثلاب للم منني والعقاب للم،ربني، نيعل  ا ،دربلأ أهد  ميطلدلأ نيمدا بدانلا 
 يملعملأ. 

النتقاء وهدل انتقداء جمدازي اثيلدي، مثدل أتخدق امجكد  إك  لدلع اللودا ا عدني لده وأإك هللاو خرب عم أ كمهو. وأإكو ل 
 عند هللا تعاك ك ق ال ائر إك أ د ينملع عنده. 

وال عالوة دذه ا ية ابختالي علماء ا)مة   أصلع الديم ونروعه )أ تلي االختالي  كمه مندلط ابلنظدر   ا)دلدة  
مجكدد  كددني ا صدديب وا  طدد، نيقددا ي ددق إأ شدداء الندداق التددداوع واإلنصدداي. وكددذلي وا)وي ددة صددحة ون ددادا نإصدددار ا

تلصل أهدل امجدق إك التمييدمل كدني ا صديب وا  طد،، ومراتدب اخلطدأ   تلدي، علدى أنده ال يناسدب سدياق ا ايى سداكققا 
 ت يه نطاق. واتليقا وال )دراض ال لر ا كية. وود ا ت  هبذه ا ية نفاة القياق، وهل ا تجاو ال ير 

[و جيددلز أأ تكددلأ اةملددة مقددلع وددلع حمددذوي يدددع عليدده وللدده ألتنددذر أ  10أتلكدد  هللا ريب عليدده تلبلددا وإليدده أنيددب  
القراو ا ية، نتكلأ بالما م تأنفا )أ اإلنذار يقت ي بالما منذرا كه، وجيلز أأ تكدلأ متصدلة جبملدة أومدا اختلفدت  نيده 
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هللا ويكلأ   ولله أريبو التفاات مم اخلطاب إك الدتكل ، والتقددير: تلكد  هللا رككد ، مم شيءو تكملة للكال  ا لجه مم 
 وتكلأ مجلتا أعليه تلبلا وإليه أنيبو معرتضتني. 

واإلشارة لتمييمل ا ،ار إليه وهدل ا فقدل  مدم أنحكمده إك هللاو. وهدذا التمييدمل إلكطداع التيداق ماهيدة اإلديدة والركلكيدة علدى  
 مسلا ا)صنا  ردة وأراباب.  ا ،ربني إت

وأوثددر اسدد  اإلشددارة الددذي ي ددتعمل لليعيددد لقصددد التعظددي  ابليعددد االعتيدداري الددالز  لل ددمل وشددري القدددر، أي تلكدد  هللا  
 العظي . ويتلصل مم تلي إك تعظي   كمه، نا عو: هللا العظي     كمه هل ريب الذي تلبلا عليه نقل بانيين منك . 
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والتلبل: تفعل مم اللبل، وهل التفليض   العمل، وتقد  عندد وللده تعداك، أندإتا عملمدا نتلبدل علدى هللاو   سدلرة رع   

 عمراأ. 
واإلمكة: الرجلن، وا راد هبا هنا الكناية عم ترك االعتماد على ال ق )أ الرجلن إك ال،يء ي دتلمل  عدد  وجدلد ا طلدلب  

 كة عند ولله تعاك أإأ إكراهي  مجلي  أواه منيبو   سلرة هلد. عند دقه، وتقدما اإلم
وجيء   نعل أتلبلاو كصي ة ا اضي و  نعدل أأنيدبو كصدي ة ا  دارن لإلشدارة إك أأ تلبلده علدى هللا بداأ سداكقا مدم  

يق تنكددر ولمدده ويددل أأ يظقددر لدده تنكددر ولمدده لدده، نقددد صددادي تنكددره  مندده عيدددا متددلبال علددى ركدده، وإتا بدداأ تلبلدده وددد سدد
 ناستمراره كعد اأ ب،روا له عم أنياب العدواأ حمقق. 

وأما نعل أأنيبو نجيء نيه كصدي ة ا  دارن لإلشدارة إك ؤددد اإلمكدة وهنلدب ا  فدرة. ويعلد  حتقققدا   ا اضدي حقارنتقدا  
ه تلبلدا وأتلبدل وإليده أنيدا ةملة أعليه تلبلاو )أ ا تلبل منيب، وجيلز أأ يكدلأ تلدي مدم اال تيداك. والتقددير: عليد

 وأنيب. 
 وتقدمي ا تعلقني   أعليه تلبلا وإليه أنيبو إلنادة االختصام، أي ال أتلبل إال عليه وال أنيب إال إليه.  
أنداهنر ال ددماواى وا)رضو خدرب رأ عددم ال دمق   وللدده تعداك أوهددل علدى بددل شديء وددديرو، ومدا كينقمددا اعدرتاض بمددا  

 أنه على بل شيء ودير، نإأ خلق ال ماواى وا)رض مم أكرز ررر صفة القدرة ا نفرد هبا. علما رنفا أعقب كه 
 والفاهنر: اخلالق، وتقد    أوع سلرة ناهنر.   
أجعل لك  مم أنف ك  أزواجا ومم ا)نعا  أزواجا يذرلب  نيهو مجلة   ملضد  امجداع مدم ضدمق أنداهنرو )أ م دملها  

 وا)رض نإأ خلق اإلن اأ وا)نعا  مم أعجب أ لاع خلق ا)رض.   اع مم أ لاع نطر ال ماواى
 وجيلز بلها خربا رلثا عم ضمق أوهل على بل شيء وديرو.  
وا عو: ودر   تكليم نلن اإلن اأ أزواجا )نراده، و ا باأ تلدي التقددير مقدارم )صدل تكدليم الندلن جديء نيده ابلفعدل  

 ا اضي. 
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و للنددداق بلقددد . واخلطددداب التفددداى مدددم ال ييدددة. والدددال  للتعليدددل. وتقددددمي ألكددد و علدددى ددددقه مدددم واخلطددداب   وللددده ألكددد  
معمدددلالى أجعدددلو ليعدددري أنددده معمدددلع لدددذلي الفعدددل ندددال يتدددله  أنددده صدددفة عأأزواجددداو، وليكدددلأ التعليدددل كددده مال ظدددا   

 ا عطلي كقلله أومم ا)نعا  أزواجاو. 
نيصق بالأا زوجا لنخر وا راد هنا: الذبلر واإلمر مم الناق، أي جعل  وا)زواو: مج  زوو وهل الذي ين   إك نرد 

جململعك  أزواجا، نللذبلر أزواو مم اإلمر، وللن اء أزواو مم الرجاع، وتلي )جل اةمي  )أ كذلي اةعل  صدلا 
 لذة التأن  ونعمة الن ل. 

أنف ددك و ووللدده أوال تقتلددلا أنف ددك و. وبددلأ  ومعددو أمددم أنف ددك و مددم نددلعك ، ومددم كع ددك ، بقللدده أن ددلملا علددى 
ا)زواو مدم أنف دق  بمداع   النعمددة )نده لدل جعدل أ ددد الدملوجني مدم نددلن رخدر لفداى نعدي  ا)ندد ، وأمدا زعد  العددرب   
اةاهليدة أأ الرجددل وددد يتددملوو جنيددة أو ددلال نددذلي مددم التكاتيددب وختدديالى كع دق ، ورحددا عددرض لدديعض الندداق خيدداع   

 ذلي نت يل تلي وحتدر كه نراو عم بل أكله. العقل خام ك
وولله أومم ا)نعا  أزواجاو عط  على أأزواجاو ا)وع نقل بمفعلع عأجعلو والتقدير: وجعل مم ا)نعا  أزواجا، أي  

 جعل منقا أزواجا كع قا ليعض. ونائدة تبدر أزواو ا)نعدا  دوأ أزواو الدل ش: أأ   أندلان ا)نعدا  نائددة مجيداة اإلن داأ
)ها تعيش معده وال تنفدر منده، وينتفد   لياهدا، وأصدلانقا، ومجلمقدا، ون دلقا، وعملقدا مدم  دل و درر، نيجعلقدا أزواجدا 

  صل معظ  نفعقا لإلن اأ. 
والددذرء: كددث اخللددق وتكثددقه، نفيدده معددو تددلايل الطيقدداى علددى مددر الملمدداأ إت ال منفعددة للندداق مددم أزواو ا)نعددا  ابعتيارهددا  

 ا حيصل مم ن لقا. أزواجا سلا م
وضمق اخلطاب   ولله أيذرلب و للم اهنيني كقلله أجعل لك و. ومراد مشلله ةعل أزواو مدم ا)نعدا  ا تقدد  تبدره )أ  

تبر أزواو ا)نعا  مل يكم أال كل مرادا منه زايدة ا نة نإأ ترء ن ل اإلن اأ نعمدة للنداق وترء ن دل ا)نعدا  نعمدة أخدرا 
فى كذبر ا)زواو   جانب ا)نعا  عم تبر الذرء إت ال منفعة للناق   تملاوو ا)نعا  سلا مدا حيصدل للناق، ولذلي ابت

 مم ن لقا. 
وإت باأ ال مق ضمق مجاعة العقدالء وبداأ ضدمق خطداب    دني أأ ا)نعدا  لي دا عقدالء وال ئاهنيدة، نقدد جداء    

ء وددقه  بدأأ يقداع: يدذراك كك در الكداي علدى أتويدل إرادة تلي ال مق ت ليب العقالء إت مل يذبر ضدمق صداحل للعقدال
 خطاب اةماعة. 
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وجدداء نيدده ت ليددب اخلطدداب علددى ال ييددة، نقددد جدداء نيدده ت لييدداأ. وهددل ت ليددب دويددق إت اجتمدد    لفددظ وا ددد نلعدداأ مددم   

 الت ليب بما أشار إليه الك،اي وال كابي   ميحث الت ليب مم ا فتاح. 
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ضددمق أنيددهو عائددد إك اةعددل ا فقددل  مددم وللدده أجعددل لكدد و، أي   اةعددل ا ددذبلر علددى  ددد وللدده أاعدددللا هددل أوددرب و  
 للتقلاو. 

 وجيء اب  ارن   أيذرلب و إلنادة التجدد والتجدد أن ب ابالمتناأ.  
لاء ا نيدد  علددى مائدده وا عدددأ و ددري أ و م ددتعار  عددو ال ددييية ت،ددييقا لل دديب ابلظددري   ا تلائدده علددى م دديياته بددا ت 

 على تراكه ومثله ولله تعاك أولك    القصام  ياةو. 
[و خددرب رلددث أو راكدد  عددم ال ددمق   وللده أوهددل علددى بددل شدديء وددديرو. 11ألدي  بمثلدده شدديء وهددل ال ددمي  اليصدق  

اثلدده شدديء مددم ا)شددياء   تدددكقه وملودد  هددذه اةملددة بالنتيجددة للدددليل نإندده  ددا وددد  مددا هددل نعدد  عظيمددة تيددني أأ هللا ال  
 وإنعامه. 

ومعو ألي  بمثله شيءو لي  مثله شيء، نأوحما باي الت،ييه على أمثلو وهي حعناه )أ معو ا ثدل هدل الت،دييه،  
نتعني أأ الكاي مفيددة أتبيددا  عدو ا ثدل، وهدل مدم التأبيدد اللفظدي ابللفدظ ا درادي مدم ددق جن ده، و  دنه أأ ا  بدد 

 أشيه مدخلع باي الت،ييه ا  ال   عو الكاي نل  يكم نيه الثقل الذي   ولع خطا  اجملاشعي:          اس  ن
وصالياى بكما ي ثفني  وإت ود باأ ا ثل واوعا    يمل النفي نالكاي أتبيد لنفيه نكأنه نفي ا ثدل عنده تعداك جبملتدني   

 تعاك. تعليما للم لمني بي  ييطللأ  اثلة ا)صنا  هلل 
 وهذا اللجه هل رأي ثعلب واكم جين والملجاو والرادب وأيب اليقاء واكم عطية.  
وجعلده   الك،دداي وجقددا رنيددا، ووددد  ويلدده أأ تكددلأ الكدداي دددق ممليدددة، وأأ التقدددير: لددي  شددييه مثلدده شدديء. وا ددراد:  

ل بنايدة عدم نفدي ا ماثدل لدذاى هللا تعداك،  لي  شيه تاته شيء، نأثيا لذاته مثال م نفي عم تلي ا ثل أأ يكلأ له  اث
أي كطريق الز  الالز  )نده إتا نفدي ا ثدل عدم مثلده نقدد انتفدى ا ثدل عنده إت لدل بداأ لده مثدل  دا اسدتقا  وللدي: لدي  شديء 

 مثل مثله. وجعله مم ابب ولع العرب: نالأ ود أيفعا لداته، أي أيف  هل نكين إبيفان لداته عم إيفاعه. 
قددة كنددا صدديفي    ددديث سددقيا عيددد ا طلددب  أال وندديق  الطيددب الطدداهر لداتدده  اه، أي ويكددلأ معقدد  الطيددب ووددلع روي 

 الطاهر يعين النيب صلى هللا عليه وسل  . 
وتيعده علدى تلددي اكدم ا ندق   االنتصدداي، وكعدض العلمداء يقددلع: هدل بقللدي لددي  )خدي زيدد أخ، تريددد نفدي أأ يكددلأ  

أخ لكداأ زيددد أخدا )خيدده نلمدا نفيددا أأ يكدلأ )خيدده أخ نقدد نفيددا أأ يكدلأ لمليددد أخ، وال  لمليدد أخ )نده لددل بداأ لمليددد
 يني ي التعليل على هذا  ا   تلي مم التكل  واإلهبا  وبالأا  ا ينيل عنه ا قا . 

 زواجاو ا ية. وود مشل نفي ا ماثلة إكطاع ما ن يلا هلل اليناى وهل مناسية وولعه عقب ولله أجعل لك  مم أنف ك  أ 
و ددديث سددقيا عيددد ا طلددب، أي خددرب است ددقائه لقددريش أأ رويقددة كنددا أيب صدديفي والددا: تتاكعددا علددى وددريش سددنلأ  

أوحلا ال رن وأدودا العظد ، نييندا أم مئمدة إتا هدات  يقتد :  ايمع،در ودريش اأ هدذا النديب ا يعدلر مدنك  ودد أظلدتك  
 اما أكيض أوهن  ا)هداب سقل اخلديم أش  العريم نلي ل  هل وولده، أايمه أال نانظروا رجال منك  وسيطا عظاما ج

أال ونيق  الطيب الطداهر لداتده وليقديط إليده مدم بدل كطدم رجدل نلي،دنلا مدم ا داء وليم دلا مدم الطيدب م لقتقدلا أاب ويدي  
 وهل يلمئذ دال . نلي ت ق الرجل ولي منلا نعثت  ما شئت   إ . واللا: وباأ معق  النيب صلى هللا عليه وسل  
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واعل  أأ هذه ا ية نفا أأ يكدلأ ال،ديء مدم ا لجدلداى مدثال هلل تعداك. وا ثدل حيمدل عندد اهنالوده علدى أبمدل أندراده،  
واع ن ر الديم  ا ثالأ: أا اللذاأ يقل  بل وا د منقما مقا  ا خر    قيقته وماهيته  ا ه. نال ي مى مدثال  قدا إال 

 اهية وأجملائقا وللازمقا دوأ العلارض، نا ية نفا أأ يكلأ شيء مم ا لجلداى  اثال هلل تعداك   ا ماثل   امجقيقة وا
صددفاى تاتدده )أ تاى هللا تعدداك ال  اثلقددا تواى ا  للودداى، ويلددمل  مددم تلددي أأ بددل مددا ثيددا للم للودداى   حم ددلق 

 توا ا نقل منت  عم تاى هللا تعاك. 
   
 

 3850صفحة : 
 
بانا هذه ا ية أصال   تنمليه هللا تعاك عم اةلارح وامجلاق وا)ع اء عند أهل التأويل والذيم أثيتدلا هلل تعداك وكذلي    

ما ورد   القدررأ  دا ن دميه اب ت،داكه نإيدا أثيتدله مد  التنمليده عدم ظداهره إت ال خدالي   إعمداع وللده ألدي  بمثلده شديءو 
 وأنه ال شييه له وال نظق له. 

اتفقنا على هذا ا)صل مل ييق خدالي   أتويدل النصدلم ا لأدة الت،دييه، إال أأ أتويدل سدلفنا بداأ أتويدال مجليدا،  وإت ود 
وأتويل خلفق  باأ أتويال تفصيليا بتأويلق  اليد ابلقدرة، والعدني ابلعلد ، وك دط اليدديم ابةدلد، واللجده ابلدذاى، والندملوع 

رتف  مم مكانده ا متند  إك  يدث يكدلأ سدائلله لينديلق  مدا سدألله. وددذا وداللا: كتمثيل  اع اإلجاكة والقيلع حباع نملوع ا 
 هنريقة ال ل  أسل  وهنريقة اخلل  أعل . 

و ا أناد ولله ألي  بمثله شيءو صفاى ال للب أعقب إبثياى صفة العل  هلل تعاك  وهي مم الصفاى ا عنلية  وتلي  
علمده اب لجددلداى مدم ا  ددملعاى وا يصدراى تنييقددا علدى أأ نفددي  اثلددة  كلصدفه بأال ددمي  اليصدقو الدددالني علدى تعلددق

ا)شياء هلل تعاك ال يتله  منه أأ هللا منمله عدم االتصداي حدا اتصدفا كده ا  للوداى مدم أوصداي الكمداع ا عنليدة بامجيداة 
ة، وهددي واجيددة هلل تعدداك   والعلدد  ولكددم صددفاى ا  للودداى ال ت،دديه صددفاته تعدداك   بمادددا )هددا   ا  للودداى عارضدد

منتقى الكماع، نكلنه تعاك مسيعا وكصقا مم مجلة الصفاى الداخلة حتدا ظدالع التأويدل ابمجمدل علدى عمدل  وللده تعداك 
 ألي  بمثله شيءو نل  يقت يا جار تني. 

 ولقد باأ تعقيب ولله تلي هبما شييقا كتعقيب ا  ألة حثادا.  
[و خددرب راكدد  أو خددام  عددم 12رض يي ددط الددرزق  ددم ي،دداء ويقدددر إندده ككددل شدديء علددي  ألدده مقاليددد ال ددماواى وا)  

ال مق   ولله أوهل على بل شيء وديرو وملو  هذه اةملة بملو  الديت ويلقدا تتندملع منمللدة النتيجدة  دا تقددمقا، )نده إتا 
 اده ابخللق، ثيا أنه ا نفرد ابلرزق. ثيا أأ هللا هل الليل وما ت منته اةمل كعدها إك ولله أيذرلب  نيهو مم انفر 

وا قاليد: مج  إوليد على دق وياق، أو مج  مقالد، وهل ا فتاح، وتقد  عند ولله تعاك أله مقاليد ال ماواى وا)رضو  
   سلرة الملمر. 

 وتقدمي اجملرور إلنادة االختصام، أي هي ملكه ال ملي دقه.  
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قاى ال ماواى وا)رض، شيقا اخلقاى ابلكنلز، وأثيا دا ما هل مم مرادناى ا ،يه وا قاليد هنا استعارة ابلكناية خل 
كدده وهددل ا فدداتيح، وا عددو: أندده و ددده ا تصددري حددا ينفدد  الندداق مددم اخلددقاى. وأمددا مددا يددرتاءا مددم تصددري كعددض الندداق   

 جدواه ابلن ية لتصري هللا تعاك. اخلقاى ا)رضية ابإلعطاء وامجرماأ والتقتق والتيذير نال اعتداد كه لقلة 
ومجلة أيي ط الرزق  م ي،اء ويقدرو ميينة   ملأ مجلة أله مقاليد ال ماواى وا)رضو. وك ط الرزق: تلسعته، وودره   

 بناية عم ولته،وتقد  عند ولله أهللا يي ط الرزق  م ي،اء ويقدرو   سلرة الرعد. 
ين هدل بالعلدة لقللده أ دم ي،داءو، أي أأ م،ديئته جاريدة علدى   دب علمده حدا ومجلة أإنه ككل شيء علدي و اسدتئناي كيدا 

 يناسب أ لاع ا رزووني مم ك ط أو ودر. 
 وكياأ هذا   ولله ا ا أولل ك ط هللا الرزق لعياده لي لا   ا)رضو.  
ي دى أأ أويمدلا الدديم وال أشرن لك  مم الديم مدا وصدى كده نل دا والدذي أو يندا إليدي ومدا وصدينا كده إكدراهي  وملسدى وع 

تتفرولا نيهو انتقاع مم االمتناأ ابلنع  اةثمانية إك االمتناأ ابلنعمة الرو ية كطريق اإلوياع على خطاب الرسدلع صدلى هللا 
 عليه وسل  وا  منني للتنليه كديم اإلسال  وللتعريض ابلكفار الذيم أعرضلا عنه. ناةملة اكتدائية. 

ني لك  م الي ما بلفك  كه. وأصل أشرنو جعل هنريقا واسعة، وبثر إهنالوه على سم القدلانني ومعو أشرنو أوضح وك 
وا)دايأ ن مي الديم شريعة. ن،درن هندا م دتعار للتييدني بمدا   وللده أأ  دد  شدرباء شدرعلا دد  مدم الدديم مدا مل أيتأ كده 

 العقلد.  هللاو، وتقد    ولله تعاك ألكل جعلنا منك  شرعة ومنقاجاو   سلرة
 والتعري    أالديمو تعري  اةن ، وهل يع  ا)دايأ اإلدية ال اكقة. وأممو للتيعيض.  
 والتلصية: ا)مر ك،يء م  حتريض على إيقاعه والعمل كه.  
   
 

 3851صفحة : 
 
ه. نقللده أمدا ومعو بلنه شرن للم لمني مم الديم ما وصى كه نل ا أأ اإلسال  ديدم مثدل مدا أمدر كده نل دا و  ده عليد  

وصدى كدده نل داو مقدددر نيدده م داي، أي مثددل مددا وصدى كدده نل دا، أو هددل كتقدددير بداي الت،ددييه علددى هنريقدة الت،ددييه اليليددغ 
ميال ة   شدة ا ماثلة  ن صار ا ثدل بأنده عدني مثلده. وهدذا تقددير شدائ  بقدلع ورودة كدم نلندل  هدذا هدل النداملق الدذي 

 أنملع على عي ى  . 
ة   أصلع الديم  ا جيب هلل تعاك مم الصفاى، و  أصلع ال،ريعة مم بلياى الت،ري ، وأعظمقا تل يد وا راد: ا ماثل 

هللا، م ما كعده مم الكلياى اخلم  ال رورايى، م امجاجياى الديت ال ي دتقي  نظدا  الي،در كددوها، ندإأ بدل مدا اشدتملا 
 اإلسال .  عليه ا)دايأ ا ذبلرة مم هذا النلن ود أودن مثله   ديم
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نددا)دايأ ال دداكقة بانددا أتمددر ابلتل يددد، واإل دداأ ابليعددث وامجيدداة ا خددرة، وتقددلا هللا ابمتثدداع أمددره واجتندداب منقيدده علددى  
العمل ، وحكار  ا)خالق حب ب ا عروي، واع تعاك أودد أنلدح مدم تملبدى وتبدر اسد  ركده نصدلى كدل تد ثروأ امجيداة الددنيا 

 في الصح  ا)وك صح  إكراهي  وملسىو. وختتل    تفاصيل تلي وتفاريعه. وا خرة خق وأكقى إأ هذا ل
وديم اإلسال  مل خيل عم تلي ا)صلع وإأ خالفقا   التفاري  ت ييقا وتلسيعا، وامتازى هذه ال،ريعة كتعليل ا) كا ،  

لفطددرة، ووددد كينددا تلددي   بتددايب وسددد الددذرائ ، وا)مددر ابلنظددر   ا)دلددة، وكرندد  امجددرو، وابل ددما ة، وك،دددة االتصدداع اب
 مقاصد ال،ريعة اإلسالمية. 

أو ا دراد ا ماثلددة نيمدا وودد  عقيده كقللدده أأأ أويمدلا الددديمو إ  كنداء علددى أأ تكدلأ أأأو تف ددقية، أي شدرن لكدد  وجددلب   
ذه ال،رائ  ا  ماة وأأ إوامة الديم ا ل ى كه وعد  التفرق نيه بما سيأا. وأاي ما باأ نا قصلد أأ اإلسال  ال خيال  ه

 اتياعه أيا حا أتا كه مم خق الدنيا وا خرة. 
واالوتصددار علددى تبددر ديددم نددلح وإكددراهي  وملسددى وعي ددى )أ نل ددا أوع رسددلع أرسددله هللا إك الندداق، نديندده هددل أسدداق  

كدراهي  هدل أصدل امجنيفيدة وانت،در الدايمى، واع تعاك أإم أو ينا إليي بما أو ينا إك نلح والنييني مدم كعددهو و)أ ديدم إ
كني العرب كدعلة إمساعيل إليه نقل أشقر ا)دايأ كني العرب، وبانلا على أررة منه   امج  واخلتاأ والقرا والفتلة. وديدم 
ملسددى هددل أوسدد  ا)دايأ ال دداكقة   ت،ددري  ا) كددا ، وأمددا ديددم عي ددى نألندده الددديم الددذي سدديق ديددم اإلسددال  ومل يكددم 

 م رخر، وليت مم التقيئة إك دعلة اليقلد والنصارا إك ديم اإلسال . كينقما دي
وتعقيب تبر ديم نلح حا أو ي إك حممد عليقما ال ال  لإلشارة إك أأ ديم اإلسال  هدل اخلدا  لدألدايأ، نعطد  علدى  

كني الدينني ا ذبلريم ويلقا. وهذا  أوع ا)دايأ مجعا كني هنر  ا)دايأ، م تبر كعدأا ا)دايأ الثالثة ا)خر )ها متلسطة
ن   كدي  مم نظ  الكال ، وللال هذا االعتيار لكاأ تبر اإلسال  ميتدأ كه بما   ولله أإم أو ينا إليدي بمدا أو يندا إك 

 نلح والنييني مم كعدهو وولله أوإت أخذم مم النييني ميثاوق  ومني ومم نلحو ا ية   سلرة ا) ملاب. 
،اي   رية ا) ملاب أأ تقدمي تبر النيب صلى هللا عليه وسل    التفصيل ليياأ أن ليته )أ ا قا  هنالي وتبر   الك 

ل رد مم أخذ عليق  ا يثاق، وأما رية سلرة ال،لرا نإيا أوردى   مقا  وص  ديم اإلسال  اب)صالة واالستقامة نكأأ 
  العقدد القددمي وكعددث كده حممددد صدلى هللا عليدده وسدل    العقددد هللا وداع: شدرن لكدد  الدديم ا)صدديل الدذي كعددث كده نل ددا 

 امجديث، وكعث كه مم تلسط كينقما. 
نقلله أوالذي أو ينا إليديو هدل مدا سديق نملولده ويدل هدذه ا يدة مدم القدررأ حدا نيده مدم أ كدا ، نعطفده علدى مدا وصدى كده  

والتفريدد . وتبددره عقددب مددا وصددى كدده نل ددا للنكتددة الدديت نل ددا  ددا كيندده وكددني مددا وصددى كدده نل ددا مددم ا  ددايرة كددملايدة التفصدديل 
 تقدما. 

و  ولله تعاك أما وصى كه نل او وولله أوما وصينا كه إكراهي و، جيء اب لصدلع أمداو، و  وللده أوالدذي أو يندا إليديو  
اليداى، وتلدي  جيء اب لصلع أالدذيو، وودد يظقدر   ابد  الدرأي أنده جمدرد تفدنم كتجندب تكريدر الكلمدة ثدالر مدراى متل 

باي   هذا الت ال . ولي  ييعد عندي أأ يكلأ هذا االختالي ل رض معنلي، وأنه نرق   اسدتعماع الكدال  اليليدغ 
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وهل أأ أالذيو وأخلته هي ا)صدل   ا لصدلالى نقدي ملضدلعة مدم أصدل اللضد  للداللدة علدى مدم يعدني حبالدة معروندة 
 ا  اهنب كصلته. هي م ملأ الصلة، يأالذيو يدع على معروي عند 

   
 

 3852صفحة : 
 
وأمددا أمدداو ا لصدددللة نأصددلقا اسددد  عددا  نكددرة ميقمدددة حمتاجددة إك صدددفة حنددل وللدده تعددداك أإأ هللا نعمددا يعظكددد  كددهو عندددد   

الملئ،ددري ومجاعددة إت ودددروه: نعدد  شدديئا يعظكدد  كدده. يأمدداو نكددرة اييددمل بأنعدد و ومجلددة أيعظكدد  كددهو صددفة لتلددي النكددرة. 
 ولله تعاك أهذا ما لدي عتيدو ا راد: هذا شيء لدي عتيد، وأن،دوا:          وواع سييليه   

 ا من  ي عى اللييب نال تكم                      ل،يء كعيد نفعه الدهر ساعيا أي ل،يء من ، نقد جاءى صفتقا   
رة استعمادا نكرة ملصلنة جبملة نتعرنا امسا مفردا كقرينة مقاكلته كقلله: ل،يء كعيد نفعه، م يعرض بأماو التعري  ككث

كصفتقا وأشيقا اس  ا لصلع   مالزمة اةملة كعدها، ولذلي بثر استعماع أماو ملصللة   دق العقالء، نيكلأ إيثار 
أما وصى كه نل ا وما وصينا كه إكراهي  وملسى وعي ىو حبري أماو  ناسية أها شدرائ  كعدد العقدد هبدا نلد  تكدم معقدلدة 

د ا  اهنيني إال إمجاال نكانا نكراى ال تتميمل إال كصفا ا، وأما إيثدار ا دل ى كده إك النديب صدلى هللا عليده وسدل  ابسد  عن
أالذيو نألنه شرن متداوع نيق  معروي عنده . نالتقدير: شرن لك  شيئا وصى كه نل ا وشيئا وصى كه إكراهي  وملسى 

 م نكا اإلعجاز ا  فلع عنقا. وعي ى، وال،يء ا ل ى كه إليي. ولعل هذا م
 و  العدوع مم ال يية إك التكل    ولله أوالذي أو ينا إلييو كعد ولله أشرن لك و التفاى.  
وتبددر   جانددب ال،ددرائ  ا)ركدد  ال دداكقة نعددل أوصددىو و  جانددب شددريعة حممددد صددلى هللا عليدده وسددل  نعددل اإلحيدداء )أ   

ا شرائ  م وتة مقدرا ورود شدريعة كعددها نكداأ العمدل هبدا بالعمدل الدذي يقدل  كده ال،رائ  اليت سيقا شريعة اإلسال  بان
م ام على شيء  ن أيا صدا يه، وليقد  االتصداع كدني نعدل أأو يندا إليديو وكدني وللده   صددر ال دلرة أبدذلي يدل ي 

 إليي وإك الذيم مم ويلي هللا العمليمل امجكي و. 
أأ تكددلأ مصدددرية، نإهددا وددد تدددخل علددى اةملددة الفعليددة الدديت نعلقددا متصددري،  وأأأو   وللدده أأأ أويمددلا الددديمو جيددلز 

وا صدر امجاصل منقا   ملض  كدع االشتماع مم أماو ا لصللة ا)وك أو ا)خقة. وإتا باأ كددال مدم إ دداأا بداأ   
لأ ا)مر إبوامة الديم والنقي عدم معو اليدع مم مجي  أخلا ما )ها سلاء   ا فعللية لفعل أشرنو كلاسطة العط  نيك

 التفرق نيه  ا اشتملا عليه وصاية ا)دايأ. 
وجيلز أأ تكدلأ تف دقية  عدو أوصدىو )نده يت دمم معدو القدلع دوأ  رونده. ندا عو: أأ إوامدة الدديم واجتمدان الكلمدة  

ي شدرعه   ا)دايأ ال داكقة هدل عليه أوصى هللا هبدا بدل رسدلع مدم الرسدل الدذيم مسداه . وهدذا اللجده يقت دي أأ مدا  كد
 هذا ا عو وهل إوامة الديم ا ،رون بما هل، واإلوامة جمملة يف رها ما   بل ديم مم الفرون. 

 وإوامة ال،يء: جعله وائما، وهي استعارة للحرم على العمل كه بقلله أويقيملأ الصالةو، وود تقد    سلرة اليقرة.  
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أولئي الرسل ومل ي يق د  تبدر   اللفدظ لكدم دع علدى تقدديره  مدا   نعدل أوصدىو مدم وضمق أأويملاو مراد كه: أم   
 معو التيليغ. 

 وأعقب ا)مر إبوامة الديم ابلنقي عم التفرق   الديم.  
  والتفرق: ضد التجم ، وأصله: تياعد الذواى، أي ات ان ا  انة كينقا وي تعار بثقا لقلة االختالي   ا) دلاع وا راء 

بما هنا، وهدل ي،دمل التفدرق كدني ا)مدة ابإل داأ ابلرسدلع، والكفدر كده، أي ال ختتلفدلا علدى أنييدائك ، وي،دمل التفدرق كدني 
الدددذيم رمندددلا  أ يكلندددلا حندددال وأ دددملااب، وتلدددي اخدددتالي ا)مدددة   أمدددلر دينقدددا، أي   أصدددلله وولاعدددده ومقاصدددده، ندددإأ 

  ر  كعض أساق الديم. االختالي   ا)صلع يف ي إك تعطيل كع قا نين
وا دراد: وال تتفرودلا   إوامتدده  أ ين،دط كع دق  إلوامتدده ويت داتع الديعض، إت كدددوأ االتفداق علدى إوامددة الدديم ي ددطرب  

أمره. ووجه تلي أأ أتثق النفلق إتا اتفقا يتلارد على وصد وا د نيقلا تلي التأثق وي رن    صدلع ا)ثدر إت يصدق  
ا لنخدر ني دقل مقصدده  مدم إوامدة ديدنق . أمدا إتا  صدل التفدرق واالخدتالي ندذلي مفدض إك بل نرد مدم ا)مدة معيند

ضيان أملر الديم   خالع تلي االختالي، م هل ال يليدث أأ يلقدي اب)مدة إك العدداوة كينقدا وودد جيدره  إك أأ يدرتك  
 حيك و. كع ق  كيعض الدوائر، ولذلي واع هللا تعاك أوال تنازعلا نتف،للا وتذهب ر 

   
 

 3853صفحة : 
 
وأما االختالي   نروعه حب ب استنياط أهل العل  ابلديم نذلي مم التفقه اللارد نيده ودلع النديب صدلى هللا عليده وسدل     

 مم يرد هللا كه خقا يفققه   الديم  . 
تفرودلا إال مدم كعدد مدا جداءه  أبرب على ا ،ربني ما تدعله  إليهو اعرتاض كني مجلة أشرن لك  مدم الدديمو ومجلدة أومدا  

العل و. ولي أأ ؤعله استئنانا كيانيا جلااب عم س اع مم يتعجب مم إعراض ا ،ربني عم اإلسال  م  أنده ديدم م يدد حدا 
سيق مم ال،رائ  اإلدية، نأجيب إمجاال  نه برب على ا ،ربني وؤقمدله وأبدربو حعدو صدعب، ووريدب منده إهندالق ثقدل، 

لع ما تدعله  إليه، نالكرب جماز استعق لل،يء الذي ال تطمئم الدنف  لقيللده، والكدرب   ا)صدل الدداع أي عجملوا عم وي
 على ض امة الذاى )أ شأأ ال،يء ال    أأ يع ر  له. و ا نيه مم ت مني معو ثقل عدي بأعلىو. 

واسدت راهب  إايها،وعدده  إايهدا مدم ابداع  وعرب عم دعلة اإلسدال  بأمداو ا لصدللة اعتيدارا كنكدراأ ا ،دربني ددذه الددعلة 
ال ريب، وود بدرب علديق  تلدي مدم ثدالر جقداى: جقدة الدداعي )نده ك،در مدثلق  وداللا أأكعدث هللا ك،درا رسدلالو، و)نده مل 

 يكم ويل الدعلة مم عظماء القريتني أللال نملع هذا القررأ على رجل مم القريتني عظي و. 
ا أأ هللا ال خياهنب الرسل إال ككتاب ينملله إليه دنعة مم ال ماء نقد واللا ألم ند مم لدي وجقة ما كه الدعلة نإه    يل  

 ن تنملع علينا بتااب نقرلهو أووداع الدذيم ال يرجدلأ لقداءم لدلال أندملع عليندا ا الئكدة أو ندرا ركنداو أووداع الدذيم ال يعلمدلأ 
 للال يكلمنا هللاو والقائللأ ه  ا ،ربلأ. 
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منته الدعلة  ا مل ت اعد أهلاءه  عليه واللا أأجعل ا ددة إددا وا دداو أهدل نددلك  علدى رجدل ينيدئك  ومم جقة ما ت   
 إتا مملوت  بل  ملق إنك  لفي خلق جديدو. 

 وجيء ابلفعل ا  ارن   أتدعله و للداللة على ؤدد الدعلة واستمرارها.  
ئناي كيداين جدلاب عدم سد اع مدم ي دأع: بيد  بدربى علدى [و اسدت13أهللا جيتيب إليه مم ي،اء ويقدي إليده مدم ينيدب  

ا ،ددربني دعددلة اإلسددال ،  أ هللا جيتدديب مددم ي،دداء. نا ،ددربلأ الددذيم مل يقرتكددلا مددم هدددا هللا دددق جمتيددني إك هللا إت مل ي،ددأ 
 اجتياءه ، أي مل يقدر د  االهتداء. 

ته  أ هللا جيتديب مدم ي،داء. وال يلملمده مراعداة علائددب  وجيلز أأ يكلأ ردا على إ دا شيقق  الياعثة على إنكداره  رسدال 
   الملعامة واالصطفاء. 

واالجتياء: التقريب واالختيار واع تعاك أواللا لدلال اجتييتقداو. ومدم ي،داء هللا اجتيداءه مدم هدداه إك دينده  دم ينيدب وهدل  
 أعل  ك رائر خلقه. 

لفعلي إلنادة القصر ردا على ا ،ربني الدذيم أ داللا رسدالة ك،در مدم عندد وتقدمي ا  ند إليه وهل اس  اةاللة على اخلرب ا 
 هللا. و ني أبربوا أأ يكلأ ال عفة مم ا  منني خقا منق . 

أوما تفرولا إال مم كعد ما جداءه  العلد  ك يدا كيدنق  ولدلال بلمدة سديقا مدم ركدي إك أجدل م دمى لق دي كيدنق و عطد   
كينقمددا اعددرتاض بمددا علمددا، و  الكددال   ددذي يدددع عليدده وللدده أومددا تفروددلاو تقددديره: علددى مجلددة أوال تتفروددلا نيددهو ومددا 

نتفرودددلا. وضدددمق أتفرودددلاو عائدددد إك مدددا عددداد إليددده ضدددمق أأأ أويمدددلا الدددديم وال تتفرودددلاو وهددد  أمددد  الرسدددل ا دددذبلريم، أي 
 عو التيليغ بما تقد . أوصيناه  كلاسطة رسلق   أ يقيملا الديم. دع على تقديره ما   نعل أوصىو مم م

 والعل : إدراك العقل جملما أو ظنا.  
وجمدديء العلدد  إلدديق  يدد تأ  أ رسددلق  كينددلا ددد  م ددار التفددرق مددم عقددد نددلح بمددا  كددى هللا عندده   وللدده أم إين دعددل    

 العل  علماله .  جقارا م إين أعلنا د  وأسررى د  إسراراو إك ولله أسيال نجاجاو   سلرة نلح. وإيا تلقى تلي
وجيلز أأ يكلأ ا راد ابلعل  سديب العلد ، أي إال مدم كعدد جمديء النديب صدلى هللا عليده وسدل  كصدفاته ا لانقدة  دا   بتداهب   

نتفرولا   اختالق ا طاعم وا عاتير الياهنلة لينفدلا مطاكقدة الصدفاى، نيكدلأ بقللده تعداك أومدا تفدرق الدذيم أوتدلا الكتداب 
 ا جاء   اليينةو على أ د تف قيم. إال مم كعد م

   
 

 3854صفحة : 
 
وا عو: وما تفروا أ ق    أدايه  إال مم كعد ما جاءه  العل  على ل اأ رسلق  مم النقدي عدم التفدرق   الدديم مد    

بقللدده تعدداك أومددا كيدداه  ددد  مفاسددد التفددرق وأضددراره، أي أهدد  تفروددلا عددا ني حفاسددد التفددرق دددق معددذوريم ابةقددل. وهددذا  
 تفرق الذيم أوتلا الكتاب إال مم كعد ما جاء   اليينةو على التف ق ا خر. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وتبددر سدديب تفددروق  كقللدده أك يددا كيددنق و أي تفروددلا )جددل العددداوة كيددنق ، أي كددني ا تفددروني، أي مل حيددانظلا علددى وصددااي  
 الرسل. 

عداو   للم منني وولله أوللال بلمة سيقا مم ركيو إ  حتدذير وهذا تعريض اب ،ربني   إعراضق  عم دعلة اإلسال  ل 
للمددد منني مدددم مثدددل تلدددي االخدددتالي. وتنكدددق أبلمدددةو للتنليددد  )أ لكدددل نريدددق مدددم ا تفدددروني   الدددديم بلمدددة مدددم هللا   

تفدروني أجدال أتجيلق  نقل على  د ولله تعاك أوعلى أكصاره  د،اوةو. وتنكق أأجلو أي ا للتنلي  )أ لكل أمة مم ا 
 م مى، نقي رجاع متفاوتة   الطلع والقصر وئتلفة اب)زمنة وا)مكنة. 

وا راد ابلكلمة ما أراده هللا مم إمقاد  وأتخق م اخذ   إك أجل د  اوت ته  كمته   نظا  هذا العامل، نرحا أخدره  م  
  ا)جدل ا  دمى، ولكدل تلدي بلمتده. نالكلمدة هندا  عذهب    الدنيا، ورحا أخره  إك عذاب ا خرة، وبدل تلدي يددخل

م تعارة لإلرادة والتقدير. وسيققا تقددمقا مدم ويدل وودا تفدروق  وتلدي سديق علد  هللا هبدا وإرادتده إايهدا علدى وود  علمده 
 وودره، وود تقد  نظق هذه الكلمة   سلرة هلد و  سلرة هنه. 

[و عط  على مجلة أوما تفرودلا إال مدم كعدد مدا جداءه  14مريب  أوإأ الذيم أورثلا الكتاب مم كعده  لفي شي منه 
العل و إك ولله ألق ي كينق و. وهذه اةملة هي ا قصلد مم مجلة أشرن لك  مم الديم ما وصى كه نل او إك ولله أوال 

 تتفرولا نيهو، )أ ا قصلد أهل الكتاب ا لجلدوأ   زمم نملوع ا ية. 
لدديت أو ددى هللا إك رسددلق  أمتدداأ ملجددلداتأ    ددني نددملوع هددذه ا يددة وأددا اليقددلد والنصددارا، وإت وددد بانددا مددم ا)مدد  ا  

وبانتا ود تفروتا نيما جاءه  كه العلد ، وبداأ هللا ودد أخدر الق داء كدني ا  تلفدني مدنق  إك أجدل م دمى، وبدانلا  دا كل دتق  
 دى   الكتاب كلص  النيب ا لعلد كه. رسالة حممد صلى هللا عليه وسل  شكلا   انطياق ا)وصاي اليت ور 

نا عو: أنه بما تفرق أسالنق    الديم ويل كعثة النيب ا لعلد كه تفرق خلفق  مثلق  وزادوا تفروا   تطييق صفاى النيب  
 ا لعلد كه تفروا مشئا عم الرتدد وال،ي، أي دوأ كذع اةقد   حتصيل اليقني، نل  يملع ال،ي دأهب . 

 عنق   ه    شي: ه  الذيم أورثلا الكتاب مم كعد سلفق .  نا  رب 
وود جاء نظ  ا ية على أسللب إجياز يتحمل هذه ا عاين الكثقة وما يتفرن عنقا، نجيء ك مق أمنهو كعد تقد  ألفاظ  

الدذي أو ينددا صدامجة )أ تكددلأ معداد تلددي ال دمق، وهددي لفدظ أالددديمو   وللده أمددم الدديمو، ولفددظ أالدذيو   وللدده أو 
إلييو، وأماو ا لصللة   ولله أما تدعله  إليهو، وهذه الثالثة مددللدا اإلسدال . وهنالدي لفدظ أمدا وصديناو ا تعددي إك 

 ملسى وعي ى، ولفظ أالكتابو   ولله أوإأ الذيم أورثلا الكتابو. وهذاأ مدللدما بتااب أهل الكتاب. 
وأ   وودا ندملوع ا يدة. واإلخيدار عدنق   هد    شدي مشد، مدم تلدي ا عداداى وه الء الذيم أوتلا الكتاب ه  ا لجدلد 

لل دمق معنداه: أأ ميلدغ بفدره  وعنداده  ال يتجداوز  الدة ال،دي   صددق الرسدالة ابمديدة، أي لي دلا مد  تلدي حددلونني 
 داد    ال،دي. ومدنق    أ اإلسال  ابهنل، ولكنق  ترددوا م أوددملا علدى التكدذيب كده   ددا وعندادا. نمدنق  مدم كقدي

مم أيقم  أ اإلسال   ق، بما واع تعاك أالذيم رتيناه  الكتداب يعرنلنده بمدا يعرندلأ أكنداءه  وإأ نريقدا مدنق  ليكتمدلأ 
امجق وه  يعلملأو. وحيتمل أأ ا عو لفي شي كصدق القررأ أو   شي  ا   بتاهب  مم ا)ملر اليت تفرولا نيقا، أو ما 

 الداللة على جميء النيب ا لعلد كه وصفاته.   بتاهب  مم 
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نقذه معاأ بثقة تتحملقا ا ية وبلقا منطيقة على أهل الكتاكني وكذلي يظقر أنه ال داعي إك صري بلمة أشيو عم  
  قيقتقا. 

 اب. ومعو أأورثلا الكتابو صار إليق  عل  الكتاب الذي اختل  نيه سلفق  ناستعق اإلرر لل لفية   عل  الكت 
 والتعري    أالكتابو للجن  لي،مل بتاب اليقلد وبتاب النصارا.  
   
 

 3855صفحة : 
 
 ن مق أمم كعده و عائد إك ما عاد إليه ضمق أتفرولاو وه  الذيم خلهنيلا كقلله أوال تتفرولا نيهو.   
   إب اهنة الظري اب ظروي. وظرنية ولله أ  شيو ظرنية جمازية وهي استعارة تيعية، شيه اكم ال،ي مم نفلسق 
وأمدمو   وللدده ألفددي شددي منددهو اكتدائيددة وهددل اكتددداء جمدازي معندداه ا صددا ية وا الك ددة، أي شددي متعلددق كدده أو   شددي  

 ك ييه. نفي  ري أممو استعارة تيعية، وو   ري أممو ملو  ابء ا صا ية أو ال ييية. 
صددلى هللا عليده وسددل  وا دد منني، وهددذا االهتمددا  بنايددة عددم التحددريض  وأتبيدد اخلددرب بأإأو لالهتمددا  وجمددرد حتقيقدده للندديب 

للحددذر مددم مكددره  وعددد  الربدددلأ إلدديق  لظقددلر عددداو   لدددئال يربنددلا إلدديق ، ولعددل اليقدددلد وددد أخددذوا يلمئددذ   ت،دددكيي 
 ا  لمني واختلطلا هب    مكة ليتطلعلا  اع الدعلة ابمدية. 

وهل الذي يلتئ  م  ما ويله وم  ولله كعده أوال تتي  أهلاءه  وول رمندا حدا أندملع هللا  هذا هل اللجه   تف ق هذه ا ية 
 مم بتاب وأمرى )عدع كينك  هللا ركنا وركك و ا ية. 

وا ريدددب: ا لجدددب الريدددب وهدددل اال دددا . ندددا عو: لفدددي شدددي يف دددي إك الظندددة والتقمدددة، أي شدددي م،دددلب كتكدددذيب،  
ي أملتدده للتعديددة، أي جاعدل الريددب، ولي ددا أددملة أراب الديت هددي للجعددل   وددلد : يأمريدبو اسدد  ناعددل مدم أراب الددذ

 أراكين حعو أوأين منه ريية وهل لي  كذي ريب، بما   ولع ك،ار:          
  أخلك الذي إأ ركته واع إيا                      أركا وإأ عاتيته الأ جانيده علدى روايدة ندتح التداء مدم أأركداو، وتقدد  

 ولله أوإننا لفي شي  ا تدعلم إليه مريبو   هلد. 
أنلذلي نادن واستق  بما أمرى وال تتي  أهلاءه  وول رمنا حا أنملع هللا مم بتاب وأمرى )عدع كينك  هللا ركندا ورككد   

علدى وللده أشدرن لكد   [و  الفداء للتفريد 15لنا أعمالنا ولكد  أعمدالك  ال  جدة كينندا وكيدنك  هللا جيمد  كينندا وإليده ا صدق 
مم الديم ما وصى كده نل داو إك رخدره، ا ف در كقللده أأأ أويمدلا الدديم وال تتفرودلا نيدهو ا  لدل كع ده جبمدل معرتضدة مدم 

 ولله أبرب على ا ،ربنيو إك أمم ينيبو. 
وامدة الدديم والنقدي عدم والال  جيلز أأ تكلأ للتعليدل وتكدلأ اإلشدارة كدذلي إك ا دذبلر، أي مجيد  مدا تقدد  مدم ا)مدر إب 

التفددرق نيدده وتلقددي ا ،ددربني للدددعلة ابلددتجق  وتلقددي ا دد منني دددا ابلقيددلع واإلمكددة، وتلقددي أهددل الكتدداب دددا ابل،ددي، أي 
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نألجل مجي  ما تبر نادن واستق ، أي )جل مجي  ما تقد  مم  صلع االهتداء  م هداه  هللا ومدم تدرب  ا ،دربني ومدم 
 شي أهل الكتاب نادن. 

 ومل يذبر مفعلع أادنو لداللة ما تقد  عليه، أي ادن ا ،ربني والذيم أوتلا الكتاب والذيم اهتدوا وأمكلا.  
وتقدمي ألذليو على متعلقه وهل نعل أادنو لالهتما  حا ا تلا عليه اس  اإلشدارة إت هدل جممدلن أسدياب لألمدر ابلددوا   

 على الدعلة. 
لددذليو ال  التقليددة وتكددلأ مدد  جمرورهددا مفعددلع أادنو. واإلشددارة إك أالددديمو مددم وللدده وجيددلز أأ تكددلأ الددال    وللدده أن 

 أشرن لك  مم الديمو أي نادن لذلي الديم. 
 وتقدمي اجملرور على متعلقه لالهتما  ابلديم.  
كقرينددة وللده أبمددا  ونعدل ا)مدر   وللدده أندادنو م ددتعمل   الددوا  علددى الددعلة بقللده أأييقددا الدذيم أمنددلا ابهلل ورسدللهو، 

 أمرىو، و  هذا إكطاع ل،يقتق    اةقة الثالثة ا تقدمة عند ولله تعاك أبرب على ا ،ربني ما تدعله  إليهو. 
والفدداء   وللدده أنددادنو جيددلز أأ تكددلأ م بدددة لفدداء التفريدد  الدديت ويلقددا، وجيددلز أأ تكددلأ م ددمنة معددو اةددملاء  ددا   تقدددمي  

 و ال،رط بما   ولله تعاك أنيذلي نليفر لاو. اجملرور مم م،اهبة مع
واالسدتقامة: االعتددداع، وال ددني والتدداء نيقددا للميال ددة مثددل: أجدداب واسددتجاب. وا ددراد هنددا االعتددداع اجملددازي وهددل اعتددداع  

ع الددعلة إك ا)ملر النف انية مم التقلا ومكار  ا)خالق، وإيا أمدر ابالسدتقامة، أي الددوا  عليقدا، لإلشدارة إك أأ بمدا
 امجق ال حيصل إال إتا باأ الداعي م تقيما   نف ه. 

   
 

 3856صفحة : 
 
والكاي   أبما أمرىو لت،ييه معدو ا ماثلدة، أي دعدلة واسدتقامة مثدل الدذي أمدرى كده، أي علدى وناوده، أي وانيدة حدا   

ب و، ولدي  التعليدل مدم معداين الكداي   أمرى كه. وهذه الكاي  ا ي مى باي التعليل بقلله تعاك أواتبروه بما هددا 
 التحقيق ولكنه  اصل معو يعرض   استعماع الكاي إتا أريد ت،ييه عاملقا حدخلدا على معو ا طاكقة وا لانقة. 

نقدي إك واالتيان يطلق جمدازا علدى اجملداراة وا لانقدة، وعلدى ابابداة وا ماثلدة   العمدل، وا دراد هندا بدال اإلهنالودني لقجد  ال 
 النقي عم ئالفة ا)مريم ا أملر هبما   ولله أنادن واستق و. 

وضمق أأهلاءه و للذيم تبروا مم ويل مم ا ،ربني والذيم أوتلا الكتاب، وا قصلد: هدي ا  دلمني عدم تلدي مدم ابب  
 د. ألئم أشربا ليحيطم عمليو أال ترا إك ولله أناستق  بما أمرى ومم اتب معيو   سلرة هل 

وجيدددلز أأ يكدددلأ معدددو أوال تتيددد  أهدددلاءه و الؤددداره    معددداملتق ، أي ال حيملدددي هنعدددنق    دعلتدددي علدددى عدددد  تبدددر  
ن ددائل رسدددلق  وهددددي بتددديق   عدددا مدددا كددددلله منقدددا  نددأعلم  ندددي مددد مم ككتددديق ، ولددذلي عطددد  علدددى وللددده أوال تتيددد  
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لود  واو العطد  نيدده حنمللدة ملود  نداء التفريد . ويكدلأ ا عددو  أهدلاءه و وللده أوودل أمندا حدا أنددملع هللا مدم بتدابو ا يدة، نم
 بقلله تعاك أوال جيرمنك  شنآأ ول  على أأ ال تعدللا اعدللا هل أورب للتقلاو   سلرة ا ائدة. 

وا)هددلاء: مجدد  هددلا وهددل ابيددة، ودلددب علددى حميددة مددا ال نفدد  نيدده، أي ادعقدد  إك امجددق وإأ برهددله، واسددتق  أنددا ومددم  
وإأ عاداب  أهل الكتاب نق  حييدلأ أأ تتيعدلا ملدتق ، وهدذا مدم معدو وللده أولدم ترضدى عندي اليقدلد وال النصدارا معي 

 ن تتي  ملتق  ول إأ هدا هللا هل اددا ولئم اتيعا أهلاءه  كعدد الدذي جداءك مدم العلد  مدا لدي مدم هللا مدم ويل وال 
 نصقو. 

عدد وللدده أندادنو أمدر ح الفددة اليقدلد إت وداللا أندد مم كديعضو يعندلأ التددلراة، ووللده أوودل أمنددا حدا أندملع هللا مددم بتدابو ك  
أونكفر كيعضو يعنلأ اإلجنيل والقررأ، نأمر الرسلع صلى هللا عليه وسدل  وا  دلملأ ابإل داأ ابلكتدب الثالثدة ا دل ى هبدا 

لع وهد  اليقدلد. وإيدا أمدر  أ يقدلع تلدي مم هللا بما واع تعاك أوت منلأ ابلكتاب بلهو. نا عو: وول  م يقمه هذا القد
إعددالم كدده وإكالدددا )مسددان اليقددلد، نددال يقاكددل إنكدداره   قيددة بتاكدده إبنكدداره  قيددة بتدداهب  و  هددذا إظقددار  ددا ت،ددتمل عليدده 

 دعلته مم اإلنصاي. 
يلمئدذ بتداب معدروي ددق وأمم بتابو كياأ  ا أندملع هللا، ندالتنكق   أبتدابو للنلعيدة، أي  ي بتداب أنمللده هللا ولدي   

 التلراة واإلجنيل والقررأ. 
وضمق أكينك و خطاب للذيم أمر  أ يلجه هذا القلع إليق  وهد  اليقدلد، أي أمدرى أأ أودي  كيدنك  العددع  أ أدعدلب   

 إك امجق وال أظلمك  )جل عداواتك  ولكين أنفذ أمر هللا نيك  وال أنتمي إك اليقلد وال إك النصارا. 
و أكينك و أنين أوي  العدع كينك  نال تروأ كينك  جدلرا مدين، يأكدنيو هندا ظدري متحدد ددق مدلزن نقدل حعدو وسدط ومع 

اةمد  وخاللده، خبددالي أكدنيو   وددلع القائدل: و دى كددني اخلصدمني أو و دد  ا داع كدني العفدداة. نلدي  ا عددو: )عددع كددني 
 نروك  إت ال يقت يه ال ياق. 

ا مزلة   مكة   زمم ضع  ا  لمني إعجاز ابل يب يدع على أأ الرسلع صلى هللا عليه وسل  و  هذه ا ية م  بله 
سيكلأ له امجك  على يقلد كالد العرب مثل أهل خيرب وتيماء ووريظة والن ق وكين وينقدان، وودد عددع نديق  وأودره  علدى 

 أمره   ن ظاهروا عليه ا) ملاب بما تقد    سلرة ا) ملاب. 
  ولله أ)عدعو ال  يكثر وولعقا كعد أنعاع مادا ا)مر واإلرادة، حندل وللده تعداك أيريدد هللا لييدني لكد و، وتقدد   والال  

 الكال  عليقا وكع ق  جيعلقا زائدة. 
ومجلة أهللا ركنا وركك و مم ا دأملر  أ يقللده. نقدي بلقدا مجلدة م دتأنفة عدم مجلدة أرمندا حدا أندملع هللا مدم بتدابو مقدررة  

  ملها )أ ا قصلد مم مجلة أهللا ركنا وركك و حبذانرها هل ولله أال  جة كيننا وكينك و نقي مقررة   ملأ أرمنا حدا 
أنددملع هللا مددم بتددابو، وإيددا اكتدددئا جبملدديت أهللا ركنددا ورككدد  لنددا أعمالنددا ولكدد  أعمددالك و اقيدددا لل ددرض ا قصددلد وهددل ال 

 مل بلقا مفصللة عم مجلة أرمنا حا أنملع هللا مم بتاب وأمرى )عدع كينك و.  جة كيننا وكينك ، نلذلي بانا اة
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وا قصلد مم ولله أهللا ركنا وركك و أننا متفقلأ على تل يد هللا تعداك بقللده تعداك أودل اي أهدل الكتداب تعداللا إك بلمدة   

يئاو ا يددة، أي نداهلل ال،ددقيد علينددا وعلدديك  إت بدذكت  بتددااب أنددملع مددم سدلاء كيننددا وكيددنك  أأ ال نعيددد إال هللا وال ن،درك كدده شدد
 عنده، ناخلرب م تعمل   الت جيل واإللملا . 

ومجلة ألنا أعمالنا ولك  أعمالك و دعلة إنصاي، أي أأ هللا جيدازي بدال كعملده. وهدذا خدرب م دتعمل   التقديدد والتنييده  
 على اخلطأ. 

هددي ال ددرض ا قصددلد كعددد وللدده أوأمددرى )عدددع كيددنك و أي أعدددع كيددنك  وال أخاصددمك   ومجلددة أال  جددة كيننددا وكيددنك و 
 على إنكارب  صدوي. 

وامججدة: الدددليل الدذي يدددع ا  ددلق إليده علددى صددق دعددلا القددائ  كده وإيددا تكدلأ امججددة كددني ئتلفدني   دعددلا. ونفددي  
ا وودددلن اال تجددداو بنايدددة عدددم عدددد  التصددددي امججدددة نفدددي جدددن  جيدددلز أأ يكدددلأ بنايدددة عدددم نفدددي اجملادلدددة الددديت مدددم شدددأه

خلصدلمتق  نيكدلأ ا عددو اإلم داك عدم جمددادلتق  )أ امجدق ظقددر وهد  مكداكروأ نيدده وهدذا تعدريض  أ اةددداع معقد  لددي  
 كذي جدوا. 

االسدتمرار وجيلز أأ يكلأ ا نفي جن  امججة ا فيدة، حعلنة القرينة مثل ال صالة  م مل يقرأ كفاحتة الكتاب. وا عو: أأ  
 على اال تجاو عليق  كعد ما أظقر د  مم ا)دلة يكلأ مم العيث، وهذا تعريض  ه  مكاكروأ. 

وأايما باأ نلي  هذا النفي م تعمال   النقي عم التصدي لال تجاو عليق  نقد  اجق  القررأ   رايى بثدقة نمللدا  
وودد وداع هللا تعداك أوال ؤدادللا أهدل الكتداب ددال ابلديت هدي كعد هذه و اجق  النيب صلى هللا عليه وسل    و ية الرج  

 أ  مو ناالستثناء صريح   م،روعية جمادلتق . 
وأكنيو ا كررة   ولله أكيننا وكينك و ظري ملزن على مجاعاى أو أنراد ضمق ا تكل  ا ،ارك. وضمق ا  اهنيني، بمدا  

 فا. يقاع: و   كينق ، وهذا ئال  بأكنيو ا تقد  رن
وا راد ابةم    ولله أهللا جيمد  كيننداو امج،در لفصدل الق داء، نيلمئدذ يتيدني ابدق مدم ا يطدل، وهدذا بدال  منصد . و دا    

باأ مثدل هدذا الكدال  ال يصددر إال مدم اللاثدق حبقده بداأ خطداهب  كده م دتعمال   ا تاربدة وابداجملة، أي سدأترك جددالك  
 أمري إك هللا يق ي كيننا يل  جيمعنا، نقذا تعريض  أ الق اء سيكلأ له عليق .  وحماجتك  لقلة جدواها نيك  وأنلض

وتقدمي ا  ند إليده علدى اخلدرب الفعلدي   وللده أهللا جيمد  كيننداو للتقدلي، أي حتقيدق وودلن هدذا اةمد  وإال ندإأ ا  داهنيني  
  جة كيننا وكينك و.  وه  اليقلد يثيتلأ اليعث. وأكنيو هنا ظري ملزن مثل الذي   ولله أال

ومجلة أوإليه ا صقو عط  على مجلة أجيمد  كيننداو. والتعريد    أا صدقو لالسدت راق، أي مصدق النداق بلقد ، نيدذلي   
 بانا اةملة تذييال حا نيقا مم العمل ، أي مصقم ومصقب  ومصق اخللق بلك . 

اليقدلد وهدي حمداجملة   ا قاولدة ومتاربدة   ا قاتلدة   تلدي اللودا وهذه اةمل ا)رك  تقت ي اباجملة كني ا د منني وكدني  
  ن أتأ هللا   وتاد   ا ظاهروا ا) ملاب. 
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ولي    صيغ هذه اةمل ما يقت ي دوا  ا تاربة إت لي  نيقا ما يقت ي عمل  ا)زمنة نلدي  ا)مدر كقتداع كع دق  كعدد  
 يل  ا) ملاب مس ا دذه ا ية. 

[و 16اجلأ   هللا مم كعد مدا اسدتجيب لده  جدتق  دا  دة عندد رهبد  وعلديق  د دب ودد  عدذاب شدديد أوالذيم حي 
عطدد  علددى مجلددة أووددل رمنددا حددا أنددملع هللاو إ ، وهددل يقت ددي انتقدداع الكددال ، نلمددا اسددتلىف  ددظ أهددل الكتدداب   شددأأ 

 و ا ية. اباجة معق ، رج  إك ا ،ربني   هذا ال،أأ كقلله أوالذيم حياجلأ   هللا
وت يق ا)سللب ابإلتياأ ابالس  الظاهر ا لصلع وبلأ صلته مادة اال تجاو م تأ كت يق ال رض   ا تحدر عنق  م   

مناسية ما أمجق كه مم ولله أي تعجل هبدا الدذيم ال ي مندلأ هبداو ووللده أأ  دد  شدرباء شدرعلا دد  مدم الدديم مدا مل أيتأ كده 
حياجلأ   هللا مم كعد استجيب لهو: ا ،ربلأ )ه  حيداجلأ   شدأأ هللا وهدل الل دانيدة دوأ هللاو، نا قصلد بأالذيم 

 اليقلد مم أهل الكتاب نأه  ال حياجلأ   تفرد هللا ابإلدية. 
وعدم جماهددد أنده ودداع أالدذيم حيدداجلأ   هللاو رجداع هنمعددلا أأ تعدلد اةاهليددة كعدد مددا دخدل الندداق   اإلسدال . ووودد      

   اكم عياق عند الطربي: أه  اليقلد والنصارا. بال
   
 

 3858صفحة : 
 
نمعو حماجتق    هللا حماجتق    ديدم هللا، أي إدخداد  علدى النداق ال،دي   صدحة ديدم اإلسدال  أو   بلنده أن دل   

ان اإلسدددال  بقدددلع مددم اليقلديدددة والنصدددرانية. وحمدداجتق  هدددي مدددا يلي ددله كددده علدددى ا  ددلمني إلدخددداع ال،دددي علدديق    اتيددد
ا ،ددربني أمددا دددذا الرسددلع أيبددل الطعددا  و ،ددي   ا)سددلاق لددلال أنددملع إليدده ملددي نيكددلأ معدده نددذيراو ووددلد    ا)صددنا  
أهدد الء شددفعالم عنددد هللاو ووددلد    إنكددار اليعددث أأإتا متنددا وبنددا تددرااب تلددي رجدد  كعيدددو ووددلد  أإأ نتيدد  اددددا معددي 

 أهل الكتاب: حنم الذيم على ديم إكراهي ، وولد : بتاكنا أسيق مم بتاب ا  لمني. نت ط  مم أرضناو، وبقلع 
 وإهنالق اس  امججة على شيقا   جماراة د  كطريق التقك ، والقرينة ولله أدا  ة عند رهب و.  
مددم كعددد مددا  ومفعددلع أحيدداجلأو حمددذوي دع عليدده وللدده أمددم كعددد مددا اسددتجيب لددهو، والتقدددير: حيدداجلأ ا  ددتجييني هلل 

 استجاكلا له، أي استجاكلا لدعلته على ل اأ رسلله صلى هللا عليه وسل . 
 و ذي ناعل أاستجيبو إجيازا )أ ا قصلد مم كعد  صلع االستجاكة ا عرونة.  
والدا  ة: اليت د  ا كفتح امجاء، يقاع: د  ا رجله تدد ض :كفدتح امجداء  د لضدا، أي زلدا. اسدتعق الدد ض  

ام  عد  الثيلى بما ال تثيا القد    ا كاأ الد ض، ومل ييني وجه د  قا ابتفاء حا كني   ت داعي  مدا لليطالأ جب
نملع مم القررأ مم ا)دلة على ن اد تعدد ا دة، وعلى صددق الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل ، وعلدى إمكداأ اليعدث، وحدا 

 يعتدا عليق . ظقر للعياأ مم تملايد ا  لمني يلما نيلما، وأمنق  مم أأ 
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وال  ب: د ب هللا، وإيا نكر للداللة على شدته. ومل حيت  إك إضانته إك اس  اةاللة أو ضمقه لظقلر ا قصلد مدم  
 ولله أ جتق  دا  ة عند رهب و. نالتقدير: وعليق  د ب هللا. 

يق  بمددا هدددل مقت ددي  دددري وإيددا وددد  ا  دددند علددى ا  ددند إليددده كقللدده أوعلدديق  د دددبو لالهتمددا  كلوددلن ال  دددب علدد 
 االستعالء اجملازي. 

 وبذلي القلع   أود  عذاب شديدو. ولعل ا راد كه عذاب ال ي    الدنيا ابلقتل يل  كدر.   
[و ودد علمدت  أأ مدم مجلدة حماجدة ا ،دربني   17أهللا الذي أنملع الكتاب ابمجق وا يملاأ وما يدريي لعل ال اعة وريدب  

يا   زعمق  حماجتق  إبنكار اليعث بما   ولد  أهل نددلك  علدى رجدل ينديك  إتا مدملوت  بدل  دملق هللا ومم أشدها ت، ي
 إنك  لفي خلق جديد أنرتا على هللا بذاب أ  كه جنةو، وواع شداد كم ا)سلد:          

  ملاضدد  مددم بتاكدده خيدربم الرسددلع  أ سددنحيا                      وبيدد   يدداة أصددداء وهدا  ووددد د ددض هللا  جددتق    
كنفي استحالته، وكدليل إمكانه، وأومأ هندا إك مقت دي إجياكده، نيدني أأ اليعدث واةدملاء  دق وعددع نكيد  ال يقددره مددكر 
الكلأ ومنملع الكتاب وا يملاأ. وود أشارى إك هذا ا عو رايى بثقة منقا ولله تعاك أأنح يت  أيا خلقنداب  عيثدا وأنكد  

وولله أإأ ال اعة رتية أباد أخفيقا لتجدملا بدل نفد  حدا ت دعىو ووداع أومدا خلقندا ال دماواى وا)رض إلينا ال ترجعلأو 
 وما كينقما العيني ما خلقناأا إال ابمجق ولكم أبثره  ال يعلملأ إأ يل  الفصل ميقا   أمجعنيو. 

ذبر حبكمددة اإلجيدداد وأأ اددا  امجكمددة وأبثرهدا جدداء نظمقددا علددى حنددل الرتتيددب الددذي   نظدد  هددذه ا يدة مددم االكتددداء حددا يدد 
 ابةملاء على ا)عماع. 

نقلله أهللا الذي أنملع الكتاب ابمجق وا يملاأو اقيدد لقللده أومدا يددريي لعدل ال داعة وريدبو، )أ وللده أومدا يددريي لعدل  
ه   يددل  ال دداعة نددال ال داعة وريددبو يدد تأ حقدددر يقت دديه ا عدو، تقددديره: نجعددل اةددملاء لل ددائريم علددى امجدق والنددابيني عندد

حمي  للعياد عم لقاء اةملاء وما يدريي لعل ال اعة وريب، نقل مظر إك ولله أإأ ال اعة رتية أباد أخفيقا لتجملا بدل 
نفدد  حددا ت ددعىو. وهددذه اةملددة ملوعقددا مددم مجلددة أوالددذيم حيدداجلأ   هللاو ملودد  الدددليل، والدددليل مددم ضددروب الييدداأ، 

  ويلقا ل،دة اتصاع معناها حعو ا)خرا. ولذلي نصلا اةملة عم اليت
واإلخيار عم اس  اةاللة ابس  ا لصلع الدذي م دملأ صدلته إنملالده الكتداب وا يدملاأ، )جدل مدا   ا لصدللية مدم اإل داء  

 إك وجدده كندداء اخلددرب ا ا، وأندده مددم جددن  امجددق والعدددع، مثددل ا لصددلع   وللدده تعدداك أإأ الددذيم ي ددتكربوأ عددم عيددادا
 سيدخللأ جقن  داخريمو. 

   
 

 3859صفحة : 
 
وال  التعريدد    أالكتددابو لتعريدد  اةددن ، أي إنددملاع الكتددب وهددل ينظددر إك وللدده أنفددا أووددل رمنددا حددا أنددملع هللا مددم    

 بتابو. 
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 والياء   أابمجقو للمالك ة، أي أنملع الكتب مقرتنة ابمجق كعيدة عم الياهنل.  
  ابب الصالح عمله ويصح أأ يف ر اب)دراض الصحيحة النانعة. وامجق: بل ما حيق، أي جيب   
وا يملاأ  قيقته: رلة اللزأ، واللزأ: تقدير ثقل ج  ، وا يملاأ رلة: تاى بفتني معتدلتني معلقتني   هندر  و ديب م دتل  

  معتدع، له عروة   وسطه، حبيث ال تتدك إ دا الكفتني على ا)خرا إتا أم ي الق يب مم عروته.
وا يملاأ هنا م تعار للعدع واددي كقرينة ولله أأنملعو نإأ الديم هل ا نملع والديم يدعل إك العددع واإلنصداي   اجملادلدة  

  الديم و  إعطاء امجقلق، ن،يه اب يملاأ   ت اوي رجحاأ بفتية واع تعاك أوأنمللنا معق  الكتاب وا يملاأ ليقدل  النداق 
 ابلق طو. 

ريي لعددل ال دداعة وريددبو معطلنددة علددى مجلددة أهللا الددذي أنددملع الكتدداب ابمجددق وا يددملاأو، وا ناسددية هددي مددا ومجلددة أومددا يددد 
 تبرمه مم إيذاأ تلي اةملة حقدر. 

وبلمة أوما يدرييو جارية جمرا ا ثل، والكاي منقا خطاب ل ق معني حعو: ود تدري، أي ود يدري الداري، يأماو  
تعمل   التنييه والتقيئدة. وأيددرييو مدم الدرايدة حعدو العلد  وودد علدق نعدل أيددريو عدم العمدل استفقامية واالستفقا  م 

 حبري الرتجي. 
وعم اكم عياق بل ما جداء نعدل أمدا أدراكو نقدد أعلمده هللا كده أأي كينده لدهو عقدب بلمدة أمدا أدراكو نقدد أعلمده هللا كده  

هيه مر  اميةو وبدل مدا جداء نيده أومدا يددرييو مل يعلمده كده  أي مل  أأي كينه له عقب بلمة أما أدراكو حنلأوما أدراك ما
يعقيه حا ييني إهبامه حنل أوما يدريي لعل ال اعة وريبو أوما يدريي لعله يملبىو. ولعل معو هذا الكال  أأ االسدتعماع 

 خ  بل صي ة مم هاتني الصي تني هبذا االستعماع نتأمل. 
ام  ال داعة ورييدا، أي مقت دي علمدي متددلنر، ناخلطداب ل دق معدني، و  معنداه وللدده وا عدو: أي شديء يعلمدي أيقدا ال دد 

 تعاك أوما ي،عرب  أها إتا جاءى ال ي منلأو   سلرة ا)نعا . 
واإلخيدار عدم أال دداعةو بأوريدبو وهددل ددق م ندث )ندده دلدب لددملو  بلمدة  وريدب وكعيددد  للتدذبق ابعتيددار شديء بقللدده   

 ال اعة تكلأ وريياو وولله أإأ ر ة هللا وريب مم اب ننيو وود تقد    سلرة ا)عراي.  تعاك أوما يدريي لعل
أي تعجل هبا الذيم ال ي منلأ هبدا والدذيم أمندلا م،دفقلأ منقدا ويعلمدلأ أهدا امجدقو جيدلز أأ تكدلأ مجلدة أي دتعجل هبداو  

ي لعل ال اعة وريبو  ا ت منته مم التنييه والتقيئدة إك رخرها  اال مم أال اعةو. وجيلز أأ تكلأ كيام ةملة أوما يدري
ابلن ية إك نريقي ا  منني ابل اعة، والذيم ال ي منلأ هبا، نذبر نيقا  اع بال الفريقني ؤداه تلدي التنييده. نأمدا ا ،دربلأ 

هبدداو، والددذيم رمنددلا هبددا نيتلقلندده ابالسددتقملاء والتصددمي  علددى اةحددد هبددا، وهددل ا ددراد كقللدده أي ددتعجل هبددا الددذيم ال ي منددلأ 
 يعمللأ  ا كه الفلز عندها، ولذلي جيء عقيقا جبملة أأال إأ الذيم  اروأ   ال اعة لفي ضالع كعيدو بما سيأا. 

واالسددتعجاع: هنلددب التعجيددل، وتقددد    وللدده تعدداك أاسددتعجاد  ابخلددقو   سددلرة يددلن ، أي يطلددب الددذيم ال ي منددلأ  
 عليدده وسددل  أأ يعجددل هللا حبلددلع ال دداعة لييددني صدددوه،  كمددا واسددتقملاء وبنايددة عددم اختدداته  ابل دداعة مددم الندديب صددلى هللا

أتخرها دليال على عد  وولعقا، وه  ري لأ منقا بما دع عليه ولله   مقاكله أوالذيم رمنلا م،فقلأ منقداو. وودد تكدرر 
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مدن هدذا اللعدد إأ بندت  صدادونيو أووداللا ركندا منق  هذا ا عو  ساليب تبرى   ت داعي  ري القدررأ بقللده أويقللدلأ 
 عجل لنا وطنا ويل يل  امج ابو. 

واإلشددفاق: رجدداء ووددلن مددا يكددره، أي م،ددفقلأ مددم أهلادددا، وتقددد    وللدده أوهدد  مددم خ،دديته م،ددفقلأو. وإيددا جعددل  
د امجكد  وحندله إك ا)عيداأ اإلشفاق مم تاى ال اعة إلنادة تعظي  أهلادا  دن بداأ أ لاددا هدي تا دا، علدى هنريقدة إسدنا

حنل أ رما عليك  ا يتةو، نق  يتلخلأ النجداة منقدا ابلطاعدة والتقدلا، أي نقد  ال ي دتعجللأ هبدا وإيدا ي تنمدلأ كقداءه  
   الدنيا للعمل الصاحل والتلكة. 

   
 

 3860صفحة : 
 
ع علدى علدة اسدتعجاد  هبدا، وا دراد ابلدذيم وا راد بأالذيم ال ي منلأو: ا ،دربلأ، وعدرب عدنق  اب لصدلع )أ الصدلة تدد  

رمندلا: ا  دلملأ ندإأ هدذا لقدب دد ، نفدي الكدال  ا تيداك، تقدديره: ي دتعجل هبدا الدذيم ال ي مندلأ هبدا ندال ي،دفقلأ منقددا 
 والذيم أمنلا م،فقلأ منقا نال ي تعجللأ هبا. 

ق  منقا إشفاق عم يقني وجمل  ال إشفاق عم وعطفا على أم،فقلأ منقاو مجلة أويعلملأ أها امجقو إلنادة أأ إشفاو 
 تردد وخ،ية أأ يك،  اللاو  على صدق اإلخيار هبا وأنه ا تماع م او عنده . 

وتعري  أامجقو   ولله أإها امجقو تعري  اةن  وهل يفيد وصر ا  ند على ا  ند إليه وصر ميال ة لكمداع اةدن     
 نلأ  ها امجق بل امجق، وتلي لظقلر دالئل وولعقا  ن بأنه ال  ق دقه. ا  ند إليه حنل: عنرتة ال،جان، أي يلو

[و اةملددة تددذييل  ددا ويلقددا كصددرحيقا وبنايتقددا )أ صددرحيقا إثيدداى 18أأال إأ الددذيم  دداروأ   ال دداعة لفددي ضددلل كعيددد  
 ذييل نذلكة للجملة اليت ويلقا. ال الع للذيم يكذكلأ ابل اعة وبنايتقا إثياى اددا للذيم ي منلأ ابل اعة. وهذا الت

 وانتتاح اةملة حبري أأالو الذي هل للتنييه لقصد العناية ابلكال .  
وا ماراة: مفاعلة مم ا ريدة كك در ا دي  وهدي ال،دي. وا مداراة: ا ال دة إلدخداع ال،دي علدى اجملدادع، وودد تقدد    وللده  

 تعاك أنال اار نيق و   سلرة الكق . 
 ع بالظري د  ت،ييقا لتلي ق  ابل الع كلولن ا ظروي   ظرنه، نحري أ و للظرنية اجملازية. وجعل ال ال 
ووصدد  ال ددالع ابليعيددد وصدد  جمددازي، شدديه الكفددر ك ددالع ال ددائر   هنريددق وهددل يكددلأ أشددد إتا بدداأ الطريددق كعيدددا،  

 وتلي بناية عم ع ر إرجاعه إك ا قصلد. 
   ولله أنقد ضل ضالال كعيداو   سلرة الن اء.  وا عو: لفي ضالع شديد. وتقد  
[و هذه اةملة تلهنئة ةملة أمم باأ يريد  رر ا خرة ندملد لده 19أهللا لطي  كعياده يرزق مم ي،اء وهل القلي العمليمل  

منني مدنق     رثهو )أ ما سيذبر   اةملة ا تية هل أثر مم ررر لطد  هللا كعيداده ورنقده هبد  ومدا ي در مدم الدرزق للمد  
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والكفدار   الدددنيا، م مددا خدد  كدده ا دد منني مددم رزق ا خددرة، ناةملددة م ددتأنفة اسددتئنانا اكتدددائيا مقدمددة السددتئناي اةملددة 
 ا لهنإ دا، وهي مجلة أمم باأ يريد  رر ا خرة نملد له    رثهو ا ية. 

 وملو  مجلة أمم باأ يريد  رر ا خرةو إ  ن نيينه.   
القلي الرب. ويددخل   هدذا بثدق مدم الدنع . ن در عددد مدم ا ف دريم أاللطيد و كلاهدب كع دقا وإيدا هدل  واللطي : الرب 

تف ق اثيل ال خي  داللة اللص  كه. ونعل  لط   مم ابب نصر يتعدا ابليداء بمدا هندا وابلدال  بمدا   وللده أإأ ريب 
 تعاك أاللطي و.  لطي   ا ي،اءو بما تقد    سلرة يلس . وتقد  حتقيق معو امسه

 وعياده عا  ةمي  العياد، وه  نلن اإلن اأ )نه مج  م اي.  
 ومجلة أيرزق مم ي،اءو   ملض  امجاع مم اس  اةاللة، أو   ملض  خرب عنه.  
 والرزق: إعطاء ما ينف . وهل عندم ال خيت  ابمجالع وعند ا عتمللة خيت  كه واخلالي اصطالح.  
 د هنا رزق الدنيا )أ الكال  تلهنئة لقلله أمم باأ يريد  رر ا خرةو. والظاهر: أأ ا را 
وا ،يئة: م،يئة تقدير الرزق لكل أ د مم العياد ليكلأ عمل  اللط  للعياد ابويا، نال يكلأ ولله أمدم ي،داءو   معدو  

للطدد ، نيصددق كعددض ا عددو التكريددر، إت يصددق هكددذا يددرزق مددم ي،دداء مددم عيدداده ا لطددلي جبمدديعق ، ومددا الددرزق إال مددم ا
 ا فاد، نال جر  تعني أأ ا ،يئة هنا مصرونة  ،يئة تقدير الرزق حقاديره. 

 وا عو: أنه للطفه جبمي  عياده ال يرتك أ دا منق  كال رزق وأنه ن ل كع ق  على كعض   الرزق جراي على م،يئته.  
 نعمة الكانر، ومم نروعقا رزق الكانر. وعم ال،يو أيب امج م وهذا ا عو يثق م ألة اخلالي كني أئمة أصلع الديم   

ا)شعري أأ الكانر دق منع  عليه نعمة دنيلية )أ مالت الكانر استدراو  ا بانا مف ية إك العذاب   ا خرة نكانا 
الكددانريم بمدا جدداء   ددق نعمدة، ومددراده  ابلدنيليدة مقاكدل الدينيددة. وبدأأ مدراد ال،دديو هبدذا حتقيدق معددو د دب هللا علدى 

 رايى بثقة، نمراده: أأ الكانر دق منع  عليه نعمة رضى وبرامة ولكنقا نعمة ر ة  ا له مم انت اب ا  للوية هلل تعاك. 
   
 

 3861صفحة : 
 
ة: نالدنيليدة وواع أكل ككر الياوالين: الكانر مدنع  عليده نعمدة دنيليدة. ووالدا ا عتمللدة: وهدل مدنع  عليده نعمدة دنيليدة ودينيد  

 ظاهرة، والدينية بالقدرة على النظر ا  دي إك معرنة هللا. 
وهذه م ألة أرج  ابققلأ اخلالي نيقا إك اللفظ واليناء على ا صطلحاى واالعتياراى ا لانقة لدوائق ا ذاهب، إت ال  

 مةو. ينازن أ د   نعمة ا نعمني منق  وود واع تعاك أوترين وا كذكني أويل النع
وعط  أوهل القلي العمليملو على صفة ألطيد و أو علدى مجلدة أيدرزق مدم ي،داءو وهدل اجيدد هلل تعداك هبداتني الصدفتني،  

ويفيد اال رتاق مم تله  أأ لطفه عم عجمل أو مصانعة، نإنده ودلي عمليدمل ال يعجدمل وال يصدان ، أو عدم تدله  أأ رزوده  دم 
عنده أسدياب ال،دح، والعمليدمل ينتفدي عنده سديب الفقدر نرزوده  دم ي،داء حدا  ي،اء عدم شدح أو ولدة نإنده القدلي، والقدلي تنتفدي
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ي،اء منلط مجكمة علمقا   أ لاع خلقه عامدة وخاصدة، وداع تعداك أولدل ك دط هللا الدرزق لعيداده لي دلا   ا)رض ولكدم 
 ينملع كقدر ما ي،اءو ا ية. 

القددلة والعددملة عليدده تعدداك، وهددل وصددر اةددن  للميال ددة  واإلخيددار عددم اسدد  اةاللددة اب  ددند ا عددري ابلددال  يفيددد معددو وصددر 
 لكماله نيه تعاك  ن بأأ ولة دقه وعملة دقه عد . 

[و 20أمم باأ يريد  رر ا خرة نملد له    رثه ومم باأ يريدد  درر الددنيا ن تده منقدا ومدا لده   ا خدرة مدم نصديب  
والددذيم رمنددلا م،ددفقلأ منقدداو ا يددة،  ددا ت ددمنته مددم وجددلد  هددذه ا يددة متصددلة كقللدده أي ددتعجل هبددا الددذيم ال ي منددلأ هبددا

نريقني: نريق ا  منني أبرب أق   ياة ا خرة، ونريق الذيم ال ي منلأ أق  واصدرة علدى  يداة الددنيا، نجداء   هدذه ا يدة 
نكانددا مجلددة أهللا تفصدديل معاملددة هللا الفددريقني معاملددة متفاوتددة مدد  اسددتلائق    بددله  عييددده وبددله  ححددل لطدد  مندده، 

 لطي  كعيادهو اقيدا دذه اةملة، وبانا هاته اةملة تفصيال مجظلظ الفريقني   شأأ اإل اأ اب خرة وعد  ا) اأ هبا. 
و)جددل هددذا االتصدداع كينقددا وكددني مجلددة أي ددتعجل هبددا الددذيم ال ي منددلأ هبدداو تددرك عطفقددا عليقددا، وتددرك عطدد  تلهنئتقددا   

نقا وكني مجلة أهللا لطي  كعيادهو اتصاع ا قصلد ابلتلهنئة ترك عطفقا علدى مجلدة أهللا لطيد  بذلي، و)جل االتصاع كي
 كعيادهو. 

وامجرر: أصله مصدر  رر، إتا شق ا)رض ليملرن نيقا  يا أو لي درق نيقدا شدجرا، وأهنلدق علدى ا)رض الديت نيقدا زرن   
ك  إأ بنت  صارمنيو، أي جنتك  لقلله ويله أبما كللم أو شجر وهل إهنالق بثق بما   ولله تعاك أأأ اددوا على  رث

 أصحاب اةنةو وواع أزيم للناق  ب ال،قلاى مم الن اءو إك ولله أوا)نعا  وامجررو، وود تقد    سلرة رع عمراأ. 
ح علدى شدق وامجرر   هذه ا ية اثيل لإلوياع على ب ب ما يعده الكاسب نفعا له يرجل منه نائدة واندرة إبويداع الفدال 

 ا)رض وزرعقا ليحصل له سناكل بثقة ومثار مم شجر امجرر، ومنه ولع امر  القي :          
بدالم إتا مددا ندداع شدديئا أنداتدده                      ومدم حيددرتر  رثدي و رثدي يقدملع وإضدانة أ دررو إك أا خددرةو وإك    

سدعى ددا سدعيقاو، وهدي ال  االختصدام وهدل   مثدل هدذا اختصدام أالدنياو على معو الال  بقلله أومم أراد ا خدرة و 
 ا علل كعلته، وما ال  التعليل إال مم تصاري  ال  االختصام. 

ومعو أيريد  رر ا خرةو ييت ي عمال )جل ا خرة. وتلي ا ريد: هدل ا د مم اب خدرة )أ ا د مم اب خدرة ال خيلدل عدم  
بداأ أو ولديال، والدذي يريدد  درر الددنيا مدراد كده: مدم ال ي دعى إال لعمدل الددنيا كقريندة   أأ يريد ا خرة كيعض أعماله بثقا

ا قاكلدة حدم يريدد  درر ا خدرة، نتعددني أأ مريدد  درر الددنيا   هدذه ا يدة: هددل الدذي ال يد مم اب خدرة. ونظقهدا   هددذا 
أعمداد  نيقدا وهد  نيقدا ال يي  دلأ أولئدي الدذيم  ولله تعاك   سلرة هلد أمم باأ يريد امجياة الددنيا وزينتقدا ندلي إلديق 

لدي  ددد    ا خددرة إال النددار و دديط مددا صددنعلا نيقددا وابهنددل مددا بددانلا يعملددلأو، أال تددرا إك وللدده ألددي  ددد    ا خددرة إال 
مددذملما  النددارو ووللدده   سددلرة اإلسددراء أمددم يريددد العاجلددة عجلنددا لدده نيقددا مددا ن،دداء  ددم نريددد م جعلنددا لدده جقددن  يصددالها

 مد لرا ومم أراد ا خرة وسعى دا سعيقا وهل م مم نأولئي باأ سعيق  م،كلراو. 
 ونعل أنملد له    رثهو يتحمل معنيني:   
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 3862صفحة : 
 
أأ تكلأ الدملايدة   ثدلاب العمدل، بقللده أويدريب الصددواىو ووللده أمثدل الدذيم ينفقدلأ أمدلاد    سدييل هللا بمثدل  يدة   

اكل   بل سنيلة مائة  ية وهللا ي اع   م ي،داءو، وسديأا ورييدا وللده أ ومدم يقدرتي   دنة ندملد لده نيقدا أنيتا سي  سن
  ناو. وعلى هذا نتعليق الملايدة ابمجرر جماز عقلدي علقدا الدملايدة ابمجدرر و ققدا أأ تعلدق ك دييه وهدل الثدلاب، ندا عو 

 على  ذي م اي. 
العلأ على االزدايد مم ا)عماع الصامجة وني ر له تلي نيملداد مم الصامجاى.  وأأ تكلأ الملايدة   العمل، أي نقدر له 

 وعلى هذا نتعليق الملايدة ابمجرر  قيقة نيكلأ مم استعماع ا ربب    قيقته وجمازه العقليني. 
اوقد  وأمدداده    ومعو أن ته منقاو: نقددر لده مدم متدان الددنيا مدم: مددة  يداة، وعانيدة ورزق )أ هللا وددر   للواتده أرز  

الدنيا، وجعل  ظ ا خرة خاصا اب  منني بما واع أومم أراد ا خرة وسعى دا سعيقا وهل م ممو. وود مشلا رية سلرة 
اإلسددراء نريقددا رخددر دددق مددذبلر هنددا، وهددل الددذي يدد مم اب خددرة وييت ددي النجدداة نيقددا ولكندده مل يدد مم ابإلسددال  مثددل أهددل 

ي ا   سلرة اليلد كقلله تعاك أنال اودتح  العقيدة ومدا أدراك مدا العقيدة ندي رويدة أو إهنعدا و الكتاب، وهذا الفريق مذبلر أ
 إك ولله أم باأ مم الذيم رمنلاو. 

نال يتلأم متله  أأ هذه ا ية وحنلها حتجر تنداوع ا  دل   ظدلظ الددنيا إتا أدا  دق اإل داأ والتكليد ، وال أهدا تصدد  
 ظلظ ا خرة إتا وو  اإليفاء ككليقما، وال أأ اخللط كني امجظني ينا  اإلخالم بطلب  عم خلط امجظلظ الدنيلية م 

 التربد م  اللضلء وهنلب الصحة م  التطلن ابلصل  إتا باأ ا قصد ا)صلي اإليفاء ابمجق الديين. 
  مدم بتداب ا قاصدد مدم  وود تعرض دذه ا  ألة أكل إسحاق ال،اهنيب   نصل أوع مم ا  ألة ال ادسة مم النلن الراكد 

 بتاب ا لانقاى. وتبر نيقا نظريم ئتلفني لل ملايل وأيب ككر كم العريب ورجح نيقا رأي أيب ككر كم العريب نانظره. 
والنصديب: مدا يعددني ) دد مدم ال،دديء ا ق دل ، وهددل نعيدل مدم نصدديب )أ امجدظ ينصدب، أي جيعددل بالصدربة لصددا يه،  

   نصيب  ا ب يلاو   سلرة اليقرة. وتقد  عند ولله تعاك أأولئي د
أأ  د  شرباء شرعلا د  مم الديم ما مل أيتأ كه هللاو  أأ و لإلضدراب االنتقدايل وهدل انتقداع مدم الكدال  علدى تفدرق أهدل  

ال،رائ  ال الفة   شرائعق  مدم انقدرض مدنق  ومدم كقدي بأهدل الكتداكني إك الكدال  علدى مدا ي،داكه تلدي مدم االخدتالي 
 ل الداينة، وتلي ئالفة ا ،ربني لل،رائ  بلقا وتلقيق  ديم اإلشراك مم أئمة الكفر ووادة ال الع. على أص

ومعو االستفقا  الذي تق يه أأ و اليت لإلضراب هل هنا للتقري  والتقك ، نالتقري  راج  إك أه  شرعلا مم الديم ما مل  
ك، ن دئللا عمدم شدرن دد  ديدم ال،درك: أهد  شدرباء رخدروأ اعتقددوه  أيتأ كه هللا، والتقك  راج  إك مم شرعلا دد  ال،در 

شدرباء هلل   اإلديددة و  شددرن ا)دايأ بمدا شددرن هللا للندداق ا)دايأب وهددذا  كد  هبدد  )أ هددذا الندلن مددم ال،ددرباء مل يدعدده 
 الديمو. أهل ال،رك مم العرب. وهذا ا عو هل الذي ي اعد تنكق أشرباءو ووصفه جبملة أشرعلا د  مم 

وجيلز أأ يكلأ ا   وع عم الذي شرن د  هل ا)صنا  اليت يعيدوها، وهل الذي درو عليده ا ف دروأ، نيكدلأ أدد و    
 ملض  امجاع مم أشرباءو. 
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وا قصددلد: ن ددح نظاعددة شددربق  كعددروه عددم االنت دداب إك هللا، أي إأ مل يكددم م،ددروعا مددم اإللدده امجددق نقددل م،ددرون مددم  
ة وهي ال،رباء. وظاهر أأ تلي ا دة ال تصلح لت،دري  ديدم )هدا ال تعقدل وال تدتكل ، نتعدني أأ ديدم ال،درك ا دة الياهنل

 ديم ال م تند له. ووريب مم هذا ولله تعاك أوبذلي زيم لكثق مم ا ،ربني وتل أوالده  شرباله و. 
 ا كعالوة ال ييية. وويل ا راد ابل،رباء: أئمة ديم ال،رك أهنلق عليق  اس  ال،رباء جماز  
 وضمقا أد و عائداأ إك أالذيم ال ي منلأ هباو أو أإك الذيم حياجلأ   هللاو.  
والتعريدد    أالددديمو للجددن ، أي شددرعلا ددد  مددم جددن  الددديم مددا، أي دينددا مل أيتأ كدده هللا، أي مل أيتأ ك،ددرعه، أي مل  

 يرسل كه رسلال منه وال أو ى كه كلاسطة مالئكته. 
 لال بلمة الفصل لق ي كينق و هل بقلله نيما تقد  أوللال بلمة سيقا مم ركي إك أجل م مى لق ي كينق و. أول 
 وبلمة الفصل هي: ما ودره هللا وأراده مم إمقاد . والفصل: الفاصل، أي الذي ال تردد نيه.  
   
 

 3863صفحة : 
 
بلمددة الفصددلو وا قصددلد حتقيددق أأ إمقدداد  إك أجددل [و عطدد  علددى مجلددة أولددلال  21أوإأ الظددا ني ددد  عددذاب ألددي    

 م مى ال يفلتق  مم ا  اخذة حا ظلملا. وا راد ابلظا ني ا ،ربلأ أإأ ال،رك لظل  عظي و. 
 والعذاب ا)لي : عذاب ا خرة ةميعق ، وعذاب الدنيا ابل ي  والذع للذيم أخروا إك إابأ  للله مثل وتلق  يل  كدر.  
 رب حبري التلبيد )أ هذا اخلرب ملجه إليق  )ه  ي معلأ هذا الكال  ويعلملأ أه  ا قصلدوأ كه. وتلبيد اخل 
أترا الظا ني م،فقني  ا ب يلا وهل واو  هب  والذيم رمنلا وعمللا الصامجاى   روضداى اةنداى دد  مدا ي،داءوأ عندد  

 ا ب يلاو كياأ ةملدة أوإأ الظدا ني دد  عدذاب ألدي و،  [و مجلة أترا الظا ني م،فقني22رهب  تلي هل الف ل الكيق 
 كني  اع هذا العذاب كيياأ  اع أصحاكه  ني تلو   للله، وبفى كذلي منيئا عم هلله. 

واخلطاب بأتراو ل ق معني نيع  بل مم اكم منه الرلية يلمئذ بقللده أوتدرا الظدا ني  دا رأوا العدذاب يقللدلأ هدل إك  
اه  يعرضلأ عليقا خاشدعني مدم الدذعو. وا قصدلد استح دار صدلرة  داع الظدا ني يدل  القيامدة   تهدم مرد مم سييل وتر 

 ا  اهنب. 
 واإلشفاق: تلو  ال،يء ا  ر وهل ضد التمين.  
 وأما ب يلاو هل أعماد  ال يئة. وا راد: جملالها كقرينة ا قا .  
وا يقدارب اليدأق وهدل أشدد اإلشدفاق  دني يعلمدلأ أأ ا ،دفق ومجلة  وهل واو  هبد    ملضد  امجداع، أي م،دفقني إشدفا 

منه ال ينجي منه  ذر، )أ اإلشفاق إتا  صل ويل اورتاب ا ،فق منه ود حياوع ا ،فق وسائل الدت ل  منده، نأمدا إتا 
وودد  العددذاب نقددد  دداع دوأ الددت ل   ائلدده. وا عددو: م،ددفقني مددم عقدداب أعمدداد     دداع نددملوع العقدداب هبدد . ولددي  
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ا عو: أه  م،فقلأ   الدنيا مم أعماد  ال يئة )ه  ال يدينلأ كذلي، نما كين على تلي اال تمداع مدم التف دق لدي  
 كينا. 

 والياء   ولله أواو  هب و لالستعالء، بقلع داوي ال لمي:           
 أرب ييلع الثعلياأ كرأسه وهذا االستعماع وريب مم معو اإللصاق اجملازي.   
وضددمق أهددل واودد و عائددد علددى أمددا ب دديلاو ابعتيددار تقدددير م دداي، أي جددملاء مددا ب دديلا، أي    دداع أأ اةددملاء واودد   

 عليق . 
ومجلة أوالذيم رمنلا وعمللا الصدامجاى   روضداى اةنداىو  داع مدم الظدا ني، والدلاو واو امجداع، أي تدرا الظدا ني     

وضداى اةنداى، و  هدذه امجداع داللدة علدى أأ الدذيم رمندلا ودد اسدتقروا   إشفاق    اع أأ الذيم رمندلا يطمئندلأ   ر 
الروضدداى مددم ويددل عددرض الظددا ني علددى امج دداب وإشددفاوق  مددم تيعاتدده. وهددذا مددم ت دداد شددأين الفددريقني   ا خددرة علددى 

م،دفقني منقداو، أي نداليل  عك ه حا بانلا عليه   الدنيا ا قد    ولله أي تعجل هبا الدذيم ال ي مندلأ هبدا والدذيم رمندلا 
انقلب إشفاق ا  منني اهنمئنام واهنمئناأ ا ،ربني إشفاوا، وشتاأ كني االهنمئنانني واإلشفاوني، وهبذه ا  ادة   امجالتني 

 وأسياهبما صح اعتيار بينلنة الذيم رمنلا   اةنة،  اال مم أالظا نيو. 
 اي كه وخ رة  لله. والروضاى: مج  روضة، وهي اس  جململن ماء وشجر   
ومجلة أد  ما ي،الوأ عند رهب و خرب رأ عم أالذيم رمنلاو، وأعندو ظري متعلق ابلكلأ الذي تعلق كده اةدار واجملدرور  

   أد  ما ي،الوأو. 
ونه  دق والعندية ت،ري   عو االختصام الذي أنادته الال    ولله أد و وعناية حا يعطلنه مم ردية. وا عو: مدا ي،دال  

د  حمفلظ عند رهب . وال يني ي جعل أعندو متعلقا كفعدل أي،دالوأو )أ أعنددو  ينئدذ تكدلأ ظرندا  ،ديئتق ، أي م،ديئة 
 منق  متلجقة إك رهب ، نت وع ا ،يئة إك معو الطلب أأ يعطيق  ما يطليلأ نيفلى وصد الت،ري  والعناية. 

   
 

 3864صفحة : 
 
ا رلثا عم الذيم رمنلا، أي ه  عندد رهبد ، أي   ضديانته وودراه، بمدا وداع تعداك أإأ ا تقدني ولي أأ ؤعل عند رهب  خرب   

  جناى وهر   مقعد صدق عند مليي مقتدرو، ويكلأ ترتيب ا)خيار الثالثة جاراي على يط االرتقاء مم امج م إك 
،دتقلأ، م ارتقدى إك مدا هدل أعظد  وهدل بدله  ا)  دم  أ: أخدرب عدنق   هد  نمللدلا   أ  دم مندملع، م ا  در دد  مدا ي

عند رهب  على  د ولله تعاك أورضلاأ مم هللا أبربو. ومم لطائ  هذا اللجه أنه جاء علدى الرتتيدب ا عقدلد   امجصدلع 
 ه.   اخلارو نإأ ال ي  أو اللاند ينملع أوع ودومه   منملع إبرا  م حي ر إليه القرا م خيالطه رب ا نملع ويقرتب من

ومجلددة أتلددي هددل الف ددل الكيددقو تددذييل. واإلشددارة إك م ددملأ وللدده أ  روضدداى اةندداى ددد  مددا ي،ددالوأ عنددد رهبدد و  
 كتأويل: تلي ا ذبلر. 
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 وجيء ابس  إشارة اليعيد استعارة لكلأ ا ،ار إليه كعيد ا كانة كعد ارتفان جمازي وهل ال،ري.  
ري والتفددلق علدى ال دق نيكددلأ   معدو: ن دلق ، وجيددلز أأ يكدلأ امسدا  ددا وأالف دلو جيدلز أأ يكدلأ مصدددرا حعدو ال،د 

يتف ل كه مم عطداء نيكدلأ   معدو: تلدي ن دلنا علديق ، و  هدذا ا)خدق داللدة علدى أأ ثدلاب ا)عمداع ن دل مدم هللا 
تلدي مل يكددم عدد  إركددتق  )أ هناعدة العيدداد واجيدة علدديق  ندإتا أدوهددا نقدد نعلددلا مدا ال ي ددعق  إال نعلده نلددل مل يثداكلا علددى 

 ظلما. 
وضمق الفصل يفيد وصدرا ادعائيدا للميال دة   أعظميدة الف دل، وأالف دلو يصدلح )أ يعتدرب با  داي إك ا فعدلع، أي  

ن دل هللا علدديق ، وأأ يعتددرب با  دداي إك الفاعدل ن ددلق ، أي شددرنق  وكددربتق  نيد وع معددو القصددر إك أأ الف ددل الددذي 
 عمللا الصامجاى أبرب ن ل.  صل للذيم رمنلا و 

أتلددي الددذي يي،ددر هللا عيدداده الددذيم رمنددلا وعملددلا الصددامجاىو اسدد  اإلشددارة م بددد لنظددقه الددذي ويلدده، أي تلددي ا ددذبلر  
 الذي هل ن ل حيصل د    اةنة هل أي ا ك،را د  مم امجياة الدنيا. 

كدده عيدداده. و ذندده هنددا لتنمليلدده منمللددة ال ددمق ا نصددلب  والعائددد مددم الصددلة إك ا لصددلع حمددذوي تقددديره: الددذي يي،ددر هللا 
ابعتيددار  دددذي اةدددار علددى هنريقدددة  ذنددده   حنددل وللددده أواختدددار ملسدددى لقلمددهو كتقددددير: مدددم ولمدده، نلمدددا علمدددل معاملدددة 

 ا نصلب  ذي بما حيذي ال مق ا نصلب. 
ة وت،دديد ال،ددني ا ك ددلرة، وهددل مددم وودرأ مندد  وعاصدد  واكددم عدامر ويعقددلب وخلدد  أيي،ددرو ك د  التحتيددة ونددتح ا ل ددد 

ك،دره، إتا أخدربه حبدادر ي دره. ووددرأه اكدم بثدق وأكدل عمددرو و دملة والك دائي أيي،درو كفددتح التحتيدة وسدكلأ ا ل ددة وضدد  
 ال،ني ئففة، يقاع: ك،رى الرجل كت في  ال،ني أك،ره مم ابب نصر إتا اديطه حبادر ي ره. 

أو ضمقه دلب إهنالوه   القررأ   معرض التقريب وترنيد  ال،دأأ، ولدذلي يكدلأ  ومج  العياد ا  اي إك اس  اةاللة 
ملو  أالذيم رمنلا وعمللا الصامجاىو هنا ملو  عط  اليياأ على حنل ولله تعداك أأال إأ أوليداء هللا ال خدلي علديق  وال 

 مم أأولياء هللاو. ه  حيملنلأ الذيم رمنلا وبانلا يتقلأو إت وو  أالذيم رمنلاو ملو  عط  اليياأ 
أودل ال أسددئلك  عليدده أجددرا إال ا ددلدة   القدرىبو اسددتئناي اكتدددائي حناسددية تبددر مددا أعدد للم،ددربني مددم عددذاب ومددا أعددد   

للم منني مم خدق، وضدمق مجاعدة ا  داهنيني مدراد كده ا ،دربلأ ال حمالدة ولدي    الكدال  ال داكق مدا يتدله  منده أأ يكدلأ 
 عنه، نتعني أأ مجلة أول ال أسألك  عليه أجراو بال  م تأن  استئنانا اكتدائيا. أول ال أسألك و جلااب 

ويظقددر  ددا رواه اللا دددي   أسددياب النددملوع عددم وتددادة: أأ ا ،ددربني اجتمعددلا   جممدد  ددد  نقدداع كع ددق  لدديعض: أتددروأ  
ه ماال بما والله له دق مدرة  ، أهدا ال حممدا ي أع على ما يتعاهناه أجرا. ننمللا هذه ا ية،  يعنلأ: إأ باأ تلي مجعنا ل

اتصاع دا حا ويلقا وأها  دا عدرض سديب نملوددا نمللدا   أثنداء ندملوع ا ايى الديت ويلقدا والديت كعددها نتكدلأ مجلدة اكتدائيدة. 
هدي وباأ ملوعقا هنا  ناسية ما سديق مدم تبدر  جداو ا ،دربني وعنداده  ندإأ مناسديتقا  دا معقدا مدم ا ايى ملجدلدة إت 

مم مجلة ما واجه كه القررأ حماجة ا ،ربني،ونفي كده أوهدامق ، واسدتفتح كصدائره  إك النظدر   عالمداى صددق الرسدلعا 
 نقي مجلة اكتدائية ووعا معرتضة كني مجلة أوالذيم رمنلا وعمللا الصامجاىو ومجلة أومم يقرتي   نةو. 
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ال  صدر منق ، وإما )ها  ا يقت  إبكالده إليق  بما أأ نظائرها انتتحا حثدل واكتدئا بأولو إما )ها جلاب عم ب  

تلي مثل ولله تعاك أول ما سألتك  مم أجر نقل لك و وولله أول ما أسألك  عليه مم أجر وما أم مم ا تكلفنيو وولله 
وضدمق أعليدهو عائدد إك القدررأ ا فقدل  أول ال أسألك  عليه أجرا إأ أجري إال على هللا وأمرى أأ أبدلأ مدم ا  دلمنيو 

 مم ا قا . 
  سدددددددددددددددددلرة  وا)جر: اةملاء الذي يعطاه أ د على عمل يعمله، وتقد  عند ولله تعاك أإأ هللا عنده أجر عظي و 

 كراءة. 
دنياو   سددلرة وا ددلدة: ابيددة وا عاملددة امج ددنة ا ،دديقة معاملددة ا تحدداكني، وتقدددما عنددد وللدده أمددلدة كيددنك    امجيدداة الدد 

العنكيددلى. والكددال  علددى تقدددير م دداي أي معاملددة ا ددلدة، أي اجملاملددة كقرينددة أأ ابيددة ال ت ددأع )هددا انيعددار وانفعدداع 
 نف اين. 

 وأ و للظرنية اجملازية )أ جمرورها وهلأالقرىبو ال يصلح )أ يكلأ مظرونا نيه.  
 بثق العروض مجري أ و بقلله أوجاهدوا   هللاو.   ومعو الظرنية اجملازية هنا: التعليل، وهل معو 
 والقرىب: اس  مصدر بالرجعى والي،را، وهي وراكة الن ب، واع تعاك أورى تا القرىب  قهو، وواع زهق:           
 وظل  توي القرىب أشد م اضة....الييا وتقد  عند ولله تعاك أولذي القرىبو   سلرة ا)نفاع.   
على ما يقت يه نظمقا: ال أسألك  علدى القدررأ جدملاء إال أأ تدلدوين، أي أأ تعدامللين معاملدة الدلد، أي ددق  ومعو ا ية 

 معاملة العداوة، )جل القراكة اليت كيننا   الن ب القرشي. 
رع و  صحيح الي اري وجام  الرتمذي سئل اكم عياق عم هذه ا ية حب رة سعيد كم جيق ناكتدر سعيد نقداع: ودرىب  

حممد، نقاع اكم عياق عجلا مل يكدم كطدم مدم ودريش إال بداأ لده نديق  وراكدة، نقداع:  إال أأ تصدللا مدا كيدين وكيدنك  مدم 
 القراكة  . 

وتبر القرهنيب عم ال،عيب أنه واع: أبثر الناق علينا   هذه ا ية نكتينا إك اكم عياق ن أله عنقا نكتب أأ رسلع هللا  
وسط الناق   ودريش نلدي  كطدم مدم كطدله  إال وودد ولدده نقداع هللا لده أودل ال أسدألك  عليده صلى هللا عليه وسل  باأ أ

أجدرا إال ا ددلدة   القدرىبو إال أأ تددلدوين   ودراكيت مددنك ، أي تراعدلا مددا كيدين وكيددنك  نتصددوين، نددالقرىب هاهندا وراكددة الددر    
   القرهنيب. بأنه واع: اتيعلين للقراكة إأ مل تتيعلين للنيلة. انتقى بال

وما ن ر كه كعض ا ف ريم أأ ا عو: إال أأ تلدوا أواريب تلفيق معو عدم نقد  ددق منظدلر نيده إك ا)سدللب العدريب، وال  
 تصح نيه رواية عمم يعتد كفقمه. 

م أدلة أما بلأ حمية رع حممد النيب صلى هللا عليه وسل  )جل حمية ماله اتصاع كه خلقا مم أخالق ا  لمني نحاصل م 
 أخرا، وحتديد  دودها مفصل   ال،فاء لعياض. 
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واالستثناء منقط  )أ ا لدة )جل القراكدة لي دا مدم اةدملاء علدى تيليدغ الددعلة ابلقدررأ ولكنقدا  دا تقت ديه ا دروءة نلدي   
 لدة )جل القرىب. استثنالها مم عمل  ا)جر ا نفي استثناء  قيقيا. وا عو: ال أسألك  على التيليغ أجرا وأسألك  ا 

وإيددا سددأد  ا ددلدة )أ معدداملتق  إايه معاملددة ا ددلدة معينددة علددى ن،ددر دعددلة االسددال ، إت تلددني كتلددي ا عاملددة شددكيمتق    
نيرتبلأ مقاومته نيتمكم مم تيليغ دعلة اإلسال  على وجه أبمل. نصارى هذه ا لدة درضا دينيا ال نف  نيه لنف  النيب 

  . صلى هللا عليه وسل
و  كعض ا)خيار ا لضدلعة   أسدياب الندملوع أأ سديب ندملوع هدذه ا يدة: أأ النديب صدلى هللا عليده وسدل   دا ودد  ا ديندة   

بانا تنلكه نلائب ال ي عقا ما   يديده. نقالدا ا)نصدار: إأ هدذا الرجدل هدداب  هللا كده ننجمد  لده مداال، نفعلدلا م أتدله 
واللا له يلما: أنف نا وأملالنا لي، ننمللا. وويل نملع أتلدي الدذي يي،در هللا عيدادهو إك كه، ننمللا. و  رواية: أأ ا)نصار 

وللدده أإندده علددي  كددذاى الصدددورو. و)جددل تلددي ودداع نريددق: إأ هددذه ا ايى مدنيددة بمددا تقددد    أوع ال ددلرة وهددي أخيددار 
 واهية. 
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عدم أأ يتطلدب مدم النداق جدملاء علدى تيليدغ ادددا إلديق  ندإأ النيدلءة  وت منا ا ية أأ النيب صدلى هللا عليده وسدل  مندمله  

أعظ  مرتية   تعلي  امجق. وهدي ندلق مرتيدة امجكمدة، وامجكمداء تنملهدلا عدم أخدذ ا)جدر علدى تعلدي  امجكمدة، ندإأ امجكمدة 
ى التيليغ، نقاع  كاية عم خق بثق واخلق الكثق ال تقاكله أعراض الدنيا، ولذلي أمر هللا رسله ابلتنمله عم هنلب جملاء عل

 نلح أوما أسألك  عليه مم أجر إأ أجري إال على رب العا نيو. وبذلي  كى عم هلد وصاحل وللط وشعيب. 
[و تذييل ةملة أتلي الذي يي،ر هللا عياده الذيم رمنلا 23أومم يقرتي   نة نملد له نيقا   نا إأ هللا دفلر شكلر  

ا عمل م مم   نة زدمه   نا مم تلي الف ل الكيق. وهذا   معو ولله تعاك أوهللا وعمللا الصامجاىو وا عو: وبلم
 ي اع   م ي،اءو واللاو اعرتاضية. 

واالورتاي:انتعاع مم القري، وهل االبت اب، ناالورتاي ميال ة   الك ب نظق االبت داب، ولدي  خاصدا اببت داب  
جرة، إتا و،در ورنقدا، كك در القداي، وهدل مجالهدا، أي و،در علدهدا، ال لء واأ باأ ود دلدب نيده، وأصدله مدم ودري ال،د

 وتقد  عند ولله تعاك أوليقرتنلا ما ه  مقرتنلأو   سلرة ا)نعا ، وعند ولله أوأملاع اورتنتملهاو   سلرة كراءة. 
ارى حنمللدة اةلامدد وامج نة: الفعلة تاى امج م صفة م،يقة دليا   استعماع القدررأ وال دنة علدى الطاعدة والقركدة نصد 

علما ابل لية وهي م،تقة مم امج م وهل مجاع الصلرة. وامج م: ضدد القديح وهدل صدفة   الدذاى تقت دي ويدلع منظرهدا 
  نفدلق الدرائني ومديلق  إك مداومدة م،دداهد ا. وتلصد  ا عندلايى ابمج دم ندقاد كدده بدلأ الفعدل أو الصدفة حممدلدة عنددد 

 العقلع مردلاب   االتصاي هبا. 
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و ددا بانددا امج ددنة مددأخلتة مددم امج ددم جعلددا الددملايدة نيقددا مددم الددملايدة   امج ددم مراعدداة )صددل االشددتقاق نكدداأ تبددر  
امج م مم اةناق ا عرب عنه جبناق االشتقاق حنل ولله تعاك أنأو  وجقي للديم القي و، وصار ا عدو ندملد لده نيقدا  داثال 

 دا. 
ق عمله وال تكلأ الملايدة كعمل يعمله دقه )ها تصق عمدال ي دتحق الدملايدة أي دا ندال ويتعني أأ الملايدة نيقا زايدة مم د 

تنتقي الملايدة نتعني أأ ا راد الدملايدة   جدملاء أمثاددا عندد هللا. وهدذا معدو وللده تعداك أمدم جداء ابمج دنة نلده ع،در أمثادداو 
 :  مم ه  حب نة نعملقا بتيقا هللا عندده ع،در   دناى وولله أوهللا ي اع   م ي،اءو، وولع النيب صلى هللا عليه وسل

 إك سيعمائة ضع   . 
ومجلدددة أإأ هللا دفدددلر شدددكلرو تدددذييل وتعليدددل للدددملايدة لقصدددد حتقيققدددا  أ هللا بثدددقة م فرتددده  دددم ي دددتحققا، بثدددق شدددكره  

إك ترديب ا قرتندني ال ديئاى للمتقركني إليه. وا قصلد ابلتعليل هل وص  ال،كلر، وأما وص  ال فلر نقد تبر لالشارة 
   االست فار والتلكة لي فر د  نال يقنطلا مم ر ة هللا. 

أأ  يقللدددلأ اندددرتا علدددى هللا بدددذاب ندددإأ ي،دددإ هللا خيدددت  علدددى وليدددي و دددح هللا اليطدددل وحيدددق امجدددق ككلمتددده إنددده علدددي  كدددذاى  
م الددديم مددا مل أيتأ كدده هللاو وهددل الكددال  [و إضددراب انتقددايل عطفددا علددى وللدده أأ  ددد  شددرباء شددرعلا ددد  مدد24الصدددور 

ا  رب عنه وا نتقل منه، وا راد االنتقاع إك تلكيو رخر، نادمملة ا قدرة كعدد أأ و لالسدتفقا  التدلكي ي، ندإه  وداللا تلدي 
 ناستحقلا التلكيو عليه. وا عو: أ  واللا انرتا ويقلللنه. 

التلكيو الستمراره  على هذا القدلع ال،دني  مد  ظقدلر دالئدل كطالنده. ندإتا  وجيء كفعل أيقلللأو كصي ة ا  ارن ليتلجه  
 باأ ولد  هذا شنعا مم القلع ناستمراره  عليه أشن . 

ونرن على تلكي ق  على تلي ولله أنإأ ي،إ هللا خيت  على ولييو وهل تفري  نيه خفاء ودوة )أ ا تيادر مم التفري  أأ   
له إليدده مددم االندرتاء علددى هللا وتلبيدد للتددلكيو نكيدد  ي دتفاد هددذا اإلكطدداع مدم ال،ددرط وجلاكدده مدا كعددد الفداء إكطدداع  ددا ن دي

 ا فرعني على التلكيو. 
 وللمف ريم   كياأ هذا التفري  وترتيه على ما ويله أنقا  عديدة ال خيلل معظمقا عم تكل  وضع  اوتنان.  
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جلاكه ا فرعني   ظاهر اللفظ على التدلكيو واإلكطداع أدا دليدل علدى ا قصدلد ابلتفريد  واللجه   كيانه: أأ هذا ال،رط و   

ا ناسب لتلكي ق  وإكطاع ولد ، وتقدير ا فرن هكذا: نكي  يكلأ االنرتاء مني علدى هللا وهللا ال يقدر أ ددا أأ يكدذب 
عم الكال  نال ت تطي  أأ تتقلع عليده، عليه نلل شاء خلت  على وليي، أي سليي العقل الذي يفكر   الكذب نتفح  

أي ولي  مثة  ائل حيلع دوأ م،يئة هللا تلي لل انرتيا عليه، نيكلأ ال،رط بناية عم انتفاء االنرتاء )أ هللا ال يقر مم 
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يكدذب عليده بالمدا، نحصددل هبدذا الدنظ  إجيداز كدددي ، وتكدلأ ا يدة ورييدا مددم وللده تعداك أولدل تقددلع عليندا كعدض ا)واويددل 
 خذم منه ابليمني م لقطعنا منه اللتنيو. )
والكم عطية بلماى وليلة ي يد م ملاها هذا التقرير م تندة لقلع وتادة حمملال على ظاهر اللفظ مم بلأ ما كعد الفاء هل  

ا ا فددرن، ويكددلأ الكدددال  بنايددة عدددم اإلعددراض عددم ودددلد  أانددرتا علدددى هللا بددذابو، أي أأ هللا خياهنددب رسدددلله هبددذا تعري ددد
اب ،دربني. وا عددو: أأ اندرتاءه علددى هللا ال يقمكد   ددن تناصدديلا حممددا صددلى هللا عليده وسددل  العدداء، ندداهلل أوك مددنك   أ 
ي دار علددى انتقداك  رمددة رسدالته و أ يددذب عدم جاللدده ندال ؤعلددلا هدذه الدددعلا أكد  نددإأ هللا لدل شدداء خلدت  علددى وليددي 

 ن ليي القدرة على أأ تن ب إليه بالما. 
وهدذاأ اللجقدداأ أددا ا ناسددياأ  لود  ا يددة، ولفدداء التفريدد ، و دا   ال،ددرط مددم االسددتقياع، وللودلن نعددل ال،ددرط م ددارعا،  

 ناللو  على ولله أعلى ولييو وهل انتقاء بال . 
هبتاه  وحيقدق ومجلة أو ح هللا الياهنلو معطلنة على التفري ، وهي بال  م تأن ، مراد منه أأ هللا  حل ابهنل ا ،ربني و  

 ما جاء كه رسلله صلى هللا عليه وسل . 
وعلى مراعاة هذا ا عو جدرا مجد  مدم أهدل التف دق مثدل الك دائي واكدم ا)نيداري والملجداو والملئ،دري ومل جيعلدلا أو دحو  

ل. وهددذا هددل عطفددا علددى نعددل اةددملاء )أ ا تيددادر أأ هددذا وعددد مددم هللا إبظقددار اإلسددال ، ووعيددد ا ،ددربني  أ ديددنق  زائدد
ا تيادر مم رن  أوحيقو ابتفاق القراء على رنعه، وا راد اببل على هذا: اإلزالة. وا دراد ابلياهندل: الياهندل ا عقدلد وهدل ديدم 

 ال،رك. وابمجق: امجق ا عقلد، وهل اإلسال . 
يلضددح امجددق إبجيدداد أسددياب أو يكددلأ ا عددو أأ مددم شددأأ هللا تعدداك أأ يمليددل الياهنددل ويف ددحه إبجيدداد أسددياب زوالدده وأأ  

ظقلره،  ن يكلأ ظقلره ناضحا ليطالأ الياهنل نلل باأ القررأ مفرتا علدى هللا لف دح هللا كطالنده وأظقدر امجدق، ندا راد 
ابلياهنل: جن  الياهنل، وابمجق جن  امجق، وتكلأ اةملة بالتذييل للتفري . وا عدو ا)وع أن دب ابالسدتئناي، وإلنادتده 

 ا ه  عليه ونصر ا  لمني عليق . اللعيد إبزالة م
وعلى بال ا عنيني نقلله أو ح هللا الياهنلو بال  م تأن  لدي  معطلندا علدى جدملاء ال،درط إت لدي  ا عدو علدى: إأ ي،دأ  

هللا  ح الياهنل، كل هل حتقيق بله للياهنل بقلله تعاك أإأ الياهنل باأ زهلواو، بما دع عليه رن  أوحيق امجق ككلماتدهو، 
عل أ حو مرنلن و قه ظقلر اللاو   رخره، ولكنقا  ذنا ختفيفا   النطق، وتي   ذنقا   النطدق  دذنقا   الرسد  نف

اعتيارا حباع النطق بما  ذي واو أسندن الملابنيةو وواو أويدن اإلن اأ ابل،ر دعاءه ابخلقو. وتبر   الك،اي أأ اللاو 
 ه نيما رأيا. ثيتا   كعض ا صا   ومل يعينه وال تبره دق 

وإظقار اس  اةاللة   ولله أو ح هللا الياهنلو دوأ أأ يقلع: و ح الياهنل، لتقلية اكم ا  ند إليه مم الدذهم وإلظقدار  
 عناية هللا ححل الياهنل. 

إنادة ا  ارن  وإيا عدع على اةملة االمسية   صل  أو ح هللا الياهنلو نل  يقل: وهللا  حل الياهنل، )نه أريد أأ ما   
مم التجدد والتكرير إ اء إك أأ هذا شأأ هللا وعادته ال تت ل  ومل يقصد حتقيق تلدي وتثييتده )أ إندادة التكريدر تقت دي 

 تلي كطريق الكناية نحصل ال رضاأ. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



و، أو ا ددراد:  واليدداء   أككلماتددهو لل ددييية والكلمدداى هددي: بلمدداى القددررأ والددل ي بقللدده أيريدددوأ أأ ييدددللا بددال  هللا  
 بلماى التكليم ا تعلقة ابإلجياد على ونق علمه بقلله أال ميدع لكلماتهو. 
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وإيددا جدداء هددذا الددرد علدديق   سددللب اخلطدداب للندديب صددلى هللا عليدده وسددل  )أ تلددي أوددلا   االعتندداء كتلقيندده جددلاب   

لت ال  كني أسللب هذه ا ية وأسللب ولله تعاك أول لل شاء هللا تكذييق  )أ ا قا  مقا  تفظي  ليقتاه ، وهذا وجه ا
 ما تللته عليك  وال أدراب  كهو )أ تلي مل يكم م لوا إلكطاع بال  صدر منق . 

ومجلدة أإنده علدي  كدذاى الصددورو تعليددل جملمدلن مجلديت أندإأ ي،دإ هللاو إك وللدده أككلماتدهو، أي )نده ال خيفدى عليده انددرتاء  
صدق حمق. وأتاى الصدورو: النلااي وا قاصد اليت ي مرها النداق   عقدلد . والصددور: العقدلع، أهنلدق عليقدا مفرت وال 

 الصدور على االستعماع العريب، وود تقد  عند ولله تعاك أإنه علي  كذاى الصدورو   سلرة ا)نفاع. 
[ وي تجيب الذيم رمنلا وعمللا الصامجاى 25أ أوهل الذي يقيل التلكة عم عياده ويعفلا عم ال يئاى ويعل  ما يفعلل  

[و  ا جرا وعيد الذيم حياجلأ   هللا لتأييد ابهنلق  مم وللده تعداك 26ويمليده  مم ن له والكانروأ د  عذاب شديد 
أوالذيم حياجلأ   هللا مم كعد ما استجيب لده  جدتق  دا  دة عندد رهبد  وعلديق  د دب ودد  عدذاب شدديدو. م اتيد  

ء  داد  يدل  اةدملاء كقللده أتدرا الظدا ني م،دفقني  دا ب ديلاو، وولكدل كلصد  نعدي  الدذيم رمندلا كقللده أوالدذيم كلص  سل 
رمنلا وعمللا الصامجاى   روضاى اةناىو، وباأ تلي مظنة أأ يك ر نفلق أهدل العنداد وال داللة، أعقدب إبعالمقد  

 عما سل  مم سيئا  .  أأ هللا مم شأنه ويلع تلكة مم يتلب مم عياده، وعفله كذلي
وهددذا اإلخيددار تعددريض ابلتحددريض علددى ميددادرة التلكددة ولددذلي جدديء نيدده ابلفعددل ا  ددارن الصدداحل لالسددتقياع. وهددل أي ددا  

ك،ارة للم منني  نه ويل تلكتق   ا بانلا نيده مدم ال،درك واةاهليدة ندإأ الدذي مدم شدأنه أأ يقيدل التلكدة   ا  دتقيل يكدلأ 
ني مم ويل، كداللة مجم اخلطاب أو نحلاه، وأأ مم شأنه االستجاكة للذيم أمنلا وعملدلا الصدامجاى مدم ود ويل تلكة التائي

عياده. وبل تلي جري على عادة القررأ   تعقيب الرتهيب ابلرتديب وعك ه. وهذا بله يت مم وعدا للمد منني كقيدلع 
 إ اه  وللعصاة كقيلع تلكتق . 

عم عيادهو معطلندة علدى مجلدة أوإأ الظدا ني دد  عدذاب ألدي و ومدا اتصدل هبدا  دا تقدد   نجملة : أوهل الذي يقيل التلكة 
 تبره وخاصة مجلة: أو ح هللا الياهنلو. 

 واكتناء اإلخيار هبذه اةملة على أسللب اةملة االمسية إلناد ا ثياى  كمقا ودوامه.  
ته وأها شأأ مم شد وأ هللا تعداك عدري كده ركدا لده ال وجميء ا  ند اس  ملصلع إلنادة اتصاي هللا تعاك ح ملأ صل 

 يت ل  )نه ا ناسب مجكمته وعظمة شأنه ودناه عم خلقه. 
 وإيثار مجلة الصلة كصي ة ا  ارن إلنادة ؤدد م ملنه وتكرره ليعلملا أأ تلي وعد ال يت ل  وال خيتل .  
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ما منعق  أأ تقيل منق  نفقا  و وولله أنلم يقيل مم أ ده  ونعل أويلو يتعدا بأممو االكتدائية اترة بما   ولله أو  
ملء ا)رض تهياو، نيفيد معو ا)خذ لل،يء ا قيلع صادرا مم ا أخلت منه، ويعدا بأعمو نيفيد معو جماوزة ال،ديء 

ناية عدم ا تيداق ا قيلع أو انفصاله عم معطيه وابتله، وهل أشد ميال ة   معو الفعل مم تعديته حبري أممو )أ نيه ب
 ال،يء ا يذوع عند ا يذوع إليه حبيث ال يرد على ابتله. 

نحصلا   مجلة أوهل الذي يقيل التلكة عم عيدادهو أركد  ميال داى: كنداء اةملدة علدى االمسيدة، وعلدى ا لصدللية، وعلدى  
 ا  ارعية، وعلى تعدية نعل الصلة بأعمو دوأ أممو. 

ية امتثدداال لطاعدة هللا، وتقدد  الكدال  عليقدا عندد وللدده تعداك أنتلقدى أد  مدم ركده بلمدداى والتلكدة: اإلودالن عدم نعدل ا عصد 
نتاب عليهو   سلرة اليقرة. وويلع التلكة منة مدم هللا تعداك )نده لدل شداء  دا رضدي عدم الدذي اودرتي اةر دة ولكنده جعلقدا 

 مقيللة مجكمته ون له. 
ائيني أو دددق تلددي، إ دداء إك أأ هللا رنيددق كعيدداده  قددا  العيلديددة نددإأ اخلددالق و  تبددر اسدد  العيدداد دوأ حنددل: الندداق أو التدد 

 والصان  حيب صالح مصنلعه. 
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والعفل: عد  م اخذة اةاين جبنايته. وال يئاى: اةرائ  )ها سيئة عند ال،رن. والعفل عم ال يئاى يكلأ ك يب التلكدة   

ورتنقا العاصدي ويدل تلكتده، ويكدلأ كددوأ تلدي مثدل العفدل عدم ال ديئاى عقدب امجد  ا دربور،  أ يعفل عم ال يئاى اليت ا
ومثل العفل عم ال يئاى )جل ال،قادة   سييل هللا، ومثل العفل عم ال يئاى لكثدرة امج دناى  أ  حدى عدم العاصدي 

 عم الص ائر ابجتناب الكيائر. مم سيئاته ما يقاكل مقدارا مم   ناته على وجه يعلمه هللا تعاك، ومثل العفل 
والتعري    أال يئاىو تعري  اةن  ا راد كه االست راق وهل عا  ئصدلم ك دق ال،درك وداع تعداك أإأ هللا ال ي فدر أأ  

ي،رك كهو ولي أأ ؤعله علضا عم ا  اي إليه، أي عدم سديئاى عيداده نديع  مجيد  العيداد عملمدا ئصلصدا اب)دلدة ددذا 
 اللجه ا)وع. امجك  بما   

ومجلدة أويعلد  مددا يفعلدلأو معرتضدة كددني ا تعاهنفداى أو   ملضدد  امجداع، وا قصدلد: أندده ال خيفدى عليده شدديء مدم أعمدداع  
 عياده خقها وشرها. 

وورأ اةمقلر أما يفعللأو كياء ال يية، أي ما يفعل عياده. وورأ  ملة والك ائي و ف  عم عاص  وخلد  كتداء اخلطداب  
 اللتفاى. على هنريقة ا

 واالستجاكة: ميال ة   اإلجاكة، وخصا االستجاكة   االستعماع ابمتثاع الدعلة أو ا)مر.  
وظاهر النظ  أأ ناعل أي تجيبو ضمق يعلد إك ما عاد إليه ضمق أوهل الذي يقيل التلكةو وأأأ الذيم أمنلاو مفعلع  

 أي تجيبو وأأ اةملة معطلنة على مجلة أيقيل التلكةو. 
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وال الب   االستعماع أأ يقاع: استجاب له، بقلله أادعلين أستجب لكد و وودد حيدذنلأ الدال  نيعدونده كنف ده، بقدلع   
 بعب كم سعد:          

ودان دعدددا اي مدددم جييدددب إك النددددا                      نلددد  ي دددتجيه عندددد تاك جمدددديب وا عدددو: أأ هللا ي دددتجيب دددد  مدددا   
 ما يدعلنه. يرجلنه منه مم ثلاب، و 

وجيددلز أأ يكددلأ أالدددذيم أمنددلاو ناعددل أي دددتجيبو أي ي ددتجييلأ هلل نيطيعلنددده وتكددلأ مجلددة أوي دددتجيبو عطفددا علدددى  
 جمملن مجلة أوهل الذي يقيل التلكةو، أي تلي شأنه وهذا شأأ عياده ا  منني. 

وأعظد   دا أملدلا  دني اسدتجاكلا لده  ومعو أويمليده  مم ن لهو علدى الدلجقني أنده يعطديق  مدا أملدلا مدم دعدائق  وعملقد  
ولرسلله، وأنه يعطيق  مم الثلاب أبثر  ا عمللا مم الصامجاى إت جعل د  امج نة كع،ر أمثادا إك سيعمائة ضع  بما 

   امجديث، وأنه يعطيق  مم خق الدنيا ما مل ي ألله إايه بل تلي )نه لطي  هب  ومدكر  صامجق . 
والدملايدة برامدة للمد منني، أظقدر اسد  أالدذيم أمندلاو وجديء كده ملصدلال للداللدة علدى أأ اإل داأ هدل و ا باندا االسدتجاكة  

 وجه االستجاكة د  والملايدة د . 
ومجلة أوالكانروأ د  عذاب شديدو اعرتاض عائد إك ما سيق مم ولله أترا الظا ني م،فقني  ا ب يلا وهل واو  هب و  

 الدوا  على الكفر كعد نتح ابب التلكة د . تلبيدا لللعيد وحتذيرا مم 
[و عطد  علدى مجلدة 27أولل ك ط هللا الرزق لعياده لي لا   ا)رض ولكم ينملع كقددر مدا ي،داء إنده كعيداده خيدق كصدق  

 أويمليده  مم ن لهو أو على اجململن مم مجلة أوي تجيب الذيم أمنلاو ومم مجلة أويمليده  مم ن لهو. 
  االسدددتدراك واال دددرتاق نإهدددا ت،دددق إك جددلاب عدددم سددد اع مقددددر   نفددد  ال دددام  إتا مسددد  أأ هللا وملودد  معناهدددا ملوددد 

ي تجيب للذيم أمنلا وأنه يمليده  مم ن له أأ يت اءع   نف ه: أأ  ا ي أع ا  منلأ سعة الرزق والي طة نيه نقد باأ 
رزاوق  وواهنعلا معاملتق ، نيجاب  أ هللا لل ك دط ا  منلأ أاي  صدر اإلسال     اجة وضيق رزق إت منعق  ا ،ربلأ أ

الرزق للناق بلق  لكاأ ك طه مف دا د  )أ الذي ي ت ين يتطروه ن دياأ االلتجداء إك هللا، وحيملده علدى االعتدداء علدى 
كق هدذا الناق نكاأ مم خدق ا د منني ا جدل دد  أأ ال يي دط دد    الدرزق، وبداأ تلدي منلهندا حبكمدة أرادهدا هللا مدم تدد

 العامل تطرد   الناق م منق  وبانره  واع تعاك أإأ اإلن اأ ليط ى أأ رره است وو. 
وود باأ   تلدي للمد مم نائددة أخدرا، وهدي أأ ال ي،د له دنداه عدم العمدل الدذي كده يفدلز   ا خدرة ندال ت،د له أملالده  

 ني واع لألنصار  ا تعرضلا له كعد صالة الصديح وودد عنه، وهذا االعتيار هل الذي أشار إليه النيب صلى هللا عليه وسل  
جاءه ماع مم اليحريم  نلهللا ما الفقر أخ،ى عليك  ولكم أخ،ى عليك  أأ تي ط عليك  الدنيا بما ك طا على مدم 

 ويلك  نتنان لها بما تنان لها و لكك  بما أهلكتق   . 
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ولله ألعيادهو يع  مجي  العياد. ومم هذه الكلية حتصل نائدة ا   وع عليه اةملئدي  وود وردى هذه ا ية ملردا بليا )أ  
اخلام اب  منني م  إنادة امجكمة العامة مم هذا النظا  التكليين، نكانا هذه اةملة هبذا االعتيار حنمللة التذييل  ا نيقدا 

ي  مدم  كمتده أأ خيد  أوليداءه و ملكده كنظدا  تكدليين مم العمل ، أي أأ هللا أس  نظا  هذا العامل على ودلانني عامدة ولد
دنيلي ولكنه خصق  حعاين القرب والرضى والفلز   امجياة ا)كدية. ورحا خصق  حا أراد ختصيصق  كه  ا يرج  إك إوامة 

 امجق. 
ييثدة، وداع كعدض والي ي: العدواأ والظل ، أي لي ى كع ق  على كعض )أ ال و مظنة اليطر وا)شر إتا صادي نف دا خ 

 كين جر  مم هنيء مم شعراء امجماسة:          
 إتا أختصيتمل بنت  عدوا                      وإأ أجدكتمل بنت  عياال وليعض العرب ان،ده   الك،اي:            
لمدا بداأ سدييا للي دي إال وود جعل الدلمسي ينيدا كيندنددا                      وكدني كدين رومداأ نيعدا وشدل طا نأمدا الفقدر نق  

ك يا م،لاب ح انة بي ي اةائ  ابالنتكاك ابلعن  نذلي لندرته ال يلتفا إليه، على أأ ال دياق لييداأ  كمدة بدلأ الدرزق 
 كقدر ال ليياأ  كمة   الفقر. 

نظدر عدم بدلأ هدذا نالتالز  كدني ال،درط وجلاكده   وللده أولدل ك دط هللا الدرزق لعيداده لي دلاو  اصدل هبدذه ال دييية كقطد  ال 
ال يب ود خيلفه ضده أي ا، على أأ كدني ك دط الدرزق وكدني الفقدر مراتدب أخدرا مدم الكفداي وضديق الدرزق واخلصاصدة، 

 والفقر، وهي متفاوتة نال إشكاع   التعليل. 
نتمنيناهددا  وعدم خيدداب كددم ا)رى  نينددا نمللددا هددذه ا يددة، وتلددي أم نظدرم إك أمددلاع كددين الن ددق وكددين وريظددة وكددين وينقددان 

ننمللا  ، وهذا  ا  ل ولما على ظم هذه ا يدة مدنيدة بمدا تقدد    أوع ال دلرة. وهدذا إأ صدح عدم خيداب نقدل أتويدل 
 منه )أ ا ية مكية وخياب أنصاري نلعله مس  اثيل كع ق  ليعض هبذه ا ية ومل يكم مسعقا مم ويل. 

 ا، وهذا خرب ضعي . وروي أها نمللا   أهل الصفة انلا سعة الرزق ننملل 
ومعدو ا يددة: لدل جعددل هللا مجيدد  النداق   ك ددطة مددم الدرزق الختددل نظددا   يدا   كي ددي كع ددق  علدى كعددض )أ كع ددق   

ا)دنياء حتدثه نف ه ابلي ي لتدلنر أسدياب العددواأ بمدا علمدا نيجدد مدم ا ي دي عليده ا قاومدة وهكدذا، وتلدي مفدض إك 
 اختالع نظامق . 

ك ددط الدرزق لدديعض العيدداد بمدا هددل م،دداهد ال يف ددي إك مثدل هددذا الف دداد )أ ال دو وددد يصددادي نف ددا وهبدذا تعلدد  أأ  
صامجة ونف ا ددا وازن مدم الدديم ندال يكدلأ سدييا للي دي، ندإأ صدادي نف دا خييثدة و وازن ددا نتلدي  الدة مدرة هدي مدم 

اء وددقة اةماعدة ندال يف دي إك ن داد عدا  وال إك مجلة ا) لاع ال يئة   العامل ودا ما يقاومقا   ال،ريعة ونصل الق 
 اختالع نظا . 

وإهنددالق نعددل التنمليددل علددى إعطدداء الددرزق   وللدده تعدداك أولكددم ينددملع كقدددرو اسددتعارة )ندده عطدداء مددم رنيدد  ال،ددأأ، ن،دديه  
 ابلنازع مم علل وتكرر مثل هذا اإلهنالق   القررأ. 

 والقدر كفتحتني: ا قدار والتعيني.  
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 أما ي،اءو أأ م،ديئته تعداك جاريدة علدى وندق علمده وعلدى مدا يي دره لده مدم ترتيدب ا)سدياب علدى   دب ئتلد  ومعو 
مصاحل ئللواته وتعارض كع قا كيعض، وبذلي تصرناى وتقديراى ال حييط هبا إال علمه تعاك. وبلقا تدخل حتا ولله 

 ويلقا. أإنه كعياده خيق كصقو، وهي مجلة واوعة ملو  التعليل لليت 
وانتتحا بأإأو اليت مل يرد منقا أتبيد اخلرب ولكنقا جملرد االهتما  ابخلرب واإليذاأ ابلتعليل )أ أإأو   مثل هذا ا قدا   

 تقل  مقا  ناء التفري  وتفيد التعليل والركط، ناةملة   تقدير ا عطلنة ابلفاء. 
علددى العلدد  حصدداحل العيدداد وأ ددلاد  ويددل تقددديرها وتقدددير واةمدد  كددني وصددفي أخيددقو وأكصددقو )أ وصدد  أخيددقو داع  

أسياهبا، أي العل  حا سيكلأ. ووصد  أكصدقو داع علدى العلد  ا تعلدق   دلاد  الديت  صدلا، وندرق كدني التعلقدني للعلد  
 اإلدي. 

كم ينملع كقددر مدا [و عط  على مجلة أول28أوهل الذي ينملع ال يث مم كعد ما ونطلا وين،ر ر ته وهل الليل امجميد  
ي،اءو نإأ ال يث سيب رزق عظي  وهل ما ينملله هللا كقدر هل أعل  كه، ونيده تدذبق هبدذه النعمدة العظيمدة علدى النداق الديت 

 منقا معظ  رزوق  امجقيقي د  و)نعامق . 
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ا )هددا أصددل دوا  امجيدداة إبجيدداد ال ددذاء وخصددقا ابلددذبر دوأ دقهددا مددم الددنع  الدنيليددة )هددا نعمددة ال خيتلدد  الندداق نيقدد  

الصاحل للناق والدواب، وهبذا يظقر وو  ولله أومم رايته خلق ال دماواى وا)رض ومدا كدث نيقمدا مدم داكدةو عقدب وللده 
 هنا أوهل الذي ينملع ال يثو. 

 واختيار ا  ارن   أينملعو إلنادة تكرر التنمليل وؤديده.  
 كعدما ونطلاو لإلشارة إك  صلع القنلط وتقرره ح ي زماأ عليه.  والتعيق اب اضي   ولله أمم 
وال يث: ا طر ا ا كعد اةفاي، مسي ديثا اب صدر )أ كه ديث الناق ا  طريم، وتقد  عنده وللده أنيده ي دار النداقو  

   سلرة يلس . 
جدر. وا دراد: مدم كعددما ونطدلا مدم ال يدث والقنلط: اليأق، وتقدد  عندد وللده تعداك أندال تكدم مدم القدانطنيو   سدلرة امج 

 ابنقطان أماراى ال يث ا عتادة وضيق اللوا عم الملرن. 
وصددي ة القصددر   وللدده أوهددل الددذي ينددملع ال يددثو تفيددد وصددر القلددب )أ   ال ددامعني م،ددربني يظنددلأ نددملوع ال يددث مددم  

يث منلهنا اب)سياب ا عتدادة لندملوع ال يدث )هد   تصري الكلابب ونيق  ا  لملأ ال انللأ، نملللا منمللة مم يظم نملوع ال 
 بانلا   اةاهلية يعتقدوأ أأ ا طر مم تصري أنلاء الكلابب. 
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و   ديث زيد كم خالد اةقين واع  خطينا رسلع هللا على إثر مسداء باندا مدم الليدل  نقداع: أتددروأ مداتا وداع رككد ب  
مم واع: مطرم كف ل هللا ور ته نذلي م مم يب بدانر ابلكلبدب،  واع، واع: أصيح مم عيادي م مم يب وبانر يب، نأما

 وأما مم واع:  مطرم كنلء بذا ونلء بذا نذلي بانر يب م مم ابلكلبب  . 
 نقذا القصر ابلن ية للم،ربني وصر ولب أصلي وهل ابلن ية للم لمني وصر ولب تنمليلي.  
 لراو   سلرة اإلسراء. والن،ر: ضد الطي، وتقد  عند ولله تعاك أيلقاه من، 
واستعق هنا للتلسي  واالمتداد. والر ة هنا: ر ته اب اء، وويل: ابل،م  كعد ا طر. وضمق أمم كعدما ونطلاو عائد إك  

 أعيادهو مم ولله أوهل الذي يقيل التلكة عم عيادهو. 
عليده وسدل  هبد  كدذلي كعدد أأ دا  علديق  وود ويل: إأ ا ية نمللا ك ديب رند  القحدط عدم ودريش كددعلة النديب صدلى هللا  

القحددط سددي  سددنني أبلددلا نيقددا اةيدد  والعظددا  وهددل ا ،ددار إليدده كقللدده   سددلرة الدددخاأ أإم باشددفلا العددذاب ولدديال إنكدد  
 عائدوأو. 

: اللق    الصحيح عم عيد هللا كم م علد  أأ رسلع هللا صلى هللا عليه وسل   ا دعا وري،ا بذكله واستعصلا عليه نقاع 
أعين عليق  ك ي  ب ي  يلس . نأاته أكل سفياأ نقاع: اي حممد إأ ولمي ودد هلكدلا ندادن هللا أأ يك،د  عدنق  نددعا. 
م ودداع: تعددلدوأ كعددد  . ووددد بدداأ هددذا   ا دينددة وي يددده مددا روي أأ هددذه ا يددة نمللددا   است ددقاء الندديب صددلى هللا عليدده 

 معة. وسل   ا سأله ا)عرايب وهل   خطية اة
و  روايددة أأ الددذي بلمدده هددل بعددب كددم مددرة و  كعددض الددرواايى   الصددحيح أأ الندديب صددلى هللا عليدده وسددل  ودداع: اللقدد   

 عليي كقريش اللق  اشدد وهنأتي على م ر اللق  اجعلقا عليق  سنني ب نني يلس . 
 أه الياولأ ك كلأ النلأ وختفي  الملاي. وورأ من  واكم عامر وعاص  وأكل جعفر أينملعو كفتح النلأ وت،ديد الملاي. وور  
وتبددر صددفيت أالددليل امجميدددو دوأ دقأددا  ناسدديتقما لإلدائددة )أ الددليل حي ددم إك ملاليدده وامجميددد يعطددي مددا حيمددد عليدده.  

 ووص   يد نعيل حعو مفعلع. 
 وتبر ا قدوي تف ق أين،ر ر تهو كطللن ال،م  كعد ا طر.  
[و  ددا بدداأ إنددملاع 29ى وا)رض ومددا كددث نيقمددا مددم داكددة وهددل علددى مجعقدد  إتا ي،دداء ودددير أومددم رايتدده خلددق ال ددماوا 

ال يث جامعا كني بلنه نعمة وبلنده ريدة دالدة علدى كددي  صدن  هللا تعداك وعظدي  ودرتده ا قت دية انفدراده ابإلديدة، انتقدل مدم 
العدلامل العظيمدة ومدا نيقدا  دا هدل م،داهد للنداق دوأ تبره إك تبر رايى دالة على انفراد هللا تعاك ابإلدية وهي رية خلق 

 وصد االمتناأ. وهذا االنتقاع استطراد واعرتاض كني ا)دراض اليت سياق ا ايى نيقا. 
وا ايى: مج  رية، وهي العالمة والدليل على سيء. وال ياق داع على أأ ا راد رايى اإلدية. وال ماواى: العلامل العليا  

نددا والكلابدددب ومددا ؤدداوز ا)رض مددم اةدددل. وا)رض: الكددرة الدديت عليقددا امجيدددلاأ والنيدداى. واليددث: وضددد  دددق ا ،دداهدة ل
 ا)شياء   أمكنة بثقة. 
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والداكة: ما يدب على ا)رض، أي  ،ي ني،مل الطق )أ الطق  ،ي إتا ندملع وهدل  دا أريدد   وللده هندا أنيقمداو أي   

 ماء، أي كعض ما ي مى ابل ماء وهل اةل وهل ما يللح للناظر مثل وية زرواء على ا)رض   النقار،   ا)رض و  ال
وداع تعداك أأمل يددروا إك الطدق م دد راى   جدل ال ددماءو ندإهنالق الداكددة علدى الطددق ابعتيدار أأ الطددق يددب علددى ا)رض  

 بثقا اللتقاط امجب ودق تلي. 
اواى العلددى مددم ا الئكددة وا)رواح نددال يطلددق عليقددا اسدد  داكددة. وجيددلز أأ تكددلأ   كعددض وأمددا ا لجددلداى الدديت   ال ددم 

ال ماواى ملجلداى تدب نيقا نإأ الكلابدب مدم ال دماواى. والعلمداء يدرتددوأ   إثيداى سدكاأ   الكلابدب، وجدلز 
علددى أندده وددد يكددلأ ا ددراد مددم  كعددض العلمدداء ا تددأخريم أأ   بلبددب ا ددريو سددكام، وودداع تعدداك أوخيلددق مددا ال تعلمددلأو،

الظرنية   ولله أنيقماو ظرنية اجململن ال اةميد ، أي مدا كدث   جممدلن ا)رض وال دماء مدم داكدة، نالداكدة إيدا هدي علدى 
ا)رض، و دددا تبدددرى ا)رض وال دددماء مقرتنتدددني وجددداء تبدددر الددددواب جعلدددا الددددواب مظروندددة نيقمدددا )أ ا)رض حملهندددة 

بدددا ظروي   ظرندده، وا ظدددروي   ظدددري مظددروي   ظدددري مظروندده بمدددا ودداع تعددداك أمدددرو   ابل ددماواى ومت يلدددة منقددا
اليحريم يلتقياأو م واع: أخيرو منقما الل ل  وا رجاأو والل ل  وا رجاأ خيرجاأ مم أ د اليحريم وهدل اليحدر ا لدح ال مدم 

 اليحر العذب. 
االعدرتاض إلدمداو إمكداأ اليعدث   عدرض االسدتدالع علدى ومجلة أوهل على مجعق  إتا ي،داء ودديرو، معرتضدة   مجلدة  

 عظي  ودرة هللا وعلى تفرده ابإلدية. 
وا عددو: أأ القددادر علددى خلددق ال ددماواى وا)رض ومددا نيقمددا عددم عددد  وددادر علددى إعددادة خلددق كعددض مددا نيقمددا لليعددث  

 واةملاء )أ تلي بله سلاء   جلاز تعلق القدرة كه نكي  تعدونه حماال. 
مق اةماعة   ولله أمجعق و عائد إك ما كث نيقما مم داكة ابعتيار أأ الذي تتعلق اإلرادة جبمعه   امج،ر للجملاء وض 

 ه  العقالء مم الدواب أي اإلن . 
 وا راد بأمجعق و  ،ره  للجملاء، واع تعاك أيل  جيمعك  ليل  اةم و.  
ر لالنتصداي  دم ظلمقدا  . وأإتاو ظدري للم دتقيل وهدل هندا وود ورد   أ اديث   الصحيح  أأ كعدض الددواب حت،د 

جمدرد عددم ت ددمم ال،ددرهنية، نالتقدددير:  ددني ي،دداء   م ددتقيل الملمدداأ، وهددل متعلددق بأمجعقدد و. وهددذا الظددري إدمدداو رأ 
أ إلكطاع استدالد  كتأخر يل  اليعث على أنه ال يق  بما  كي عنق    ولله تعاك أويقلللأ من هل ول ع ى أأ يكل 

 وريياو وأيقلللأ من هذا اللعد إأ بنت  صادوني ول لك  ميعاد يل  ال ت تأخروأ عنه ساعة وال ت تقدملأو. 
[و  ا ت منا ا نة إبنملاع ال يدث كعدد القندلط أأ القدل  30أوما أصاكك  مم مصيية حا ب يا أيديك  ويعفلا عم بثق  

أعقيدا تلدي كتنيديقق  إك أأ مدا أصداهب  مدم تلدي اليد ق هدل  أصاهب  جقد مم القحط كلغ هبد  ميلدغ القندلط مدم ال يدث
جملاء على ما اورتنله مم ال،رك تنييقدا ييعدثق  وييعدث ا)مدة علدى أأ يال ظدلا أ دلاد  حندل امتثداع رضدى خدالقق  وحماسدية 

  هللا حا هل جدملاء أنف ق   ن ال حي يلا أأ اةملاء الذي أوعدوا كه مقصلر على اةملاء   ا خرة كل يعلملا أنه ود يصييق
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د    الدنيا، و ا باأ ما أصاب وري،ا مم القحط واةلن اسدتجاكة لددعلة النديب صدلى هللا عليده وسدل  علديق  بمدا تقدد ، 
 وبانا تلي الدعلة مشئة على ما ال ولة كه مم ا)تا، ال جر  باأ ما أصاهب  م ييا على ما ب يا أيديق . 

ي ينددملع ال يددث مددم كعددد مددا ونطددلاو، وأهنلددق ب ددب ا)يدددي علددى ا)نعدداع وا)وددلاع ناةملددة عطدد  علددى مجلددة أوهددل الددذ 
ا نكدرة علددى وجدده اجملدداز كعالودة اإلهنددالق، أي حددا صدددر مدنك  مددم أوددلاع ال،ددرك و)تا للنديب صددلى هللا عليدده وسددل  ونعددل 

 ا نكراى الناشئة عم ديم ال،رك. 
ايى بلقدا وهد  أوك هبدذه ا لعظدة )هد  بدانلا ددق مد منني كلعيدد واخلطاب للم،ربني اكتداء )ه  ا قصلد مم سدياق ا  

 ا خرة وي،مل ا  منني كطريق القياق وحا دع على مشلع هذا امجك  د  مم ا)خيار الصحيحة ومم رايى أخرا. 
    
 

 3873صفحة : 
 
وأكدل جعفدر أحدا ب ديا أيدديك و والياء لل ييية، أي سيب مدا أصداكك  مدم مصديية هدل أعمدالك . وودرأ مند  واكدم عدامر   

علددى أأ أمدداو ملصددللة وهددي ميتدددأ. وأحددا ب دديا أيددديك و ظددري م ددتقر هددل خددرب ا يتدددأ. وبددذلي بتيددا   مصددح  
ا دينة ومصح  ال،ا  وورأ الياولأ أنيما ب ديا أيدديك و كفداء ويدل اليداء وبدذلي بتيدا   مصدح  اليصدرة ومصدح  

رط ناورتأ خربها ابلفاء لذلي، أو هي شرهنية والفاء راكطة ةلاب ال،رط ويكلأ الكلنة، على أأ أماو مت منة معو ال،
 وولن نعل ال،رط ماضيا للداللة على التحقق. 

 وأممو كيانية على القراءتني  ا   ا لصلع واس  ال،رط مم اإلهبا .  
علدى امجادثدة نلدذلي تنلسديا منقددا  وا صديية: اسد  للحادثدة الديت تصديب ك ددر ومكدروه، وودد لملمتقدا هداء التأنيدث للداللددة 

 اللصيفة وصارى امسا للحادثة ا كروهة. 
نقددراءة اةمقددلر تعددني معددو عمددل  الت ددديب )نعدداد  نيمددا يصددييق  مددم ا صدددائب )أ أمدداو   هددذه القددراءة إمددا شدددرهنية  

خلرب، وت،ييققا ابل،رهنية يفيد وال،رط داع على الت يب وإما ملصللة م،يقة ابل،رهنية، نا لصللية تفيد اإل اء إك علة ا
الت يب. ووراءة من  واكم عامر ال تعني الت يب كل ؤلزه )أ ا لصلع ود يراد كه وا د معني ابللص  ابلصدلة، نتحمدل 

 على العمل  ابلقرينة وكتأييد القراءة ا)خرا )أ ا)صل   اختالي القراءاى الصحيحة احتاد ا عاين. 
 ا تماع أأ يكلأ ا قصلد ابخلطداب نريقدا معيندا وأأ يكدلأ ا قصدلد كده مجيد  النداق، وبدذلي   وبلتا القراءتني سلاء   

 أأ يكلأ ا راد مصائب معينة  صلا   ا اضي، وأأ يراد مجي  ا صائب اليت  صلا واليت حتصل. 
ددد  علددى أعمدداد  الدديت ال ومعددو ا يددة علددى بددال التقددديريم يفيددد: أأ  ددا يصدديب الندداق مددم مصددائب الدددنيا مددا هددل جددملاء  

 يرضاها هللا تعاك بمثل ا صيية أو ا صائب اليت أصاكا ا ،ربني )جل تكذييق  وأتاه  للرسلع صلى هللا عليه وسل . 
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م إأ بانا أماو شرهنية بانا داللتقا على عمل  مفقلمقدا ا يدني حبدري أمدمو الييانيدة أظقدر )أ شدرهنقا ا اضدي يصدح  
 تقيل بما هل بثق   ال،روط ا صلدة كفعل ا  ي والتعليق ال،درهني  ح دقا للم دتقيل، وإأ باندا أأ يكلأ حعو ا 

 أماو ملصللة بانا داللتقا حمتملة للعمل  ولل صلم )أ ا لصلع يكلأ للعقد ويكلأ للجن . 
جملاء علدى سدلاء أعمداد  وإتا  وأايما باأ نقل داع على أأ مم ا صائب اليت تصيب الناق   الدنيا ما سلطه هللا عليق   

باأ تلي ركتا ابلن ية )مق معينني باأ نيه نذارة وحتدذير ل دقه   دم يفعدل مدم جدن  أنعداد  أأ حتدل هبد  مصدائب   
الدنيا جملاء على أعماد  زايدة   التنكيل هب  إال أأ هذا اةملاء ال يطرد نقد جيازي هللا ولمدا علدى أعمداد  جدملاء   الددنيا 

ملاء ا خرة، وود يرتك ولما إك جملاء ا خرة، نجملاء ا خرة   اخلق وال،ر هل ا طرد ا لعلد كه، واةملاء   الددنيا ودد م  ج
 حيصل وود ال حيصل بما واع تعاك أويعفل عم بثقو بما سنيينه. 

ء كطريق الكلية ولله تعاك أنأمدا وهذا ا عو ود تكرر تبره   رايى وأ اديث بثقة كلجه الكلية وكلجه اةملئية، نمما جا 
اإلن اأ إتا ما اكتاله ركه نأبرمه ونعمه نيقلع ريب أبرمين وأما إتا ما اكتاله نقدر عليه رزوده نيقدلع ريب أهدانين بدال كدل ال 

لدى تكرملأ اليتي  وال حت لأ على هنعا  ا  كني وأتبللأ الرتار أبال  أو ا يدة، نقللده أكدل ال تكرمدلأ اليتدي و مرتدب ع
وللده أبدالو ا رتدب علددى وللده أنيقدلع ريب أبدرمينو ووللدده أنيقدلع ريب أهدانينو، نددع علددى أأ الكرامدة واإلهاندة إيدا ت ددييا 
علددى عددد  إبددرا  اليتددي  وامجددض علددى هنعددا  ا  ددكني،وواع تعدداك أظقددر الف دداد   الددرب واليحددر حددا ب دديا أيدددي الندداق 

 ليذيقق  كعض الذي عمللا لعلق  يرجعلأو. 
    
 

 3874صفحة : 
 
و  سددنم الرتمددذي: أأ رسددلع هللا صددلى هللا عليدده وسددل  ودداع أال تصدديب عيدددا نكيددة نمددا نلوقددا أو دوهددا إال كددذنب ومددا   

يعفل هللا عنه أبثرو. وهل ينظر إك تف ق هذه ا ية، وأما جاء على وجه اةملئية نمنه ولله تعاك  كاية عم نلح أنقلدا 
دفدارا يرسددل ال دماء علدديك  مددرارا و دددب   مددلاع وكندني وجيعددل لكد  جنداى وجيعددل لكد  أهدداراو اسدت فروا رككد  إندده بداأ 

وولله  كاية عنه أأأ اعيدوا هللا واتقله وأهنيعدلأ ي فدر لكد  مدم تندلكك  ويد خرب  إك أجدل م دمىو   سدلرة ندلح. ووللده 
الدددنياو ا يددة   سددلرة اليقددرة، ووللدده أإأ الددذيم خطدااب ليددين إسددرائيل أنمددا جددملاء مددم يفعددل تلددي مدنك  إال خددملي   امجيدداة 

اختذوا العجل سيناد  د ب مم رهب  وتلدة   امجيداة الددنيا وبدذلي جندملي ا فدرتيمو ووداع  كايدة عدم ملسدى أأ لكندا حدا 
  نعل ال دفقاء منداو أوإت أتتأ ركدي لييعدثم علديق  إك يدل  القيامدة مدم ي دلمق  سدلء العدذاب إأ ركدي ل دري  العقدابو 

ا)عراي، وواع   نرعلأ أنأخذه هللا نكاع ا خرة وا)وكو، وواع   ا نانقني أأوال يروأ أه  يفتنلأ   بدل عدا  مدرة أو 
 مرتني م ال يتلكلأ وال ه  يذبروأو   كراءة. 
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صالة كعد الصالة، و   ديث الرتمذي واع النيب  نقل ا)ودا  إك اةماعاى، وإسيا  اللضلء   ا كروهاى، وانتظار ال 
مم حيانظ عليقم عاش خبق وماى خبدق  ، و  ابب العقدلابى مدم رخدر سدنم اكدم ماجده عدم النديب صدلى هللا عليده وسدل   

 وإأ الرجل ليحر  الرزق ابلذنب يصييه  . 
 أيخدذ مدم و  الي اري واع خياب كم ا)رى  إم رمنا ابهلل وجاهدم   سدييله نلجدب أجدرم علدى هللا نمندا مدم تهدب مل 

أجره شيئا منق  مصعب كم عمق، ماى وما ترك اال... بنا إتا دطيندا هبدا رأسده كددى رجداله وإتا دطيندا رجليده كددا رأسده 
نأمرم رسلع هللا صلى هللا عليه وسل  أأ ن طي هبا رأسده ون د  علدى رجليده مدم اإلتخدر ومدنق  مدم عجلدا لده مثرتده نقدل 

 يقدهبا  . 
لدنيا تكلأ جملاء على نعل ال،ر نكذلي خقاى الدنيا ود تكلأ جملاء على نعل اخلق وداع تعداك وإتا بانا ا صيية   ا 

أأال إأ أولياء هللا ال خلي عليق  وال ه  حيملنلأ الذيم رمنلا وبانلا يتقلأ د  الي،را   امجيداة الددنيا و  ا خدرةو، ووداع 
إأ بندا خلدداهنئنيو أي مدذنيني، أي وأندا مل تكددم خاهنئدا، وودداع  كايدة عدم إخددلة يلسد  أودداللا اتهلل لقدد رثدرك هللا علينددا و 

أندددآاته  هللا ثدددلاب الددددنيا و  دددم ثدددلاب ا خدددرةو   رع عمدددراأ ووددداع أوبددداأ أكلأدددا صدددامجا ندددأراد ركدددي أأ ييل دددا أشددددأا 
لفنق    وي ت رجا بنملأا ر ة مم ركيو   سلرة الكق ، وواع أوعد هللا الذيم رمندلا مدنك  وعملدلا الصدامجاى لي دت 

 ا)رض بما است ل  الذيم مم ويلق و إك ولله أولييدلنق  مم كعد خلنق  أمناو   سلرة النلر. 
وهذا بله ال يدنقض اةدملاء   ا خدرة، نمدم أنكدروا تلدي ووداللا: إأ اةدملاء إيدا حيصدل يدل  القيامدة لقللده تعداك أملدي يدل   

خدرة دار اةدملاء، نداةلاب عدم ودلد : هدل أنده لدي  بدلأ مدا يصديب مدم الديمو أي يدل  اةدملاء وإيدا الددنيا دار تكليد  وا 
ال،ر واخلق   الدنيا جملاء على عمل حطرد، وال متعني له نإأ لذلي أسيااب بثقة وتدنعده أو تددن  كع دا منده جدلاكر بثدقة 

 وهللا يقدر تلي استحقاوا ودنعا ولكنه  ا يمليده هللا كه اةملاء إأ شاء. 
صامجني نكياى ومصائب ورال  نتكدلأ كلدلا وزايدة   ا)جدر و دا ال يعلمده إال هللا، وودد تصديب ا  درنني وود تصيب ال 

خقاى ونع  إمقاال واستدراجا و)سياب دق تلي  ا ال حيصيه إال هللا وهل أعل  خبفدااي خلقده وندلاايه  ومقدادير أعمداد  
صددادر اخلددق وال،ددر ودداع تعدداك أولددل علدد  هللا ندديق  خددقا مددم   ددناى وسدديئاى، واسددتعداد نفلسددق  وعقددلد    تلدد  م

 )مسعق  ولل أمسعق  لتلللا وه معرضلأو. 
و ددا اختدديط نيدده ضددعفاء ا عرنددة ووصددار ا)نظددار أأ زعدد  أهددل القددلع ابلتناسددو أأ هددذه ا صددائب الدديت ال نددرا دددا أسدديااب  

ك يب جملاء ا)رواح ا لدعة   ا)ج ا  اليت ن،اهدها  واخلقاى اليت تظقر   ملاهنم حت  هبا مقت ياى ال،رور إيا هي
على ما بانا أصاكته مم مقت ياى ا) دلاع الديت عرضدا ددا   مدررم ويدل أأ تلضد    هدذه ا)ج داد الديت نراهدا، وودد 

ئ  عملا عما يرد على هذا الملع  مم س اع عدم سديب إيددان ا)رواح ال،دريرة   ا)ج داد ا ي درة للصدامجاى والعكد  نيد
 ما يفرتوأ. 
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نقلله أويعفل عم بثقو عط  علدى مجلدة أومدا أصداكك  مدم مصديية حدا ب ديا أيدديك و، وضدمق أيعفدلو عائدد إك مدا   

عداد إليده ضددمق أومدم رايتدده خلدق ال دماواىو. وهددذا ي،دق إك مددا يدرتاءا لنددا مدم ختلد  إصدداكة ا صديية عددم كعدض الددذيم  
ومم ضد تلي  ا تصيب ا صائب كعدض الدذيم رمندلا وعملدلا الصدامجاى، وهدل إمجداع ييينده علدى ب يا أيديق  جرائ ، 

اةملة أأ ما يعلمه هللا مم أ لاع عيادة وما ت لب مم   نا   على سيئا  ، ومدا تقت ديه  كمدة هللا مدم إمقداع كعدض 
ض وتت اوط وا لنق ييحدث عدم ا)سدياب ندإأ عياده أو مم اكتالء كعض ا قركني، وتلي مراتب بثقة وأ لاع ئتلفة تتعار 

 أعجملته نلض العل  إك هللا. 
وا عو: أنه تعاك يعفل، أي يصفح نال يصيب بثقا مم عياده الذيم استحقلا جملاء ال لء كعقدلابى دنيليدة )نده يعلد  أأ  

رة نددإأ نيدده أدلددة أخددرا مددم الكتدداب تلددي أليددق هبدد . نددا راد هنددا: العفددل عددم ا  اخددذة   الدددنيا وال عالوددة دددا جبددملاء ا خدد
 وال نة. 

 وأبثقو صفة بذوي، أي عم خلق أو مق.  
[و عط  على مجلة أويعفدل عدم بثدقو، وهدل 31أوما أنت  حعجمليم   ا)رض وما لك  مم دوأ هللا مم ويل وال نصق  

 ا رتاق، أي يعفل عم ودرة نإنك  ال تعجملونه وال ت ليلنه ولكم يعفل تف ال. 
 ا عجمل: ال الب دقه ابنفالته مم وي ته. و  
 وا عو: ما أنت  كفالتني مم ودرة هللا. واخلطاب للم،ربني.  
وا عدددو: أأ هللا أصددداكك  حصددديية القحدددط م عفدددا عدددنك  كرنددد  القحدددط عدددنك  ومدددا أندددت  حفلتدددني مدددم وددددرة هللا إأ شددداء أأ  

نك  عائدوأو، وولع النيب صلى هللا عليه وسل  )يب سفياأ  ني يصييك ، نقل مم معو ولله أإم باشفلا العذاب وليال إ
 دعا كرن  القحط عنق  أتعلدوأ كعدو وود عادوا نأصاهب  هللا كيط،ة كدر واع أيل  نيطش اليط،ة الكربا إم منتقملأو. 

منعدة حبلدلد    مكددة  وتقييدد النفدي كقللده أ  ا)رضو إلرادة التعمدي ، أي   أي مكداأ مددم ا)رض لدئال حي ديلا أهد    
الديت أمنقددا هللا تعدداك ، وتلددي أأ العددرب بددانلا إتا خددانلا سددطلة ملددي أو عظددي  سددكنلا اةقدداى الصددعية، بمددا ودداع الناك ددة 

 تابرا حتذيره ولمه مم ترصد النعماأ كم ا نذر د  ومصحا د ا          
 ب نجنيا  رة الندار إما عصيا نإين دق منفلدا                      مين اللصا  
 أو أض  الييا   صماء م لمة                      مم ا ظامل تددعدى أ  صدار   
تدان  الناق عنا  ني نربيقدا                      تقيد العق ال ي ري هبا ال اري وجيء ابخلرب مجلة امسيدة   وللده أومدا   

 ه، أي نفي إعجازه  ركا ال يت ل  نق    مكنة خالقق . أنت  حعجمليمو للداللة على ثياى اخلرب ودوام
و ا أنداد وللده أومدا أندت  حعجدمليم   ا)رضو أأ يكدلأ دد  منجدى مدم سدلطة هللا كنفدي أأ يكدلأ دد  ملجدأ يلجدأوأ إليده  

يمدنعك  مدم لينصره  ويقيق  مم عذاب هللا نقاع أومدا لكد  مدم دوأ هللا مدم ويل وال نصدقو أي لدي  لكد  ويل يتدلالب  ن
 سلطاأ هللا وال نصق ينصرب  على هللا إأ أراد إصاكتك  نت ليلنه، نجمعا ا ية نفي ما هل معتاد كينق  مم وجله اللواية. 
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وأمم دوأ هللاو ظري م تقر هل خق رأ عم أويلووأنصدقو، واخلدق ا)وع هدلألك و. وتقددمي اخلدربيم لالهتمدا  ابخلدرب  
 ولتعجيل  سق  مم تلي. 

[ إأ ي،أ ي كم الرايح نديظللم روابدد علدى ظقدره إأ   تلدي  ايى لكدل 32ومم رايته اةلاري   اليحر با)عال  أ 
[و  ا جرا تذبقه   أ ما أصاهب  مم مصيية هل م يب 34[ أو يلكققم حا ب يلا ويع  عم بثق 33صيار شكلر 

رة أخرا كقلله أويعفل عم بثقو، وأعقب  ه    امجالتني عم اورتاي أعماد ، وتذبقه  حبللع ا صائب اترة وب،فقا ات
دددق خددارجني عددم وي ددة القدددرة اإلديددة سدديق ددد  تبددر هددذه ا يددة جامعددة مثدداال إلصدداكة ا صددائب وظقددلر ئائلقددا ا  يفددة 

عظدي  وددرة هللا ا دذبرة حدا ي فلدلأ عنده مدم وددرة هللا والديت ودد أتا حدا أندذروا كده وودد تنك،د  عدم ددق ضدر، ودلديال علدى 
تعداك وأه ال حمدي  عدم إصداكة مدا أراده، وإدماجددا للتدذبق كنعمدة ال دق   اليحدر وت دد ق اليحدر للنداق ندإأ تلدي نعمددة، 
واع تعاك أوالفلي اليت ؤري   اليحر حا ينف  الناقو   سلرة اليقرة، نكانا هذه اةملة اعرتاضا مثل مجلة أومم رايته 

 . خلق ال ماواى وا)رضو
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 وا ايى: ا)دلة الدالة على امجق.   
واةلاري: مج  جارية صفة بذوي دع عليه تبر اليحر، أي ال فم اةلاري   اليحر بقلله تعداك   سدلرة امجاودة أإم   

لعددربة   ت دد ق اليحددر  ددا هن ددى ا دداء  لندداب    اةاريددةو. وعدددع عددم: الفلددي إك أاةددلاريو إ دداء إك حمددل العددربة )أ ا
 ةريقا وتفكق اإلن اأ   صنعقا. 

وا)عدال : مجدد  علد  وهددل اةيدل، وا ددراد: ابةدلاري ال ددفم العظيمددة الديت ت دد  مسدا بثددقيم، والعدربة هبددا أظقدر والنعمددة هبددا  
 أبثر. 

رسدد  والقدراءة، وللقددراء   أمثادددا وبتيدا بلمددة أاةدلارو   ا صددح  كدددوأ ايء كعدد الددراء وددا نظددائر بثددقة   القدررأ   ال 
 اختالي وهي اليت تدعي عند علماء القراءاى ابلياءاى الملوائد. 

وورأ من  وأكل عمرو وأكدل جعفدر أاةدلاريو   هدذه ال دلرة إبثيداى اليداء    الدة اللصدل وحبدذنقا    الدة اللود . وودرأ  
 حبذنقا   امجالني. اكم بثق ويعقلب إبثياى الياء   امجالني. وورأ الياولأ 

 وإسكاأ الرايح: وط  هيلهبا، نإأ الريح  ربة والو   ادلاء نإتا سكم تلي التملو نال ريح.  
وورأ من  أالرايحو كلفظ اةمد . وودرأه اليداولأ أالدريحو كلفدظ ا فدرد. و  ودراءة اةمقدلر مدا يددع علدى أأ الدريح ودد تطلدق  

يل: إأ الرايح لل ق والريح للعذاب   القررأ هل دالب ال مطرد. وود ور    رايى كصي ة اإلنراد على ريح اخلق، وما و
 أخرا الرايح والريح   سياق اخلق دوأ العذاب. 

 وورأ اةمقلر أي،أو هبمملة سابنة. وورأه ورش عم من  مم هنريق ا)صفقاين  ل  على أنه ختفي  للقمملة.  
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 قرار والثيلى. والروابد: مج  رابدة، والربلد: االست 
والظقر: الصلب لإلن اأ وامجيلاأ، ويطلق على أعلى ال،يء إهنالوا شائعا. يقاع: ظقر الييدا، أي سدطحه، وتقدد     

ولله تعاك أولي  الرب  أ أتتلا الييلى مم ظقلرهاو. وأصله: استعارة ن،داعا  دن واركدا امجقيقدة، نظقدر اليحدر سدطح 
 ا)رض على ما ييدو منقا، واع تعاك أما ترك على ظقرها مم داكةو.  مائه اليادي للناظر، بما أهنلق ظقر

وجعدل تلدي ريدة لكدل صديار شدكلر )أ   امجدالتني خلندا وجنداة، واخلدلي يددعل إك الصدرب، والنجداة تددعل إك ال،دكر.  
لاع الفلي   اليحر وا راد: أأ   تلي رايى لكل م مم مت لق خبلق الصرب على ال راء وال،كر لل راء، نقل يعترب   

 اعتيارا يقارنه الصرب أو ال،كر. 
وإيا جعل تلي ريدة للمد منني )هد  الدذيم ينتفعدلأ كتلدي ا يدة نيعلمدلأ أأ هللا منفدرد ابإلديدة خبدالي ا ،دربني نإهدا ادر  

  عينق  نال يعتربوأ هبا. 
 وولله أأو يلكققمو عط  على جملاء ال،رط.  
كياق: اإلهالك، ونعله وكق بلعد. وا راد كه هنا ال رق، نيجلز أأ يكلأ ضمق مجاعة اإلمر وأيلكققمو: يقلكقم. واإل 

عائدددا إك أاةددلاريو علددى أأ ي ددتعار اإلكيدداق لإلدددراق )أ اإلدددراق إتددالي. وجيددلز أأ يكددلأ ال ددمق عائدددا إك الددرابيني 
للدده أوعلددى بددل ضددامر أيتددني مددم بددل ندد  عميددق علددى أتويددل معدداد ال ددمق ابةماعدداى كقرينددة وللدده أحددا ب دديلاو نقددل بق

 لي،قدوا منان  د و. 
 والياء لل ييية وهل   معو ولله أوما أصاكك  مم مصيية حا ب يا أيديك و.  
أويع  عم بثقو عط  على أيلكققمو نقل   معو جملاء لل،رط ا قدر، أي وإأ ي،أ يعد  عدم بثدق ندال يدلكقق  مد   

 ذا العط  اعرتاض. استحقاوق  أأ يلكقلا. وه
[و وددرأ مندد  واكددم عددامر ويعقددلب كرندد  أويعلدد و علددى أندده بددال  35أويعلدد  الددذيم جيددادللأ   رايتنددا مددا ددد  مددم حمددي   

 م تأن . وورأه الياولأ ابلنصب. 
لم،دربني نأما االستئناي على وراءة من  واكم عامر ويعقلب نمعناه أنه بال  رن  ال ارتيداط لده حدا ويلده، وتلدي  ديدد ل 

 هدد  ال حمددي  ددد  مددم عددذاب هللا )ندده  ددا ودداع أومددم رايتدده اةددلاري   اليحددرو صددار ا عددو: ومددم رايى انفددراده ابإلديددة 
اةلاري   اليحر. وا ،ربلأ جيادللأ   دالئل الل دانية ابإلعراض واالنصراي عم مساعقا نقدده  هللا  أ أعلمق  أه  

نحذي متعلق ابي  إهباما له  ليال للتقديد لتذهب النف  بل مذهب  كم نيكلأ ولله ال حمي  د ، أي مم عذاكه 
أويعل  الذيم جيادللأو خربا مرادا كه اإلن،اء والطلب نقل   ولة: وليعل  الذيم جيادللأ، أو اعلملا اي مم جيادللأ، ولي  

 خربا عنق  )ه  ال ي منلأ كذلي  ن يعلمله. 
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وأما وراءة النصب نقي عند سييليه ومجقلر النحاة على العطد  علدى نعدل مددخلع لدال  التعليدل، وت دمم أأأو كعدده.   
والتقدير: لينتق  منق  ويعل  الذيم جيادللأ ا . ومسلا هذه اللاو واو الصري )ها تصري ما كعدها عم أأ يكلأ معطلنا 

تصيد مم الكال  وهذا ولع سييليه   ابب ما يرتف  كني اةملمني وينجدمل  على ما ويلقا، إك أأ يكلأ معطلنا على نعل م
 كينقما، وتيعه   الك،اي، وتهب الملجاو إك أأ اللاو واو ا عية اليت ينصب الفعل ا  ارن كعدها بأأأو م مرة. 

ق  كذلي يلشدي أأ حيصدل وجيلز أأ جيعل اخلرب م تعمال   مقاركة ا  رب كه بقلد : ود واما الصالة، نلما باأ علم 
نملع منمللة امجاصل نأخرب عنق  كه، وعلى هذا اللجه يكلأ إنذارا كعقاب حيصل د  وريب وهل عذاب ال ي  وا)سر يل  

 كدر. 
وتبر نعل أيعل و للتنليه واالعتناء ابخلرب بقلله تعاك أواعلمدلا أنكد  مالودلهو   سدلرة اليقدرة، ووللده أواعلمدلا أيدا دنمدت   

و   سدلرة ا)نفداع، وودلع النديب صدلى هللا عليده وسدل   دني رأا أاب م دعلد ا)نصداري ي درب دالمدا لده ننداداه:  مدم شديء
اعل  أاب م علد اعل  أاب م علد، واع أكل م علد: نالتفا نإتا هل رسلع هللا صلى هللا عليده وسدل  ندإتا هدل يقدلع: اعلد  

أودددر عليدددي منددي علددى هددذا ال ددال   رواه م ددل  أواخددر بتددداب أاب م ددعلد نألقيددا ال ددلط مددم يدددي، نقدداع يل: إأ هللا 
 اإل اأ. وتقد  معو أالذيم جيادللأ   رايتناو   هذه ال لرة. 

 وأماو منية، وهي معلقة لفعل أيعل و عم نصب ا فعللني.  
لدد  هروددل  وابددي : مصدددر ميمددي مددم  ددام، إتا أخددذ   الفددرار ومدداع   سددقه، و   ددديث أيب سددفياأ   وصدد  جم 

نحاصلا  يصة  ر الل ش وأدلقا ا)كلاب  . وا عو: ما د  مم نرار ومقرب مم لقاء هللا. وا راد: ما د  مم حميد وال 
 ملجأ. وتقد    ولله تعاك أوال جيدوأ عنقا حميصاو   سلرة الن اء. 

[و تفريد  علدى مجلدة 36منلا وعلى رهب  يتلبللأ أنما أوتيت  مم شيء نمت  امجياة الدنيا وما عند هللا خق وأكقى للذيم ر 
أولل ك ط هللا الدرزق لعيداده لي دلاو إك رخرهدا، نإهدا اوت دا وجدلد مدنع  عليده وحمدرو ، ندذبروا  أ مدا أوتدله مدم رزق هدل 

سدالمة  عرض زائل، وأأ اخلق   الثلاب الذي ادخره هللا للم منني، م  ا ناسية  ا سيقه مم ولله: أويعد  عدم بثدقو مدم
الناق مم بثق مم أهلاع ا)سفار اليحرية نإأ تلي ال المة نعمة مدم نعد  الددنيا، نفرعدا عليده الدذبرا  أ تلدي النعمدة 
الدنيلية نعمة وصقة الملماأ صائرة إك الملواع ندال جيعلقدا ا لندق دايدة سدعيه ولي د  لعمدل ا خدرة الدذي أيا ابلنعدي  العظدي  

 ره هللا عنده لعياده ا  منني الصامجني. الدائ  وهل النعي  الذي ادخ
واخلطداب   وللدده أأوتيددت و للم،ددربني جددراي علددى ن ددق اخلطدداب ال داكق   وللدده أومددا أصدداكك  مددم مصدديية نيمددا ب دديا  

أيددديك و ووللدده أومددا أنددت  حعجددمليم   ا)رض ومددا لكدد  مددم دوأ هللا مددم ويل وال نصددقو، وين ددحب امجكدد  علددى ا دد منني 
ب، وجيلز أأ يكلأ اخلطاب ةمي  ا)مة، نالفاء ا)وك للتفري ، وأماو ملصللة ضدمنا معدو ال،درط والفداء كلحم اخلطا

الثانية   ولله أنمتان امجياة الدنياو داخلة علدى خدرب أمداو ا لصدللة لت دمنقا معدو ال،درط وإيدا مل جنعدل أمداو شدرهنية )أ 
معو ال،رط وهل جمرد مالزمة اخلرب  دللع اس  ا لصلع بما تقد  نظقه ا عو على اإلخيار ال على التعليق، وإيا ت مم 

 رنفا   ولله أوما أصاكك  مم مصيية نيما ب يا أيديك و   وراءة دق من  واكم عامر. 
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 ويتعلددق وللدده أللددذيم أمنددلا خددق وأكقددىو علددى وجدده التنددازن، واتيعددا صددلة أالددذيم أمنددلاو حددا يدددع علددى عملقدد  إب دداه    
اعتقاده نعط  على الصلة أه  يتلبللأ على رهب  دوأ دقه. وهذا التلبل إنراد هلل ابلتلجه إليه   بل ما تعجمل عنه وددرة 
العيد، نإأ التلجده إك ددقه   تلدي يندا  التل يدد )أ ا ،دربني يتلبلدلأ علدى رددتق  أبثدر مدم تدلبلق  علدى هللا، ولكدلأ 

 عط  على الصلة ومل ي ى معه ابس  ملصلع خبالي ما ورد كعده. هذا متمما  عو أالذيم أمنلاو 
 [و   37أوالذيم جيتنيلأ بيائر اإلم والفلا ش وإتا ما د يلا ه  ي فروأ  
 

 3878صفحة : 
 
أتي  ا لصلع ال اكق حلصلالى معطلي كع قا على كعض بما تعط  الصفاى للملصلي اللا د، نكدذلي عطد    

أصحاهبا متحدوأ وه  الذيم رمنلا ابهلل و ده وود تقد  نظقه عندد وللده تعداك أالدذيم ي مندلأ هذه الصالى وملصلال ا 
 ابل يبو م ولله أوالذيم ي منلأ حا أنملع إلييو ا ية   سلرة اليقرة. 

وا قصدلد مددم تلددي: هددل االهتمددا  ابلصددالى نيكددرر االسدد  ا لصدلع لتكددلأ صددلته معتددو هبددا  ددن بددأأ صددا يقا ا تحددد  
منملع منمللة تواى. نا قصدلد: مدا عندد هللا خدق وأكقدى للمد منني الدذيم هدذه صدفا  ، أي أتيعدلا إ داه  هبدا. وهدذه صدفاى 
للمد منني ابخدتالي ا) ددلاع العارضدة دد  نقددي صدفاى متداخلدة وددد ؤتمد    ا د مم اللا ددد إتا وجددى أسدياهبا ووددد ال 

 لرا كينق و. ؤتم  إتا مل تلجد كعض أسياهبا مثل أوأمره  ش
وودرأ اةمقددلر أبيدائرو كصددي ة اةمدد . وودرأه  ددملة والك دائي وخلدد   بيددق  ابإلندراد، نكيددائر اإلم: الفعدالى الكيددقة مددم  

جدن  اإلم وهددي ا ر  العظيمدة الدديت هدى ال،ددرن عنقدا هيددا جازمدا، وتلعددد ناعلقدا كعقدداب ا خدرة مثددل القدذي واالعتددداء 
اإلم  مراد كده معدو بيدائر اإلم )أ ا فدرد  دا أضدي  إك معدري كدال  اةدن  مدم إضدانة الصدفة والي ي. وعلى وراءة  بيقة 

 إك ا لصلي باأ له  ك  ما أضي  هل إليه. 
والفدلا ش: مجدد  نا ،دة، وهددي: الفعلددة ا لصدلنة ابل،ددناعة والديت شدددد الددديم   النقدي عنقددا وتلعدد عليقددا ابلعددذاب أو  

ا للذي يظقر عليه مم ناعليقا. وهدذه مثدل وتدل الدنف ، والدملىن، وال دروة، وامجراكدة. وتقدد  عندد وض  دا عقلابى   الدني
 ولله أوإتا نعللا نا ،ة واللا وجدم عليقا رابءمو   سلرة ا)عراي. 

قدلة ال  ديية وبيائر اإلم والفلا ش ود تدعل إليقا القلة ال،اهية. و ا باأ بثق مم بيدائر اإلم والفدلا ش مت دييا علدى ال 
مثددل القتددل واةددراح وال،ددت  وال ددرب أعقددب الثندداء علددى الددذيم جيتنيلهددا، نددذبر أأ مددم شدديمتق  ا  فددرة عنددد ال  ددب، أي 

 إم اك أنف ق  عم االندنان م  داعية ال  ب نال ي لع ال  ب أ المق . 
عدة نف دية ال تكداد ختلدل عنده نفد  وجيء ككلمة أإتاو ا  منة معو ال،رط والدالة على حتقق ال،درط، )أ ال  دب هنيي 

 أ د على تفاوى. ومجلة أوإتا ما د يلا ه  ي فروأو عط  على مجلة الصلة. 
 وود  ا  ند إليه على اخلرب الفعلي   مجلة أه  ي فروأو إلنادة التقلي.  
 وتقييد ا  ند بأإتاو ا فيدة معو ال،رط للداللة على تكرر ال فراأ بلما د يلا.  
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د مم هذا معاملة ا  لمني كع ق  م  كعض نال يعارضه ولله ا ا أوالذيم إتا أصاهب  الي ي ه  ينتصروأو )أ وا قصل  
 تلي   معاملتق  م  أعداء دينق . 

[و هدذا ملصدلع رخدر وصدلة أخدرا. 38أوالذيم استجاكلا لرهب  وأواملا الصللة وأمره  شلرا كينق  و ا رزونق  ينفقدلأ  
اع الذيم رمنلا اليت يدعله  إليقا إ اه ، وا قصلد منقا اكتداء ه  ا)نصار، بما روي عم عيد الر اأ ومدللدما مم أعم

 اكم زيد. ومعو تلي أه  مم ا  منني الذيم أتصل نيق  خلق ال،لرا. 
لى هللا عليدده وسددل  وأمدا االسددتجاكة هلل نقدي ركتددة ةميد  مددم رمدم ابهلل )أ االسددتجاكة هلل هدي االسددتجاكة لددعلة الندديب صد 

نإنه دعاه  إك اإلسال  ميل ا عم هللا نكأأ هللا دعاه  إليده ناسدتجاكلا لدعلتده. وال دني والتداء   أاسدتجاكلاو للميال دة   
 اإلجاكة، أي هي إجاكة ال خيالطقا براهية وال تردد. 

اسدتجاكة خاصدة، وهدي إجاكدة ا يدادرة مثدل  وال  له للتقلية يقاع: استجاب له بما يقاع: استجاكه، نالظاهر أنه أريدد منده 
 أيب ككر وخدجية وعيد هللا كم م علد وسعد كم أيب ووام ونقياء ا)نصار أصحاب ليلة العقية. 

وجعلا أوأمره  شلرا كينق و عطفا على الصلة. وود عري ا)نصار كذلي إت باأ الت،اور   ا)ملر عداد   ندإتا ندملع  
اأ مددم ت،دداوره  الدذي أثددو هللا علديق  كدده هددل ت،داوره   ددني ورد إلديق  نقيدداله  وأخددربوه  هبد  مقدد  اجتمعدلا وت،دداوروا وبد

كدعلة حممد صلى هللا عليه وسل  كعد أأ رمنلا ه  كه ليلة العقية، نلما أكل له  تلي اجتمعلا   دار أيب أيلب ا)نصداري 
 نأمج  رأيق  على اإل اأ كه والنصر له. 

إك الرشد والصدلاب وبداأ مدم أن دل رررهدا أأ اهتددا ك دييقا ا)نصدار إك اإلسدال  أثدو  وإت ود بانا ال،لرا مف ية 
 هللا هبا على اإلهنالق دوأ تقييد ابل،لرا اخلاصة اليت ت،اور هبا ا)نصار   اإل اأ وأي أمر أعظ  مم أمر اإل اأ. 

    
 

 3879صفحة : 
 
 ادر. وإضانة اس  اةن  ود تفيد العمل  حعلنة ا قا ، أي مجي  وا)مر: اس  مم أمساء ا)جناق العامة مثل: شيء و   

 أملره  مت،اور نيقا كينق . 
واإلخيار عم ا)مر  نه شلرا مم وييل اإلخيار اب صدر للميال ة. واإلسناد جماز عقلي )أ ال،لرا ت دند للمت،داوريم،  

  بذا، واع تعاك أوشداوره    ا)مدرو نداجتم    وللده وأما ا)مر نقل ظري جمازي لل،لرا، أال ترا أنه يقاع: ت،اورا 
 أوأمره  شلراو جماز عقلي واستعارة تيعية وميال ة. 

وال،لرا مصدر بالي،را والفتيا وهي أأ واصد عمل يطلب  دم يظدم نيده صدلاب الدرأي والتددكق أأ ي،دق عليده حدا يدراه  
 ا عند ولله تعاك أوشاوروه    ا)مرو   سلرة رع عمراأ.    صلع الفائدة ا رجلة مم عمله، وتقد  الكال  عليق
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وولله أكينق و ظري م دتقر هدل صدفة بأشدلراو. والت،داور ال يكدلأ إال كدني ا ت،داوريم ناللجده أأ يكدلأ هدذا الظدري  
وإك أهدا  إ اء إك أأ ال،لرا ال يني دي أأ تتجداوز مدم يقمقد  ا)مدر مدم أهدل الدرأي ندال يددخل نيقدا مدم ال يقمده ا)مدر،

 سر كني ا ت،اوريم واع ك،ار:          
وال ت،قد ال،لرا أمرا دق با  وود باأ شيو اإلسال  حمملد اكم اخللجة أشدار    دديث جدرا كيدين وكينده إك اعتيدار   

ض هددذا اإل دداء إشددارة كيددده  ددني تددال هددذه ا يددة، وال أدري أتلددي اسددتظقار مندده أ  شدديء تلقدداه مددم كعددض الكتددب أو كعدد
 أساتذته وبال ا)مريم لي  كيعيد عم مثله. 

وأثو هللا عليق  إبوامة الصالة، نيجلز أأ يكلأ تلي تنليقا حكانة الصالة  عمداع اإل داأ، وجيدلز أأ يكدلأ ا دراد إوامدة  
ر كعدد إسدالمق  خاصة، نإتا بانا ا ية مزلة   ا)نصار أو باأ ا)نصار ا قصدلد ا)وع منقدا نلعدل ا دراد ميدادرة ا)نصدا

إبوامددة اةماعددة إت سددأللا الندديب صددلى هللا عليدده وسددل  أأ يرسددل إلدديق  مددم يقددرأه  القددررأ ويدد مق    الصددالة نأرسددل إلدديق  
 مصعب كم عمق وتلي ويل ادجرة. 

علدى أنف دق  وأثو عليق   ه  ينفقلأ  ا رزوق  هللا، ولألنصار امجظ ا)ونر مدم هدذا الثنداء، وهدل بقللده نديق  أويد ثروأ  
ولل باأ هب  خصاصةو. وتلي أأ ا)نصار بانلا أصحاب أملاع وعمل نلما رمنلا بانلا أوع مجاعة مم ا  منني د  أملاع 
يعينلأ هبا ضعفاء ا  منني منق  ومم ا قاجريم ا)ولني ويل هجرة النيب صلى هللا عليه وسل . نأما ا  منلأ مم أهدل مكدة 

 د  )جل إ اه  واع النيب صلى هللا عليه وسل  أوهل ترك لنا عقيل مم دارو. نقد صادره  ا ،ربلأ أملا
 وولله أو ا رزوناه  ينفقلأو إدماو لالمتناأ   خالع ا دح وإال نلي  اإلنفاق مم دق ما يرزوه ا نفق.  
 ددلمني، وامجددظ ا)وع مندده [و هددذا ملصددلع راكدد  وصددلته خلددق أراده هللا للم39أوالددذيم إتا أصدداهب  الي ددي هدد  ينتصددروأ  

للم منني الذيم بانلا حكة ويل أأ يقاجروا نإه  أصاهب  ك ي ا ،ربني  صناي ا)تا مدم شدت  وحتقدق ومصدادرة ا)مدلاع 
 وتعذيب الذواى نصربوا عليه. 

مدة لقللده   والي ي: االعتدداء علدى امجدق، نمعدو أصداكته إايهد  أنده سدلط علديق ، أي ك دي ددقه  علديق  وهدذه ا يدة مقد 
سلرة امج  أأتأ للدذيم يقداتللأ  هد  ظلمدلا وإأ هللا علدى نصدره  لقددير الدذيم أخرجدلا مدم دايرهد  ك دق  دقو ندإأ سدلرة 
امج  نمللا اب دينة. وإيا أثو هللا عليق   ه  ينتصروأ )نف ق  تنييقا على أأ تلي االنتصار مش، على ما أصداهب  مدم 

ا  يب ملجب الثناء )أ االنتصار حممدة دينية إت هدل لددن  الي دي الال دق هبد  )جدل أهد  الي ي نكاأ بل مم ال يب و 
م منلأ، ناالنتصار )نف ق  رادن لليادني عم التلدل   الي ي على أمثاد ، وتلي الدردن عدلأ علدى انت،دار اإلسدال ، إت 

 أأ يي ى عليق . يقط  ما شأنه أأ خياجل نفلق الراديني   اإلسال  مم هلاج  خلنق  مم 
وهبذا تعلد  أأ لدي  كدني وللده هندا أوالدذيم إتا أصداهب  الي دي هد  ينتصدروأو وكدني وللده رنفدا أوإتا مدا د ديلا هد  ي فدروأو  

 تعارض الختالي ا قامني بما علما رنفا. 
 وعم إكراهي  الن عي: باأ ا  منلأ يكرهلأ أأ ي تذللا وبانلا إتا ودروا عفلا.  
صددل كقللدده أهدد  ينتصددروأو الددذي نصددل كددني ا لصددلع وكددني خددربه إلنددادة تقددلي اخلددرب، أي ال يني ددي أأ وأدخددل ضددمق الف 

 يرتددوا   االنتصار )نف ق . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 وأوثر اخلرب الفعلي هنا دوأ أأ يقاع: منتصروأ، إلنادة معو ؤدد االنتصار بلما أصاهب  الي ي.  
 يء معه ضمق الفصل. وأما جميء الفعل م ارعا نألأ ا  ارن هل الذي جي 

    
 

 3880صفحة : 
 
[و هذه مجل ثالر معرتضة اللا دة 40أوجملاء سيئة سيئة مثلقا نمم عفا وأصلح نأجره على هللا إنه ال حيب الظا ني   

تلددل ا)خدددرا كددني مجلدددة أوالددذيم إتا أصددداهب  الي دديو ا  ومجلدددة أو ددم انتصدددر كعددد ظلمدددةو. ونائدددة هدددذا االعددرتاض حتديدددد 
ار والرتديب   العفل م ت  الظل  واالعتداء، وهذا انتقاع مم اإلتأ   االنتصار مم أعداء الديم إك حتديد أجرائه االنتص

كني ا)مة كقرينة تفري  أنمم عفا وأصلحو على مجلة أوجملاء سديئة سديئة مثلقداو إت مسدي تدرك االنتصدار عفدلا وإصدال ا وال 
 عفل وال إصالح م  أهل ال،رك. 

 اللعد  جر مم هللا على تلي العفل وال يكلأ على اإلصالح م  أهل ال،رك أجر. وكقرينة  
وأسدديئةو صددفة بددذوي، أي نعلددة ت ددلء مددم علمددل هبددا. ووزأ أسدديئةو نيعلددة ميال ددة   اللصدد  مثددل: هينددة، نعينقددا ايء  

ازي جيدازي مدم نعدل معده نعلددة والمقدا أدملة، )هدا مدم سداء، نلمدا صديغ منقدا وزأ نيعلددة التقدا ايءاأ نأددمتدا، أي أأ اجملد
ت لءه كفعلة سيئة مثل نعلته   ال لء، ولي  ا راد ابل يئة هنا ا عصية اليت ال يرضاها هللا، نال إشكاع   إهنالق ال يئة 

 على ا)تا الذي يلحق ابلظامل. 
لرة وهدي ا ماثلدة التامدة وتلدي ومعو أمثلقاو أها تكلأ حقددارها   متعداري النداق، نقدد تكدلأ ا ماثلدة   ال درض والصد 

 قيقة ا ماثلة مثل القصام مم القاتل ظلما حثل ما وتل كه، ومم ا عتدي جبراح عمد، وود تتعذر ا ماثلدة التامدة نيصدار 
إك ا ،اهبة   ال رض، أي مقدار ال ر وتلي هي ا قاركة مثل تعدذر ا ،داهبة التامدة   جدملاء امجدروب مد  عددو الدديم إت 

حق ال ر  ش ام مل يصييلا أ دا ك ر وي ل  أش ام أصاكلا الناق ك ر، نا ماثلة   امجرب هدي انتقدا  مجاعدة ود يل
 مم مجاعة حقدار ما ي،في نفلق ال اليني   يما اصطلح عليه الناق. 

ة ومددم تلددي أي ددا إتددالي كعددض امجددلاق ك دديب ضددرب علددى الددرأق أو علددى العددني نيصددار إك الديددة إت ال ت دديط إصدداك 
 اسددة اليددادي حثددل مددا أصدداب كدده  اسددة ا عتدددا عليدده. وبددذلي إعطدداء وددي  ا تلفدداى مددم ا قلمدداى إت يتع ددر أأ يكلدد  

 اةاين إبعطاء مثل ما أتلفه. 
ومم م،ابل ا ماثلة   العقلكة م ألة اةماعة يتمال وأ على وتل أ د عمدا، أو على وطد  كعدض أع دائها ندإأ اودت   

إنالات ليقية اةناة مم عقلكة جرمق ، وإأ اوت  مم بل وا د منق  باأ تلي زايدة   العقلكة  مم وا د منق  باأ تلي
 )ه  إيا جنلا على وا د. 
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نمم العلماء مم مل يعتدد كتلدي الدملايدة ونظدر إك أأ بدل وا دد مدنق  جدو علدى اجملدين عليده ناسدتحق اةدملاء حثدل مدا أمجقده  
راعى   تلي سد تريعة أأ يتحيل اجملر  على التنصل مم جرمه ك   مجاعة إليه، وهذا ابجملين عليه، وجعل التعدد مل ى و 

 ولع مالي وال،انعي أخذا مم و اء عمر كم اخلطاب، وولله: لل اجتم  على وتله أهل صنعاء الوتصصا منق . 
القطد  ومل يعددع عنقدا  ومنق  مم عدع عم الملايدة مطلقا وهل ولع داود الظاهري، ومدنق  مدم عددع عدم تلدي الدملايدة   

  القتل، ولعل تلي )أ عمر كم اخلطاب و ى كه   القتل ومل ي ثر عدم أ دد   القطد . ورحدا أل دى كع دق  الدملايدة إتا  
باأ هنريق ثيدلى اةنايدة ضدعيفا مثدل الق دامة مد  اللدلر عندد مدم يدرا القصدام هبدا ندإأ مالكدا مل يدر أأ يقتدل ابلق دامة 

 أبثر مم رجل وا د. 
 ل  أأ ا ماثلة   حنل هذا حتقق كقيمة ال ر  بما اعتربى   الدايى وأورش اةناايى. واع 
ومجلة أإنه ال حيب الظا نيو   ملض  العلة لكال  حمذوي دع عليه ال ياق نيقدر: أنه حيب العانني بما واع أوالعانني  

ال حيدب الظدا ني، أي نيد جر الدذيم عفدلا وينتصدر  عم الناق وهللا حيدب اب دننيو. ونصدره علدى ظا ده ملبدلع إك هللا وهدل
د  على اليادني )نه ال حيب الظا ني نال يقمل الظامل دوأ عقاب أومم وتل مظللما نقد جعلنا للليه سلطام نال ي ري 

الظدا ني:   القتل إنه باأ منصلراو. وود استفيد  ب هللا العانني مم ولله أإنه ال حيب الظا نيو، وعلى هذا نما صدق 
 ه  الذيم أصاكلا ا  منني ابلي ي. 

وجيلز أي ا أأ يكلأ التعليل كقلله أإنه ال حيب الظا نيو منصرنا  فقدل  مجلدة أوجدملاء سديئة سديئة مثلقداو أي دوأ ؤداوز  
زوأ امجددد   ا ماثلددة   اةددملاء بقللدده أواأ عدداويت  نعدداويلا حثددل مددا عددلويت  كددهو نيكددلأ مددا صدددق أالظددا نيو: الددذيم يتجدداو 

العقلكة مم ا  منني على أأ يكلأ حتذيرا مدم جمداوزة امجدد، بقدلع النديب صدلى هللا عليده وسدل   مدم  دا  امجمدى يلشدي أأ 
 يق  نيه  . 

   
 

 3881صفحة : 
 
وود مشلا هدذه ا يدة حلوعقدا االعرتاضدي أصدلع اإلرشداد إك مدا   االنتصدار مدم الظدامل ومدا   العفدل عنده مدم صدالح    
)مة، نفي ختليل  دق انتصدار ا ظلدل  مدم ظا ده ردن للظدا ني عدم اإلوددا  علدى الظلد  خلندا مدم أأ أيخدذ ا ظلدل  حبقده، ا

 نا عتدي حي ب لذلي   اكه  ني أد  ابلعدواأ. 
يا دا كدل و  الرتديب   عفل ا ظلل  عم ظا ه  فظ رصرة ا)خلة اإلسالمية كني ا ظلل  وظا ه بيال تندثل    ر داد جملئ 

 تملداد ابلعفل متانة بما واع تعاك أادن  ابليت هي أ  م نإتا الذي كيني وكينه عداوة بأنه ويل  ي و. 
على أأ هللا تعاك مل يقمل جانب ردن الظامل نأنيأ كتحقيق أنه ححدل مدم د دب هللا عليده إت وداع أإنده ال حيدب الظدا نيو  

 وال ينحصر ما   هني هذا مم هلع اللعيد. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وتن،أ على معو هذه ا ية م ألة ددراء ؤاتكتقدا أنظدار ال دل  ابالعتيدار، وهدي: حتليدل ا ظلدل  ظا ده مدم مظلمتده. وداع  
أكددل ككددر كددم ا عددري   ا) كددا : روا اكددم القاسدد  واكددم وهددب عددم مالددي وسددئل عددم وددلع سددعيد كددم ا  دديب: ال أ لددل 

لي وال وناء له واع: أرا أأ حيلله، وهل أن ل عندي لقدلع أ دا، نقاع: تلي خيتل . نقلا: الرجل ي ل  الرجل نيق
هللا تعاك أالذيم ي تمعلأ القدلع نيتيعدلأ أ  دنهو، وإأ بداأ لده ن دل يتيد  نقيدل لده: الرجدل يظلد  الرجدل، نقداع: ال أرا 

علدى اب دنني  تلي، وهل عندي ئال  لألوع لقلع هللا تعاك أإيا ال ييل على الذيم يظلملأ الناقو، ويقلع تعاك أمدا
 مم سييلو نال أرا أأ ؤعله مم ظلمه    ل. 

واع اكم العريب نصار   ا  ألة ثالثة أولاع: أ دها: ال حيلله حباع واع اكم ا  يب. والثاين: حيلله، واله اكم سقيم، زاد  
 لي. القرهنيب وسليماأ كم ي ار، الثالث: إأ باأ ماال  لله وإأ باأ ظلما مل حيلله وهل ولع ما

 وجه ا)وع: أأ ال حيل ما  ر  هللا نيكلأ بالتيديل مجك  هللا.  
 ووجه الثاين: أنه  قه نله أأ ي قطه.  
ووجده الثالدث: أأ الرجدل إتا دلدب علدى  قدي نمدم الرندق كده أأ حتللده، وإأ بداأ ظا دا نمدم امجدق أأ ال ترتبده لدئال ي درت  

 الظلمة وي رتسللا   أنعاد  القييحة. 
يث م ددل  عدم عيدادة كددم اللليدد كددم عيدادة كدم الصدداما وداع خرجددا  أم وأيب لطلدب العلد    هددذا امجدي مددم وتبدر  دد 

ا)نصددار ويددل أأ يقلكددلا نكدداأ أوع مددم لقينددا أكددل الي ددر صددا ب رسددلع هللا صددلى هللا عليدده وسددل  نقدداع لدده أيب: أرا   
لا: أم هلب واللا: ال ن رو اكدم لده نقلدا وجقي سنعة مم د ب نقاع: أجل باأ يل على نالأ ديم، نأتيا أهله وو

له: أيم أكلكب نقاع مس  صلتي ندخل أريكة أمي. نقلا: اخرو إيل، ن رو. نقلا: ما  لدي علدى أأ اختيدأى مدينب 
واع: خ،يا وهللا أأ أ دثي نأبذكي وأنا صا ب رسدلع هللا صدلى هللا عليده وسدل . وبندا وهللا مع درا. وداع: ندأتى 

 ه، واع: إأ وجدى و اء ناوض وإال نأنا    ل  . كصحيفته نمحاها كيد
[و جيلز أأ تكلأ عطفدا علدى مجلدة أنمدم عفدا واصدلحو نيكدلأ 41أو م انتصر كعد ظلمه نأولئي ما عليق  مم سييل  

عذرا للذيم مل يعفلا، وجيلز أها عط  على مجلة أه  ينتصروأو وما كني تلي اعرتاض بما علما، ناةملة: إمدا مرتيطدة 
ض انتصددار ا  ددل  علددى ظا دده مددم ا  ددلمني تكملددة ةملددة أنمددم عفددا وأصددلح نددأجره علددى هللاو، وإمددا مرتيطددة ك ددرض ك ددر 

انتصار ا  منني مم ك ي ا ،ربني عليق ، وهل االنتصار ابلدنان سلاء باأ دنان مجاعداى وهدل امجدرب نيكدلأ هدذا اقيددا 
اكنلا منه نقد صار ا  لملأ حكة يلمئذ توي ولة ي دتطيعلأ هبدا لإلتأ ابلقتاع الذي شرن مم كعد، أ  دنان ا  اد أأ 

 الدنان عم أنف ق  ر ادا بما ويل   عمل اإلسال  إبسال  عمر كم اخلطاب. 
والال    أو م انتصرو ملهنئة للق  ، وأممو شرهنية، أو الال  ال  اكتدداء وأمدمو ملصدللة. وإضدانة أظلمدهو مدم إضدانة  

 كعد بلنه مظللما.  ا صدر إك مفعلله، أي
ومعددو أكعددد ظلمددهو التنييدده علددى أأ هددذا االنتصددار كعددد اأ حتقددق أهدد  ظلمددلا: نأمددا   دددق امجددروب نمددم يتلودد  أأ أ دددا  

سدديعتدي عليدده لددي  لدده أأ ييددادر أ دددا  تا ويددل أأ ي،دددرن   االعتددداء عليدده ويقددلع: ظننددا أندده يعتدددي علددي نيادرتددده 
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، )أ مثددل هددذا يثدق التقددارو والف داد، ننيدده هللا ا  ددلمني علدى ؤنيدده مد  عدددوه  إأ مل تكددم اب)تا اتقداء العتدائدده ا تلود 
 كينق   رب. 

    
 

 3882صفحة : 
 
وأمدا  دداع ا  ددلمني كع ددق  مدد  كعددض نلددي  مددم دددرض ا يددة، نلددل أأ أ دددا سدداوره أ ددد كيدداد  عمددل مددم الي ددي نقددل   

تمكم منده وال  قلده  دن يلود  كده مدا ع دى أأ ال يتداربده ناعلده مدم مرخ  له أأ يدانعه عم إيصداع ك يده إليده ويدل أأ يد
كعد، وتلي  ا يرج  إك واعدة أأ ما وارب ال،يء يعطى  ك   صلله، أي م  دلية ظنه ك يب ظقلر كلادره، وهل ما 

 واع نيه الفققاء:  جيلز دن  صائل حا أمكم  . 
ال ر  صلال يتعذر أو يع ر رنعه وتداربه. ومعلل  أأ حملقا هل  وحمل هذه الرخصة هل امجاالى اليت يتلو  نيقا  صلع 

امجالة اليت مل يفا نيقا نعدل الي دي نأمدا إأ نداى ندإأ  دق اةدملاء عليده يكدلأ ابلرند  للحداب  وال يتدلك ا ظلدل  االنتصداي 
ا جملدرد كيداأ مقصدد كنف ه، ولي  تلي  ا مشلته هذه ا ية ولكنده م دتقرا مدم تصداري  ال،دريعة ومقاصددها نفرضدناه هند

 ا ية ال ليياأ معناها. 
وا ددراد ابل ددييل ملجددب ا  اخددذة ابلالئمددة كددني القيائددل واللمددمل ابلعدددواأ والتيعددة   ا خددرة علددى الف دداد   ا)رض كقتددل  

اوا ا  ا ني، مسي تلي سييال على وجه االستعارة )نه أشيه الطريق   إيصاله إك ا طللب، وبثر إهندالق تلدي  دن سد
 امجقيقة. 

والفاء   ولله: أنأولئي ما عليق  مم سييلو نداء جدلاب ال،درط ندإأ جعلدا ال  أ دم انتصدرو ال  االكتدداء نقدل ظداهر،  
وإأ جعلا الال  ملهنئة للق   باأ اورتاأ ما كعدها كفاء اةلاب ترجيحا لل،رط على الق   عند اجتماعقمدا، وا)عدري 

وحيدذي جددلاب الثداين، ووددد يقداع: إأ تلددي   الق د  الصددريح دوأ الق د  ا دددللع  أأ يدرجح ا)وع منقمددا نيعطدى جلاكدده
 ابلال  ا لهنئة. 

وجيء ابس  اإلشارة   صدر جدلاب ال،درط لتمييدمل الفريدق ا دذبلر أ  اييدمل، وللتنييده علدى أأ سديب عدد  م اخدذ   هدل  
 أه  انتصروا كعد أأ ظلملا ومل ييدأوا الناق ابلي ي. 

[و اسدتئناي كيداين نإنده 42ييل على الذيم يظلملأ الناق ويي دلأ   ا)رض ك دق امجدق أولئدي دد  عدذاب ألدي  أإيا ال  
 ا جرا الكال  ال اكق بله على اإلتأ للذيم ك ي عليق  أأ ينتصدروا  دم ك دلا علديق  م عقدب  أ أولئدي مدا علديق  مدم 

 ال ييل النفي عم ه الء. سييل باأ تلي مثار س اع سائل عم اةانب الذي يق  عليه 
والقصر ا فاد بأإياو أتبيد   ملأ مجلة أنأولئي ما عليق  مم سييلو )نه باأ يكفدي إلندادة معدو القصدر أأ يقاكدل  

نفي ال ييل عم الذيم انتصروا كعد ظلمقد  إبثيداى أأ ال دييل علدى الظدا ني، )أ إثيداى ال،ديء ) دد ونفيده عمدم سدلاه 
 ا)صل   إنادة القصر كطريق ا  اواة أو اإلهنناب بقلع ال م اع أو دقه:           يفيد معو القصر وهل
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ت يل على  د الظياى نفلسندا                      ولي ا على دق الظياى ت يل وأمدا هندرق القصدر ا عروندة   علد    
قه  مددرة أخددرا حفدداد القصددر نتأبددد ا عدداين نقددي مددم اإلجيدداز، نلمددا أوردى أداة القصددر هنددا  صددل نفددي ال ددييل عددم ددد

 صددلله ا)وع الددذي  صددل ابلنفددي، ونظددقه وللدده تعدداك أمددا علددى اب ددنني مددم سددييلو إك وللدده أإيددا ال ددييل علددى الددذيم 
 ي تأتنلك وه  أدنياءو   سلرة كراءة. 

معرندا ابلدال  كعدد أأ تبدر منكدرا  وا راد بأال ييلو عني ا راد كده   وللده أنأولئدي مدا علديق  مدم سدييلو كقريندة أنده أعيدد 
 نإأ إعادة اللفظ النكرة معرنا كال  التعري  يفيد أأ ا راد كه ما تبر أوال. وهذا ال ييل اةملاء والتيعة   الدنيا وا خرة. 

ومشددل عمدددل  أالدددذيم يظلمدددلأو، وعمدددل  أالنددداقو بدددل ظدددامل، وحقدددار ظلمددده يكدددلأ جدددملاله. ويددددخل اكتدددداء نيددده الظدددا لأ  
 حدر عنق  وه  م،ربل أهل مكة، والناق ا تحدر عنق  وه  ا  لملأ يلمئذ. ا ت
والي ي   ا)رض: االعتداء على ما وضعه هللا   ا)رض مم امجق ال،امل  نان  ا)رض الديت خلقدا للناق،مثدل حتجدق  

ن،دداء كددملعمق و، ومثددل ت ددييب الددملرن وا)نعددا  ابكددي   وللدده تعدداك أوودداللا هددذه أنعددا  و ددرر  جددر ال يطعمقددا إال مددم 
ال ددائية وتيحددق اليحددقة، وال،ددامل   الفددة مددا سددنه هللا   نطددرة الي،ددر مددم ا) ددلاع القل ددة مثددل العدددع و  ددم ا عاشددرة، 

 نالي ي عليقا حثل الكربايء والصل  وحتقق الناق ا  منني وهنرده  عم جمام  القل  ك ي   ا)رض ك ق امجق. 
أو مجي  الكرة ا)رضية وهل ا)ليق كعمل  ا ية، بما واع تعاك أوإتا تلك سدعى   ا)رض ليف دد وا)رض: أرض مكة،  

نيقداو وودداع: أوال تف دددوا   ا)رض كعدد إصددال قاو، نكددل ن دداد وظلد  يقدد    جددملء مدم ا)رض نقددل ك ددي مظددروي   
 ا)رض. 

    
 

 3883صفحة : 
 
ة الي ددي إلنددادة مذمتده إت ال يكددلأ الي ددي إال ك دق امجددق نددإأ م ددمى وأك دق امجددقو متعلددق بأيي دلأو وهددل لك،دد   الد  

الي ي هل االعتداء علدى امجدق، وأمدا االعتدداء علدى ا يطدل )جدل ابهنلده ندال ي دمى ك يدا وي دمى اعتدداء وداع تعداك أنمدم 
منده امجكد   اعتدا عليك  ناعتدوا عليه حثل ما اعتدا علديك و، ويقداع: اسدتعدا ندالأ امجداب  علدى خصدمه، أي هنلدب

 عليه. 
ومجلة أأولئي د  عذاب ألي و كياأ ةملة أإيا ال ييل على الذيم يظلملأو إأ أريد بأال ييلو   ولله أما علديق  مدم  

سييلو سييل العقاب   ا خرة، أو كدع اشتماع منقا إأ أريد بأال ييلو هنالي ما ي،مل ا ال    الددنيا، أي ال دييل 
 عذااب أليما جملاء ظلمق  وك يق .  الذي عليق  هل أأ د 

و ك  هذه ا ية ي،مل ظل  ا ،ربني للم دلمني وي،دمل ظلد  ا  دلمني كع دق  كع دا ليتناسدب م دملها مد  مجيد  مدا  
 سيق. 
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وجيء ابس  اإلشارة للتنييه على أه  أ رايء حا يدذبر كعدد اسد  اإلشدارة )جدل مدا تبدر ويلده مد  اييدمله  أبمدل اييدمل هبدذا  
 د. اللعي

[و عطدد  علددى مجلددة أو ددم انتصددر كعددد ظلمدده نأولئددي مددا علدديق  مددم 43أو ددم صددرب ودفددر إأ تلددي  ددم عددمل  ا)مددلر  
سييلو، وملو  هذه اةملة ملو  االعرتاض كني مجلة أإيا ال ييل على الذيم يظلملأ الناقو ومجلدة أومدم ي دلل هللا نمدا 

 له مم ويل مم كعدهو. 
ة ا د منني الدذيم حتملدلا ا)تا مدم ا ،دربني وصدربوا عليده ومل ي اخدذوا كده مدم رمدم  دم رتوهد  وهذه اةملة تفيد كياأ ممليد 

مثل أخا عمر كم اخلطاب ويل إسالمه، ومثل صقره سعيد كم زيد نقد واع  لقدد رأيتدين وأأ عمدر  دلثقي علدى اإلسدال  
ة ا دد منني الددذيم يصددربوأ علددى ظلدد  ويددل أأ ي ددل  عمددر  ، نكدداأ   صددرب سددعيد خددق دخددل كدده عمددر   اإلسددال ، وممليدد

إخلاه  وي فروأ د  نال ينتصفلأ منق  وال ي تعدوأ علديق  علدى حندل مدا تقدد    م دألة التحلدل عندد وللده تعداك أنمدم 
 عفا وأصلح نأجره على هللاو. 

مو ا لصدللة، وال  والال  الداخلة على أممو ال  اكتداء وأمدمو ملصدللة. ومجلدة أإأ تلدي  دم عدمل  ا)مدلرو خدرب عدم أمد 
 أ م عمل  ا)ملرو ال  االكتداء اليت تدخل على خرب أإأو وهي مم الماى االكتداء. 

ووددد اشددتمل هددذا اخلددرب علددى أركعددة م بددداى هددي: الددال ، وإأ، وال  االكتددداء، واللصدد  اب صدددر   وللدده أعددمل  ا)مددلرو  
 و نصار نيه م ة اهتماماى. تنليقا ح ملنه، وزيد تنليقا ابس  اإلشارة   ولله أإأ تلي

والعدمل : عقدد النيدة علدى العمدل والثيدداى علدى تلدي واللصد  ابلعدمل  م،ددعر حددح ا لصدلي )أ شدأأ الف دائل أأ يكددلأ  
 عملقا ع قا على النفلق )ها تعاب  ال،قلاى، ومم م وص  أن ل الرسل  ويل العمل . 

ى وإضانة أعمل و إك أا)ملرو مم إضانة الصفة إك ا لصلي، أي مم وا)ملر: مج  أمر. وا راد كه هنا: اخلالع والصفا 
 ا)ملر العمل . 

ووصدد  أا)مددلرو بأالعددمل و مددم اللصدد  اب صدددر للميال ددة   حتقددق ا عددو نيقددا، وهددل مصدددر حعددو اسدد  الفاعددل، أي  
 ا)ملر العازمة العاز  أصحاهبا جمازا عقليا. 

أ ا ددأخلتيم مددم أصددرب ودفددرو وا تحملددني ل ددمق أمددمو ا لصددللة نيكددلأ صددل  واإلشددارة بأتلدديو إك الصددرب وال فددرا 
 ا صدر مناسيا  ا معه مم ضمق، والتقدير: إأ صربه ودفره  م عمل  ا)ملر. 

وهذا ترديب   العفل والصرب على ا)تا وتلي كني ا)مة اإلسالمية ظاهر، وأما م  الكانريم نتعرتيه أ دلاع ختتلد  هبدا  
 ل فراأ، ومالبقا أأ ترتجح ا صلحة   العفل أو   ا  اخذة. أ كا  ا

أومددم ي ددلل هللا نمددا لدده مددم ويل مددم كعدددهو كعددد أأ  كددي أصددنانا مددم بفددر ا ،ددربني وعندداده  وتكددذييق ، م تبددره   
ا الملائدل أعقيده كقللده اب ايى الدالة على انفراد هللا تعداك ابإلديدة ومدا   مطاويقدا مدم الدنع  و دذره  مدم ال درور حتدان لددني

 أومم ي لل هللا نما له مم ويل مم كعدهو وهل معطلي على ولله أإيا ال ييل على الذيم يظلملأ الناقو. 
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وا عو: أأ نيما مسعت  هداية  م أراد هللا له أأ يقتدي، وأما مم ودر هللا عليه ابل الع نما له مم ويل دق هللا يقديه أو  
لدليل الدذي يصدلحه ويرشدده بقللده أمدم يقدد هللا نقدل ا قتددي ومدم ي دلل نلدم ؤدد لده وليدا مرشدداو، ينقدذه، ندا راد نفدي ا

 نا راد هنا اكتداء معو خام مم اللالية. 
    
 

 3884صفحة : 
 
ة، وإضالع هللا ا رء: خلقه ددق سدري  لالهتدداء أو ددق واكدل لده و رمانده مدم تداربده إايه ابلتلنيدق بلمدا تلددل   ال دالل  

ن ددالله مددم خلددق هللا وتقدددير هللا لدده، وهللا دعددا الندداق إك اددايددة كلاسددطة رسددله وشددرائعه ودداع تعدداك أوهللا يدددعل إك دار 
 ال ال  ويقدي مم ي،اء إك صراط م تقي و، أي يدعل بل عاول ويقدي كعض مم دعاه . 

بنايددة عددم نفددي أسددياب النجدداة عددم ال دداللة   وأمددمو شددرهنية، والفدداء   أنمددا لدده مددم ويلو راكطددة للجددلاب. ونفددي الددليل 
وعلاوب العقلكة عليقا )أ الليل مم خصائصه نف  ملاله ابإلرشاد واالنت،اع، ننفي الليل يددع اباللتدملا  علدى ا تيداو إك 

نقدذه  نفعه ملاله وتلي ي تلمل  أأ ملاله   عناء وعذاب بما دع عليه ولله عقيه أوترا الظدا ني  دا رأوا العدذابو ا يدة. 
بناية تللحيية، وود جاء صريح هذا ا عو   ولله أومم ي لل هللا نما له مم هدادو   سدلرة الملمدر ووللده أومدم ي دلل هللا 

 نما له مم سييلو ا ا   هذه ال لرة. 
سددلرة  وضددمق أكعدددهو راجدد  إك اسدد  اةاللددة، أي مددم كعددد هللا بقللدده تعدداك أنمددم يقديدده مددم كعددد هللا أنددال تددذبروأو   

 اةاثية. 
ومعو أكعدو هنا معو أدوأو أوأدقو، استعق لفظ أكعدو  عو أدوأو )أ أكعدو ملضلن  م خيل  دائيا   مكانه أو  

  عملده، ن،ديه تدرك هللا ال دداع   ضدالله ك ييدة الدليل الددذي يدرتك مدلاله دوأ وصدي وال وبيددل  دلاله وتقدد    وللده تعدداك 
 أو   سلرة ا)عراي وولله أنماتا كعد امجق إال ال العو   سلرة يلن . أنيأي  ديث كعده ي منل 

وأممو زائدة للتلبيد. ومم ملاض  زايد ا أأ تملاد ويل الظروي دق ا تصرنة وداع امجريدري  ومدا منصدلب علدى الظدري ال  
 خيف ه سلا  ري  . 

عطد  علدى مجلدة أومدم ي دلل هللا نمدا لده مدم ويل  [و44أوترا الظا ني  ا رأوا العذاب يقلللأ هل إك مرد مم سييل  
مم كعدهو، وهذا تفصيل وكياأ  ا أمجل   ا يتني ا عطلي عليقما وأدا وللده أويعلد  الدذيم جيدادللأ   رايتندا مدا دد  مدم 

 حمي و وولله أومم ي لل هللا نما له مم ويل مم كعدهو. 
 أ إال الندامة على ما ناى نيقلللا أهل إك مرد مم سييلو. وا عو: أه  ال جيدوأ حميصا وال وليا، نال جيدو  
 واالستفقا  حبري أهلو إنكاري   معو النفي، نلذلي أدخلا أممو الملائدة على أسييلو )نه نكرة   سياق النفي.  
 وا رد: مصدر ميمي للرد، وا راد ابلرد: الرجلن، يقاع: رده إتا أرجعه.  
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و الدن ، أي هل إك رد العذاب عنا الذي ييدو لنا سييل  دن ال نقد  نيده، نقدل   معدو أإأ وجيلز أأ يكلأ أمردو حع 
 عذاب ركي للاو  ما له مم دان و   سلرة الطلر. 

واخلطداب   أتددراو ل ددق معدني، أي تناهددا  دداد    الظقددلر ندال خيددت  كدده ئاهنددب، أو اخلطداب للندديب صددلى هللا عليدده  
 واه منق  مم التكذيب. وسل  ت لية له على ما ال

وا قصدددلد: اإلخيدددار حبددداد  أوال، والتعجيدددب منددده رنيدددا، نلددد  يقدددل: والظدددا لأ  دددا رأوا العدددذاب يقللدددلأ، وإيدددا ويدددل أوتدددرا  
 الظا نيو لالعتيار حباد . 

للم دددتقيل وجمدديء نعددل أرأوا العدددذابو كصددي ة ا اضدددي للتنييدده علدددى حتقيددق وولعدده، نا  دددي م ددتعار لالسدددتقياع ت،ددييقا  
اب اضي   التحقق، والقرينة نعل أتراو الذي هل م تقيل إت لي ا الرلية ا ذبلرة حباصلة   امجاع نكأنه ويل:  ا يروأ 

 العذاب. 
ومجلة أيقلللأو  اع مم أالظا نيو أي تراه  وائلني، نالرلية مقيدة ككلها    اع ولد  تلي، أي    اع مسان الرائي  

 ولد . 
اه  يعرضلأ عليقا خاشعني مم الذع ينظروأ مم هنري خفي و أعيد نعل أتراو لالهتما  هبذه الرلية و ليلقا بما أوتر  

 أعيد نعل أتالولاو   ولع وداك كم مثيل ا ازين:          
 رويدا كين شيياأ كعض وعيدب                       تالولا ددا خيلي على سفدلاأ   
يد عم اللدى                      إتا ظقرى   ا أزق ا تدداين والعدرض: أصدله إظقدار ال،ديء وإراءتده تالولا جيادا ال حت  

لل ق، ولذلي باأ ولع العرب: عرضا اليعق على امجلض معددودا عندد علمداء الل دة وعلمداء ا عداين مدم وييدل القلدب   
 إك تدويق. الرتبيب، م تتفرن عليه إهنالواى عديدة متقاركة دويقة حتتاو 

    
 

 3885صفحة : 
 
ومم إهنالواته ولد : عرض اةند على ا)مق، وعرض ا)سرا على ا)مق، وهل امراره  لقا رأيه    اد  ومعاملتق ،   

وهل إهنالوه هنا على هنريق االستعارة، استعق لفظ أيعرضلأو  عو:  ر هب  مرا عاويته الدتمكم مدنق  وامجكد  نديق  نكدأأ 
تا عرضلا عليقا حتك  حا أعد هللا د  مم  ريققا، ويف ره ولله   سلرة ا) قاي أويل  يعرض الذيم بفدروا علدى جقن  إ

 النار أتهيت  هنيياتك     ياتك  الدنيا واستمتعت  هباو ا ية. 
 وود تقد  إهنالق له رخر عند ولله تعاك أم عرضق  على ا الئكةو   سلرة اليقرة.  
رضددلأو للمجقددلع )أ ا قصددلد  صددلع الفعددل ال تعيددني ناعلدده. والددذيم يعرضددلأ الكددانريم علددى النددار هدد  وكددين نعددل أيع 

 ا الئكة بما دلا عليه رايى أخرا. 
 وضمق أعليقاو عائد إك العذاب كتأويل أنه النار أو جقن  أو عائد إك جقن  ا عللمة مم ا قا .  
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 ية   أتراه و )ها رلية كصرية. وانتصب أخاشعنيو على امجاع مم ضمق ال ي 
واخل،ددلن: التطددامم وأثددر انك ددار الدددنف  مددم است ددال  واسددتكانة نيكددلأ للم اندددة، وللمقاكددة، وللطاعددة، وللعجددمل عدددم  

 ا قاومة. 
واخل،لن مثل اخل لن إال أأ اخل لن ال ي ند إال إك اليدأ نيقاع: خ   نالأ، وال يقاع: خ د  كصدره إال علدى وجده  

ة، بما   وللده تعداك أندال خت دعم ابلقدلعو، وأمدا اخل،دلن ني دند إك اليددأ بقللده تعداك أخاشدعني هللو   رخدر االستعار 
سدددلرة رع عمدددراأ. وي دددند إك كعدددض أع ددداء اليددددأ بقللددده تعددداك أخ،دددعا أكصددداره و   سدددلرة القمدددر، ووللددده أوخ،دددعا 

 ا)صلاى للر م نال ت م  إال أ او   سلرة هنه. 
 ،لن   هذه ا ية ما ييدو عليق  مم أثر ا ذلة وا  انة. وا راد اخل 
 نقلله أمم الذعو متعلق بأخاشعنيو وتعلقه كه ي ين عم تعليقه بأينظروأو ويفيد ما ال يفيده تعليقه كه.  
ي وأممو للتعليل، أي خاشعني خ،لعا مشئا عم الذع، أي لي  خ،لعق  لتعظي  هللا واالعرتاي لده ابلعيلديدة )أ تلد 

 االعتقاد مل يكم مم شأه    الدنيا. 
ومجلددة أينظددروأ مددم هنددري خفدديو   ملضدد  امجدداع مددم ضددمق أخاشددعنيو )أ النظددر مددم هنددري خفددي  الددة لل اشدد   

 الذليل، وا قصلد مم تبرها تصلير  التق  الفظيعة. 
 و  وريب مم هذا ا عو ولع الناك ة يص  سيااي:           
 جاء عم عرض                       وجه مندكدراى الدرق أ درار وولع جرير:          ينظرأ شملرا إك مم   
ن دض الطدري إندي مددم يدق                      ندال بعيدا كل ددا وال بالكددا والطدري: أصدله مصدددر، وهدل حتريدي جفددم   

،يء كفعله، ولدذلي ال يثدو وال العني، يقاع: هنري مم ابب ضرب، أي  رك جفنه، وود يطلق على العني مم ت مية ال
جيم  واع تعاك أال يرتد إليق  هنرنق و. ووصفه   هذه ا ية بأخفيو يقت ي أنه أريد كه  ربة العني، أي ينظروأ نظرا 
خفيدا، أي ال  دددة لدده نقددل بم داروة النظددر، وتلددي مددم هددلع مدا يروندده مددم العددذاب، نقد  حيجمددلأ عددم م،دداهدته للددرون 

يعثق  ما   اإلن اأ مم  ب االهنالن على أأ يتطلعلا  ا ي اولأ إليه بحاع ادارب اخلائ   م الذي يصييق  منقا، وي
يتيعه، نرتاه  عم   اةري ويلتفدا وراءه الفيندة كعدد الفيندة لينظدر هدل اودرتب منده الدذي جيدري وراءه وهدل   تلدي االلتفاتدة 

 أناى خطلاى مم جريه لكم  ب االهنالن ي اليه. 
 لله أمم هنري خفيو لالكتداء اجملازي. وا عو: ينظروأ نظرا منيعثا مم  ربة اةفم اخلفية. وأممو   و 
 و ذي مفعلع أينظروأو للتعمي  أي ينظروأ العذاب، وينظروأ أهلاع امج،ر وينظروأ نعي  ا  منني مم هنري خفي.  
[و يدرتجح 45أال إأ الظا ني   عدذاب مقدي   أوواع الذيم أمنلا إأ اخلاسريم الذيم خ روا أنف ق  وأهليق  يل  القيمة 

أأ اللاو للحاع ال للعط ، واةملة  اع مم ضمق ال يية   أتدراه و، أي تدراه     داع الفظاعدة ا لتي دني هبدا، وتدراه  
ندة    اع مسان الكال  الذا  د  الصادر مم ا  منني إليق    تلي ا ،قد. و دذنا  ودد  مد  الفعدل ا اضدي لظقدلر وري

 امجاع. 
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وهدذا ودلع ا د منني يدل  القيامدة إت بدانلا يلمئدذ مطمئندني مددم ا)هدلاع شدابريم مدا سديق مدم إ داه    الددنيا عدارنني كددركح  
 ؤار   ومقاكلني ابل د  الة الذيم بانلا ي  روأ هب    الدنيا إت بانلا سييا   خ ار   يل  القيامة. 

 ح م  مم الظا ني نيمليد الظا ني تلقييا لندامتق  ومقانتق  وخمليق . والظاهر: أأ ا  منني يقلللأ هذا  
    
 

 3886صفحة : 
 
نقددذا اخلددرب م ددتعمل   إظقددار ا  ددرة واليقجددة ابل ددالمة  ددا مجددق الظددا ني، أي وددالله حتدددر ابلنعمددة وادتياهنددا ابل ددالمة   

 يقلله بل أ د منق  أو يقلله كع ق  ليعض. 
و مددد  أأ القائدددل ال ي،دددي   تلدددي وال دددام  ال ي،دددي نيددده لالهتمدددا  هبدددذا الكدددال  إت ودددد تييندددا وإيدددا جددديء حبدددري أإأ 

 سعاد     ا خرة وتلنيقق    الدنيا ح،اهدة ضد تلي   معانديق . 
والتعري    أاخلاسريمو تعري  اةن ، أي ال دقه . وا عو: أه  ا)بملدلأ   اخل دراأ وت دمى  أع  هدذه دالدة علدى  
عددو الكمدداع وهددل م ددتفاد مددم تعريدد  اةددملءيم ا فيددد للقصددر االدعددائي  يددث نددملع خ ددراأ دددقه  منمللددة عددد  اخل ددراأ. م

نا عو: ال خ راأ ي،يه خ راه ، نلي    ولله أإأ اخلاسريمو إظقار   مقا  اإلضمار بما تله ، وودد تقدد  نظدقه   
 يل  القيامةو   سلرة الملمر.  ولله أول إأ اخلاسريم الذيم خ روا أنف ق  وأهليق 

واخل راأ: تل  ماع التاجر، واستعق هنا النتفاء االنتفان حدا بداأ صدا يه يعدده للنفد ، ندإه  بدانلا أيملدلأ نعدي  أنف دق   
وا)ن   هليق   يثما اجتمعدلا، نك،د  دد    هدذا اةمد  عدم انتفداء ا)مدريم، أو )هد  بدانلا حي ديلأ أأ ال حييدلا كعدد 

ى نح يلا أه  ال يلقلأ كعدده أ دا وال تل ،دق  نرودة أهلديق  نك،د  دد  مدا خيدب ظدنق  نكدانلا بالتداجر الدذي أمدل ا ل 
 الركح نأصاكه اخل راأ. 

 وولله أيل  القيامةو يتعلق كفعل أخ رواو ال كفعل أواعو.  
لظدا ني  دا رأوا العدذابو ا ايى. )أ ومجلة أأال إأ الظا ني   عذاب مقي و تذييل للجمل الديت ويلقدا مدم وللده أوتدرا ا 

  الة بله    عذاب مقي  أع  مم  الة تلقفق  على أأ يردوا إك الدنيا، وتد  ومساعق  الذ . 
وإعددادة لفددظ أالظددا نيو إظقددار   مقددا  اإلضددمار اوت دداه أأ شددأأ التددذييل أأ يكددلأ م ددتقل الداللددة علددى معندداه )ندده   

م وددلع ا دد منني إت ال ويددل للمدد منني  أ حيكمددلا هددذا امجكدد ، علددى أأ أسددللب انتتا دده با ثددل. ولي ددا هددذه اةملددة مدد
يقت ي أنه بال  مم كيده امجكد  يدل  القيامدة وهدل ملدي يدل  الدديم، نقدل بدال  مدم جاندب هللا، أي وهد  مد  الندد  وتلدي 

 الذع واخلملي ك مان ما يكرهلأ   عذاب م تمر. 
 ثرة تلي   التذييالى )أيتقا. وانتتحا اةملة حبري التنييه لك 
 وا قي : الذي ال يرحتل. ووص  كه العذاب على وجه االستعارة، شيه ا  تمر الدائ  ابلذي اختذ دار إوامة ال يرب قا.  
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أوما باأ د  مم أولياء ينصروه  مدم دوأ هللاو عطد  علدى مجلدة أإال إأ الظدا ني   عدذاب مقدي و، أي هد    عدذاب  
 جيدوأ منه نصقا. وهل رد  ملاعمق  أأ ردتق  تنفعق  عند هللا. دائ  ال 

ومجلة أينصروه و صفة عأأولياءو للداللة على أأ ا راد هنا والية خاصة، وهي والية النصر، بما باأ وللده سداكقا أومدم  
 ي لل هللا نما له مم ويل مم كعدهو مرادا كه والية اإلرشاد. 

 يد نفي الليل د . وأممو زائدة   النفي لتأب 
 وولله أمم دوأ هللاو صفة رنية عأأولياءو وهي صفة باشفة.  
 وأممو زائدة لتأبيد تعلق ظري أدوأو ابلفعل.  
[و تدذييل ةملددة أومددا بدداأ ددد  مددم أوليداء ينصددروه و، وتقددد  رنفددا الكددال  علددى 46أومدم ي ددلل هللا نمددا لدده مددم سددييل  

  مم كعدهو. نظقه وهل أومم ي لل نما له مم ويل
وأسييلو نكرة   سدياق النفدي نديع  بدل سدييل ئلد  مدم ال دالع ومدم ررره وا قصدلد هندا اكتدداء هدل سدييل الفدرار مدم  

العددذاب ا قددي  بمددا يقت دديه ال ددياق. وكددذلي مل يكددم مددا هنددا أتبيدددا  ددا تقددد  مددم وللدده أومددم ي ددلل نمددا لدده مددم ويل مددم 
 كعدهو. 

[و كعدد أأ وطد  47أيا يل  ال مرد له مم هللا ما لك  مم ملجإ يلمئذ ومدا لكد  مدم نكدق أاستجييلا لركك  مم ويل أأ  
خطاهب  عقب ولله أنما أوتيت  مم شيء نمتان امجياة الدنياو حا ختل  كه إك الثناء على ندرق ا د منني، ومدا اسدتتي  تلدي 

الكال  إك خطاهب  ابلدعلة اةامعة  ا تقدد   مم الت جيل على ا ،ربني ابل اللة والعذاب، ووص   اد  الفظي ، عاد
هنليا لتدارك أمره  ويدل الفدلاى، ناسدت ن  الكدال  اسدتئنانا نيده معدو النتيجدة للمدلاعظ ا تقدمدة )أ مدا تقدد  مدم الملواجدر 

 يقي، كعض النفلق لقيلع دعلة اإلسال . 
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يد. وأهنلقا االستجاكة على امتثداع مدا يطداليق  كده النديب صدلى هللا عليده واالستجاكة: إجاكة الداعي، وال ني والتاء للتلب  

وسددل  تيلي ددا عددم هللا تعدداك علددى هنريقددة اجملدداز أ اسددتجاكة النددداء ت ددتلمل  االمتثدداع للمنددادي نقددد بثددر إهنالوقددا علددى إجاكددة 
 ا  تنجد. 

   القيامة )أ امجديث جار عليه. وا عو: أهنيعلا ركك  وامتثللا أمره مم ويل أأ أيا يل  العذاب وهل يل   
والال    ألركك و لتأبيد تعدية الفعل إك ا فعلع مثل:  دى له وشكرى لده. وت دمى ال  التيليدغ وال  التييدني. وأصدله  

 استجاكة، واع بعب ال نلي:          

This file was downloaded from QuranicThought.com



ولعدل أصدله اسدتجاب دعداءه لده، أي ودان دعا اي مم جييب إك الندا                      نلد  ي دتجيه عندد تاك جمدديب   
)جله له بما   ولله تعاك أأمل ن،رح لي صدركو ناختصر لكثدرة االسدتعماع نقداللا: اسدتجاب لده وشدكر لده، وتقدد    

 ولله أنلي تجييلا يلو   سلرة اليقرة. 
أيدل و. وا عدو: ال مدرد إلثياتده  وا رد: مصدر حعو الرد، وتقد  رنفا   ولله أهل إك مرد مم سييلو. وأال مرد لهو صفة 

 كل هل واو ، وألهو خرب أالو النانية، أي ال مرد بائنا له، وال  ألهو لالختصام. 
 وأممو   ولله أمم هللاو اكتدائية وهل اكتداء جمازي، ومعناه:  ك  هللا كه نكأأ اليل  جاء مم لدنه.  
لكلأ الذي   خرب أالو. والتقدير على هذا: ال مرد بائنا مم هللا لده وجيلز تعليق اجملرور كفعل أأياو. وجيلز أأ يتعلق اب 

ولي  متعلقا بأمردو على أنه متم  معناه، إت لل باأ بدذلي بداأ اسد  أالو شدييقا اب  داي نكداأ مندلم ومل يكدم مينيدا 
 تعلقا. على الفتح، وما وو    الك،اي  ا يله  هذا م وع حا مسعا، ولذلي مساه صلة، ومل ي معه م

 ومجلة أما لك  مم ملجأ يلمئذو م تأنفة.  
وا لجأ: مكاأ ا لجأ، واللجأ: ا صرب واالحنياز إك ال،يء، نا لجأ: ا كاأ الذي يصق إليه ا رء للتلوي نيه، ويطلق جمازا  

 على الناصر، وهل ا راد هنا، أي ما لك  مم شيء يقيك  مم العذاب. 
 أي ما لك  إنكار  ا جلزيت  كه، أي ال ي عك  إال االعرتاي دوأ تنصل. والنكق: اس  مصدر أنكر،  
أنددإأ أعرضددلا نمددا أرسددلناك علدديق   فيظددا إأ عليددي إال الدديال و الفدداء للتفريدد  علددى وللدده أاسددتجييلا لددركك و ا يددة، وهددل  

ذلي أو ينددا إليددي وددرءام عركيددا جددام   ددا تقددد  بمددا علمددا إت أمددر هللا نييدده كدددعل   لإل دداأ مددم وللدده   أوع ال ددلرة أوبدد
لتنذر أ  القرا ومم  لداو م ولله أنلذلي نادن واستق و. وما ختلل تلي واعرتضه مم ت اعي  ا)مر الصريح وال مين 
إك وللدده أاسددتجييلا لددركك و. ا يددة. م نددرن علددى تلددي بلدده إعددال  الرسددلع صددلى هللا عليدده وسددل  حقامدده وعملدده إأ أعددرض 

م يدعله  وحعذرته نيما وا  كه وأنه دق مقصر، وهل تعريض كت دليته علدى مدا الوداه مدنق ، وا عدو: ندإأ معرضلأ مم الذي
 أعرضلا كعد هذا بله نما أرسلناك  فيظا عليق  ومتكفال هب  إت ما عليي إال اليال . 

وا مددم دوندده أوليدداء هللا  فدديظ وإت وددد بدداأ مددا سدديق مددم ا)مددر ابلتيليددغ والدددعلة مصدددرا كقللدده أوائددل ال ددلرة أوالددذيم اختددذ 
عليق  وما أنا عليق  كلبيلو، ال جر  مسب أأ يفرن على تلي ا)وامر كعدد اامقدا مثدل مدا ودد  ددا نقداع أندإأ أعرضدلا 

 نما أرسلناك عليق   فيظا إأ عليي إال اليال و. 
يددة، إك ال ييددة   وللددده هنددا أندددإأ وهددذا االرتيدداط هدددل نكتددة االلتفدداى مدددم اخلطدداب الدددذي   وللدده أاسددتجييلا لدددركك و ا  

 أعرضلاو وإال لقيل: نإأ أعرضت . 
وامجفيظ تقد    صدر ال لرة وولله أنما أرسلناك علديق   فيظداو لدي  هدل جدلاب ال،درط   ا عدو ولكنده دليدل عليده،  

اك  فيظددا علدديق ، ووددائ  مقامدده، إت ا عددو: نددإأ أعرضددلا نل ددا مقصددرا   دعددل  ، وال عليددي تيعددة صددده  إت مددا أرسددلن
 كقرينة ولله أإأ عليي إال اليال و. 

 ومجلة أإأ عليي إال اليال و كياأ ةملة أنما أرسلناك عليق   فيظاو ابعتيار أها دالة على جلاب ال،رط ا قدر.  
 وأإأو الثانية منية. واةم  كينقا وكني أإأو ال،رهنية   هذه اةملة جناق ات .  
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هددل اسدد  مصدددر، ووددد نقدد  مددم الكددال  أندده وددد أدا مددا عليدده مددم الدديال  )أ وللدده أنددإأ أعرضددلا نمددا والدديال : التيليددغ، و  
أرسلناك عليق   فيظاو دع على نفي التيعة عم النيب صلى هللا عليه وسل  مم إعراضق ، وأأ اإلعراض هل اإلعراض عم 

 دعلته، ناستفيد أنه ود كلغ الدعلة وللال تلي ما أثيا د  اإلعراض. 
   
 

 3888صفحة : 
 
[و  تتصدل هددذه 48أوإم إتا أتوندا اإلن داأ مندا ر دة ندرح هبدا وإأ تصديق  سديئة حدا وددما أيدديق  ندإأ اإلن داأ بفدلر   

اةملة كقلله أنإأ أعرضلا نما أرسلناك عليق   فيظا إأ عليي إال اليال و  ا ت دمنته هدذه مدم التعدريض كت دلية الرسدلع 
الواه مم ولمه بما علما، وي تأ هبدذا االتصداع أأ هداتني اةملتدني جعلتدا ريدة وا ددة هدي  صلى هللا عليه وسل  على ما

رمنة وأركعلأ   هذه ال لرة، نا عو: ال حيملني إعراضق  عم دعلتي نقد أعرضلا عم نعميت وعم إنذاري كملايدة الكفر، 
اء الكدال  ك دمق اةاللدة ا نفصدل م دندا إليده ناةملة معطلنة على مجلة أنإأ أعرضلا نما أرسدلناك علديق   فيظداو واكتدد

نعل دوأ أأ يقاع: وإتا أتونا اإلن اأ إ ، م  أأ ا قصلد وص  هذا اإلن اأ ابليطر ابلنعمة وابلكفر عند ال،ددة، )أ 
ق  ا قصلد مم ملو  هذه اةملة هنا ت لية الرسلع صدلى هللا عليده وسدل  عدم جفداء ولمده وإعراضدق ، ندا عو: أأ معداملت

رهب  هذه ا عاملة ت ليي عم معاملتق  إايك على حنل ولله تعاك أي ألي أهل الكتاب أأ تنملع علديق  بتدااب مدم ال دماء 
نقد سأللا ملسى أبرب مدم تلديو، وددذا ال ؤدد نظدائر هدذه اةملدة   معناهدا مفتتحدا حثدل هدذا ال دمق )أ ملود  تلدي 

 ا متماثال، نقذه اخلصلصية خاصة هبذه اةملة. النظائر ال ااثل ملو  هذه وإأ باأ معناأ
ولكم نظ  هذه ا ية جاء صامجا إلنادة هذا ا عو وإلنادة معو رخر مقارب له وهل أأ يكلأ هدذا  كايدة خلدق للنداق   

ني بلق  مرتكمل   اةيلة لكدم مظداهره متفاوتدة كتفداوى أندراده   الت لدق اب داب الدينيدة، نيحمدل أاإلن داأو   ا لضدع
على جن  كين رد  وحيمدل الفدرح علدى مطلقده ا قدلع عليده ابلت،دكيي  دن ييلدغ ميلدغ اليطدر، وحتمدل ال ديئة الديت وددمتقا 
أيديق  على مراتب ال يئاى إك أأ تيلغ ميلغ اإلشراك، وحيمل وص  أبفلرو على ما ي،مل اشتقاوه مم الكفر كتل يد 

 هللا، والكفر كنعمة هللا. 
ل ا ف ددريم لنيددة. نمددنق  مددم  لقددا علددى خصددلم اإلن دداأ الكددانر ابهلل مثددل الملئ،ددري والقددرهنيب ودددذا اختلفددا حمامدد 

والطييب، ومنق  مم  لقدا علدى مدا يعد  أصدناي النداق مثدل الطدربي والي دلي والن دفي واكدم بثدق. ومدنق  مدم  لقدا علدى 
ريقة اليي اوي وصا ب الك،  ومنق  مم عك  إرادة ا عنيني على أأ أودما هل ا قصلد والثاين مندرو ابلتي  وهذه هن

 وهي هنريقة الكلاشي   تل يصه. 
وعلى اللجقني نا راد بأاإلن اأو   ا لض  ا)وع وا لض  الثاين معو وا دد وهدل تعريد  اةدن  ا دراد كده االسدت راق،  

اإلن داأ   تلدي الملمداأ وا كداأ )أ أي إتا أتونا الناق، وأأ الناق بفلروأ، ويكلأ اسدت راوا عرنيدا أريدد كده أبثدر جدن  
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أبثددر نددلن اإلن دداأ يلمئددذ م،ددربلأ، وهددذ هددل ا ناسددب لقللدده أنددإأ اإلن دداأ بفددلرو أي شددديد الكفددر وليدده، ولقللدده أحددا 
 ودما أيديق و أي مم الكفر. 

مدم أخدالق الندلن ال يمليلده  وإيا عدع عم التعيق ابلناق إك التعيق ابإلن اأ لإل اء إك أأ هذا اخللق ا  رب كه عنق  هل 
إال الت لق  خالق اإلسال  نالذيم مل ي لملا ابولأ عليه، وتلي أدخل   الت لية )أ اس  اإلن اأ اس  جدن  يت دمم 
أوصاي اةن  ا  مى كه على تفاوى   تلي وتلي ل لية اددلا. وودد تكدرر تلدي   القدررأ مدرارا بقللده أإأ اإلن داأ 

اإلن دداأ لركدده لكنددلدو ووللدده أوبدداأ اإلن دداأ أبثددر شدديء جدددالو. وأتبيددد اخلددرب حبددري التأبيددد خلددق هللعدداو ووللدده أإأ 
 ناسية الت لية  أ نملع ال ام  الدذي ال ي،دي   وودلن هدذا اخلدرب منمللدة ا درتدد   تلدي السدتعظامه إعراضدق  عدم دعدلة 

 ه كه ابذوي. اخلق ن،يه اب رتدد على هنريقة ا كنية، و ري التأبيد مم روادي ا ،ي
 واإلتاوة: جماز   اإلصاكة.  
وا راد ابلر ة: أثر الر ة، وهل النعمة، نالتقدير: وإم إتا ر نا اإلن اأ نأصيناه كنعمدة، كقريندة مقاكلدة الر دة ابل ديئة بمدا  

 ولكلا ابل راء   ولله أولئم أتوناه ر ة منا مم كعد ضراء م تهو   سلرة نصلا. 
فرح: ما ي،مل الفرح اجملاوز  دد ا  درة إك  دد اليطدر والتجدرب، علدى حندل مدا اسدتعمل   رايى بثدقة مثدل وللده وا راد ابل 

تعدداك أإت ودداع لدده ولمدده ال تفددرح إأ هللا ال حيددب الفددر نيو ال الفددرح الددذي   مثددل وللدده تعدداك أنددر ني حددا راتهدد  هللا مددم 
 ن لهو. 

   
 

 3889صفحة : 
 
نرحو  راعاة لفظ اإلن اأ وإأ بداأ معنداه مجعدا، بقللده أنقداتللا الديت تي ديو أي الطائفدة الديت تي دي، وتل يد ال مق   أ  

ناعتددد كلفدددظ هنائفدددة دوأ معنددداه مددد  أنددده وددداع ويلددده أاوتتلددلاو. ولدددذلي جددداء كعدددده أوإأ تصددديق  سددديئة حدددا وددددما أيدددديق و 
 ك مقي اةماعة م عاد نقاع أنإأ اإلن اأ بفلرو. 

او   هذا ال،درط )أ شدأأ أإتاو أأ تددع علدى حتقدق بثدرة وودلن شدرهنقا، وشدأأ أإأو أأ تددع علدى نددرة واجتالب أإت  
وولعه، ولذلي اجتلب أإأو   ولله أوإأ تصيق  سيئةو )أ إصاكتق  ابل ديئة مدرة ابلن دية إلصداكتق  ابلنعمدة علدى  دد 

 يطقوا حلسى ومم معهو. ولله تعاك أنإتا جاء   امج نة واللا لنا هذه وإأ تصيق  سيئة 
ومعددو وللدده أوإأ تصدديق  سدديئة حددا ودددما أيددديق و تقددد  ك ددطه عنددد وللدده رنفددا أومددا أصدداكك  مددم مصدديية نيمددا ب دديا  

 أيديك و. 
وامجك  الذي ت منته مجلة أنإأ اإلن داأ بفدلرو هدل ا قصدلد مدم مجلدة ال،درط بلقدا، ولدذلي أعيدد  دري التأبيدد نيقدا  

لددة ا ،ددتملة علددى ال،ددرط ليحدديط التأبيددد ككلتددا اةملتددني، ووددد أندداد تلددي أأ مددم عددلارض صددفة كعددد أأ صدددرى كدده اةم
اإلن انية عروض الكفر ابهلل دا، )أ   هني  اإلن اأ تطلب م الي النف  وسد منانذ ال ر  ا ينجر إليه مم أ دلاع ال 
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دالئل العقدل الصدحيح، ولكدم مدم هنيعده حتريدي تدخل كعض أسياهبا   مقدوره، ومم هنيعه النظر   اللسائل اللاويدة لده كد
خيالده   تصدلير وددلي ختللده تلددي ا)سدياب ندإتا أملددي عليده خيالدده وجدلد ودلا متصددرنة   الندلامي  اخلارجددة عدم مقدددوره 
خادا ضالته ا ن،لدة، نربم إليقا ورمدم هبدا ودداب عنده دليدل امجدق، إمدا لقصدلر تفكدقه عدم دربده وانعددا  ا رشدد إليده، أو 

لية هلاه الذي  لي عليه عصياأ ا رشديم مم ا)نيياء والرسل وامجكماء الصامجني إت ال يتيعق  إال القليل مم النداق وال ل 
يقتدي ابلعقل مم تلقاء نف ه إال ا)ول مثل امجكماء، ن لب على نلن اإلن اأ الكفر ابهلل على اإل اأ كه بما كيناه رنفا 

 أ منا ر ة نرح هباو.   ولله أوإم إتا أتونا اإلن ا
ولذلي عقب هذا امجك  علدى الندلن كقللده أهلل ملدي ال دماواى وا)رض خيلدق مدا ي،داءو. ومل خيدرو عدم هدذا العمدل  إال  

الصامجلأ مم نلن اإلن اأ علدى تفداوى كيدنق    بمداع اخللدق وودد اسدتفيد خدروجق  مدم رايى بثدقة بقللده ألقدد خلقندا 
 دمه أسفل سانلني إال الذيم رمنلا وعمللا الصامجاىو. اإلن اأ   أ  م تقلمي م رد

 وود مشل وص  أبفلرو ما ي،مل بفراأ النعمة وأا متالزماأ   ا)بثر.  
أهلل ملددي ال ددماواى وا)رض خيلددق مددا ي،دداءو اسددتئناي كيدداين )أ مددا سدديقه مددم عجيددب خلددق اإلن دداأ الددذي مل يقذكدده  

عم نطر اإلن اأ على هاتيم اخللقني اللذيم يتلقى هبما نعمة ركه وكالءه وبي   اددي اإلدي يثق   نف  ال ام  س اال
مل يفطددر علددى اخللددق ا)بمددل ليتلقددى النعمددة ابل،ددكر، وال ددر ابلصددرب وال ددراعة، وسدد اال أي ددا عددم سدديب إتاوددة اإلن دداأ 

حاع العجمداواى نكداأ جلاكده: أأ النعمة مرة والي ق مرة نييطر ويكفر وبي  مل جيعل  اله بفانا ال لذاى له وال كالاي ب
هللا ا تصري   ال ماواى وا)رض خيلق نيقما ما ي،اء مم الذواى وأ لادا. وهل جلاب إمجايل إونداعي يناسدب   درة 

 الرتن  عم الدخلع   اجملادلة عم ال، وأ اإلدية. 
ة   تلي نإأ تطليقا انقادى له بما و  ولله أخيلق ما ي،اءو مم اإلمجاع ما ييعث ا تأمل ا نص  على تطلب امجكم 

أومددأ إك تلددي تددذييل هددذه اةملددة كقللدده أإندده علددي  وددديرو، نكأندده يقددلع: علدديك  ابلنظددر   امجكمددة   مراتددب الكائندداى 
وتصري ميددعقا، نكمدا خلدق ا الئكدة علدى أبمدل ا)خدالق   مجيد  ا) دلاع، ونطدر الددواب علدى  دد ال يقيدل بمداع 

ن اأ على أساق اخلدق وال،در وجعلده وداكال للدملايدة منقمدا علدى اخدتالي مراتدب عقدلع أندراده ومدا اخللق، بذلي خلق اإل
حييط هبا مم االوتداء والتقليد، وخلقه بامل التمييمل كني النعمدة وضددها لقتفد  درجداى ويدنحط دربداى  دا خيتداره لنف ده، 

ال أتهددل دددذا العددامل )أ يكددلأ سددكانه با الئكددة لعددد   وال يالئدد  نطددر اإلن دداأ علددى نطددرة ا الئكددة  الددة عا دده ا ددادي إت
ا الءمة كني عامل ا ادة وعامل الروح. ولذلي  ا   خلق الفرد ا)وع مم اإلن اأ ورأ أواأ تصرنه م  ورينتده حب دب مدا كدمل  

 واع اهيطا منقا مجيعاو. نيقما مم القلا، مل يليث أأ نقل مم عامل ا الئكة إك عامل ا ادة بما أشار إليه ولله تعاك أ
   
 

 3890صفحة : 
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ولكم هللا مل ي د على النلن منانذ الكماع ن لقه خلقا وسطا كدني ا لكيدة واليقيميدة إت ربيده مدم ا دادة وأودن نيده الدروح   
ق ومل خيلددده عدددم اإلرشددداد كلاسدددطة وسدددطاء وتعددداويق    العصدددلر وتناودددل إرشددداده  كدددني ا)جيددداع، ندددإأ اتيددد  إرشددداده  التحددد

  خالق ا الئكة  ن ييلغ ا قاماى اليت أوامته   مقا  ا لازنة كني كعض أنراده وكني ا الئكة   التفاضل. 
وود أشار إك تلي ولله تعاك أواع اهيطا منقا مجيعا كع ك  ليعض عدو نإما أيتينك  مين هدا نمم اتي  هدداي ندال   

ضددنكا وحن،ددره يددل  القيامددة أعمددىو، ووللدده أوإت ولنددا للمالئكددة ي ددل وال ي،ددقى ومددم أعددرض عددم تبددري نددإأ لدده معي،ددة 
 اسجدوا  د و. 

[ أو يددملوجق  تبدرام وإمر وجيعددل مددم ي،دداء عقيمداو كدددع مددم مجلددة 49أيقدب  ددم ي،دداء إمر ويقددب  دم ي،دداء الددذبلر  
 أخيلق ما ي،اءو كدع اشتماع )أ خلقه ما ي،اء ي،تمل على هيته  م ي،اء ما ي،اء. 

اإلكداع إدماو مثل جام  لصلر إصاكة ابيلب وإصاكة ا كروه نإأ ولله أوجيعل مدم ي،داء عقيمداو هدل مدم ا كدروه  وهذا 
عند دالب الي،ر ويت مم ضراب مم ضروب الكفراأ وهل اعتقاد كعض النعمة سيئة   عادة ا ،دربني مدم تطدقه  كدلالدة 

 اإلمر علدى الددذبلر   اكتدداء تعددداد الدنع  ا لهلكددة علدى عكدد  الينداى ددد ، وودد أشددق إك التعدريض هبدد    تلدي كتقدددمي
العددادة   تقددددمي الدددذبلر علددى اإلمر  يثمدددا تبدددرا   القددررأ   حندددل أإم خلقنددداب  مددم تبدددر وأنثدددىو ووللدده أنجعدددل منددده 

 الملوجني الذبر وا)نثىو نقذا مم دوائق هذه ا ية. 
 ،اء الذبلر نقط كقرينة ولله: أأو يملوجق  تبرام وإمرو. وا راد: يقب  م ي،اء إمر نقط ويقب  م ي 
وتنكددق أإمرو )أ التنكددق هددل ا)صددل   أمسدداء ا)جندداق وتعريدد  أالددذبلرو ابلددال  )هدد  الصددن  ا عقددلد للم دداهنيني،  

كه وترديدلأ  نالال  لتعري  اةن  وإيا يصار إك تعري  اةن   قصد، أي يقب تلي الصن  الذي تعقدونه وتتحدثلأ
 نيه على  د ولع العرب: أرسلقا العراك، وتقد    أوع الفاحتة. وأأوو للتق ي . 

والتملوي  ورأ ال،يء ك،يء رخر نيصقاأ زوجا. ومم جمازه إهنالوه على إنكاح لرجل امرأة )هما يصدقاأ بدالملوو، وا دراد  
م،فعني إبمر نا راد التملوي  كصدن  رخدر ال مقاكلدة بدل هنا: جعلق  زوجا   ادية، أي جيم   م ي،اء نيقب له تبرام 

 نرد مم الصن  كفرد مم الصن  ا خر. 
وال ددمق   أيددملوجق و عائدددد إك بددال مددم اإلمر والدددذبلر. وانتصددب أتبدددرام وإمرو علددى امجدداع مدددم ضددمق اةمددد     

 أيملوجق و. 
ابب ندرح وعقد  مدم ابب بدر . وأصدل نعلده أأ يتعددا إك والعقي : الذي ال يللدد لده مدم رجدل أو امدرأة، ونعلده عقد  مدم  

ا فعلع كقاع عقمقا هللا مم ابب ضرب، ويقاع عقما ا رأة ابليناء للمجقلع، أي عقمقا عاو  )أ سيب العق  جمقدلع 
عنددده . نقددل  ددا جدداء متعددداي وواصددرا، نالقاصددر ك دد  القدداي وب ددرها وا تعدددي كفتحقددا، والعقددي : نعيددل حعددو مفعددلع، 

 نلذلي استلا نيه ا ذبر وا  نث داليا، ورحا ظقرى التاء مدرا واللا: ر   عقيمة. 
 [و مجلة   ملض  العلة للميدع منه وهلأخيلق ما ي،اءو نملو  أإأو هنا ملو  ناء التفري . 50أإنه علي  ودير  
 يفلتدده شدديء مددم ا عللمدداى ن لقدده وا عددو: أأ خلقدده مددا ي،دداء لددي  خلقددا مقمددال عددراي عددم امجكمددة )ندده واسدد  العلدد  ال 

 ا)شياء جيري على ونق علمه و كمته. 
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وهل أوديرو منذ القدرة، ندإتا علد  امجكمدة   خلدق شديء أراده، نجدرا علدى وددره. و دا مجد  كدني وصدفي العلد  والقددرة  
 تعني أأ هنالي صفة مطلية وهي اإلرادة )نه إيا تتعلق ودرته كعد تعلق إرادته ابلكائم. 

وتفصيل ا عو: أنه علي  اب)سياب والقلا وا  ثراى اليت وضعقا   العدلامل، وكتلاندق ررر كع دقا وختدال  كعدض، وبيد   
تتكلأ الكائناى على حنل ما وددر ددا مدم ا)وضدان، وبيد  تتظداهر نتدأا ا رر علدى ن دق وا دد، وتتمدان  نيدنق  أتثدق 

بل تلي مم مظداهر علمده تعداك   أصدل التكدليم العدا ي ومظداهر ودرتده كع قا   ررره ك يب  انعة م ثراى أخرا، و 
   اةري على وناق علمه. 

أومددددا بدددداأ لي،ددددر أأ يكلمددددده هللا إال و يددددا أو مددددم وراء  جدددداب أو يرسدددددل رسددددلال نيددددل ي إبتندددده مدددددا ي،دددداء إندددده علدددددي  
 [و   51 كي  
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لدى القصدة وهدل عدلد إك إكطداع شديه ا ،دربني الديت أشدار إليقدا عط  على ما سيق مم  كاية ترهدا   عطد  القصدة ع  

وللده تعدداك أبدذلي يددل ي إليدي وإك الددذيم مددم ويلدي هللا العمليددمل امجكدي و، ووللدده تعدداك أبدرب علددى ا ،دربني مددا تدددعله  
مدرمو. وهددذه إليدهو، وودد أشددرم إك تفصديل تلدي نيمددا تقدد ، ويمليدده وضددل ا وللده عقيده أوبددذلي أو يندا إليدي رو ددا مدم أ

ا ية تيطل ال،يقة الثانية نيما عددمه مم شيقا     بدلأ القدررأ و يدا مدم هللا إك حممدد صدلى هللا عليده وسدل  إت زعمدلا 
أأ حممدا صلى هللا عليه وسل  لدل بداأ مرسدال مدم هللا لكاندا معده مالئكدة تصددق وللده أو )ندملع عليده بتداب جداهمل مدم 

ك أوواللا ما دذا الرسلع أيبل الطعا  و ،ي   ا)سلاق للال أنملع إليه ملي نيكلأ معه ال ماء ي،اهدوأ نملوله واع تعا
ندذيراو وودداع أوودداللا لددم ندد مم لددي  دن تفجددر لنددا مددم ا)رض ينيلعدداو إك أأ ودداع أولدم ندد مم لددي  ددن تنددملع علينددا بتددااب 

 نقرلهو. 
 إك حممدد صدلى هللا عليده وسدل  بمدا أو دي مدم ويلده وإت ود باأ أه  درض هذه ال لرة إثياى بلأ القدررأ و يدا مدم هللا 

 للرسل باأ العلد إك تلي مم وييل رد العجمل على الصدر. 
نيني هللا للمكذكني أأ سنة هللا   خطاب رسله ال تعدو ثالثة أحناء مم اخلطاب، منقا ما جاء كه القررأ نل  يكم تلدي  

لي اهنددب رسدله علدى ا)حنداء الديت اورت قددا ا ،دربلأ علدى النديب صددلى هللا كددعا  دا جداءى كده الرسددل ا)ولدلأ ومدا بداأ هللا 
عليه وسل  نجيء كصدي ة  صدر مفتتحدة كصدي ة اةحدلد ا فيددة ميال دة النفدي وهدي أومدا بداأ لي،در أأ يكلمده هللاو أي مل 

 يتقيأ ) د مم الرسل أأ أيتيه خطاب مم هللا كنلن مم هذه الثالثة. 
يكددلأ إكددال  مددراد هللا تعدداك )مدد  الرسددل ك ددق أ ددد هددذه ا)نددلان الثالثددة أعددين خصددلم نددلن  ودع تلددي علددى انتفدداء أأ 

إرساع رسلع، كداللة نحلا اخلطاب نإنه إتا باأ الرسل ال خياهنيق  هللا إال   د هذه ا)حناء الثالثدة ندا)م  أوك  أ ال 
 ، أو جميء ا الئكة إليق  كل ال يتلجه إلديق  خطداب هللا خياهنيلا ك ق تلي مم حنل ما سأله ا ،ربلأ مم رلية هللا خياهنيق
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إال كلاسطة رسلع منق  يتلقى بال  هللا كنحل مم ا)حناء الثالثة وهل  ا يدخل   ولله أأو يرسدل رسدلال نيدل ي إبتنده مدا 
 ي،اءو نإأ الرسلع يكلأ ملكا وهل الذي ييلغ الل ي إك الرسل وا)نيياء. 

نيياء ود يكلأ لقصد إكالدقد  أمدرا يصدلحق  حندل وللده تعداك أاي أيقدا ا ملمدل ود  الليدل إال ولديالو، وخطاب هللا الرسل وا) 
 وود يكلأ إلكالدق  شرائ  لألم  مثل معظ  القررأ والتلراة، أو إكالدق  ملاعظ د  مثل الملكلر وجملة لقماأ. 

لديت دع عليقدا الفعدل اللاود    سدياق النفدي وهلأمدا بداأ واالستثناء   ولله أإال و يداو اسدتثناء مدم عمدل  أندلان ا دتكل  ا 
 لي،ر أأ يكلمه هللاو. 

نانتصاب أو ياو على الصفة  صدر حمذوي دع عليه االستثناء، والتقدير: إال بالما و يا أي مدل ى كده بمدا تقدلع: ال  
 أبلمه إال جقرا، أو إال إخفاات، )أ اةقر واإلخفاى صفتاأ للكال . 

تكل  كلدل  مدراد هللا إك النديب سدلاء بداأ تلدي اليلدل  ككدال  ي دمعه وال يدرا مصددره أو ككدال  ييل ده إليده ا لدي وا راد ابل 
 عم هللا تعاك، أو كعل  يلقى   نف  النيب يلوم  نه مراد هللا كعل  ضروري جيعله هللا   نف ه. 

عه النديب بمدا مسد  ملسدى، وكع ده جمداز وريدب مدم وإهنالق الكال  على هدذه الثالثدة ا)ندلان: كع ده  قيقدة مثدل مدا ي دم 
امجقيقة وهل ما ييل ه إك النيب نإنه رسالة ككال ، وكع ه جماز حمض وهل ما يلقدى   ولدب النديب مد  العلد ، ندإهنالق نعدل 

 أيكلمهو على مجيعقا مم استعماع اللفظ    قيقته وجمازه على هنريقة استعماع ا ،رتك   معانيه. 
 يكلمهو إك هللا إسناد جمازي عقلي. وإسناد نعل أ 
 وهبذا االعتيار صار استثناء الكال  ا لصلي  نه و ي استثناء متصال.  
وأصل الدل ي: اإلشدارة اخلفيدة، ومنده أندأو ى إلديق  أأ سديحلا ككدرة وع،دياو. ويطلدق علدى مدا جيدده ا درء   نف ده دنعدة   

 كرم:          بحصلع معو الكال    نف  ال ام  واع عييد كم ا)
 وأو ى إيل هللا أأ ود تدآمدروا                      إبكل أيب أوىف نقما على رجل     
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وهذا اإلهنالق هل ا راد هنا كقرينة ا قاكلة ابلندلعني ا خدريم. ومدم هندا أهنلدق الدل ي علدى مدا نطدر هللا عليده امجيدلاأ مدم   

أو دى ركدي إك النحدلو. ندالل ي هبدذا ا عدو ندلن مدم أندلان إلقداء بدال  هللا إك ا)نييداء وهدل اإلدا  ا تقم الدويق بقللده أو 
النلن ا)وع   العد، نأهنلق الل ي على الكال  الذي ي معه النيب ككيفية دق معتادة وهذا اإلهنالق مم مصطلح القررأ 

ا أنده يدل ى إليده م سدري عنده  نقدرأ أددق أويل وهل ال الب   إهنالوداى الكتداب وال دنة ومنده ودلع زيدد كدم ركدا  نعلمد
 ال ررو، ومل يقل ننملع عليه جربيل. 

والل ي هبذا ا عو دق الل ي الذي سيجيء   ولله أأو يرسل رسلال نيل ي إبتنه ما ي،اءو. وا راد ابلل ي هندا: إيقدان  
نديب  كدداأ العلد  ال دروري، و جددة لألمدة  كدداأ مدراد هللا   نفد  الندديب حيصدل لده كدده العلد   نده مددم عندد هللا نقددل  جدة لل

العصمة مم وسلسة ال،يطاأ، وود حيصل ل ق ا)نيياء ولكنه دق مطرد وال من يط م  أنه واو  وودد وداع النديب صدلى هللا 
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عليه وسل   ود باأ نيما م ى ويلك  مم ا)م  حمدثلأ نإأ يكم   أميت منق  أ دد نعمدر كدم اخلطداب  وداع اكدم وهدب  
 ثلأ: ملقملأ  . حمد
ومم هذا الل ي مرائي ا)نيياء نإها و ي، وهي لي ا ككال  يلقدى إلديق ، نفدي امجدديث  إين أريدا دار هجدرتك  وهدي  

    رة تاى خنل نلو    وهلي أها اليمامة أو هجر نإتا هي هناكة  . 
خقو.   رواية رن  اس  اةاللة، أي رأيا وود ت،تمل الرلاي على إدا  وبال  مثل  ديث  رأيا كقرا تذكح ورأيا وهللا  

هدذه الكلمددة، ووددد أوع النديب صددلى هللا عليدده وسدل  رلايه اليقددر الدديت تددذكح حدا أصدداب ا  ددلمني يدل  أ ددد، وأمددا  وهللا خددق  
 نقل ما أتى هللا كه كعد تلي مم اخلق. 

 ة. ومم اإلدا  مرائي الصامجني نإها جملء مم ستة وأركعني جملءا مم النيلء 
ولي  اإلدا  حبجة   الدديم )أ ددق ا عصدل  ال يلثدق كصدحة خدلاهنره إت لدي  معصدلما مدم وسلسدة ال،ديطاأ. وكعدض  

أهل التصلي و كمداء اإلشدراق أيخدذوأ كده   خاصدتق  ويددعلأ أأ أمداراى ايدمل دد  كدني صدادق اخلدلاهنر وباتهبدا ومنده 
إين وددد ألقدي إيل علدى سدييل اإلندذار مدم   درة ا لدي اةيددار   ودلع وطدب الدديم ال،دقازي   ديياجدة شدر ه علدى ا فتداح

كل اأ اإلدا  ال بله  مم ا)وها   إك أأ واع  ما أورثين التجدا  عدم دار ال درور  . ومنده مدا ورد   ودلع النديب صدلى هللا 
تف دقيم نيده، وال عليه وسل   إأ روح القددق نفدث   روعدي أأ نف دا لدم ادلى  دن ت دتل  أجلقدا ورزوقدا  علدى أ دد 

ريب   أنه ا راد هنا )أ ألفاظ هدذا امجدديث جدرى علدى ددق ا)لفداظ الديت حيكدى هبدا ندملوع الدل ي كلاسدطة بدال  جربيدل 
 عليه ال ال . 

والنلن الثاين: أأ يكلأ الكدال  مدم وراء  جداب ي دمعه سدامعه وال يدرا مصددره  أ خيلدق هللا بالمدا   شديء حمجدلب  
 وص  هللا هنا كقلله أأو مم وراء  جابو. عم سامعه وهل ما 

وا عددو: أو حمجددلاب ا  اهنددب  ابلفددتح  عددم رليددة مصدددر الكددال ، نددالكال  بأندده مددم وراء  جدداب، وهددذا مثددل تكلددي  هللا  
تعداك ملسددى   اليقعددة ا ياربددة مددم ال،ددجرة، وحيصددل علدد  ا  اهنددب  أ تلددي الكددال  مددم عنددد هللا أوع مددرة آبيددة يريدده هللا 

ها يعل  أها ال تكلأ إال كت  ق هللا بما عل  ملسدى تلدي ابنقدالب عصداه  يدة م علدهدا إك  التقدا ا)وك، وخبدروو إاي
يده مم جييه كي اء، بما واع تعاك أرية أخرا لنريي مم رايتنا الكربا اتهب إك نرعلأ إنه هن ىو. م يصق كعدد تلدي 

 عادة يعري هبا بال  هللا. 
مددم الكددال    الرسددل ال دداكقني ملسددى عليدده ال ددال  وهددل ا ددراد مددم وللدده تعدداك أودداع اي ملسددى إين  واخددت  هبددذا النددلن 

اصددطفيتي علددى الندداق كرسدداليت وككالمدديو ولددي  الددل ي إك ملسددى منحصددرا   هددذا النددلن نإندده بدداأ يددل ى إليدده الددل ي 
 عليده وسدل  ليلددة اإلسدراء، نقدد جدداء   ال الدب ةميد  ا)نييدداء والرسدل وودد  صددل هدذا الندلن مددم الكدال  بمدد صددلى هللا

 ديث اإلسراء: أأ هللا نرض عليه وعلى أمته م ني صالة م خف  هللا منقا  ن كل دا مد  صدللاى وأنده مسد  وللده 
 تعاك أأاما نري يت وخففا عم عياديو. 
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 3893صفحة : 
 
على م دم نتدك نكداأ وداب ولسدني أو أدىن ندأو ى إك وأشارى إليه سلرة النج  كقلله تعاك أناستلا وهل اب)نق ا)  

عيده ما أو ى ما بذب الف اد ما رأا أنتمارونه على ما يراو. والقلع  نه مس  بال  هللا ليلة أسري كه إك ال ماء مروي 
أ ن دل عم علي اكم أيب هنالب واكم م علد واكم عياق وجعفر كم حممد الصادق وا)شعري واللاسطي، وهدل الظداهر )

 حممد صلى هللا عليه وسل  على مجي  ا رسلني ي تلمل  أأ يعطيه هللا مم أن ل ما أعطاه رسله عليق  ال ال  مجيعا. 
النلن الثالث: أأ يرسل هللا ا لي إك النيب نييلغ إليه بالما ي معه النيب ويعيه، وهذا هل دالدب مدا يلجده إك ا)نييداء مدم   

  تبددر زبددراي أننددادا ا الئكددة وهددل وددائ  يصددلي   ابددراب أأ هللا يي،ددرك كيحددىيو، وودداع   بددال  هللا تعدداك، ودداع تعدداك 
إكراهي  أومديناه أأ اي إكراهي  ود صدوا الرلايو وهذا الكال  أيا ككيفية وصفقا النيب صلى هللا عليه وسل  للحارر اكم 

ين مثل صلصلة اةرق وهل أشده عيب نيفص  عين وود ه،ا  وود سأع رسلع هللا  بي  أيتيي الل يب نقاع: أ يام أيتي
 وعيا عنه  أي عم جربيل  ما واع، وأ يام يتمثل يل ا لي رجال نيكلمين نأعي ما يقلع  . 

نالرسدلع   وللدده تعداك أأو يرسددل رسدلالو: هددل ا لدي جربيددل أو ددقه، ووللدده أنيدل ي إبتندده مدا ي،دداءو مسدى هددذا الكددال   
هنالق القررين ال الب بما تقد  حنل ولله  ومدا ينطدق عدم اددلا إأ هدل إال و دي يدل ى علمده شدديد و يا على مراعاة اإل

 القلا  وهل دق ا راد مم ولله أإال و ياو كقرينة التق ي  وا قاكلة. 
 ومددم لطددائ  ن دد  هددذه ا يددة ترتيددب مددا دع علددى تكلددي  هللا الرسددل كدددالالى نجدديء اب صدددر أوال   وللدده أإال و يدداو 

 وجيء حا ي،يه اةملة رنيا وهل ولله أمم وراء  جابو، وجيء ابةملة الفعلية رلثا كقلله أويرسل رسلالو. 
وورأ من  أأو يرسلو كرن  أيرسلو علدى اخلربيدة، والتقددير: أو هدل مرسدل رسدلال. وودرأ أنيدل يو ك دكلأ اليداء كعدد ب درة  

 امجاء. 
تقدير أأأو حمذونة دع عليقا العط  على ا صدر نصار الفعدل ا عطدلي    وورأ الياولأ أأو يرسلو كنصب الفعل على 

 معو ا صدر، نا تاو إك تقدير  ري ال يي. وورأوا أنيل يو كفتحة على الياء عطفا على أيرسلو. 
 ومدددا صددددق أمدددا ي،ددداءو بدددال ، أي نيدددل ي بالمدددا ي،ددداله هللا نكاندددا هدددذه اةملدددة   معدددو الصدددفة عأبالمددداو ا  دددتثو 

ابذوي، والراكط هل أما ي،اءو )نه   معو: بالما، نقل بركط اةملة إبعادة لفظ ما هي له أو حرادنده حندل أامجاودة مدا 
امجاوةو. والتقدير: أو إال بالما ملصلنا  أ هللا يرسل رسلال نيل ي إبتنه بالما ي،اله نإأ اإلرساع نلن مم الكال  ا راد 

   هذه ا ية. 
ة   أأ هذه ا)نلان الثالثة أنلان لكال  هللا الذي خياهنب كه عياده. وتبر الندلعني: ا)وع والثالدث صدريح   وا ية صرحي 

أأ إضانة الكال  ا نلن إليقا إك هللا أو إسناده إليده  يثمدا وود    ألفداظ ال،دريعة حندل وللده تعداك أ دن ي دم  بدال  هللاو 
ناق كرساليت وككالميو وولله أوبل  هللا ملسى تكليماو يدع على أنه بال  لده وولله أواع اي ملسى إين اصطفيتي على ال

خصلصية هي أنه أوجده هللا إجيادا خبرق العادة ليكلأ كذلي دليال على أأ مدللع ألفاظه مراد هلل تعاك ومقصلد له بمدا 
لدق الكدال  الدذي يددع علدى مدراده مسي الروح الذي تكلأ كه عي ى روح هللا )نه تكدلأ علدى سدييل خدرق العدادة، نداهلل خ
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خلقا دق جار على سنة هللا   تكليم الكال  لديعل  النداق أأ هللا أراد إعالمقد   نده أراد مددللالى تلدي الكدال  آبيدة أنده 
خرق نيه عادة إجياد الكال  نكاأ إجيادا دق متللد مم علل وأسياب عادية نقل بإجياد ال ماواى وا)رض وإجياد رد    

 ق متللد مم علل وأسياب نطرية. أنه د
    
 

 3894صفحة : 
 
واعل  أأ  قيقة اإلدية ال تقت ي لذا ا أأ يكلأ هللا متكلما بما تقت دي أنده وا دد  دي عدامل وددير مريدد، ومدم  داوع   

ريدد ا لدي جعل صفة الكال  مدم مقت دى اإلديدة علدى تنظدق اإللده اب لدي كنداء علدى أأ ا لدي يقت دي ئاهنيدة الرعدااي حدا ي
منق ، نقدد جداء حبجدة خطاكيدة، كدل امجدق أأ الدذي اوت دى إثيداى بدال  هللا هدل وضد  ال،درائ  اإلديدة، أي تعلدق إرادة هللا 
إبرشاد الناق إك اجتناب ما خيدل ابسدتقامة شد وه   مدره  وهديق  ومدلعظتق  ووعدده  ووعيدده ، مدم يدل  هدي رد  عدم 

أبددل منقددا م مددم إرسدداع الرسددل إك الندداق وتيلددي ق  إايهدد  أمددر هللا وهيدده كلضدد  ا)بددل مددم ال،ددجرة وتلعددده ابل،ددقاء إأ 
 ال،رائ  وتلي مم عقد نلح كال شي أو مم عقد رد  إأ ولنا إأ رد  كلغ أهله أمر هللا وهيه. 

ا)نييداء ككدال  يلقدى نتعني اإل اأ  أ هللا رمر ومه وواعد وملعد، وئرب كلاسطة رسله وأنييائه، وأأ مراده تلي أكل ه إك  
 إليق  ويفقملنه وهل دق متعاري د  ويل النيلءة وهل متفاوى ا)نلان   م،اهبة الكال  ا تعاري. 

و ا مل يرد   الكتاب وال نة وص  هللا  نه متكل  وال إثياى صفة له ت مى الكدال ، ومل تقدتض تلدي  قيقدة اإلديدة مدا   
التأويددل مددم اخللدد  مددم أشددعرية وماتريديددة إت ودداللا: إأ هللا مددتكل  واأ لدده صددفة  بدداأ مثددة دان إك إثيدداى تلددي عنددد أهددل

ت مى الكال  وخباصة ا عتمللة إت واللا إنه متكل  ونفلا صفة الكال  وأمدر ا عتمللدة أعجدب إت أثيتدلا الصدفاى ا عنليدة )جدل 
قلع كتعدد القدماء كال دان، وودد بداأ دد    القلاهن  مم رايى القررأ وأنكروا صفاى ا عاين تلرعا وختلصا مم م،اهبة ال

عد  إثياى صفة ا دتكل  مندو دة النتفداء الدداعي إك إثيا دا، خالندا  دا دعدا إك إثيداى دقهدا مدم الصدفاى ا عنليدة، وودد 
  كى ن ر الديم   تف ق هذه ال لرة إمجان ا)مة على أأ هللا تعاك متكل . 

نعل الكال  إك هللا أو إضانة مصدره إك امسه، وتلي ال يلجب أأ ي،تق منده صدفة هلل ووصارا ما ورد   القررأ إسناد  
تعاك، نإه  مل يقلللا هلل صفة منو ا)رواح )جل ولله تعداك أونف دا نيده مدم رو ديو، نالدذي  ددا مثيديت صدفة الكدال  

صدفة م دتقلة مثدل مدا نعلدلا   صدفة هلل هل ولة تعلق هذا اللص  كصفة العلد  ن صدلا هدذا التعلدق ابسد  خدام وجعلدله 
 ال م  واليصر. 

هذا، واعل  أأ مثييت صفة الكال  ود اختلفلا    قيقتقا، نذهب ال ل  إك أهدا صدفة ود دة ب دائر صدفاى هللا. ندإتا  
ال سددئللا عددم ا)لفدداظ الدديت هددي الكددال : أود ددة هددي أ   ادثددةب ودداللا: ود ددة، وتعجددب مددنق  ن ددر الددديم الددرازي ونيددمله  و 

أ  يق  إال أه  حتاشلا عم التصريح  ها  ادثة لئال ي دي تلدي دأداء ا)مدة إك اعتقداد  ددور صدفاى هللا، أو يد دي 
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إك إكطدداع أأ القددررأ بددال  هللا، )أ تييدداأ  قيقددة معددو اإلضددانة   وددلد : بددال  هللا، دويددق جدددا حيتدداو مدربدده إك شددحذ 
 مم تلي. تهنه كقلاعد العلل ، والعامة على كلأ 

واشددتقر مددم أهددل هددذه الطريقددة أ ددد كددم  نيددل ر دده هللا زمددم نتنددة خلددق القددررأ. وبدداأ نققدداء ا الكيددة   زمددم العييددديني  
ملتملمني هدذه الطريقدة. ووداع ال،ديو أكدل حممدد اكدم أيب زيدد   الرسدالة  وإأ القدررأ بدال  هللا لدي  ح لدلق نيييدد وال صدفة 

ى إسطلانة مم أساهنني اةام  حدينة سلسدة هدذه العيدارة  القدررأ بدال  هللا ولدي  ح لدلق    للق نينفد  . وود نق،لا عل
 وهي ماثلة إك ا أ. 

واع ن ر الديم: واتفق أين ولا يلما ليعض امجناكلة: لل تكل  هللا هبذه امجرويا إمدا أأ يدتكل  هبدا دنعدة وا ددة أو علدى  
ا دة ال يفيد هذا النظ  ا ربب على التعاوب والتلايل، والثاين ابهندل )نده لدل التعاوب، وا)وع ابهنل )أ التكل  هبا دنعة و 

تكل  هللا هبا على التلايل بانا حمدثة، نلمدا مسد  مدين هدذا الكدال  وداع  اللاجدب عليندا أأ نقدر ويدر  يعدين نقدر  أ القدررأ 
 ي القائل. ودمي وير على هذا الكال  على ونق ما مسعناه واع: نتعجيا مم سالمة ولب تل

    
 

 3895صفحة : 
 
ومم ال ريب جدا ما يعدملا إك حممدد كدم بدرا  وأصدحاكه الكراميدة مدم القدلع  أ بدال  هللا  دروي وأصدلاى وائمدة كذاتده   

تعاك، ووداللا: ال يلدمل  أأ بدل صدفة هلل ود دة، ون دب مثدل هدذا إك امج،دلية، وأمدا ا عتمللدة ندأثيتلا هلل أنده مدتكل  ومنعدلا أأ 
له صفة ت مى الكال ، والذي دعاه  إك تلي هل اةم  كني مدا شدان   القدررأ وال دنة وعندد ال دل  مدم إسدناد تكلأ 

الكددال  إك هللا وإضددانته إليدده وودداللا: إأ اشددتقاق اللصدد  ال ي ددتلمل  ويددا  ا صدددر اب لصددلي، وتلددي هنددريقتق    صددفاى 
 ق الكال . ا عاين بلقا، وزادوا نقاللا: معو بلنه متكلما أنه خال

وأما ا)شعري وأصحاكه نل  خيتلفلا   أأ الكال  الذي نقلع: إنه بال  هللا ا ربب مم  روي وأصلاى، ا تلدل  ل دنتنا،  
ا كتددلب   مصددا فنا، إندده  ددادر ولددي  هددل صددفة هللا تعدداك وإيددا صددفة هللا مدددللع تلددي الكددال  ا ربددب مددم امجددروي 

ووعد ووعيد. وتقريب تلي عندي أأ الكال  امجادر الذي خلقه هللا داع علدى مدراد وا)صلاى مم ا عاين مم أمر وهي 
 هللا تعاك وأأ مراد هللا صفة هلل. 

ودداع أكددل ككددر اليدداوالين عددم ال،دديو: اأ بددال  هللا ا)زيل مقددروء  ل ددنتنا، حمفددلظ   وللكنددا، م ددملن آبتاننددا، مكتددلب    
هللا معلددل  كقللكنددا مددذبلر  ل ددنتنا معيددلد   حماريينددا وهددل دددق  دداع   مصددا فنا دددق  دداع   شدديء مددم تلددي، بمددا أأ 

شيء مم تلي. والقراءة والقار  ئللواأ، بما أأ العل  وا عرندة ئللوداأ، وا علدل  وا عدروي ودد اأ ا ه.يعدين أأ ا)لفداظ 
الرتابيدب هدل وصد  هللا تعداك ليصدح أأ  ا قروءة وا كتلكة دواع وهي ئللوة وا دللع وهدل بدلأ هللا مريددا  ددللالى تلدي

هللا أراد مدم النداق العمدل اب دددللالى الديت دلدا عليقددا تلدي الرتابيدب. ووددد اصدطلح ا)شدعري علددى ت دمية تلدي ا دددللع  
 بالما نف يا وهل إرادة ا عاين اليت دع عليقا الكال  اللفظي، وود استأن  لذلي كقلع ا)خطل:          
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لف اد وإندمدا                      جعل الل اأ على الف اد دلديال وأمدا أكدل منصدلر ا اتريددي ننقدل الف در إأ الكال  لفي ا  
عنه بالما مملجيا مم بال  ا)شعري وبال  ا عتمللة، واليعض نقل عنه مثل ولع ال ل . وسيب اختالي النقل عنه هدل أأ 

تياعدده   نقدد  عيارتدده اللاوعددة   العقيدددة ا ن ددلكة إليدده ا  ددماة: ا اتريدددي اتكدد    أصددلع الددديم أاب  نيفددة. ووددد اضددطرب أ
الفقه ا)برب أإأ صح عملوها إليهو إت بانا عيارة يللح عليقا الت ارب ولعله مقصلد. وأتويلقا حدا يلاندق بدال  ا)شدعري 

 هل التحقيق. 
ل ثيدلى صدفة اإلرادة وصدفة القددرة لده وحتقيق هذا ا قا  كلجه واضح وريدب أأ نقدلع: إأ ثيدلى صدفة الكدال  هلل هدل مثد 

تعاك،   ا)زع وهل أشيه ابتصانه ابإلرادة نكما أأ معو ثيلى صفة اإلرادة هلل انه تعاك من تعلق علمده إبجيداد شديء مل 
ه يكم ملجلدا، أو إبعدا  شيء باأ ملجلدا، أنه ال حيلع دوأ تنفيذ ما تعلق علمه إيجياده أو إعدامه  ائدل وال  نعده مند

مددان ، ومددن تعلددق علمدده إبكقدداء ا عدددو     الددة العددد  أو ا لجددلد    الددة اللجددلد، ال يكرهدده علددى ضددد تلددي مكدددره. 
نكدذلي ثيدلى الكدال  هلل معنداه أنده بلمدا تعلدق علمده  أ أيمدر أو ينقدى أ ددا مل حيدل  ائدل دوأ إجيداد مدا ييلدغ مددراده إك 

 يرتك تلجيه أمر أو هي إك الناق مل يكرهه مكره على أأ أيمره  أو ينقاه .  ا أملريم أو ا نقيني، وبلما تعلق علمه  أ
وبما أأ لإلرادة تعلقا صال يا أزليا وتعلقا تنجيملاي  ادر  ني تتلجه اإلرادة إك إجياد كلاسطة القدرة. بذلي جند لكدال   

 ه أو هيه أو حنلأا إك كعض عياده. هللا تعلقا صال يا أزليا وتعلقا تنجيملاي  ني اوت اء عل  هللا تلجيه أمر 
نالكال  الذي ينطق كه الرسلع وين يه إك هللا تعاك هل  ادر وهل أثر التعلق التنجيملي امجدادر، والكدال  الدذي نعتقدد  

ية للعالمدة أأ هللا أراده وأراد مم الناق العمل كه هل الصفة ا)زلية القد ة ودا التعلق الصال ي القدمي. و  الرسالة اخلاوان
 عيد امجكي  ال لكلا نقل عم كعض العلماء  أ لكال  هللا تعلقا تنجيملاي  ادر، وهذا مم التحقيق حكاأ. 

 والتحقيق: أأ تلي الكال  ا)زيل يتنلن إك أنلان ا دللالى مم أمر وهي وخرب ووعد ووعيد وحنل تلي.  
    
 

 3896صفحة : 
 
خيلدق   نفد  جربيدل أو ددقه مدم ا الئكدة علمدا حدراد هللا علدى بيفيدة ال نعلمقدا، وعلمدا وخالصة معو ا ية أأ هللا ودد   

 أ هللا س ره إكال  مراده إك النديب، وا لدي ييلدغ إك النديب مدا أمدر كتيلي ده لنمدر الت د قي ،  لفداظ معيندة ألقاهدا هللا   
  كددى هللا عددم زبددراي كقللدده أننادتدده ا الئكددة وهددل وددائ  نفدد  ا لددي مثددل ألفدداظ القددررأ، أو  لفدداظ مددم صددنعة ا لددي بدداليت

 يصلي   ابراب أأ هللا يي،رك كيحىيو. 
أو خيلق   مس  النيب بالما يعل  عل  اليقني أنه دق صادر إليه مم متكل ، نيلوم أنه مم عند هللا كداللة ا عجملة أوع مرة  

هللا كده ملسدى أال تدرا إك وللده تعداك أأأ اي ملسدى إين أم هللا رب وكداللة تعلده كعد تلي. وهذا مثل الكال  الذي بلد  
العا ني وأأ ألق عصاكو ا يدة، نقدرأ خطاكده اخلدارق للعدادة اب عجدملة اخلارودة للعدادة ليدلوم ملسدى أأ تلدي بدال  مدم عندد 

 هللا. 
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   امجالة ا ذبلرة أوال.  أو خيلق   نف  النيب علما وطعيا  أ هللا أراد منه بذا بما خيلق   نف  ا لي 
نعلى هذه الكيفيداى أيا الدل ي لألنييداء وخيدت  القدررأ حمليدة أأ هللا تعداك خيلدق بالمدا يعيده ا لدي ويد مر إبكالدده كنصده  

 دوأ ت يق إك حممد صلى هللا عليه وسل . 
وإيدا ألثدر هندا صدفة أالعلدي امجكدي و والقلع   ملو  مجلة أإنه علي  كدي و بدالقلع   مجلدة أإنده علدي  ودديرو ال داكقة،  

 ناسيتقما لل رض )أ العلل   صفة أالعليو علل عظمة نائقة ال تناسيقا النفلق الي،رية اليت مل حتظ مم جانب القددق 
ابلتصددفية نمددا بدداأ دددا أأ تتلقددى مددم هللا مددراده مياشددرة ناوت ددى علددله أأ يكددلأ تلجيدده خطاكدده إك الي،ددر كلسددائط يف ددي 

  كعض )أ تلي بما يقلع امجكماء: استفادة القاكل مم ا يدإ تتلو  عم ا ناسية كينقما. كع قا إك
وأما وص  أامجكي و نألأ معناه ا تقم للصن  العامل كدوائقه وما خطاكه الي،ر إال مجكمة إصال ق  ونظدا  عدا ق ، ومدا  

اكه، ووعيه دوأ اخدتالع نيده وال خدروو عدم هناودة وولعه على تلي الكيفياى الثالر إال مم أثر امجكمة لتي ق تلقي خط
 ا تلقني. 

وانظر مدا تقدد  عندد وللده تعداك أو دا جداء ملسدى  يقاتندا وبلمده ركدهو   سدلرة ا)عدراي، وعندد وللده أندأجره  دن ي دم    
 بال  هللاو   سلرة كراءة. 

ولكدم جعلنداه ندلرا هددي كده مدم ن،داء مدم  أوبذلي أو ينا إليدي رو دا مدم أمدرم مدا بندا تددري مدا الكتداب وال اإل داأ 
عيادمو عطد  علدى مجلدة أومدا بداأ لي،در أأ يكلمده هللا إال و يداو ا يدة، وهدذا دليدل علديق  أأ القدررأ أندملع مدم عندد هللا 
ل  أعقب كه إكطاع شيقتق  اليت تقد  إلكطادا ولله أوما باأ لي،ر أأ يكلمه هللا إال و ياو ا ية، أي بداأ و يندا إليدي مثد

بالمنا الذي بلمنا كه مم ويلي على ما صرح كه   ولله تعاك أإم أو ينا إليي بما أو ينا إك ندلح والنييدني مدم كعددهو. 
 وا قصلد مم هذا هل ولله أما بنا تدري ما الكتاب وال اإل اأو. 

 إال و يداو ا يدة، أي ومثدل الدذي واإلشارة إك ساكق   الكدال  وهدل ا دذبلر رنفدا   وللده أومدا بداأ لي،در أأ يكلمده هللا 
 تبر مم تكلي  هللا و ينا إليي رو ا مم أمرم، نيكلأ على  د ولع امجارر كم  لملة:          

مثلقا خترو النصيحة للقل                       نالة مم دوهدا أندالء أي مثل نصيحتنا الديت نصدحناها للملدي عمدرو كدم   
  ق  ليعض )ها نصيحة وراكة توي أر ا . هند تكلأ نصيحة ا)ولا  كع

وجيلز أأ تكلأ اإلشارة إك ما أيا مم كعد وهل اإلحياء ا أخلت مم أأو ينا إلييو، أي مثدل إحيائندا إليدي أو يندا إليدي،  
علنداب  أي لل أريد ت،ييه إحيائنا إليي   رنعة القدر واددا ما وجد له شييه إال نف ه على هنريقة ولله تعداك أوبدذلي ج

 أمة وسطاو بما تقد    سلرة اليقرة. وا عو: إأ ما أو ينا إليي هل أعمل وأشري و ي حبيث ال  اثله دقه. 
وبال ا عنيني صاحل هنا نيني ي أأ يكدلأ بالأدا حممدال لنيدة علدى حندل مدا اكتكدرمه   ا قدمدة التاسدعة مدم هدذا التف دق.  

ى هللا عليه وسدل  ودد أعطدي أندلان الدل ي الثالثدة، وهدل أي دا مقت دى ال درض مدم وي خذ مم هذه ا ية أأ النيب حممد صل
 م اق هذه ا ايى. 
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والروح: ما كه  ياة اإلن اأ، وود تقد  عند ولله تعاك أوي أللني عم الروحو   سلرة اإلسراء. وأهنلق الروح هنا جمازا   

 ما يعلد عليق  ابخلق    يا   ا)وك و يا   الثانية، شيقا هداية عقلد  كعد على ال،ريعة اليت هبا اهتداء النفلق إك
 ال اللة حبللع الروح   اة د نيصق  يا كعد أأ باأ جثة. 

ومعو أمدم أمدرمو  دا اسدتأثرم خبلقده و جينداه عدم النداق ندا)مر ا  داي إك هللا حعدو ال،دأأ العظدي ، بقدلد : أمدر أمدر  
 شأنه، وولله تعاك أإبتأ رهب  مم بل أمرو.  نالأ، أي

وا راد ابلروح مم أمر هللا: ما أو ي كه إك النديب صدلى هللا عليده وسدل  مدم اإلرشداد واددايدة سدلاء بداأ كتلقدني بدال  معدني  
اأ دددق مقيددد مددأملر إبكالددده إك الندداق كلفظدده دوأ ت ددق وهددل الددل ي القددررين ا قصددلد مندده أمددراأ: اددايددة واإلعجدداز، أ  بدد

كددذلي كددل الرسددلع مددأملر كتيليددغ ا عددو دوأ اللفددظ وهددل مددا يكددلأ ككددال  دددق مقصددلد كدده اإلعجدداز، أو إبلقدداء ا عددو إك 
الرسلع ح،انقة ا لي، وللرسلع   هذا أأ يتصري مم ألفاظ ما أو ي إليه حدا يريدد التعيدق كده أو كدرلاي ا ندا  أو ابإللقداء 

   النف  بما تقد . 
 اختتا  هذه ال لرة هبذه ا ية م  انتتا قا كقلله أبذلي يل ي إلييو ا ية نيه حم م رد العجمل على الصدر. و  
ومجلة أما بنا تدري ما الكتابو   ملض  امجاع مم ضمق أأو يناو أي أو ينا إليي    اع انتفاء علمي ابلكتداب  

لد  الكتداب وعلد  اإل داأ. وهدذا حتدد للمعاندديم ليتدأمللا   واإل اأ، اي أن نا عليي ملهية الل ي    اع خللك عدم ع
 اع الرسلع صلى هللا عليه وسل  نيعلملا أأ ما أوتيه مم ال،ريعة وا داب اخللقية هل مم ملاهب هللا تعاك اليت مل ت ديق 

 له مملاولتقا، ويت مم امتنام عليه وعلى أمته ا  لمني. 
 علمه كقراءة بتاب أو نقمه. ومعو عد  دراية الكتاب: عد  تعلق  
ومعو انتفداء درايدة اإل داأ: عدد  تعلدق علمده حدا حتتدلي عليده  قيقدة اإل داأ ال،درعي مدم صدفاى هللا وأصدلع الدديم وودد  

يطلق اإل اأ على ما يرادي اإلسدال  بقللده تعداك أومدا بداأ هللا لي دي  إ دانك و وهدل اإل داأ الدذي يمليدد ويدنق  بمدا   
أويددملداد الددذيم أمنددلا إ ددامو، نيددملاد   معددو عددد  درايددة اإل دداأ انتفدداء تعلددق علدد  الرسددلع صددلى هللا عليدده وسددل  وللدده تعدداك 

ك،رائ  االسال . نانتفاء درايته ابإل اأ مثل انتفاء درايته ابلكتاب، أي انتفاء العل  حبقائقه ولذلي وداع أمدا بندا تددريو 
 ومل يقل: ما بنا م منا. 

ني ال يقت دي أأ الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل  مل يكددم م مندا كلجدلد هللا وو دانيدة إديتده ويدل ندملوع الددل ي وبدال اال تمدال 
عليه إت ا)نيياء والرسل معصدلملأ مدم ال،درك ويدل النيدلءة نقد  مل ددوأ هلل ومكدذوأ لعيدادة ا)صدنا ، ولكدنق  ال يعلمدلأ 

د جاهليدة ولمدده يعلدد  كطددالأ عيددادة ا)صددنا ، وإت وددد بدداأ ولمدده تفاصديل اإل دداأ، وبدداأ نيينددا صددلى هللا عليدده وسددل    عقدد
 ي،ربلأ م  هللا دقه   اإلدية نيطالأ إدية ا)صنا  عنده اح ه إلنراد هللا ابإلدية ال حمالة. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 وود أخرب كذلي عم نف ه نيما رواه أكدل نعدي    دالئدل النيدلءة عدم شدداد كدم أوق وتبدره عيداض   ال،دفاء ددق معدملو:  
أأ رسلع هللا صلى هللا عليه وسل  واع  ا ن،دأى  أي عقلدا  ك  دا إيل ا)ورأ وك دض إيل ال،دعر، ومل أهد  ك،ديء  دا  

 بانا اةاهلية تفعله إال مرتني نعصمين هللا منقما م مل أعد  . 
 وعلى شدة منازعة وريش إايه   أمر التل يد نإه  مل حياجله  نه باأ يعيد ا)صنا  معق .  
 و  هذه ا ية  جة للقائلني  أ رسلع صلى هللا عليه وسل  مل يكم متعيدا ويل نيلءته ك،رن.  
وإدخدداع أالو النانيددة   وللدده أوال اإل دداأو أتبيددد لنفددي درايتدده إايه، أي مددا بنددا تدددري الكتدداب وال اإل دداأ، للتنصددي   

 على أأ ا نفي دراية بل وا د منقما. 
او عط  على مجلة أمدا بندا تددري مدا الكتدابو. وضدمق أجعلنداهو عائدد إك الكتداب   وللده وولله أولكم جعلناه نلر  

أما بنا تدري ما الكتابو. والتقدير: وجعلنا الكتاب نلرا. وأوح    اةملة ا عطلندة  دري االسدتدراك للتنييده علدى أأ 
 م ملأ هذه اةملة عك  م ملأ مجلة أما بنا تدري ما الكتابو. 

    
 

 3898:  صفحة
 
واالستدراك مش، على ما ت منته مجلة أما بنا تدري ما الكتابو )أ ظاهر نفي درايدة الكتداب أأ اتنفاءهدا م دتمر   

ناسددتدرك  أ هللا هددداه، ابلكتدداب وهدددا كدده أمتدده، ناالسددتدراك واودد    ابددمل. والتقدددير: مددا بنددا تدددري مددا الكتدداب وال 
رنناك كه اإل اأ وهديا كه الناق رنيا ناهتدا كده مدم شدئنا هدايتده، أي وكقدي علدى اإل اأ م هديناك ابلكتاب اكتداء وع

 ال الع مم مل ن،أ له االهتداء، بقلله تعاك أي ل كه بثقا ويقدي كه بثقاو. 
ظلمدة، وشيه الكتاب ابلنلر  ناسية ادددي كده )أ اإل داأ وادددا والعلد  ت،ديه ابلندلر، وال دالع واةقدل والكفدر ت،ديه ابل 

واع تعاك أخيرجق  مم الظلماى إك النلرو. وإتا باأ ال ائر   الطريق   ظلمة ظل عدم الطريدق ندإتا اسدتنار لده اهتددا 
إك الطريق، نالنلر وسيلة االهتداء ولكم إيا يقتدي كه مم ال يكلأ له  ائل دوأ االهتداء وإال مل تنفعده وسديلة االهتدداء 

 ن،اء مم عيادمو، أي خنلق ك ييه ادداية   نفلق الذيم أعددمه  للقدا مم عيادم.  ولذلي واع تعاك أهدي كه مم
 نادداية هنا هداية خاصة وهي خلق اإل اأ   القلب.  
[ صدراط هللا الدذي لده مدا   ال دماواى ومدا   ا)رضو أي هددي كده مدم ن،دداء 52أوإندي لتقددي إك صدراط م دتقي   

اددي إك هللا وجعل الكتاب سييا لتحصيل ادداية عط  وساهنة الرسلع   إيصاع تلي  كدعلتي وواسطتي نلما أثيا
 اددي تنليقا ك،أأ الرسلع صلى هللا عليه وسل . 

نجملة أوإني لتقديو عط  على مجلة أهدي كه مم ن،اء مم عيادمو. و  الكال  تعدريض اب ،دربني إت مل يقتددوا كده  
 ه م  أنه يقديق  إك صراط م تقي . وإت برب عليق  ما يدعله  إلي
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وادداية   ولله أوإني لتقديو هداية عامة. وهي: إرشاد النداق إك هنريدق اخلدق نقدي ختدال  اددايدة   وللده أهددي كده  
 مم ن،اءو. 

و ددذي مفعدددلع ألتقدددديو للعمددل ، أي لتقددددي مجيددد  الندداق، أي ترشدددده  إك صدددراط م ددتقي ، وهدددذا بقللددده أوهدددديناه  
 يم نال اوتح  العقيةو. النجد

وأتبيد اخلرب بأإأو لالهتما  كه )أ اخلرب م تعمل   تثييا ولب النديب صدلى هللا عليده وسدل  ابل،دقادة لده هبدذا ا قدا   
العظددي  ندداخلرب م ددتعمل   الز  معندداه، علددى أندده م ددتعمل أي ددا للتعددريض اب نكددريم دديدده نيكددلأ   التأبيددد مال ظددة 

 ره . حتقيقه وإكطاع إنكا
نكمددا أأ اخلددرب م ددتعمل   الزمددني مددم لددلاز  معندداه نكددذلي التأبيددد بأإأو م ددتعمل   درضددني مددم أدراضدده، وبددال  

 ا)مريم  ا أمجق ابستعماع ا ،رتك   معنييه. 
 وتنكق أصراطو للتعظي  مثل تنكق  عظ     ولع أيب خراش:           
علدددى خالدددد لقدددد ووعدددم علدددى عدظدددد  و)أ التنكدددق أن دددب حقدددا                 ندددال وأيب الطدددق ا ركدددة   ال دددحى         

 التعريض ابلذيم مل أيهبلا هبدايته. 
وعدع عم إضانة أصراطو إك اس  اةاللة اكتداء لقصد اإلمجاع الدذي يعقيده التفصديل  أ ييددع منده كعدد تلدي أصدراط  

علددى حنددل وللدده أاهدددم الصددراط ا  ددتقي  صددراط الددذيم أنعمددا هللاو ليددتمكم هبددذا ا)سددللب ا عددو ا قصددلد ن ددل اكددم 
 عليق و. 

وإجراء وصد  اسد  اةاللدة ابسد  ا لصدلع وصدلته لإل داء إأ سديب اسدتقامة الصدراط الدذي يقددي إليده النديب  نده صدراط  
لال ككتدداب ال الددذي  لددي مددا   ال ددماواى ومددا   ا)رض نددال يعددملب عندده شدديء  ددا يليددق كعيدداده، نلمددا أرسددل إلدديق  رسدد

 يراتب   أأ ما أرسل د  نيه صال ق . 
[و تذييل وتنقية لل لرة خبتا  ما ا تلى عليه مم اجملادلدة واال تجداو ككدال  وداهن  جدام  53أأال إك هللا تصق ا)ملر  

 منذر كلعيد للمعرضني ناج  ومي،ر ابللعد لكل خاش . 
 اق. وانتتحا اةملة حبري التنييه السرتعاء أمسان الن 
 وتقدمي اجملرور إلنادة االختصام، أي إك هللا ال إك دقه.  
وا صددق: الرجددلن واالنتقدداء، واسددتعق هنددا لظقددلر امجقددائق بمددا هددي يددل  القيامددة نيددذهب تليددي  ا لي ددني، ويقددم جددربوى  

رو وولله أوإليه يرج  ا)مر بلهو. ا تجربيم، ويقر ابمجق مم باأ نيه مم ا عانديم، وهذا بقلله تعاك أوإك هللا عاوية ا)مل 
 وا)ملر: ال، وأ وا) لاع وامجقائق وبل ملجلد مم الذواى وا عاين. 

 وود أخذ هذا ا عو الكميا   ولله:           
 نا أ صرى إك أمية وا)ملر إك مصائر و  تنقية ال لرة هبذه ا ية حم م   م اخلتا .   
 ك   هللا الر م الر ي   
 لرة الملخري س 
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مسيا   ا صا   العتيقة وامجديثة أسلرة الملخريو وبذلي وجد ا   جدلء عتيدق مدم مصدح  بدل  اخلدط  دا بتدب   

   أواخر القرأ اخلام ، وكذلي ترج  دا الرتمذي   بتاب التف ق مم جامعة، ومسيا بذلي   بتب التف ق. 
تف ق مم صحيحه أسلرة    الملخريو وإضانة بلمة    إك الملخري على حنل مدا كينداه   ومساها الي اري   بتاب ال 

 ت مية سلرة أ   ا  ممو روا الطربسي عم الياور أنه مساها بذلي. 
 ووجه الت مية أأ بلمة أوزخرناو ووعا نيقا ومل تق    دقها مم سلر القررأ نعرنلها هبذه الكلمة.  
يدة االتفداق علدى أهدا مكيدة، وأمدا مدا روا عدم وتدادة وعيدد الر داأ كدم زيدد كدم أسدل  أأ ريدة وهي مكيدة: و كدى اكدم عط 

أواسأع مم أرسلنا مم ويلدي مدم رسدلنا أجعلندا مدم دوأ الدر م رددة يعيددوأو نمللدا اب  دجد ا)وصدى ندإتا صدح مل يكدم 
 منانيا دذا )أ ا راد اب كي ما أنملع ويل ادجرة. 

 ثانية وال تني   ترتيب نملوع ال لر، نمللا كعد سلرة نصلا وويل سلرة الدخاأ. وهي معدودة ال لر ال 
 وعدى ريقا عند العاديم مم معظ  ا)مصار ت عا ومثانني، وعدها أهل ال،ا  مثانيا ومثانني.  
  
 أدراضقا  
صدلى هللا عليده وسدل  أعظ  ما اشتملا عليه هذه ال لرة مم ا)دراض: التحدي إبعجاز القررأ )نه رية صدق الرسدلع  

نيمدا جداء كده والتنليده كده عددة مددراى وأنده أو دى هللا كده لتدذبقه  وتكريدر تددذبقه  وإأ أعرضدلا بمدا أعدرض مدم وديلق  عددم 
 رسلق . 

وإت ود باأ ابعثق  على الطعم   القررأ تعلققد  كعيدادة ا)صدنا  الديت هداه  القدررأ عنقدا بداأ مدم أهد  أددراض ال دلرة،  
د  إت مجعددلا كددني االعددرتاي  أ هللا خددالقق  وا ددنع  علدديق  وخددالق ا  للودداى بلقددا. وكددني اختدداته  ردددة التعجيددب مددم  ددا

 يعيدوها شرباء هلل،  ن إتا انتقض أساق عناده  ات ح د  ول قه  ابهنلق . 
 ي . وجعللا كناى هلل م  اعتقاده  أأ اليناى أ ط ودرا مم الذبلر نجمعلا كذلي كني اإلشراك والتنق 
وإكطاع عيادة بدل مدا دوأ هللا علدى تفداوى درجداى ا عيدلديم   ال،دري ندإه  سدلاء   عدد  اإلديدة لألللهيدة وليندلة هللا  

 تعاك. 
 وعرو على إكطاع  ججق  ومعاتيره ، وسفه ختييال   وترها  .  
الدرتار إبمقاع هللا وخ  ابلذبر رسالة وتبره    لاع ا)م  ال اكقني م  رسلق ، وأنذره  حثل علاويق ، و ذره  مم ا 

إكدراهي  وملسدى وعي دى علديق  ال دال . وخد  إكدراهي   نده جعدل بلمدة التل يدد ابويدة   مجد  مدم عقيده وتلعدد ا ،دربني 
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وأندذره  كعدذاب ا خدرة كعدد اليعدث الدذي بداأ إنكدداره  وولعده مدم م دذايى بفدره  وإعراضدق  العتقداده  أهد    مددأمم 
 كعد ا لى. 

وود رتيا هذه ا)دراض وتفاريعقا على ن و كدي  وأسللب رائ    التقدمي والتأخق وا)صدالة واالسدتطراد علدى   دب  
دواعي ا ناسياى اليت اوت تقا اليالدة، وؤديد ن،اط ال ام  لقيلع ما يلقى إليده. وختلدل   خاللده مدم امججد  وا)مثداع 

ب، م  د ض شيه ا عانديم  نانني اإلونان ابحنطداط ملدة بفدره  وع د  وا ثل والقلارن والرتديب والرتهيب، شيء عجي
 معلو سللبق . 

 وأدم    خالع تلي ما   دالئل الل دانية مم النع  على الناق واإلنذار والتي،ق.  
 قه. وود جرى رايى هذه ال لرة على أسللب ن ية الكال  إك هللا تعاك عدا ما واما القرينة على اإلسناد إك د 
 [و تقد  القلع   نظائره وملاوعقا ويل تبر القررأ وتنمليله. 1أ    
[و أو ددد  ابلكتددداب ا يدددني وهدددل القدددررأ علدددى أأ القدددررأ3[ إم جعلنددداه ودددرءام عركيدددا لعلكددد  تعقلدددلأ 2أوالكتددداب ا يدددني  

حكداكر   بدانلا بمدم ال  جعله هللا عركيا واضح الداللة نقل  قيق  أ يصدولا كه لل بانلا ددق مكداكريم، ولكدنق  
يعقللأ. نالق   ابلقررأ تنليه ك،أنه وهل تلبيد  ا ت منه جلاب الق   إت لي  الق   هنا كران  لتكدذيب ا نكدريم إت ال 
يصدددولأ  أ ا ق دد  هددل هللا تعدداك نددإأ ا  اهنددب ابلق دد  هدد  ا نكددروأ كدددليل وللدده ألعلكدد  تعقلددلأو. وتفريدد  أأنن ددرب 

 عليه. وتلبيد اةلاب بأإأو زايدة تلبيد لل رب أأ القررأ مم جعل هللا.  عنك  الذبر صفحاو
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و  جعل ا ق   كه القررأ كلصد  بلنده مييندا، وجعدل جدلاب الق د  أأ هللا جعلده مييندا، تنليده خدام ابلقدررأ إت جعدل   

ق   على شأنه كلغ دايدة ال،دري ندإتا أراد ا ق د  ا ق   كه هل ا ق   عليه، وهذا ضرب عمليمل كدي  )نه يلم، إك أأ ا 
أأ يق   على ثيلى شري له مل جيد ما هل أوك ابلق   كه للتناسب كني الق   وا ق   عليه. وجعل صدا ب الك،داي 

 مم وييله ولع أيب اا :          
ري مجلددة  إهددا ادددريض  جددلاب الق دد  وثندداايك إهدددا اددددريض                      و ع تدد   وكددرق ومدديض إت ودددر الملئ،دد  

وهل الذي تيعه عليه الطييب والقملويين   شر يقما للك،داي، وهدل مدا ن در كده التربيدملي   شدر ه لدديلاأ أيب ادا ، ولكدم 
التفتملاين أكطل تلي   شرح الك،اي وجعل مجلة  إها ادريض  استئنانا  أي اعرتاضا  لييداأ اسدتحقاق ثناايهدا أأ يق د  

 ل جلاب الق   ولله كعد أكياى ثالثة:          هبا، وجع
لتكدددادين دمدددار مددددم ا)ح                      دار مل أدر أيقدددم أخدددلض والنكدددا واخلصلصدددياى ا)دكيدددة يكفدددي نيقدددا   

 اال تماع ا قيلع نإأ ولله ويله:          
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ين ددمدددلض جيددلز أأ يكددلأ و ددما رنيددا نيكددلأ وارتكدداض الكددرا كعينيددي   الددم                      و  ننددلم ومددا كعيدد  
 الييا جلااب له. 

وإهندالق اسد  الكتدداب علدى القددررأ ابعتيدار أأ هللا أنمللدده ليكتدب وأأ ا)مددة مدأملروأ ككتاكتدده وإأ بداأ نملولدده علدى الرسددلع  
 صلى هللا عليه وسل  لفظا دق مكتلب. 

تدابو مدا ندملع مدم القدررأ ويدل هدذه ال دلرة وودد بتيده بتداب و  هذا إشارة إك أنه سيكتب   ا صدا  ، وا دراد بأالك 
 الل ي. 

وضمق أجعلناهو عائد إك الكتاب، أي إم جعلنا الكتاب ا يني وررم واةعل: اإلجياد والتكليم، وهل يتعدا إك مفعلع  
 وا د. 

ا نائدة لإلخيار  نده مقدروء )أ  وا عو: أنه مقروء دوأ   لر بتاب نيقت ي أنه حمفلظ   الصدور وللال تلي  ا بان 
بل بتاب صاحل )أ يقرأ. واإلخيار عم الكتاب  نه وررأ ميال ة   بلأ هذا الكتاب مقروءا، أي مي درا )أ يقدرأ لقللده 

 أولقد ي رم القررأ للذبرو وولله أإأ علينا مجعه ووررنهو. وولله أإم حنم نمللنا الذبر وإم له مجانظلأو. 
ص  أأ الكتاب ا نملع على حممد صلى هللا عليه وسدل  جدام  للصدفني: بلنده بتدااب، وبلنده مقدروءا علدى نحصل هبذا الل  

 ال نة ا)مة. وهذا  ا اخت  كه بتاب اإلسال . 
وأعركياو ن ية إك العرب، وإت ود باأ ا ن لب بتدااب ومقدروءا نقدد اوت دى أأ ن ديته إك العدرب ن دية الكدال  والل دة إك  

 هل  ا ينطق العرب حثل ألفاظه، و نلان ترابييه. أهلقا، أي 
 وانتصب أوررمو على امجاع مم مفعلع أجعلناهو.  
ومعو جعله أوررم عركياو تكلينده علدى مدا بلندا عليده ل دة العدرب، وأأ هللا كيداهر  كمتده جعدل هدذا الكتداب ودررم كل دة  

، وأنمللده كدني أهدل تلدي الل دة )هد  أنقد  لددوائققا، ولددذلي العدرب )هدا أشدري الل داى وأوسدعقا داللدة علدى عديدد ا عداين
اصطفى رسلله مم أهل تلي الل ة لتتظاهر وسائل الداللة والفق  نيكلنلا ا يل ني مراد هللا إك ا)م . وإتا باأ هذا القررأ 

م هللا أراد هدديق  ندال يقطد  هباته ا ثاكة نال أيىب مدم ويللده إال ودل  م درنلأ   الياهندل كعدداء عدم اإلنصداي والرشدد، ولكد
عدنق  تبدره  دن يدت  مدراده ويكمدل انت،دار دينده نعلدديق  أأ يراجعدلا عقدلد  ويتددكروا إخالصدق  ندإأ هللا ددق م اخدذه  حددا 

 سل  مم إسرانق  إأ ه  ركلا إك رشده . 
لددى منددلاع أنصددح ل ددة، وا قصددلد كلصدد  الكتدداب  ندده عددريب درضدداأ: أ دددأا التنليدده ابلقددررأ، ومد دده  ندده من ددلو ع 

ورنيقما التدلرك علدى ا عاندديم مدم العدرب  دني مل يتدأثروا حعانيده  هد  بمدم ي دم  بالمدا كل دة ددق ل تده، وهدذا أتبيدد  دا 
 ت منه امجرناأ ا قطعاأ ا فتتحة هبما ال لرة مم معو التحدي  أ هذا بتاب كل تك  وود عجمل  عم اإلتياأ حثله. 

 ار  عو اإلرادة وتقد  نظقه   ولله ألعلك  تتقلأو   أوائل سلرة اليقرة. و ري ألعلو م تع 
 والعقل: الفق .  
وال رض: التعريض  ه  أأللا التدكر   هذا الكتاب وأأ بماله   اليياأ واإلنصداح ن دتأهل العنايدة كده ال اإلعدراض عنده  

 نقلله ألعلك  تتقلأو م،عر  ه  مل يعقللا. 
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أم ي درم نقمدده علديك  لعلكدد  تعقلدلأ نأعرضدت  ومل تعقلددلا معانيده، )ندده ودد ندملع مقدددار عظدي  لددل تددكروه لعقلددلا،  وا عدو: 
 نقذا اخلرب م تعمل   التعريض على هنريقة الكناية. 

 [و  4أوإنه   أ  الكتاب لدينا لعلي  كي   
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جدلاب الق د  أأ هللا جعلده مييندا، تنليده خدام ابلقدررأ إت جعدل  و  جعل ا ق   كه القررأ كلصد  بلنده مييندا، وجعدل  

ا ق   كه هل ا ق   عليه، وهذا ضرب عمليمل كدي  )نه يلم، إك أأ ا ق   على شأنه كلغ دايدة ال،دري ندإتا أراد ا ق د  
صدا ب الك،داي أأ يق   على ثيلى شري له مل جيد ما هل أوك ابلق   كه للتناسب كني الق   وا ق   عليه. وجعل 

 مم وييله ولع أيب اا :          
وثندداايك إهدددا اددددريض                      و ع تدد   وكددرق ومدديض إت ودددر الملئ،ددري مجلددة  إهددا ادددريض  جددلاب الق دد    

ولكدم وهل الذي تيعه عليه الطييب والقملويين   شر يقما للك،داي، وهدل مدا ن در كده التربيدملي   شدر ه لدديلاأ أيب ادا ، 
التفتملاين أكطل تلي   شرح الك،اي وجعل مجلة  إها ادريض  استئنانا  أي اعرتاضا  لييداأ اسدتحقاق ثناايهدا أأ يق د  

 هبا، وجعل جلاب الق   ولله كعد أكياى ثالثة:          
ة يكفدددي نيقدددا لتكدددادين دمدددار مددددم ا)ح                      دار مل أدر أيقدددم أخدددلض والنكدددا واخلصلصدددياى ا)دكيددد  

 اال تماع ا قيلع نإأ ولله ويله:          
وارتكدداض الكددرا كعينيددي   الددم                      و  ننددلم ومددا كعيددين ددمدددلض جيددلز أأ يكددلأ و ددما رنيددا نيكددلأ   

 الييا جلااب له. 
تاكتدده وإأ بداأ نملولدده علدى الرسددلع وإهندالق اسد  الكتدداب علدى القددررأ ابعتيدار أأ هللا أنمللدده ليكتدب وأأ ا)مددة مدأملروأ كك 

 صلى هللا عليه وسل  لفظا دق مكتلب. 
و  هذا إشارة إك أنه سيكتب   ا صدا  ، وا دراد بأالكتدابو مدا ندملع مدم القدررأ ويدل هدذه ال دلرة وودد بتيده بتداب  

 الل ي. 
جياد والتكليم، وهل يتعدا إك مفعلع وضمق أجعلناهو عائد إك الكتاب، أي إم جعلنا الكتاب ا يني وررم واةعل: اإل 

 وا د. 
وا عو: أنه مقروء دوأ   لر بتاب نيقت ي أنه حمفلظ   الصدور وللال تلي  ا بانا نائدة لإلخيار  نده مقدروء )أ   

قللده بل بتاب صاحل )أ يقرأ. واإلخيار عم الكتاب  نه وررأ ميال ة   بلأ هذا الكتاب مقروءا، أي مي درا )أ يقدرأ ل
 أولقد ي رم القررأ للذبرو وولله أإأ علينا مجعه ووررنهو. وولله أإم حنم نمللنا الذبر وإم له مجانظلأو. 

نحصل هبذا اللص  أأ الكتاب ا نملع على حممد صلى هللا عليه وسدل  جدام  للصدفني: بلنده بتدااب، وبلنده مقدروءا علدى  
 ال نة ا)مة. وهذا  ا اخت  كه بتاب اإلسال . 
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وأعركياو ن ية إك العرب، وإت ود باأ ا ن لب بتدااب ومقدروءا نقدد اوت دى أأ ن ديته إك العدرب ن دية الكدال  والل دة إك  
 أهلقا، أي هل  ا ينطق العرب حثل ألفاظه، و نلان ترابييه. 

 وانتصب أوررمو على امجاع مم مفعلع أجعلناهو.  
بلندا عليده ل دة العدرب، وأأ هللا كيداهر  كمتده جعدل هدذا الكتداب ودررم كل دة ومعو جعله أوررم عركياو تكلينده علدى مدا   

العدرب )هدا أشدري الل داى وأوسدعقا داللدة علدى عديدد ا عداين، وأنمللده كدني أهدل تلدي الل دة )هد  أنقد  لددوائققا، ولددذلي 
هللا إك ا)م . وإتا باأ هذا القررأ اصطفى رسلله مم أهل تلي الل ة لتتظاهر وسائل الداللة والفق  نيكلنلا ا يل ني مراد 

هباته ا ثاكة نال أيىب مدم ويللده إال ودل  م درنلأ   الياهندل كعدداء عدم اإلنصداي والرشدد، ولكدم هللا أراد هدديق  ندال يقطد  
 عدنق  تبدره  دن يدت  مدراده ويكمدل انت،دار دينده نعلدديق  أأ يراجعدلا عقدلد  ويتددكروا إخالصدق  ندإأ هللا ددق م اخدذه  حددا

 سل  مم إسرانق  إأ ه  ركلا إك رشده . 
وا قصددلد كلصدد  الكتدداب  ندده عددريب درضدداأ: أ دددأا التنليدده ابلقددررأ، ومد دده  ندده من ددلو علددى منددلاع أنصددح ل ددة،  

ورنيقما التدلرك علدى ا عاندديم مدم العدرب  دني مل يتدأثروا حعانيده  هد  بمدم ي دم  بالمدا كل دة ددق ل تده، وهدذا أتبيدد  دا 
 نه امجرناأ ا قطعاأ ا فتتحة هبما ال لرة مم معو التحدي  أ هذا بتاب كل تك  وود عجمل  عم اإلتياأ حثله. ت م

 و ري ألعلو م تعار  عو اإلرادة وتقد  نظقه   ولله ألعلك  تتقلأو   أوائل سلرة اليقرة.  
 والعقل: الفق .  
الكتاب وأأ بماله   اليياأ واإلنصداح ن دتأهل العنايدة كده ال اإلعدراض عنده وال رض: التعريض  ه  أأللا التدكر   هذا  

 نقلله ألعلك  تتقلأو م،عر  ه  مل يعقللا. 
وا عدو: أم ي درم نقمدده علديك  لعلكدد  تعقلدلأ نأعرضدت  ومل تعقلددلا معانيده، )ندده ودد ندملع مقدددار عظدي  لددل تددكروه لعقلددلا،  

 هنريقة الكناية.  نقذا اخلرب م تعمل   التعريض على
 [و  4أوإنه   أ  الكتاب لدينا لعلي  كي   
 

 3901صفحة : 
 
 عط  على مجلة أإم جعلناه ورأم عركياو نقل زايدة   الثناء على هذا الكتاب ثناء رنيا للتنليه ك،أنه رنعة وإرشادا.   
ولله أوعنده أ  الكتابو   سلرة الرعد، )أ  وأ  الكتاب: أصل الكتاب. وا راد بأأ  الكتابو عل  هللا تعاك بما    

ا)  حعو ا)صل والكتاب هنا حعو ا كتلب، أي ابقق ا لثق وهذا بناية عم امجق الذي ال يقيل الت يق )هد  بدانلا إتا 
 أرادوا أأ حيققلا عقدا على هنلع مدة بتيله   صحيفة، واع امجارر كم  لملة:          

طاخي وهل يم                      وض ما   ا قارق ا)هلاء وأعليو أصله ا رتف ، وهدل هندا م دتعار  ذر اةلر والت  
 ل،ري الصفة وهي استعارة شائعة. 
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و كي : أصله الذي امجكمة مم صفاى رأيه، نقل هنا جماز  ا حيلي امجكمة حا نيه مم صالح أ لاع النفلق والقلانني  
 ا قيمة لنظا  ا)مة. 

معو بلأ تلي   عل  هللا: أأ هللا علمه بذلي وما علمده هللا ال يقيدل ال،دي. ومعنداه: أأ مدا اشدتمل عليده القدررأ مدم و  
 ا عاين هل مم مراد هللا وصدر عم علمه. 

 وجيلز أي ا أأ يفيد هذا شقادة كعلل القررأ و كمته على  د ولد    اليمني أهللا يعل و، وأعل  هللاو.  
 ال  بأإأو لرد إنكار ا  اهنيني إت بذكلا أأ يكلأ القررأ مل ى كه مم هللا. وأتبيد الك 
 وألديناو ظري م تقر هل  اع مم ضمق أإنهو أو مم أأ  الكتابو وا قصلد: زايدة حتقيق اخلرب وت،ري  ا  رب عنه.  
الكتدابو   اللصدل اتياعدا لك درة  وورأ اةمقدلر   أأ  الكتدابو ك د  أدملة أأ و. وودرأه  دملة والك دائي كك در أدملة أأ  

 أ و، نلل وو  على أ و مل يك ر ادمملة. 
[و الفاء لتفري  االسدتفقا  اإلنكداري علدى مجلدة أإم جعلنداه ودررم 5أأنن رب عنك  الذبر صفحا إأ بنت  ولما م رنني  

أ نقطدد  عددنك  ؤدددد التددذبق عركيددا لعلكدد  تعقلددلأو، أي أحت دديلأ أأ إعراضددك  عمددا نددملع مددم هددذا الكتدداب ييعثنددا علددى أ
إبنملاع شيء رخر مم القررأ. نلما أريدى إعادة تذبقه  وبانلا ود ود  إليق  مم التذبق ما نيه هديق  لل أتمللا وتدكروا، 
وبانا إعادة التدذبق دد  ملسدلمة   نظدره  كقلدة اةددوا كدني دد  أأ اسدتمرار إعراضدق  ال يكدلأ سدييا   وطد  اإلرشداد 

  ر ي  هب  مريد لصال ق  ال يصده إسرانق    اإلنكار عم زايدة التقد  إليق  اب لاعظ واددي. عنق  )أ هللا
 واالستفقا  إنكاري، أي ال جيلز أأ ن رب عنك  الذبر صفحا مم جراء إسرانك .  
ط  والصري أخدذا وال رب  قيقته ورن ج   آبخر، وله إهنالواى أشقرها: ورن اليعق كعصا، وهل هنا م تعار  عو الق 

مم ولد : ضرب ال رائب عم امجلض، أي أهنردها وصرنقا )هدا لي دا )هدل ا داء، ناسدتعاروا ال درب للصدري والطدرد، 
 وواع هنرنة:          

 أضرب عني ادمل  هناروقدا                      ضركي ابل ي  ولن  الفرق والذبر: التذبق، وا راد كه القررأ.   
عددراض كصددفح اللجدده وهددل جانيدده وهددل أشددد اإلعدراض عددم الكددال  )ندده جيمدد  تددرك اسددتماعه وتددرك النظددر إك والصدفح: اإل 

 ا تكل . 
وانتصددب أصددفحاو علددى النياكددة عددم الظددري، أي   مكدداأ صددفح، بمددا يقدداع: ضددعه جانيددا، وجيددلز أأ يكددلأ أصددفحاو  

 ن ال رب حعو الصري واإلعراض. مصدر صفح عم بذا، إتا أعرض، نينتصب على ا فعلع ا طلق ليياأ نل 
واإلسدراي: اإلندراط واإلبثددار، وأدلدب إهنالودده علدى اإلبثددار مدم الفعددل ال دائر. ولددذلي ويدل  ال سددري   اخلدق  وا قددا   

 داع على أه  أسرنلا   اإلعراض عم القررأ. 
و شددرهنية، و ددا بدداأ ال الددب   ووددرأ مندد  و ددملة والك ددائي وأكددل جعفددر وخلدد  أإأ بنددت و كك ددر أددملة أإأو نتكددلأ أإأ 

استعماع أإأو ال،رهنية أأ تق    ال،رط الذي لي  متلوعا وولعه خبالي  إتا  اليت هي لل،رط ا تديقم وولعده، ناإلتيداأ 
بأإأو   ولله أإأ بنت  ولما م رننيو لقصد تنمليل ا  اهنيني ا علل  إسرانق  منمللة مم ي،ي   إسرانه )أ تلنر ا)دلة 
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القددررأ مدم شددأنه أأ يمليددل إسدرانق  و  هددذا ثقددة حبقيددة القدررأ وضددرب مددم التدلكيو علددى إمعدداه    اإلعددراض  علدى صدددق
 عنه. 

وورأه اكم بثق واكم عامر وعاص  وأكل عمرو ويعقلب كفتح ادمملة علدى جعدل أأأو مصددرية وتقددير ال  التعليدل حمدذونا،  
 م رنني كل ال نملاع نعيد التذبق ر ة كك .  أي )جل إسرانك ، أي ال نرتك تذبقب  ك يب بلنك 

   
 

 3902صفحة : 
 
وإوحا  أولمداو ويدل أم درننيو للداللدة علدى أأ هدذا اإلسدراي صدار هنيعدا دد  وكده ودلا  ودلميتق ، بمدا وددمناه عندد وللده   

 تعاك أ ايى لقل  يعقللأو   سلرة اليقرة. 
[ نأهلكندا أشدد مدنق  كط،دا وم دى 7مدم نديب إال بدانلا كده ي دتقملءوأ [ ومدا أيتديق  6أوب  أرسدلنا مدم نديب   ا)ولدني   

[و  ا تبر إسرانق    اإلعراض عم اإلص اء لدعلة القررأ وأعقيه ككال  ملجه إك الرسلع صلى هللا عليه 8مثل ا)ولني 
ي  اع الرسل مم ويلده وسل  ت لية عما يالويه منق ،   خالع اإلعراض مم ا)تا واالستقملاء، كتذبقه  أ  اله   تل

 وسنة هللا   ا)م ، ووعد للرسلع صلى هللا عليه وسل  ابلنصر على ولمه كتذبقه ك نة هللا   ا)م  ا كذكة رسلق . 
وجعددل للت ددلية ا قددا  ا)وع مددم هددذا الكددال  كقرينددة العدددع عددم ضددمق اخلطدداب إك ضددمق ال ييددة   وللدده أنأهلكنددا أشددد  

  مم تلي تعري ا كملجره  عم إسرانق    اإلعراض عم النظر   القررأ. منق و بما سيأا، ويت
 نجملة أوب  أرسلنا مم نيبو معطلنة على مجلة أإم جعلناه وررم عركياو وما كعدها إك هنا عط  القصة على القصة.  
د دده )أ أصددله اسدد  وأبدد و اسدد  داع علددى عدددد بثددق مدديق ، وملودد  أبدد و نصددب اب فعلليددة عأأرسددلناو، وهددل ملتددمل  تق 

 استفقا  ننقل مم االستفقا  إك اإلخيار على سييل الكناية. 
وشان استعماله   تلي  ن صار اإلخيدار ابلكثدرة معدو مدم معداين أبد و. والدداعي إك اجدتالب اسد  العددد الكثدق أأ   

ه وسدل  وحتصديل صدربه، )أ بثدرة بثرة وولن هذا امجك  أدخل   زجره  عم مثله وأدخل   ت لية الرسلع صلى هللا عليد
 وولعه ت تأ  نه سنة ال تت ل ، وتلي أزجر وأسلى. 

وأا)ولنيو مج  ا)وع، وهل هنا م تعمل   معو ا اضدني ال داكقني بقللده تعداك أولقدد ضدل وديلق  أبثدر ا)ولدنيو ندإأ  
 الذيم أهلكلا ود انقرضلا كقط  النظر عمم ع ى أأ يكلأ خلفق  مم ا)م . 

السدددتثناء   وللددده أإال بدددانلا كددده ي دددتقملئلأو اسدددتثناء مدددم أ دددلاع، أي مدددا أيتددديق  نددديب    ددداع مدددم أ دددلاد  إال يقدددارأ وا 
 استقملاله  إتياأ تلي النيب إليق . 

 ومجلة أوما أيتيق  مم نيب إال بانلا كه ي تقملئلأو   ملض  امجاع مم أا)ولنيو، وهذا امجاع هل ا قصلد مم اإلخيار.  
 أنأهلكنا أشد منق  كط،او تفري  وت يب عم مجلة أوب  أرسلنا مم نيب   ا)ولنيو.  ومجلة 
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وضددمق أأشددد مددنق و عائددد إك وددل  م ددرنني الددذيم تقددد  خطدداهب  نعدددع عددم اسرتسدداع خطدداهب  إك تلجيقدده إك الرسددلع  
. وي تتي  تلدي التعدريض ابلدذيم  صلى هللا عليه وسل  )أ ال رض ا)ه  مم هذا الكال  هل ت لية الرسلع ووعده ابلنصر

 بذكله نإه  ييل ق  هذا الكال  بما تقد . 
ويظقر أأ ت يق أسللب اإلضدمار تيعدا لت يدق ا لاجقدة ابلكدال  ال يندا  اعتيدار االلتفداى   ال دمق )أ منداط االلتفداى  

 تلجيه الكدال  إال تقليدة  قت دى نقدل هل احتاد مرج  ال مقيم م  أتا االوتصار على هنريقة اإلضمار ا)وك، وهل ت يق
 اإلضمار، وال تفلى النكتة اليت حتصل مم االلتفاى وهي ؤديد ن،اط ال ام  كل تملداد ولة ابزدايد مقت يا ا. 

وبال  الك،اي ظاهر   أأ نقل ال مق هنا التفاى وعلى تلي ورره شار له، ولكدم العالمدة التفتدملاين وداع  ومثدل هدذا  
فداى   شديء  ه. ولعلده يدرا أأ اخدتالي ا لاجقدة ابلكدال  اللاود  نيده ال دمقاأ هنريقدة أخدرا ددق هنريقدة لدي  مدم االلت

 االلتفاى، وبال  الك،اي نيه ا تماع، وخصلصياى اليالدة واسعة ا)هنراي. 
 مم نيب. والذيم ه  أشد كط،ا مم بفار مكة: ه  الذيم عرب عنق  بأا)ولنيو ووصفلا  ه  ي تقملئلأ حم أيتيق   
وهذا تربيب كدي    اإلجياز )أ وللده أنأهلكندا أشدد مدنق  كط،داو يقت دي بالمدا مطدلاي تقدديره: ندال نعجدمل عدم إهدالك  

 ا  رنني وه  أول كط،ا. 
 وهذا   معو ولله تعاك أوبأيم مم ورية هي أشد ولة مم وريتي اليت أخرجتي أهلكناه  نال مصر د و.  
 ي. واليطش: اإلضرار القل  
 وانتصب أكط،او على التمييمل لن ية ا)شدية.  
وأمثل ا)ولنيو  اد  العجيية. ومعو م ى: انقرض، أي تهيلا عم ككرة أكيق ، نم ي ا ثل بناية عم استئصداد  )أ  

قدار م ي ا) لاع يكلأ ح ي أصحاهبا، نقل   معو ولله تعاك أنقط  داكدر القدل  الدذيم ظلمدلاو. وتبدر أا)ولدنيو إظ
   مقا  اإلضمار لتقد  ولله أ  ا)ولنيو. 

 ووجه إظقاره أأ يكلأ اإلخيار عنق  صرحيا وجاراي جمرا ا ثل.  
   
 

 3903صفحة : 
 
[و   ددا بدداأ وللدده أوبدد  أرسددلنا مددم ندديب   9أولددئم سددألتق  مددم خلددق ال ددماواى وا)رض ليقددللم خلققددم العمليددمل العلددي    

ى هللا عليدده وسددل  للت ددلية واللعددد ابلنصددر، عطدد  عليدده خطدداب الرسددلع صددلى هللا عليدده ا)ولددنيو ملجقددا إك الرسددلع صددل
وسل  صرحيا كقلله أولئم سألتق و ا ية، لقصد التعجيب مم  اع الذيم بذكله نإه  إيا بذكله )نه دعاه  إك عيادة إله 

خالق العلامل وما نيقا. وهل ي تحق العيدادة ددق وا د ونيذ عيادة ا)صنا ، ورأوا تلي عجيا م  أه  يقروأ هلل تعاك  نه 
خالق العاكديم، و)أ ا)صنا  مدم مجلدة مدا خلدق هللا   ا)رض مدم  جدارة، نلدل سدأد  الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل    

 حماجته إايه  عم خالق اخللق  ا استطاعلا دق اإلورار  نه هللا تعاك. 
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ة أوبد  أرسدلنا مدم نديب   ا)ولدنيو عطد  ال درض، وهدل انتقداع إك اال تجداو نجملة أولئم سدألتق و معطلندة علدى مجلد 
 على كطالأ اإلشراك إبوراره  ال مين: أأ أصنامق  خالية عم صفة استحقاق أأ تعيد. 

رب منمللة وأتبيد الكال  ابلال  ا لهنئة للق   وال  اةلاب ونلأ التلبيد لتحقيق أه  جيييلأ كذلي تنمليال ل ق ا رتدد   اخل 
ا رتدد، وهذا التنمليل بناية عم جدارة  التق  ابلتعجيب مم اختالع تفكقه  وتناوض عقائدده  وإيدا ندرض الك،د  عدم 
عقيددد     صددلرة سدد اد  عددم خددالقق  لإلشددارة إك أهدد  دددانللأ عددم تلددي   جمددرا أ ددلاد  وأعمدداد  ودعددائق   ددن إتا 

 جيييلا  نه هللا م يرجعلأ إك شربق . سأد  ال ائل عم خالقق  مل يرتيثلا أأ 
واتء اخلطاب   أسألتق و للنيب صلى هللا عليه وسل  وهل ظداهر سدياق الت دلية، أو يكدلأ اخلطداب ل دق معدني لديع  بدل  

 ئاهنب يتصلر منه أأ ي أد . 
وددلد  اب عددو، أي ليقددللم  وأالعمليددمل العلددي و هددل هللا تعدداك. ولددي  تبددر الصددفتني العليتددني مددم مقددلع جددلاهب  وإيددا  كددي 

خلققم الذي الصفتاأ مم صفاته، وإيا ه  يقللدلأ: خلققدم هللا، بمدا  كدي عدنق    سدلرة لقمداأ. أولدئم سدألتق  مدم 
 خلق ال ماواى وا)رض ليقللم هللاو. وتلي هل ا  تقر  مم بالمق  نثرا وشعرا   اةاهلية. 

ة   إنحاه   أ الذي انصرنلا عم تل يده ابلعيادة عمليدمل علدي ، نقدل الدذي وإيا عدع عم االس  العلي إك الصفتني زايد 
جيددب أأ يرجددله الندداق لل،دددائد لعملتدده، وأأ خيلصددلا لدده ابهنددنق  )ندده ال خيفددى عليدده سددره ، خبددالي شددربائق  نإهددا أتلددة ال 

 تعل ، وإه  ال ينازعلأ وصفه بأالعمليمل والعلي و. 
ني كقيدة الصدفاى اإلديدة )هدا م دادة لصدفاى ا)صدنا  ندإأ ا)صدنا  عداجملة عدم وختصي  هاتني الصفتني ابلدذبر مدم كد 

 دن  ا)يدي. 
 والتقدير: ولئم سألتق  مم خلق ال ماواى وا)رض ليقللم هللا، وإأ سألتق : أهل العمليمل العلي .  
 تعداك، هدل ختلد  [و هذا بال  ملجه مم هللا10أالذي جعل لك  ا)رض مقادا وجعل لك  نيقا سيال لعلك   تدوأ  

مم االسدتدالع علدى تفدرده ابإلديدة  نده ا نفدرد خبلدق ال دماواى وا)رض إك االسدتدالع  نده ا نفدرد إبسدداء الدنع  الديت هبدا 
ودددلا  أود  يددداة النددداق. ناةملدددة اسدددتئناي  دددذي منقدددا ا يتددددأ، والتقددددير: هدددل الدددذي جعدددل لكددد  ا)رض مقدددادا. وهدددذا 

 ة أولئم سألتق  مم خلق ال ماواى وا)رضو ا ية ومجلة أوجعللا له مم عياده جملءاو ا ية. االستئناي معرتض كني مجل
واس  ا لصلع خرب  يتدأ حمذوي تقديره: هل الذي جعل لك  وهل مم  ذي ا  ند إليه اللارد على متاكعدة االسدتعماع  

ة. واجددتالب ا لصددلع لالشددتقار ح ددملأ   ت ددمية ال ددكابي  يددث تقددد  امجددديث عددم هللا تعدداك نيمددا ويددل هددذه اةملدد
 الصلة ن اوا االس  العل    الداللة. 

وتبرى صلتاأ نيقما داللة علال االنفراد ابلقدرة العظيمة. وعلى النعمة عليق ، ولدذلي أوحد  لفدظ ألكد و   ا لضدعني  
دا واةيداع أواتداو )أ تلدي مقدا  ومل يقل: الذي جعل ا)رض مقادا وجعل نيقا سيال بما   ولله أأمل جنعدل ا)رض مقدا

االستدالع على منكري اليعث، ن يق د  االستدالع إبن،اء ا  للواى العظيمة اليت ال تعد إعادة خلق اإلن اأ ابلن ية 
 إليقا شيئا عجييا. 
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 3904صفحة : 

 
م  اخليدايل إت بلتاأدا مدم أ دلاع ومل يكرر اس  ا لصلع   وللده أوجعدل لكد  نيقدا سديالو )أ الصدلتني ؤتمعداأ   اةدا  

ا)رض نجعلقمددا بجعددل وا دددد. وضددمائر اخلطددداب ا) ددد ع،دددر اللاوعددة   ا ايى ا)ركدد  مدددم وللدده أالدددذي جعددل لكددد  
 ا)رض مقاداو إك ولله أمقرننيو لي ا مم وييل االلتفاى كل هي جارية على مقت ى الظاهر. 

ل نيه، وتقد    ولله أد  مم جقن  مقادو   سدلرة ا)عدراي. ووجده وا قاد: اس  ل،يء  قد، أي يلهنأ وي قل  ا حي  
االمتنداأ أندده جعددل ظداهر ا)رض مني ددطا وتلددي االني دداط لنفد  الي،ددر ال ددابنني عليقدا. وهددذا ال ينددا  أأ ج دد  ا)رض  

 بروي بما هل ظاهر )أ برويتقا لي ا منفعة للناق. 
 راد كه ا قاد. وورأ عاص  أمقداو كدوأ أل  كعد اداء وهل م 
وال ديل: مجد  سددييل، وهدل الطريددق، ويطلدق ال دييل علددى وسديلة ال،دديء بقللده أيقللدلأ هددل إك مدرد مددم سدييلو. ويصددح  

إرادة ا عنيددني هنددا )أ   ا)رض هنروددا  كددم سددللبقا، وهددي ال ددقلع وسددفلح اةيدداع وشددعاهبا، أي مل جيعددل ا)رض بلقددا 
جعددل نيقدا سديال سددقلة وجعدل جيدداال مجكمدة أخددرا و)أ ا)رض صدامجة الختددات جيداال نيع در علددى ا اشدني سددللبقا، كدل 

 هنرق مطرووة ساكلة. 
ومعدو جعدل هللا تلددي الطدرق هبددذا ا عدو: أندده جعدل للنداق معرنددة ال دق   ا)رض واتيددان كع دق  ررر كعددض  دن تتعيددد  

 الطرق د  وتت قل ويعل  ال ائر، أي تلي ال يل يلصله إك مقصده. 
تي ق وسدائل ال دق   ا)رض لطد  عظدي  )أ كده تي دق التجمد  والتعداري واجدتالب ا ندان  واالسدتعانة علدى دند   و  

ال لائددل وا)ضددرار وال ددق   ا)رض ورييددا أو كعيدددا مددم أبددرب مظدداهر ا دنيددة اإلن ددانية، و)أ هللا جعددل   ا)رض معددايش 
فقد  وهدي وسدائل العديش نقدي سديل جمازيدة. وتقدد  نظدق هدذه ا يدة   الناق مم النياى والثمدر وورق ال،دجر والكمدأة وال

 سلرة هنه. 
واالهتداء: مطاون هداه ناهتدا. وادداية  قيقتقا: الداللة على ا كاأ ا قصلد، ومنه مسدي الدداع علدى الطرائدق هداداي،  

ا قصلد هنا ا عو الثاين، أي رجاء  صدلع وتطلق على تعري  امجقائق ا طللكة ومنه أإم أنمللنا التلراة نيقا هدا ونلرو. و 
 علمك  كل دانية هللا وحا جيب له، وتقد    أاهدم الصراط ا  تقي و. 

ومعو الرجاء ا  تفاد مم ألعلو استعارة اثيلية تيعية، مثل  اع مم بانا وسائل ال،ديء  اضدرة لديده حبداع مدم يرجدى  
 مجصلع ا تلسل إليه. 

[و انتقددل مددم االسددتدالع واالمتندداأ خبلددق 11ء مدداء كقدددر نأن،ددرم كدده كلدددة ميتددا بددذلي خترجددلأ أوالددذي نددملع مددم ال ددما 
ا)رض إك االسددتدالع واالمتندداأ خبلددق وسددائل العدديش نيقددا، وهددل مدداء ا طددر الددذي كدده تنيددا ا)رض مددا يصددلح الوتيدداى 

 الناق. 
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 خيطدر   دلرها ابليداع عندد  ظدلر الصدلتني اللتدني وأعيد اس  ا لصلع لالهتما  هبذه الصلة اهتماما جيعلقا م دتقلة ندال 
ويلقا نال جام  كينقا وكينقما   اةام  اخليايل. وتقد  الكال  على نظقه   سلرة الرعد ودقها ناعيد اس  ا لصلع )أ 

 مصداوه هل ناعل مجيعقا. 
 واإلن،اء: اإل ياء بما   ولله أم إتا شاء أن،رهو.  
ر على مم ورأ أبي  نن،رهاو كفتح النلأ وض  ال،ني وتال أم إتا شاء أن،رهو نأصدل ادمدملة نيده وعم اكم عياق أنه أنك 

 للتعدية ونعله اجملرد ن،ر حعو  يي، يقاع: ن،ر ا يا، كرن  ا يا واع ا)ع،ى:          
ط مددا بداأ مطددلاي وتفرعدا مددم  دن يقدلع الندداق  دا رأوا                      اي عجيددا للميدا النداشدددر وأصدل الن،ددر ك د  

 تلي معاين اإلعادة واالنت،ار. 
 والن،ر هنا جماز )أ اإل ياء لألرض جماز، وزاده   نا هنا أأ يكلأ مقدمة لقلله أبذلي خترجلأو.  
 وضمق أنأن،رمو التفاى مم ال يية إك التكل . وا يا ضد امجي.  
 ا)رض ا يتة أ ييناهاو. ووص  اليلدة كه جماز شائ  واع تعاك أورية د   
وإيا وصفا اليلدة وهي م نث اب يا وهل مذبر لكلنه على زنة اللصد  الدذي أصدله مصددر حندل: عددع وزور نح دم  

 ؤريده مم عالمة التأنيث على أأ ا لصلي جمازي التأنيث. 
ه النيب صلى هللا عليه وسل  مدم ومجلة أبذلي خترجلأو معرتضة كني ا تعاهنفني وهل استطراد ابالستدالع على ما جاء ك 

 إثياى اليعث، حناسية االستدالع على تفرد هللا ابإلدية كدالئل   كع قا داللة على إمكاأ اليعث وإكطاع إ التق  إايه. 
   
 

 3905صفحة : 
 
ك ، ووجدده واإلشددارة كددذلي إك االنت،ددار ا ددأخلت مددم أنأن،ددرمو، أي مثددل تلددي االنت،ددار خترجددلأ مددم ا)رض كعددد ننددائ  

 ال،يه هل إ دار امجي كعد ملته. 
 وا قصلد مم الت،ييه إظقار إمكاأ ا ،يه بقلع أيب الطيب:           
نددإأ تفددق ا)م  وأنددا مندقددد                       نددإأ ا  ددي كعددض د  ال ددملاع ووددرأ اةمقددلر أخترجددلأو ابليندداء للنائددب.   

 عامر أخترجلأو ابليناء للفاعل وا عو وا د. وورأه  ملة والك ائي واكم تبلاأ عم اكم 
[ لت دتلوا علدى ظقدلره م تدذبروا نعمدة رككد  12أوالذي خلق ا)زواو بلقا وجعل لك  مدم الفلدي وا)نعدا  مدا تربيدلأ   

قداع [و هدذا االنت14[ وإم إك ركنا  نقليدلأ 13إتا استليت  عليه وتقلللا سيحاأ الذي س ر لنا هذا وما بنا له مقرنني 
مم االستدالع واالمتناأ خبلق وسائل امجيداة إك االسدتدالع خبلدق وسدائل االبت داب لصدالح ا عداش، وتبدر منقدا وسدائل 

 اإلنتاو وأتيعقا كلسائل االبت اب اب)سفار للتجارة. 
 وإعادة اس  ا لصلع  ا تقد    نظقه رنفا.  
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نيطلق على بل منقما أنه زوو لنخر مثل ال،ف . ودلدب الدملوو  وا)زواو: مج  زوو، وهل بل ما يصق كه اللا د رنيا، 
على الذبر وأنثاه مم امجيلاأ، ومنه أمثانية أزواوو   سلرة ا)نعا ، وتلس  نيه نأهنلق الملوو على الصن  ومنه ولله أومدم  

ن   لياهددا وأصددلانقا بددل الثمددراى جعددل نيقددا زوجددني اثنددنيو. وبددال اإلهنالوددني يصددح أأ يددراد هنددا، و  أزواو ا)نعددا  منددا
 وأشعارها ومجلمقا ونتاجقا. 

و ا باأ ا تيادر مم ا)زواو ابد  النظر أزواو ا)نعا  وباأ مم أأقا عندده  الروا دل عطد  عليقدا مدا هدل منقدا وسدائل  
 للتنقل كرا وأدم  معقا وسائل ال فر حبرا. 

تربيلأو ابلن ية إك ا)نعا  هل اإلكل )ها وسيلة ا)سفار  نقاع أوجعل لك  مم الفلي وا)نعا  ما تربيلأو نا راد بأما 
 واع تعاك أورية د  أم  لنا تراي     الفلي ا ،حلأ وخلقنا د  مم مثله ما يربيلأو وود واللا: اإلكل سفائم الرب. 

ل،ددملع وللدده أخلددق وجدديء كفعددل أجعددلو مراعدداة )أ الفلددي مصددنلعة ولي ددا ئللوددة، وا)نعددا  وددد عددري أهددا ئللوددة  
ا)زواوو إايهدا. ومعددو جعددل هللا الفلددي وا)نعددا  مربلكدة: أندده خلددق   اإلن دداأ وددلة التفكدق الدديت ين دداق هبددا إك اسددتعماع 

 ا لجلداى   نفعه نا تاع بي  يصن  الفلي ويربب نيقا وا تاع بي  يروض ا)نعا  ويربيقا. 
ا)زواو نددذبرها تبددر نعمددة أخددرا ولددل تبددر ا)نعددا  لكدداأ تبددره عقددب  ووددد  الفلددي علددى ا)نعددا  )هددا مل ي،ددملقا لفددظ 

ا)زواو حنمللة اإلعادة. نلما تبر الفلي كعنلاأ بلها مربلاب عط  عليقا ا)نعدا  نصدار تبدر ا)نعدا  مرتويدا للدنف   ناسدية 
 جديدة، وهذا بقلع امر  القي :          

 ومل أتيطم باعيا تاى خل اع        بأين مل أربب جلادا لدلدذة                  
ومل أسيأ الراح الكميا ومل أول                      خليلي بري برة كعد إجفداع إت أعقب تبر ربلب اةلاد كدذبر تديطم   

 الكاعب للمناسية، ومل يعقيه كقلله: ومل أول خليلي بري برة، الختالي  اع الربلكني ربلب اللذة وربلب امجرب. 
ب  قيقتدده: اعددتالء الداكددة لل ددق، وأهنلددق علددى امجصددلع   الفلددي لت،ددييقق  الفلددي ابلداكددة جبددام  ال ددق نربددلب والربددل  

الداكة يتعدا كنف ه وربلب الفلي يتعدا بأ و للفرق كني ا)صيل واال ق، وتقد  عند ولله تعاك أووداع اربيدلا نيقداو 
   سلرة هلد. 

او ا لصددللة   وللدده أمددا تربيددلأو. و ددذي عائددد الصددلة )ندده متصددل منصددلب، أومددم الفلددي وا)نعددا و كيدداأ إلهبددا  أمدد 
و ددذي مثلدده بثددق   الكددال . وإت وددد بدداأ مفعددلع أتربيددلأو هنددا ميينددا ابلفلددي وا)نعددا  بدداأ  ددق الفعددل أأ يعدددا إك 

راد، و دذي العائدد كنداء أ دأا كنف ه وإك ا خر بأ و ن ليا التعدية ا ياشرة علدى التعديدة كلاسدطة امجدري لظقدلر ا د
 على تلي الت ليب. 

 واستعماع نعل أتربيلأو هنا مم استعماع اللفظ    قيقته وجمازه.  
واالسدتلاء: االعددتالء. والظقددلر: مجدد  ظقددر، والظقددر مددم عالئددق ا)نعدا  ال مددم عالئددق الفلددي، نقددذا أي ددا مددم الت ليددب.  

 إك أماو ا لصللة الصادق ابلفلي وا)نعا  بما هل و ية اليياأ.  وا عو: على ظقلره و  كطلنه. ن مق أظقلرهو عائد
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 3906صفحة : 
 
علددى أأ ال ددفائم العظيمددة تكددلأ دددا ظقددلر، وهددي أعاليقددا اجملعللددة بال ددطلح لتقددي الددرابيني ا طددر وشدددة امجددر والقددر.   

نة ظقرا واع تعاك أنإتا استليا أندا ولذلي نجم  الظقلر مم مج  ا ،رتك والتعدية حبري أعلىو كنيا على أأ لل في
 ومم معي على الفليو. 

وود جعل ولله ألت تلوا على ظقلرهو تلهنئة واقيدا لإلشارة إك تبر نعمة هللا   ولله أم تذبروا نعمدة رككد  إتا اسدتليت   
. وأجددر كعدد  الدذهلع عليهو أي  ينئذ، نإأ تبدر النعمدة    داع التلدي  حنانعقدا أوود    الدنف  وأدعدى لل،دكر عليقدا

 عنقا، أي جعل لك  تلي نعمة لت،عروا هبا نت،كروه عليقا، نالذبر هنا هل التذبر ابلفكر ال الذبر ابلل اأ. 
 وهذا تعريض اب ،ربني إت تقليلا   نع  هللا وشكروا دقه إت اختذوا له شرباء   اإلدية وه  مل ي،اربله   ا)نعا .   
 شكرها )أ شكر ا نع  الز  لإلنعا  عرنا نال يصري عنه إال ن يانه نإتا تبره شكر النعمة.  وتبر النعمة بناية عم 
وعطدد  علددى أتددذبروا نعمددة رككدد و وللدده أوتقللددلا سدديحاأ الددذي سدد ر لنددا هددذاو، أي لت،ددكروا هللا   نفلسددك  وتعلنددلا  

لرة الفاحتدة وصدي ة الددعاء   رخدر سدلرة ابل،دكر  ل دنتك ، نلقدنق  صدي ة شدكر عنايدة كده بمدا لقدنق  صدي ة امجمدد   سد
 اليقرة. 

وانتددتح هددذا ال،ددكر الل دداين ابلت ددييح )ندده جددام  للثندداء إت الت ددييح تنمليدده هللا عمددا ال يليددق، نقددل يدددع علددى التنمليدده عددم  
 النقائ  ابلصريح ويدع ضمنا على إثياى الكماالى هلل   ا قا  اخلطايب. 

ية  ا ي تأ كه ا لصدلع مدم علدة الت دييح  دن يصدق امجمدد الدذي أنداده الت دييح شدكرا واستح ار اةاللة كطريق ا لصلل 
 لتعليله  نه   مقاكلة الت  ق لنا. 

 واس  اإلشارة ملجه إك ا ربلب  ينما يقلع الرابب هذه ا قالة مم داكة أو سفينة.  
واكلددة للددرتويض ناأددة  ددراد الرابددب، وت دد ق الفلددي والت د ق: التددذييل والتطليدد . وت دد ق هللا الدددواب هددل خلقدده إايهددا  

 اصدل حجمدلن خلددق اليحدر صدامجا ل دديح ال دفم علددى مائده، وخلدق الددرايح  دب نتدددن  ال دفم علدى ا دداء، وخلدق  يلددة 
اإلن دداأ لصددن  الفلددي، ورصددد مقدداب الددرايح، ووضدد  القلددلن واجملدداتي ، ولددلال تلددي لكانددا وددلة اإلن دداأ دوأ أأ تيلددغ 

 ه ا)شياء القلية. است دا  هذ
ودذا عقب كقلله أوما بنا له مقرننيو أي مطيعني، أي حجرد القلة اة دية، أي للال الت  ق ا ذبلر، نجملة أوما بنا  

 له مقرننيو   ملض  امجاع مم ضمق ألناو أي س رها لنا    اع ضعفنا  أ باأ ت  قه وائما مقا  القلة. 
 أ، إتا أهناق، واع عمرو كم معد يكرب:          وا قرأ ا طيق، يقاع: أور  
لقدد علد  القيائدل مدا عقيدل                      لندا   النائيداى حقرنيندا وخدت  هدذا ال،دكر والثنداء ابالعدرتاي  أ مرجعنددا   

 اع إرجان ا  انر إك هللا، أي كعد ا لى ابليعث للح اب واةملاء، وهذا إدماو لتلقينق  اإلورار ابليعث. ونيه تعريض ك 
 إك أهله نإأ الذي يقدر على إرجان ا)ملاى إك امجياة كعد ا لى يرجى إلرجان ا  انر سا ا إك أهله. 

 واالنقالب: الرجلن إك ا كاأ الذي يفاروه.  
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نعمددة هللا  واةملددة معطلنددة علددى مجلددة التنمليدده عطدد  اخلددرب علددى اإلن،دداء. و  هددذا تعددريض كتددلكيو ا ،ددربني علددى بفددراأ 
ابإلشراك وكن ية العجمل عم اإل ياء كعد ا دلى. )أ ا عدو: وجعدل لكد  مدم الفلدي وا)نعدا  مدا تربيدلأ لت،دكروا ابلقلدب 

 والل اأ نل  تفعللا، و ال ظة هذا ا عو أبد اخلرب. 
 ا . ونيه تعريض اب  منني  أ يقلللا هذه ا قالة بما شكروا هلل ما س ر د  مم الفلي وا)نع 
ونيه إشارة إك أأ  ق ا  مم أأ يكلأ   أ لاله بلقا مال ظا للحقائق العالية مظرا لتقلياى امجياة نظر امجكماء الذيم  

 ي تدللأ كي ائط ا)ملر على عظيمقا. 
[و هددذا متصددل كقللدده أولددئم سددألتق  مددم خلددق ال ددماواى 15أوجعلددلا لدده مددم عيدداده جددملءا إأ اإلن دداأ لكفددلر ميددني  

 ضو أي ولئم سألتق  عم خالق ا)شياء ليعرتنم كه وود جعللا له م  تلي االعرتاي جملءا. وا)ر 
   
 

 3907صفحة : 
 
ناللاو للعط  على مجلة أولئم سألتق  مدم خلدق ال دماواى وا)رضو. وجيدلز بلهدا للحداع علدى معدو: وودد جعلدلا لده   

ائقد  وأودلاد  وولديق  امجقدائق، وهدي ديدارة   الدرأي تعدرض مم عياده جدملءا، ومعدو امجداع تفيدد تعجييدا مدنق    تنداوض رر 
للمقلديم   العقائد ال الة )ه  يلفقلأ عقائده  مم ئتل  رراء الدعاة نيجتم  للمقلد مم رراء ا  تلفني   النظر ما 

 لل اهنل  بل وا د مم ا قتديم هب  على رأي دقه منق  )كطله أو رج  عم الرأي ا  اد له. 
،دربلأ مقددروأ  أ هللا خددالق ا)شدياء بلقددا ومدد  تلددي جعلدلا لدده شددرباء   اإلديددة، وبيد  ي ددتقي  أأ يكددلأ ا  لددلق نا  

إدا، وجعللا هلل كناى، والينلة تقت ي ا ماثلة   ا اهية، وبي  ي تقي  أأ يكلأ خلالق ا)شدياء بلقدا كنداى نقدم ال حمالدة 
كم ملجلداى كلجلده نكي  تكم كناته. وإك هذا التناوض اإلشارة كقلله أمم ئللواى له نإأ مل يكم ئللواى لمل  أأ ي

 عيادهو أي مم ئللواته، أو لي ا العيلدية امجقة إال عيلدية ا  للق جملءا، أي وطعة. 
واةملء: كعض مم بل، والقطعة منه. والللد بجملء مم اللالدد )نده منفصدل منده، ولدذلي يقداع للللدد: ك دعة. نقد  مجعدلا   

كني اعتقاد  دور ا الئكة وهل مقت ى أها عيداد هللا وكدني اعتقداد إديتقدا وهدل مقت دى أهدا كنداى هللا )أ اليندلة تقت دي 
 ا ،اربة   ا اهية. 

و ا بانا عقيدة ا ،ربني معرونة د  ومعرونة للم لمني باأ ا راد مم اةملء: اليناى، لقلع ا ،ربني: اأ ا الئكة كنداى  
 سرواى اةم، أي أمقا   سرواى اةم، أي شريفاى اةم ن رواى مج  سرية.  هللا مم

 و كى القرهنيب أأ ا ربد واع: اةملء هاهنا اليناى، يقاع: أجملأى ا رأة، إتا ولدى أنثى.  
 هل:          و  الل اأ عم الملجاو: أنه واع: أن،دى كيتا   أأ معو جملء معو اإلمر وال أدري الييا أودمي أ  مصنلن، و  
إأ أجددملأى  ددرة يلمددا نددال عجددب                      وددد ؤددمليء امجددرة ا ددذبار أ يددام و  اتو العددروق: أأ هددذا الييددا   

 أن،ده ثعلب، و  الل اأ أن،د أكل  نيفة:          
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 داوردي   تف دقه إك أهدل زوجتقا مم كناى ا)وق جمملئدة                      للعلسد  الرهندب   أكيا دا زجدل ون دية ا  
 الل ة. وجمل  صا ب الك،اي  أ هذا ا عو بذب على العرب وأأ الييتني مصنلعاأ. 

 واةعل هنا معناه: امجك  على ال،يء كلص   كما ال م تند له نكأنه صن  ابليد والصن  ابليد يطلق عليه اةعل.  
ر ما زعمله  نه بفدر شدديد. وا دراد بأاإلن داأو هد الء النداق ومجلة أإأ اإلن اأ لكفلر مينيو تذييل يدع على استنكا 

 خاصة. 
 وا يني: ا لضح بفره   أولاله الصرحية   بفر نعمة هللا.  
[ وإتا ك،دددر أ دددده  حدددا ضدددرب للدددر م مدددثال ظدددل وجقددده م دددلدا وهدددل  16أأ  اختدددذ  دددا خيلدددق كنددداى وأصدددفاب  ابليندددني  

يل النتقدداع الكددال  مددم إكطدداع معتقددده  كنددلة ا الئكددة هلل تعدداك حددا لملمدده مددم [و أأ و لإلضددراب وهددل هنددا انتقددا17بظددي  
انتقاض  قيقة اإلدية، إك إكطاله حا يقت يه مم انتقام ينا  الكماع الذي تقت يه اإلدية. والكال  كعد أأ و اسدتفقا ، 

اإلمر مكروهدة عندده  نكيد  جيعلدلأ  وهل استفقا  إنكاري بما اوت اه وللده أوأصدفاب  ابليندنيو. وحمدل االسدتدالع أأ
هلل أكندداء إمر وهددال جعللهددا تبددلرا. ولي ددا ددد  معددذرة عددم الف دداد ا نجددر إك معتقددده  ابلطددريقتني )أ اإلكطدداع ا)وع 
نظري يقيين. واإلكطاع الثاين جديل كديقي واع تعاك أألك  الذبر وله ا)نثى تلي إتا و مة ضيملاو. نقذه  جة مه ة 

 شتقارها كينق . عليق  ال
و ددا ادعددا سددجاح كنددا امجددارر النيددلءة   كددين اددي  أاي  الددردة وبدداأ وددد ادعددى النيددلءة ويلقددا م دديلمة امجنفددي، وا)سددلد  

 العن ي، وهنليحة كم خليلد ا)سدي، واع عطارد كم  اجب التميمي. 
           

 ياء الناق تبرام  أضحا نييئتنا أنثى نطي  هبا                      وأصيحا أني  
 

 3908صفحة : 
 
وأوثر نعل أاختذو هنا )نه ي،مل االختات ابللالدة، أي كتكليم االنفصاع عم تاى هللا تعاك اب ملاوجة م  سرواى اةم،   

وي،مل ما هل دوأ تلي وهل التيين نعلى بال الفرضني يتلجه إنكار أأ يكلأ ما هل هلل أدوأ  ا هل دد  بمدا وداع تعداك 
جيعللأ هلل ما يكرهلأو. وود أشار إك هذا ولله أوأصفاب  ابليندنيو، نقدذا ارتقداء   إكطداع معتقدده  إبكطداع ندرض أأ أو 

يكدلأ هللا تيدو ا الئكدة، سددا علددى ا ،دربني ابب التدأوع والتنصدل مدم ن دداد ن ديتق  الينداى إك هللا، نلعلقد  يقللدلأ: مددا 
  كراهني كطالأ إدية ا)صنا  نقاللا أمدا نعيدده  إال ليقركدلم إك هللا زلفدىو، ووداللا أردم إال التيين، بما تنصللا  ني دم تق

 أه الء شفعالم عند هللاو. 
واعلد  أأ مدا تد تأ كده أأ و  يثمدا ووعدا مدم تقددير اسدتفقا  كعددها هدل هندا اسدتفقا    معدو اإلنكدار وت دلط اإلنكدار  

كدلأ ا علدل  مدم جعدل ا ،دربني هلل جدملءا أأ اجملعدلع جدملءا لده هدل ا الئكدة على اختات اليناى م  عدد  تقدد  تبدر الينداى ل
 وأه  جيعللأ ا الئكة إمر، نذلي معلل  مم بالمق . 
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 ومجلة أوأصفاب  ابليننيو   ملض  امجاع.  
)أ إعطداءه  والنفي امجاصل مم االستفقا  اإلنكاري منصب إك ويد امجداع، نحصدل إكطداع اختدات هللا الينداى كددليلني،  

 الينني واو  ننفي اورتانه ابختاته لنف ه اليناى يقت ي انتفاء اختاته اليناى نا قصلد اورتاأ اإلنكار هبذا القيد. 
وهبددذا يت دددح أأ الددلاو   مجلدددة أوأصدددفاب و لي ددا واو العطددد  )أ إنكددار أأ يكدددلأ أصدددفاه  ابلينددني ال يقت دددي نفدددي  

 ا)والد الذبلر عم هللا تعاك. 
اخلطاب   أوأصفاب و ملجه إك الذيم جعللا له مم عياده جملءا، ونيه التفاى مم ال يية إك اخلطاب ليكدلأ اإلنكدار و   

 والتلكيو أوو  عليق   لاجقتق  كه. 
وتنكق أكناىو )أ التنكق هل ا)صل   أمساء ا)جناق. وأما تعري  أاليننيو ابلال  نقل تعري  اةن  ا تقد    ولله  
مجمدد هللو   سدلرة الفاحتدة. وا قصددلد منده هندا اإلشدارة إك ا عددروي عندده  ا تندان    وجدلده لددديق  وتقدد  عندد وللدده أا

 أيقب  م ي،اء أمر ويقب  م ي،اء الذبلرو   سلرة ال،لرا. 
الي مقدددا  وللددده وتقددددمي أالينددداىو   الدددذبر علدددى أاليندددنيو )أ تبدددرهم أهددد  هندددا إت هدددل ال دددرض ا  دددلق لددده الكدددال  خبددد 

أأنأصددفاب  رككدد  ابلينددني واختددذ مددم ا الئكددة إمرو   سددلرة اإلسددراء. و ددا   التقدددمي مددم الددرد علددى ا ،ددربني   حتقددقه  
 اليناى وتطقه  منقم مثل ما تقد    سلرة ال،لرا. 

 واإلصفاء: إعطاء الصفلة، وهي اخليار مم شيء.  
أ   ملضدد  امجدداع مددم ضددمق النصدب   أأنأصددفاب  رككدد  ابلينددنيو، ومقت ددى ومجلدة أوإتا ك،ددر أ ددده و جيددلز اأ تكدل  

الظدداهر أأ يدد تى ك ددمق اخلطدداب   وللدده أأ ددده و نعدددع عددم ضددمق اخلطدداب إك ضددمق ال ييددة علددى هنريددق االلتفدداى 
وهدل نقد ، وبدانلا  ليكلنلا حمكيا  اد  إك دقه  تعجييدا مدم ن داد مقدالتق  وت،دنيعا هبدا إت ن ديلا هلل كنداى دوأ الدذبلر

  م يكره اليناى وحيقرهم نن يتقا إك هللا مفض إك االست فاي جبانب اإلدية. 
 وا عو: أأختذ  ا خيلق كناى هللا وأصفاب  ابلينني    اع أنك  إتا ك،ر أ دب  حا ضركه للر م مثال ظل وجقه م لدا.  
 كناىو ومجلة أأو مم ين،أ   امجليةو. وجيلز أأ تكلأ اعرتاضا كني مجلة أأ  اختذ  ا خيلق  
 واستعماع الي،ارة هنا  ك  هب  بقلله أني،ره  كعذاب ألي و )أ الي،ارة إعال  حبصلع أمر م ر.  
وأماو   ولله أحا ضرب للر م مثالو ملصللة، أي ك،ر ابةن  الذي ضركه، أي جعله مدثال وشديقا هلل   اإلديدة، وإت  

ءا هلل، أي منفصال منه نا ي،ر كه جن  ا)نثى، واةن  ال يتعني. نال  اجة إك تقدير ك،ر حثدل جعللا جن  ا)نثى جمل 
 ما ضركه للر م مثال. 

 وا ثل: ال،ييه.  
 وال رب: اةعل والصن ، ومنه ضرب الدينار، وولد : ضركة الزب، نما صدق أما ضرب للر م مثالو هل اإلمر.  
 ا)نعاع الناوصة اخلم ة ا فتتح هبا ابب ا)نعاع الناوصة، ت تعمل حعو صار.  ومعو أظلو هنا: صار، نإأ 
 واسلداد اللجه مم شدة ال  ب وال يظ إت يصعد الد  إك اللجه نتصق  رته إك سلاد، وا عو: ت يظ.  
 والكظي : ا م ي، أي عم الكال  براب و ملم.  
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 [و  18 ميني أأو مم ين، ا   امجلية وهل   اخلصا  دق 
 

 3909صفحة : 
 
عطدد  إنكددار علددى إنكددار، والددلاو عاهنفددة اةملددة علددى اةملددة وهددي مدد خرة عددم أددملة االسددتفقا  )أ االسددتفقا  الصدددر   

وأصدل الرتتيدب: وأمدم ين،ددأ. ومجلدة االسدتفقا  معطلندة علددى اإلنكدار ا قددر كعدد أأ و   وللدده أأ  اختدذ  دا خيلدق كندداىو، 
،أ   امجليةو   حمل نصب كفعل حمذوي دع عليه نعل أاختدذو   وللده أأ  اختدذ  دا خيلدق كنداىو. ولذلي يكلأ أمم ين

والتقدددير: أاختددذ مددم ين،ددأ   امجليددة إ . ولددي أأ ؤعددل أمددم ين،ددأ   امجليددةو كدددال مددم وللدده أكندداىو كدددال مطاكقددا وأكددرز 
  يدع منه. العامل   اليدع لتأبيد معو اإلنكار ال سيما وهل ود  ذي مم ا

وإت باأ اإلنكار إيا يت لط على  ك  اخلرب باأ ملجب اإلنكار الثاين م ايرا  لجب اإلنكار ا)وع وإأ باأ ا لصلي  
 حا للصفني اللذيم تعلق هبما اإلنكار ملصلنا وا دا وهل ا)نثى. 

نمللدة الظدري. ولدذلي اجتلدب  دري ونشء ال،يء    الة أأ يكلأ اكتدداء وجدلده مقدارم لتلدي امجالدة نتكدلأ لل،ديء ح 
أ و الدالة على الظرنية وإيا هي م دتعارة  عدو ا صدا ية وا الك دة نمعدو أمدم ين،دأ   امجليدةو مدم ؤعدل لده امجليدة مدم 
أوع أوودداى بلندده وال تفارودده، نددإأ الينددا تت ددذ دددا امجليددة مددم أوع عمرهددا وت تصددحب   سددائر أهنلارهددا، و  دديي أهددا 

 يقا لتجعل دا نيقما ا)وراط خبالي الصيب نال حيلى حثل تلي وما ي تدا  له. شقا هنرنا أتن
والدنشء   امجليدة بنايددة عدم ال دع  عددم مملاولدة الصدعاب حب ددب ا الزمدة العرنيدة نيدده. وا عدو: أأ ال نائددة   اختددات هللا  

 ذا ا تجاو إوناعي خطايب. كناى ال دناء دم نال حيصل له ابختاتها زايدة عملة، كناء على متعارنق ، نق
واخلصددا  ظدداهرة: اجملادلددة وا نازعددة ابلكددال  واباجددة، نيكددلأ ا عددو: أأ ا ددرأة ال تيلددغ ا قدددرة علددى إابنددة  جتقددا. وعددم   

وتادة: مدا تكلمدا امدرأة وددا  جدة إال جعلتقدا علدى نف دقا، وعنده: أمدم ين،دأ   امجليدةو هدم اةدلاري ي دفققم كدذلي، 
  ق درو مجي  ا ف ريم. وعلى هذا التف

وا عددو عليدده: أهددم دددق وددلادر علددى االنتصددار ابلقددلع ندديألوك ال يقدددرأ علددى مددا هددل أشددد مددم تلددي   امجددرب، أي نددال  
 جدوا الختاتهم أوالدا. 

وجيلز عندي: أأ حيمل اخلصا  على التقاتل والددنان ابليدد ندإأ اخلصد  يطلدق علدى ابدارب، وداع تعداك أهدذاأ خصدماأ  
 اختصملا   رهب و ن ر  ه  نفر مم ا  لمني م  نفر مم ا ،ربني تقاتللا يل  كدر. 

نمعو أدق مينيو دق حمقق النصر. واع كعض العرب وود ك،ر كلالدة كنا أوهللا ما هي كنع  اللالدد كملهدا ككداء ونصدرها  
 سروةو. 

لفكر   معتقدا   وإال لكانلا  ني جعللا هلل كنلة أأ وا قصلد مم هذا ن ح معتقده  الياهنل وأه  ال حي نلأ إعماع ا 
 ال جيعللا له كنلة اإلمر وه  يعدوأ اإلمر مكروهاى م ت عفاى. 

 وتذبق ضمق وهل   اخلصا  مراعاة للفظ أممو ا لصللة.  
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 وامجلية: اس   ا يتحلى كه، أي يتمليم كه، واع تعاك أوت ت رجلأ منه  لية تلي لهاو.  
اةمقددلر أين،ددأو كفدتح اليدداء وسددكلأ الندلأ. ووددرأه  فدد  و ددملة والك دائي أين،ددأو ك دد  اليداء ونددتح النددلأ وت،ددديد  وودرأ 

 ال،ني ومعناه: يعلده على الن،أة   امجلية ويرىب. 
[و عطد  علدى أوجعلدلا 19أوجعللا ا الئكة الذيم ه  عند الر اأ إمر أأشقدوا خلققد  سدتكتب شدقاد   وي دئللأ  

عياده جملءاو، أعيد تلي م  تقد  ما ي ين عنه مم وللده أأ  اختدذ  دا خيلدق كنداىو لييدو عليده اإلنكدار علديق  كقللده  له مم
أأأشقدوا خلقق و استقراء إلكطاع مقاد  إت أكطل اكتداء ح الفته لدليل العقل وح الفته  ا جيب هلل مم الكماع، نكمل 

 هنا إكطاله  نه دق م تند لدليل امج . 
 ومجلة أالذيم ه  عند الر اأو صفة ا الئكة.  
ورأ من  واكم بثق واكم عامر وأكل جعفر ويعقلب أعندو كعني ننلأ وداع مفتل ة والعندية عندية ت،ري ، أي الذيم ه   

نكدأه  معدودوأ     رة القدق ا قدسة كتقدي  هللا نق  يتلقلأ ا)مر مم هللا كدوأ وساهنة وه  دائيلأ على عيادته، 
    ددرة هللا، وهددذا بقللدده أولدده مددا   ال ددماواى وا)رض ومددم عندددهو ووللدده أإأ الددذيم عنددد ركددي ال ي ددتكربوأ عددم 
عيادتهو ومنه ولع النيب صدلى هللا عليده وسدل   حتداو رد  وملسدى عندد هللا عدمل وجدل  امجدديث، نالعنديدة جمداز والقريندة هدي 

 شأأ مم أضيفا إليه أعندو. 
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وورأ الياولأ أعياد الر اأو كعني ومل دة كعدها أل  م داع م ملمة علدى معدو: الدذيم هد  عيداد مكرمدلأ، ناإلضدانة   

إك اس  الر اأ تفيدد ت،دريفق  وداع تعداك أكدل عيداد مكرمدلأو والعيلديدة عيلديدة خاصدة وهدي عيلديدة القدرب بقللده تعداك 
 أنكذكلا عيدمو. 

 و معرتضة كني مجلة أوجعللا ا الئكةو ومجلة أوواللا لل شاء الر اأ ما عيدمه و. ومجلة أأاشقدوا خلقق  
ووددرأ منددد  وأكدددل جعفدددر هبمدددملتني أوالأدددا مفتل دددة وا)خددرا م دددملمة وسدددكلأ شدددني أاشدددقدواو مينيدددا للنائدددب وبيفيدددة أداء  

سددتفقا  وهددل لإلنكددار والتددلكيو. وجدديء ادمددملتني جيددري علددى  كدد  ادمددملتني   وددراءة مندد ، وعلددى هددذه القددراءة نددادمملة لال
كصددي ة النائددب عددم الفاعددل دوأ صددي ة الفاعددل )أ الفاعددل معلددل  أندده هللا تعدداك )أ العددامل العلددلي الددذي بدداأ نيدده خلددق 
ا الئكددة ال حي ددره إال مددم أمددر هللا حب ددلره، أال تددرا إك مددا ورد    ددديث اإلسددراء مددم وددلع بددل ملددي ملبددل كيدداب مددم 

اى ةربيل  ني ي تفتح  مم أناب واع: جربيل، واع: ومم معيب واع: حممد واع: وود أرسل إليهب واع: أكلاب ال ماو 
 نع ، واع: مر يا ونع  اجمليء جاء ونتح له  . 

 وا عو: أأشقده  هللا خلق ا الئكة وبقلله تعاك أما أشقد   خلق ال ماواى وا)رضو.  
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 دة كصدي ة الفعدل، ندادمملة السدتفقا  اإلنكدار دخلدا علدى نعدل أشدقدو، أي مددا وودرأه اليداولأ هبمدملة مفتل دة ن،دني مفتل  
   روا خلق ا الئكة على حنل ولله تعاك أأ  خلقنا ا الئكة إمر وه  شاهدوأو. 

ومجلة أستكتب شقاد  و كدع اشتماع مم مجلة أأأشقدوا خلقق و )أ تلي اإلنكار ي،تمل على اللعيد. وهدذا خدرب   
التلعد. وبتاكة ال،قادة بناية عم حتقق العذاب على بذهب  بما تقد  رنفا   ولله أوإنه   أ  الكتاب لدينا م تعمل   

 لعلي  كي و ومنه ولله تعاك أسنكتب ما واللاو. وال ني   أسنكتبو لتأبيد اللعيد. 
 وا راد ك،قاد  : ادعاله  أأ ا الئكة إمر، وأهنلق عليقا شقادة  كما هب .  
وال  اع س اع  ديد وإنذار ابلعقاب ولي   ا يتطلب عنه جلاب بقلله تعاك أم لت ألم يلمئذ عم النعي و، ومنه ودلع   

 بعب كم زهق:          
لدددذاك أهيدددب عنددددي إت أبلمدددده                      وويدددل إندددي من دددلب وم ددد وع أي م ددد وع عمدددا سددديق مندددي مدددم   

 التكذيب الذي هل معلل  لل ائل. 
[و عطد  علدى مجلدة أولدئم سدألتق  20أوواللا لل شاء الر اأ ما عيددمه  مدا دد  كدذلي مدم علد  إأ هد  إال خيرصدلأ  

مم خلق ال ماواى وا)رض ليقللم خلققم العمليمل العلي و، نإها استدالع على و دانية هللا تعاك وعلى أأ معيلدا   دق 
يره  عندد هدلض امججدة علديق  يرومدلأ هبدا إنحدا  النديب صدلى هللا عليده أهل )أ تعيد. نحكي هنا ما استظقروه مدم معدات

وسددل  وا  دددلمني نيقللدددلأ: لدددل شددداء هللا مدددا عيددددم ا)صدددنا ، أي لدددل أأ هللا ال حيدددب أأ نعيددددها لكددداأ هللا صدددرننا عدددم أأ 
هللا هدل ا تصدري   امجدلادر نعيدها، وتلألا أأ هذا واهن  ةداع النيب صلى هللا عليه وسل  د  )ه  مسعدلا مدم دينده أأ 

نتأولله على دق ا راد منه. ن دمق ال ييدة   أمدا عيددمه و عائدد إك معلدل  مدم ا قدا  ومدم تبدر نعدل العيدادة )هد  بدانلا 
 يعيدوأ ا)صنا  وه  ال الب، وأولا  منق  يعيدوأ اةم واع تعاك أكل بانلا يعيدوأ اةمو. 

رب يعيددوأ اةدم، وأودلا  يعيددوأ ا الئكدة مثدل كدين ملديح  ك د  ا دي  وندتح الدال  وحبداء واع اكم م علد بداأ نفدر مدم العد 
مقملة  وه   ي مم خملاعدة. ن دمق مجد  ا دذبر ت ليدب ولدي  عائددا إك ا الئكدة )هد  بدانلا يملعمدلأ ا الئكدة إمر نلدل 

 أرادوا ا الئكة لقاللا ما عيدمها أو ما عيدمهم. 
معو ا ية. ومثله مروي عم جماهدد واكدم جدري  واوتصدر عليده الطدربي واكدم عطيدة، ومدم ا ف دريم مدم  وهذا هل اللجه   

جعدل معدداد ال ددمق أا الئكددةو ولعلقدد   لقد  علددى تلددي ووددلن هددذا الكدال  عقددب  كايددة وددلد    ا الئكددة: إهدد  إمر 
صدا ب الك،داي وهدل كعيدد عدم اللفدظ لتدذبق  ولي  اورتاأ بال  ككال  حلجب احتاد حممليقما.وعلى هذا التف ق درو

ال ددمق بمددا علمددا، ومددم اللاودد  )أ العددرب مل يعيددد مددنق  ا الئكددة إال هنلائدد  وليلددة عيدددوا اةددم وا الئكددة مدد  ا)صددنا  
وكدني  ولي ا هي الداينة العامة للعرب. وهذه ا قالة مثارها ختليط العامة والدأاء مم عقد اةاهلية كني ا ،ديئة واإلرادة.

 الرضى وابية، نالعرب بانلا يقلللأ: شاء هللا وإأ شاء هللا، وواع هنرنة:  
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نلل شاء ريب بنا وي  كم عاص                       ولدل شداء ريب بندا عمدرو كدم مرثدد نيندلا علدى تلدي ختليطدا كدني   

ئته الدديت ودددرها   نظددا  العددامل مددم إمهنددة ا  دديياى  سددياهبا، واتصدداع م،دديئة هللا حعددو تعلددق إرادتدده كلوددلن شدديء،وكني م،ددي
ا رر ح ثرا ا، اليت رتيقا هللا كقدر  ني بلأ العامل ونظمه وأوا  له سننا ونلامي  ال خترو عم مدارها إال إتا أراد هللا ولب 

 نظمقا مجكمة أخرا. 
ظددا  أ ددلاع العددامل وأهلدده. وم،دديئته اب عددو الثدداين تدددع عليقددا شددرائعه نم،دديئة هللا اب عددو ا)وع يدددع عليقددا مددا أوامدده مددم ن 

 ا يعلثة هبا رسله. 
وهذا الت ليط كني ا ،يئتني وهل مثار خيط أهل ال الالى مم ا)مد ، ومثدار  دقة أهدل اةقالدة والقصدلر مدم ا  دلمني  

ه تعداك أسديقلع الدذيم أشدربلا لدل شداء هللا مدا   معو الق اء والقدر ومعدو التكليد  واخلطداب. وودد كيندا تلدي عندد وللد
 أشربنا وال رابلم وال  رمنا مم شيء بذلي بذب الذيم مم ويلق   ن تاولا  سناو   سلرة ا)نعا . 

وهذا القلع الصادر منق  ينتظر منه وياق استثنائي أأ يقاع: لدل شداء هللا مدا عيددم ا)صدنا ، كددليل أأ هللا هدل ا تصدري  
 نا وش وأ اخلالئق لكنا عيدم ا)صنا  كدليل ا ،اهدة نقد شاء هللا أأ نعيد ا)صنا .   ش ون

وود أجييلا عم ولد  كقلله تعاك أما د  كذلي مم عل و أي لي  د  م تند وال  جة على وياسق  )أ مقد  القياق   
التكلينيدة اب ،ديئة التكليفيدة نكداأ وياسدق  خليدا االستثنائي وهل ألل شداء الر داأ مدا عيددمه و ميدين علدى التيداق ا ،ديئة 

 عم العل  وهل اليقني، نلذلي واع هللا أما د  كذليو أي كقلد  تلي أمم عل و كل هل مم جقالة ال ف طة واللي . 
 واإلشارة إك الكال  ابكي كقلله أوواللا لل شاء الر اأو.  
 كذلي مم عل و. ومجلة أإأ ه  إال خيرصلأو كياأ ةملة أما د   
واخلدددددرم: التدددددله  والظدددددم الدددددذي ال  جدددددة نيددددده وددددداع تعددددداك أوتدددددل اخلراصدددددلأو أأ  إتينددددداه  بتدددددااب مدددددم ويلددددده نقددددد  كددددده  

[و إضراب انتقايل، عط  على مجلة أمدا دد  كدذلي مدم علد و نيعدد أأ نفدى أأ يكدلأ ودلد  ألدل شداء 21م تم كلأ 
إك نفدي أأ يكدلأ م دتندا إك  جدة النقدل عدم إخيدار العدامل حبقدائق الر اأ ما عيدمه و م تندا إك  جة العقدل، انتقدل 

 ا)شياء اليت هي مم ش ونه. 
واجتلب لإلضراب  ري أأ و دوأ أكلو  ا ت تأ كه أأ و مم استفقا  كعدها، وهدل إنكداري. وا عدو: ومدا رتينداه  بتدااب  

ة. و  وللده أوإنده   أ  الكتداب لددينا لعلدي  كدي و. مم ويله. وضدمق أمدم ويلدهو عائدد إك القدررأ ا دذبلر   أوع ال دلر 
 و  هذا ثناء رلث على القررأ ضمين الوت ائه أأ القررأ ال أيا إال ابمجق الذي ي تم ي كه. 

 وهذا اقيد للت ل  إك ولله تعاك أكل واللا إم وجدم رابءم على أمةو.  
إليه أويلوضمق القررأ ومل يتقد  له معاد   اللفظ ولكنه ظداهر مدم وأممو ممليدة لتلبيد معو أويلو. وال مق ا  اي  

 داللة ولله أبتاابو. 
وأم تم دكلأو ميال ددة   أ  دكلأو يقدداع: أم دي ابل،دديء، إتا شددد عليده يددده، وهدل م ددتعمل جمدازا   معددو الثيدداى  

 على ال،يء بقلله تعاك أنأستم ي ابلذي أو ي إلييو. 
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[و هدذا إضدراب إكطداع عدم الكدال  ال داكق مدم وللده 22ابءم علدى أمدة وإم علدى رررهد  مقتددوأ أكل واللا إم وجددم ر 
تعاك أنق  كه م تم كلأو نقل إكطاع للمنفي ال للنفي، أي لي  د  عل  نيما والله وال نقل. نكاأ هذا الكال  م لوا 

مم رابئق  نإأ شأأ العاول أأ  يدمل مدا يلقدى إليده مدم م اق الذ  د  إت مل يقارنلا كني ما جاءه  كه الرسلع وكني ما تلقله 
 االختالي ويعرضه على معيار امجق. 

 وا)مة هنا حعو ا لة والديم، بما   ولله تعاك   سلرة ا)نيياء أإأ هذه أمتك  أمة وا دةو، وولع الناك ة:           
 وهل أيمثم تو أمة وهل هنائ  أي تو ديم.   
 يعية للمالك ة والتمكم. وأعلىو استعارة ت 
ووللدده أعلددى رررهدد و خددرب أإأو. وأمقتدددوأو خددرب رأ. وجيددلز أأ يكددلأ أعلددى رررهدد و متعلقددا بأمقتدددوأو كت ددمني  

أمقتدوأو معو  سائروأ  ، أي أه  ال  جة د    عياد   ا)صنا  إال تقليد رابئق ، وتلي مدا يقلللنده عندد اباجدة إت 
 ال  جة د  دق تلي. 

 وجعللا اتياعق  إايه  اهتداء ل،دة دروره    لاع رابئق  حبيث ال يتأمللأ   مصادنة أ لاد  للحق.  
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أوبددددذلي مددددا أرسدددددلنا مددددم ويلدددددي   وريددددة مدددددم نددددذير إال وددددداع مرتنلهددددا إم وجددددددم رابءم علددددى أمدددددة وإم علددددى رررهددددد    

 عليده وسدل  علدى ا دي ا ،دربني كدديم رابئقد  واإلشدارة إك ا دذبلر [و مجلة معرتضة لت لية النديب صدلى هللا23مقتدوأ 
 مم ولد  أإم وجدم إابءم على أمةو، أي ومثل ولد  تلي، واع ا رتنلأ مم أهل القرا ا رسل إليق  الرسل مم ويلي. 

ضدة علدى اةملدة الديت ويلقدا عطفدا واللاو للعطد  أو لالعدرتاض أومدا الدلاو االعرتاضدية   امجقيقدة إال تعطد  اةملدة ا عرت  
 لفظياو. 

وا قصلد أأ هذه شن،نة أهل ال الع مم ال اكقني والال قدني، ودد اسدتلوا نيده بمدا اسدتلوا   مثداره وهدل النظدر القاصدر  
 ا  ط،، بما واع تعاك أأتلاصلا كه كل ه  ول  هنادلأو، أي كل ه  اشرتبلا   سييه الياعث عليه وهل الط ياأ. 

 مم هذا ت لية للرسلع صلى هللا عليه وسل  على ما لقيه مم ولمه،  أ الرسل مم ويله لقلا مثل ما لقي. ويت  
 وباي الت،ييه متعلق كقلله أواع مرتنلهاو. وود  على متعلقه لالهتما  هبذه ا ،اهبة والت،ليق  ا يرد كعد اس  اإلشارة.  
سددتثناء هنددا مددم أ ددلاع مقدددرة أي مددا أرسددلنا إك أهددل وريددة    دداع مددم ومجلددة أإال ودداع مرتنلهدداو   وضدد  امجدداع )أ اال 

 أ لاد  إال    اع ولع واله مرتنلها: إم وجدم رابءم إ . 
وا رتنلأ: مج  ا رتي وهدل الدذي أعطدي الدرتي، أي النعمدة، وتقدد    وللده تعداك أوارجعدلا إك مدا أتدرنت  نيدهو   سدلرة   

 ا)نيياء. 
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ه  مثل وريش   االزدهاء ابلنعمة اليت ه  نيقا، أي   كطر نعمة هللا علديق . نالت،دييه يقت دي أهد  مثدل ا)مد  وا عو: أ 
ال الفة   سيب االزدهاء وهل ما ه  نيه مم نعمة  ن ن لا ا تياجق  إك هللا تعاك، وداع تعداك أوترين وا كدذكني أويل 

 النعمة ومقلق  وليالو. 
ودددلع ا ،دددربني امجاضدددريم وصدددفق  أنف دددق   هددد  مقتددددوأ آبرر رابئقددد ، وجددداء    كايدددة أودددلاع  وودددد جددداء    كايدددة 

ال دداكقني وصددفق  أنف ددق   هدد  آبابئقدد  مقتدددوأ، )أ أوددلاع ال دداكقني بثددقة ئتلفددة جيمدد  ئتلفقددا أهددا اوتددداء آبابئقدد ، 
 هنريقددة    كايددة ا)وددلاع بثددر ورودهددا   القددررأ نحكايددة أوددلاد  مددم وييددل  كايددة القددلع اب عددو، و كايددة القددلع اب عددو

 وبال  العرب. 
أول أولل جئتك   هدا  ا وجد  عليه رابءب و ورأ اةمقلر أولو كصي ة نعل ا)مر  فرد نيكلأ أمر للرسدلع صدلى هللا  

 تدوأو. عليه وسل   أ يقلله جلااب عم ولع ا ،ربني أإم وجدم إابءم على أمة وإم على ررره  مق
وورأ اكم عامر و ف  أواعو كصي ة نعل ا  ي ا  ند إك ا فرد ال ائب نيكلأ ال مق عائددا إك ندذير الدذيم وداللا أإم  

وجدددم رابءم علددى أمددة وإم علددى رررهدد  مقتدددوأو. نحصددل مددم القددراءتني أأ مجيدد  الرسددل أجدداكلا أوددلامق  هبددذا اةددلاب، 
لو أوأوداعو مفصدلال ددق معطدلي )نده واود    جمداع ابداورة بمدا تقدد  ددق مدرة، منقدا وعلى بلتا القراءتني جاء نعدل أود

 ولله تعاك أواللا أؤعل نيقا مم يف د نيقاو   سلرة اليقرة. 
وورأ اةمقلر أجئتك و ك مق اتء ا تكل . وودرأ أكدل جعفدر  جئنداب   كندلأ ضدمق ا دتكل  ا ،دارك وأكدل جعفدر مدم الدذيم  

و كصي ة ا)مر نيكلأ ضمق أجئناب و عائدا للنيب صلى هللا عليه وسل  ا  اهنب كفعل أولو لتعظيمه صلى هللا ورأوا أول
 عليه وسل  مم جانب ركه تعاك الذي خاهنيه كقلله أولو. 

عداك واللاو   ولله أأو للو عاهنفة الكال  ا أملر كه على بالمق ، وهدذا العطد   دا ي دمى عطد  التلقدني، ومنده وللده ت 
 عم إكراهي  أواع ومم ترييتو. وادمملة لالستفقا  التقريري ا ،لب ابإلنكار. وودما على اللاو )جل التصدير. 

وألدلو وصدلية، وألددلو اللصدلية تقت دي ا يال ددة كنقايدة مددللع شددرهنقا بمدا تقدد  عنددد وللده تعداك أولددل انتددا كددهو   رع  
 قلأ على ديم رابئك  وترتبلأ ما هل أهدا. عمراأ، أي لل جئتك   هدا مم ديم رابئك  تي

وا قصددلد مددم االسددتفقا  تقريددره  علددى تلددي السددتدعائق  إك النظددر نيمددا اتيعددلا نيدده رابءهدد  لعددل مددا دعدداه  إليدده الرسددلع  
 أهدا منق . 

م اددددا وصددل  اسدد  التف دديل مددم اددددي إرخدداء للعندداأ ددد  ليتدددكروا، نددملع مددا بدداأ علدديق  رابلهدد  منمللددة مددا نيدده شدديء مدد 
 استنملاال لطائر ا  اهنيني ليتصدوا للنظر بقلله أوإم أو إايب  لعلى هدا أو   ضالع مينيو. 
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[و كدع مدم مجلدة أإم وجددم رابءم علدى أمدة وإم علدى أررهد  مقتددوأو، )أ تلدي 24أواللا إم حا أرسلت  كه بانروأ   
ا وجدم عليده رابءم، وضدمق أوداللاو راجد  إك أمرتنلهداو )أ ملود  مجلدة أنانتقمندا ي،تمل على معو: ال نتيعك  ونرتك م

 منق و يعني أأ ه الء القائلني وو  االنتقا  منق  نال يكلأ منق  ا ،ربلأ الذيم وو   ديده   ولئي. 
سلق   كد  مثدل وللده أمدا ددذا وولد  أما أرسلت  كهو جيلز أأ يكلأ  كاية لقلد ، نإهنالوق  اس  اإلرساع على دعلة ر  

 الرسلع أيبل الطعا و وجيلز أأ يكلأ  كاية اب عو وإيا واللا إم حا زعمت  أنك  مرسللأ كه، وما أرسللا كه تل يد اإلله. 
ق  [و تفري  على مجلة أواللا إم حا أرسلت  كه بانروأو،أي انتقمنا من25أنانتقمنا منق  نانظر بي  باأ عقية ا كذكني  

 عقب تصرحيق  كتكذيب الرسل. وهذا  ديد ابالنتقا  مم الذيم شاهبله    مقاد ، وه  بفار وريش. 
واالنتقا  انتعداع مدم الدنق  وهدل ا كاندأة ابل دلء، وصدي ة االنتعداع جملدرد ا يال دة، يقداع: نقد  بعلد  وضدرب، إتا باندأ علدى  

يقتل ينق   . ا)رو : ضرب مدم امجيداى يعتقدد العدرب أنده مدم اةدم ال لء ك لء، و  مثل  هل با)رو  إأ يرتك يلق  وإأ 
 نإأ تربه ا رء يت لر عليه نيل عه ويقتله وإأ وتله ا رء انتق  كتأثقه نأماى واتله وهذا مم أوها  العرب. 

   سلرة ا)عراي.  وا راد ابالنتقا  استئصاد  وانقراضق . وتقد    ولله تعاك أنانتقمنا منق  نأدروناه    الي و  
ولدذلي ندالنظر   وللده أندانظر بيدد  بداأ عاويدة ا كدذكنيو نظددر التفكدر والتأمدل نيمدا ودد  هللا علدى رسدلله مدم أخيدداره    

بقلله تعاك أواع سننظر أصدوا أ  بنا مم الكاتكنيو   سلرة النمل، ولدي  نظدر اليصدر إت مل يدر النديب  الدة االنتقدا  
 نيق . 

 خلطاب ل ق معني، أي لكل مم يتأتى منه التأمل. وجيلز أأ يكلأ ا 
 وأبي و استفقا  عم امجالة وهل ود علق نعل النظر عم مفعلله.  
[و  دا تبدره  هللا اب)مدد  27[ إال الدذي نطدرين نإنده سديقديم 26أوإت وداع إكدراهي  )كيده وولمده إندين كدريء  دا تعيدددوأ  

  تلي مم ملاو  الرسل م  أ ق  منقا وصة إكراهي  عليه ال ال  م  ولمه. ا اضية وشيه  اد  حباد  ساق د  أمثاال  
واكتددأ كدذبر إكدراهي  وولمده إكطداال لقدلع ا ،دربني: إم وجددم رابءم علدى أمدة وإم علدى رررهد  مقتددوأ،  أ أوك رابئقد   

  أ يقتدوا كه هل أكله  الذي يفت روأ كن يته إكراهي . 
هي و عط  على عمل  الكال  ال اكق مم ولله أوبدذلي مدا أرسدلنا مدم ويلدي   وريدة مدم ندذيرو إك ومجلة أوإت واع إكرا 

 ولله أوإت واع إكراهي و، وهل عط  ال رض على ال رض. 
وأإتو ظري متعلق ححذوي، تقديره: واتبر إت واع إكراهي ، ونظدائر هدذا بثدقة   القدررأ بمدا تقدد    وللده تعداك أوإت  

 مالئكة إين جاعل   ا)رض خليفةو   سلرة اليقرة. واع ركي لل
 وا عو: واتبر زماأ ولع إكراهي  )كيه وولمه ولال صرحيا   الترب  مم عيادة ا)صنا .  
وخ  أكل إكراهي  ابلذبر ويل تبر ولمه وما هل إال وا د مدنق  اهتمامدا كدذبره )أ كدراءة إكدراهي   دا يعيدد أكدله أدع علدى  

ا)صنا  حبيث ال يت امح نيقا ولل باأ الذي يعيدها أورب الناق إك مل د هللا ابلعيادة مثل ا)ب، ولتكلأ  ؤنب عيادة
 كاية بدال  إكدراهي  وددوة إلكطداع ودلع ا ،دربني أوإم علدى أررهد  مقتددوأو وداع تعداك أودد باندا لكد  أسدلة   دنة   
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ا تعيدوأ مم دوأ هللاو أي نما بداأ لكد  أأ تقتددوا آبابئكد  ا ،دربني إكراهي  والذيم معه إت واللا لقلمق  إم كررء منك  و 
 وهال اوتديت   ن ل رابئك  وهل إكراهي . 

والرباء كفتح الياء مصدر كلزأ الفعاع مثل الظماء وال مان خيرب كه ويلص  كه   ل ة أهل العالية  وهي ما ندلق جندد إك  
 قلللأ كريء. أرض  امة  ا وراء مكة  وأما أهل جند ني

واالستثناء   ولله أإال الذي نطرينو استثناء مم أمدا تعيددوأو، وأمداو ملصدللة أي مدم الدذيم تعيددوه  ندإأ ودل  إكدراهي    
 بانلا م،ربني مثل م،ربي العرب. وود ك طنا تلي نيما تقد  عند ولله أوإت واع إكراهي  )كيه رزر أتت ذ أصناما ردةو. 

إنده سديقديمو )أ وللده أإندين كدراء  دا تعيددوأو يت دمم معدو: إندين اهتدديا إك كطدالأ عيدادتك  ونرن علدى هدذا وللده أن 
 ا)صنا  هبدي مم هللا. 

   
 

 3914صفحة : 
 
وسدددني االسدددتقياع م تندددة  نددده أخدددربه   أ هدايدددة هللا إايه ودددد اكندددا وت دددتمر   ا  دددتقيل، ويفقددد  أهدددا  اصدددلة ا أ   

 كفحلا اخلطاب. 
خلدرب بأإأو منظددلر نيده إك  دداع أكيده وولمده )هدد  ينكدروأ أندده ا أ علدى هددا نقدد  ينكدروأ أندده سديكلأ علددى وتلبيدد ا 

 هدا   ا  تقيل. 
[و عط  على أإت واع إكراهي و أي أعلم تلي ا قالة   ولمه معاصريه 28أوجعلقا بلمة ابوية   عقيه لعلق  يرجعلأ  

ك معاصريق  مم ا)م . إت أوصى هبا كنيه وأأ يلصلا كنيق  هبدا، وداع تعداك   سدلرة وجعلقا بلمة ابوية   عقيه ينقللها إ
اليقرة أإت واع له ركه أسل  واع أسدلما لدرب العدا ني وأوصدى هبدا إكدراهي  كنيده ويعقدلب اي كدين إأ هللا اصدطفى لكد  الدديم 

إلديدة والعيدادة   عقيدده ييثلنده   النداق. ولددذلي ندال ادلتم إال وأندت  م ددلملأو، نيتلدي اللصدية أكقدى إكددراهي  تل يدد هللا اب
وداع يلسد  لصدا ييه   ال ددجم أاي صدا يب ال دجم أأرابب متفروددلأ خدق أ  هللا اللا دد الققددارو ووداع دمدا أإين تربددا 

ابهلل ملة ول  ال ي منلأ ابهلل وه  اب خدرة هد  بدانروأ واتيعدا ملدة رابئدي إكدراهي  وإسدحاق ويعقدلب مدا بداأ لندا أأ ن،درك 
 مم شيءو إك ولله أولكم أبثر الناق ال يعلملأو. 

ن مق الرن    أجعلقاو عائد إك إكراهي  وهل الظاهر مم ال ياق وا ناسب لقلله ألعلقد  يرجعدلأو و)نده مل يتقدد  اسد   
 اةاللة ليعلد عليه ضمق أجعلقاو. 

 رهنيب وهل ظاهر بال  أيب ككر كم العريب. و كى   الك،اي انه ويل: ال مق عائد إك هللا وجمل  كه الق  
وال مق ا نصلب   ولله أوجعلقاو عائد إك الكال  ا تقد . وأنث ال دمق لتأويدل الكدال  ابلكلمدة نظدرا للودلن مفعللده  

لكدانر الثاين لفظ أبلمةو )أ الكال  يطلق عليه أبلمةو بقلله تعاك   سلرة ا  منني أإها بلمة هل وائلقداو، أي ودلع ا
أرب ارجعلأ لعلي أعمل صامجا نيمدا تربداو. ووداع تعداك أبدربى بلمدة ختدرو مدم أندلاهق و وهدي ودلد  أاختدذ هللا ولدداو 
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ووددد ودداع تعدداك أوأوصددى هبددا إكددراهي  كنيددهو، أي كقللدده أأسددلما لددرب العددا نيو نأعدداد عليقددا ضددمق التأنيددث علددى أتويددل 
 أالكلمةو. 

لمدة إتا بداأ بالمدا سدائرا علدى ا)ل دنة متمدثال كده، بمدا   ودلع النديب صدلى هللا عليده وسدل   واعل  أنه إيدا يقداع للكدال  ب 
أصدق بلمة وادا شاعر بلمة لييد  أال بل شيء ما خال هللا ابهنل  ، أو باأ الكال  جمعلال شدعارا بقدلد   ال إلده إال هللا  

 بلمة اإلسال   وواع تعاك أولقد واللا بلمة الكفرو. 
: جعل إكراهي  ولله أإنين كراء  ا تعيدوأ إال الذي نطرينو شدعارا لعقيده، أي جعلقدا هدي ومدا يرادنقدا ودلال ابويدا   نا عو 

 عقيه على مر الملماأ نال خيلل عقب إكراهي  مم مل ديم هلل مكذيم لألصنا . 
، ندإأ أريدد ابلعقدب جممدلن أعقاكده وأشعر  ري الظرنية  أ هاته الكلمة مل تنقط  كني عقب إكراهي  دوأ أأ تعد  العقدب 

نإأ بلمة التل يدد مل تنقطد  مدم اليقدلد وانقطعدا مدم العدرب كعدد أأ تقلددوا عيدادة ا)صدنا  إال مدم  دلد مدنق  أو تنصدر، 
وإأ أريد مم بل عقب نإأ العرب مل خيللا مم وائ  ككلمة التل يد مثل ا تنصريم منق  بالقيائل ا تنصدرة وورودة كدم نلندل، 

 تحنفدني بمليدد كدم عمدرو كدم نفيدل، وأميدة كدم أيب الصدلا. وتلدي أأ أ و تدرد للتيعديض بمدا تبدرمه   وللده تعداك ومثدل ا
 أوارزوله  نيقا واب له و   سلرة الن اء وواع سربة كم عمرو الفقع ي مم امجماسة:          

نثى، أي جعل إكدراهي  بلمدة التل يدد ابويدة   ون،رب   أمثاها ونقامر والعقب: الذرية الذيم ال ينفصللأ مم أصلق     
عقيه ابللصاية عليقا راجيا أه  يرجعلأ، أي يتذبروأ هبا التل يدد إتا راأ ريدم علدى ولدلهب ، أو استح دنلا عيدادة ا)صدنا   

شدأأ بما واع ول  ملسى أاجعل لنا إدا بما د  ردةو نيقتدوأ كتلي الكلمة  ني ي يق الملماأ عم ك ط امججة. وهذا 
الكال  الذي جيعل شعارا ل،يء نإنده يكدلأ أصدال ملضدلعا ودد تيدني صددوه وإصداكته، ناستح داره ي دين عدم إعدادة ك دط 

 امججة له. 
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ومجلدة ألعلقد  يرجعددلأو كددع اشدتماع مددم مجلدة أوجعلقدا بلمددة ابويدة   عقيدهو )أ جعلدده بلمدة أإندين كددراء  دا تعيدددوأو   

اد منقا مصاحل لعقيه منقا أنه رجا كذلي أأ يرجعلا دلى نيدذ عيدادة ا)صدنا  إأ نتندلا كعياد دا أو يتدذبروا ابوية   عقيه، أر 
هبددا اإلوددالن عددم عيددادة ا)صددنا  إأ عيدددوها، نمعددو الرجددلن، العددلد إك مددا تدددع عليدده تلددي الكلمددة. ونظددقه وللدده تعدداك 

 بفره .   أوأخذمه  ابلعذاب لعلق  يرجعلأو، أي لعلق  يرجعلأ عم
نحدري ألعدلو إلن،داء الرجدداء، والرجداء هندا رجدداء إكدراهي  ال حمالدة، نتعدني أأ يقدددر معدو ودلع صددادر مدم إكدراهي  إبن،دداء  

 رجائه،  أ يقدر: واع: لعلق  يرجعلأ، أو وائال: لعلق  يرجعلأ. 
)خددذ ابالعتقدداد ال دداكق كرجددلن والرجددلن م ددتعار إك ت يددق اعتقدداد هنددار  ابعتقدداد سدداكق، شدديه تددرك االعتقدداد الطددار  وا 

 ا  انر إك وهننه أو رجلن ال اعي إك كيته. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وا عو: يرج  بل مدم  داد عنقدا إليقدا، وهدذا رجداله ودد حتقدق   كعدض عقيده ومل يتحقدق   كعدض بمدا وداع تعداك أوداع  
عملد ن دب النديب صدلى هللا عليده ومم ترييت واع ال يناع عقدي الظا نيو أي ا ،ربني. ولعل  م حتقق نيه رجاء إكراهي  

وسل  وإيا بانلا يكتملأ دينق  تقية مم ولمق ، وود ك طا القلع   هذا ا عو و  أ لاع أهدل الفدرتة   هدذه ا يدة   
 رسالة هنقارة الن ب النيلي مم النقائ . 

للم،ربني، نيتجه أأ الدعلة إك العلد  و  ولله أوجعلقا بلمة ابوية   عقيهو إشعار  أ و دانية هللا بانا دق جمقللة   
كلجددلد هللا وو دانيتدده بانددا ابل ددة )بثددر ا)مدد  حددا تندداولله مددم أوددلاع الرسددل ال دداكقني، ومددم تلددي ا)مدد  العددرب، نيتجدده 
ه م اخذة ا ،ربني على اإلشراك ويل كعثة حممد صلى هللا عليه وسل  )ه  أأللا النظر نيما هل شائ  كيدنق  أو ت دانللا عند

أو أعرضددلا. نيكددلأ أهددل الفددرتة م اخددذيم علددى نيددذ التل يددد   الدددنيا ومعدداويني عليدده   ا خددرة وعليدده حيمددل مددا ورد   
صحاح ا رر مم تعذيب عمرو كم مجي الذي سم عيدادة ا)صدنا  ومدا روي أأ أمدرأ القدي   امدل لدلاء ال،دعراء إك الندار 

كدلأ نظدر إليده أهدل ال دنة الدذيم يقللدلأ: إأ معرندة هللا واجيدة ابل،درن ال يل  القيامة ودق تلي. وهذا الدذي يناسدب أأ ي
 ابلعقل وهل ا ،قلر عم ا)شعري، والذيم يقلللأ منق   إأ ا ،ربني مم أهل الفرتة ئلدوأ   النار على ال،رك. 

  إشكاع على ولد . وأما الذيم واللا  أ معرنة هللا واجية عقال وهل ولع مجي  ا اتريدية وكعض ال،انعية نال 
[و إضددراب عددم وللدده ألعلقدد  يرجعددلأو، وهددل إضددراب 29أكددل متعددا هدد الء ورابءهدد   ددن جدداءه  امجددق ورسددلع ميددني  

إكطاع، أي مل حيصل مدا رجداه إكدراهي  مدم رجدلن كعدض عقيده إك الكلمدة الديت أوصداه  كرعيقدا. ندإأ أودد  أمدة مدم عقيده مل 
 لذيم أشربلا وعيدوا ا)صنا . يرجعلا إك بلمته، وه الء ه  العرب ا

وكعد أكلو بال  حمذوي دع عليه اإلكطاع ومدا كعدد اإلكطداع، وتقددير ابدذوي: كدل مل يرجد  هد الء ورابلهد  ا)ولدلأ إك  
 التل يد ومل يتربأوا مم عيادة ا)صنا  وال أخذوا كلصاية إكراهي . 

ئل ي دأع عمددا عداملق  هللا كده جددملاء علدى تفدريطق    وصدداية ومجلدة أمتعدا هد الء ورابءهدد و م دتأنفة اسدتئنانا كيانيددا ل دا 
إكراهي  وهال استأصلق . بما واع أوبذلي ما أرسلنا مم ويلي   ورية مم نذيرو إك وللده أنانتقمندا مدنق و، نأجيدب  أ 

يال كددوأ رسدلع، هللا متعق  ابليقاء إك أأ جييدئق  رسدلع ابمجدق وتلدي مجكمدة علمقدا هللا يدرتيط هبدا وجدلد العدرب زمندا هندل 
 وأتخر جميء الرسلع إك اإلابأ الذي ظقر نيه. 

وهبذا االستئناي  صل الت ل  إك ما كدا مدم ا ،دربني كعدد جمديء الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل  مدم نظيد  تدلدلق     
 :          اإلعراض عم التل يد الذي باأ عليه أكله  نكاأ ملو  أكلو   هذه ا ية أكلغ مم ملوعقا   ولع لييد

كل ما تذبر مدم ندلار وودد  ى                      وتقطعدا أسدياهبا ورمامقددا إت بداأ انتقالده اوت دااب وبداأ هندا ختلصدا   
   نا. 

وأهد الءو إشدارة إك ددق مدذبلر   الكددال ، وودد اسدتقريا أأ مصدطلح القدررأ أأ يريددد حثلده م،دربي العدرب، ومل أر مددم  
 وود ودمته عند ولله تعاك أوجئنا كي على ه الء شقيداو   سلرة الن اء و  ملاض  أخرا.  اهتدا للتنييه عليه،

   
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3916صفحة : 
 
وا راد آبابئق  رابله  الذيم سنلا عيادة ا)صنا  مثل عمرو كم مجي والذيم عيدوها مم كعده. واتي  رابئق  اقيد لتمتي    

 رسلع نإأ جميئه د الء. ه الء، ولذلي بانا داية التمتي  جميء ال
 والتمتي  هنا التمتي  ابإلمقاع وعد  االستئصاع بما تدع عليه ال اية   ولله أ ن جاءه  امجق ورسلع مينيو.  
وا راد بأامجقو القررأ بما يدع عليه ولله تعاك أو ا جاءه  امجق واللا هذا سحرو ووللده أووداللا لدلال ندملع هدذا القدرءاأ  

 قريتني عظي و وهذه ا ية ثناء راج  على القررأ متصل ابلثناء عليه الذي انتتحا كه ال لرة. على رجل مم ال
نإنه  ا جاء القررأ على ل اأ حممد صلى هللا عليه وسل  انتقى التمتي  وأخدذوا ابلعدذاب تددرجيا إك أأ بداأ عدذاب يدل   

للنددلد. وهدذا   معددو وللدده تعداك أوأمدد  سددنمتعق  م كددر ويددل   ندني، وهدددا هللا لإلسددال  مدم كقددي يددل  ندتح مكددة وأاي  ا
   ق  منا عذاب ألي و   سلرة هلد. 

وامجددق الددذي جدداءه  هددل: القددررأ، والرسددلع ا يددني: حممددد صددلى هللا عليدده وسددل . ووصددفه بأميددنيو )ندده أوضددح اددددا  
  ونصب ا)دلة وجاء  نصح بال . ناإلابنة راجعة إك معاين دينه وألفاظ بتاكه.

وامجكمة   تلي أأ هللا أراد أأ ي،ري هذا الفريق مم عقب إكدراهي  ابالنت،داع مدم أو داع ال،درك وال دالع إك منداه   
اإل اأ واإلسال  واتيان أن ل الرسل وأن ل ال،رائ ، نيجرب )مة مم عقب إكراهي  ما نرهنلا نيه مدم االوتدداء  كديق   دن 

 يكمل لدعلته شري االستجاكة. 
لد مددم هددذا زايدة اإلمقدداع ددد  لعلقدد  يتددذبروأ بمددا ودداع تعدداك أوهددذا بتدداب أنمللندداه ميددارك ندداتيعله واتقددلا لعلكدد  وا قصدد  

تر لأ أأ تقلللا إيا أنملع الكتاب على هنائفتني مم ويلنا وإأ بنا عم دراستق  ل انلني أو تقلللا لل أم أنملع علينا الكتاب 
وهدا ور دة نمدم أظلد   دم بدذب آبايى هللا وصددي عنقدا سدنجملي الدذيم  لكنا أهدا منق  نقد جاءب  كينة مم ركك 

 يصدنلأ عم رايتنا سلء العذاب حا بانلا يصدنلأو. 
وي رتوح مم ولله تعاك أوجعلقا بلمة ابوية   عقيهو إك وللده أوءرابءهد و أأ رابء النديب صدلى هللا عليده وسدل    عمدلد  

كعددض مددم عقددب إكدراهي  الددذيم كقيددا بلمتدده نديق  ومل جيقددروا ح الفددة وددلمق  اتقدداء ن ديه مل يكلنددلا م ددمريم ال،ددرك وأهد  
 الفتنة. وال عجب   تلي نإأ ت يق ا نكر إيا وجب ابل،رن ومل يكم لديق  شرن. 

[و تعجيدب مدم  داع ت دانلق ، أي ودد بداأ دد  كعدض العدذر ويدل 30أو ا جاءه  امجق واللا هذا سحر وإم كه بانروأ  
لرسلع صلى هللا عليه وسل  والقررأ )أ لل فالى ا تقادمة د،اوة تصق ال فلة جقالة، نكاأ ال،دأأ أأ ي دتقيظلا جميء ا

 ا جاءه  امجق ورسلع ميني نيتذبروا بلمدة أكديق  إكدراهي ، ولكدنق   دا جداءه  امجدق وداللا: هدذا سدحر، أي وداللا للرسدلع: 
 هذا سا ر، نازدادوا رينا على ريم. 

  تعمل   التعجيب ال   إنادة صدور هذا القلع منق  )أ تلي معلل  د  وللم لمني. ناخلرب م 
 و  تعقيب ال اية هبذا الكال  إيذاأ  أ اتيعق  أصيح على وشي االنتقاء.  
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و نجملة أو ا جاءه  امجق واللا هذا سحرو معطلنة على مجلة أ ن جاءه  امجدقو ندإأ أ داو تلويتيدة نقدي   ودلة أ دن 
ال ائية بأنه ويل: متعا ه الء ورابءه ، نلما جاءه  امجق عقب تلي التمتي  مل ي تفيقلا مم دفلتق  وواللا: هذا سحر، 

 أي بانلا ويل جميء امجق م،ربني عم دفلة وت اهل، نلما جاءه  امجق صاروا م،ربني عم عناد ومكاكرة. 
ندال نلتفددا إليدده ووداللا إم كدده، أي ابلقدررأ، بددانروأ، أي سددلاء  ومجلدة أوإم كدده بدانروأو مقددلع رأ، أي ودداللا: هدذا سددحر  

باأ سحرا أ  دقه، أي نرضلا أنه سحر م ارتقلا نقاللا إم كه بانروأ، أي بانروأ  نه مدم عندد هللا سدلاء بداأ سدحرا، أ  
 عليه وسل  مم إ اه  كه.  شعرا، أ  أساهنق ا)ولني. ودذا ا عو أبدوا اخلرب حبري التأبيد لي ي لا الرسلع صلى هللا

[و عطدد  علددى مجلددة أودداللا هددذا سددحرو نقددل    يددمل 31أوودداللا لددلال نددملع هددذا القددررأ علددى رجددل مددم القددريتني عظددي   
جددلاب أ دداو التلويتيددة واودد  ملودد  التعجيددب أي ددا، أي كعددد أأ أخددذوا يتعللددلأ ابلعلددل إلنكددار امجددق إت ودداللا للقددررأ: هددذا 

ي يقت دي أأ الددذي جدداء ابلقددررأ سدا ر انتقددل إك تبددر هنعددم رخدر مددنق    الرسددلع صددلى هللا سدحر، وإت بدداأ وددلد  تلدد
 عليه وسل   نه مل يكم مم عظماء أهل القريتني. 
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وألدلالو أصدله  دري حت دديض، اسدتعمل هندا   معددو إكطداع بلنده رسددلال علدى هنريقدة اجملدداز ا رسدل كعالودة ا الزمددة )أ   

 على حتصيل ما هل مقطلن ابنتفاء  صلله ي تلمل  اةمل  ابنتفائه. التح يض 
 والقريتاأ أا: مكة والطائ  )هما أبرب ورا  امة كلد القائلني وأما يثرب وتيماء وحنلأا نقي مم كلد امججاز.  
ة وريتده، نقد  ال يددينلأ نالتعري    أالقريتنيو للعقد، جعللا عمداد التأهدل ل ديادة ا)ودلا  أمدريم: عظمدة ا  دلد، وعظمد 

إال مدم هدل مدم أشددقر القيائدل   أشدقر القددرا )أ القدرا هدي مددأوا شد وأ القيائدل واددلينق  وؤدار  ، والعظدي : م ددتعار 
 لصا ب ال  ود   ولمه، نكأنه عظي  الذاى. 

عمدرو الثقفدي. وعدم  روي عدم اكدم عيداق أهد  عندلا كعظدي  مكدة اللليدد كدم ا  دقة ا  ملومدي، وكعظدي  الطدائ   ييدب كدم 
جماهد أه  عنلا كعظي  مكة عتية كم ركيعة وكعظدي  الطدائ  بناندة كدم عيدد ايليدل. وعدم وتدادة عندلا اللليدد كدم ا  دقة وعدروة 

 كم م علد الثقفي. 
م حيتمدددل أهددد  وددداللا هدددذا اللفدددظ ابكدددي عدددنق    القدددررأ ومل ي دددمعلا ش صدددني معيندددني، وحيتمدددل أهددد  مسدددلا ش صدددني  

ا هبذيم اللصفني، ناوتصر القررأ على تبر اللصفني إجيازا مد  التنييده علدى مدا بدانلا ي هلدلأ كده االختيدار للرسدالة ووصفلأ
 حتميقا لرأيق . 

وباأ الدرجالأ اللدذاأ عنلأدا توي مداع )أ سدعة ا داع باندا مدم مقلمداى وصد  ال د ود بمدا  كدي عدم كدين إسدرائيل  
 ولد   ومل ي ى سعة مم ا اع  . 
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أه  يق ملأ ر ا ركي حنم و منا كينق  معي،تق    امجياة الدنيا ورنعنا كع ق  نلق كعض درجاى ليت ذ كع دق  أ  
[و إنكددار علدديق  وددلد  ألددلال نددملع هددذا القددررأ علددى رجددل مددم القددريتني 32كع ددا سدد راي ور ددا ركددي خددق  ددا جيمعددلأ 

للرسددالة عددم هللا، نقددد جعلددلا )نف ددق  تلددي ال هلل، عظددي و، نددإه   ددا نصدديلا أنف ددق  منصددب مددم يت ددق أصددناي الندداق 
نكداأ مدم مقت دى ودلد  أأ االصدطفاء للرسدالة كيدده ، نلدذلي ودد  ضدمق أهد و اجملعدلع م دندا إليده، علدى م دند نعلدي 

 ليفيد معو االختصام ن لط اإلنكار. على هذا امجصر إكطاال لقلد  وختطئة د    حتكمق . 
الة ر ة  م يصدطفى ددا ور دة للنداق ا رسدل إلديق ، جعدل حتكمقد    تلدي و دمة مدنق  لر دة و ا باأ االصطفاء للرس 

 هللا ابختياره  مم خيتار دا وتعيني ا تأهل إلكالدقا إك ا ر لمني. 
أ ووجدده اخلطدداب إك الندديب صددلى هللا عليدده وسددل  وأضددي  لفددظ أالددربو إك ضددمقه إ دداء إك أأ هللا م يددده أتني ددا لدده، ) 

ودلد  ألدلال ندملع هدذا القدرءاأ علدى رجدل مدم القدريتني عظدي و وصددوا منده االسدت فاي كده، نرند  هللا شدأنه إبكدال  اإلنكدار 
 عليق  ابإلوياع عليه ابخلطاب وإبظقار أأ هللا ركه، أي متليل أمره وتدكقه. 

دالع عليدده، أي  ددا و ددمنا كددني الندداق ومجلددة أحنددم و ددمنا كيددنق  معي،ددتق و تعليددل لإلنكددار والنفددي ا  ددتفاد مندده، واسددت 
معي،تق  نكانلا م قيم   أملره  على حنل ما هيأم د  مم نظا  امجياة وباأ تدكق تلي هلل تعاك كيالغ  كمته، نجعل 
منق  أولايء وضعفاء، وأدنياء وحماوي ، ن  ر كع ق  ليعض   أش اد  على   اب دواعي  اجة امجياة، ورن  كدذلي 

 كعض، وجعل كع ق  حمتاجا إك كعض وم  را له.  كع ق  نلق
نإتا بانلا هبذه ا ثاكة   تدكق ا عي،ة الدنيا، نكذلي امجاع   إوامة كع دق  دوأ كعدض للتيليدغ ندإأ تلدي أعظد  شد وأ  

 الي،ر. نقذا وجه االستدالع. 
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اءاى ا ،دقلرة إال ك د  ال دني. وودرأ اكدم حميصدم   ال،دات وال  ري ك   ال ني وكك درها وأدا ل تداأ  ومل يقدرأ   القدر   

كك ر ال ني  : اس  لل،ديء ا  د ر، أي اجمليدلر علدى عمدل كددوأ اختيداره، واسد   دم ي د ر كده، أي ي دتقملأ كده بمدا   
عددو مفددرداى الرادددب وا)سدداق والقدداملق. ووددد ن ددر هنددا اب عنيددني بمددا ودداع القددرهنيب. وودداع اكددم عطيددة: أددا ل تدداأ   م

الت ددد ق وال تددددخل  عدددو اددددملء   هدددذه ا يدددة. ومل يقدددل تلدددي ددددقه وبدددال  الراددددب حمتمدددل. واوتصدددر الطدددربي علدددى معدددو 
الت  ق. ناللجه   تلي أأ ا عنيني معترباأ   هذه ا ية. وإرر لفظ أس رايو   ا ية دوأ دقه لتحمله للمعنيني وهدل 

ا عدو ليتعمدل كع دق  كع دا   شد وأ  يدا   ندإأ اإلن داأ مددين، أي حمتداو  اختيار مم وجله اإلعجاز نيجلز أأ يكلأ
إك إعاندة كع ده كع دا، وعليده ن در الملئ،ددري، واكدم عطيدة ووالده ال ددي ووتددادة وال دحاك واكدم زيدد، ندال  أليت ددذو ال  

كددديعض نيتعدددارنلا  التعليدددل تعلددديال لفعدددل أو دددمناو، أي و دددمنا كيدددنق  معي،دددتق ، أي أسدددياب معي،دددتق  لي دددتعني كع دددق 
 ويتجمعلا )جل  اجة كع ق  إك كعض نتتكلأ مم تلي القيائل وا دأ. 
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وعلى هذا يكلأ ولله أكع ق  كع او عاما   بل كعض مم الناق إت ما مم أ د إال وهل م تعمل ل قه وهل م تعمل  
 ل ق رخر. 

يعدددني وائلدده وكدددذلي تكدددلأ الددال  للعاويدددة مثدددل  وجيددلز أأ تكدددلأ امسددا مدددم ال ددد رية وهددي االسدددتقملاء. و كددداه القددرهنيب ومل 
أنالتقطدده رع نرعددلأ ليكددلأ ددد  عدددوا و ددملمو وهددل علدددى هددذا تعددريض اب ،ددربني الددذيم اسددتقمللوا اب دد منني بقللدده تعددداك 
أناختددذاله  سدد رايو   سددلرة وددد أنلددح ا  منددلأ. ووددد جدداء لفددظ ال دد ري حعددو االسددتقملاء   رايى أخددرا بقللدده تعدداك 

ذاله  س راي  ن أن لب  تبري وبنت  منق  ت حكلأو ووللده أاختدذمه  سد راي أ  زاددا عدنق  ا)كصدارو. ولعدل أناخت
الذي عدع كيعض ا ف دريم عدم تف دق ريدة سدلرة الملخدري هبدذا ا عدو اسدتنكاره  أأ يكدلأ اختدات كع دق  لديعض م د رة 

يل اللفظ واس    نظائره وأشياهه. وأتويل معو الدال  علة لفعل هللا تعاك   رنعه كع ق  نلق كعض درجاى، ولكم أتو 
 ظاهر. 

ومجلددة أور ددة ركددي خددق مددا جيمعددلأو تددذييل للددرد علدديق ، و  هددذا التددذييل رد رأ علدديق   أ ا دداع الددذي جعلددله عمدداد   
وداللا ألدلال ندملع  االصطفاء للرسالة هل أول مم ر ة هللا نقي خق  ا جيمعلأ مم ا اع الذي جعلدله سديب التف ديل  دني

هذا القررأ على رجل مم القريتني عظي و ندإأ ا داع شديء مجعده صدا يه لنف ده ندال يكدلأ مثدل اصدطفاء هللا اليعدد لقسدله 
 إك الناق. 

ور ة هللا: هي اصدطفاله عيدده للرسدالة عنده إك النداق، وهدي الديت   وللده أأهد  يق دملأ ر دة ركديو، وا عدو: إتا بدانلا  
 أول أ لاد  نكي  يق ملأ ما هل خق مم أه  أملره .  دق وامسني

[ ولييدل   33أوللال أأ يكلأ الناق أمة وا دة ةعلنا  م يكفر ابلر م لييل   سقفا مم ن ة ومعارو عليقدا يظقدروأ  
[و ألددلالو 35[ وزخرندا وإأ بدل تلدي  دا متدان امجيداة الددنيا ولنخدرة عندد ركدي للمتقدني 34أكدلااب وسدررا عليقدا يتكئدلأ 

 ري امتنان للجدلد، أي  دري شدرط دع امتندان وودلن جلاهبدا )جدل وودلن شدرهنقا، نيقت دي أأ هللا أراد امتندان وودلن أأ 
 يكلأ الناق أمة وا دة، أي أراد اال رتاز مم م ملأ شرهنقا. 

ء النفددلق، وبدداأ هللا وددد  دا تقددرر أأ مددم خلققدد  تعظددي  ا دداع وأهددل الثددراء و  دياه  تلددي أصددل الف ددائل ومل يقتمددلا كملبددا 
أكطل جعلق  ا اع سيب الف ل إبكطالني، كقلله أأه  يق ملأ ر ة ركيو وولله أور ة ركي خدق  دا جيمعدلأو، أعقدب 
تلدددي كتعدددريفق  أأ ا ددداع وال دددو ال دددظ دمدددا عندددد هللا تعددداك ندددإأ هللا أعطدددى بدددل شددديء خلقددده وجعدددل لألشدددياء  قائققدددا 

اع للكانريم ومم ال خالق د  مم اخلق، نتعني أأ ا اع و دمة مدم هللا علدى النداق جعدل لده ومقاديرها نكثقا ما يكلأ ا 
أسديااب نظمقدا   سدلي الدنظ  االجتماعيدة وجعدل ددا رررا مناسددية ددا، وشدتاأ كينقدا وكدني ملاهدب النفدلق الملبيدة وال ددرائر 

طاوع. وأمدا ملاهدب النفدلق الطييدة نمصدادر لنفد  الطيية، نا اع   ال الب مصدر إلرضاء ال،قلاى ومرصد للتفاخر والت
أصحاهبا ونف  ا)مة، نفي أهل ال،ر أدنياء ونقدراء و  أهدل اخلدق أمثداع تلدي، نظقدر التيدايم كدني ررر ب دب ا داع وأرر 

 الف ائل النف انية. 
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 3919صفحة : 
 
نملع هذا القررأ على رجدل مدم القدريتني عظدي و،  وحيصل مم هذا التحقق للماع إكطاع رلث  ا أس لا عليه ولد  أللال  

 نقذه اةملة عط  على مجلة أور ة ركي خق  ا جيمعلأو. 
والناق حيتمل أأ يراد كده مجيد  النداق، نيكدلأ التعريد  لالسدت راق، أي مجيد  الي،در، وا)مدة: اةماعدة مدم الي،در ا تميدملة  

معدو أأ يكدلأ النداق أمدة وا ددة حيتمدل أأ لدلال أأ يصدق الي،در عم دقها ابحتاد   ن ب أو ديدم أو  الدة معدري هبدا ن
على ديم وا د وهل ال الب عليق  يلمئذ، أي الكفر ونيذ الفكرة   ا خرة وعلى هذا تف دق اكدم عيداق وامج دم ووتدادة 

 وال دي. 
ا  لمني  ا ادخرم د  مم خقاى  نا عو عليه: للال أأ يصق الناق بلق  بفارا خلصصنا الكانريم اب اع والرناهية وتربنا 

ا خرة، نيح ب ضعفاء العقدلع أأ للكفدر أثدرا    صدلع ا داع جعلده هللا جدملاء  دم مسداه  ابلكدانريم نيتيعدلا ديدم الكفدر 
لت دديلق  ا الزمددة كددني سددعادة العدديش وكددني الكفددر، ووددد بدداأ الندداق   ا)جيدداع ا)وك أصددحاب أوهددا  وأدددالط جيعلددلأ 

  الت يب ني وع ا عو إك: للال ؤنب ما يف ي إك عمل  الكفر وانقراض اإل اأ، ةعلنا ا اع )هل الكفدر للمقارنة  ك
خاصة، أي وهللا ال حيب انقدراض اإل داأ مدم النداق ومل يقددر احتداد النداق علدى ملدة وا ددة كقللده أوال يملالدلأ ئتلفدني إال 

اد نعطدل مدا يف دي هبد  إك اضدمحالع ادددا مدم كيدنق ، أي أكقدى مم ر   ركي ولذلي خلقق و أي أأ هللا لط  ابلعيد
 كينق  كصيصا مم نلر اددا. 

وحيتمل وهل ا)وك عندي: أأ يكلأ التعري    أالناقو للعقد مرادا كه كعض هنلائد  الي،در وهد  أهدل مكدة ومجقدلره   
 و ويكلأ ا راد ككله  أمة وا ددة احتداده    على هنريقة االست راق العر  وعلى وزاأ ولله تعاك أإأ الناق ود مجعلا لك

 الثراء. 
وا عو: للال أأ تصق أمة مم ا)م  أهل ثروة بلق   أي وتلي ئال   ا ودره هللا مدم اشدتماع بدل كلدد وبدل وييلدة وبدل   

 قدرة كدنه  ةعلنا  أمة على أدنياء وحماوي  إلوامة نظا  العمراأ وا تياو كع ق  ليعض، هذا  اله، وهذا لصناعته، ورخر
مم يكفر ابلر م وه  أهل مكة سلاء   الثراء والرناهية. وعلى بدال اال تمدالني يدتل   مدم ا عدو أأ الثدراء والرناهيدة ال 
يقددي  ا دددكر امجكددي  دمددا وزم نددال   ددكقما عددم النددابيني عددم هنريددق امجددق والكمدداع، نصددار الكددال  يقت ددي مقدددرا حمددذونا 

لأ الناق سلاء   ال و )م مل جنعل تلي )م ودرم   نظا  الكلأ الي،ري أأ ال تكلأ أمة مم ا)مد  تقديره لكم ال يك
أو وييلددة أو أهددل كلدددة أدنيدداء لددي  ندديق  حمدداوي  )ندده يف ددي إك احنددرا  نظددا  االجتمددان وارتفددان ا تيدداو كع ددق  لدديعض 

 نيقلي جمتمعق ، وهللا أراد كقاءه  إك أجل ه  ابل له. 
يددرجح هددذا جعددل متعلددق نعددل أيكفددرو خصددلم وصدد  الر دداأ نددإأ م،ددربي مكددة أنكددروا وصدد  الر دداأ أوودداللا ومددا و  

 الر اأو وود تكرر التلرك عليق  كذلي   ري بثقة. 
 ومعو أةعلنا  م يكفرو لقدرم   نظا  اجملتم  الي،ري أسياب الثراء متصلة ابلكفر ابهلل حبيث يكلأ الكفر سييا وجملية 

لل و، ولل أراد هللا تلي ديأ له أسياكه   عقلع الناق وأساليب معامال   ا الية ندع هذا على أأ هللا من  أسياب تعمي  
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الكفر   ا)رض لطفا منه ابإل اأ وأهله وإأ باأ مل  ن  وولن بفدر جملئدي وليدل أو بثدق  فظدا منده تعداك لنداملق ترتيدب 
 ا  يياى على أسياهبا. 

 مم تفاري  التفروة كني الرضى واإلرادة نال يرضى لعياده الكفر ولل شاء ركي ما نعلله. وهذا  
والال    ولله ألييل  و مثل الال    ولله أ م يكفر ابلر مو، أي ةعلنا لييلى مم يكفر ابلر م نيكلأ ولله ألييل  و  

بيدد بمدا نعلدلا   اليددع مدم ا  دتفق  عنده   حندل: مدم تا كدع اشتماع  م يكفر ابلر م. وإيا صدرح كتكريدر العامدل للتل 
أسددعيد أ  علدديب نقرنددلا اليدددع  داة اسددتفقا  ومل يقللددلا: مددم تا سددعيد أ  علدديب وتقددد  عنددد وللدده تعدداك أومددم الن ددل مددم 

 هنلعقا ونلاأ دانيةو   سلرة ا)نعا . 
مدا  كدذبر مدم يكفدر ابلدر م   هدذا ا قدا  ا قصدلد منده ورنده ونكتة هذا اإلكداع تعليق اجملرور اكتداء كفعل اةعل م االهت 

م  مظاهر ال و   ورأ التحقق، م يذبر ما يعدمل وجدلد أمثالده مدم الف دة والدذهب، وإت ودد بداأ اخلدرب بلده م دت راب بداأ 
  قيقا  أ ينظ    أسللب اإلمجاع م التفصيل. 

   
 

 3920صفحة : 
 
 وض  القاي مج  سق  كفتح ال ني وسكلأ القاي وهل: الينداء ا متدد علدى جددراأ وورأ اةمقلر أسقفاو ك   ال ني  

الييا ا  طي ن اء الييا، وتقد  عند ولله تعاك أن ر عليق  ال ق  مم نلوق و   سلرة النحل. وهذا اةم  ال نظق 
 له إال رهم ورهم وال رلث دما. 

تح ال دني وإسدكاأ القداي علدى اإلندراد. وا دراد مدم ا فدرد اةدن  كقريندة وورأه اكم بثق وأكل عمرو وأكل جعفدر أسدقفاو كفد 
 ولله ألييل  و بأنه ويل: لكل كيا سق . 

والملخري الملينة واع تعاك أزخري القلع ددروراو   سدلرة ا)نعدا ، نيكدلأ هندا عطفدا علدى أسدقفاو مجعدا لعديدد اباسدم،  
أو يكلأ لي كيا مم زخريو، نيكلأ أوزخرنداو عطفدا علدى أسدقفاو ويطلق على الذهب )أ الذهب يتمليم كه، بقلله أ

 كتأويل: ةعلنا د  تهيا، أي لكانا سقفق  ومعارجق  وأكلاهب  مم ن ة وتهب منلعة )أ تلي أهب    تللينقا. 
عد ابللود  واكتد  ابلف ة )ها أبثر   التحلياى وأمجل   الللأ، وأخر الدذهب، )نده أنددر   امجلدي، و)أ لفظده أسد 

 لكلأ رخره تنلينا ينقلب   اللو  ألفا نيناسب امتداد الصلى وهل أنصح   اللو . 
وجيددلز أأ يكدددلأ لفدددظ أزخرندداو م دددتعمال   معنييددده اسددتعماع ا ،دددرتك، ندددال يددرد سددد اع عدددم ختصددي  ال دددق  وا عدددارو  

 ابلف ة. 
 وأمعاروو اس  مج  معراو، وهل الدرو الذي يعرو كه إك العاليل.  
 ومعو أيظقروأو: يعللأ بما   ولله تعاك أنما اسطاعلا أأ يظقروهو، أي أأ يت لروه.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



وسرر ك متني: مج  سرير، وتقد  عند ولله تعاك أعلى سرر متقاكلنيو   سلرة الصاناى، ونائدة وصفقا جبملة أعليقا  
 يش واخللل عم التعب. يتكئلأو اإلشارة إك أه  يعطلأ هذه اليقرجة م  استعمادا   دعة الع

 وا راد أأ ا عارو وا)كلاب وال رر مم ن ة، نحذي اللص  مم ا عطلناى لداللة ما وص  ا عطلي عليه.  
وتيددل كقللدده أوإأ بددل تلددي  ددا متددان امجيدداة الدددنياو أي بددل مددا تبددر مددم ال ددق  وا عددارو وا)كددلاب وال ددرر مددم الف ددة   

أعطيدده ابل ددعادة ا)كديددة وأمددا ال ددعادة ا)كديددة نقددد ادخرهددا هللا للمتقددني ولي ددا   والددذهب متددان الدددنيا ال يعددلد علددى مددم
بمثل اليقارو والملينة الملائدة اليت تصادي ئتل  النفلق وتكثر )هدل النفدلق ال دئيلة اخل ي دة وهدذا بقللده تعداك أزيدم 

خليل ا  لمة وا)نعا  وامجرر تلي متان للناق  ب ال،قلاى مم الن اء والينني والقناهنق ا قنطرة مم الذهب والف ة وا
 امجياة الدنيا وهللا عنده   م ا ئابو. 

وورأ اةمقلر أ او كت في  ا ي  نتكلأ أإأو اليت ويلقا ئففة مم أإأو ا ،ددة للتلبيد وتكلأ الال  الداخلة علدى أ داو  
 كني ا  اي وا  اي إليه.  الال  الفاروة كني أإأو النانية وأإأو ا  ففة وأماو زائدة للتلبيد

وورأ عاص  و ملة وه،ا  عم اكم عامر أ او كت،ديد ا ي  نقي أ او أخا  إال  ا  تصة ابللولن   سياق النفدي نتكدلأ  
 أإأو منية، والتقدير: وما بل تلي إال متان امجياة الدنيا. 

ال لرة ابلتنليه ابلقررأ ووصفه  نه تبر وكياأ  [و اكتدئا36أومم يعش عم تبر الر م نقيض له شيطنا نقل له وريم  
للناق، ووص  عناد ا ،ربني   الصد عنه واإلعدراض، وأعلمدلا  أ هللا ال يدرتك تدذبقه  وحمداجتق  )أ هللا يددعل ابمجدق 

 ويعد كه. 
   
 

 3921صفحة : 
 
الئدددل  قيدددة مددا يددددعله  إليددده وأهننددب   وصددد  تندداوض عقائدددده  لعلقددد  ي ددتيقظلأ مدددم د،ددداو  ، و  تنيدديقق  إك د  

الرسدلع صددلى هللا عليده وسددل  هبددذا القدررأ، ون ددحا شدديقا    هد  ال تعليددل ددد  إال علدى مددا بدداأ عليده رابلهدد  ا)ولددلأ 
ال اللأ، وأنذروا ابورتاب انتقاء اتيعق  وإمقاد ، وتق ى تلي حمليد اليياأ، وأن دى الكدال  إك مدا ودالله   القدررأ ومدم 

لده أو ددا جدداءه  امجدق ودداللا هددذا سدحرو إك وللدده أعظدي و، ومددا أمجددق كده مددم الددتكمالى، عداد الكددال  هنددا إك جداء كدده كقل 
علاوب صرنق  عقلد  عم التدكر   الددعلة القررنيدة نكداأ انصدرانق  سدييا )أ ي د ر هللا شدياهنني دد  تالزمقد  ندال تدملاع 

اه نظددا  تللددد الفددرون مددم أصددلدا، نددال يتعجددب مددم عمددى تصددرنق  عددم النظددر   امجددق وأدلددة الرشددد. وهددل ت دد ق اوت دد
كصدائره  عددم إدراك امجدق اليددني، وهدذا مددم سدنة اللجددلد   تللددد ا)شدياء مددم عناصدرها نال ددالع ينمدي ويتللددد   النفددلق 
ويددتمكم منقددا مددرة كعددد مددرة  ددن يصددق هنيعددا علددى القلددب وأبنددة نيدده وختمددا عليدده وال ي ددع  عمددل ال،دديطاأ إال كتكددرر 

علة إك امجق وابلملجر واإلنذار، نمم زمد التذبق تنقدح شراراى نلر نرحا أضداءى نصدادنا ودلة ندلر امجدق  الدة وهدم الد
 ال،يطاأ نتت لب القلة ا لكية على القلة ال،يطانية نيفيق صا يقا مم نلمة ضالله. 
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تقدد  هنالدي، ولدلال تلدي  دا ارعدلا وود أشار إك تلي ولله أأنن رب عنك  الذبر صفحا إأ بنت  ولما م درننيو بمدا  
 ضاع عم ضالله و ا نف  إرشاد ا رشديم   نفلق ا  اهنيني. 

 نجملة أومم يعش عم تبر الر اأو عط  على مجلة أو ا جاءه  امجق واللا هذا سحرو ا ية.  
كنا   أبنة  دا تددعلم إليده و  وولله أومم يعش عم تبر الر اأو اثيل مجاد    إظقاره  عد  نق  القررأ بقلد  أولل  

 رتاننا وورو حباع مم يع،ل عم ال،يء الظاهر لليصر. 
وأيعشو: م ارن ع،ا ب ملا ع،لا ابللاو، إتا نظر إك ال،يء نظرا دق ركا ي،يه نظر ا)ع،ى، وإما الع،ا كفتح العني  

إتا باندا   كصددره رندة الع،دا ومصدددره وال،دني نقدل اسدد  ضدع  العدني عددم رليدة ا)شدياء، يقدداع: ع،دي ابليداء مثددل عدرو 
 ع،ى كفتح العني والقصر مثل العرو. 

والفعل واوي ع،ا يع،ل، ويقاع ع،ي يع،ى إتا صار الع،ا له رنة )أ أنعاع ا)دواء أتا بثقا على نعل كك در العدني  
 مثل مرض. 

 وع،ي ايله منقلية عم واو )جل ب رة صي ة ا)دواء.  
نظر نظرا دق مدتمكم   القدررأ، أي مدم ال  دظ لده إال مسدان بلمداى القدررأ دوأ تددكر ووصدد نمعو أومم يعشو مم ي 

 لالنتفان حعانيه، ن،يه مسان القررأ م  عد  االنتفان كه كنظر الناظر دوأ أتمل. 
وعدددي أيعددشو بأعددمو ا فيدددة للمجدداوزة )ندده ضددمم معددو اإلعددراض عددم تبددر الر دداأ وإال نددإأ  ددق ع،ددا أأ يعدددا  

 إكو بما واع امجطيئة:          بأ
من أتنه تع،ه إك ضلء مره                      ؤد خدق مر عنددها خدق ملودد  وال يقداع: ع،دلى عدم الندار إال حثدل   

الت مني الذي   هاته ا ية. نتف ق مم ن ر أيعش عم تبدر الر داأو حعدو يعدرض: أراد حتصديل ا عدو ابعتيدار التعديدة 
و، وإنكددار مدم أنكددر وجدلد أع،دداو حعدو أعددرض أراد إنكددار أأ يكدلأ معددو أصدليا لفعددل أع،داو وظددم أأ تف ددقه بأعدم

 ابإلعراض تف ق  عو الفعل ولي  تف قا للتعدية بأعمو ناخلالي كني الفريقني لفظي. 
ضددانته إك أالر دداأو إضددانة وأتبددر الر دداأو هددل القددررأ ا عددرب عندده ابلددذبر   وللدده أأنن ددرب عددنك  الددذبر صددفحاو. وإ 

 ت،ري  وهذا ثناء خام  على القررأ. 
والتقييض: اإلات ة و يئة شيء  الزمة شيء لعمل  ن يتمه، وهل م،تق مم اس  جامد وهدل وديض اليي دة، أي الق،در  

 ما أتيح له القيض.  ابيط حا   داخل اليي ة مم ا ح )أ القيض يالز  اليي ة نال يفاروقا  ن خيرو منقا الفرخ نيت 
نصددي ة التفعيددل للجعددل مثددل هنددني اةدددار: ومثددل أزره، أي ألي دده اإلزار، ودرعددلا اةاريددة، أي ألي ددلها الدددرن. وأصددله هنددا  

ت،ددييه أي جنعلدده بددالقيض لدده، م شددان  ددن صددار معددو م ددتقال، ووددد تقددد    وللدده تعدداك أووي ددنا ددد  وددرمءو   سددلرة 
 نصلا ن   إليه ما هنا. 

وأتى ال مق   ألهو مفردا )أ لكل وا د  م حتقق نيق  ال،رط شيطام ولي  ةميعق  شيطاأ وا د ولذلي سيجيء  
   ولله أواع ايليا كيين وكينيو ابإلنراد، أي واع بل مم له وريم لقرينه. 
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له، أي هد  أعرضددلا عددم ومل يدذبر متعلددق نعدل أنقدديضو ابتفدداء كداللدة مفعللدده وهلأشدديطامو نعلد  مندده أنده مقدديض إلضددال 
 القررأ للسلسة ال،يطاأ د . 

   
 

 3922صفحة : 
 
 ونرن عم أنقيضو ولله أنقل له وريمو )أ النقيض باأ )جل مقارنته.   
ومم الفلائد اليت جرى   تف ق هذه ا ية ما تبره صا ب نيل االكتقاو كتطريمل الديياو   ترمجة امجفيد حممد كم أ دد  

 ابكم مرزوق واع  واع صا ب الرتمجدة:   درى جملد  شدي نا اكدم عرندة أوع جملد    درته نقدرأ أومدم كم حممد ال،قق
يعش عم تبر الر اأو نقاع: ودر  أيع،دلو ابلرند  وأنقديضو ابةدمل . ووجققدا أكدل  يداأ ككدال  مدا نقمتده. وتبدر أأ   

و مددا تبددر أأ جددمل  بددانلا يعددامللأ الن دد ة خلددال وتبددر كعددض تلددي الكددال . ناهتددديا إك اامدده وولددا: اي سدديدي معدد
ا لصلع الذي ال ي،يه لفظ ال،رط كذلي نما ي،يه لفظده لفدظ ال،درط أوك كتلدي ا عاملدة. نلاندق وندرح  دا أأ اإلنصداي  
باأ هنيعه. وعند تلي أنكر علي مجاعة مم أهل اجملل  وهناليلين إبثياى معاملة ا لصلع معاملدة ال،درط نقلدا: نصدق  

 خرب ا لصلع   حنل: الذي أيتيين نله دره ، ننازعلين   تلي وبندا  دديث عقدد حبفدظ الت دقيل على دخلع الفاء  
نقلا: واع اكم مالي نيما ي،يه ا  ألة أوود جيملمه م يب عم صلة الدذي ت،دييقا جبدلاب ال،درط وأن،ددى مدم شدلاهد 

 ا  ألة ولع ال،اعر:          
تصديه علدى ردد  علاودب مدا صدن  نجداء ال،داهد ملانقدا للحداع.                بذاك الذي يي ي على الناق ظا ا          

وداع: وبنددا   هنددري امجلقددة، نصدداح اكددم عرندة وودداع: اي أخددي مددا ك ينددا، لعلددي اكدم مددرزوقب نقلددا: عيدددب   انتقددى مددم 
 ادتنا  الفرصة. اه. 

ارنددة ركتددة دائمددة، ولددذلي مل يقددل: نقدديض لدده وجدديء ابةملددة ا فرعددة مجلددة امسيددة للداللددة علددى الدددوا ، أي نكدداأ ورينددا مق 
شيطام ورينا له. وود  اةار واجملرور على متعلقه   ولله أله وريمو لالهتما  ك مق أمم يع،ل عم تبر الر مو أي وريم 

 له مقارنة اتمة. 
 وورأ اةمقلر نقيض كنلأ العظمة. وورأ يعقلب ايء ال ائب عائدا ضمقه على أالر اأو.  
[و   ملضدد  امجدداع مددم ال ددمق   وللدده أنقددل لدده وددريمو أي 37هدد  ليصدددوه  عددم ال ددييل وحي دديلأ أهدد  مقتدددوأ أوإ 

 مقارنة صد عم ال ييل. 
وضمقا أإه و وأيصددوأو عائدداأ إك أشديطامو )نده  دا وود  مدم متعلقداى الفعدل اللاود  جدلاب شدرط ابت دب العمدل   

ا مم صيغ العمل  مثل النكرة اللاوعة   سياق ال،رط على خالي كني أئمة أصلع تيعا لعمل  أممو   سياق ال،رط نإه
الفقه   عمل  النكرة اللاوعة   سياق ال،رط ولكنه ال جيري هنا )أ عمل  أشيطامو اتك  لعمل  أمدمو إت أجدملاء جدلاب 
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لرتدد نيه )جدل القريندة ال  طلدق وودلن ال،رط ؤري على  ك  أجملاء مجلة ال،رط، نقرينة عمل  النكرة هنا ال ترتك جماال ل
 النكرة   سياق ال،رط. 

وضددمق النصددب   أيصدددوه و عائددد إك أمددمو )أ أمددمو ال،ددرهنية عامددة نكأندده ويددل: بددل مددم يع،ددل عددم تبددر الر دداأ  
 نقيض د  شياهنني لكل وا د شيطاأ. 

مدم أيصددوه و، أي وحي دب ا صددودوأ عدم وضمقا أحي يلأ أه  مقتددوأو عائدداأ إك مدا عداد إليده ضدمق النصدب   
 ال ييل أنف ق  مقتديم. 

 وود تت،اكه ال مائر نرتد القرينة بل ضمق إك معاده بما   ولع عياق كم مرداق:           
عدددم ولددل ال حنددم أ دددق مجعقدد                       اب  ددلمني وأ دددرزوا مددا مجعددلا ن ددمق: أ ددرزوا، ةمدد  ا ،دددربني،   

 ق: مجعلا، للم لمني. وضمق اةم    ولله تعاك أوعمروها أبثر  ا عمروهاو   سلرة الرو . وضم
 والتعري    أال ييلو تعري  اةن . وال ييل: الطريق ال اكلة ا متدة ا لصلة إك ا طللب.  
قدا ولمدا ليددلله علدى هنريدق وود مثلا  الة الذيم يع،لأ عدم تبدر الر داأ و داع مقارندة ال،دياهنني دد  حبداع مدم اسدت 

ملصدل لي يتدده ن دللله وصددرنله عدم ال ددييل وأسدلكله   نيددا  التيده د،ددا وخديعدة، وهددل حي دب أندده سدائر إك  يددث ييلددغ 
 هنليته. 

نجملة أوحي يلأ أه  مقتدوأو معطلنة على مجلة أوإه و، نقي   معو امجاع مم ال مق   وللده أنقدلو والدراكط واو  
 ير: وحي ب ا صدودوأ أه  مقتدوأ هب  إك ال ييل. امجاع، والتقد

 واالهتداء: العل  ابلطريق ا لصل إك ا قصلد.  
[و أ نو اكتدائية، وهي تفيد الت يب الذي هل 38أ ن إتا جاءم واع اي ليا كيين وكيني كعد ا ،روني نيئ  القريم  

 داية جمازية. ناستعماع أ نو نيه استعارة تيعية. 
   
 

 3923صفحة : 
 
ولي دا   ا يددة داللددة علدى دوا  الصددد عددم ال ددييل و  دياأ ا خددريم االهتددداء إك نندداء القدرينني، إت وددد يدد مم الكددانر   

 نينقط  الصد وامج ياأ نال ت رت كتله  مم يملعملأ أأ ال اية امجقيقية ال تفارق أ نو   مجي  استعماال ا. 
عاص  وأكدل جعفدر أجداءمو  لد  ضدمق ا ثدو عائددا علدى مدم يعدش عدم تبدر الر داأ وورأ من  واكم بثق وأكل ككر عم  

وورينه، أي شيطانه، وأنرد ضدمق أوداعو لرجلعده إك مدم يعدش عدم تبدر الر داأ خاصدة، أي وداع الكدانر متنددما علدى مدا 
 نرط مم اتياعه إايه وائتماره  مره. 

 دترت   أوداعو عائدد إك أمدم يعدش عدم تبدر الر داأو، أي وداع أ ددأا وورأ اةمقلر أجاءمو كصي ة ا فدرد وال دمق ا  
وهل الذي يع،ل. نا عو على القراءتني وا د )أ وراءة التثنية صدرحية   جمديء ال،ديطاأ مد  ورينده الكدانر وأأ ا تندد  هدل 
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،درونيو إت علد  أأ شديطانه القدريم الكانر، والقراءة ابإلندراد مت دمنة جمديء ال،ديطاأ مدم وللده أاي ليدا كيدين وكيندي كعدد ا 
  اضر مم خطاب ا خر إايه كقلله أوكينيو. 

 و ري أايو أصله للنداء، وي تعمل للتلق  بثقا بما   ولله أاي   رةو وهل هنا للتلق  والتند .  
،ددم  كعددد وا ،ددرواأ: ا ،ددرق وا  ددرب، دلددب اسدد  ا ،ددرق )ندده أبثددر خطددلرا اب)تهدداأ لت،ددلي النفددلق إك إشددراق ال 

 اإلظال . 
وا راد اب ،رق وا  رب: إما مكاأ شروق ال،م  ودروهبا   ا)نق، وإما اةقة مم ا)رض اليت تيدو ال،م  منقا عند  

 شرووقا وت يب منقا عند دروهبا نيما يللح لطائفة مم سكاأ ا)رض. وعلى اال تمالني نقل مثل ل،دة اليعد. 
تثنيدة كتقددير: كعدد دمدا، أي ئدت  هبمدا كتأويدل اليعدد ابلتياعدد وهدل إجيداز كددي   صدل وأضدي  أكعددو إك أا ،درونيو ابل 

مم صي ة الت ليب ومم اإلضانة. وم اواته أأ يقاع كعد ا ،رق مم ا  درب وا  درب مدم ا ،درق نناكدا بلمدة أا ،درونيو 
 عم سا بلماى. 

كانر يذ  شيطانه الذي باأ ورينا، ويعرض كذلي للتفصي مم وولله أنيئ  القريمو كعد أأ او مفاروته نرن عليه تما نال 
 ا  اخذة، وإلقاء التيعة على ال،يطاأ الذي أضله. 

وا قصلد مم  كاية هذا تفظي  علاوب هدذه ا قارندة الديت باندا شد   ا تقدارنني، وبدذلي شدأأ بدل مقارندة علدى عمدل  
  ق  ليعض عدو إال ا تقنيو. سيء العاوية، وهذا مم ويل ولله تعاك أا)خالء يلمئذ كع

 وا قصلد حتذير الناق مم وريم ال لء وت  ال،ياهنني ليعانق  الناق بقلله أإأ ال،يطاأ لك  عدو ناختذوه عدواو.  
[و الظاهر أأ هذه اةملة معطلنة على مجلة أوداع اي ليدا 39أولم ينفعك  اليل  إت ظلمت  أنك    العذاب م،رتبلأ  

،رونيو وأأ ولال حمذونا دع عليه نعل أجاءمو الداع على أأ الفدريقني   درا للح داب وتلدي امج درة كيين وكيني كعد ا 
ت تأ اب قاولة نإأ الفريقني  ا   را وتربأ أ ددأا مدم ا خدر وصددا للتفصدي مدم ا  اخدذة بمدا تقددما اإلشدارة إليده رنفدا 

 نيقلع هللا ولم ينفعك  اليل  أنك    العذاب م،رتبلأ. 
 خلطاب ملجه للذيم ع،لا عم تبر الر اأ ول،ياهنينق . وا 
و  هذا الكال  إشارة إك بال  مطدلي، والتقددير: ال تلقدلا التيعدة علدى القدرمء ندأنت  م اخدذوأ كطداعتق  وهد  م اخدذوأ   

بمدا   إبضاللك  وأنت  م،رتبلأ   العدذاب ولدم يدنفعك  أنكد    العدذاب م،درتبلأ )أ عدذاب نريدق ال خيفد  عدم نريدق
 واع تعاك أواللا ركنا ه الء أضللم نأ   عذااب ضعفا مم النار واع لكل ضع  ولكم ال تعلملأو. 

وووددلن نعددل أيددنفعك و   سددياق النفددي يدددع علددى نفددي أأ يكددلأ االشددرتاك   العددذاب منعددا حبدداع )ندده ال خيفدد  عددم  
ه  دم مدين حصديية نددذلي مدم أوهدا  الي،در   امجيدداة ال،دريي مدم عذاكده. وأمددا مدا يتعارنده النداق مددم ت دلي أ دد كرليدة مثلدد

الدددنيا، ولعددل هللا جعددل ددد  تلددي ر ددة هبدد    الدددنيا، وأمددا ا خددرة نعددامل امجقددائق دوأ ا)وهددا . و  هددذا التددله  جدداء وددلع 
 اخلن اء:          
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مقددلر أأنكدد و كفددتح أددملة أأأو علددى ولددلال بثددرة اليددابني  ددليل                      علددى إخددلاه  لقتلددا نف ددي ووددرأ اة  
جعدل ا صددر نداعال. وودرأ اكدم عددامر أإنكد و كك در ادمدملة علدى االسدتئناي ويكددلأ اللود  عندد وللده أإت ظلمدت و وناعددل 

 أينفعك و ضمق عائد على التمين كقلد  أاي ليا كيين وكيني كعد ا ،رونيو، أي لم ينفعك  انيك  وال تفصيك . 
   
 

 3924صفحة : 
 
وأإتو أصله ظري ميق  للملمم ا اضدي تف دره اةملدة الديت ي داي هدل إليقدا وخيدرو عدم الظرنيدة إك مدا يقارهبدا كتلسد  أو   

إك ما ي،اهبقا ابجملاز. وهل التعليل، وهي هنا جماز   معو التعليل، شيقا علة ال،يء وسييه ابلظري   اللملو  له. وود 
 عاين أإتو ومل ين يه ) د مم أئمة النحل والل ة. تبر   م ين اللييب معو التعليل مم م

وجلز الملئ،ري أأ تكلأ أإتو كدال مم أاليل و، وأتوع الكال  علدى جعدل نعدل أظلمدت و حعدو: تيدني أنكد  ظلمدت ، أي  
 واستعمل اإلخيار حعو التيني، بقلع زائد كم صعصعة الفقع ي:          

ومل ؤددي مدم أأ تقدري كده كددا أي تيدني أأ مل تلددين لئيمدة، وتيعده اكدم                     إتا ما انت ينا مل تلدندي لددئيمة    
امجاجدب   أماليدده وودداع اكدم جددين: راجعددا أاب علدي مددرارا   وللدده تعداك أولددم يددنفعك  اليدل  إت ظلمددت و ا يددة م ت،ددكال 

 كد  هللا وعلمده نكدأأ أاليدل و مداض أو بداأ أإتو إكداع أإتو مم أاليل و نآخر ما حتصل منه أأ الدنيا وا خرة سلاء   
 م تقيلة اه. وهل جلاب وهم مدخلع. 

وأولع: اجتم    هذه ا ية دواع على ثالثة أزمنة وهي ألمو لنفي ا  تقيل، وأاليل و اس  لملمم امجاع، وأإتو اس  لملمم  
لنفي   ا  تقيل يندا  التقييدد بأاليدل و الدذي ا  ي، وثالثتقا منلهنة كفعل أينفعك و ومقت يا ا ينا  كع قا كع ا، نا

هل للحاع، وأإتو ينا  نفي النف    ا  تقيل وينا  التقييد بأاليل و نتصدا الملحم،ري ودقه لدن  التنا  كني مقت ى 
الدداع علدى أإتو ومقت ى أاليل و كتأويل معو أإتو بما علما، ومل يتصد هل وال دقه لدن  التندا  كدني مقت دى أاليدل و 

زمم امجاع وكني مقت ى ألمو وهل  صلع النفي   االستقياع. وأم أرا لدنعه أأ يكلأ أاليل و ظرنا للحك  واإلخيدار، 
 أي تقرر اليل  انتفاء انتفاعك  ابالشرتاك   العذاب انتفاء م كدا مم ا أ، بقلع مقدا  الدكقي:          

تاق ال ماد أو يملور القربا وود  صل مم اجتمان هذه الدواع الثالر           لم خيل  العا  خليل ع،را              
   ا ية هنياق عمليمل كني ثالثة معاأ مت ادة   اةملة. 

[و تفريد  علدى مجلدة أومدم يعدش عدم تبدر الر داأ 40أأنأنا ت م  الص  أو  ددي العمدي ومدم بداأ   ضدالع ميدني  
    ال دداللة وع در انفكددابق  عنقدا، )أ مقارنددة ال،دياهنني ددد  تقت دي تلددي، نقديض لده شدديطامو )أ تلدي أندداد تدلدلق

نانتقل منه إك التقليم على النيب صلى هللا عليه وسل  ما يالويه مم الكد والتحرق عليق    تصميمق  على الكفر وال ي 
 ونيه إ اء إك أتيي  مم اهتداء أبثره . 
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ع صددلى هللا عليدده وسددل  علددى هددداه  مجعددا ندديق  إتا بدداأ هللا ودددر ضددالد  واالسددتفقا  إلنكددار أأ يكددلأ  ددرم الرسددل   
نأوجدد أسدياكه، ودداع تعداك أإأ حتدرم علددى هدداه  ندإأ هللا ال يقدددي مدم ي دلو، و ددا بداأ  داع الرسددلع صدلى هللا عليدده 

م تلددي ن لهنددب وسددل    معدداودة دعددل   بحدداع مددم يظددم أندده وددادر علددى إيصدداع التددذبق إك ولددلهب  نددملع منمللددة مددم يظدد
ابسددتفقا  اإلنكددار وسددلط االسددتفقا  علددى بددال  نيدده هنريددق وصددر كتقدددمي ا  ددند إليدده علددى اخلددرب الفعلددي مدد  إيددالء ال ددمق 
 دري اإلنكدار وهددل وصدر م بددد ووصدر ولددب، أي أندا ال ت ددمعق  وال  دديق  كددل هللا ي دمعق  ويقددديق  إأ شداء، وهددل 

 و. نظق أأنأنا تكره الناق  ن يكلنلا م منني
ومم كدي  معو ا ية أأ هللا وص   اع إعراضق  عم الذبر ابلع،اء وهل النظر الذي ال يتيني شيح ال،يء ا نظلر إليه  

م وصفق  هنا ابلصد  العمدي إشدارة إأ التمحدل لل دالع وحماولدة أتييدده ينقلدب كصدا يه إك أشدد ال دالع  ال أأ الت لدق 
وهل معو ولع النيب صلى هللا عليه وسل   ال يدملاع العيدد يكدذب  دن يكتدب  أيا دونه اخللق  وا) لاع تنقلب ملكاى.

عند هللا بذااب  أي  ن حيق عليه أأ الكذب ملكة له، وإت ود بداأ إعراضدق  انصدرانا عدم اسدتمان القدررأ وعدم النظدر   
بمددا تبددرمه هنالددي، ا ايى بدداأ  دداد  ي،دديه  دداع الصدد  العمددي بمددا مقددد لددذلي كقللدده أومددم يعددش عددم تبددر الر دداأو  

 نظقرى ا ناسية كني وصفق  ابلع،ا وكني ما   هذا االنتقاع للصفق  ابلص  العمي. 
   
 

 3925صفحة : 
 
وعط  أومم باأ   ضالع مينيو نيه معو التذييل )نه أع  مم بل مم الصد  والعمدي ابعتيدار انفرادأدا، وابعتيدار أأ   

تعلققمددا اب  ددملن وا يصددر جملئيددا    الددة خاصددة نكدداأ اللصدد  ابلكددلأ    الصددم  والعمددى  ددا بددام جمددازيم وددد يكددلأ
 ال الع ا يني تنييقا على عمل  ا) لاع وهل م  تلي ترشيح لالستعارة )أ اجتمان الصم  والعمى أكني ضالال. 

علددى مجلددة  [و تفريدد 42[ أو نرينددي الددذي وعددده  نددإم علدديق  مقتدددروأ 41أنإمددا نددذه  كددي نددإم مددنق  منتقمددلأ  
أأنأنا ت م  الص و إك رخرها ا ت منة إ اء إك التأسي  مم اهتدائق ، والصرحية   ت دلية النديب صدلى هللا عليده وسدل  
مم شدة امجدرم   دعدل  ، نجداء هندا حتقيدق وعدد ابالنتقدا  مدنق ، ومعنداه: اللعدد إبظقدار الدديم إأ بداأ    يداة النديب 

اته، ووعيده  ابلعقاب   الدنيا ويل عقاب ا خرة، نألجل اللناء هبذيم ال رضني تبر   صلى هللا عليه وسل  أو كعد ون
هذه اةملة أمراأ: االنتقا  منق  ال حمالة، وبلأ تلدي واوعدا    يداة الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل  أو كعدد وناتده. وا فدرن 

 تقدير.  هل أنإم منق  منتقملأو وما تبر معه، نمراد منه حتقق تلي على بل
وأإمدداو بلمتدداأ متصددلتاأ أصددلقما أإأو ال،ددرهنية وأمدداو زائدددة كعددد أإأو، وأددمددا نددلأ أإأو   ا ددي  مددم  ددري أمدداو،  

وزايدة أمدداو للتأبيددد، ويكثددر اتصدداع نعددل ال،ددرط كعددد أإأو ا مليدددة كعدددها أمدداو كنددلأ التلبيددد زايدة   التأبيددد، ويكتيلهددا 
 هبا.  هبمملة ومي  وأل  تيعا مجالة النطق
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والذهاب كه هنا م تعمل للتل  كقرينة ولله أأو نريني الذي وعدمه و )أ ا لى مفاروة لأل ياء ناإلماتة باالنتقاع كه،  
 أي ت يييه ولذلي يعرب عم ا لى ابالنتقاع. وا عو: نإما نتلنيني نإم منق  منتقملأ كعد وناتي. 

ماع اسد  الفاعدل   االسدتقياع، وهدل جمداز شدائ  م داو للحقيقدة والقريندة وود استعمل أمنتقمدلأو للملمداأ ا  دتقيل اسدتع 
 ولله أنإما نذه  كيو. 

وا دددراد بأالدددذي وعددددمه و االنتقدددا  ا دددأخلت مدددم وللددده أندددإم مدددنق  منتقمدددلأو. وودددد أراه هللا تعددداك االنتقدددا  مدددنق  كقتدددل  
 تقملأو واليط،ة هي كط،ة كدر. صناديده  يل  كدر، واع تعاك أيل  نيطش اليط،ة الكربا إم من

ومجلة أنإم منق  منتقملأو جلاب ال،رط، واورتأ ابلفاء )نه مجلدة امسيدة، وإيدا صديغ بدذلي للداللدة علدى ثيداى االنتقدا   
ودوامه، وأما مجلة أنإم عليق  مقتدروأو نقي دليل جدلاب مجلدة أأو نريندي الدذي وعددمه و ا عطلندة علدى مجلدة ال،درط 

هللا عليق  ال يناسب أأ يكلأ معلقا على إراءته الرسلع صلى هللا عليه وسل  االنتقا  منق ، ناةلاب حمذوي  )أ اوتدار
ال حمالدددة لقصدددد التقليدددل. وتقدددديره: أو إمدددا نريندددي الدددذي وعددددمه ، وهدددل االنتقدددا  تدددر انتقامدددا ال يفلتدددلأ منددده ندددإم علددديق  

 زماأ امجاع وهل  قيقته. مقتدروأ، أي متقدروأ ا أ ناس  الفاعل م تعمل   
وال ي تقي  أأ تكلأ مجلة أنإم منق  منتقملأو دليال على اةلاب ابذوي )نه يصق: أو إما نريني االنتقا  منق  نإم   

 منق  منتقملأ. 
 وتقدمي اجملروريم أمنق و وأعليق و على متعلقيقما لالهتما  هب    التمكم ابالنتقا  واالوتدار عليق .  
لعد هنا حعو اللعيد كقرينة ولله ويله أنإم منق  منتقملأو نإأ اللعد إتا تبر مفعلله صح إهنالوده علدى اخلدق وال،در، وال 

 وإتا مل يذبر مفعلله انصري لل ق وأما اللعيد نقل لل،ر دائما. 
 واالوتدار: شدة القدرة، واوتدر أكلغ مم ودر. وود دفل صا ب القاملق عم التنييه عليه.  
وددد اشددتمل هددذاأ ال،ددرهناأ وجلاابأددا علددى م ددة م بددداى وهددي أمدداو الملائدددة، ونددلأ التلبيددد، و ددري أإأو للتلبيددد، و  

 واةملة االمسية، وتقدمي ا عملع على أمنتقملأو. 
ونائدة الرتديد   هذا ال،رط تعمي  امجدالني  داع  يداة النديب صدلى هللا عليده وسدل  و داع وناتده. وا قصدلد: وودا تيندي  
 مجالني )أ ا قصلد تلويا االنتقا  منق . ا
   
 

 3926صفحة : 
 
وا عو: أننا منتقملأ منق    الدنيا سلاء بنا  يا أو كعد ملتي، أي ناالنتقا  منق  مم شأننا ولي  مم شدأني )نده   

أتخددق االنتقددا  مددم مددم أجددل إعراضددق  عددم أمددرم وديننددا، ولعلدده لدددن  اسددتيطاء الندديب صددلى هللا عليدده وسددل  أو ا  ددلمني 
ا ،ربني و)أ ا ،ربني بانلا يرتكصلأ ابلنيب ا لى ني رتحيلا مم دعلته نأعلمه هللا أنده ال يفلدتق  مدم االنتقدا  علدى تقددير 

 ملته وود  كى هللا عنق  ولد  أنرتك  كه ريب ا نلأو نفي هذا اللعيد إلقاء الرعب   وللهب   ا ي معلنه. 
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[و  ا هلأ هللا على رسلله صلى هللا عليه وسل  ما يالويه 43ي إليي إني على صراط م تقي  أناستم ي ابلذي أو  
مم شدة امجرم على إ اه  ووعده النصر عليق  ندرن علدى تلدي أأ أمدره ابلثيداى علدى دينده وبتاكده وأأ ال خيدلر عملمده   

 الدعلة ضجرا مم تصليق    بفره  ونفلره  مم امجق. 
 ا  ي، نال ني والتاء نيه للتأبيد.  واالستم اك: شدة 
وا)مر كه م تعمل   هنلب الددوا ، )أ ا)مدر كفعدل  دم هدل متلدي  كده ال يكدلأ لطلدب الفعدل كدل  عدو رخدر وهدل هندا  

هنلب الثياى على التم ي حا أو ي إليه بما دع عليه ولله أإني علدى صدراط م دتقي و وهدذا بمدا يددعى للعمليدمل ا كدر ، 
هللا وأبرمي، أي أدا  تلي وولله: أ يداك هللا، أي أهنداع  ياتدي، ومنده وللده تعداك   تعلدي  الددعاء أاهددم نيقاع: أعملك 

 الصراط ا  تقي و. 
 والذي أو ي إليه هل القررأ.  
 ومجلة أإني على صراط م تقي و أتييد لطلب االستم اك ابلذي أو ي إليه وتعليل له.  
ي أو ي إليه، نكأنه ويل: إنده صدراط م دتقي ، ولكدم عددع عدم تلدي إك أإندي علدى والصراط ا  تقي : هل العمل ابلذ 

صراط م تقي و ليفيد أأ الرسلع صلى هللا عليه وسل  راسو   االهتداء إك مراد هللا تعاك بما يدتمكم ال دائر مدم هنريدق 
تعاك أإني على امجدق ا يدنيو   سدلرة م تقي  ال ي،لكه   سقه تردد   سللبه وال خ،ية ال الع   كنياته. ومثله ولله 

 النمل. 
 و ري أعلىو لالستعالء اجملازي ا راد كه التمكم بقلله أأولئي على هدا مم رهب و.  
وهذا تثييا للرسلع صلى هللا عليه وسل  وثناء عليه  نه ما زا  ويد أيلة عما كعثه هللا كه، بقلله أإني على امجدق ا يدنيو  

  منني على إ اه . وهذا أي ا ثناء سادق على القررأ. ويتيعه تثييا ا 
[و تبر  ظ الرسلع صلى هللا عليه وسل  مم الثناء والتأييد   ولله أعلى 44أوإنه لذبر لي ولقلمي وسلي ت ئللأ  

 صدراط م دتقي و اجملعددلع علدة لألمددر ابلثيداى عليدده، م عطد  عليدده تعليدل رخدر اشددتمل علدى تبددر  دظ القددررأ مدم ا دددح،
والنفددد  كقللددده أوإنددده لدددذبرو، وت،دددريفه كددده كقللددده ألددديو، وأتيددد  حبدددظ التددداكعني لددده ولكتاكددده مدددم االهتدددداء، واالنتفدددان، كقللددده 
أولقلميو. م عدرض اب عرضدني عنده واجملدازنني لده كقللده أوسدلي ت دأللأو، مد  التلجيده   معدو بلمدة تبدر مدم إرادة أأ 

نمدم اتيعده مع  ظده مدم تلدي ومدم أعدرض عنده عدد عدداد امجمقدى بمدا  هذا الديم يك يه ولمه   م ال دمعة   ا)مد 
 سيأا، م  اإلشارة إك انتفان ا تيعني كه   ا خرة، واست رار ا عرضني عنه نيقا، وحتقيق تلي حبري االستقياع. 

 نقذه ا ية اشتملا على ع،رة معاأ، وكذلي بانا أونر معاين مم ولع امريء القي :           
ا نيددي مددم تبددرا  ييددب ومنددملع  ا عدددود أكلددغ بددال  مددم بالمقدد    اإلجيدداز إت وودد ، واسددتلو ، وككددى واسددتيكى. وفدد  

وتبر امجييب، وا نملع   مصدران. وهدذه ا يدة ال تتجداوز مقددار تلدي ا صدران وعددة معانيقدا ع،درة    دني باندا معداين 
ياى، وهددي التأبيددد بأإأو والددال  والكنايددة وحم ددم مصددران امددر  القددي  سددتة مدد  مددا تمليددد كدده هددذه ا يددة مددم اخلصلصدد

 التلجيه. 
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والذبر حيتمل أأ يكلأ تبر العقل، أي اهتداءه  ا بداأ ددق عدامل كده، ن،ديه كتدذبر ال،ديء ا ن دي وهدل مدا ن در كده بثدق  
 الذبر ابلتذبق، أي ا لعظة. 

 دالب   الذبر خبربه. وحيتمل تبر الل اأ، أي أنه يك يي وولمي تبرا، والذبر هبذا ا عو  
   
 

 3927صفحة : 
 
وا عو: أأ القررأ سيب الذبر )نه يك ب ولمه شرنا يذبروأ ك ييه. وود روي هدذا التف دق عدم علدي واكدم عيداق     

رواية اكم عدي واكم مردويه واع القرهنيب  ونظقه ولله تعاك أوإنه لذبر لي ولقلميو يعين القررأ شري لي ولقلمي مم 
، نالقررأ نملع كل اأ وريش نا تاو أهل الل اى بلقا إك ل اه  بل مم رمم كذلي ن،رنلا كدذلي علدى سدائر أهدل وريش

الل اى  . وواع اكم عطية  واع اكم عياق باأ رسدلع هللا صدلى هللا عليده وسدل  يعدرض نف ده علدى القيائدل ندإتا وداللا لده: 
 نكاأ إتا سئل عم تلي واع: لقريش  . نلمم يكلأ ا)مر كعدكب سكا  ن إتا نمللا هذه ا ية 

 ودرو عليه بال  الك،اي.  
نفي لفظ أتبرو حم م التلجيده ندإتا ضد  إليده أأ تبدره وولمده ابلثنداء ي دتلمل  ت  مدم خدالفق  بداأ نيده تعدريض اب عرضدني  

لى هللا عليده وسدل  عنه. وأولمهو ه  وريش )ه  ا قصلد ابلكدال  أو مجيد  العدرب )هد  شدرنلا ككدلأ الرسدلع ا)عظد  صد
منق  ونملوع القررأ كل تق ، وود ظقر تلي ال،دري دد    سدائر ا)عصدر إك اليدل ، ولدلاله مدا بداأ للعدرب مدم ي،دعر هبد  

 مم ا)م  العظيمة ال الية على ا)رض. 
 وهذا ثناء ساك  على القررأ.  
العمدل حدا بلفدلا كده، وسد اع ا ،دربني سد اع  وال  اع   ولله أوسلي ت أللأو س اع تقرير. ن د اع ا د منني عدم مقددار 

تددلكيو و ديددد ودداع تعدداك أسددتكتب شددقاد   وي ددأللأو وودداع تعدداك أأمل أيتكدد  نددذيرو إك وللدده أندداعرتنلا كددذنيق  ن ددحقا 
 )صحاب ال عقو. 

ثيدل ل،دقرة اخلدرب [و ا)مر ابل د اع هندا ا45أوسئل مم أرسلنا مم ويلي مم رسلنا أجعلنا مم دوأ الر م إدة يعيدوأ  
 وحتققه بما   ولع ال م اع أو امجارثي:          

 سلي إأ جقلا الناق عنا وعنق  وولع زيد اخليل:            
سائل نلارق يركلن ك،دتنا وولله أناسأع الذيم يقرأوأ الكتداب مدم ويلديو إت مل يكدم الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل      

الرسل الذيم مم ويله متعذر على امجقيقة. وا عو استقر شرائ  الرسل وبتديق  وأخيداره  شي  ن ي أع، وإال نإأ س اله 
 هل ؤد نيقا عيادة ردة. و  امجديث  واستفا وليي  أي تثيا   معرنة امجالع وامجرا . 
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رد علدى ا ،دربني ومجلة أأجعلناو كدع مم مجلة أواسأعو، وادمملة لالستفقا  وهل إنكاري وهدل ا قصدلد مدم اخلدرب، وهدل  
  ولد  أإم وجدم رابءم على أمة وإم على ررره  مقتدوأو أي لي  رابلب   هدا مم الرسل ا)ولني إأ بنت  تملعملأ 

 تكذيب رسللنا )نه أمرب  إبنراد هللا ابلعيادة. 
 وجيلز أأ جيعل ال  اع عم شقرة اخلرب.  
ندا علدى ل داأ أ دد مدم رسدلنا. وهدذا رد لقدلع ا ،دربني ألدل شداء الر داأ مدا ومعو الكال : وإم مدا أمدرم كعيدادة رددة دون 

 عيدمه و. 
 وأممو   ولله أمم ويليو لتأبيد اتصاع الظري كعامله.  
 وأممو   ولله أمم رسلناو كياأ عأويليو.  
 . نمعو أأجعلناو ما جعلنا تلي، أي جعل الت،ري  وا)مر، أي ما أمرم  أ تعيد ردة دوننا 
نلصد  رددة بأيعيددوأو لنفدي أأ يكدلأ هللا يرضددى كعيدادة ددقه ن دال عدم أأ يكددلأ ددقه إددا مثلده وتلدي أأ ا ،ددربني   

بدانلا يعيددوأ ا)صددنا  وبدانلا   عقائددده  أشدتاات نمددنق  مدم جيعددل ا)صدنا  ردددة شدرباء هلل، ومددنق  مدم يددملع  أنده يعيددده  
عاء د  عند هللا. نلما نفي هبذه ا ية أأ يكلأ جعل ردة يعيدوأ أكطل مجيد  ليقركله مم هللا زلفى، ومنق  مم يملعمق  شف

 هذه التمحالى. 
وأجري أردةو جمرا العقالء نلصفلا كصدي ة مجد  العقدالء كقللده أيعيددوأو. ومثلده بثدق   القدررأ جدراي علدى مدا دلدب    

 ل اأ العرب إت اعتقدوه  عقالء عا ني. 
 أوسلو كت في  ادمملة.  وورأ اكم بثق والك ائي 
[ نلمددا جدداءه  آبايتندددا إتا هدد  منقدددا 46أولقددد أرسددلنا ملسدددى آبايتنددا إك نرعددلأ وملئددده نقدداع إ ين رسددلع رب العدددا ني   

 [و  47ي حكلأ 
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ئلأ نأهلكندا أشدد ود تبر هللا   أوع ال لرة ولله أوب  أرسلنا مم نيب   ا)ولني وما أيتديق  مدم نديب إال بدانلا كده ي دتقمل   

منق  كط،ا وم ى مثل ا)ولنيو. وساق كعد تلي تذبرة إبكراهي  عليه ال ال  م  ولمه، وما تفرن على تلدي مدم أ دلاع 
أهل ال،رك نلما تق ى أتي  كتنظق  اع الرسلع صلى هللا عليه وسل  م  هن اة ولمه واسدتقملائق  حبداع ملسدى مد  نرعدلأ 

  إكدراز امجقدائق وتصدلير امجدالني تصدليرا يف دي إك ترودب مدا بداأ إل ددا امجدالتني مدم وملئه، ندإأ للمثدل والنظدائر شدأم 
علاوب أأ تلحق أهل امجالة ا)خرا، نإأ نرعلأ وملئه تلقلا ملسى ابإلسراي   الكفر وابالستقملاء كه وابست عانه إت مل 

مم ويلي مم رسلناو ا ية هيأى ا قا  ل رب  يكم تا كذخة وال حملى حبلية الثراء وبانا مناسية ولله أواسأع مم أرسلنا
 ا ثل حباع كعض الرسل الذيم جاءوا ك،ريعة عظمى ويل اإلسال . 
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وا قصلد مم هذه القصة هل ولله نيقا أنلمدا أسدفلم انتقمندا مدنق  نأدرونداه  أمجعدني نجعلنداه  سدلفا ومدثال لنخدريمو،  
 نإأ ا راد اب خريم ا كذكلأ صناديد وريش. 

م ا قصلد منقا ابخلصلم هنا: ولله أوملئهو أي عظماء ولمه ندإأ تلدي شدييه حبداع أيب جقدل وأضدراكه، ووللده أنلمدا وم 
جاءه  آبايتنا إتا ه  منقا ي حكلأو )أ  اد    تلي م،اكه مجداع ودريش الدذي أشدار إليده وللده أوبد  أرسدلنا مدم نديب 

لأو، وولله كعد تلي أأ  أم خق مم هذا الذي هل مقنيو )ه  أشديقلا   ا)ولني وما أيتيق  مم نيب إال بانلا كه ي تقملئ
كذلي  اع أيب جقل وحنله   ولد  أللال نملع هذا القررأ على رجل مم القريتني عظي و إال أأ بلمدة سدادة ودريش باندا 

رة ونرعدلأ بداأ رسددلله أودرب إك ا)دب مدم بلمدة نرعدلأ )أ هدد الء بداأ رسدلد  مدم وددلمق  نلد  يرتبدلا جاندب امجيدداء اب د
درييا عنق . وولله أنللال ألقي عليه أساورة مم تهبو )نه م،اكه  ا ت منه ولع صناديد وريش أعلدى رجدل مدم القدريتني 
عظي و نإأ عظمة تيني الرجلني بانا كلنرة ا اع، ولذلي مل يذبر مثله   دق هذه القصة مم وص  كعثة ملسدى عليده 

ال ا ر ادن لنا ركيو وهل م اه لقلله   وريش أهدذا سدحر وإم كده بدانروأو، ووللده أنأدرونداه   ال ال ، وولد  أاي أيقا
 أمجعنيو الداع على أأ هللا أهلكق  بلق ، وتلي إنذار حا  صل مم استئصاع صناديد وريش يل  كدر. 

،دديقة   رد ن ددل الف ددالء نحصددل مددم العددربة هددذه القصددة أمددراأ: أ دددأا: أأ الكفددار واةقلددة يتم ددكلأ حثددل هددذه ال 
 نيتم كلأ خبيلط العنكيلى مم ا)ملر العرضية اليت ال أثر دا   ويمة النفلق الملبية. 

ورنيقما: أأ نرعلأ صا ب العظمة الدنيلية اب ة صار مققلرا م للاب انتصر عليده الدذي است دعفه، وتقدد  نظدق هدذه  
 ا ية دق مرة. 

ى أأ ما كعده  صل مم دق تروب نتفتتح كده اةملدة الديت يفداد منقدا  صدلع  دادر وأإتاو  ري مفاجأة، أي يدع عل 
 على وجه ا فاجأة. 

وووعا اةملة اليت نيقا أإتاو جلااب مجري أ او، وهي مجلة امسية وأ او تقت ي أأ يكلأ جلاهبا مجلة نعليدة، )أ مدا    
 أإتاو مم معو ا فاجأة يقل  مقا  اةملة الفعلية. 

ل دحي: بنايدة عددم االسدت فاي اب ايى والتكددذيب ندال يتعددني أأ يكدلأ بددل امجاضدريم صدددر مدنق  ضددحي، وال أأ وا 
 تلي وو  عند رلية رية إت لعل كع قا ال يقت ي ال حي. 

[و ا)ظقدر أأ مجلدة أومدا ندريق  مدم 48أوما نريق  مم رية إال هي أبرب مدم أختقدا وأخدذمه  ابلعدذاب لعلقد  يرجعدلأ  
هددي أبددرب مدم أختقدداو   ملضدد  امجداع، وأأ الددلاو واو امجدداع وأأ االسدتثناء مددم أ ددلاع، ومدا كعددد أإالو   ملضدد  ريدة إال 

 امجاع، واست نا عم اللاو )أ أإالو بانية   الركط. 
 وا عددو: أهدد  ي ددت فلأ اب ايى الدديت جدداء هبددا ملسددى    دداع أهددا رايى بيددقة وعظيمددة نإيددا ي ددت فلأ هبددا  كدداكر   

 وعناده . 
 وصل  أنريق و كصي ة ا  ارن الستح ار امجالة.  
ومعو أهي أبرب مم أختقاو حيتمل أأ يراد كه أأ بل رية أتا تكلأ أعظ  مم اليت ويلقا، نيكلأ هنالدي صدفة حمذوندة   

ا ي دتلمل  أأ لداللة ا قا ، أي مم أختقا ال داكقة، بقللده تعداك أأيخدذ بدل سدفينة دصدياو، أي بدل سدفينة صدحيحة، وهدذ
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تكلأ ا ايى مرتتية   العظ  حب ب أتخر أوواى ظقلرها )أ اإلتياأ آبية كعد أخرا مش، عم عد  االرتددان مدم ا يدة 
 ال اكقة. 
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وحيتمدل مدا وداع صدا ب الك،داي أأ ا ايى ملصدلناى ابلكددرب ال ككلهدا متفاوتدة نيده وبدذلي العدادة   ا)شدياء الدديت   

  الف ل وتتفاوى منازدا نيه التفاوى الي ق، أي ختتل  رراء الناق   تف يلقا، نعلى تلي كو الناق بالمقد   تتالوى
نقاللا: رأيا رجاال كع ق  أن ل مم كعض، ورحدا اختلفدا رراء الرجدل اللا دد نيقدا نتدارة يف دل هدذا واترة يف دل تاك، 

 ومنه كيا امجماسة:          
ويدا سديدهددد                       مثدل النجدل  الديت ي دري هبددا ال داري وودد ناضدلا ا)ياريدة كددني مدم تلدق مدنق  تقدل ال  

الكملددة مددم كنيقددا م والددا:  ددا أكصددرى مددراتيق  متقاركددة وليلددة التفدداوى  ثكلددتق  إأ بنددا أعلدد  أيقدد  أن ددل، هدد  بامجلقددة 
 ا فردة ال يدرا أيم هنرناها  . 

ال وهددي ريددة جليلددة الداللددة علددى صدددق الرسددلع صددلى هللا عليدده وسددل  تكدداد تن دديق  ا يددة نددا عو: ومددا نددريق  مددم ريددة إ 
 ا)خرا. وا)خا م تعارة للمماثلة   بلها رية. 

 وعط  أوأخذمه  ابلعذابو على مجلة أوما نريق  مم ريةو )أ العذاب باأ مم ا ايى.  
 والقمل، والطلناأ، وال فادن، والد    ا اء.  والعذاب: عذاب الدنيا، وهل ما ي مل وي،ق، وتلي القحط، 
وا)خددذ حعددو: اإلصددداكة. واليدداء   أابلعددذابو لالسدددتعانة بمددا تقددلع: خدددذ الكتدداب كقددلة، أي اكتددددأمه  ابلعددذاب ويدددل  

 االستئصاع لعل تلي يفيقق  مم دفلتق ، و  هذا تعريض  هل مكة إت أصييلا ك ين القحط. 
 أ واالعرتاي، ولي  هل بالرجلن   ولله رنفا أوجعلقا بلمة ابوية   عقيه لعلق  يرجعلأو. والرجلن: م تعار لإلتعا 
 وضمائر ال يية   أنريق  وأخذمه ، ولعلق و عائدة إك نرعلأ وملئه.  
و دا [و عط  على أوأخذمه  ابلعدذابو. وا عدو: 49أوواللا اي أيقا ال ا ر ادن لنا ركي حا عقد عندك إننا  قتدوأ  

 أخذمه  ابلعذاب على يد ملسى سألله أأ يدعل هللا كك،  العذاب عنق . 
وئدداهنيتق  ملسددى كلصدد  ال ددا ر ئاهنيددة تعظددي  تمللفددا إليدده )أ ال ددا ر عنددده  بدداأ هددل العددامل وبانددا علددل  علمددائق   

أواكعدددث   ا ددددائم  سدددحرية، أي تاى أسدددياب خفيدددة ال يعرنقدددا ددددقه  وددددق أتيددداعق ، أال تدددرا إك ودددلع مدددأل نرعدددلأ لددده
  اشريم أيتلك ككل سحار علي و. 

وبدداأ ال ددا ر  يدددي الكقنددة ومددم مظدداهره حتندديط ا ددلتى الددذي كقددي كدده جثددث ا)مددلاى سددا ة مددم اليلددى ومل يطلدد  أ ددد  
 كعده  على بيفية صنعه. 
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اح نقدل يتكدرر ويعداد كطددرق و  ريدة ا)عدراي أوداللا اي ملسدى ادن لندا ركدديو، وال تندا  مدا هندا )أ اخلطداب خطدداب إمجد 
 ئتلفة. 

وورأ اةمقلر أاي أيقدا ال دا رو كددوأ ألد  كعدد ادداء   اللصدل وهدل ظداهر، و  اللود  أي كفتحدة دوأ ألد  وهدل ددق  
وياسي لكم القراءة رواية. وعلله أكل شامة  ه  اتيعلا الرس  ونيه نظر. وورأه أكل عمرو والك ائي ويعقلب إبثياى ا)لد  

و . وورأه اكم عامر ك د  ادداء   اللصدل خاصدة وهدل ل دة كدين أسدد، وبتيدا   ا صدح  بلمدة أأيدهو كددوأ ألد    الل 
كعددد اددداء، وا)صددل أأ تكددلأ  لدد  كعددد اددداء )هددا أهدداو  ددري تنييدده يفصددل كددني أأيو وكددني نعتقددا   النددداء نحددذنا 

  الرس   الة اللو . ا)ل    رس  ا صح  رعيا لقراءة اةمقلر وا)صل أأ يراعى  
وعنددلا أكركدديو الددرب الددذي دعدداه  ملسددى إك عيادتدده. والقدديط بددانلا حي دديلأ أأ لكددل أمددة راب وال حييلددلأ تعدددد ا دددة،  

 وبانا د  أرابب بثقوأ ئتلفة أعماد  وودره . ومثل تلي بانا عقائد اليلمأ. 
 طعا كه أأ أتا خبلارق العادة. وأرادوا أحا عقد عندكو ما خصي كعلمه دوأ دقك  ا است 
وبدانلا حي ديلأ أأ تلددي ا ايى معلللدة لعلدل خفيددة وياسدا علدى معددارنق  خبصدائ  كعدض ا)شددياء الديت ال تعرنقدا العامددة،  

 وباأ الكقنة يعقدوأ هبا إك تالمذ   ويلصله  ابلكتماأ. 
مل ي مندددلا كددده وإت مل يعرندددلا بندده العقدددد عدددربوا عنددده والعقددد: هدددل االئتمددداأ علددى أمدددر مقددد ، ولدددي  مددراده  كددده النيدددلءة )هدد   

اب لصلع وصلته. والياء   ولله أحا عقد عندكو متعلقة بأادنو وهي لالستعانة. و دا رأوا ا ايى علمدلا أأ رب ملسدى 
 وادر، وأأ كينه وكني عقدا يقت ي استجاكة س له. 

ا ركيو أي دعلى لنا وب،فا عنا العدذاب لند منم لدي بمدا ومجلة أإننا  قتدوأو جلاب لكال  مقدر دع عليه أادن لن  
   رية ا)عراي ألئم ب،فا عنا الرجمل لن منم ليو ا ية. 
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يأمقتدوأو اس  ناعل م تعمل   معو اللعد وهدل منصدري للم دتقيل ابلقريندة بمدا دع وللده أينكثدلأو ونظدقه وللده   

أركندا اب،د  عندا العدذاب إم م مندلأ أىن دد  الدذبراو ا يدة. ومسدلا تصدديقق  إايه    سلرة الدخاأ  كاية عم ا ،دربني
 اهتداء )أ ملسى مسى ما دعاه  إليه هداي بما   رية النازعاى أوأهديي إك ركي نت ،ىو. 

ذاب [و أي تفرن على ت رعق  ووعدده  ابالهتدداء إتا ب،د  عدنق  العد50أنلما ب،فنا عنق  العذاب إتا ه  ينكثلأ  
 أه  نكثلا اللعد. 

والنكددث: نقددض امجيددل ا ددرب ، وتقددد    وللدده أنلمددا ب،ددفنا عددنق  الرجددمل إك أجددل هدد  ابل ددله إتا هدد  ينكثددلأو   سددلرة  
 ا)عراي، وهل جماز   اخلي  ابلعقد. 

 أو. والكال  على تربيب هذه اةملة مثل الكال  على ولله رنفا أنلما جاءه  آبايتنا إتا ه  منقا ي حكل  
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[و  ددا ب،دد  51أومدا نرعددلأ   ولمدده ودداع اي وددل  ألددي  يل ملددي مصددر وهددذه ا)هددار ؤددري مددم حتدديت أنددال تيصددروأ  
عنق  العذاب كدعلة ملسى، وأضمر نرعلأ ومل ه نكث اللعد الذي وعدوه ملسى  ه  يقتدوأ، خ،دي نرعدلأ أأ يتيد  

  كعظمة نف ه ليثيتق  على هناعته، ولئال ينقل إليق  ما سأله مم ولمه دعلة ملسى وي منلا كرسالته نأعلم   ولمه تذبقه
ملسى وما  صل مم دعلته كك،  العذاب وليح يلا أأ ارتفان العذاب أمر اتفاوي إت ولمه مل يطلعدلا علدى مدا دار كينده 

 وكني ملسى مم س اع ب،  العذاب. 
مدر ابلندداء   ولمده. وبداأ يتدلك الندداء اب)مدلر ا قمدة والنداء:رن  الصلى، وإسناده إك نرعلأ جماز عقلدي، )نده الدذي أ 

الصادرة عم ا للك وا)مراء مندادوأ يعيندلأ لدذلي ورحدا مدوا   ا)مدلر الديت يدراد علد  النداق هبدا. ومدم تلدي مدا  كدي   
 ددائم  اشدريم إأ ولله تعاك   سلرة يلس  أم أتأ مد تأ أيتقدا العدق إنكد  ل دارولأو ووللده تعداك أنأرسدل نرعدلأ   ا

 ه الء ل،رتمة وليللأ وإه  لنا ل ائظلأو. 
ووو    ا قامة الثالثني للحريري  نلما جل  بأنه اكم ماء ال دماء، مدا منداد مدم ويدل ا) داء، و رمدة ساسداأ أسدتات  

اع وجداب، وشدب   ا)ستاتيم، وودوة ال،حاتيم، ال عقد هذا العقد ا يجل،   هذا اليل  ا)ددر ابجدل، إال الدذي جد
 الكدية وشاب  ، نذلي نداء إلعالأ العقد. 

 ومجلة أواعو إ  ميينة ةملة أمداو، واجملاز العقلي   أواعو مثل الذي   أومدا نرعلأو.  
 ونرعلأ ابكي عنه   هذه القصة هل  منفطاح الثاين  .  
ا مثدل هدر نجمعدا علدى أهدار وإيدا هدي لنقدر وا دد هدل نا)هار: نرون النيل وترعده، )هدا لعظمقدا جعدل بدل وا دد منقد 

النيل. نإأ باأ مقر ملي نرعلأ هذا   مدينة  منفي   ناس  اإلشارة   ولله أوهذه ا)هارو إشارة إك تفاري  النيل اليت 
أ  دب أنده الدذي  تيتد  ورب القاهرة نيتفرن النيل هبا إك نرعني عظيمني ندرن  دميداط  وندرن  رشديد  ، وتعدري ابلددلتا. و 

باأ يدعى نرن تني  )أ  تني   بانا   تلي اةقة ودمرهدا اليحدر، ولده تفداري  أخدرا صد قة ي دمى بدل وا دد منقدا 
ترعدة، مثدل ترعدة اإلمساعيليدة، وهنالدي تفداري  أخدرا تددعى الدرايح. وإأ بداأ مقدر ملكده هنييدة الديت هدي كقدرب مديندة  ركددل  

 وعه ا ،قلرة كني أهل ا دينة بأها م،اهدة لعيله . اليل  ناإلشارة إك جداوع النيل ونر 
ومعو ولله أؤري مدم حتديتو حيتمدل أأ يكدلأ ادعدى أأ النيدل جيدري  مدره، نيكدلأ أمدم حتديتو بنايدة عدم الت د ق بقللده  

ا ا لدي تعاك أبانتا حتا عيديم مم عيادم صامجنيو أي بانتا   عصمتقما. ويقلع النداق: دخلدا اليلددة الفالنيدة حتد
نددالأ، وحيتمددل أندده أراد أأ النيددل جيددري    لكتدده مددم كدددالد  أصددلاأ  إك اليحددر نيكددلأ   أحتدديتو اسددتعارة للددتمكم مدددم 
تصاري  النيدل باالسدتعارة   وللده تعداك أودد جعدل ركدي حتتدي سدرايو علدى تف دق أسدرايو كنقدر، وبداأ مثدل هدذا الكدال  

 يروو على الدأاء ل ذاجة عقلد . 
لز أأ يكلأ ا راد اب)هار مصب ا يداه الديت باندا ت دقي ا ديندة والي داتني الديت  لددا وأأ تلزيد  ا يداه بداأ  مدره   وجي  

سداد وخملامى، نقل يقلع  نه إتا شاء وط  عنق  ا اء على حنل ولع يلس  أأال تروأ أين أو  الكيل وأم خق ا نمللنيو 
 أي ال ؤري إال  مري، وود ويل: بانا ا)هار ؤري حتا وصره.  نيكلأ معو أمم حتيتو مم حتا أمري
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واالسددتفقا    أأنددال تيصددروأو تقريددري جدداء التقريددر علددى النفددي حتقيقددا إلوددراره   ددن أأ ا قددرر يفددرض ددد  اإلنكددار نددال   

 ينكروأ. 
قطعدة حعدو أكدلو لإلضدراب االنتقدايل. والتقددير: كدل [و أأ و من52أأ  أم خق مم هذا الذي هل مقني وال يكداد ييدني  

أأم خق، واالستفقا  الالز  تقديره كعدها تقريري. ومقصلده: تص ق شأأ ملسى   نفلسق   شياء هي عدلارض لي دا 
أم مد ثرة انتقدل مدم تعظدي  شددأأ نف ده إك إظقدار اليدلأ كيندده وكدني ملسدى الدذي جداء حيقددر دينده وعيدادة ولمده إايه، نقدداع: 

 خق مم هذا. واإلشارة هنا للتحقق. وجاء اب لصلع الدعاء أأ م ملأ الصلة شيء عري كه ملسى. 
وا قني كفتح ا ي : الذليل ال عي ، أراد أنه دريب لي  مم أهل كيلى ال،ري   مصدر ولدي  لده أهدل يعتدمل هبد ، وهدذا  

كقلدة النصددق، وال مقدا  مياهدداة  دن ينددتق  صددا يه  سف دطة وت،دد يب إت لدي  ا قددا  مقدا  انتصددار  دن حيقددر القدائ  نيدده
 ك ع  امجاع. 

وأشددار كقللدده أوال يكدداد ييددنيو إك مددا بدداأ   منطددق ملسددى مددم امجي ددة والفقاهددة بمددا  كددى هللا   ا يددة عددم ملسددى  
و، ولي  أوأخي هاروأ هل أنصح مين ل ام نأرسله معي ردا يصدوينو و  ا)خرا أوا لل عقدة مم ل اين يفققلا وليل

مقا  ملسى يلمئذ مقا  خطاكة وال تعلي  وتذبق  ن تكدلأ ولدة الفصدا ة نقصدا   عملده، ولكنده مقدا  اسدتدالع و جدة 
نيكفي أأ يكلأ وادرا على إكال  مراده ولل كصعلكة وود أزاع هللا عنه تلدي  دني تفدر  لددعلة كدين إسدرائيل بمدا وداع أودد 

 أوتيا س لي اي ملسىو. 
ع تلي  ا يعل  مم  اع ملسى ويل أأ يرسله هللا  ني بداأ   كيدا نرعدلأ ندذبر تلدي مدم  الده ليدذبر ولعل نرعلأ وا 

الناق  مر ودمي نإأ نرعلأ الذي كعث ملسى   زمنه هل  منفطاح الثاين  وهل اكم  رعم ي  الثداين  الدذي ولدد ملسدى 
ودداع لده أأمل نركدي نينددا وليددا وليثددا نيندا مددم    أايمده وريب عندده، وهددذا يقت دي أأ  منفطدداح  بداأ يعدري ملسددى ولدذلي

 عمرك سننيو. 
وأما رسللنا حممد صلى هللا عليه وسل  نلما أرسل إك أمة تاى نصا ة وكالدة وبانا معجملتده القدررأ ا عجدمل   كالدتده  

 ونصا ته وبانا صفة الرسلع الفصا ة لتكلأ له ا كانة اةليلة   نفلق ولمه. 
ينيو ويكاد أأ ال ييني، وود تقد  القلع   مثله عند ولله تعاك أنذحبلها وما بادوا يفعللأو   سلرة ومعو أوال يكاد ي 

 اليقرة. 
[و  ا ت مم وصفه ملسى حقني وال يكاد ييني أنه 53أنللال ألقي عليه أساورة مم تهب أو جاء معه ا الئكة مقرتنني  

أنلدلال ألقدي عليده أسداورة مدم تهدبو ترويدا   إ الدة بلنده رسدلال مدم هللا،  مكذب له دعلاه الرسالة عم هللا نرن عليه وللده
 ونرعلأ ةقله أو ؤاهله خييل لقلمه أأ للرسالة شعارا ب،عار ا للك. 

 وأللالو  ري حت يض م تعمل   التعجيمل مثل ما   ولله أوواللا للال نملع هذا القررأ على رجل مم القريتني عظي و.  
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مددي وهددل م ددتعمل هنددا   اإلنددملاع، أي هددال ألقددي عليدده مددم ال ددماء أسدداورة مددم تهددب، أي سددلره الددرب هبددا واإللقدداء: الر  
 ليجعله ملكا على ا)مة. 

 وورأ اةمقلر أأساورةو، وورأ  ف  عم عاص  ويعقلب أأسلرةو.  
اء عدم امجدروي بمدا وا)ساورة: مج  أسلار ل ة   سلار. وأصل اةم  أساوير ئف  حبذي إشيان الك درة م عدلض ادد 

 علضا   زمدوة مج  زنديق إت  قه زمديق. وأما سلار نيجم  على أسلرة. 
وال لار:  لقة عري ة مم تهب أو ن ة حتيط ابلرسغ، وهل عند معظد  ا)مد  مدم  ليدة الن داء امجرائدر ولدذلي جداء    

أمة لقل  هل أسقه . وبداأ ال دلار مدم شدعار ا ثل  لل تاى سلار لطمتين  أي لل  رة لطمتين، واله أ د ا)سرا لطمته 
ا لددلك كفددارق ومصددر يلددي  ا لددي سددلاريم. ووددد بدداأ مددم شددعار الفراعنددة لددي  سددلاريم أو أسددلرة مددم تهددب ورحددا جعلددلا 
سلاريم على الرس ني ورخريم على الع ديم. نلما ختيل نرعلأ أأ رتية الرسالة مثل ا لي   ب انتقادها هل مدم شدعار 

 ه  أمارة على انتفاء الرسالة. ا للك عند
 وأأوو للرتديد، أي إأ مل تلق عليه أساورة مم تهب نلتج، معه هنلائ  مم ا الئكة شاهديم له ابلرسالة.   
ومل أو  على أهد  بدانلا يثيتدلأ وجدلد ا الئكدة اب عدو ا عدروي عندد أهدل الدديم اإلددي نلعدل نرعدلأ تبدر ا الئكدة جمداراة  

  منده أأ هلل مالئكدة أو حندل تلدي   مقدا  الددعلة ندأراد إنحامده  أ أيا معده اب الئكدة الدذيم يظقدروأ  لسى إت لعله مسد
 له. 
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وأمقرتننيو  اع مم أا الئكةو، أي مقرتنني معده نقدذه امجداع م بددة  عدو أمعدهو لدئال حيمدل معدو ا عيدة علدى إرادة أأ   

 د : ورنته كه ناورتأ، أي مقرتنني حلسى وهل اورتاأ النصق لنصقه. ا الئكة ت يده ابلقلع مم ول 
[و أي نتفرن عم نداء نرعلأ ولمه أأ أثدر كتمليقده   نفدلق ملئده 54أناست   ولمه نأهناعله إه  بانلا ولما ناسقني  

قدداع مددم  الددة التأمددل   خلدد  نعجلددلا كطاعتدده كعددد أأ بددانلا متقيئددني التيددان ملسددى  ددا رأوا ا ايى. ناخلفددة م ددتعارة لالنت
 هناعة نرعلأ والتثاول   اتياعه إك التعجيل ابالمتثاع له بما خي  ال،يء كعد التثاول. 

وا عو يرج  إك أنه است   عقلد  نأسرعلا إك التصديق حا والده كعدد أأ صددولا ملسدى   نفلسدق   دا رأوا رايتده ندملوال  
ل ، وهد  الدذيم   ددروا جملد  دعدلة ملسددى هد الء هد  ا ددأل الدذيم بدانلا   صددحية ورنعدا. وا دراد بأولمددهو هندا كعدض القدد

 نرعلأ. 
وال ني والتاء   أاست  و للميال ة   أخ  مثل وللده تعداك أإيدا اسدتملد  ال،ديطاأو وودلد : هدذا نعدل ي دتفمل د دب  

 امجلي . 
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هل شأأ أإأو إتا جداءى   ددق مقدا  التأبيدد ندإأ   ومجلة أإه  بانلا ولما ناسقنيو   ملض  العلة ةملة نأهناعله بما 
بله  ود بانلا ناسقني أمر كني ضرورة أأ ملسى جاءه  نددعاه  إك تدرك مدا بدانلا عليده مدم عيدادة ا)صدنا  ندال يقت دي 

بدانلا     ا قا  أتبيد بله  ناسدقني، أي بدانريم. وا عدو: أهد  إيدا خفدلا لطاعدة رأق الكفدر لقدرب عقدده  ابلكفدر )هد 
 ي دلأ نرعلأ نلما  صل د  تردد   شأنه كيعثة ملسى عليه ال ال  مل يليثلا أأ رجعلا إك هناعة نرعلأ  دىن سيب. 

 وا راد ابلف ق هنا: الكفر، بما واع   شأه    رية ا)عراي أسأوريك  دار الفاسقنيو.  
[و عقدب مدا م دى مدم القصدة 56لفا ومدثال لنخدريم [ نجعلدنق  سد55أنلما أسدفلم انتقمندا مدنق  ندأدرونق  أمجعدني  

اب قصددلد وهددل هددذه ا)مددلر الثالثددة ا رتتيددة ا تفددرن كع ددقا علددى كعددض وهددي: االنتقددا ، ندداإلدراق، ناالعتيددار هبدد    ا)مدد  
 كعده . 

نتقدا  هللا وا)س : ال  ب ا ،لب حبملأ وبدر، وأهنلق على صني  نرعلأ وولمده نعدل أأسدفلمو )نده نعدل يرتتدب عليده ا 
 منق  انتقاما بانتقا  ا س  )ه  عصلا رسلله وصمملا على شربق  كعد ظقلر رايى الصدق  لسى عليه ال ال . 

ناسدددتعق أأسدددفلمو  عدددو عصدددلم للم،ددداهبة، وا عدددو: نلمدددا عصدددلم عصدددياأ العيدددد ركددده ا دددنع  عليددده ككفدددراأ النعمدددة، وهللا  
يل عليه أأ يتص  ابل  ب علدى امجقيقدة، نيد وع ا عدو إك أأ هللا عداملق   ي تحيل عليه أأ يتص  اب س  بما ي تح

 بما يعامل ال يد ا أسلي عيدا أسفه نل  يرتك لر ة سيده م لكا. 
 ونعل أس  واصر نعدي إك ا فعلع ابدمملة.  
لالنتقدا  مدنق  نددع إمهندة أداة  و  ولله أنلما أسفلمو إجياز )أ بله  م سفني مل يتقد  له تبر  ن ييو أنده بداأ سدييا 

 التلويا كه على أنه ود  صل، والتقدير: نأسفلم نلما أسفلم انتقمنا منق . 
 واالنتقا  تقد  معناه ورييا عند ولله تعاك أنإم منق  منتقملأو.  
الأ نعدل أانتقمنداو مد وع وإيا عط  أنأدروناه و ابلفاء على أانتقمنا منق و م  أأ إدراوق  هل عني االنتقا  منق ، إما  

كقدرم االنتقا  منق  نيكدلأ عطد  أنأدرونداه و ابلفداء بدالعط    وللده أأأ يقدلع لده بدم نيكدلأو، وإمدا أأ ؤعدل الفداء 
زائدة لتأبيد ت يب أأسفلمو   اإلدراق، وأصل الرتبيب: انتقمنا منق  أدروناه ، على أأ مجلة أنأدروناه و ميينة ةملة 

نمليدى الفاء لتأبيد معو التييني، وإما أأ ؤعل الفاء عاهنفة مجلدة أانتقمنداو علدى مجلدة أناسدت   ولمدهو  أانتقمنا منق و
نأدروناه  أمجعني وتكلأ مجلة أانتقمناو منق  معرتضة كني اةملة ا فرعة وا فرعة عنقا، وتقد  نظدق هدذا عندد وللده تعداك 

 أنانتقمنا منق  نأدروناه    الي و. 
 إدراوق  أأ هللا جعلق  سلفا لقل  رخريم، أي أيتلأ كعده .  ونرن على 
وال ددل  كفددتح ال ددني ونددتح الددال    وددراءة اةمقددلر: مجدد  سددال  مثددل: خددد  خلدداد ، و ددرق مجددارق. وال ددال  الددذي   

ي أأ مددم ي ديق ددقه   اللجددلد أو   عمدل أو مكدداأ، و دا تبددر االنتقدا  بدداأ ا دراد ابل ددل  هندا ال ددال    االنتقدا ، أ
كعدده  سديلقلأ مثدل مددا لقدلا. وودرأ  دملة و ددده والك دائي أسدلفاو ك د  ال ددني وضد  الدال  وهدل مجدد  سدلي  اسد  للفريددق 

 الذي سل  وم ى. 
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وا ثدل: النظدق وا ،دداكه، يقداع: مثدل  كفتحتددني  بمدا يقدداع شديه، أي  اثدل. ودداع أكدل علددي الفارسدي: ا ثدل وا ددد يدراد كدده   
م . وأهنلق ا ثل على الزمه على سييل الكناية، أي جعلناه  عربة لنخريم يعلملأ أه  إأ عمللا مثل عملق  أصاهب  اة

 مثل ما أصاهب . 
وجيدلز أأ يكددلأ ا ثددل هنددا حعددو امجددديث العجيددب ال،ددأأ الددذي ي ددق كددني الندداق م ددق ا)مثدداع، أي جعلندداه  لنخددريم  

 ثق .  ديثا يتحدثلأ كه ويعظق  كه حمد
ومعو ا خريم الناق الذيم ه  رخر  اثل د     ني هذا الكال  نتعني أه  ا ،ربلأ ا كذكلأ للرسلع صلى هللا عليده  

وسل  نإأ ه الء ه  رخر ا)م  ا ،اهبة لقل  نرعلأ   عيادة ا)صنا  وتكذيب الرسلع. ومعو الكال : نجعلناه  سدلفا 
 لك  ومثال لك  ناتعظلا كذلي. 

 ويتعلق ألنخريمو بأسلفا ومثالو على وجه التنازن.  
[ ووداللا أردتندا خدق أ  هدل مددا ضدركله لدي إال جددال كدل هد  وددل  57أو دا ضدرب اكدم مدرمي مدثال إتا ولمدي مندده يصددوأ  

[و عط  وصة مم أواصي  بفره  وعناده  علدى مدا م دى مدم  كايدة أوداويلق ، جدرى   جمادلدة مدنق  58خصملأ 
 ى هللا عليه وسل . م  النيب صل

وهذا تصدير واقيد كني يدي وللده أو دا جداء عي دى ابليينداىو ا ايى الدذي هدل ا قصدلد مدم عطد  هدذا الكدال  علدى  
 تبر رسالة ملسى عليه ال ال . 

ع واورتاأ الكال  بأ او ا فيدة وجلد جلاهبا عند وجلد شرهنقا، أو تلويته، يقت ي أأ م ملأ شرط أ او معلل  امجصل  
ومعلل  الملماأ نقل إشارة إك  ديث جرا ك يب مثل ضركه ضارب مجاع مدم أ دلاع عي دى، علدى أأ ودلد  أأدتندا خدق 
أ  هددلو حيتمددل أأ يكددلأ جددرا   أثندداء اجملادلددة   شددأأ عي ددى، وحيتمددل أأ يكددلأ جمددرد  كايددة شدديقة أخددرا مددم شدديه 

هللا عليه وسدل  وا  مندلأ مدم جددع جدرا مد  ا ،دربني، ويمليدده عقائده ، نفي هذه ا ية إمجاع ييينه ما كعرنه النيب صلى 
 كيام ولله أإأ هل إال عيد أنعمنا عليه وجعلناه مثال ليين إسرائيلو وهذه ا ية مم أخفى ري القررأ معو مرادا. 

وزاد مدم عندده  وود اختل  أهل التف ق   سيب نملوع هذه ا ية وما ييني إمجادا علدى ثالثدة أودلاع تبرهدا   الك،داي 
ا تماال راكعا. وأظقر ا)ولاع ما تبره اكم عطية عم اكم عياق وما تبره   الك،اي وجقا رنيا ووجقا رلثا أأ ا ،ربني 
 ا مسعلا مم النيب صلى هللا عليه وسدل  كيداأ  إأ مثدل عي دى عندد هللا بمثدل أد   ولدي  خلقده مدم دوأ أب  عجدب مدم 

أو تلي ويل أأ تنملع سلرة رع عمراأ )أ تلي ال لرة مدنية وسلرة الملخري مكية  وداللا: خلق رد  مم دوأ أب وال أ   
حنم أهدا مم النصارا )ه  عيدوا ردميا وحنم عيدم ا الئكة  أي يدنعلأ ما سفقق  كه النيب صلى هللا عليه وسدل   أ 

ة  ولعلق  واللا تلي عم ؤاهل حا جاء   القررأ  قه أأ ي فه النصارا  ننملع ولله تعاك أو ا ضرب اكم مرمي مثالو ا ي
 مم رد على النصارا  . 
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والذي جرا عليه أبثر ا ف ريم أأ سيب نملودا اإلشارة إك ما تقد    سلرة ا)نيياء عند ولله تعاك أإنك  وما تعيددوأ  
عليدده وسددل   أخاصددة لنددا و دتنددا أ   مدم دوأ هللا  صددب جقددن و إت ودداع عيددد هللا كدم الملكعددرا ويددل إسددالمه للندديب صدلى هللا

ةمي  ا)م   نقاع النيب صلى هللا عليده وسدل   هدل لكد  و ددتك  وةميد  ا)مد   ، وداع:  خصدمتي ورب الكعيدة أل دا 
تدملع  أأ عي ددى كددم مدرمي ندديب ووددد عيدتدده النصدارا نددإأ بدداأ عي ددى   الندار نقددد رضددينا أأ نكددلأ حندم وأدتنددا معدده  نفددرح 

مدم ا ،دربني وضدد  أهدل مكددة كدذلي ندأنملع هللا تعدداك أإأ الدذيم سدديقا دد  مندا امج ددو أولئدي عنقددا  ككالمده مدم   ددر
 ميعدوأو   سلرة ا)نيياء ونمللا هذه ا ية ت،ق إك ةاجق . 

د وكعض ا ف ريم يمليد   رواية بال  اكم الملكعرا  وود عيدى كنل ملديح ا الئكدة ندإأ بداأ عي دى وا الئكدة   الندار نقد  
رضددينا  . وهددذا يددتالء  مدد  كندداء نعددل أضددربو للمجقددلع )أ الددذي جعددل عي ددى مددثال جملادلتدده هددل عيددد هللا كددم الملكعددرا، 
ولدي  مدم عددادة القدررأ ت دمية أمثالدده، ولدل بداأ ا ثددل م درواب   القدررأ لقدداع: و دا ضدركنا اكددم مدرمي مدثال، بمددا وداع كعددده 

عديدة نعدل أيصددوأو حبدري أمدمو االكتدائيدة دوأ  دري أعدمو ومد  وللده أمدا أوجعلناه مثال ليين إسرائيلو. ويدتالء  مد  ت
 ضركله لي إال جدال كل ه  ول  خصملأو )أ الظاهر أأ ضمق النصب   أضركلهو عائد إك اكم مرمي. 
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ا عيددى مددم دوأ هللا مثلدده نددإتا  وا دراد اب ثددل علددى هدذا ا ثددل كدده وا ،دديه كده، )أ اكددم الملكعددري نظدر ردددتق  كعي ددى   أهدد  

 بانلا   النار باأ عي ى بذلي. 
وال ينابد هذا اللجه إال ما جرا عليه عد ال لر   ترتيب النملوع مم عد سلرة ا)نيياء  الديت باندا ريتقدا سديب اجملادلدة   

ل سلرة ا)نيياء متأخرة متأخرة   النملوع عم سلرة الملخري، ولعل تصحيح هذا اللجه عنده  ككر ابإلكطاع على مم جع
  النملوع عم سلرة الملخري كل جيب أأ تكلأ ساكقة  ن تكلأ هذه ا ية مذبرة ابلقصدة الديت باندا سديب ندملوع سدلرة 
ا)نييدداء، ولددي  ترتيددب النددملوع حتفددق عليدده وال ححقددق ال ددند نقددل يقيددل مندده مددا ال معددارض لدده. علددى أندده وددد تنددملع ا يددة م 

  تلحق ك لرة نمللا ويلقا.
نددإتا رجددح أأ تكددلأ سددلرة ا)نييدداء نمللددا ويددل سددلرة الملخددري بدداأ اةددلاب القدداهن  الكددم الملكعددري   وللدده تعدداك نيقددا أإأ  

الذيم سيقا د  منا امج و أولئي عنقا ميعدوأو )نه يعين أأ عد  مشلع ولله أإنك  ومدا تعيددوأ مدم دوأ هللا  صدب 
امجكد  نيقدا إيدا أسدند إك معيدلداى ا ،دربني ال إك معيدلد النصدارا  جقن و لعي ى معلل  لكل مم له نظر وإنصاي )أ

ووليل مم ويائل العرب اليت مل تقصد ابخلطاب القررين أايمئذ، و ا أجاهب  النيب صلى هللا عليه وسل   أ ا ية ةمي  ا)م  
امجني الذيم شدقد دد  القدررأ كرنعدة إيا عو ا عيلداى اليت هي مم جن  أصنامق  ال تفقه وال تتص  كملباء، خبالي الص

الدرجة ويل تلي ا ية وكعدها، إت ال لي    تلي، ويكدلأ اةدلاب ا دذبلر هندا   سدلرة الملخدري كقللده أمدا ضدركله لدي 
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إال جدددالو جددلااب إمجاليددا، أي مددا أرادوا كدده إال التمليدده )هدد  ال خيفددى علدديق  أأ ريددة سددلرة ا)نييدداء تفيددد أأ عي ددى لددي  
 ن ، وا قا  هنا مقا  إمجاع )أ هذه ا ية إشارة وتذبق إك ما سيق مم امجادثة  ني نملوع رية سلرة ا)نيياء.  صب جق

وورأ مند  واكدم عدامر والك دائي وأكدل ككدر عدم عاصد  وأكدل جعفدر وخلد  أيصددوأو ك د  الصداد مدم الصددود إمدا حعدو  
لأ عم القررأ )هد  أوأدلا جبددد  أأ   القدررأ تناو دا، وإمدا اإلعراض وا عرض عنه حمذوي لظقلره مم ا قا ، أي يعرض

 على أأ ال   ل ة   م ارن صد حعو ض  مثل ل ة ب ر الصاد وهل ولع الفراء والك ائي. 
 وورأ اكم بثق وأكل عمرو و ملة و ف  عم عاص  ويعقلب كك ر الصاد وهل الصد حعو ال جي  والص ب.  
يصدد يلأ وي دجلأ مددم ا تجداو اكددم الملكعدرا اب ثددل كعي دى   وللدده، معجيدني كفلجدده وظقددلر  وا عدو: إتا وددريش ولمدي 

  جته ل ع  إدرابق   راتب اال تجاو. 
والتعيق عم وريش كعنلاأ أولميو. للتعجيب مدنق  بيد  نر دلا مدم ت لدب اكدم الملكعدرا علدى النديب صدلى هللا عليده وسدل   

م  أه  ولمي ولي لا ول  عي ى وال أتيدان دينده نكداأ ندر ق  ظلمدا مدم توي أكملعمق و   أمر عي ى عليه ال ال ، أي 
 القرىب، واع زهق:          

وظلدد  توي القدددرىب أشدددد م دددداضة                      علدددى ا دددرء مدددم وودد  امج دددا  ا قندددد وأمدددمو   وللددده أمندددهو علدددى   
أ الفعددل إيددا يتعدددا إليدده حبددري أعددمو، وال أأ ال ددمق اال تمددالني لي ددا لتعديددة أيصدددوأو إك مددا   معددو ا فعددلع، )

اجملرور هبا عائدد إك القدررأ ولكنقدا متعلقدة بأيصددوأو تعلقدا علدى معدو االكتدداء، أي يصددوأ صددا مشدئا منده، أي مدم 
 ا ثل، أي ضرب د  مثل نجعللا تلي ا ثل سييا للصد. 

م الملكعرا  ني وادا للنيب صلى هللا عليه وسل  نأعادوها. نقذا  كايدة وواللا مجيعا: ردتنا خق أ  هل، تلقفلها مم ن  اك 
لقلع اكم الملكعرا: إني تملع  أأ عي ى نديب وودد عيدتده النصدارا ندإأ بداأ عي دى   الندار ودد رضدينا أأ نكدلأ وردتندا   

 النار. 
ى رددتق ، أي نقدد لملمدي أندي جعلدا واالستفقا    ولله أأردتنا خق أ  هلو تقريري للعلد   أ النديب يف دل عي دى علد 

 أهال للنار مم بنا تف له نأمر ردتنا هني. 
 وضمق الرن    أما ضركلهو عائد إك اكم الملكعرا وولمه الذيم أعجيلا ككالمه وواللا حلجيه.   
لا لدي تلدي ا ثدل وضمق النصب ال ائب جيلز أأ يكلأ عائدا إك ا ثل   ولله أو ا ضرب اكم مدرمي مدثالو، أي مدا ضدرك 

إال جدال منق ، أي حماجدة وإنحامدا لدي ولي دلا حعتقدديم هدلأ أمدر رددتق  عندده ، وال كطداليني ا يدمل كدني امجدق والياهندل، 
 نإه  ال يعتقدوأ أأ عي ى خق مم ردتق  ولكنق  أرادوا جماراة النيب   ولله ليف لا إك إلملامه حا أرادوه مم ا ناو ة. 
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وجيلز أأ يكلأ ضمق النصب   أضركلهو عائدا إك مصددر مدأخلت مدم نعدل أووداللاو، أي مدا ضدركلا تلدي القدلع، أي   
 ما والله إال جدال. نال رب حعو اإلجياد بما يقاع: ضرب كيتا، وولع الفرزدق:          

جلددده أو للحددداع، نيجدددلز أأ ينتصدددب ضدددركا عليدددي العنكيدددلى كن دددجقا واالسدددتثناء   أإال جددددالو مفدددر  للمفعدددلع )  
أجدددالو علددى ا فعددلع )جلدده، أي مددا ضددركله ل،دديء إال للجدددع، وجيددلز أأ ينصددب علددى امجدداع كتأويلدده حجددادلني أي مددا 

 ضركله    اع مم أ لاد  إال    اع أه  جمادللأ ال م منلأ كذلي. 
وإظقاره  مم امجج  ما ال يعتقدونده اليقدا علدى وولله أكل ه  ول  خصملأو إضراب انتقايل إك وصفق  حبب اخلصا   

 عامتق . 
 واخلص  كك ر الصاد: شديد التم ي ابخلصلمة واللجاو م  ظقلر امجق عنده، نقل يظقر أأ تلي لي  حبق.  
 وورأ اةمقلر أأردتناو كت قيل ادمملة الثانية. وورأه عاص  و ملة والك ائي كت فيفقا.  
[و  ددا تبددر مدا ي،ددق إك وصددة جدداع اكددم الملكعددرا   وللدده 59يده وجعلندداه مددثال ليدين إسددرائيل أإأ هدل إال عيددد أنعمنددا عل 

تعدداك أإنكدد  ومددا تعيدددوأ مددم دوأ هللا  صددب جقددن و، وبدداأ سدديب جدالدده هددل أأ عي ددى وددد عيددد مددم دوأ هللا مل يددرتك 
الددذيم ادعددلا إديتدده وعيدددوه وهدد   الكددال  ينق ددي دوأ أأ يددردي كتقريددر عيلديددة عي ددى دددذه ا ناسددية، إظقددارا خلطددل رأي

 النصارا  رصا على االستدالع للحق. 
وود وصر عي ى على العيلدية على هنريقة وصر القلب للرد على الذيم زعمله إدا، أي ما هل إال عيد ال إله )أ اإلديدة  

نلي دا لده خصلصدية ممليدة علدى كقيدة تنا  العيلدية. م باأ ولله أأنعمنا عليهو إشارة إك أنه ود ن ل كنعمة الرسالة، أي 
 الرسل، ولي  تكلينه كدوأ أب إال إرهاصا. 

وأما ولله أوجعلناه مثال ليين إسرائيلو نقل إكطاع ل،يقة الذيم أدله كتلأق  أأ بلنده خلدق ككلمدة مدم هللا يفيدد أنده جدملء  
أ عربة عجييدة   كدين إسدرائيل )هد  بدانلا مم هللا نقل  قيق ابإلدية، أي باأ خلقه   كطم أمه دوأ أأ يقرهبا تبر ليكل 

ود ضع  إ اه  ابل يب وكعد عقده  إبرساع الرسل نيعث هللا عي ى جمددا لإل داأ كيدنق ، ومربهندا حعجملاتده علدى عظد  
أهدل ودرة هللا، ومعيدا لت،ري  هللا كين إسرائيل إت جعل نيق  أنيياء ليكلأ تلدي سدييا لقدلة اإل داأ نديق ، ومظقدرا لف ديلة 

الف ل الذيم رمندلا كده ولعنداد الدذيم مدنعق  الددن  عدم  درمتق  مدم االعدرتاي حعجملاتده نناصديله العدداء وسدعلا للتنكيدل كده 
 ووتله نعصمه هللا منق  ورنعه مم كينق  ناهتدا كه أولا  وانتنت كه رخروأ. 

 و. نا ثل هنا حعو العربة بالذي   ولله رنفا أنجعلناه  سلفا ومثال لنخريم 
و  وللدده أليددين إسددرائيلو إشددارة إك أأ عي ددى مل ييعددث إال إك كددين إسددرائيل وأندده مل يدددن دددق كددين إسددرائيل إك اتيددان ديندده،  

ومددم اتيعددله مددم دددق كددين إسددرائيل   عصددلر الكفددر وال،ددرك نإيددا تقلدددوا دعلتدده )هددا تنقددذه  مددم ظلمدداى ال،ددرك واللثينددة 
 والتعطيل. 

[و   ددا أشددارى ا يددة ال دداكقة إك إكطدداع ضدداللة الددذيم زعمددلا 60نك  مالئكددة   ا)رض خيلفددلأ أولددل ن،دداء ةعلنددا مدد 
عي ى عليه ال ال  اكنا هلل تعاك، مم وصره على بلنه عيدا هلل أنع  هللا عليه ابلرسدالة وأنده عدربة ليدين إسدرائيل عقدب تلدي 

عدداء كنددلة ا الئكددة هلل تعدداك ا تقددد   كايتقددا   وللدده إبكطدداع مددا  اثددل تلددي ال دداللة، وهددي ضدداللة كعددض ا ،ددربني   اد
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أوجعللا له مم عياده جملءاو ا ايى نأشق إك أأ ا الئكة عياد هلل تعاك جعل مكاه  العلامل العليا، وأنده لدل شداء ةعلقد  
مدا هدل إال وضد  جبعدل مم سكاأ ا)رض كدال عم الناق، أي أأ بله  مم أهل العلامل العليا مل يكم واجيدا دد  ابلدذاى و 

مم هللا تعاك بما جعل لألرض سدكام، ولدل شداء هللا لعكد  نجعدل ا الئكدة   ا)رض كددال عدم النداق، نلدي  ت،دري  
هللا إايه  ك كين العلامل العليا حلجب كنل   هلل وال حقتض دد  إديدة، بمدا مل يكدم ت،دري  عي دى كنعمدة الرسدالة وال اييدمله 

 مقت يا له إدية وإيا هل جبعل هللا وخلقه. ابلتكلأ مم دوأ أب 
 وجعل شرط أللو نعال م تقيال للداللة على أأ هذه ا ،يئة مل تملع  كنة  أ يعلض للمالئكة سكو ا)رض.  
 ومعو أممو   ولله أمنك و اليدلية والعلض باليت   ولله تعاك أأرضيت  ابمجياة الدنيا مم ا خرةو.  
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 واجملرور متعلق بأجعلناو، وود  على مفعلع الفعل لالهتما  حعو هذه اليدلية لتتعمق أنقا  ال امعني   تدكرها.   
ومجلة أ  ا)رض خيلفدلأو كيداأ   دملأ شديه اةملدة إك وللده أمدنك و و دذي مفعدلع أخيلفدلأو لداللدة أمدنك و عليده،  

 بلأ اةملة كيام   ملأ أمنك و.   وتقدمي هذا اجملرور لالهتما  حا هل أدع على
وهدددذا هدددل اللجددده   معدددو ا يدددة وعليددده درو ابققدددلأ. وحماولدددة صدددا ب الك،ددداي  دددل أمدددنك و علدددى معدددو االكتدائيدددة  

 واالتصاع ال يالوي سياق ا ايى. 
ا كينقمدددا أوإنددده لعلددد  لل ددداعة ندددال ادددرتأ هبددداو ا)ظقدددر أأ هدددذا عطددد  علدددى مجلدددة أوإنددده لدددذبر لدددي ولقلمددديو ويكدددلأ مددد 

 م تطرداى واعرتاضا اوت ته ا ناسية. 
  ا أشي  مقا  إكطاع إدية دق هللا كدالئل الل دانية ثين العناأ إك إثياى أأ القررأ  ق، علدا على كدء.  
 وهذا بال  ملجه مم جانب هللا تعاك إك ا نكريم يل  اليعث، وجيلز أأ يكلأ مم بال  النيب صلى هللا عليه وسل .  
وضمق ا ذبر ال ائب   وللده أوإنده لعلد  لل داعةو مدراد كده القدررأ وكدذلي ن دره امج دم ووتدادة وسدعيد كدم جيدق نيكدلأ  

هدددذا ثنددداء رمندددا علدددى القدددررأ، نالثنددداء علدددى القدددررأ اسدددتمر متصدددال مدددم أوع ال دددلرة رخدددذا كع ددده حبجدددمل كعدددض مدددت لال 
   أ القررأ أعل  الناق كلولن ال اعة. اب عرتضاى وا  تطرداى ومت لصا إك هذا الثناء ا)خق

ويف ره ما تقد  مم ولله أابلذي أو ي إلييو وييينده وللده كعدده أهدذا صدراط م دتقي و، علدى أأ ورود مثدل هدذا ال دمق  
   القررأ مرادا كه القررأ بثق معلل  مم دق معاد ن ال على وجلد معاده. 

ابلدديم اخلددا  لل،ددرائ  نلد  ييددق كعدد جمدديء القددررأ إال انتظدار انتقدداء العددامل.  ومعدو حتقيددق أأ القدررأ علدد  لل دداعة أنده جدداء 
وهذا معو ما روي مم ولع الرسلع صلى هللا عليه وسل   كعثدا أم وال داعة بقداتني، وودرأ كدني ال دياكة واللسدطى م،دقا 

 إليقما  ، وا ،اهبة   عد  الفصل كينقما. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



رأ إسناد جمازي )أ القررأ سيب العل  كلودلن ال داعة إت نيده الددالئل ا تنلعدة علدى وإسناد أعل  لل اعةو إك ضمق القر  
 إمكاأ اليعث ووولعه. 

وجيلز أأ يكلأ إهنالق العل  حعو ا عل ، مم استعماع ا صدر حعدو اسد  الفاعدل ميال دة   بلنده حمصدال للعلد  ابل داعة  
 إت مل يقاركه   تلي بتاب مم بتب ا)نيياء. 

 مسب هذا اجملاز أو ا يال ة التفري    ولله أنال ارتأ هباو )أ القررأ مل ييق ) د مرية   أأ اليعث واو .  وود 
وعم اكم عياق وجماهد ووتادة أأ ال مق لعي ى، وأتولله  أ نملوع عي ى عالمة ال اعة، أي سيب عل  ابل اعة، أي  

وع ال دليل عليه وينابده إظقار اس  عي ى   ولله أو ا جداء عي دىو كقرهبا، وهل أتويل كعيد نإأ تقدير م اي وهل نمل 
 إ . 

 وجيلز عندي أأ يكلأ ضمق أإنهو ضمق شأأ، أي أأ ا)مر ا ق  لعل  الناق كلولن ال اعة.  
 وعدي نعل أنال ارتأ هباو ابلياء لت مينه معو: ال تكذكم هبا، أو الياء حعو أ و الظرنية.  
[و  جيلز أأ يكلأ ضمق ا تكل  عائدا إك هللا تعاك، أي اتيعدلا مدا أرسدلا إلديك  مدم  61ذا صراط م تقي  أواتيعلأ ه 

بالمي ورسليل، جراي على دالب ال دمائر مدم أوع ال دلرة بمدا تقدد ، ندا راد ابتيدان هللا: اتيدان أمدره وهيده وإرشداده الدلارد 
هللا اثيل المتثاد  ما دعداه  إليده  أ شديه  داع ا متثلدني أمدر هللا حبداع على ل اأ رسلع هللا صلى هللا عليه وسل ، ناتيان 

ال الكني صراهنا دد  عليه دليل. ويكلأ هذا بقلله   سلرة ال،لرا أوإني لتقدي إك صراط م تقي  صدراط هللا الدذي 
 له ما   ال ماواى وما   ا)رضو. 

 سل  كتقدير: وول اتيعلأ، ومثله   القررأ بثق. وجيلز أأ يكلأ عائدا إك النيب صلى هللا عليه و  
واإلشددارة   أهددذا صددراط م ددتقي و للقددررأ ا تقددد  تبددره   وللدده أوإندده لعلدد  لل دداعةو أو اإلشددارة إك مددا هددل  اضددر    

يما ا)تهددداأ  دددا ندددملع مدددم القدددررأ أو اإلشدددارة إك ديدددم اإلسدددال  ا علدددل  مدددم ا قدددا  بقللددده تعددداك أوأأ هدددذا صدددراهني م دددتق
 ناتيعلهو. 

 و ذنا ايء ا تكل  ختفيفا م  كقاء نلأ اللواية دليال عليقا.  
 [و  62أوال يصدنك  ال،يطاأ إنه لك  عدو ميني  
 

 3937صفحة : 
 
 دا أكل ددا أمسداعق  أنددانني ا دلاعظ وا)وامددر والندلاهي، وجددرا   خددالع تلدي حتددذيره  مدم اإلصددرار علدى اإلعددراض عددم   

 أ تلي يف ي هب  إك مقارنة ال،يطاأ، وأخذ تلي  ظده مدم الييداأ انتقدل الكدال  إك هديق  عدم أأ القررأ، وإعالمق  
حيصل صد ال،يطاأ إايه  عم هذا الديم والقررأ الذي دعلا إك اتياعه كقللده أواتيعدلأ هدذا صدراط م دتقي و تنييقدا علدى 

طاأ لإلن داأ عدداوة وليدة ال يفاروقدا الددن  ابلنداق أأ الصدود عم هذا الديم مم وسلسة ال،يطاأ، وتدذبقا كعدداوة ال،دي
 إك م اوي ا)عماع ليلوعق    العذاب ت،فيا لعداوته. 
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ووددد صدديغ النقددي عددم اتيددان ال،دديطاأ   صددده إايهدد  كصددي ة هددي ال،دديطاأ عددم أأ يصددده ، لإلشددارة إك أأ   مكنددتق   
عدم صدده  عدم هديق  عدم الطاعدة لده  كلدغ مدم تلجيده اال تفاظ مم االرتيداق   شدياك ال،ديطاأ، نكدين كنقدي ال،ديطاأ 

 النيب صلى هللا عليه وسل  إليق ، على هنريقة ولع العرب: ال أعرنني تفعل بذا، وال ألفيني   ملض  بذا. 
 ومجلة أإنه لك  عدو مينيو تعليل للنقي عم أأ يصده  ال،يطاأ نإأ شأأ العاول أأ حيذر مم مكائد عدوه.  
للي،ر مشئة مم خيث بينلنته م  مدا أن د  إك تلدي اخليدث مدم تندا  العنصدريم ندإتا التقدى التندا  مد  وعداوة ال،يطاأ  

خيث الطي  ن،أ مم جمملعقما القصد اب)تا، وود أتبى تلي العداوة  در وارأ ن،أة نلن اإلن داأ عندد تكلينده،   
 وصته م  رد  بما وصه القررأ دق مرة. 

 ناء الت يب   إنادة التعليل.  و ري أإأو هنا ملوعة ملو  
[ إأ هللا 63أو ا جاء عي ى ابلييناى واع ود جئتك  ابمجكمة و)كني لك  كعض الذي ختتلفلأ نيه ناتقلا هللا وأهنيعلأ  

[و ود علما رنفا أأ هذا هل ا قصلد مم تبر عي ى عليه ال ال  نقل 64هل ريب وركك  ناعيدوه هذا صراط م تقي  
 ساع ملسى. عط  على وصة إر 

 ومل يذبر جلاب أ او نقل حمذوي لداللة كقية الكال  عليه.  
وملودد   ددري أ دداو هنددا أأ جمدديء عي ددى ابلييندداى صددار معللمددا لل ددام   ددا تقددد    وللدده أإأ هددل إال عيددد أنعمنددا عليدده  

جلاب أ او )أ ا قصلد  وجعلناه مثال ليين إسرائيلو ا ية، أي  ا جاءه  عي ى اختل  ا) ملاب نيما جاء كه، نحذي
هدل وللدده أنليددل للدذيم ظلمددلا مددم عدذاب يددل  ألددي و )نده يفيددد أأ سددنم ا)مد  ا يعددلر إلدديق  الرسدل مل خيتلدد  نإندده مل خيددل 
رسلع عم ول  رمنلا كه وول  بذكله م بانلا سلاء   ن ية ال،رباء   اإلدية حملاع  النصدارا أأ عي دى اكدم هلل تعداك بمدا 

وللدده أنليددل للددذيم ظلمددلاو أي أشدربلا بمددا هددل اصددطالح القددررأ داليددا. ندت  الت،دداكه كددني الرسددل ال دداكقني وكددني أشدار إليدده 
 حممد صلى هللا عليق  أمجعني، نحصل   الكال  إجياز تدع عليه ناء التفري . 

  وإأ مل يكدم عالقدا و  وصة عي ى م  ولمه تنييه على أأ اإلشراك مم علارض أهل ال اللة ال يليث أأ خيدامر نفلسدق 
هبا مم ويل، نإأ عي ى كعث إك ول  مل يكلنلا يدينلأ ابل،رك إت هل ود كعث ليين إسرائيل وبلق  مل دوأ نلما اختل  

 أتياعه كينق  وبذكا كه نرق وصدوه نريق م لم يتيعلا ما أمره  كه مل يليثلا أأ  دثا نيق  حنلة اإلشراك. 
ميينة ةملة أجاء عي ى ابليينداىو ولي دا جدلااب ل،درط أ داو الدذي جعدل التفريد     ومجلة أواع ود جئتك  ابمجكمةو  

 ولله أناختل  ا) ملاب مم كينق و دليال عليه. 
و  إيقان مجلة أود جئتك  ابمجكمةو كيام ةملة أجاء عي ى ابلييناىو إ اء إك أنه ابدأه  هبدذا القدلع، )أ شدأأ أهدل  

اي ا ولل بانا مياد  الدعلة تنا  عقائده ، أي مل يدعق  عي دى إك أبثدر مدم اتيدان امجكمدة ال اللة أأ ي رعلا إك دا
 وكياأ ا  تل  نيه ومل يدعق  إك ما ينا  أصلع شريعة التلراة وم  تلي مل خيل  اله مم صدود مري  عنه وتكذيب. 

ه  ترديددب ددد    وعددي مددا سدديلقيه إلدديق  مددم واكتددداله إبعالمقدد  أندده جدداءه  ابمجكمددة والييدداأ  وهددل إمجدداع  دداع رسددالت 
 تفاصيل الدعلة ا فرن كع قا على هذه ا قدمة كقلله أناتقلا هللا وأهنيعلأ إأ هللا هل ريب وركك  ناعيدوهو. 
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وامجكمدة هددي معرنددة مدا يدد دي إك امج ددم ويكد  عددم القيدديح وهدي هنددا النيددلة، وودد تقددد  الكددال  عليقدا عنددد وللدده تعدداك  
 ة مم ي،اءو   سلرة اليقرة. أي ا امجكم

 وود جاء عي ى كتعليمق   قائق مم ا)خالق الفاضلة وا لاعظ.  
   
 

 3938صفحة : 
 
وولله أو)كني لك و، عط  على أابمجكمةو )أ بليقما متعلق كفعل أجئدتك و. والدال  للتعليدل. والتييدني: ؤليدة ا عداين   

ه عي ى   اإلجنيدل وددقه  دا اختلفدا نيده أنقدا  اليقدلد مدم ا) كدا  ا تعلقدة اخلفية ل ملض أو سلء أتويل، وا راد ما كين
 كفق  التلراة أو كتعيني ا) كا  للحلادر الطارئة. 

ومل يذبر   هذه ا ية ولله ابكي   رية سلرة الن اء أو) ل لك  كعض الذي  ر  عليك و )أ تلي ود واله   مقا   
 رخر. 

الده دد   دا لدي  شدأنه أأ يثدق عليده ولمده ابلتكدذيب نقد  بدذكله   وودا مل يدذبر دد  نيده أنده جداء وا قصلد  كاية مدا و 
كن و كعض ا) كا  مم التلراة، أي بذكله    اع ظقلر رايى صدوه اب عجملاى و   اع انتفداء مدا مدم شدأنه أأ يثدق 

 عليه شكا. 
ه  أ ا صلحة مل تتعلدق كييداأ بدل مدا اختلفدلا نيده كدل يقتصدر علدى وإيا واع أكعض الذي ختتلفلأ نيهو، إما )أ هللا أعلم 

 اليعض م يكمل كياأ الياوي على ل اأ رسلع أيا مم كعده ييني مجي  ما حيتاو إك اليياأ. 
وإما )أ ما أو ي إليه مم اليياأ دق شامل ةمي  ما ه  ئتلفلأ    كمه وهل ينتظر كيانه مم كعد تددرجيا   الت،دري    

 بما وو    تدري  حترمي اخلمر   اإلسال . 
وويل: ا راد بأكعض الذي ختتلفلأ نيهو ما باأ االختالي نيه راجعا إك أ كا  الديم دوأ ما بداأ مدم االخدتالي    

 أملر الدنيا. 
 و  ولله أكعض الذي ختتلفلأ نيهو  يئة د  لقيلع ما سييني د   ينئذ أو مم كعد.  
 ع على جلاز أتخق اليياأ نيما له ظاهر و  ما يرج  إك اليياأ ابلن و، وا  ألة مم أصلع الفقه. وهذه ا ية تد 
ونرن على إمجاع ناحتة بالمه ولله أناتقلا هللا وأهنيعلأو. وهذا بال  جام  لتفاصيل امجكمدة وكيداأ مدا خيتلفدلأ نيده، ندإأ  

نددة هللا  ، وهناعددة الرسددلع ت،ددمل معددو أو)كددني لكدد  كعددض الددذي التقددلا ئانددة هللا. ووددد جدداء   ا)ثددر  رأي امجكمددة ئا
ختتلفلأ نيهو نإتا أهناعله عمللا حا ييني د  نيحصل ا قصلد مم اليياأ وهل العمدل. وأمجد  منده ودلع النديب صدلى هللا عليده 

هلل م اسدتق و، )ندده وسدل  ل دفياأ الثقفدي وودد سدأله أأ يقدلع لده   اإلسدال  ودلال ال ي دأع عنده أ ددا ددقه أودل رمندا اب
أليق ككلمة جامعة   شريعة ال يرتوب كعدها جميء شريعة أخرا، خبالي ولع عي ى عليه ال ال  أوأهنيعلأو نإنه حمدود 

 حدة وجلده كينق . 
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إت ال  ومجلة أإأ هللا هدل ريب ورككد و تعليدل ةملدة أنداتقلا هللا وأهنيعدلأو )نده إتا ثيدا تفدرده ابلركلكيدة تلجده ا)مدر كعيادتده 
 خياي هللا إال مم اعرتي كركلكيته وانفراده هبا. 

وضددمق الفصدددل أنددداد القصدددر، أي هللا ريب ال دددقه. وهدددذا إعدددالأ ابلل دانيدددة وإأ بددداأ القددل  الدددذيم أرسدددل إلددديق  عي دددى  
 مل ديم، لكم ود ظقرى كدعة   كعض نروق  الذيم واللا: عملير اكم هللا. 

 تما  ابخلرب نإأ ا  اهنيني دق منكريم تلي. وأتبيد اةملة بأإأو  مليد االه 
وتقدمي نف ه على ولمه   ولله أريب وركك و لقصد سد ترائ  ال لل   تقدي  عي ى، وتلي مم معجملاته )أ هللا عل   

يب، أنه ست لل نيه نرق مم أتياعه نيملعملأ كنلته مم هللا على امجقيقة، وي للأ ككلماى اإلجنيل اليت يقلع نيقدا عي دى: أ
 مريدا كه هللا تعاك. 

 ونرن على إثياى التل يد هلل ا)مر كعيادته كقلله أناعيدوهو نإأ ا نفرد ابإلدية  قيق  أ يعيد.  
واإلشارة بأهذا صراط م تقي و إك م ملأ ولله أنداتقلا هللا وأهنيعدلأو، أي هدذا هنريدق اللصدلع إك الفدلز عدم كصدقة   

 تقي  ال ينيق  ال ق نيه على ال ائر. ودوأ تردد، بما أأ الصراط ا  
[و هدذا التفريد  هدل ا قصدلد مدم سدلق القصدة 65أناختل  ا) ملاب مم كينق  نليل للذيم ظلملا مم عذاب يدل  ألدي   

م اق التنظق كني أ لاع الرسل، أي عقب دعلته اختالي ا) ملاب مم كني ا)مة الذيم كعث إليق  والدذيم تقلددوا ملتده 
 ء. هنليا لالهتدا

 وهذا التفري  دليل على جلاب أ او ابذوي.  
وضمق أكينق و مراد كه الذيم جاءه  عي ى )ه  معللملأ مم سياق القصة مم ولله أجاء عي ىو نإأ اجمليء يقت دي  

 جميئا إليه وه  اليقلد. 
   
 

 3939صفحة : 
 
ي أمددة وا دددة، أي نمددنق  مددم صدددق عي ددى وأمددمو جيددلز أأ تكددلأ ممليدددة لتأبيددد مدددللع أكيددنق و أي اختلفددلا اخددتال  

وهدد : حيددىي كددم زبددراي ومددرمي أ  عي ددى وامجلاريددلأ االثنددا ع،ددر وكعددض ن دداء مثددل مددرمي اجملدليددة ونفددر وليددل، وبفددر كدده مجقددلر 
 اليقلد وأ ياره ، وباأ ما باأ مم أتلب اليقلد عليه  ن رنعه هللا. 

أولا    كالد روميدة وكدالد اليدلمأ ومل يليثدلا أأ اختلفدلا مدم كيدنق     م انت،ر امجلاريلأ يدعلأ إك شريعة عي ى ناتيعق  
أصددلع الداينددة نتفروددلا ثددالر نددرق: ن ددطلرية، ويعاويددة، وملكانيددة. نقالددا الن ددطلرية: عي ددى اكددم هللا، ووالددا اليعاويددة: 

جمملعقا هل اإلله، وتلي هي:  عي ى هل هللا، أي كطريق امجللع، ووالا ا لكانية  وه  الكاثلليي  : عي ى رلث ثالثة
 ا)ب  هللا  ، واالكم  عي ى  ، وروح القدق  جربيل  ناإلله عنده  أواني  ثالثة. 
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وود مشلا ا ية بال االختالنني نتكلأ الفداء م دتعملة    قيقدة التعقيدب وجمدازه.  أ يكدلأ مشلددا لالخدتالي ا)خدق  
ختالي كني أتياعه م  وجلد ال،ريعة ا انعة مم مثلده بأنده  ددر عقدب كعثدة جمازا عالوته ا ،اهبة لت،ييه مفاجأة هنرو اال

عي ى وإأ باأ كينه وكينقدا زمداأ هنليدل دكدا نيده كددعتق ، واسدتعماع اللفدظ    قيقتده وجمدازه شدائ  )أ ا ددار علدى أأ 
 تكلأ ورينة اجملاز مانعة مم إرادة ا عو امجقيقي و ده على التحقيق. 

مجل هنا ووو  تفصيله   رايى بثدقة تتعلدق حدا تلقدى كده اليقدلد دعدلة عي دى، ورايى تتعلدق حدا أ دثده وهذا االختالي أ 
 النصارا   ديم عي ى مم زع  كنلته مم هللا وإديته. 

وجيددلز أأ تكددلأ أمددمو   وللدده أمددم كيددنق و اكتدائيددة متعلقددة بأاختلدد و أي ن،ددأ االخددتالي مددم كيددنق  دوأ أأ يدخلدده  
 ، أي باأ دينق  سا ا نن،أ نيق  االختالي. عليق  دقه 

وعلى هذا اللجه خيت  اخلالي  تيان عي ى عليه ال ال  مم النصدارا إت اختلفدلا نرودا واكتددعلا و دية كندلة عي دى مدم  
 هللا نتكلأ الفاء خالصة للتعقيب اجملازي. 

تفريدد  التددذييل علددى ا ددذيل، نالددذيم ظلمددلا ونددرن علددى تبددر االخددتالي  ديددد كلعيددد للددذيم ظلمددلا ابلعددذاب يددل  القيامددة  
ي،مل مجي  الذيم أشربلا م  هللا ددقه   اإلديدة أإأ ال،درك لظلد  عظدي و، وهدذا إهندالق الظلد  داليدا   القدررأ، نعلد  أأ 
االختالي كني ا) ملاب أن ى هب  أأ صار أبثره  م،ربني كقرينة ما هل معروي   االستعماع مم لملو  مناسية التذييل 
للمددذيل،  أ يكددلأ التددذييل يعدد  ا ددذيل ودددقه ني،ددمل عمددل  هددذا التددذييل م،ددربي العددرب ا قصددلديم مددم هددذه ا)مثدداع 
والعرب، أال ترا أنه وو    سلرة مرمي ولله أناختل  ا) ملاب مم كينق  نليل للذيم بفروا مم م،قد يل  عظي و نجعلا 

الذيم بفروا مم النصارا ولذلي أردي كقلله ألكم الظا لأ اليل     الصلة نعل أبفرواو )أ ا قصلد مم رية سلرة مرمي
 ضالع مينيو  ا أريد الت ل  إك إنذار ا ،ربني كعد إنذار النصارا. 

[و اسدتئناي كيداين كتنمليدل سدام  وللده أنليدل للدذيم ظلمددلا 66أهدل ينظدروأ إال ال داعة أأ أتتديق  ك تدة وهد  ال ي،دعروأ  
مللة مدم يطلدب الييداأ ني دأع: مدن حيدل هدذا اليدل  ا)لدي ب ومدا هدل هدذا الليدلب ندلردى مجلدة أهدل مم عذاب يل  ألي و من

ينظددروأ إال ال ددداعة أأ أتتددديق  ك تدددةو جدددلااب عدددم ال،دددق ا)وع مددم ال ددد اع، وسددديجيء اةدددلاب عدددم ال،دددق الثددداين   وللددده 
 ايى. أا)خالء يلمئذ كع ق  ليعض عدوو و  ولله أإأ اجملرمني   عذاب جقن و ا 

وود جرا اةلاب على هنريقة ا)سللب امجكي ، وا عو: أأ هذا العذاب واو  ال حمالة سلاء ورب زماأ وولعده أ  كعدد،   
نال يرييك  عد  تعجيله واع تعاك أول أرأيت  إأ أاتب  عذاكده كيداات أو هدارا مداتا ي دتعجل منده اجملرمدلأو، وودد أشدعر هبدذا 

 قيد أك تةو نإأ ال،يء الذي ال ت يقه أمارة ال يدرا ووا  للله. ا عو تقييد إتياأ ال اعة ك
وأينظروأو حعو ينتظروأ، واالستفقا  إنكاري، أي ال ينتظروأ كعد أأ أشربلا مجصلع العذاب إال  للع ال داعة. وعدرب  

 عم اليل  ابل اعة تلميحا ل رعة ما حيصل نيه. 
 والتعري    أال اعةو تعري  العقد.  
 ة: الفجأة، وهي:  صلع ال،يء عم دق تروب. والي ت 
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وأأأ أتتدديق و كدددع مددم أال دداعةو كدددال مطاكقددا نددإأ إتيدداأ ال دداعة هددل عددني ال دداعة )أ م ددمى ال دداعة  لددلع اللوددا  
 ا عني، وامجللع هل اجمليء اجملازي ا راد هنا. 

 علر: العل  حبصلع ال،يء امجاصل. ومجلة أوه  ال ي،عروأو   ملض  امجاع مم ضمق النصب   أأتتيق و. وال، 
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 و ا باأ مدللع أك تةو يقت ي عد  ال،علر كلولن ال اعة  ني تق  عليق  بانا مجلة امجاع م بدة للجملة اليت ويلقا.   
ذيم [ الدد68[ اي عيددادي ال خددلي علدديك  اليددل  وال أنددت  حتملنددلأ 67أا)خددالء يلمئددذ كع ددق  لدديعض عدددو إال ا تقددني  

[ يطاي عليق  كصدحاي مدم تهدب وأبدلاب 70[ ادخللا اةنة أنت  وأزواجك  حتربوأ 69رمنلا آبايتنا وبانلا م لمني 
[ لكد  72[ وتلدي اةندة الديت أورثتملهدا حدا بندت  تعملدلأ 71ونيقا ما ت،تقيه ا)نف  وتلذ ا)عني وأندت  نيقدا خالددوأ 

 يد أمريم. [و استئناي يف73نيقا نابقة بثقة منقا أتبللأ 
 أ دأا: كياأ كعض ا)هلاع اليت أشار إليقا إمجاع التقديد   ولله أنليل للذيم ظلملا مم عذاب يل  ألي و.  
 ورنيقما: ملعظة ا ،ربية حا حيصل يل  القيامة مم ا)هلاع )مثاد  وامجربة للم منني.  
،دربني   أتلديق  علدى منداواة الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل  وود أوثر ابلذبر هنا مم ا)هدلاع مدا لده ممليدد تناسدب مجداع ا  

وديددم اإلسددال ، نددإه  مددا ألدديق  إال تناصددره  وتددلاده    الكفددر والتيدداهي كددذلي كيددنق    نددلاديق  وأمسدداره ، ودداع تعدداك 
مدة يكفدر كع دك  كديعض  كاية عم إكدراهي  أووداع إيدا اختدذ  مدم دوأ هللا أورم مدلدة كيدنك    امجيداة الددنيا م يدل  القيا

 ويلعم كع ك  كع او وتلي شن،نة أهل ال،رك مم ويل. 
 و  معو هذه ا ية ولله ا تقد  رنفا أ ن إتا جاءم واع اي ليا كيين وكيني كعد ا ،روني نيئ  القريمو.  
وا متدملو كده، وتقدد    وا)خالء: مج  خليل، وهل الصا ب ا الز ، ويل: إنه م،تق مم الت لل )نه با ت لل لصدا يه  

وللده أواختدذ هللا إكدراهي  خلديالو   سدلرة الن داء. وا  داي إليدده أإتو مدم وللده أيلمئدذو هدل ا عدلض عنده التندليم دع عليدده 
 ا ذبلر ويله   ولله أمم عذاب يل  ألي و. 

قه، وا ذبر ودقه، وتقد  عند والعدو: ا ي ض، ووزنه نعلع حعو ناعل، أي عاد، ولذلي استلا جراينه على اللا د ود 
 ولله تعاك أوإأ باأ مم ول  عدو لك و   سلرة الن اء. 

وتعري  أا)خالءو تعريد  اةدن  وهدل مفيدد اسدت راوا عرنيدا، أي ا)خدالء مدم نريقدي ا ،دربني وا د منني أو ا)خدالء مدم  
ينق  يل  القيامدة وهد  الدذيم مل ي دت دملا خلدتق  وريش ا تحدر عنق ، وإال نإأ مم ا)خالء دق ا  منني مم ال عداوة ك

   إدراء كع ق  كع ا على ال،رك والكفر وا عاصي وإأ انرتولا   ا نازع والدرجاى يل  القيامة. 
وأيلمئذو ظري متعلق كعدو، ومجلة أاي عياديو مقللة لقلع حمذوي دلا عليه صي ة اخلطداب، أي نقدلع دد  أو يقدلع  

 هللا د . 
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اةمقلر أاي عياديو إبثياى الياء على ا)صل. وورأه  ف  والك ائي حبذي  ايء  ا تكل  ختفيفدا. وداع اكدم عطيدة وورأ  
واع أكل علي: و ذنقا   م )ها   ملض  تنليم وهي ودد عاويتده نكمدا حيدذي التندليم   االسد  ا فدرد ا ندادا بدذلي 

 حتذي الياء هنا. 
أتنددي  ددد ، ومنددة إبجنددائق  مددم مثلدده، وتددذبق ددد  ك دديب ئالفددة  دداد  مجدداع أهددل ومفاحتددة خطدداهب  كنفددي اخلددلي عددنق   

 ال اللة نإه  ي،اهدوأ ما يعامل كه أهل ال اللة والف اد. 
وأال خليو مرنلن منلأ   مجي  القراءاى ا ،قلرة، وإيا مل يفتح )أ الفتح على ت مني أممو الملائدة ا  بدة للعمدل    

يددد مفيدددا التنصددي  علددى عددد  إرادة نفددي اللا ددد، وبدداأ ا قددا  دددق مقددا  الددرتدد   نفددي جددن  اخلددلي وإت وددد بدداأ التأب
عنق  )نه مل يكم واوعا هب   ينئذ م  وولعه على دقه ، نأمارة جنا   منه واضحة، مل حيت  إك نصب اس  أالو، ونظقه 

ال ودر وال ئاندة وال سدآمة  روايتده كرند  ا)مسداء ا)ركعدة ودلع الراكعدة مدم ن داء  دديث أ  زرن  زوجدي بليدل  امدة، ال  در و 
 )أ انتفاء تلي ا) لاع عم ليل  امة م،قلر، وإيا أرادى كياأ وجله ال،يه مم ولدا بليل  امة. 
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امجدملأ عدنق ، ندالتقلي أنداد وجيء   ولله أوال أنت  حتملنلأو اب  ند إليه ئربا عنه اب  ند الفعلي إلنادة التقلي   نفدي   

تقلي النفي ال نفي ولة امجملأ الصادق حبملأ دق ولي. هذا هل هنريق االستعماع   نف  صيغ ا يال ة بما   وللده تعداك 
أوما ركي كظال  لليعيدو تطميندا )نف دق  ابنتفداء امجدملأ عدنق    أزمندة ا  دتقيل، إت ودد يقجد  خبدلاهنره  هدل يددو  دد  

 نيه. ا)مم الذي ه  
ومجلددة أالددذيم رمنددلا آبايتندداو نعددا للمنددادا مددم وللدده أاي عيدداديو، جدديء نيقددا اب لصددلع لداللددة الصددلة علددى علددة انتفدداء  

 اخللي وامجملأ عنق ، وعط  على الصلة ولله أوبانلا م لمنيو. 
)أ اإل دداأ: عقددد القلددب  وا  الفددة كددني الصددلتني إت بانددا أوالأددا نعددال ماضدديا والثانيددة نعددل بددلأ ئددربا عندده ابسدد  ناعددل 

حيصدل دنعدة وا دددة وأمدا اإلسدال  نقددل اإلتيداأ كقلاعدد اإلسددال  اخلمد  بمدا جدداء تف دقه    دديث سدد اع جربيدل، نقددل 
 معروض للتمكم مم النف  نلذلي أوثر كفعل أباأو الداع على احتاد خربه ابمسه  ن بأنه مم ولا  بيانه. 

 اةنة مم اا  نعمة التمت  ابخللة اليت بانا كينق  وكني أزواجق    الدنيا. وعط  أزواجق  عليق    اإلتأ كدخلع  
وأحتربوأو ميين للمجقلع م دارن  درب ابلينداء للمجقدلع، ونعلده  دربه، إتا سدره، ومصددره امجدرب كفدتح ن دكلأ، واالسد   

 امجيلر وامجربة، وتقد    ولله تعاك أنق    روضة حيربوأو   سلرة الرو . 
 ة أيطاي عليق  كصحايو إ  معرتضة كني أجملاء القلع نلي    ضمق أعليق و التفاى كل ا قا  ل مق ال يية. ومجل 
والصددحاي: مجدد  صددفحة، إمء م ددتدير واسدد  الفدد  ينتقددي أسددفله حددا يقددارب التكددلير. والصددفحة: إمء للضدد  الطعددا  أو  

أ القصعة اليت ت   شدي  ع،درة. وودد ورد أأ عمدر كدم الفابقة مثل صحاي الف فلري الصيين ت   شي  م ة، وهي دو 
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اخلطاب اختذ صحانا على عدد أزواو النيب صلى هللا عليه وسدل  ندال يد تى إليده كفابقدة أو هنرندة إال أرسدل إلديقم منقدا   
 تلي الصحاي. 

علدى تلددي وا)بدلاب: مجد  بدلب ك د  الكداي وهددل إمء لل،دراب مدم مداء أو مدر م دتطيل ال،ددكل لده عندق وصدق   أ 
العنق نمه وهل مصب ما نيه، ونمه أضيق مم جلنه، وا)بثر أأ ال تكلأ له عروة   ي منقا نيم ي كلض  اليد علدى 
عنقه، وود تكلأ له عروة وصقة، وهل أص ر مم اإلكريق إال أنه ال خرهنل  لده وال عدروة   ال الدب. وأمدا اإلكريدق نلده عدروة 

 وخرهنل . 
 وص  صحاي عليه، أي وأبلاب مم تهب. و ذي وص  ا)بلاب لداللة  
 وهذه ا)بلاب تكلأ للماء وتكلأ لل مر.  
 ومجلة أونيقا ما ت،تقيه ا)نف و إ   اع مم أاةنةو، وهي مم كقية القلع.  
وضمق أنيقاو عائد إك اةنة، وود ع  ولله أما ت،دتقيه ا)نفد و بدل مدا تتعلدق ال،دقلاى النف دية كنلالده وحتصديله، وهللا  

 خيلق   أهل اةنة ال،قلاى الالئقة كعامل اخلللد وال مل. 
أوتلذو م ارن لذ كلزأ عل : إتا أ   لذة، و ق نعله أأ يكلأ واصرا نيعدا إك ال،يء الدذي كده اللدذة ابليداء نيقداع:  

   دن صدار لذ كه، وبثر  ذي اليداء وإيصداع الفعدل إك اجملدرور كنف ده نينتصدب علدى ندملن اخلدانض، وبثدر تلدي   الكدال
الفعل حنمللة ا تعدي نقاللا: لذه. ومنه ولله هنا أوتلذ ا)عنيو التقدير، وتلذه ا)عدني. وال دمق ابدذوي هدل راكدط الصدلة 

 اب لصلع. 
ولذة ا)عدني   رليدة ا)شدكاع امج دنة وا)لدلاأ الديت تن،درح ددا الدنف ، نلدذة ا)عدني وسديلة للدذة النفدلق نعطد  أوتلدذ  

أما ت،تقيه ا)نف و عطد  مدا كينده وكدني ا عطدلي عليده عمدل  وخصدلم، نقدد ت،دتقي ا)نفد  م ال تدراه ا)عنيو على 
ا)عني بابادثة م  ا)صحاب ومسان ا)صلاى امج نة وا لسيقى. وود تيصدر ا)عدني مدا مل ت ديق للدنف  شدقلة رليتده أو 

 عمة. ما اشتقا النف  هنعمه أو مسعه ني تى كه   صلر مجيلة إبماال للن
 وأا)نف و ناعل أتلذو و ذي ا فعلع لظقلره مم ا قا .  
وورأ من  واكم عامر و ف  عم عاص  وأكل جعفر أما ت،تقيهو هباء ضمق عائد إك أماو ا لصللة وبذلي هل مرسدل    

ة   مصددح  ا دينددة ومصددح  ال،ددا ، ووددرأه اليدداولأ أمددا ت،ددتقيو حبددذي هدداء ال ددمق، وبددذلي رسدد    مصددح  مكدد
ومصح  اليصرة ومصح  الكلنة. وا روي عم عاص  وار  الكلنة روايتاأ: إ داأا أخذ هبا  ف  وا)خرا أخذ هبدا 

 أكل ككر. و ذي العائد ا تصل ا نصلب كفعل أو وص  مم صلة ا لصلع بثق   الكال . 
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وسعة الرزق ونيل ال،قلاى، وجيء نيه ابةملدة االمسيدة الدالدة وولله أوأنت  نيقا خالدوأو ك،ارة د  كعد  انقطان امجربة   
 على الدوا  والثياى أتبيدا مجقيقة اخلللد لدن  تله  أأ يراد كه هنلع ا دة نح ب. 

وتقدمي اجملرور لالهتما ، وعط  على كعض ما يقاع د  مقلع رخر وصد منه التنليه ابةنة واب  منني إت أعطلها ك ديب  
 مجة، نأشق إك اةنة ابس  إشارة اليعيد تعظيما ل،أها وإال نإها  اضرة نصب أعينق . أعماد  الصا

 ومجلة أوتلي اةنة اليت أورثتملهاو ا ية تذييل للقلع.  
 واس  اإلشارة ميتدأ وأاةنةو خربه، أي تلي اليت تروها هي اةنة اليت مسعت  هبا ووعد  كدخلدا.  
 حا بنت  تعمللأو صفة للجنة. ومجلة أاليت أورثتملها  
واستعق أأورثتملهاو  عو: أعطيتملها دوأ دقب ، كت،ييه إعطاء هللا ا  منني دوأ ددقه  نعدي  اةندة إبعطداء امجداب  مداع  

 ا يا للارثه دوأ دقه مم القراكة )نه أوك كه ورثر كنيله. 
 ووعددده، ودع وللدده أبنددت  تعملددلأو علددى أأ عملقدد  الدددذي واليدداء   أحددا بنددت  تعملددلأو لل ددييية وهددي سددييية جبعدددل هللا 

 استحقلا كه اةنة أمر بائم متقرر، وأأ عملق  تلي متكرر متجدد، أي دق منقط  إك ونا  . 
ومجلددة ألكدد  نيقددا نابقددة بثددقةو صددفة رنيددة للجنددة. والفابقددة: الثمددار رهنيقددا وايك ددقا، وهددي مددم أ  ددم مددا ي ددتلذ مددم  

 معرونة لكل سام .  ا آبل، وهنعلمقا
ووجه تكريدر االمتنداأ كنعدي  ا أبدل وا ،درب   اةندة: أأ تلدي مدم النعدي  الدذي ال ختتلد  الطيدان الي،درية   اسدتلذاته،  

 ولذلي واع أمنقا أتبللأو بقلله تعاك أبللا مم مثره إتا أمثرو. 
و دددذه اةملددة ملوعدداأ: أ دددأا إاددا  [75[ ال يفددرت عددنق  وهدد  ميل ددلأ 74أإأ اجملددرمني   عددذاب جقددن  خلدددوأ  

التفصيل  ا أمجله اللعيد الذي   وللده تعداك أنليدل للدذيم ظلمدلا مدم عدذاب يدل  ألدي و عقدب تفصديل كع ده كقللده أهدل 
ينظددروأ إال ال دداعةو إ . وكقللدده أا)خددالء يلمئددذ كع ددق  لدديعض عدددوو  يددث وطدد  إاددا  تفصدديله ابالعتندداء كددذبر وعددد 

 ني نقي   هذا ا لو  كياأ ةملة اللعيد وتفصيل إلمجادا. ا  منني ا تق
ا لو  الثاين: أها باالستئناي اليياين يثدقه مدا ي دم  مدم وصد  أ دلاع ا د منني ا تقدني مدم الت دالع: بيد  يكدلأ  داع  

 أضداده  ا ،ربني الظا ني. 
 وا لوعاأ سلاء   بلأ اةملة ال حمل دا مم اإلعراب.  
اخلرب بأإأو لالهتمدا  كده، أو لتنمليدل ال دائل ا تلقد  لل درب منمللدة ا درتدد   م دملنه ل،ددة شدلوه إليده، أو نظدرا  وانتتاح 

إك مددا   اخلددرب مددم التعددريض إبمساعدده ا ،ددربني وهدد  ينكددروأ م ددملنه نكأندده ويددل: إنكدد  أيقددا اجملرمددلأ   عددذاب جقددن  
 خالدوأ. 

الذنب العظي . وا راد هب  هنا: ا ،ربلأ ا كذكلأ للنيب صلى هللا عليده وسدل  )أ  واجملرملأ: الذيم يفعللأ اإلجرا ، وهل 
ال ياق د ، و)أ اةملة كيداأ إلمجداع وعيدده    وللده أنليدل للدذيم ظلمدلا مدم عدذاب يدل  ألدي و، و)أ جدلاب ا الئكدة 

دددق ا كددذكني، أي بددارهلأ لإلسددال  نددداءه  كقددلد  ألقددد جئندداب  ابمجددق ولكددم أبثددرب  للحددق بددارهلأو ال ينطيددق علددى 
 والقررأ، نذبر اجملرمني إظقار   مقا  اإلضمار للتنييه على أأ شربق  إجرا . 
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ومجلة أال يفرت عنق و   ملض  امجاع مم أعدذاب جقدن و. وأيفدرتو م داع  ندرت، إتا سدكم، وهدل ابلت دعي  يتعددا  
 إك مفعلع. وا عو: ال يفرته أ د. 

 ميل لأو عط  على مجلة أإأ اجملرمني   عذاب جقن  خالدوأو. ومجلة أوه  نيه  
واإليالق: اليأق والذع، وتقد    سلرة ا)نعدا : وزاد الملئ،دري   معدو اإليدالق ويدد ال دكلى ومل يدذبره ددقه، وامجدق  

 أأ ال كلى مم للاز  معو اإليالق ولي  ويدا   ا عو. 
[و مجلة معرتضة ي  كاية أ لاع اجملرمني وصد منقا نفي استعظا  ما جلزوا كه 76أوما ظلمناه  ولكم بانلا الظا ني  

 مم اخلللد   العذاب ونفي الروة مجاد  ابكية كقلله أوه  نيه ميل لأو. 
والظل  هنا: االعتداء، وهل اإلصاكة ك ر ك ق ملجب م،رون أو معقلع، ننفيه عم هللا   معاملتده إايهد  كتلدي ا عاملدة   
ها بانا جملاء على ظلمق  نلذلي عقب كقلله أولكم بدانلا هد  الظدا نيو أي ا عتدديم إت اعتددوا علدى مدا أمدر هللا مدم )

االعرتاي له ابإلدية، وعلى رسلا هللا صلى هللا عليه وسل  إت بذكله و ملوه، بما تقد    ولله أإأ ال،درك لظلد  عظدي و   
 سلرة لقماأ. 

   
 

 3943صفحة : 
 
و ضمق منفصل ال يطلب معادا )نده مل جيتلدب للداللدة علدى معداد للجدلد ضدمق أبدانلاو داال علدى ا عداد ن دمق وأه   

الفصل جمتلب إلنادة وصر صفة الظل  على اس  أباأو، وإت ود باأ  ري االستدراك كعدد النفدي بانيدا   إندادة القصدر  
 م صيغ القصر. باأ اجتالب ضمق الفصل أتبيدا للقصر إبعادة صي ة أخرا م

ومجقدلر العدرب جيعلددلأ ضدمق الفصددل   الكدال  ددق واودد    ملود  إعددراب نقدل حنمللدة امجددري، وهدل عنددد مجقدلر النحدداة  
  ري ال حمل له مم اإلعراب وي ميه حناة اليصرة نصال، وي ميه حناة الكلنة عمادا. 

  جيعللندده ضددمقا هناليددا معددادا وصدددرا ةملتدده ميتدددأ واتفددق القددراء علددى نصددب أالظددا نيو علددى أندده خددرب أبددانلاو وكنددل اددي 
وجيعللأ مجلته   حمل اإلعراب الذي يقت يه ما ويله، وعلى تلي ورأ عيد هللا كم م دعلد وأكدل زيدد النحدلي أولكدم بدانلا 

 ه  الظا لأو على أأ ه  ميتدأ واةملة منه ومم خربه خرب أبانلاو. 
 قلع  أظم زيدا هل خق مني  كرن  خق. و كى سييلية أأ رلية كم العجاو باأ ي 
[و 78[ لقددد جئندداب  ابمجددق ولكددم أبثددرب  للحددق بددارهلأ 77أومدوا اي مالددي لدديقض علينددا ركددي ودداع إنكدد  مددابثلأ  

مجلددة أومدواو  دداع مددم ضددمق أوهدد  نيدده ميل ددلأو، أو عطدد  علددى مجلددة أوهدد  نيدده ميل ددلأو. و كددي نددداله  كصددي ة 
  القيامة، إما )أ إكالسق    عذاب جقن  وهدل اليدأق يكدلأ كعدد أأ مدوا اي مالدي وأجداهب  ا اضي م  أنه  ا سيق  يل 

حدا أجدداب كدده، وتلدي إتا جعلددا مجلددة أومدواو  اليدة، وإمددا لتنمليددل الفعدل ا  ددتقيل منمللددة ا اضدي   حتقيددق وولعدده خترجيددا 
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ر نصددعق مددم   ال ددماواى ومددم   ا)رضو للكددال  علددى خددالي مقت ددى الظدداهر حنددل وللدده تعدداك أويددل  يددنفو   الصددل 
 وهذا إأ بانا مجلة أومدواو إ  معطلنة. 

 وأماليو ا نادا اس  ا لي ا لبل جبقن  خاهنيله لقن  دعل   إك هللا تعاك شفاعة.  
 والال    أليقض علينا ركيو ال  ا)مر حعو الدعاء.  
 التيليغ بما هنا، أو تنمليل امجاضر منمللة ال ائدب العتيدار مدا مثدل التعظدي  وتلجيه ا)مر إك ال ائب ال يكلأ إال على معو 

   حنل ولع اللزير لل ليفة  لق اخلليفة رأيه  . 
 والق اء حعو: اإلماتة بقلله أنلبمله ملسى نق ى عليهو، سأللا هللا أأ يمليل عنق  امجياة لي رتحيلا مم إ  اق العذاب.  
 يددتق  نددأجييلا  هدد  مددابثلأ جددلااب جامعددا لنفددي اإلماتددة ونفددي اخلددروو نقددل جددلاب ودداهن   ددا وددد وهدد  إيددا سددأللا هللا أأ  

 ي أللنه مم كعد. 
ومم النلادر ا تعلقة هبدذه ا يدة مدا روي أأ اكدم م دعلد ودرأ  ومدوا اي مداع  حبدذي الكداي علدى الرتخدي ، ندذبرى وراءتده  

رتخي   ، واع   الك،اي: وعم كع دق :   دم الرتخدي  أهد  يقتطعدلأ الكم عياق نقاع  ما باأ أش ل أهل النار عم ال
كعض االس  ل عفق  وعظ  ما ه  نيه اه. وأراد كيع ق  اكدم جدين نيمدا تبدره الطيديب أأ اكدم جدين وداع: وللرتخدي    هدذا 

 ر. ا لض  سر وتلي أه  لعظ  ما ه  عليه ضعفا وتلا أنف ق  وص ر بالمق  نكاأ هذا مم ملاض  االختصا
و  صددحيح الي دداري عددم يعلددى كددم أميددة مسعددا الندديب صددلى هللا عليدده وسددل  يقددرأ علددى ا نددرب أومدوا اي مالدديو إبثيدداى  

الكاي. واع اكدم عطيدة: وودراءة أومدوا اي مداعو رواهدا أكدل الددرداء عدم النديب صدلى هللا عليده وسدل  نيكدلأ النديب صدلى هللا 
 إثياى الكاي وكقيا ا)خرا مروية اب  اد نل  تكم وررم. عليه وسل  ورأ ابللجقني وتلاترى وراءة 

ومجلة ألقد جئناب  ابمجدقو إك رخرهدا   ملضد  العلدة ةملدة أإنكد  مدابثلأو ابعتيدار ادا  اةملدة وهدل االسدتدراك كقللده  
 أولكم أبثره  للحق بارهلأو. 

الي اجمليء ابمجق إك مج  ا الئكة علدى هنريقدة وضمق أجئناب و للمالئكة، وامجق: الل ي الذي نملع كه جربيل نن ب م 
 اعتملاز الفريق والقييلة حملااي كع قا، وهي هنريقة معرونة   بال  العرب بقلع امجارر كم  لملة:          

 ونككنا دل امر  القي  عنه                      كعد ما هناع  ي ه والعنداء     
 

 3944صفحة : 
 
إك أبثره  دوأ مجيعق  )أ ا ،ربني نريقاأ أ دأا سادة برباء  لة الكفر وه  الدذيم يصددوأ  وإيا ن يا براهة امجق  

الندداق عددم اإل دداأ ابإلرهدداب والرتديددب مثددل أيب جقددل  ددني صددد أاب هنالددب عنددد ا ت دداره عددم وددلع ال إلدده إال هللا وودداع  
كفر. وود أشارى إك تلدي رايى بثدقة منقدا وللده أتردب عم ملة عيد ا طلب  ، ورنيقما دأاء وعامة وه  تي  )ئمة ال

  سددلرة اليقددرة أإت تددربأ الددذيم اتيعددلا مددم الددذيم اتيعددلاو ا ايى نددالفريق ا)وع هدد  ا ددراد. مددم وللدده أولكددم أبثددرب  للحددق  
 بارهلأو وأولئي إيا برهلا امجق )نه يرمي إك زواع سلطاه  وتعطيل منانعق . 
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 أو لالهتما  ابمجق تنليقا كه، ونيه إوامة الفاصلة أي ا. وتقدمي أللحقو على أبارهل  
[و أأ و منقطعة لإلضراب االنتقايل مم  ديث إك  ديث مد  احتداد ال درض، انتقدل مدم 79أأ  أكرملا أمرا نإم مربملأ  

  ديث ما أعد د  مم العذاب يل  القيامة إك ما أعد د  مم اخلملي   الدنيا. 
 أهل ينظروأ إال ال اعةو إ .  ناةملة عط  على مجلة 
 والكال  كعد أأ و استفقا   ذنا منه أداة استفقا  وهل استفقا  تقريري و ديد، أي أأكرملا أمرا.  
 وضمق أأكرملاو مراد كه ا ،ربلأ الذيم مووا النيب صلى هللا عليه وسل . وضمق أإمو ضمق اةاللة.  
ي  على ما اوت اه االستفقا  مم تقددير  صدلع ا  دتفق  عنده نيد وع الكدال  إك معدو والفاء   ولله أنإم مربملأو للتفر  

ال،رط، أي أأ أكرملا أمرا مم الكيد نإأ هللا مرب  د  أمرا مم نقدض الكيدد وإمجداق ا)تا هبد ، ونظدقه و  معنداه وللده أأ  
 يريدوأ بيدا نالذيم بفروا ه  ا كيدوأو. 

  تدكق وريش اب كر ابلنيب صدلى هللا عليده وسدل    دار النددوة  دني اسدتقر أمدره  علدى مدا وعم مقاتل نمللا هذه ا ية  
أشار كه أكل جقل عليق  أأ يربز مم بل وييلة رجل لي،رتبلا   وتل النيب صلى هللا عليه وسل   ن ال ي تطي  كنل هاش  

 ا طالية كدمه، ووتل هللا مجيعق    كدر. 
 تل ابك ، وهل هنا م تعار إل كا  التدكق والعمل  على ما دكروه. واإلكرا   قيقته: الق 
وا  الفة كني أأكرملاو وأمربملأو )أ إكرامق  واو ، وأمدا إكدرا  هللا جدملاء دد  نقدل تلعدد  أ هللا وددر نقدض مدا أكرمدله ندإأ  

 سياب ووعة كدر اليت است صللا نيقا. اس  الفاعل  قيقة   زمم امجاع، أي حنم نقدر د  ا أ أمرا عظيما، وتلي إجياد أ
 وا)مر: العمل العظي  اخلطق، و ذي مفعلع أمربملأو لداللة ما ويله عليه.  
[و أأ و واالسددتفقا  ا قددر كعدددها   وللدده أأ  80أأ  حي ديلأ أم ال ن ددم  سدره  وجنددلاه  كلدى ورسددلنا لددديق  يكتيدلأ  

 أمراو.  حي يلأو أا مثل ما تقد    ولله أأ  أكرملا
 و ري أكلىو جلاب للنفي مم ولله أأم ال ن م و، أي كلى حنم ن م  سره  وجنلاه .  
 وال م  هل: العل  اب)صلاى.  
وا ددراد ابل ددر: مددا ي ددرونه   أنف ددق  مددم وسددائل ا كددر للندديب صددلى هللا عليدده وسددل ، وابلنجددلا مددا يتندداجلأ كدده كيددنق     

 تلي حبديث خفي. 
يق  يكتيلأو ليعلملا أأ عل  هللا حا ي دروأ علد  يرتتدب عليده أثدر نديق  وهدل م اخدذ   حدا ي دروأ )أ  وعط  أورسلنا لد 

 بتاكة ا)عماع ت تأ  ها ستح ب د  يل  اةملاء. 
 والكتاكة جيلز أأ تكلأ  قيقة، وأأ تكلأ جمازا، أو بناية عم اإل صاء واال تفاظ.  
مرسللأ لتقصي أعماع الناق ولدذلي وداع ألدديق  يكتيدلأو بقللده أمدا يلفدظ مدم والرسل: ه  امجفظة مم ا الئكة )ه   

 ولع إال لديه رويب عتيدو، أي رويب يروب ولله. 
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[و  دا 82[ سديحاأ رب ال دماواى وا)رض رب العدرش عمدا يصدفلأ 81أول إأ باأ للر م ولدد ندأم أوع العاكدديم  
لله أنليل للذيم ظلملا مم عذاب يل  ألي و عقب وللده أو دا ضدرب اكدم جرا تبر الذيم ظلملا ابدعاء كنلة ا الئكة   و

 مرمي مثالو، وعقب ولله ويله أوجعللا ا الئكة الذيم ه  عند الر اأ إمرو. 
    
 

 3945صفحة : 
 
قدل مدم مقدا  وأعقب حا ينتظره  مدم أهدلاع القيامدة ومدا أعدد للدذيم اخنلعدلا عدم اإلشدراك ابإل داأ، أمدر هللا رسدلله أأ ينت  

التحددذير والتقديددد إك مقددا  اال تجدداو علددى انتفدداء أأ يكددلأ هلل ولددد، مجعددا كددني الددرد علددى كعددض ا ،ددربني الددذيم عيدددوا 
ا الئكدة، والدذيم زعمدلا أأ كعدض أصدنامق  كنداى هللا مثدل الدالى والعدملا، ندأمره كقللده أودل إأ بداأ للدر م ولدد نددأم أوع 

ما، ولقنه بالما يدع على أنه ما باأ يعملب عنده أأ هللا لدي  لده ولدد وال خيطدر كيالده أأ العاكديمو أي ول د  جدال وإنحا
 هلل اكنا. 

والذيم يقلع د  هذا القلع ه  ا ،ربلأ الملاعملأ تلي نقذا درض ا ية على اإلمجاع )ها انتتحا كقلله أول إأ باأ  
 ال يروو عنده تلي.  للر م ولدو م  عل  ال امعني أأ النيب صلى هللا عليه وسل 

ونظد  ا يددة دويددق ومع ددل، وحتتدده معدداأ مجددة: وأودددا وأوالهدا: أندده لددل يعلدد  أأ هلل أكندداء لكدداأ أوع مددم يعيددده ، أي أ ددق  
منك   أ أعيده ، أي )نه لي  أول نقما مم أأ يعل  شديئا اكندا هلل وال يعدرتي لدذلي ابإلديدة )أ اكدم هللا يكدلأ من دال 

يكلأ إال إدا وأم أعلد  أأ اإللده ي دتحق العيدادة، نالددليل مربدب مدم مالزمدة شدرهنية، وال،درط نرضدي، مم تاى إدية نال 
وا الزمددة كددني اةددلاب وال،ددرط مينيددة علددى أأ ا ددتكل  عاوددل دان إك امجددق والنجدداة نددال يرضددى لنف دده مددا يلرهندده، وأي ددا ال 

   االستدالع ويفيد أنه ركا القد    تل يد اإلله. يرضى د  إال ما رضيه لنف ه، وهذا منتقى النصح د ، وكه يت
ونفي التعدد كنفي أخد  أ دلاع التعددد وهدل التعددد اب)كدلة واليندلة بتعددد العائلدة، وهدل أصدل التعددد نينتفدي أي دا تعددد  

: الكددلني ا دة ا)جانب كداللة الفحلا. ونظقه ولع سعيد كم جيق للحجاو. وود واع لده امججداو  دني أراد أأ يقتلده
ابلدددنيا مرا تلظددى نقدداع سددعيد: لددل عرنددا أأ تلددي إليددي مددا عيدددى إدددا دددقك،  ننيقدده إك خطئدده  أ إدخدداع النددار مددم 

 خصائ  هللا تعاك  . 
وامجاصل أأ هذا االستدالع مربب مم و ية شرهنية أوع جملأيقا وهل ا قد  ابهنل، ورنيقما وهل التايل ابهنل أي ا، )أ  

ز  لدديطالأ ا قددد ، بقللددي: إأ بانددا اخلم ددة زوجددا نقددي منق ددمة حت دداويني، واالسددتدالع هنددا كدديطالأ كطددالأ التددايل ال
التايل على كطالأ ا قد  )أ بلأ النيب صلى هللا عليه وسل  عاكدا  ملعل  كنلته هلل أمر منتد  اب ،داهدة نإنده مل يدملع مهيدا 

ك ألل باأ نيقما ردة إال هللا لف داتو، إال أأ تلي جعل شرهنقا إايه  عم تلي. وهذا على وزاأ االستدالع   ولله تعا
  داة صرحية   االمتنان، وهذه جعل شرهنقا  داة دق صرحية   االمتنان. 
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والنكتة   العدوع عم ا)داة الصرحية   االمتندان هندا، إيقدامق    ابد  ا)مدر أأ ندرض الللدد هلل حمدل نظدر، وليتدأتى أأ  
ال  ملجقا  ن إتا أتملله وجدوه ينفدي أأ يكدلأ هلل ولدد كطريدق ا دذهب الكالمدي. ويددع ددذا مدا رواه   يكلأ نظ  الك

الك،اي أأ الن ر كم عيد الدار كم وصي واع: إأ ا الئكة كناى هللا ننملع ولله تعاك أودل إأ بداأ للدر م ولدد ندأم أوع 
له اللليد كم ا  قة ما صدوي ولكم واع: ما باأ للر م ولد نأم العاكديمو. نقاع الن ر: أال تروأ أنه ود صدوين، نقاع 

أوع ا ل ديم مم أهل مكة. وروي جممل هذا ا عو عم ال دي نكاأ   نظ  ا ية على هذا النظ  إجياز كدي ، وإهنمان 
 لل صل  حا إأ أتملله استياأ وجه امجق نإأ أعرضلا كعد تلي عد إعراضق  نكلصا. 

وجلهددا أخدر مددم ا عداين. منقدا: أأ يكددلأ ا عدو إأ بدداأ للدر م ولدد   زعمكدد  ندأم أوع العاكددديم هلل، أي  وحتتمدل ا يدة 
 نأم أوع ا  منني كتكذييق ، واله جماهد، أي كقرينة تذييله جبملة أسيحاأ رب ال ماواى وا)رضو ا ية. 

 م ولد نتفدرن عليده: أم أوع العاكدديم هلل، أي أتندمله ومنقا، أأ يكلأ  ري أإأو للنفي دوأ ال،رط، وا عو: ما باأ للر  
 عم إثياى ال،ريي له، وهذا عم اكم عياق ووتادة وزيد كم أسل  واكنه. 

ومنقددا: أتويددل أالعاكددديمو أندده اسدد  ناعددل مددم عيددد يعيددد مددم ابب نددرح، أي أندد  ود ددب، والدده الك ددائي، وهنعددم نيدده  
 عيد وولما يقلللأ: عاكد والقررأ ال أيا ابلقليل مم الل ة.  نفطليه  نه إيا يقاع   اس  ناعل عيد يعيد

 وورأ اةمقلر أولدو كفتح اللاو ونتح الال . وورأه  ملة والك ائي أولدو ك   اللاو وسكلأ الال  مج  ولد.  
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أمر الرسدلع صدلى هللا عليده ومجلة أسيحاأ رب ال ماواى وا)رض رب العرش عما يصفلأو، جيلز أأ تكلأ تكملة  ا   

وسل   أ يقلله، أي ودل: إأ بداأ للدر م ولدد علدى الفدرض، والتقددير: مد  تنمليده عدم حتقدق تلدي   نفد  ا)مدر. نيكدلأ 
 دذه اةملة  ك  التايل   جملأي القياق ال،رهني االستثنائي. 

 د. ولي    ضمق أيصفلأو التفاى )أ تقدير الكال : ول د  إأ باأ للر م ول 
وجيلز أأ تكدلأ بالمدا م دتأنفا مدم جاندب هللا تعداك إلن،داء تنمليقده عمدا يقللدلأ نتكدلأ معرتضدة كدني مجلدة أودل إأ بداأ  

للر م ولدو ومجلة أوهل الذي   ال ماء إلدهو. وددذه اةملدة معدو التدذييل )هدا نملهدا هللا عدم مجيد  مدا يصدفلنه كده مدم 
 ن ية الللد ودق تلي. 

أولا ا لجلداى وأعمقا وأعظمقا، )نه يفيد انتفاء أأ يكلأ له ولدد النتفداء نائددة الدلالدة، نقدد   خلدق  ووصفه كركلكية 
العدلامل ونظدا  يائقدا ودوامقدا، وعلد  مدم بلنده خالققدا أنده ددق م ديلق كعدد  وإال ال تداو إك خدالق خيلقده، واوت دى عدد  

 يثا. ال يق كعد  أنه ال يلحقه نناء نلجلد الللد له يكلأ ع
[و اعرتاض كتفري  عم تنمليه هللا عما ين يلنه إليده مدم الللدد 83أنذره  خيلضلا ويلعيلا  ن يالولا يلمق  الذي يلعدوأ  

وال،ددرباء، وهددذا أتيددي  مددم إجددداء امججددة ندديق  وأأ ا)وك كدده متدداربتق    ضددالد  إك أأ حيددني يددل  يلقددلأ نيدده العددذاب 
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ر الددذيم مدداتلا عليدده، وهدد  الددذيم بددانلا متصددديم باجددة الندديب صددلى هللا عليدده وسددل  ا لعددلد. وهددذا متحقددق   أئمددة الكفدد
وجمادلته والت، يب عليه مثل أيب جقل، وأمية كم خل ، وشيية كدم ركيعدة، وعتيدة كدم ركيعدة، واللليدد كدم عتيدة، واللليدد كدم 

 ا  قة، والن ر كم عيد الدار،  م وتللا يل  كدر. 
 يل  كدر وليل  القيامة وبالأا ود وعدوه، واللعد هنا حعو اللعيد بما دع عليه ال ياق. أواليل و هنا حمتمل ل 
واخللض  قيقته: الدخلع   ةة ا اء ماشيا، ويطلق جمازا علدى بثدرة امجدديث، وا)خيدار واالوتصدار علدى االشدت اع هبدا،  

 سلرة ا)نعا .  وتقد    ولله أوإتا رأيا الذيم خيلضلأ   رايتنا نأعرض عنق و  
وا عددو: نددأعرض عددنق     دداع خلضددق    ا) اديددث ولعدديق    ملاودد  اةددد  ددني يقددملأوأ ابإلسددال . واللعددب: ا ددملح  

 وادمل . 
وجددمل  نعددل أخيلضددلا ويلعيددلاو كددال  ا)مددر حمذونددة وهددل أوك مددم جعلدده جملمددا   جددلاب ا)مددر، ووددد تكددرر مثلدده   القددررأ  

 تقديد مم وييل أاعمللا ما شئت و. نا)مر هنا م تعمل   ال
وورأ اةمقلر أيالولاو ك   الياء و ل  كعد الال ، وصي ة ا فاعلة جماز   أنه لقاء حمقق. وورأه أكدل جعفدر أيلقدلاو كفدتح  

 الياء وسكلأ الال  على أنه م ارن اجملرد. 
ر م ولددددو واةملتددداأ اللتددداأ كينقمدددا أوهدددل الدددذي   ال دددماء إلددده و  ا)رض إلدددهو عطددد  علدددى مجلدددة أودددل إأ بددداأ للددد 

اعرتاضدداأ، وصددد مددم العطدد  إنددادة نفددي ال،ددريي   اإلديددة مطلقددا كعددد نفددي ال،ددريي نيقددا ابلينددلة، ووصددد كددذبر ال ددماء 
وا)رض اإل اهنة كعلامل التدكق واخللق )أ ا ،ربني جعللا هلل شرباء   ا)رض وه  أصنامق  ا نصدلكة، وجعلدلا لده شدرباء 

ماء وه  ا الئكة إت جعلله  كناى هلل تعاك نكاأ ولله أ  ال ماء إله و  ا)رض إلهو إكطاال للفريقني  ا زعمدا   ال 
 إديتق . 

وباأ مقت ى الظاهر هبذه اةملة أأ يكلأ أودا أالذي   ال ماء إلهو على أنه وص  للر م مم ولله أإأ باأ للر م  
اد اةملدة معطلندة لتكدلأ م دتقلة ددق صدفة، وإبيدراد ميتددأ نيقدا إلندادة وصدر صدفة ولدو، نعدع عدم مقت دى الظداهر إبيدر 

اإلدية   ال ماء و  ا)رض على هللا تعاك ال ي،اربه   تلي دقه، )أ إيراد ا  ند إليه معرنة وا  ند معرنة هنريدق مدم 
لة أالدددذيو مجلدددة امسيدددة  دددذي صددددرها، هندددرق القصدددر. ندددا عو وهدددل ال ددددقه الدددذي   ال دددماء إلددده و  ا)رض إلددده، وصددد

وصدرها ضدمق يعدلد إك معداد ضدمق أوهدلو و دذي صددر الصدلة اسدتعماع   دم إتا هنالدا الصدلة بمدا هندا. والتقددير 
 الذي هل   ال ماء إله. 

ح تعلدق واجملروراأ يتعلقاأ بأإلهو ابعتيار مدا يت دمنه مدم معدو ا عيدلد )نده م،دتق مدم ألده، إتا عيدد ن،داكه ا ،دتق. وصد 
 اجملرور كه نتعلقه كلفظ إله بتعلق الظري ك رابع وأولا مم تعلق اجملرور ككانلأ   ولع امجطيئة يقجل أمه مم أكياى:          

 [و   84أدرابال إتا استلدعا سرا                      وبانلم على ا تحدثيندا أوهل امجكي  العلي    
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ابلتفرد ابإلدية أتي  كلصفه بأامجكي  العلي و تدويقا للدليل الذي   ولله أوهل الذي   ال ماء إله كعد أأ وص  هللا   
و  ا)رض إلدهو،  يددث دع علددى نفدي إديددة دددقه   ال ددماء وا)رض واختصاصده ابإلديددة نيقمددا  دا   صددي ة القصددر مددم 

لي و تتميما للدليل واستدالال عليه، ولذلي مسيناه تددويقا إثياى اللص  له ونفيه عمم سلاه، نكاأ ولله أوهل امجكي  الع
إت التدويق   االصطالح هل تبر ال،يء كددليل دليلده، وأمدا التحقيدق ندذبر ال،ديء كدليلده. )أ ا لصدلي كتمدا  امجكمدة 

 وبماع العل  م ت م عما سلاه نال حيتاو إك ولد وال إك كنا وال إك شريي. 
[و عطد  علدى أسديحاأ 85 دماواى وا)رض ومدا كينقمدا وعندده علد  ال داعة وإليده ترجعدلأ أوتيارك الذي لده ملدي ال 

 رب ال ماواى وا)رضو، وصد منه إتيان إن،اء التنمليه إبن،اء الثناء والتمجيد. 
مدم أوتياركو خرب م تعمل   إن،اء ا دح )أ معو أتياركو باأ متصفا ابلرببة اتصانا ولاي  ا يدع عليده صدي ة تفاعدل  

ولة  صلع ا ،تق منه )أ أصلقا أأ تددع علدى صددور نعدل مدم نداعلني مثدل: تقاتدل وادارا، ناسدتعملا   جمدرد تكدرر 
 الفعل، وتلي مثل: ت امى وتعاك. 

 والرببة: الملايدة   اخلق.  
لنفيده، وعددم ال،ددريي وودد تبددر مد  التنمليدده أنده رب ال ددماواى وا)رض الوت داء الركلكيددة التنمليدده عدم الللددد ا  دلق الكددال   

ا ،ملع لقلله أعما يصفلأو، وتبدر مد  التربيدي والتعظدي  أأ لده ملدي ال دماواى وا)رض  ناسدية ا لدي للعظمدة ونديض 
اخلق، نال يركيي أأ أرب ال ماواى وا)رضو م م عم أالذي له ملي ال دماواى وا)رضو، )أ ددرض القدررأ التدذبق 

دالع واةدع، نإأ التذبق يالئ  التنييده علدى ئتلد  الصدفاى ابخدتالي االعتيداراى وأدراض التذبق ختال  أدراض االست
والتعدرض لالسدتمداد مدم الف ددل. م إأ صدي ة أتيداركو تددع علددى أأ الرببدة تاتيدة هلل تعداك نيقت ددي اسدت ناءه عدم الددملايدة 

كعدا لددليل وللده أسديحاأ رب ال دماواى ابختات الللد واختات ال،دريي، نيقدذا االعتيدار باندا هدذه اةملدة اسدتدالال رخدر ات
 وا)رض رب العرش عما يصفلأو. 

وود أتبد انفراده كركلكية أعظ  ا لجداى ثالر مدراى كقللده أرب العدرشو ووللده أوهدل الدذي   ال دماء إلده و  ا)رض  
 إلهو وولله أالذي له ملي ال ماواى وا)رض وما كينقماو. 

 تدكر مم رايى القررأ اليت ال حييط هبا إال امجكي  العلي . نك  مم خصائ  ونكا تنقاع على ا  
و ددا بدداأ وللدده أالددذي لدده ملددي ال ددماواى وا)رضو مفيدددا التصددري   هددذه العددلامل مدددة وجلدهددا ووجددلد مددا كينقددا أردندده  

ياويدة، وأنده ا تصدري   كقلله أوعنده عل  ال اعة وإليه ترجعلأو للداللة على أأ له م  ملي العلامل الفانيدة ملدي العدلامل ال
تلدي العددلامل حدا نيقددا ابلتنعدي  والتعددذيب، نكداأ وللدده أوعندده علدد  ال داعةو تلهنئددة لقللده أوإليدده ترجعدلأو وإدماجددا إلثيدداى 

 اليعث. 
 وتقدمي اجملرور   أإليه ترجعلأو لقصد التقلي إت لي  ا  اهنيلأ حثيتني رجعى إك دقه نإه  ال ي منلأ ابليعث أصال.  
وأما ولد  لألصدنا  أهد الء شدفعالم عندد هللاو نمدراده  أهد  شدفعاء دد    الددنيا أو هدل علدى سدييل اةددع ولدذلي أتيد   

 كقلله أوال  لي الذيم يدعلأ مم دونه ال،فاعةو. 
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و دملة والك دائي وورأ اةمقلر أترجعلأو ابلفلوية على االلتفاى مم ال يية إك اخلطاب للمياشرة ابلتقديد. وورأ اكم بثق  
 ابلتحتية تيعا )سللب ال مائر اليت ويله، وه  متفقلأ على أنه ميين للمجقلع. 

[و  دا أنيدأه  أأ هلل ملدي ال دماواى 86أوال  لدي الدذيم يددعلأ مدم دونده ال،دفاعة إال مدم شدقد ابمجدق وهد  يعلمدلأ  
 ال يقددر علدى أأ ي،دف  دد    الددنيا إكطداال وا)رض وما كينقما وعندده علد  ال داعة أعلمقد  أأ مدا يعيدونده مدم دوأ هللا

 لملعمق  أه  شفعاله  عند هللا. 
و ا باأ مم مجلة مم عيدوا دوأ هللا ا الئكة استثناه  كقلله أإال مم شقد ابمجق وه  يعلملأو أي نق  ي،دفعلأ، وهدذا  

وال ي،دفعلأ إال  دم ارت دىو، وودد م دى     معو ولله أوواللا اختدذ الر داأ ولددا سديحانه كدل عيداد مكرمدلأو م وداع أ
 سلرة ا)نيياء. 

ووص  ال،فعاء  ه  شقدوا ابمجق وه  يعلملأ أي وه  يعلملأ  اع مم ي تحق ال،فاعة. نقد عل  أه  ال ي،فعلأ  
 للذيم خال   اد   اع مم ي،قد هلل ابمجق. 

 [و   87أولئم سألتق  مم خلقق  ليقللم هللا نأىن ي نكلأ  
 

 3948ة : صفح
 
كعد أأ أمعم   إكطاع أأ يكلأ إله دق هللا حا سيق مم التفصيالى، جاء هنا ككلمة جامعة إلكطاع زعمق  إديدة ددق   

هللا كقلله أولئم سألتق  مم خلقق  ليقللم هللاو أي سألتق  سد اع تقريدر عمدم خلققد  ندإه  يقدروأ  أ هللا خلققد ، وهدذا 
ضدما  كدم ثعليدة للنديب صدلى هللا عليده وسدل   أسدألي كركدي ورب مدم ويلدي هللا أرسدليو، معلل  مم  اع ا ،ربني بقلع 

و)جل تلي أبد إه  يقروأ هلل  نه اخلدالق نقداع أليقدللم هللاو، وتلدي بداي   سدفاهة رأيقد  إت بيد  يكدلأ إددا مدم مل 
 خيلق، واع تعاك أأنمم خيلق بمم ال خيلق أنال تذبروأو. 

سددألتق و للندديب صددلى هللا عليدده وسددل . وجيددلز أأ يكددلأ ل ددق معددني، أي إأ سددأد  مددم يتددأتى مندده أأ واخلطدداب   وللدده أ 
 ي أع. 

وندددرن علدددى هدددذا التقريدددر واإلودددرار االنكدددار والتعجيدددب مدددم انصدددرانق  مدددم عيدددادة هللا إك عيدددادة رددددة أخدددرا كقللددده أندددأىن  
 ي نكلأو. 

 ظرنية، أي إك أي مكاأ يصرنلأ. وأأىنو اس  استفقا  عم ا كاأ نمحله نصب على ال 
وأي نكلأو يصرنلأ: يقاع: أنكه عم بذا، أينكه مم ابب ضرب، إتا صرنه عنه، وكين للمجقلع إت مل يصرنق  صداري  

ولكددم صددرنلا أنف ددق  عددم عيددادة خددالقق ، نقللدده أنددأىن ي نكددلأو هددل بقددلع العددرب: أيددم يددذهب كددي، أي أيددم تددذهب 
 هب كه ي أللنه عنه ولكم ا راد: أنه مل يذهب كه أ د وإيا تهب كنف ه. كنف ي إت ال يريدوأ أأ تاهيا ت

[و القيددل مصدددر ودداع، وا)ظقددر أندده اسدد  مددراد كدده ا فعددلع، أي ا قددلع مثددل 88أوويلدده اي رب إأ هدد الء وددل  ال ي منددلأ  
 الذكح وأصله: ولع، كك ر القاي وسكلأ اللاو. وا عو: ومقلله. 
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يلو ضمق الرسلع صلى هللا عليه وسل  كقرينة سياق االستدالع وامججاو مم وللده أودل إأ بداأ وال مق ا  اي إليه أو 
للددر م ولددد نددأم أوع العاكددديمو، وكقرينددة وللدده أاي ربو وكقرينددة أندده ودداع أإأ هدد الء وددل  ال ي منددلأو وكقرينددة إجاكتدده كقللدده 

عم اخلطاب   ولله أولئم سألتق  مم خلقق و، نإنه  أناصفح عنق  وول سال و، وا)وك أأ يكلأ ضمق ال ائب التفاات
كعددد مددا م ددى مددم اباجددة ومددم  كايددة إوددراره   أ هللا الددذي خلققدد ، م إهدد  مل يتمل مل ددلا عددم الكفددر ويددد أيلددة،  صددل 

 ه عليق . اليأق للرسلع مم إ اه  نقاع أاي رب إأ ه الء ول  ال ي منلأو التجاء إك هللا نيق  وتفلي ا إليه ليجري  كم
وهذا مم استعماع اخلرب   التح ر أو ال،كاية وهل خرب حعو اإلن،داء مثدل وللده تعداك أووداع الرسدلع اي رب إأ ودلمي  

اختذوا هذا القررأ مقجلراو، أي مل يعمللا كه نل  ي منلا، وي يد هذا تفري  أناصفح عنق و، نفي ضدمق ال ييدة التفداى )أ 
اخلطدداب مددم وللدده أولددئم سددألتق  مددم خلققدد و نمقت ددى الظدداهر: ووللددي: اي رب إ .  الكددال  بدداأ جدداراي علددى أسددللب

وحي ددم هددذا االلتفدداى أندده  كايددة ل،دديء   نفدد  الرسددلع نجعددل الرسددلع حنمللددة ال ائددب إلظقددار أأ هللا ال يقمددل نددداءه 
ر منده وعدري كده عندد ركده، وشكلاه على  د ولله تعاك أعي  وتلكو. وإضدانة القيدل إك ضدمق الرسدلع م،دعرة  نده تكدر 

أي عري هبذا وحا   معناه مم حنلأاي رب إأ ولمي اختذوا هذا القرءاأ مقجلراو وولله أ ن يقدلع الرسدلع والدذيم رمندلا 
 معه من نصر هللاو. 

 وورأ اةمقلر أوويلهو كنصب الال  على اعتيار أنه مصدر نصب على أنه مفعلع مطلق كدع مم نعله.  
اع: الرسلع ويله، واةملة معطلنة على مجلة أولئم سألتق  مدم خلققد و أو علدى مجلدة أندأىن ي نكدلأو، أي والتقدير: وو 

 وواع الرسلع  ينئذ اي رب إ . ونظقه ولع بعب كم زهق:          
، أي ويقلللأ: ا،ي اللشاة جناكيقا وويلق                       إني اي كم أيب سلمى  قتلع على رواية أويلق و ونصيه  

 ويلق  وهي رواية ا)صمعي. 
وجيلز أأ يكلأ النصب على ا فعلع كه لقلله أال ن م و، والتقدير: كلى ونعل  ويله وهذا اختيار الفراء وا)خفش، وواع  

 ا ربد والملجاو: هل منصلب كفعل مقدر دع عليه ولله أوعنده عل  ال اعةو أي ويعل  ويله. 
  أويلدهو وجيدلز   جدره وجقداأ: أ ددأا: أأ يكدلأ عطفدا علدى أال داعةو   وللده أوعندده علد  وورأ عاص  و دملة جبدر ال 

 ال اعةو أي وعل  ويل الرسلع: اي رب، وهل على هذا وعد للرسلع ابلنصر و ديد د  ابالنتقا . 
هللا أو د  كقدلع الرسدلع: ورنيقما: أأ تكلأ اللاو للق   ويكلأ جلاب الق   مجلة أإأ ه الء ول  ال ي مندلأو علدى أأ  

 اي رب، تعظيما للرسلع ولقيله الذي هل تفليض للرب وثقة كه. 
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 ومقلع أويلهو هلأاي ربو نقط، أي أو   كنداء الرسلع ركه نداء م طر.   
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اكدم ه،ددا   وتبدر اكدم ه،دا    شددرح الكعييدة عدم أيب  ددا  ال ج دتاين: أأ مدم جدر نقللدده كظدم وختلديط، وأنكددره عليده  
 إلمكاأ ختري  اةر على وجه صحيح. 

ووددد  ددذي كعددد النددداء مددا نددلدي )جلدده  ددا دع عليدده مقددا  مددم أعيتدده امجيلددة ندديق  نفددلض أمددره إك ركدده نأو دد  هللا كتلددي  
 الكلمة على أه  ال ي منلأ ولكم هللا سينتق  منق  نلذلي واع أن لي تعلملأو. 

م أهددل مكددة بمددا هددي عددادة القددررأ داليددا ووصددفق   هدد  وددل  ال ي منددلأ، أدع علددى واإلشددارة بأهدد الءو إك ا ،ددربني مدد 
 اكم عد  اإل اأ منق  مم أأ يقلع: ه الء ال ي منلأ. 

[و الفدداء نصدديحة )هددا أنصددحا عددم مقدددر، أي إت ولددا تلددي القيددل 89أناصددفح عددنق  ووددل سددال  ن ددلي تعلمددلأ  
اصفح عنق ، أي أعرض عنق  وال حتملأ دد  وودل دد  إأ جدادللك: سدال ، ونلضا ا)مر إلينا ن أتلك االنتصاي منق  ن

 أي سلمنا   اجملادلة وتربناها. 
وأصل أسال و مصدر جاء كدال مم نعله. نأصله النصب، وعدع إك رنعه لقصد الداللة على الثياى بما تقد    ولله  

 أامجمد هلل رب العا نيو. 
: أعددرض وتددرك، وتقددد    أوع ال ددلرة أأنن ددرب عددنك  الددذبر صددفحاو ولكددم يقدداع: صددفح يصددفح مددم ابب مندد  حعددو 

 الصفح ا أملر كه هنا دق الصفح ا نكر وولعه   ولله أأنن رب عنك  الذبر صفحاو. 
 ونرن عليه أن لي تعلملأو  ديدا د  ووعيدا. و ذي مفعلع أتعلملأو للتقليل لتذهب نفلسق  بل مذهب  كم.  
م عدامر وأكدل جعفدر وروح عدم يعقدلب أتعلمدلأو اب ثنداة الفلويدة علدى أأ أن دلي تعلمدلأو  دا أمدر الرسدلع وورأ من  واك 

 أ يقلله د ، أي وول سلي تعلملأ. وورأه اةمقدلر كيداء حتتيدة علدى أنده وعدد مدم هللا لرسدلله صدلى هللا عليده وسدل   نده 
 منتق  مم ا كذكني. 

اض والت لي    اةداع واللعيد ما ي تأ ابنتقاء الكال    هذه ال لرة وهدل مدم كراعدة وما   هذه ا ية مم ا)مر ابإلعر  
 ا قط . 

 ك   هللا الر م الر ي   
 سلرة الدخاأ  
مسيا هذه ال لرة أ   الدخاأو. روا الرتمذي ك نديم ضعيفني يع د كع قما كع ا: عدم أيب هريدرة عدم النديب صدلى  

 دخاأ   ليلة أو   ليلة اةمعةو امجديث. هللا عليه وسل  أمم ورأ    ال
واللفظاأ حنمللة اس  وا د )أ بلمة أ  و دق خاصة هبذه ال لرة نال تعد علما ددا، ولدذلي مل يعددها صدا ب اإلتقداأ  

   عداد ال لر تواى أبثر مم اس . 
 ومسيا   ا صا   و  بتب ال نة أسلرة الدخاأو.  
لفظ الدخاأ نيقا ا راد كه رية مم رايى هللا أيد هللا هبا رسلله صلى هللا عليه وسل  نلذلي ووجه ت ميتقا ابلدخاأ وولن  

مسيا كه اهتماما ك،أنه، وإأ باأ لفظ أالدخاأو حعو رخر ود وو    سلرة أ   تنمليلو   ولله أم استلا إك ال ماء 
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سلر القررأ عم رواية جاكر كم زيد الديت اعتمددها  وهي دخاأو وهي نمللا ويل هذه ال لرة على ا عروي مم ترتيب تنمليل
 اةعربي وصا ب اإلتقاأ على أأ وجه الت مية ال يلجيقا. 

وهي مكية بلقا   ولع اةمقلر. واع اكم عطية: هي مكية ال أ فظ خالنا   شيء منقا. ووو    الك،داي اسدتثناء  
  وائل، ومثله القرهنيب، وتبره الكلاشي ولال وما عملاه إك معني. ولله أإم باشفلا العذاب وليال إنك  عائدوأو ومل يعمله إك

 وأ  ب أنه ولع ن،أ عما نقمه القائل، وسنيينه   ملضعه.  
وهدي ال دلرة الثالثدة وال دتلأ   عدد ندملوع ال دلر   ودلع جداكر كدم زيدد، نمللدا كعدد سدلرة الملخدري وويدل سدلرة اةاثيددة    

 مكاها هذا. 
ني عندد أهدل ا ديندة ومكدة وال،دا ، وعددى عندد أهدل اليصدرة سديعا وم دني، وعندد أهدل الكلندة وعدى ريقدا سدتا وم د 

 ت عا وم ني. 
  
 أدراضقا  
أشيه انتتاح هذه ال لرة ناحتة سلرة الملخري مم التنليه ك،أأ القررأ وشرنه وشري ووا اكتداء نملوله ليكدلأ تلدي مد تم  

هللا عليه وسل ، وليت ل  منه إك أأ ا عرضني عم تدكر القررأ أدداه   على رسالة حممد صلى أنه مم عند هللا وداال
االستقملاء واللممل عم التدكر نحق عليق  دعاء الرسلع كعذاب اةلن، إيقاظا ليصائره  اب)دلة امج دية  دني مل تنجد  نديق  

 نه أرسله لييلغ عنه مراده. الدالئل العقلية، ليعلملا أأ إجاكة هللا دعاء رسلله صلى هللا عليه وسل  دليل على أ
 نأنذره  كعذاب حيل هب  عالوة على ما دعا كه الرسلع صلى هللا عليه وسل  أتييدا مم هللا له حا هل زائد على مطليه.  
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 كقدل  وضرب د  مثال  م  أمثاد  عصلا رسل هللا إليق  نحل هب  مم العقاب مم شأنه أأ يكدلأ عظدة دد الء، تفصديال  

 نرعلأ م  ملسى وم مين ولمه، ودوأ التفصيل كقل  تيه، وإمجاال وتعميما ابلذيم مم ويل ه الء. 
وإت باأ إنكار اليعث وإ الته مم أبرب ا)سياب اليت أدر   على إأاع التدكر   مدراد هللا تعداك انتقدل الكدال  إك إثياتده  

 ا  منني ترهييا وتردييا.  والتعري  حا يعقيه مم عقلكة ا عانديم ومثلكة
 وأدم  نيقا ن ل الليلة اليت أنملع نيقا القررأ، أي اكتد  إنملاله وهي ليلة القدر.  
 وأدم    خالع تلي ما جرى إليه ا ناسياى مم دالئل الل دانية وأتييد هللا مم رمنلا ابلرسل، ومم إثياى اليعث.  
 سل  ابنتظار النصر وانتظار الكانريم الققر. وختما ابل،د على ولب الرسلع صلى هللا عليه و  
 [و القلع   نظائره تقد . 1أ    
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[ أمددرا مدم عندددم إم بنددا 4[ نيقددا يفدرق بددل أمدر  كددي  3[ إم أنمللنداه   ليلددة مياربددة إم بندا منددذريم 2أوالكتدب ا يددني  
 وجلاكه تقد    أوع سلرة الملخري.  [و القلع   نظق هذا الق  6[ ر ة مم ركي إنه هل ال مي  العلي  5مرسلني 

 ونله ك،أأ القررأ كطريقة الكناية عنه كذبر ن ل اللوا الذي اكتداء إنملاله نيه.  
 نتعري  أالكتابو تعري  العقد، وا راد ابلكتاب: القررأ.  
ان ددما  اةددملء للكددل، ومعددو الفعددل   أأنمللندداهو اكتددداء إنملالدده نددإأ بددل ريددة أو رايى تنددملع مددم القددررأ نقددي من ددمة إليدده  

 وجمملن ما ييلغ إليه اإلنملاع   بل ساعة هل م مى القررأ إك أأ   نملوع رخر رية مم القررأ. 
وتنكددق أليلددةو للتعظددي ، ووصددفقا بأمياربددةو تنليدده هبددا وت،ددليق  عرنتقددا. نقددذه الليلددة هددي الليلددة الدديت اكتددد  نيقددا نددملوع  

ال ددار مددم جيددل  ددراء   رم دداأ ودداع تعدداك أشددقر رم دداأ الددذي أنددملع نيدده  القددررأ علددى حممددد صددلى هللا عليدده وسددل   
 القررأو. 

والليلة اليت اكتد  نملوع القررأ نيقا هي ليلة القدر واع تعاك أأم أنمللناه   ليلدة القددرو. وا)صدح أهدا   الع،در ا)واخدر  
ة ن ددال عظيمددا لكثددرة ثدلاب العيددادة نيقددا   بددل مدم رم دداأ وأهددا   ليلدة الددلتر. وثيددا أأ هللا جعددل لنظق دا مددم بددل سدن

رم دداأ برامددة لددذبرا نددملوع القددررأ واكتددداء رسددالة أن ددل الرسددل صددلى هللا عليدده وسددل  إك الندداق بانددة. ودداع تعدداك أتنددملع 
 ا الئكة والروح نيقا إبتأ رهب  مم بل أمر سال  هي  ن مطل  الفجرو. 

لم دلمني   ديدنق ، ولعدل تلدي الرببدة ت دري إك شد وه  الصدامجة مدم أمدلر وتلي مم معاين كربتقا وب  دا مم كرباى ل 
 دنياه . 

نرببة الليلة اليت أنملع نيقا القررأ كربة ودرها هللا دا ويل نملوع القررأ ليكلأ القررأ ابكتداء نملوله نيقا مالك ا للوا ميارك  
 ليت أنيأم هللا كيع قا. نيملداد كذلي ن ال وشرنا، وهذا مم ا ناسياى اإلدية الدويقة ا

والظاهر أأ هللا أمدها كتلي الرببة   بل عا  بما أومأ إك تلي ولله أشقر رم اأ الذي أندملع نيده القدررأو إت والده كعدد  
أأ م ى على اكتداء نملوع القررأ ك د  ع،درة سدنة. ووللده أليلدة القددر خدق مدم ألد  شدقرو ووللده أتندملع ا الئكدة والدروح 

   مم بل أمرو وولله أنيقا يفرق بل أمر  كي و. نيقا إبتأ رهب
 وعم عكرمة: أأ الليلة ا ياربة هي ليلة النص  مم شعياأ وهل ولع ضعي .  
واختل    الليلة اليت اكتد  نيقا ندملوع القدررأ علدى النديب صدلى هللا عليده وسدل  مدم ليدايل رم داأ، نقيدل: هدي ليلدة سدي   

أخددذا مدم وللدده تعداك أإأ بندت  رمنددت  ابهلل ومدا أنمللنددا علدى عيددم يددل  الفروداأ يددل   ع،درة منده تبددره اكدم إسددحاق عدم اليداور
التقدى اةمعداأو نددإأ رسدلع هللا صدلى هللا عليدده وسدل  التقدى هددل وا ،دربلأ كيددر يددل  اةمعدة صدييحة سددي  ع،درة ليلدة مددم 

 ا دددراد بأمدددا أنمللنددداو ا تمددداالى ترنددد  رم ددداأ اه. أي أتوع وللددده أومدددا أنمللندددا علدددى عيددددمو أنددده اكتدددداء ندددملوع القدددررأ. و 
 اال تجاو هبذا التأويل  أ اكتداء نملوع القررأ باأ   مثل ليلة يل  كدر. 

 والذي جيب اةمل  كه أأ ليلة نملوع القررأ بانا   شقر رم اأ وأنه باأ   ليلة القدر.  
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  وداع   ليلدة القددر  اهنليلهدا   الع،در ا)واخدر مدم رم داأ   رلثدة و ا ت انرى ا)خيار أأ النيب صلى هللا عليه وسدل  

تيقددى   خام ددة تيقددى   سدداكعة تيقددى   اتسددعة تيقددى  . نالددذي نعتمددده أأ القددررأ اكتددد  نملولدده   الع،ددر ا)واخددر مددم 
 يلة مم تلي العا . رم اأ، إال إتا  ل ولع النيب صلى هللا عليه وسل   اهنليلها   الع،ر ا)واخر  على خصلم الل

ووددد اشددتقر عنددد بثددق مددم ا  ددلمني أأ ليلددة القدددر ليلددة سددي  وع،ددريم ابسددتمرار وهددل مندداي مجددديث  اهنليلهددا   الع،ددر  
 ا)واخر  على بل ا تماع. 

 ومجلة أإم بنا منذريمو معرتضة. و ري أإأو جيلز أأ يكلأ للتأبيد ردا إلنكاره  أأ يكلأ هللا أرسدل رسدال للنداق )أ 
ا ،ربني أنكروا رسالة حممد صلى هللا عليه وسل  كملعمق  أأ هللا ال يرسل رسلال مم الي،ر واع تعاك أإت واللا ما أندملع هللا 
علددى ك،ددر مددم شدديءو، نكدداأ رد إنكدداره  تلددي ردا إلنكدداره  رسددالة حممددد صددلى هللا عليدده وسددل  نتكددلأ مجلددة أإم بنددا 

 منذريمو م تأنفة. 
جملدرد االهتمدا  ابخلدرب نتكدلأ م نيدة دنداء نداء الت ديب نتفيدد تعلديال، نتكدلأ مجلدة أإم بندا مندذريمو وجيلز أأ تكلأ أإأو  

تعليال ةملة أأنمللناهو أي أنمللناه لإلنذار )أ اإلنذار شأننا، نم ملأ اةملة علة العلة وهل إجياز وإيا اوتصر على وص  
)نده مقت دى  داع مجقدلر النداق يلمئدذ، واإلندذار يقت دي التي،دق  أمنذريمو م  أأ القررأ مندذر ومي،در اهتمامدا ابإلندذار

  م انتذر. و ذي مفعلع أمنذريمو لداللة ولله أإم أنمللناه   ليلة مياربةو عليه، أي منذريم ا  اهنيني ابلقررأ. 
ربدةو بمدا علمدا رنفدا ومجلة أنيقا يفرق بل أمر  كي و م تأنفة استئنانا كيانيا مشئا عم تنكق أليلةو. ووصدفقا بأميا 

 ندع على عظ  شأأ هاته الليلة عند هللا تعاك نإها ظقر نيقا إنملاع القررأ، ونيقا يفرق عند هللا بل أمر  كي . 
و  هددذه اةمددل ا)ركدد  حم ددم اللدد  والن،ددر، نفددي وللدده أإم أنمللندداه   ليلددة مياربددةو لدد  كددني معنيددني أودمددا: تعيددني إنددملاع  

ختصدام تنمليلده   ليلدة مياربدة م علدل ا عدو ا)وع جبملدة أإم بندا مندذريمو، وعلدل ا عدو الثداين جبملدة القرأأ، ورنيقمدا: ا
 أنيقا يفرق بل أمر  كي و. 

وا نددذر: الددذي ينددذر، أي خيددرب  مددر نيدده ضددر لقصددد أأ يتقيدده ا  ددرب كدده، وتقددد    وللدده تعدداك أإم أرسددلناك ابمجددق ك،ددقا  
 . ونذيراو   سلرة اليقرة

والفددرق: الفصددل والق دداء، أي نيقددا يفصددل بددل مددا يددراد و دداله   الندداق ودددذا ي ددمى القددررأ نروددام، وتقددد  وللدده تعدداك  
أنانرق كيننا وكني القل  الفاسقنيو   سلرة ا ائدة، أي جعل هللا الليلة اليت أنملع نيقا القدررأ ووتدا إلنفدات وودلن أمدلر هامدة 

 وسل  ت،ريفا لتلي ا ق ياى وت،ريفا لتلي الليلة. مثل كعثة حممد صلى هللا عليه 
وبلمددة أبددلو جيددلز أأ تكددلأ م ددتعملة    قيقددة معناهددا مددم ال،ددملع ووددد علدد  هللا مددا هددي ا)مددلر امجكيمددة نجمعقددا  

 للق اء هبا   تلي الليلة وأعظمقا اكتداء نملوع الكتاب الذي نيه صالح الناق بانة. 
 معو الكثرة، وهل استعماع   بال  هللا تعاك وبال  العرب، وود تقد    ولله تعاك وجيلز أأ تكلأ أبلو م تعملة   

   سلرة النمل أوأوتيا مم بل شيءو أي نيقا تفرق أملر عظيمة. 
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والظاهر أأ هذا م تمر   بل ليلة تلانق عد تلي الليلة مم بل عا  بما ي تأ كه ا  ارن   وللده أيفدرقو. وحيتمدل أأ  
 ستعماع ا  ارن   أيفرقو الستح ار تلي امجالة العظيمة بقلله تعاك أنتثق سحاابو. يكلأ ا

وا)مر امجكي : ا ،تمل علدى  كمدة مدم  كمدة هللا تعداك أو ا)مدر الدذي أ كمده هللا تعداك وأتقنده حدا ينطدلي عليده مدم  
 النظ  ا دكرة الدالة على سعة العل  وعملمه. 

ة ينفذ ا)مر كه إك ا الئكة ا لبلني  نلان ال، وأ، وكع قا ينفذ ا)مر كه على ل اأ الرسلع وكعض تلي ا)ملر امجكيم 
 مدة  ياته الدنيلية، وكع ا يلق  إليه مم أدمه هللا أنعاال  كيمة، وهللا هل العامل كتفاصيل تلي. 

 
 وانتصب أأمرا مم عندمو على امجاع مم أأمر  كي و.  
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عادة بلمة أأمراو لتف ي  شأنه، وإال نإأ ا قصلد ا)صلي هل ولله أمم عندمو، نكاأ مقت دى الظداهر أأ يقد  أمدم وإ  

عندمو صفة عأأمر  كي و ن لل  تلي دذه النكتة، أي أمرا عظيمدا ن مدا إتا وصد  بأ كدي و. م ككلنده مدم عندد 
  اكتددداء وابلتعيددني إك القددررأ إت بدداأ كنملولدده   تلددي الليلددة هللا ت،ددريفا لدده هبددذه العنديددة، وينصددري هددذا الت،ددري  والتعظددي

 ت،ريفقا وجعلقا ووتا لق اء ا)ملر ال،ريفة امجكيمة. 
 ومجلة أإم بنا مرسلنيو معرتضة و ري أإأو نيقا مثل ما وو    أإم بنا منذريمو.   
لفددتح كصددائره  إك شددري القددررأ ومددا نيدده مددم  واعلدد  أأ مفتددتح ال ددلرة جيددلز أأ يكددلأ بالمددا ملجقددا إك ا ،ددربني اكتددداء 

النف  للناق ليكفلا عم الصد عنه ودذا وردى امجروي ا قطعة   أودا ا قصلد منقا التحدي ابإلعجاز، واشتملا تلي 
اةمل الثالر على  ري التأبيد، ويكلأ إعال  الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل  هبدذه ا دملااي  اصدال تيعدا إأ بداأ مل ي ديق 

 عالمه كذلي حا سيق مم ري القررأ أو كل ي دق القررأ. إ
وجيلز أأ يكلأ ملجقا إك الرسلع صلى هللا عليه وسل  أصالة ويكلأ عل  ا ،دربني حدا حيتدلي عليده  اصدال تيعدا كطريدق  

 التعريض، ويكلأ التلبيد منظلرا نيه إك ال رض التعري ي. 
 الفاعل، أي مرسلني الرسل. ومفعلع أمرسلنيو حمذوي دع عليه مادة اس   
وأر ة مم ركيو مفعلع لده مدم أإم بندا مرسدلنيو أي بندا مرسدلني )جدل ر تندا، أي ابلعيداد ا رسدل إلديق  )أ اإلرسداع  

ابإلندذار ر ددة ابلندداق ليتجنيدلا مقدداوي العددذاب ويكت دديلا مكاسدب الثددلاب، ودداع تعدداك أومدا أرسددلناك إال ر ددة للعددا نيو. 
 أر ةو  اال مم ال مق ا نصلب   أأنمللناهو.  وجيلز أأ يكلأ

وإيددراد لفددظ الددرب   وللدده أمددم ركدديو إظقددار   مقددا  اإلضددمار )أ مقت ددى الظدداهر أأ يقددلع: ر ددة منددا. ونائدددة هددذا  
 اإلظقددار اإلشددعار  أ معددو الركلكيددة ي ددتدعي الر ددة اب ركددلكني م إضددانة أربو إك ضددمق الرسددلع صددلى هللا عليدده وسددل 
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صددري للكددال  عددم ملاجقددة ا ،ددربني إك ملاجقددة الندديب صددلى هللا عليدده وسددل  ابخلطدداب )ندده الددذي جددرا خطدداهب  هددذا 
كلاسطته نقدل بحاضدر معقد  عندد تلجيده اخلطداب إلديق  نيصدري وجده الكدال  اترة إليده بمدا   وللده أيلسد  أعدرض عدم 

 ،أأ الكتاب الذي جاء كه. هذا واست فري لذنييو وهذا لقصد التنليه ك،أنه كعد التنليه ك
وإضانة الرب إك ضمق الرسلع صلى هللا عليه وسدل  ليتلصدل إك  دظ لده   خدالع هدذه الت،دريعاى  أ تلدي بلده مدم  

ركده، أي كلاسددطته نإندده إتا بدداأ اإلرسدداع ر دة بدداأ الرسددلع صددلى هللا عليدده وسددل  ر دة ودداع تعدداك أومددا أرسددلناك إال ر ددة 
بلنه رب الرسلع صلى هللا عليه وسل  أنه رب النداق بلقد  إت ال يكدلأ الدرب رب كعدض النداق دوأ للعا نيو، ويعل  مم  

كعددض نددأدو عددم أأ يقددلع: ر ددة مددم ركددي ورهبدد ، )أ دددرض إضددانة رب إك ضددمق الرسددلع صددلى هللا عليدده وسددل  أيىب 
 أا كيانه. تلي، م سيصرح  نه رهب    ولله أركك  ورب رابئك  ا)ولنيو وهل مقا  رخر سي

ومجلة أإنه هل ال مي  العلي و تعليل ةملة أإم بنا مرسلني ر ة مم ركيو أي بنا مرسلني ر دة ابلنداق )نده علد  عيدادة  
ا ،ربني لألصنا ، وعل  إدلاء أئمة الكفر لألم ، وعل  ضجي  الناق مم ظل  وليق  ضعيفق ، وعل  ما سدلا تلدي مدم 

وإصال ق ، وعل  أي ا نلااي النداق وأنعداد  وإن داده    ا)رض نأرسدل الرسدل ابل،درائ   أولاد ، نأرسل الرسل لتقل ق 
لكدد  الندداق عددم الف دداد وإصددالح عقائددده  وأعمدداد ، نأشددق إك علدد  النددلن ا)وع كلصدد  أال ددمي و )أ ال ددمي  هددل 

لعلددي و ال،ددامل ةميدد  ا عللمدداى. الدذي يعلدد  ا)وددلاع نددال خيفددى عليدده منقددا شدديء. وأشدق إك علدد  النددلن الثدداين كلصدد  أا
 وود  أال مي و لالهتما  اب  ملعاى )أ أصل الكفر هل دعاء ا ،ربني أصنامق . 

واعلد  أأ ال دمي  والعلدي  تعلديالأ ةملدة أإم بندا مرسدلنيو كطريدق الكنايدة الرممليدة )أ علدة اإلرسداع   امجقيقدة هددي إرادة  
لصدفة الديت ؤدري اإلرادة علدى ونقده، نالتعليدل كصدفة العلد  كنداء علدى مقدمدة أخدرا الصالح ور ة اخللق. وأما العل  نقدل ا

وهددي أأ هللا تعدداك  كددي  ال حيددب الف دداد، نددإتا بدداأ ال حيددب تلددي وبدداأ عليمددا كتصددرناى اخللددق بدداأ علمدده و كمتدده 
 مقت يني أأ يرسل للناق رسال ر ة هب . 

  أصنامك  اليت تدعلها. وضمق الفصل أناد امجصر، أي هل ال مي  العلي  ال 
 و  هذا إ اء إك امجاجة إك إرساع الرسلع إليق  إبكطاع عيادة ا)صنا .  
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 و  وص  أال مي  العلي و تعريض ابلتقديد.   
اكتددئا [و هذا عدلد إك ملاجقدة ا ،دربني ابلتدذبق علدى حندل مدا 7أرب ال ماواى وا)رض وما كينقما إأ بنت  ملونني  

 كه ال لرة. 
وهل ختل  لالستدالع على تفرد هللا ابإلدية إلملاما د  حا يقروأ كه مم أنه رب ال ماواى وا)رض وما كينقمدا، ويقدروأ   

 أ ا)صددنا  ال ختلددق شدديئا، دددق أهدد  معرضددلأ عددم نتيجددة الدددليل كدديطالأ إديددة ا)صددنا  أال تددرا القددررأ يكددرر تددذبقه  
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لده تعداك أأنمدم خيلدق بمدم ال خيلدق أندال تدذبروأو ووللده أوالدذيم تددعلأ مدم دوأ هللا ال خيلقدلأ شديئا  مثاع هذا مثل ول 
وه  خيلقلأ أملاى دق أ ياءو، و)جل تلدي تبدر الركلكيدة إمجداال   وللده أر دة مدم ركديو م تفصديال كدذبر صدفة عمدل  

ا)صددنا  ال ت ددم  وال تعلدد . وكددذبر صددفة التكددليم  العلدد  الدديت هددي صددفة ا عيددلد حبددق كصددي ة وصددر القلددب ا ،ددق إك أأ
ا  تصدددة كددده تعددداك إبودددراره  ارتقددداء   االسدددتدالع. نلمدددا مل يكدددم جمددداع للريدددب   أنددده تعددداك هدددل اإللددده امجدددق أعقدددب هدددذا 

ى ملجدب االستدالع جبملة أإأ بنت  ملوننيو كطريقة إررة التيقظ لعقلد  إت نملد  منمللة ا ،دكلك إيقداه  لعدد  جدريق  علد
اإليقاأ هلل ابخلالقية  ني عيدوا دقه  أ أا   جانب نرض إيقاه  كطريقة ال،رط، وأا حبري ال،رط الدذي أصدله عدد  

 اةمل  كلولن ال،رط على حنل ولله تعاك أأنن رب عنك  الذبر صفحا إأ بنت  ولما م رننيو. 
حمدذوي، وهدل مدم  دذي ا  دند إليده  تاكعدة االسدتعماع وورأ اةمقلر أرب ال ماواىو كرن  أربو على أنده خدرب ميتددأ  

  مثله كعد إجراء أخيار أو صفاى عم تاى م يردي خبرب رخر، ومم تلي ولد  كعد تبر شد  : ندن يفعدل ويفعدل. 
وهل مم االستئناي اليياين إت التقدير: إأ اردى أأ تعرنه نقل بذا. وورأ عاصد  و دملة والك دائي وخلد  جبدر أربو علدى 

 ه كدع مم ولله أركيو. أن
و ددذي متعلددق أمددلوننيو للعلدد  كدده مددم وللدده أرب ال ددماواى وا)رض ومددا كينقمدداو. وجددلاب ال،ددرط حمددذوي دع عليدده  

 ا قا . والتقدير: إأ بنت  ملونني نال تعيدوا دقه، ولذلي أعقيه جبملة أال إله إال هلو. 
[و مجلة أال إله إال هلو نتيجة للدليل ا تقد  )أ انفراده كركلكية 8أال إله إال هل حييي و يا ركك  ورب رابئك  ا)ولني  

ال ددماواى وا)رض ومددا كينقمددا دليددل علددى انفددراده ابإلديددة، أي علددى كطددالأ إديددة أصددنامق  نكانددا هددذه اةملددة نتيجددة 
 لذلي نلذلي نصلا ل،دة اوت اء اةملة اليت ويلقا إايها. 

تدالع علدى أنده ال إلده إال هدل كتفدرده ابإل يداء واإلماتدة، وا ،دربلأ ال يندازعلأ   أأ ومجلة أحييي و يداو م دتأنفة لالسد 
هللا هل ابيي وا ميا نكما استدع عليق  كتفرده إبجياد العلامل وما نيقا استدع عليق  خبلق أعظ  أ لاع ا لجلداى وهي 

أي دا إبعطائقدا للحيدلاأ لت د قه النتفدان اإلن داأ   الة امجياة اليت شري هبا اإلن اأ عم ملجلداى العدامل ا)رضدي وبدر 
 كه ك ييقا، وكتفرده ابإلماتة وهي سلب امجياة عم امجي للداللة على أأ امجياة لي ا تاتية للحي. 

و دا بداأ تفدرده ابإل يداء واإلماتدة دلديال واضدحا   أ دلاع ا  داهنيني ونيمدا  دلد  مدم ظقدلر ا) يداء ابلدلالدة وا)مددلاى  
يلما نيلما مم شأنه أأ ال جيقللا داللته كله جحدلده  إايهدا ومد  تلدي ودد عيددوا ا)صدنا  الديت ال حتيدي وال ايدا،  ابللناة

 أعقب إبثياى ركلكيته للم اهنيني ت جيال عليق  جبحد ا)دلة وككفراأ النعمة. 
ووصدفق  بأا)ولددنيو )هدد   وعطد  أورب رابئكدد  ا)ولدنيو لي ددجل علديق  اإللددملا  كقدلد  أوإم علددى أررهد  مقتدددوأو. 

 جعللا أود  ا ابء  جة أعظ  مم ا ابء ا)وركني بما واع تعاك  كاية عنق  أما مسعنا هبذا   رابئنا ا)ولنيو. 
[و أكلو لإلضراب اإلكطايل رد كه أأ يكلنلا ملونني ومقريم  نه رب ال ماواى وا)رض ومدا 9أكل ه    شي يلعيلأ  

دق صادر عم علد  ويقدني ركدا كدل هدل بالعدد  )هد  خلطدله ابل،دي واللعدب نارتفعدا عنده خاصدية كينقما نإأ إوراره  
اليقني واإلورار اليت هي اةري على ملجب العل ، نإأ العل  إتا مل جير صا يه على العمل كه وؤديد مال ظته تطدرق إليده 
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ا   الدنف ، أي هد  شدابلأ   و دانيددة هللا الدذهلع م الن دياأ ن دع   دن صدار شدكا الحنجداب ا)دلددة الديت يرسدو هبد
 تعاك. 

   
 

 3954صفحة : 
 
واإلتياأ حبري الظرنية للداللة على شدة اكم ال،ي مم نفلسق   ن بأنه ظري حميط هب  ال جيدوأ عنده ئرجدا، أي   

  ال يفاروق  ال،ي، نالظرنية استعارة تيعية مثل االستعالء   ولله أأولئي على هدا مم رهب و.
ومجلة أيلعيلأو  اع مم ضمق أه و أي اشدت للا عدم النظدر   ا)دلدة الديت تمليدل ال،دي عدنق  وؤعلقد  مقتدديم، ابددملء   

واللعدب   تلقدي دعدلة الرسدلع صدلى هللا عليدده وسدل  نكدأأ ان ماسدق    ال،دي مقددارم مجداد  مدم اللعدب، وددذه اةملددة 
ددد  علددى ادددملء واللعددب، وأأ ال،دد ل ابللعددب يمليددد ال،ددي ندديق  رسددلخا  امجاليددة ملودد  عظددي  إت هبددا أنيددد أأ ال،ددي  امددل

 خبالي ما لل ويل: كل ه    شي ولعب، نتفطم. 
[و تفريد  علدى مجلدة أكدل هد    شدي 11[ ي ،ى الناق هدذا عدذاب ألدي  10أنارتقب يل  أتا ال ماء كدخاأ ميني  

هللا مددم مكذكيدده، ووعيددد ا ،ددربني علددى جحددلده  كدددالئل يلعيددلأو وصددد مندده وعددد الرسددلع صددلى هللا عليدده وسددل  ابنتقددا  
الل دانية وصدق الرسلع وعكلنق  على اللعب، أي االستقملاء ابلقررأ والرسلع، وتبدر لده ئلنداى للم،دربني إلعدداده  

 لإل اأ وكط،ة انتقا  مم أ تق  ت تأصلق . 
التثييدا. واالرتقداب: انتعداع مدم رويده، إتا انتظدره،  ناخلطاب   أارتقبو للنيب صدلى هللا عليده وسدل  وا)مدر م دتعمل   

وإيا يكلأ االنتظدار عندد ودرب  صدلع ال،ديء ا نتظدر. ونعدل أارتقدبو يقت دي كصدرحيه أأ إتيداأ ال دماء كددخاأ مل يكدم 
  اصال   نملوع هذه ا ية،ويقت ي بناية عم اورتاب وولعه بما يرتقب اةائي مم مكاأ وريب. 

صلب على أنه مفعدلع كده عأارتقدبو ولدي  ظرندا وتلدي بقللده تعداك أخيدانلأ يلمداو، وهدل م داي وأيل و اس  زماأ من 
إك اةملة كعده لتمييمل اليل  ا راد عم كقية ا)اي   نه الذي أتا نيه ال ماء كدخاأ ميني ننصدب أيدل و نصدب إعدراب ومل 

 ينلأ )جل اإلضانة. 
عم الراكط )أ اإلضانة م نية عنده، و)أ اةملدة   ودلة ا صددر. والتقددير:  واةملة اليت ي اي إليقا اس  الملماأ ت ت ين 

 نارتقب يل  إتياأ ال ماء كدخاأ. 
 وأهنلق اليل  على الملماأ نإأ ظقلر الدخاأ باأ   أاي  وشقلر بثقة.  
 والدخاأ: ما يتصاعد عند إيقاد امجطب، وهل ت،ييه كليغ، أي حثل دخاأ.  
 اهر، وهل اس  ناعل مم أابأ الذي هل حعو ابأ. وا عو: أنه ظاهر لكل أ د ال ي،ي   رليته. وا يني: اليني الظ 
وواع أكل عييدة واكم وتيية: الدخاأ   ا ية هدل: ال يدار الدذي يتصداعد مدم ا)رض مدم جدراء اةفداي وأأ ال يدار ي دميه  

 ةفاي. العرب دخام وهل ال يار الذي تثقه الرايح مم ا)رض ال،ديدة ا
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وعددم ا)عددرو: أندده ال يددار الددذي أررتدده سددناكي اخليددل يددل  نددتح مكددة نقددد  جيددا ال ددربة ال ددماء، وإسددناد اإلتيدداأ كدده إك  
 ال ماء جماز عقلي )أ ال ماء مكانه  ني يتصاعد   جل ال ماء أو  ني يللح لألنظار منقا. 

لظداهر أنده  ددر يكدلأ   امجيداة الددنيا، وأنده عقداب والكال  ي تأ  أ هذا الدخاأ ا رتقب  ادر وريدب امجصدلع، نا 
 للم،ربني. 

نا راد ابلناق مم ولله أي ،ى الناقو ه  ا ،ربلأ بما هل ال الب   إهندالق لفدظ النداق   القدررأ، وأنده يك،د  زمندا  
علديق  بمدا يد تأ كدذلي  وليال عنق  إعدذارا دد  لعلقد  ي مندلأ وأهد  يعدلدوأ كعدد ب،دفه إك مدا بدانلا عليده، وأأ هللا يعيدده

ولله أإم باشفلا العذاب وليالو. وأما ولله أيل  نيطش اليط،ةو نقل عذاب رخر. وبل تلي ي تأ  أ العذاب ابلددخاأ 
يق    الدنيا وأنه م تقيل وريب، وإت ود بانا ا ية مكية تعني أأ هدذا الددخاأ الدذي هدل عدذاب للم،دربني ال يصديب 

بدداأ هللا ليعددذهب  وأنددا ندديق  ومدا بدداأ هللا معددذهب  وهدد  ي ددت فروأو نتعددني أأ ا دد منني يددل  هددذا   ا د منني لقللدده تعدداك أومددا
الدخاأ دق واهننني كدار ال،رك، نقذا الدخاأ ود  صل كعد ادجرة ال حمالة وتعني أنه ود  صل ويل أأ ي ل  ا ،ربلأ 

 ة على اختالي ا)ولاع. الذيم حكة وما  لدا نيتعني أنه  صل ويل نتح مكة أو يل  نتح مك
    
 

 3955صفحة : 
 
وا)صدح أأ هدذا الددخاأ عدين كده مدا أصداب ا ،دربني مدم سدين القحدط حكدة كعدد هجدرة النديب صدلى هللا عليده وسدل  إك   

ا دينددة. وا)صددح   تلددي  ددديث عيددد هللا كددم م ددعلد   صددحيح الي دداري عددم م ددل  وأيب ال ددحى عددم م ددروق ودداع: 
كم م علد نقاع: إأ وري،ا  ا دليلا على النيب صلى هللا عليه وسل  واستعصلا عليه واع: اللق  أعين  دخلا على عيد هللا

عليق  ك ي  ب ي  يلس ، نأخذ  سنة أبللا نيقا العظا  وا يتة مم اةقد  ن جعل أ ده  يرا مدا كينده وكدني ال دماء  
نقيدل لده: است دق   در أأ يك،د  عدنق  العدذاب، نددعا بقيئة الدخاأ مم اةلن نأا رسدلع هللا صدلى هللا عليده وسدل  

نك،  عنق  وواع هللا له: إأ ب،فنا عنق  العذاب عادوا، نعادوا: نانتق  هللا مدنق  يدل  كددر ندذلي وللده تعداك أنارتقدب 
عيدد هللا  يل  أتا ال ماء كدخاأ مينيو إك ولله أيل  نيطش اليط،ة الكربا إم منتقملأو واليط،ة الكربا يل  كددر. وإأ

 ناع: م ى م : الدخاأ، والرو ، والقمر، واليط،ة، واللملا . 
   ديث أيب هريرة   صحيح الي اري   أكلاب االست قاء أأ النيب صلى هللا عليه وسل  باأ إتا رن  رأسه مم الربعة  

لق  أن  اللليدد كدم اللليدد، اللقد  ا خرة  مم الصيح  يقلع:  اللق  أن  عياش كم أيب ركيعة. اللق  أن  سلمة كم ه،ا ، ال
أن  ا  ت عفني مم ا  منني، اللق  اشدد وهنأتي على م ر، اللق  اجعلقا علديق  سدنني ب دنني يلسد . وهد الء الدذيم 
دعا د  ابلنجداة بدانلا  دم  ي دق  ا ،دربلأ كعدد ادجدرة، وبدل هدذه الدرواايى يد تأ  أ دعداء النديب صدلى هللا عليده وسدل  

ابل نني باأ كعد ادجرة لئال يعذب ا  دلملأ ابةدلن وأنده بداأ ويدل ووعدة كددر، و  كعدض رواايى القندلى  على ا ،ربني
 أنه دعا   القنلى على كين مجياأ وعصية. 
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والدذي ي دت ل  مدم الدرواايى أأ هدذا اةدلن  دل كقدريش كعيدد ادجدرة، وتلدي هدل اةدلن الدذي دعدا كده النديب صدلى هللا  
للق  أعدين علديق  ك دي  ب دي  يلسد   ، و  روايدة  اللقد  اشددد وهنأتدي علدى م در، اللقد  اجعلقدا عليه وسل  إت واع  ا

عليق  سنني ب نني يلس  نأا النيب صلى هللا عليه وسل  نقيل له: است ق   ر و  رواية عم م روق عم اكم م دعلد 
 سفياأ أاته   مق مم أهل مكة يعين أتلا   صحيح الي اري أأ الذي أتى النيب هل أكل سفياأ. وواع ا ف روأ: أأ أاب

 ا دينة  ا علملا أأ النيب باأ دعا عليق  ابلقحط، نقاللا: إأ ولمي ود هلكلا نادن هللا أأ ي قيق  ندعا. 
وعلى هذه الرواية يكلأ وللده تعداك أيدل  أتا ال دماء كددخاأ ميدنيو اثديال ديئدة مدا يدراه اةدائعلأ مدم شديه ال ،داوة علدى  
صاره   ني ينظروأ   اةل هبيئة الدخاأ النازع مم ا)نق، ناجملاز   الرتبيب. وأما مفرداى الرتبيب نقي م تعملة   أك

 قائققددا )أ مدددم معددداين ال ددماء   بدددال  العدددرب ويددة اةدددل، وتكدددلأ مجلددة أي ،دددى النددداقو ترشدديحا للتمثيليدددة )أ الدددذي 
 لي  الدخاأ هل الذي ي ،اه . ي ،اه  هل الظلمة اليت   أكصاره  مم اةلن، و 

وكعض الرواايى ربب على هدذه ا يدة  دديث االست دقاء الدذي   الصدحيح أأ رجدال جداء يدل  اةمعدة والنديب صدلى هللا  
عليه وسل  خيطدب نقداع: اي رسدلع هللا هلدي الدملرن وال درن ندادن هللا أأ ي دقينا نرند  يديده ووداع: اللقد  اسدقنا ثدالر، ومدا 

عة سحاب، نتليدى ال ماء ابل حاب وأمطروا مم اةمعة إك اةمعة  ن سالا ا)دوية وساع وادي يرا   ال ماء ومل 
وناة شقرا، نأاته رى اةمعة القاكلة هل ا)وع أو دقه، نقاع: اي رسلع هللا تقطعا ال يل نادن هللا أأ   ي ا طدر عندا، 

 ينة   شيه اإلبليل كم ال حاب. نقاع اللق   لالينا وال علينا، نتفروا ال حب  ن صارى ا د
واةم  كني الدروايتني ظداهر. ويظقدر أأ هدذا القحدط وود  كعدد يدل  كددر نقدل وحدط رخدر ددق وحدط ودريش الدذي تبدر    

 هذه ا ية. 
ومعدو أي ،دى الندداقو أنده حيديط هبدد  ويعمقد  بمدا حتدديط ال اشدية ابة دد، أي ال ينجددل منده أ دد مددم أولئدي النداق وهدد   

نإأ باأ ا راد مم الدخاأ ما أصاب أكصاره  مم رلية مثل ال ربة مم اةلن نال ،ياأ جماز، وإأ باأ ا راد منه ا ،ربلأ. 
 ديار امجرب يل  الفتح نال ،ياأ  قيقة أو جماز م،قلر. وجيلز أأ يكلأ ديارا متصاعدا   اةل مم شدة اةفاي. 

    
 

 3956صفحة : 
 
عطيدة جيددلز أأ يكدلأ إخيدارا مددم جاندب هللا تعدداك تعجييدا منده بمددا   وللده تعدداك   ووللده أهدذا عددذاب ألدي و وداع اكددم   

وصة الذكيح أإأ هذا دل اليالء ا ينيو. وحيتمل أأ يكدلأ تلدي مدم ودلع النداق الدذيم ي ،داه  العدذاب كتقددير: يقللدلأ: 
 هذا عذاب ألي . 

عم استح اره ابإلضمار وأأ يقاع: هل عذاب ألي ، إك  واإلشارة   أهذا عذاب ألي و إك الدخاأ ا ذبلر رنفا، عدع 
 استح اره ابإلشارة، لتنمليله منمللة امجاضر ا ،اهد  ليال )مره بما تقلع: هذا ال،تاء واد  نأعد له. 

 ووريب منه ا)مر ابلنظر   ولله تعاك أانظر بي  بذكلا علة أنف ق و نإأ ابكي  ا حيصل   ا خرة.  
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[و هدذه مجلدة معرتضددة كدني مجلدة أهدذا عدذاب ألدي و ومجلدة أأىن دد  الددذبراو 12عندا العدذاب إم م مندلأ  أركندا اب،د  
 نقي مقلع ولع حمذوي. 

و لقا مجي  ا ف ريم علدى أهدا  كايدة ودلع الدذيم ي ،داه  العدذاب كتقددير يقللدلأ: ركندا اب،د  عندا العدذاب، أي هدل  
ه  ي منلأ أأ ب،  عنق  العذاب أأي نيكلأ مثدل وللده تعداك   سدلرة وعد صادر مم الناق الذيم ي ،اه  العذاب  

الملخري أوواللا اي أيقا ال ا ر ادن لنا ركي حا عقد عندك إننا  قتدوأو، أي إأ دعلى ركي اتيعناكو ويكلأ حعو ولله 
 فا عنا الرجمل لن منم ليو.   سلرة ا)عراي أو ا وو  عليق  الرجمل واللا اي ملسى ادن لنا ركيو إك ولله ألئم ب،

و ا ت مح كه ترابيب ا ية وسياوقا أأ يكلأ القلع ابذوي مقدرا كفعل أمر أأي وللدلاو لتلقدني ا  دلمني أأ ي دتعيذوا  
ابهلل مم أأ يصييق  تلي العذاب إت بانلا وا ،ربني   كلد وا د بما استعات ملسى عليه ال ال  كقلله أأ لكنا حدا نعدل 

مناو. ونيه إ اء إك أأ هللا سي رو ا د منني مدم مكدة ويدل أأ حيدل  هلقدا هدذا العدذاب، نقدذا التلقدني بالدذي    ال فقاء
 ولله تعاك أركنا ال ت اخذم إأ ن ينا أو أخطأمو ا ايى. 

، و  تلقينق  وعليه نجملة أإم م منلأو تعليل لطلب دن  العذاب عنق ، أي إم متلي لأ حا يدن  عنا عذاب الكانريم 
كددذلي تنليدده ك،ددري اإل دداأ، وأسددللب الكددال  جددار علددى أأ مجلددة أإم م منددلأو تعليددل لطلددب ب،دد  العددذاب عددنق   ددا 
يقت يه ظاهر استعماع  ري أإأو مم معو اإلخيار دوأ اللعد، ومم التعليل دوأ التأبيد، و ا يقت يه اس  الفاعل مم 

خطاب للنيب صلى هللا عليه وسل  كرتودب إعاندة هللا إايه علدى ا ،دربني، بمدا بداأ زمم امجاع دوأ االستقياع، و)أ سياوه 
يدعل  أعين عليق  ك ي  ب ين يلس   نمقت ى ا قا  أتمينه مم أأ يصيب العذاب ا  لمني ونيق  النيب صلى هللا عليه 

ا مل يكدم م دتعمال   معنداه وسل ، وظاهر مادة الك،  تقت ي إزالة شيء باأ  اصال   شيء إال أأ الك،د  هندا  د
امجقيقي باأ جمازه حمتمال أأ يكلأ م تعمال   من   صدلع خي،دى  صدلله بمدا   وللده تعداك أإال ودل  يدلن   دا رمندلا  
ب،ددفنا عددنق  عددذاب اخلددملي   امجيدداة الدددنياو نددإأ وددل  يددلن  مل حيددل هبدد  عددذاب نددملاع عددنق  ولكددنق  تلعدددوا كدده نيددادروا 

 منه، وولع جعفر كم علية امجارثي:           ابإل اأ ننجاه  هللا
ال يك،ددد  ال مددداء إال اكددددم  ددددرة                      يدددرا دمدددراى ا دددلى م يملورهدددا أراد أنددده  نددد  العددددو مدددم أأ ينددداد    

 ك لء، وحمتمال لالستعماع   زواع شيء باأ  صل. 
نددديب صددلى هللا عليددده وسددل   هددد  ي ددلملأ إأ أزاع هللا عدددنق  ومل يددذبر أ ددد مدددم رواة ال ددق وا رر أأ ا ،دددربني وعدددوا ال 

 القحط. 
[و هدددذه اةملدددة جعلقدددا مجيددد  14[ م تللدددلا عنددده ووددداللا معلددد  جمندددلأ 13أأىن دددد  الدددذبرا وودددد جددداءه  رسدددلع ميدددني  

أ، وبيدد  ا ف ددريم جددلااب عددم وددلع القددائلني أركنددا اب،دد  عنددا العددذاب إم م منددلأو تكددذييا للعددده ، أي هدد  ال يتددذبرو 
يتذبروأ وود جاءه  ما هل أودلا داللدة مدم العدذاب وهدي دالئدل صددق الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل  وأمدا علدى التأويدل 
الذي انتملعناه مم تربيب ا ية نقي مجلدة م دتأنفة مشدئة عدم وللده أكدل هد    شدي يلعيدلأو وهدي بالنتيجدة ددا )هد  إتا  

 الذبرا. بانلا   شي يلعيلأ نقد صاروا كعداء عم 
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وأأىنو اس  استفقا  أصله استفقا  عم أمكنة  صدلع ال،ديء ويتلسدعلأ نيقدا نيجعللهدا اسدتفقاما عدم ا) دلاع حعدو   

أبي و كتنمليل ا) لاع منمللة ظروي   مكاأ بما هنا كقرينة ولله أوود جاءه  رسلع مينيو. وا عو: مم أيم حتصل د  
ند ظقلر الدخاأ ا يني وود سدى عليق  هنروقا كطعدنق    الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل  الدذي أاتهد  الذبرا وا  انة ع

 ابلتذبق. 
واالستفقا  م تعمل   اإلنكار واإل الدة، أي بيد  يتدذبروأ وهد    شدي يلعيدلأ وودد جداءه  رسدلع ميدني نتللدلا عنده  

 وهنعنلا نيه. نجملة أوود جاءه و   ملض  امجاع. 
و اس  ناعل إما مم أابأ ا تعدي، و ذي مفعلله لداللة أالذبراو عليه، أي ميني د  ما كه يتذبروأ، وجيدلز أأ وأميني 

 يكلأ مم أابأ القاصر الذي هل حعو ابأ، أي رسلع ظاهر، أي ظاهرة رسالته عم هللا حا تلنر معقا مم دالئل صدوه. 
 مم نكا اإلعجاز ليفيد ا عنيني.  وإيثار أمينيو كت في  الياء على أمينيو ابلت،ديد 
وأمو للرتاخي الرتيب وهل ترق مم مفاد ولله أكل ه    شي يلعيلأو الدذي اتصدلا كده مجلدة باندا مجلدة أوودد جداءه   

رسلع مينيو مم متعلقا ا، نا عو: وود جاءه  رسلع ن،كلا   رسالته م تلللا عنه وهنعندلا نيده، ندالتليل والطعدم  صدال 
ال،ددي واللعددب، ولددذلي بانددا أمو للرتاخددي الددرتيب ال لرتاخددي الملمدداأ. ومعددو الرتاخددي الددرتيب هنددا أأ التددليل عنددد  صددلع 

 واليقتاأ أنظ  مم ال،ي واللعب. 
 وا عل  الذي يعلمه دقه، وود تقد  عند ولله تعاك أولقد نعل  أه  يقلللأ إيا يعلمه ك،رو   سلرة النحل.  
ة  ندده يعلمدده دددقه، ووصددفله مددرة ابةنددلأ، تددنقال   اليقتدداأ، أو وصددفه نريددق هبددذا ونريددق كددذلي، وا عددو: أهدد  وصددفله مددر  

نددالقلع مددلزن كددني أصددحاب ضددمق أودداللاو أو كددني أوودداى القددائلني. وال يصددح أأ يكددلأ وددلال وا دددا   ووددا وا ددد )أ 
 اجملنلأ ال يكلأ معلما وال يتأثر ابلتعلي . 

[و جييء على ما ن ر كه مجيد  ا ف دريم وللده أركندا اب،د  عندا العدذابو، 15إنك  عائدوأ  أإم باشفلا العذاب وليال 
أأ هذه اةملة جلاب ل  اد ، وجييء على ما درجندا عليده أأ تكدلأ هدذه اةملدة إعالمدا للنديب صدلى هللا عليده وسدل   أ 

ن دمق أإنكد  عائددوأو التفداى إك خطداب  يك،  العذاب ا تلعد كه ا ،ربلأ مدة، نيعلدوأ إك ما بانلا نيه،  وعليه
ا ،ربني  ، أي   كلأ عم تلي مدة وهي ا دة اليت أرسللا نيقا ونده  إك ا دينة لي أع الرسلع صدلى هللا عليده وسدل  
أأ يددعل هللا كك،د  القحدط عدنق  ندإه  أايمئدذ   دكلأ عدم الطعدم والدذ  رجداء أأ يددعل دد  م يعدلدوأ  دا بدانلا نيدده،  

واع تعاك أوإتا م  اإلن اأ ضر دعا ركه منييا إليه م إتا خلله نعمة منه ن ي ما باأ يدعل إليه مم ويل وجعل هلل  بما
 أندادا لي ل عم سييلهو بما اوت ى أأ العذاب عائد إليق  كعد علد   إك ما بانلا نيه مم أسياب إصاكتق  ابلعذاب. 
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 ا  تقيل كقريندة وللده ويلده أنارتقدب يدل  أتا ال دماء كددخاأ ميدنيو ا قت دي نمعو أإم باشفلا العذابو: إم باشفله   
أنه حيصل   ا  تقيل، وا ية متصل كع قا كيعض وبذلي معو أإنك  عائدوأو، أي   ا  دتقيل. واسد  الفاعدل يكدلأ 

 مرادا كه امجصلع   ا  تقيل ابلقرينة. 
 صدددلى هللا عليدده وسددل ، نحيددلا و ييددا أنعددامق  م عددادوا نعدددادوه  روي أهدد  ب،دد  عددنق  القحددط كعددد است ددقاء الندديب 

 القحط بماع سي  سنني، ولعلقا عقيقا نتح مكة. 
ومجلددة أإنكدد  عائدددوأو م ددتأنفة اسددتئنانا كيانيددا )هدد  إتا مسعددلا أإم باشددفلا العددذاب ولدديالو تطلعددلا إك مددا سدديكلأ كعددد   

ا ،دربني كعدد ب،د  العدذاب هددل يقلعدلأ عدم الطعدم نكداأ وللده أإنكدد  ب،دفه، وتطلد  ا  مندلأ إك مدا تصدق إليدده  داع 
 عائدوأو ميينا  ا يت اءللأ عنه. 

[و هذا هل االنتقا  الذي وعد كده الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل  وتلعدد كده 16أيل  نيطش اليط،ة الكربا إم منتقملأ  
 أ ة الكفر. 

أإم باشفلا العذاب وليال إنك  عائدوأو نإأ ال ام  يثار   نف ده سد اع  واةملة م تأنفة استئنانا كيانيا مشئا عم ولله 
عم جملائق   يث يعلدوأ إك التليل والطعم نأجيب  أ االنتقا  مدنق  هدل اليط،دة الكدربا، وهدي االنتقدا  التدا ، و)جدل 

 هذا التطل  والت الع أبدا خبرب حبري التأبيد دنعا للرتدد. 
منتقمدددلأ يدددل  نددديطش اليط،دددة الكدددربا، يأيدددل و منصدددلب علدددى ا فعدددلع نيددده السددد  الفاعدددل وأصدددل تربيدددب اةملدددة: إم  

 وهلأمنتقملأو. 
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وتقد  على عامله لالهتما  كه لتقليلده وال  ند  مدم هدذا التعليدق أأ العامدل   الظدري خدرب عدم أإأو كنداء علدى ال،دائ    

 ا ويلقا نإأ الظروي وحنلها يتلس  نيقا. مم بال  النحاة أأ ما كعد أإأو ال يعمل نيم
واليط،ددة الكددربا: هددي كط،ددة يددل  كدددر نددإأ مددا أصدداب صددناديد ا ،ددربني يلمئددذ بدداأ كط،ددة ابل،ددرك وأهلدده )هدد  نقدددوا  

 ساد   وتوي الرأي منق  الذيم بانلا ي قوأ أهل مكة بما يريدوأ. 
  ولله تعاك أأ  د  أيد ييط،لأ هباو   سلرة ا)عراي. واليط،ة: وا دة اليطش وهل: ا)خذ ال،ديد كعن ، وتقد    
[ وأأ ال تعلددلا 18[ أأ أدوا إيل عيدداد هللا إين لكدد  رسددلع أمددني 17أولقدد نتنددا ودديلق  وددل  نرعددلأ وجدداءه  رسددلع بددرمي  

[و 21[ وإأ مل ت مندددلا يل نددداعتملللأ 20[ وإين عدددذى كدددريب ورككددد  أأ ترمجدددلأ 19علدددى هللا إين أتددديك  ك دددلطاأ ميدددني 
جعل هللا وصة ول  نرعلأ م  ملسى عليه ال ال  وكين إسرائيل مثال مجاع ا ،ربني م  النيب صلى هللا عليه وسل  وا  منني 
كه، وجعل ما  ل هب  إنذارا حا سيحل اب ،ربني مم القحط واليط،ة م  تقريب  صلع تلدي وإمكانده وي دره وإأ بدانلا 
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مدا ودداع تعداك أنأهلكنددا أشدد مددنق  كط،داو نددذبرها هندا أتييددد للنديب ووعددد لده ابلنصددر    الدة ودلة نددإأ هللا ودادر علدديق ، ب
 و  م العاوية، و ديد للم،ربني. 

وهذا ا ثل وإأ باأ ت،ييقا جململن امجالة ابمجالة نقل واكل للتلزي   أ ي،يه أكل جقل كفرعلأ، وي،ديه أتياعده حدأل نرعدلأ  
سل  حلسى عليه ال ال ، وي،يه ا  لملأ كيين إسدرائيل. وويدلع ا ثدل لتلزيد  الت،دييه وولمه أو ي،يه حممد صلى هللا عليه و 

 مم حماسنه. 
 وملو  مجلة أولقد نتناو جيلز أأ يكلأ ملو  امجاع نتكلأ اللاو للحاع وهي  اع مم ضمق أإم منتقملأو.  
  تقيل وانتقمنا مم ول  نرعلأ نيما م ى. وجيلز أأ تكلأ معطلنة على مجلة أإم منتقملأو، أي منتقملأ منق    ا  
وأشددعر وللدده ودديلق  أأ أهددل مكددة سدديفتنلأ بمددا نددنت وددل  نرعددلأ، نكدداأ هددذا الظددري مدد تم جبملددة حمذونددة علددى هنريقددة  

اإلجياز، والتقدير: إم منتقملأ نفاتنله  نقد نتنا ويلق  ول  نرعلأ، وم تم  أ ا ذبلر بالددليل علدى تلود  تلدي وإمكانده 
 ل إجياز رخر. وه
وا قصلد ت،ييه امجالة ابمجالة ولكم عددع عدم صدل  الكدال  كصدي ة الت،دييه والتمثيدل إك صدلده كصدي ة اإلخيدار اهتمامدا  

 ابلقصة وإظقارا  ها   تا ا  ا يق  العل  كه، وأها تذبق م تقل وأها دق اتكعة دقها. 
أنتناو أي ولقد جاءه  رسلع برمي، عط  مفصل على جممل، وإيا و)أ مجلة أوجاءه  رسلع برميو عطفا على مجلة  

جاء معطلنا إت ا ذبلر نيه أبثر مم معو الفتنة، نال تكلأ مجلة أوجاءه  رسلع برميو كيام ةملة أنتناو كل هي تفصيل 
 لقصة كعثة ملسى عليه ال ال . 

 لفتنة أشد مم القتلو   سلرة اليقرة. والفنت: اإليقان   اختالع ا) لاع، وتقد    ولله تعاك أوا 
والرسلع الكدرمي: ملسدى، والكدرمي: النفدي  الفدائق   صدنفه، وتقدد  عندد وللده تعداك أإين ألقدي إيل بتداب بدرميو   سدلرة  

 النمل، أي رسلع مم خقة الرسل أو مم خقة الناق. 
 ه و مم معو الرسالة والتيليغ نفيقما معو القلع. وأأأ أدوا إيل عياد هللاو تف ق  ا ت منه وص  أرسلعو ونعل أجاء 
ومعدو أأدوا إيلو أرجعددلا إيل وأعطددلا ودداع تعداك أومددنق  مددم إأ أتمندده كدددينار ال يد ده إليدديو، يقدداع: أدا ال،دديء أوصددله  

ة عندد وأكل ه. وأملة الفعل أصلية وهل م داع  العدني ومل ي دم  منده نعدل سدامل ددق م داع ، جعدل كدين إسدرائيل با)ماند
 نرعلأ على هنريقة االستعارة ا كنية. 

وخطاب اةم  لقل  نرعدلأ. وا دراد: نرعدلأ ومدم   در مدم ملئده لعلقد  ي،دقوأ علدى نرعدلأ ابمجدق، ولعلده إيدا خاهندب  
 جمملن ا إل  ا رأا مم نرعلأ صلفا وتكربا مم االمتثاع، ن اهنب أهل م،لرته لعل نيق  مم يتيصر امجق. 

لز أأ يكددلأ مفعدلع أأدواو مددرادا كده كنددل إسدرائيل، أجددري وصدفق  أعيدداد هللاو تدذبقا لفرعددلأ حلجدب رندد  وأعيداد هللاو جيد 
االستعياد عنق ، وجاء   سلرة ال،عراء أأأ أرسل معنا كين إسرائيلو نحصل أنه وصفق  ابللصفتني، نلصد  أعيداد هللاو 

أو وإيا ه  عياد هللا، أي أ درار نعيداد هللا بنايدة عدم امجريدة  ميطل مج ياأ القيط إايه  عييدا بما واع أوولمقما لنا عاكدو 
 بقلع ك،ار خياهنب نف ه:  
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أصيحا ملك تي اةالع وكع ق                       ملك العييد نلذ كف لي واند در  وجيدلز أأ يكدلأ مفعدلع نعدل   

 الطاعدددة ويكددلأ أعيدداد هللاو منددادا حبددذي  دددري النددداء. ودداع اكددم عطيدددة: أأدواو حمددذونا يدددع عليدده ا قددا ، أي أدوا إيل
الظددداهر مدددم شدددرن ملسدددى أنددده كعدددث إك دعددداء نرعدددلأ لإل ددداأ وأأ يرسدددل كدددين إسدددرائيل، نلمدددا أىب نرعدددلأ أأ يددد مم ثيتدددا 

 ا كانحة   أأ يرسل كين إسرائيل، واع: ويدع عليه ولله كعد أوإأ مل ت منلا يل ناعتملللأو. 
ه أإين لك  رسلع أمنيو علة لألمر كت لي  كدين إسدرائيل إليده، أي )ين مرسدل إلديك  هبدذا، وأم أمدني، أي مد ام علدى وولل 

 أين رسلع لك . 
وتقدمي ألك و على أرسلعو لالهتما  كتعلدق اإلرسداع  نده دد  اكتدداء  أ يعطدله كدين إسدرائيل )أ تلدي وسديلة للمقصدلد  

ل والت،دري  ددا، ولدي  وللده ألكد و خطدااب ليدين إسدرائيل ندإأ ملسدى ودد أكلدغ إك كدين إسدرائيل مم إرساله لتحرير أمة إسرائي
رسالته م  التيليغ إك نرعلأ واع تعاك أنمدا أمدم  لسدى إال تريدة مدم ولمده علدى خدلي مدم نرعدلأ ومالئقد  أأ يفتدنق و، 

 ل عم هناعة نرعلأ ونراره  مم كالده. وليكلأ امتنان نرعلأ مم ت ريح كين إسرائيل مربرا الن الخ كين إسرائي
وعط  على هنلب ت لي  كين إسرائيل هيا عم االستكيار عم إجاكة أمر هللا أنفة مدم امجدط مدم عظمتده   أنظدار ودلمق   

نقدداع أوأأ ال تعلددل علددى هللاو أي ال تعلددلا علددى أمددره أو علددى رسددلله نلمددا بدداأ االعددتالء علددى أمددر هللا وأمددر رسددلله ترنيعددا 
 ق  على واجب امتثاع رهب  جعللا   تلي بأه  يتعاللأ على هللا. )نف 

وأأأ ال تعلددلاو عطددد  علدددى أأأ أدوا إيلو. وأعيددد  دددري أأأو التف دددقية لدددملايدة أتبيددد التف دددق  ددددللع الرسدددالة. وأالو  
 مهية، ونعل أتعللاو جمملو  بأالو الناهية. 

لد إك اةمل الثالثة ا تقدمة وهي أأدوا إيل عياد هللاو، أإين لكد  رسدلع ومجلة أإين أتيك  ك لطاأ مينيو علة جديرة ابلع 
 أمنيو، أوأأ ال تعللا على هللاو )أ ا عجملة تدع على حتقق م امني تلي اةمل معللدا وعلتقا. 

حياجده نقدي  وال لطاأ مم أمساء امججة واع تعاك أإأ عندب  مم سلطاأ هبذاو نامججة تلج، ابجدلو علدى اإلودرار  دم  
 با ت لط على نف ه. 

وا عجملة:  جة عظيمة ولذلي وص  ال دلطاأ بأميدنيو، أي واضدح الداللدة ال ريدب نيده. وهدذه ا عجدملة هدي انقدالب  
 عصاه ثعيام ميينا. 

 وأأتيك و م ارن أو اس  ناعل  أتى  . وعلى اال تمالني نقل مقتض لإلتياأ ابمججة   امجاع.  
و عط  على مجلة أأدوا إيل عياد هللاو نإأ م ملأ هذه اةملة  ا مشله بالمه  ني تيليغ رسالته ومجلة أوإين عذى كريب 

 نكاأ داخال   جممل معو أوجاءه  رسلع برميو ا ف ر حا كعد أأأو التف قية. 
عارة كت،ددييه ومعندداه: حتددذيره  مددم أأ يرمجددله )أ معددو أعددذى كددريبو جعلددا ريب عددلتا، أي ملجددأ. والكددال  علددى االسددت 

التذبق خبلي هللا الذي  نعق  مم االعتداء عليه اباللتجاء إك  صم أو معقدل جبدام  ال دالمة مدم االعتدداء. ومثدل هدذا 
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الرتبيدب  ددا جددرا جمدرا ا ثددل، ومندده وللده   سددلرة مددرمي أوالدا إين أعددلت ابلددر م مندي إأ بنددا تقيدداو، ووداع أ ددد رجدداز 
 العرب:          

 يدددة وتعدر                      عدلت كددريب مدنك  و جدر والتعيددق عدم هللا تعداك كلصدد  أريب ورككد و )ندده  والدا ونيقدا  
 أدخل   ارعلائق  مم رمجه  ني يتذبروأ أنه استعص  ابهلل الذي ي،رتبلأ   مركلكيته وأه  ال خيرجلأ عم ودرته. 

اةدراح. والقصدد منده حتقدق ا قتدلع )هد  بدانلا يرمدلأ ابمججدارة  والرج : الرمي ابمججارة تياعا  ن  دلى ا رمدي أو يث نده 
 مم يطردونه، واع أناخرو منقا نإني رجي و. 

وإيددا اسددتعات ملسددى مندده )ندده علدد  أأ عدداد   عقدداب مددم خيددال  ديددنق  ابلقتددل رميددا ابمججددارة. وجدداء   سددلرة القصدد   
 ه نال تقتللين، بما دع عليه تعقييه كقلله أوإأ مل ت منلا يلو. أنأخاي أأ يقتللأو. ومعو تلي إأ مل ت منلا حا جئا ك

وا عو: إأ مل ت منلا اب عجملة اليت رتيك  هبا نال ترمجلين نإين أعلت ابهلل مم أأ ترمجلين ولكدم اعتمللدلين نكلندلا ددق مدلالني  
 يتحقق إال مم جانيني.  يل وأبلأ م  ولمي كين إسرائيل، نالتقدير: ناعتملللين وأعتمللك  )أ االعتملاع ال

   
 

 3960صفحة : 
 
وجدديء   شددرط أإأ مل ت منددلا يلو حبددري أإأو الدديت شددأها أأ ت ددتعمل   ال،ددرط دددق ا تدديقم )أ عددد  اإل دداأ كدده كعددد   

داللة ا عجملة على صدوه مم شأنه أأ يكلأ دق واو  نيفرض عدمه بما يفرض اباع. ولعله واع تلي ويل أأ يعلمه هللا 
 خراو كين إسرائيل مم مصر، أو أراد: ناعتملللين زمنا، يعين إك أأ يعني له هللا زمم اخلروو. إب
وعدي أت منلاو ابلال  )نه يقاع: رمم كه ورمم له، واع تعاك أنآمم له للطو، وأصل هذه الال  ال  العلة على ت مني   

 نعل اإل اأ معو الربلأ. 
علددى مراعدداة مددا ييدددو مددم نرعددلأ وولمدده عنددد إلقدداء ملسددى دعلتدده علدديق  إت اكتدددأ  وودد جدداء ترتيددب نلاصددل هددذا اخلطدداب 

إبكال  ما أرسل كه إليق  نآن  منق  التعجب والرتدد نقاع أإين لك  رسلع أمنيو نرأا منق  الصل  وا)نفة نقداع أوأأ 
إضمار ال لء له نقاع أوإين عذى  ال تعللا على هللاو نل  يرعلا نقاع أإين أتيك  ك لطاأ مينيو، نال ا عليق  عالماى

كريب وركك  أأ ترمجلأ وإأ مل ت منلا يل ناعتملللأو، نكاأ هدذا الرتتيدب كدني اةمدل م نيدا عدم تبدر مدا أجداكلا كده علدى أكددن 
 إجياز. 

[و التعقيددب ا فدداد ابلفدداء تعقيددب علددى حمددذوي يقت ددي هددذا الدددعاء إت لددي    22أندددعا ركدده أأ هدد الء وددل  جمرمددلأ  
لر ويل الفاء ما يناسيه التعقيب هبذا الدعاء إت ا ذبلر ويله بدال  مدم ملسدى إلديق ، نالتقددير: نلد  ي دتجييلا لده نيمدا ا ذب

أمدددره ، أو نأصدددروا علدددى أتاه وعدددد  متاربتددده نددددعا ركددده، وهدددذا التقريدددر الثددداين أليدددق كقللددده أإأ هددد الء ودددل  جمرمدددلأو. وهدددذا  
ك ملسى أأ اضرب كعصاك اليحر نانفلقو، وولله أإأ ه الء ول  جمرملأو اتفدق بالتعقيب الذي   ولله تعاك أنأو ينا إ

القددراء الع،ددرة علددى وراءتدده كفددتح ادمددملة وشددد النددلأ نمددا كعدددها   وددلة ا صدددر، نلددذلي تقدددر اليدداء الدديت يتعدددا هبددا نعددل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



يط العقاب الدذي يددعل كده الدداعي، أدعاو، أي دعا ركه حا جيمعه هذا الرتبيب ا  تعمل   التعريض  ه  استلجيلا ت ل
ناإلخيار عم بله  ولما جمرمني م تعمل   هنلب اجملازاة على اإلجرا  أو   ال،كاية مم اعتددائق ، أو   الت دلي مدم 
شره  إتا استمروا على عد  ت ريح كدين إسدرائيل، وبدل تلدي يقت دي الددعاء لكد  شدره ، نلدذلي أهنلدق علدى هدذا اخلدرب 

 نعل أدعاو. 
[و تفري  على مجلة أإأ ه الء ول  جمرملأو. وا فرن ولع حمذوي دلا عليه صي ة 23ر كعيادي ليال إنك  متيعلأ أناس 

 الكال ، أي ندعا نقلنا: اسر كعيادي. 
وودرأه مند  واكددم بثدق وأكدل جعفددر أناسدرو هبمدملة وصددل علدى أنده أمددر مدم أسدراو، ووددرأه اليداولأ هبمدملة وطدد  مدم أأسددراو  

ا. وود تقد  عند ولله تعاك أسيحاأ الذي أسرا كعيدهو نتقييده كملماأ الليل هنا نظق تقييده   سلرة يقاع: سرا وأسر 
اإلسراء، وا قصلد منه أتبيد معو اإلسراء  نه  قيقة ولدي  م دتعمال جمدازا   التيكدق كنداء علدى أأ ا تعداري   الر يدل 

 أأ يكلأ نجرا. 
 اللوا ما ييل لأ كه إك شاهن، اليحر ا) ر ويل أأ يدربق  نرعلأ جبنلده.  ونائدة التأبيد أأ يكلأ له مم سعة 
ومجلة أإنك  متيعلأو تقيد تعليال لألمر ابإلسراء ليال )نه  ا ي ت رب، أي أنك  متيعلأ نأردم أأ تقطعدلا م دانة يتعدذر  

 على نرعلأ مجاوك . 
تا وددد  إليدده مددا يلددلح لدده ابخلددرب ني ت،ددري لدده است،ددراي ا ددرتدد وأتبيددد اخلددرب بأإأو لتنمليددل دددق ال ددائل منمللددة ال ددائل إ 

 ال ائل، على  د ولله تعاك أوال ختاهنيين   الذيم ظلملا إه  م رولأو. 
 وأسند االتيان إك دق مذبلر )نه مم ا علل  أأ الذي سيتيعق  هل نرعلأ وجنلده.  
ة أناسددر كعيدادي لديالو نيجددلز أأ تكدلأ اةملتداأ صدددرات [و عطدد  علدى مجلد24أواتدرك اليحدر رهدلا إهدد  جندد م رودلأ  

متصددلتني  أ أعلدد  هللا ملسددى  ددني أمددره ابإلسددراء  ندده ي ددرب اليحددر كعصدداه نينفلددق عددم وعددره اليدداك   ددن  ددر مندده كنددل 
  أأ يلحق إسرائيل بما ورد   رايى أخرا مثل رية سلرة ال،عراء. و ا أمره كذلي هنمنه  أ ال خي،ى كقاءه منفلقا نيتلو

كه نرعلأ كل جيتاز اليحر ويرتبه نإنه سيط ى على نرعلأ وجنده ني رولأ، نفي الكال  إجياز تقدديره: ندإتا سدريا كعيدادي 
 ن نفتح لك  اليحر نت لكلنه نإتا سلكته نال ختش أأ يلحقك  نرعلأ وجنده واتربه نإه  م رولأ نيه. 

   
 

 3961صفحة : 
 
نية صدرى ووا دخلع ملسى ومم معه   هنرائق اليحر نيقدر ودلع حمدذوي، أي وولندا لده: وجيلز أأ تكلأ اةملة الثا  

اتددرك اليحددر رهددلا، أي سدديدخله نرعددلأ وجنددده وال خيرجددلأ مندده )أ   كقائدده مفرووددا  كمددة أخددرا وهددي دخددلع نرعددلأ 
نائددة إجنداء كدين إسدرائيل وجنده   هنرائقه هنمعا منق  أأ يلحقلا ملسى وولمده،  دن إتا تلسدطله ان د  علديق ، نتحصدل 

 ونائدة إهالك عدوه ، نتكلأ اللاو عاهنفة ولال حمذونا على القلع ابذوي ويله. 
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وعلى اللجقني نالرتك م تعمل جمازا   عد  ا ياالة ابل،يء بما يقاع: دعه يفعل بدذا، وتره، بقللده تعداك أندذره      
   خلضق  يلعيلأو، ووالا بي،ة كنا معد يكرب:        

ودن عندي عمددرا إأ عمدرا م دالددد                       وهدل كطددم عمدرو دددق شدرب ا طعدد  واليحدر هددل حبدر القلددمل  ا  ددمى   
 اليل  اليحر ا) ر. 

والرهل: الفجلة اللاسعة. وأصله مصدر رها، إتا نتح كني رجليه، ن ميا الفجلة رهلا ت مية اب صددر، وانتصدب أرهدلاو  
 ر على الت،ييه اليليغ، أي مثل رهل. على امجاع مم اليح

ومجلة أإه  جند م رولأو استئناي كياين جلااب عم س اع مش، عم ا)مر كرتك اليحدر مفتل دا، وضدمق أإهد و عائدد إك  
 اس  اإلشارة   ولله أإأ ه الء ول  جمرملأو واةند: القل  وا)مة وع كر ا لي. 

م رودلأو إلندادة أأ إددراوق  ودد لدملمق   دن صدار بأنده مدم مقلمداى عندديتق   وإوحا  لفدظ أجنددو دوأ االوتصدار علدى أ 
 بما ودمناه عند ولله تعاك أ ايى لقل  يعقللأو   سلرة اليقرة. 

[ بدذليو اسدتئناي اكتددائي 27[ ونعمدة بدانلا نيقدا نكقدني 26[ وزرون ومقا  بدرمي 25أب  تربلا مم جنا وعيلأ  
  دروريم حدا هد  نيدده مدم النعمدة والقددلة، ددرورا أن داه  مراويدة هللا نيمددا يرضديه، نملود  هددذا م دلق للعدربة كعلاودب الظددا ني ا

 االستئناي ملو  النتيجة مم الدليل أو اليياأ مم اإلمجاع  ا   ولله أولقد نتنا ويلق  ول  نرعلأو مم التنظق اإلمجايل. 
 لأو. وضمق أتربلاو عائد إك ما عاد إليه ضمق أإه  جند م رو 
والرتك  قيقته: إلقاء شيء   مكاأ متنقل عنه إكقاء اختياراي، ويطلق جمازا على مفارودة ا كداأ وال،ديء الدذي   مكداأ  

 دلية دوأ اختيار وهل جماز م،قلر يقاع: ترك ا يا ماال، ومنه مسي ئل  ا يا تربة وهل هنا مم هذا القييل. 
ا، وتلي مقت ى أأ ما أمدر هللا كده ملسدى مدم اإلسدراء كيدين إسدرائيل ومدا معده مدم ونعل أتربلاو م تأ  ه  أدرولا وأعدمل  

اتيان نرعلأ إايه  وانفالق اليحر وإزالي كدين إسدرائيل واوتحدا  نرعدلأ جبندلده اليحدر، وان دما  اليحدر علديق  ودد  ، نفدي 
 الكال  إجياز  ذي مجل بثقة يدع عليقا أب  تربلاو. 

   يف ر نلعه  يمل كعد أب و جمرور بأممو مذبلرة أو حمذونة. وأب و اس  لعدد بثق ميق 
و ك  أب و با)مساء تكلأ على   دب العلامدل. وإت بداأ ددا صددر الكدال  )هدا   ا)صدل اسدتفقا  ندال تكدلأ خدرب  

 ميتدأ وال خرب أباأو وال أإأو وإتا بانا معمللة لألنعاع وجب تقد قا على عاملقا. 
 ى ا فعلع كه عأتربلاو أي تربلا بثقا مم جناى. وأممو  يملة  يق  العدد   أب و. وانتصب أب و هنا عل 
 وا قا  كفتح ا ي : مكاأ القيا ، والقيا  هنا جماز   معو التمكم مم ا كاأ.  
 منف ني  . والكرمي مم بل نلن أنف ه وخقه، وا راد كه: ا  ابم والداير وا)سلاق وحنلها  ا باأ د    مدينة   
والنعمة كفتح النلأ: اسد  للتدنع  مصدل  علدى وزندة ا درة. ولدي  ا دراد كده ا درة كدل مطلدق ا صددر ابعتيدار أأ جممدلن أ دلاع  

النعدي  صددار بال،ديء اللا ددد وهدل أكلددغ وأمجدد    تصدلير معددو ا صددر، وهددذا هددل ا ناسدب لفعددل أتربدلاو )أ ا ددرتوك هددل 
 ولي  ا رتوك وهل ا عو ا صدري. أش ام ا)ملر اليت ينع  هبا 

 وأنابقنيو متصفني ابلفكاهة ك   الفاء وهي اللعب وا ملح، أي بانلا م ملريم   النعمة العيني   تلي النعمة.  
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 وورأ اةمقلر أنابقنيو كصي ة اس  الفاعل. وورأه  ف  وأكل جعفر أنكقنيو كدوأ أل  على أنه صفة م،يقة.  
 لفعل أتربلاو. والتقدير: تربا مثل تلي الرتك. وولله أبذليو راج   
واإلشارة إك مقدر دع عليه الكال  ومعدو الكداي، وهدذا الرتبيدب تقدد  الكدال  عليده عندد وللده أبدذلي وودد أ طندا حدا  

 لديه خرباو   سلرة الكق . 
 [و  28أوأورثنقا ولما رخريم  
 

 3962صفحة : 
 
هدا ددقه ، أي لفرعدلأ الدذي ويل كعدد مدلى  منفطدا  ومسدي  صدفطا منفطدا  وهدل عط  علدى أتربدلاو أي تربلهدا وأورثنا  

أ د أمراء نرعلأ  منفطا  تملوو اكنة منفطا ا  ماة  هنلسق  اليت خلفا أابها  منفطا  على عرش مصر، ولكلنه مم ددق 
ئيل، أال تدرا أندده أعيددد ن دل نرعددلأ وصد  هددل وجندده كقددل  رخددريم، ولدي  ا ددراد كقللده أولمددا رخدريمو ولمددا مددم كدين إسددرا

 االس  الظاهر   ولله عقيه أولقد جنينا كين إسرائيلو، ومل يقل ولقد جنيناه . 
ووود    ريدة ال،دعراء أنأخرجندداه  مدم جنداى وعيددلأ وبندلز ومقدا  بددرمي بدذلي وأرثناهدا كددين إسدرائيلو وا دراد هنالددي أأ   

ل، ومل يقصدد أندلان تلدي ا)شدياء   خصدلم أرض نرعدلأ. ومناسدية أنلاعا  ا أخرجنا منه ول  نرعلأ أورثناهدا كدين إسدرائي
تلدي هنالددي أأ القددلمني أخرجدا  ددا بددام نيدده، ن دلب أ ددد الفددريقني مدا بدداأ لدده دوأ إعددادة )هد  هلكددلا، وأعطددي الفريددق 

 ا خر أمثاع تلي   أرض نل طني، نفي ولله أوأورثناهاو ت،ييه كليغ وانظر رية سلرة ال،عراء. 
[و تفريدد  علددى وللدده أبدد  تربددلا مددم جندداىو إك وللدده أولمددا 29ككددا علدديق  ال ددماء وا)رض ومددا بددانلا منظددريم أنمددا  

أخريمو، نإأ تلي بله يت مم أه  هلكلا وانقرضلا، أي نما باأ مقلكق  إال بمقلي دقه  ومل يكم  در عظيما بما  
أأ يقللدلا أمددر ملتدده كنحدل: ككددا عليدده ال ددماء،  بدانلا حي دديلأ وحي ددب ودلمق ، وبدداأ مددم بدال  العددرب إتا هلددي عظددي 

 وككته الريح، وتمللمللا اةياع، واع الناك ة   تلو  ملى النعماأ كم ا نذر مم مرضه:          
 نإأ يقلي أكل واكلق يقلي                      ركي  الناق واليلد امجرا  وواع   ررء النعماأ كم امجارر ال  اين:            
ككى  ارر اةلالأ مم نقد ركه                      و لراأ منه مل ش مت دائل والكال  م لق م اق التحقق دد ،   

ووريب مم ولله تعاك أوإأ باأ مكره  لتملوع منه اةياعو، وهل هنريقة م للبة وبثر تلي   بال  ال،عراء ابدثني، وداع 
 مد كم عياد ملي أشييلية:          أكل ككر كم الليانة ا)ندل ي   ررء ا عت

تيكددي ال ددماء حددملأ رائدد  ددداد                      علددى اليقاليددل مددم أكندداء عيدداد وا عددو: نمددا بدداأ هالبقدد  إال بقددالك   
 دقه  وال انظروا كتأخق هالبق  كل عجل د  االستئصاع. 

[و معطدلي علدى الكدال  31بداأ عاليدا مدم ا  درنني   [ مدم نرعدلأ إنده30أولقد جنينا كين إسرائيل مم العذاب ا قني  
ابذوي الذي دع عليه ولله أإهد  جندد م رودلأو الدذي تقدديره: نأدرونداه  وجنيندا كدين إسدرائيل بمدا وداع   سدلرة ال،دعراء 

 أوأزلفنا م ا خريم وأجنينا ملسى ومم معه أمجعني م أدرونا ا خريمو. 
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 عذاب نرعلأ وو اوته، أي نكانا رية اليحر هالبا لقل  وإجناء  خريم. وا عو: وجنينا كين إسرائيل مم  
وا قصلد مم تبر هذا اإلشارة إك أأ هللا تعاك ينجي الدذيم رمندلا ححمدد صدلى هللا عليده وسدل  مدم عدذاب أهدل ال،درك  

 حكة، بما جنى الذيم اتيعلا ملسى مم عذاب نرعلأ. 
ثال لط يدداأ أيب جقددل وملئدده و)جددل هددذه اإلشددارة أبددد اخلددرب ابلددال . ووددد يفيددد وجعدل هن يدداأ نرعددلأ وإسددرانه   ال،ددر مدد 

 حتقيق إجناء ا  منني مم العذاب ا قدر للم،ربني إجاكة لدعلة أركنا اب،  عنا العذاب إم م منلأو. 
اأ يكلفقدد  أأ والعددذاب ا قددني: هددل مددا بدداأ يعدداملق  كدده نرعددلأ وولمدده مددم االسددتعياد واإلشددقاق علدديق    ال دد رة، وبدد 

يصنعلا له الل  بل يل  ليناء مدينيت  نيثل   و  رعم ي   وباأ الل  يصن  مم الطلب والت  نكاأ يكلفقد  استح دار 
 الت  الالز  لصن  الل  ويلتقطلأ متناثره ويذلله  وال يرتبلأ د  را ة، نذلي العذاب ا قني )نه عذاب نيه إتالع. 

أأ يكلأ كدال مطاكقا للعذاب ا قني نتكلأ أممو م بدة عأممو ا)وك ا عدية عأجنيناو )أ  وولله أمم نرعلأو ا)ظقر 
امجري الداخل على ا يدع منه جيلز أأ يدخل على اليددع للتأبيدد. وحي دم تلدي   نكدا يقت ديقا ا قدا  و  دنه هندا، 

يددل )مددر نرعددلأ   جعددل امسدده نفدد  نددأظقرى أمددمو خلفدداء بددلأ اسدد  نرعددلأ كدددال مددم العددذاب تنييقددا علددى وصددد التقل 
 العذاب ا قني، أي    اع بلنه صادرا مم نرعلأ. 

ومجلددة أإندده بدداأ عاليدداو م ددتأنفة اسددتئنانا كيانيددا لييدداأ التقليددل الددذي أندداده جعددل اسدد  نرعددلأ كدددال مددم العددذاب ا قددني.  
 والعايل: ا تكرب العظي    الن ا، واع تعاك أإأ نرعلأ عال   ا)رضو. 

   
 

 3963صفحة : 
 
وأمددم ا  ددرننيو خددرب رأ عددم نرعددلأ، واإلسددراي: اإلنددراط واإلبثددار. وا ددراد هنددا اإلبثددار   التعددايل، يددراد اإلبثددار     

 أعماع ال،ر كقرينة مقا  الذ . 
ابهلل أأ وأمددم ا  ددرننيو أشددد ميال ددة   اتصددانه ابإلسددراي مددم أأ يقدداع: م ددرنا، بمددا تقددد    وللدده تعدداك أودداع أعددلت  

 أبلأ مم اةاهلنيو   سلرة اليقرة. 
[و  إشارة إك أأ هللا تعاك ود اختار الذيم رمنلا ححمد صلى هللا عليده وسدل  32أولقد اخرته  على عل  على العا ني  

تاره  هللا. على أم  عصره  بما اختار الذيم رمنلا حلسى عليه ال ال  على أم  عصره  وأنه عامل  أ أمثاد  أهل )أ خي
وا قصلد: التنليه اب  منني ابلرسل وأأ تلي يقت ي أأ ينصدره  هللا علدى أعددائق  و)جدل هدذه اإلشدارة أبدد اخلدرب ابلدال  

 وأودو، بما أبد   ولله رنفا أولقد جنينا كين إسرائيلو. وأعلىو   ولله أعلى عل و حعو أم و، بقلع ا) لم:          
 ا حم د                      أيي على الي  اء وال،نآأ وملض  اجملرور هبا ملض  امجاع. إين على ما ود علم  
وا راد بأالعا نيو ا)م  ا عاصرة د . م كدللا كعد تلي ن ركا عليق  الذلة، وودد اختدار هللا أصدحاب حممدد صدلى هللا  

 هللا للناق.  عليه وسل  على ا)م  نقاع أبنت  خق أمة أخرجا للناقوأي أخرجقا
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واختددار ا  ددلمني كعددده  اختيددارا ن ددييا علددى   ددب اسددتقامتق  واسددتقامة دددقه  مددم ا)مدد  علددى أأ التل يددد ال يعدلدده  
 شيء. 

[و إيتاء ا ايى مم ررر االختيار )نه مم عناية هللا اب)مدة )نده يمليدده  يقيندا 33أوأتينق  مم ا ايى ما نيه كاللا ميني  
 إب اه . 

راد اب ايى ا عجملاى الديت ظقدرى علدى يدد ملسدى عليده ال دال  أيدد هللا كده كدين إسدرائيل   ملاود   دروهب  كنصدر الفئدة وا  
 القليلة منق  على اةيلش الكثقة مم عدوه . 

 وهذا تعريض ابإلنذار للم،ربني  أ ا  لمني سي ليلأ مجعق  م  ولتلق    كدر ودقها.  
ابخلدق وال،در. ندا)وع اختيدار  قاكلدة النعمدة ابل،دكر أو ددقه، والثداين اختيدار  قددار الصدرب، وداع واليالء: االختيار يكدلأ  

تعددداك أونيلدددلب  ابل،دددر واخلدددق نتندددةو أي مدددا نيددده اختيدددار دددد    نظدددر النددداق لددديعل  كع دددق  أهددد  وددداكللا نعمدددة إيتددداء ا ايى 
 ابل،كر، وحيذروا ولمق  مم مقاكلة النعمة ابلكفراأ. 

[و 36[ ندددأتلا كئاابئندددا إأ بندددت  صدددادوني 35[ إأ هدددي إال ملتتندددا ا)وك ومدددا حندددم حن،دددريم 34هددد الء ليقللدددلأ  أإأ 
اعرتاض كني مجلة أيل  نيطش اليط،ة الكربا إم منتقملأو ومجلة أأه  خق أ  ول  تي و نإنده  دا هددده  كعدذاب الددخاأ 

لدي ابإلشدارة إك أأ إنكدار اليعدث هدل الدذي صدرنق  عدم تلود  م ابليط،ة الكربا وضرب د  ا ثل كقدل  نرعدلأ أعقدب ت
 جملاء ال لء على إعراضق . 

وانتتاح الكال  حبري أإأو الذي لي  هل للتأبيد )أ هذا القلع إك ا ،ربني ال تردد نيه  ن حيتاو إك التأبيد نتعدني   
اد الت ديب وأددو عدم الفداء. ندا عو: إم منتقمدلأ بلأ  ري أإأو جملرد االهتما  ابخلرب، وهل إتا وو  مثل هذا ا لود  أند

منق  ابليط،ة الكربا )ه  ال يرتدعلأ كلعيد ا خدرة إلنكداره  امجيداة ا خدرة نلد  ينظدروا إال  دا هد  عليده   امجيداة الددنيا 
 مم النعمة والقلة نلذلي ودر هللا د  اةملاء على سلء بفره  جملاء   امجياة الدنيا. 

ضددمق ال،ددأأ ويقدداع لدده: ضددمق القصددة )ندده ي ددتعمل كصددي ة ا  نددث كتأويددل القصددة، أي ال وصددة   هددذا  وضددمق أهدديو 
 ال رض إال ا لتة ا عرونة نقي ملتة دائمة ال ن،لر لنا كعدها. 

وهدذا بدال  مددم بلمدا     إنكدار اليعددث ندإأ ددد  بلمداى   تلدي، نتددارة ينفدلأ أأ تكددلأ كعدد ا دلى  يدداة بمدا  كددى  
  رايى أخددرا مثددل وللدده تعدداك أوودداللا إأ هددي إال  ياتنددا الدددنياو، واترة ينفددلأ أأ يطددرأ علدديق  كعددد ا لتددة ا عرونددة  عددنق 

 شيء دقها يعنلأ كذلي شيئا ضد ا لتة وهل امجياة كعد ا لتة. 
)هد  ال ي مندلأ ابعدرتاء نلق    نفي امجياة كعد ا لى أنانني مم أولاع اةحلد، وهذا القصر وصر  قيقي   اعتقداده   

 أ لاع د  كعد ا لى. 
وبلمدددة أهددد الءو  يثمدددا تبدددر   القدددررأ ددددق م ددديلق حدددا يصدددلح أأ ي،دددار إليددده: مدددراد كددده ا ،دددربلأ مدددم أهدددل مكدددة بمدددا  

 استنيطناه، وودمنا الكال  عليه عند ولله تعاك أنإأ يكفر هبا ه الءو   سلرة ا)نعا . 
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 3964صفحة : 
 
)وكو مراد كه ال اكقة مثل ولله أوأنه أهلي عادا ا)وكو ومنه وللده تعداك أولقدد ضدل وديلق  أبثدر ا)ولدنيو. ووص  أا  

 ونظقها ولله تعاك أأنما حنم حيتني إال ملتتنا ا)وك وما حنم حعذكنيو. 
،دريمو تصدرحيا حفقدل  القصدر. وجديء كده وأعقيلا وصر ما ينتاهب  كعد امجياة على ا لتة اليت  لتلهدا، كقدلد  أومدا حندم حن  

معطلنا لالهتما  كه )نه درض مقصلد م  إنادته أتبيد القصر وجعللا ولد  أندأتلا آبابئندا إأ بندت  صدادونيو  جدة علدى 
نفي اليعث  أ ا)ملاى ال اكقني مل يرج  أ دد مدنق  إك امجيداة وهدل سف دطة )أ اليعدث ا لعدلد كده ال حيصدل   امجيداة 

 ا، وهذا مم تلربق  واستقملائق . الدني
وضمق مج  ا  اهنيني أرادوا كه النيب صلى هللا عليه وسل  ومم معه مم ا  منني الذيم بانلا يقلللأ دد  أإنكد  ميعلثدلأو   

بما جاء    ديث خياب كم ا)رى م  العاصي كم وائل الذي ندملع ك دييه وللده تعداك أأنرأيدا الدذي بفدر آبايتندا ووداع 
 ماال وولداو ا ية، وتقد    سلرة مرمي. )وتني 

[و استئناي مش، عم ولله أولقد نتنا ويلق  ول  37أأه  خق أ  ول  تي  والذيم مم ويلق  أهلكنق  إه  بانلا جمرمني  
ا ثل نرعلأو ن مق أه و راج  إك اس  اإلشارة   ولله أإأ ه الء ليقلللأ إأ هي إال ملتتنا ا)وكو نيعد أأ ضرب د  

حقلي ول  نرعلأ زاده  مثال رخر هدل أودرب إك اعتيداره  كده وهدل مقلدي ودل  أودرب إك كالدهد  مدم ودل  نرعدلأ وأولئدي 
ول  تي  نإأ العرب يت امعلأ كعظمة ملي تي  وولمه أهل اليمم وبثق مم العرب شاهدوا ررر ول   وعظمتق    مرا ل 

 يل العر . أسفاره  وحتادثلا حا أصاهب  مم ادلي ك 
وانتتح الكال  ابالستفقا  التقريدري السدرتعاء ا)مسدان   دملنه )أ بدل أ دد يعلد  أأ تيعدا ومدم ويلده مدم ا لدلك خدق مدم  

 ه الء ا ،ربني. 
وا عو: أه  لي لا خقا مم ول  تي  ومم ويلق  مم ا)مد  الدذيم استأصدلق  هللا )جدل إجدرامق  نلمدا مداثلله    اإلجدرا   

 ملية د  تدن  عنق  استئصاع الذي أهلي هللا كه أ ا ويلق . نال م
واالستفقا    أأه  خق أ  ول  تي و تقريري إت ال ي عق  إال أأ يعرتنلا  أ ودل  تيد  والدذيم مدم وديلق  خدق مدنق  )هد    

بمدا وداع تعداك كعدد تبدر ودل  نرعدلأ بانلا ي ركلأ هب  ا)مثاع   القلة وا نعدة. وا دراد ابخلقيدة التف ديل   القدلة وا نعدة،  
 أأبفارب  خق مم أولئك و   سلرة القمر. 

 وول  تي  ه   ق وه  سكاأ اليمم و  رملى مم  ق وسيأ وود تبره  هللا تعاك   سلرة ق.  
ي لقب تيد  وتي  ك   ا ي  وت،ديد ا ل دة لقب  م  لي مجي  كالد اليمم  قا وسيأ و  رملى، نال يطلق على ا ل 

إال إتا ملي هذه ا لاهنم الثالثة. ويل مسله تيعا ابس  الظل )نه يتي  ال،م  بمدا يتيد  الظدل ال،دم ، ومعدو تلدي: أنده 
ي ق ك ملواته إك بل مكاأ تطل  عليه ال،م ، بما واع تعاك   تي القرنني أناتي  سدييا  دن إتا كلدغ م درب ال،دم و 

سرتاو، وويدل )نده تتيعده ملدلك ئدالي  الديمم، وخت د  لده مجيد  ا)ويداع وا)تواء مدم ملدلك إك ولله أمل جنعل د  مم دوها 
 ئالي  اليمم وأتوائه، نلذلي لقب تيعا )نه تتيعه ا للك. 
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وتي  ا راد هنا ا  مى أسعد وا كو أاب برب، باأ ود عظ  سلطانه ودملا كدالد العدرب ودخدل مكدة ويثدرب وكلدغ العدراق.  
الددذي كددو مدينددة امجددقة   العددراق، وبانددا دولددة تيدد    سددنة ألدد  ويددل اليعثددة ابمديددة، وويددل بدداأ    دددود  ويقدداع: إندده

 ال يعمائة ويل كعثة النيب صلى هللا عليه وسل . 
وتعليق اإلهالك كقل  تيد  دونده يقت دي أأ تيعدا جندا مدم هدذا اإلهدالك وأأ اإلهدالك سدلط علدى ولمده، والدا عائ،دة: أال  

 هللا ت  ولمه ومل يذمه. ترا أأ 
وا روي عم النيب صلى هللا عليده وسدل    م دند أ دد وددقه أنده وداع  ال ت ديلا تيعدا نإنده بداأ ودد أسدل   و  روايدة  بداأ  

م مندا  ، ون دره كعددض العلمداء  ندده بداأ علددى ديدم إكددراهي  عليده ال دال  وأندده اهتددا إك تلددي كصدحية  ددربيم مدم أ يددار 
 ثرب  ني دملاها وتلي يقت ي جناته مم اإلهالك. ولعل هللا أهلي ولمه كعد ملته أو   م ييه. اليقلد لقيقما كي

 ومجلة أأهلكناه و م تأنفة استئنانا كيانيا  ا أرره االستفقا  التقريري مم ال  اع عم إهبامه ماتا أريد كه.  
 ناه  عم ككرة أكيق  ك يب إجرامق ، أي شربق . ومجلة أإه  بانلا جمرمنيو تعليل   ملأ مجلة أأهلكناه و، أي أهلك 
   
 

 3965صفحة : 
 
[و  39[ مددا خلقناأدددا إال ابمجدددق ولكددم أبثدددره  ال يعلمدددلأ 38أومددا خلقندددا ال دددماواى وا)رض ومددا كينقمدددا العيدددني   

لدل مل يكدم كعدث  عط  على مجلدة أإأ هد الء ليقللدلأ إأ هدي إال ملتتندا ا)وكو ردا علديق  بمدا علمتده رنفدا. وا عدو: أنده
وجدملاء لكداأ خلدق ال دماواى وا)رض ومدا كينقمدا عيثدا، وحندم خلقندا تلدي بلده ابمجدق، أي ابمجكمدة بمدا دع عليده إتقدداأ 
نظدا  ا لجدلداى، ندال جدر  اوت دى خلدق تلدي أأ جيدازا بددل ناعدل علدى نعلده وأأ ال ي دان تلدي، و دا بداأ ا ،دداهد أأ  

 دده جددملاء علددى أعمالدده تعددني أأ هللا أخددر جددملاءه  إك  يدداة أخددرا وإال لكدداأ بثددقا مددم الندداق يق ددي  ياتدده وال يددرا لنف
 خلقق    كعض أ لاله مم وييل اللعب. 

وتبر اللعب تلكيو للذيم أ اللا اليعث واةملاء  ه  اعتقدوا ما يف ي هب  إك جعل أنعاع امجكي  لعيدا، وودد تقدد  وجده  
ا خلقندداب  عيثددا وأنكدد  إلينددا ال ترجعدلأو   سددلرة ا  منددلأ وعنددد وللدده تعدداك ا الزمدة عنددد تف ددق وللدده تعدداك أأنح ديت  أيدد

 أوما خلقنا ال ماء وا)رض وما كينقما ابهنال تلي ظم الذيم بفرواو   سلرة م. 
وأالعينيو  اع مم ضمق أخلقناو، والنفي متلجه إك هذا امجاع ناوت ى نفي أأ يكلأ شيء مم خلدق تلدي    الدة  

 ي  الة إأاع اةملاء. عيث نمم تل
 ومجلة أما خلقناأا إال ابمجقو كدع اشتماع مم مجلة أوما خلقنا ال ماواى وا)رض وما كينقما العينيو.  
والياء   أابمجقو للمالك ة، أي خلقنا تلي مالك ا ومقارم للحق، أو الياء لل ييية، أي ك ديب امجدق، أي إلجيداد امجدق  

 مم خلققما. 
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وولعه مم عمل أو ولع، أي جيب ويتعني ل ييية أو تفرن أو جمدازاة، نمدم امجدق الدذي خلقدا ال دماواى  وامجق: ما حيق 
وا)رض وما كينقما )جله مكانأة بل عامل حا يناسب عمله وجيازيه، وتقد  عند ولله تعاك أأو مل يتفكروا   أنف ق  ما 

 الرو .  خلق هللا ال ماواى وا)رض وما كينقما إال ابمجقو   سلرة
واالستدراك   ولله أولكم أبثره  ال يعلملأو مش، عمدا أنداده نفدي أأ يكدلأ خلدق ا  للوداى لعيدا وإثيداى أنده للحدق  

 ال دق مم بلأ شأأ تلي أأ ال خيفى ولكم جقل ا ،ربني هل الذي سلع د  أأ يقلللا أما حنم حن،ريمو. 
للده أومدا خلقندا ال دماواى وا)رض ومدا كينقمدا إال ابمجدق وإأ ال داعة ومجلدة االسدتدراك تدذييل، ووريدب مدم معدو ا يدة و 

  تيةو   رخر سلرة امججر. 
[ إال مدم ر د  هللا إنده هدل 41[ يل  ال ي ين مدلك عدم مدلك شديئا وال هد  ينصدروأ 40أإأ يل  الفصل ميقا   أمجعني  

جة مم االستدالع ولذلي مل تعط ، وا عو: نيل  الفصل [و هذه اةملة تتنملع مم اليت ويلقا منمللة النتي42العمليمل الر ي  
 ميقا   إعالما د   أ يل  الق اء هل أجل اةملاء، نقذا وعيد د  وأتبيد اخلرب لرد إنكاره . 

ويل  الفصل: هل يل  امجك ، )نه يفصل نيه امجق مم الياهنل وهل مم أمساء يل  القيامة واع تعاك أ)ي يل  أجلا ليل   
 و. الفصل

وا يقداى: اسدد  زمدداأ التلويددا، أي التأجيددل، ودداع تعدداك أإأ يددل  الفصددل بدداأ ميقددااتو، وتقددد  عنددد وللدده تعدداك أوددل هددي  
 ملاويا للناق وامج و   سلرة اليقرة و ذي متعلق ا يقاى لظقلره مم ا قا ، أي ميقاى جملائق . 

اللعيد وإال نإأ يل  الفصدل ميقداى مجيد  اخللدق مد منيق   وأضي  ا يقاى إك ضمق ا  رب عنق  )ه  ا قصلد مم هذا 
 وبفاره . 

والتأبيددد بأأمجعددنيو للتنصددي  علددى اإل اهنددة وال،ددملع، أي ميقدداى ةددملائق  بلقدد  ال يفلددا مندده أ ددد مددنق  تقليددة    
 اللعيد وأتيي ا مم االستثناء. 

ال ي دينو نتحدة إعدراب )أ أيدل و أضدي  إك  وأيل  ال ي و ملكو كددع مدم أيدل  الفصدلو أو عطد  كيداأ. ونتحدة أيدل  
 مجلة تاى نعل معرب. 

وا لك: القريب وامجلي ،وتقد  عند وللده تعداك أوإين خفدا ا دلايل مدم ورائديو   سدلرة مدرمي. وتنكدق أمدلكو   سدياق  
 باأ. النفي إلنادة العمل ، أي ال ي ين أ د مم ا لايل بائنا مم باأ عم أ د مم ملاليه بائنا مم  

وأشيئاو مفعلع مطلق )أ ا راد أشيئاو مدم إدنداء. وتنكدق أشديئاو للتقليدل وهدل ال الدب   تنكدق لفدظ شديء، بمدا وداع  
تعداك أوشديء مددم سددر وليددلو. ووولعده   سدياق النفددي للعمدل  أي ددا، يعدين أي إدنداء بدداأ   القلدة كلدده اإلدنداء الكثددق. 

 عدع عم تلي إك التعمي  )نه أوس  نائدة إت هل حنمللة التذييل. وا عو: يل  ال ت ين عنق  ملاليق ، ن
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واإلدناء: اإلنادة والنف  ابلكثق أو القليل، وضمقا أوال ه  ينصروأو راجعاأ إك ما رج  إليه ضمق أأه  خدقو، وهدل    
ق  أوليداله  ا ظندلأ هبد  تلدي وال ينصدره  مقي ددلأ اسد  اإلشدارة مدم وللده أإأ هد الء ليقللدلأو. وا عدو: أهد  ال ي دين عدن

 رخروأ لي لا مم ملاليق  أتخذه  امجمية أو ال قة أو ال،فقة نينصروه . 
 والنصر: اإلعانة على العدو وعلى ال الب، وهل أشد اإلدناء.  
 نعط  أوال ه  ينصروأو على أال ي ين ملك عم ملك شيئاو زايدة   نفي عد  اإلدناء.  
محصل ا عو أنه ال ي ين ملاع عم ملاليه ك،يء مم اإلدناء   ب م تطاعه وال ينصره  مصر شديد االستطاعة هل ن 

 أولا منق  يدن  عنق  دلب القلي عليق ، ناهلل هل ال الب ال يدنعه دالب. 
 وكين نعل أينصروأو إك اجملقلع ليع  نفي بل مصر م  إجياز العيارة.  
إال مم ر   هللاو وو  عقب مجليت أال ي ين ملك عدم مدلك شديئا وال هد  ينصدروأو نحدق  أ يرجد  إك واالستثناء كقلله أ 

مددا يصددلح لالسددتثناء مندده   تينددي اةملتددني. ولنددا   اةملتددني ثالثددة ألفدداظ تصددلح )أ ي ددتثو منقددا وهددي أمددلكو ا)وع 
 أوال هدد  ينصدددروأو، ناالسددتثناء ابلن ددية إك الثالثدددة ا رنددلن كفعددل أي ددينو، وأمدددلكو الثدداين اجملددرور حبدددري أعددمو، وضددمق

اسددتثناء متصددل، أي إال مددم ر دده هللا مددم ا ددلايل، أي نإندده أيتأ أأ ي،ددف  نيدده، وأيتأ لل،ددان   أ ي،ددف  بمددا ودداع تعدداك 
لرسدلع هللا أوال تنف  ال،فاعة عنده إال  دم أتأ لدهو ووداع أوال ي،دفعلأ إال  دم ارت دىو. و   دديث ال،دفاعة أنده يقداع 

صلى هللا عليه وسل   سل تعطه واشف  ت،ف   . وال،فاعة: إدناء عم ا ،فلن نيه. وال،فعاء يلمئذ أولياء للمد منني ندإأ 
 مم ال،فعاء ا الئكة وود  كى هللا عنق  ولد  للم منني أحنم أوليالب    امجياة الدنيا و  ا خرةو. 

 لي  داخال   شيء ويله  ا يدع على أهل اب،ر، وا عو: لكم مم ر ه هللا وويل هل استثناء منقط  )أ مم ر ه هللا 
 ال حيتاو إك مم ي ين عنه أو ينصره وهذا ولع الك ائي والفراء. 

 وأسياب ر ة هللا بثقة مرجعقا إك رضاه عم عيده وتلي سر يعلمه هللا.  
جممل عدم سد اع سدائل عدم تعيدني مدم ر ده هللا، أي أأ هللا عمليدمل ومجلة أإنه هل العمليمل الر ي و استئناي كياين هل جلاب  

ال يكرهده أ دد علدى العددوع عدم مدراده، نقدل يدر   مدم ير ده ححدض م،ديئته وهدل ر دي ، أي واسد  الر دة  دم ي،داء مدم 
 عياده على ونق ما جرا كه علمه و كمته ووعده. و  امجديث  ار لا مم   ا)رض ير ك  مم   ال ماء  . 

[ خددذوه ندداعتلله إك 46[ ب لددي امجمددي  45[ با قددل ت لددي   اليطددلأ 44[ هنعددا  ا)ثددي  43أإأ شددجرى الملوددل   
[ إأ هدذا مدا بندت  كده 49[ تق إندي أندا العمليدمل الكدرمي 48[ م صيلا نلق رأسه مم عدذاب امجمدي  47سلاء اةحي  

هنددا كفريددق معددذكلأ وهدد  ا ،ددربلأ، ووصدد  كعددض [و  ددا تبددر هللا نريقددا مر ددلمني علددى وجدده ا)مجدداع واكلدده 50اددرتوأ 
أصددناي عددذاهب  وهددل مددأبلق  وإهددانتق  وحتددريقق ، نكدداأ مقت ددى الظدداهر أأ ييتدددأ الكددال  ابإلخيددار عددنق   هدد  أيبلددلأ 
شدجرة الملودل  بمدا وداع   سددلرة اللاوعدة أم إنكد  أيقدا ال دداللأ ا كدذكلأ  بلدلأ مدم شدجر مددم زودل و ا يدة، نعددع عددم 

اإلخيار عم شجرة الملول   ها هنعا  ا)ثي  اهتماما ابإلعال  حباع هذه ال،جرة. وود جعلدا شدجرة الملودل  شديئا  تلي إك
معللما لل امعني نأخرب عنقا كطريق تعري  اإلضانة )ها سيق تبرها   سدلرة اللاوعدة الديت نمللدا ويدل سدلرة الددخاأ ندإأ 

  لر وسلرة الدخاأ رلثة وستني. اللاوعة عدى ال ادسة وا)ركعني   عداد نملوع ال
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 ومعو بلأ ال،جرة هنعاما أأ مثرها هنعا ، بما واع تعاك أهنلعقا بأنه رءوق ال،ياهنني نإه   بللأ منقاو.  
وبتيا بلمة أشجرىو   ا صا   كتاء مفتل ة مراعاة مجالة اللصدل وبداأ ال،دائ    رسد  أواخدر الكلد  أأ تراعدي نيده  

 جاء على خالي ا)صل.   الة اللو ، نقذا  ا
وا)ثددي : الكثددق ا ر  بمددا دلددا عليدده زنددة نعيددل. وا ددراد كدده: ا ،ددربلأ ا ددذبلروأ   وللدده أإأ هدد الء ليقللددلأ إأ هددي إال  

ملتنندا ا)وكو، نقددذا مدم اإلظقددار   مقدا  اإلضددمار لقصدد اإل دداء إك أأ ا قد  ابل،ددرك مد  سدديب معداملتق  هددذه وتقددد  
 رة الملول    سلرة الصاناى عند ولله تعاك أأتلي خق نملال أ  شجرة الملول و. الكال  على شج
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 وا قل ك   ا ي  دردي المليا. والت،ييه كه   سلاد للنه وويل   توابنه.   
 سدلرة ا)نعدا . ووجده وامجمي : ا اء ال،ديد امجرارة الذي انتقى دليانده، وتقدد  عندد وللده تعداك أدد  شدراب مدم  دي و   

 ال،يه هل هيئة دليانه. 
 وورأ اةمقلر أت ليو ابلتاء الفلوية على أأ ال مق عأشجرة الملول و.  
وإسناد ال لياأ إك ال،جرة جماز وإيا الذي ي لي مثرها. وورأه اكم بثق و ف  ابلتحتية على رجلن ال مق إك الطعا  ال  

 إك ا قل. 
 ال،يء حبرارة النار يقاع: دلي ا اء ودلا القدر، واع الناك ة.  وال لياأ: شدة أتثر 

           
ي ددق هبددا النعمدداأ ت لددي ودددوره ومجلددة أخددذوهو إ  مقددلع لقددلع حمددذوي دع عليدده ال ددياق، أي يقدداع  الئكددة العددذاب:   

 خذوه، وال مق ا فرد عائد إك ا)ثي  ابعتيار ر اد جن ه. 
 أأ ي خذ كتلييب أ د نيقاد إك سجم أو عذاب، وماضيه جاء ك   العني وب رها.  والعتل: القلد كعن  وهل 
 وورأه ابل   من  واكم بثق واكم عامر. وورأه الياولأ كك ر التاء.  
 وسلاء ال،يء: وسطه وهل أشد ا كاأ  رارة.  
 ما: سلوله سلوا عنيفا. وولله أإك سلاء اةحي و يتنازعه   التعلق بل مم نعلي أخذوه ناعتللهو لت منق 
 وأمو للرتاخي الرتيب أأ صب امجمي  على رأسه أشد عليه مم أخذه وعتله.  
والصددب: إنددرا  ال،دديء ا ظددروي مددم الظددري ونعددل الصددب ال يتعدددا إك العددذاب )أ العددذاب أمددر معنددلي ال يصددب.  

عقا، نلما باأ ابكي هندا القدلع الدذي ي دمعه نالصب م تعار للتقلية واإلسران نقل اثيلية اوت اها تروي  ا)ثي   ني مس
ا)ثي  صيغ كطريقة التمثيلية  ليال، خبالي ولله أيصب مم نلق رءوسق  امجمي و الذي هل إخيار عنق    زمم ه  ددق 

 سامعيه نل  ي ى حثل هذه االستعارة إت ال مقت ى دا. 
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 قديره: ولللا له أو يقاع له. ومجلة أتق إني أنا العمليمل الكرميو مقلع ولع رخر حمذوي ت 
 والذوق م تعار لإل  اق وصي ة ا)مر م تعملة   اإلهانة.  
 وولله أإني أنا العمليمل الكرميو خرب م تعمل   التقك  كعالوة ال دية.  
 وا قصلد عك  مدللله، أي أنا الذليل ا قاأ، والتأبيد للمعو التقكمي.  
وددرأه الك ددائي كفتحقددا علددى تقدددير ال  التعليددل وضددمق ا  اهنددب ا نفصددل   وللدده ووددرأه اةمقددلر كك ددر أددملة أإندديو. و  

 أأناو أتبيد لل مق ا تصل   أإنيو وال ي بد ضمق النصب ا تصل إال ك مق رن  منفصل. 
وأ   الددنيا. ومجلة أإأ هذا ما بنت  كه ارتوأو كقية القلع ابذوي، أي ويقاع لنثيمدني مجيعدا: إأ هدذا مدا بندت  كده ادرت  

واخلرب م تعمل   التندمي والتلكيو واس  اإلشارة م،ار كه إك امجالة امجاضرة لديق ، أي هذا العدذاب واةدملاء هدل مدا بندت  
 تكذكلأ كه   الدنيا. 

لد  بداأ واالمرتاء: ال،ي، وأهنلق االمرتاء على جملمق  كنفي يقينق  ابنتفاء اليعث )أ يقينق   ا بداأ خليدا عدم دالئدل الع 
حنمللددة ال،ددي، أي أأ اليعددث هددل حبيددث ال يني ددي أأ يددلوم كنفيدده علددى حنددل مددا وددرر   وللدده تعدداك أتلددي الكتدداب ال ريددب 

 نيهو. 
[و استئناي اكتددائي 53[ يلي لأ مم سندق وإستربق متقيلني 52[   جناى وعيلأ 51أإأ ا تقني   مقا  أمني  

وصدد  نعددي  ا تقددني  ناسددية الت دداد علددى عددادة القددررأ   تعقيددب اللعيددد  انتقددل كدده الكددال  مددم وصدد  عددذاب ا)ثددي  إك
 ابللعد والعك . 

 وا قا  ك   ا ي : مكاأ اإلوامة. وا قا  كفتح ا ي : مكاأ القيا  ويتناوع ا  كم وما يتيعه.  
 وورأه من  واكم عامر وأكل جعفر ك   ا ي . وورأه الياولأ كفتح ا ي .  
 قا  ا كاأ نقل جماز كعالوة اخلصلم والعمل . وا راد اب  
وا)مني حعو ا مم وا راد: ا مم سابنه، نلصفه بأأمنيو جماز عقلي بما واع تعاك أوهذا اليلد ا)منيو. وا)مم أبرب  

مللدة بداأ شروط   م ا كاأ )أ ال ابم أوع ما يتطلب ا)مم وهل ال دالمة مدم ا كداره وا  داوي ندإتا بداأ رمندا   من
مطمدئم اليدداع شدداعرا ابلنعددي  الدذي ينالدده. وأكدددع مندده  هد  أ  جندداى وعيددلأو وتلددي مدم وسددائل النملهددة والطيددب. وأعيددد 

  ري أ و م  اليدع للتأبيد. 
واةناى: مج  جنة، وتقد    أوع اليقرة. والعيلأ: مج  عني، وتقد    وللده أندانفجرى منده اثنتدا ع،درة عينداو   سدلرة  

ة، نقذا نعي  مكاه . ووص  نعي  أج اده  كذبر لياسق  وهل لياق الرتي والنعي  ونيه بناية عم تلنر أسياب نعي  اليقر 
 ا)ج اد )نه ال يلي  هذا اللياق إال مم استكمل ما ويله مم مالئماى اة د ابهننه وظاهره. 
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ه معرب مم الفارسية وويل عريب. أصله: سندي، من دلب إك ال دند وال ندق: الديياو الرويق النفي ، وا)بثر على أن  
 على دق وياق. وال ندق يلي   ا يلي اة د. 

واإلستربق الديياو القلي يلي  نلق الثياب وهل معرب  استربه  نارسية، وهل ال ليظ مطلقدا م خد  ك لديظ الدديياو، م  
 عرب. 

 دق وإستربقو   سلرة الكق  نارج  إليه. وتقدما   ولله أويلي لأ ثيااب خ را مم سن 
 وأممو ليياأ اةن ، وا يني حمذوي دع عليه أيلي لأو. والتقدير: ثيااب مم سندق وإستربق.  
م وص  نعي  نفلسق  كع ق  م  كعض   جمال ق  وحمادر   كقلله أمتقاكلنيوب )أ امجديث م  ا)صحاب وا) يدة  

لنيو عدم تبدر اجتمداعق  وحتداهب  و دديث كع دق  مد  كعدض وأأ تلدي شدأه  أمجعدني  أ نعي  للنف  نأدو ولله أمتقداك
 تبر ما ي تلمل  تلي وهل صي ة متقاكلني ومادته على وجه اإلجياز اليدي . 

أبددذليو اعددرتاض ووددد تقددد  كيدداأ معندداه عددم وللدده تعدداك أبددذلي ووددد أ طنددا حددا لديدده خددرباو   سددلرة الكقدد . وتقددد   
 هذه ال لرة. نظقه رنفا   

[ ال يدددذوولأ نيقدددا ا دددلى إال ا لتدددة ا)وكو معدددو 55[ يددددعلأ نيقدددا ككدددل نابقدددة رمندددني 54أوزوجنددداه  حبدددلر عدددني  
 أزوجناه و جعلناه  أزواجا مج  زوو ضد الفرد، أي جعلنا بل نرد مم ا تقني زوجا ك يب ن اء  لر العيلأ. 

ن داء  دلرا عيندا، ولدي  نعدل أزوجنداه و هندا م،دتقا مدم الدملوو ال،دائ   والملوو هنا بناية عم القريم، أي ورم ككل وا دد 
إهنالوه على امرأة الرجل وعلى رجل ا رأة )أ تلي الفعل يتعدا كنف ه يقداع: زوجده اكنتده وتدملوو كندا ندالأ، وداع تعداك 

أهدد  مأنلسددلأ كصددحية  أزوجندداب و، ولددي  تلددي حددراد هنددا إت ال هنائددل حتتدده، إت لددي    اةنددة عقددلد نكدداح، وإيددا ا ددراد
 يائددب مددم الن دداء بمددا أن ددلا كصددحية ا)صددحاب وا) يددة مددم الرجدداع اسددتكماال  تعدداري ا)ندد  كددني الندداق. و  بددال 
ا)ن ني نعي  نف اين منجر للنف  مم النعي  اةثماين، وهذا معو سا  مم معاين االني اط الرو ي وإيا أن دد كع ده   

اع ؤر إك ن اد منقي عنه مثل ارتكاب ابدر  شدرعا ومثدل االعتدداء علدى ا درأة و درا، ومدم الدنيا ما خيالط كع ه مم أ ل 
مصطلحاى متكلفة، وود مسى هللا سكلم نقاع أومم رايته أأ خلق لك  مم أنف ك  أزواجا لت كنلا إليقا وجعل كينك  

 ملدة ور ةو. 
 د. وامجلر: مج  امجلراء، وهي اليي اء، أي كن اء ك ي اى اةل 
والعني: مج  العيناء، وهي واسعة العني، وتقد    سلرة الصاناى. ومشل امجلر العني الن اء الالء بم أزواجق    الدنيا،  

 ون اء خيلققم هللا )جل اةنة واع تعاك أإم أن،أمهم إن،اءو وواع تعاك أه  وأزواجق    ظالعو. 
  أ حت ر د  الفابقة، أي نيجاكلأ. ومعو أيدعلأ نيقا ككل نابقةو أي ه  أيمروأ  
 والدعاء نلن مم ا)مر أي أيتنلأ ككل نابقة، أي إب  ار بل نابقة.  
وأبلو هنا م تعملة   الكثرة ال،ديدة لكل وا د منق . وجيلز أأ تكلأ حعو اإل اهنة، أي ككل صن  مم أصدناي  

 الفابقة. 
 ار وحنلها. والفابقة: ما يتفكه كه، أي يتلذت كطعمه مم الثم 
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ومجلة أيدعلأو  اع مم أا تقنيو، وأرمننيو  اع مم ضدمق أيددعلأو. وا دراد هندا أمدم خدام ددق الدذي   وللده أ   
مقا  أمنيو وهل ا)مم مم ال لائل وا ال  مم تلي الفلابه على خالي  اع اإلبثار مم الطعا    الدنيا بقللده   مدر 

 ينملنلأو، أو رمنني مم نفاد تلي وانقطاعه. اةنة أال نيقا دلع وال ه  عنقا 
ومجلة أال يذوولأ نيقا ا لتة إال ا لتة ا)وكو  اع أخرا. وهذه ك،ارة خبللد النعمدة )أ ا دلى يقطد  مدا بداأ   امجيداة  

 مم النعي  )صحاب النعي  بما باأ اإلعال   أ أهل ال،رك ال  لتلأ نذارة كدوا  العذاب. 
وللدده أإال ا لتددة ا)وكو مددم أتبيددد ال،دديء حددا ي،دديه ضددده لددملايدة حتقيددق انتفدداء توق ا ددلى عددم أجددل اةنددة واالسددتثناء    

نكأنه ويل ال يذوولأ ا لى اليتة وورينة تلي وصفقا بأا)وكو. وا راد بأا)وكو ال الفة، بما تقد  رنفدا   وللده أإأ 
 هي إال ملتتنا ا)وكو. 

[و عط  على أوزوجناه  حبلر عنيو. وهذا 57[ ن ال مم ركي تلي هل الفلز العظي  56أوووايق  عذاب اةحي   
تذبق كنعمة ال المة  ا ارتيي نيه دقه . وتلي  ا حيمد هللا عليه بما ورد أأ مم رداب مم يدرا ددقه   شددة أو  ق 

 أأ يقلع: امجمد هلل الذي عاناين  ا هل نيه. 
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 اه و عائد إك ضمق ا تكل    أوزوجناه و على هنريقة االلتفاى. وضمق أوو  
 وأن الو  اع مم ا ذبلراى. واخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسل .   
وتبدر الددرب إظقدار   مقددا  اإلضدمار ومقت ددى الظداهر أأ يقدداع: ن ددال منده أو منددا. ونكتدة هددذا اإلظقدار ت،ددري  مقددا   

  اء إك أأ تلي إبرا  له إل اه  كه. النيب صلى هللا عليه وسل  واإل
 ومجلة أتلي هل الفلز العظي و تذييل، واإلشارة   أتلي هل الفلز العظي و لتعظي  الف ل كيعد ا رتية.  
 وأا ك مق الفصل لت صي  الفلز ابلف ل ا ،ار إليه وهل وصر إلنادة معو الكماع بأنه ال نلز دقه.  
[و الفداء للتفريد  إشدارة إك أأ مدا كعددها متفددرن 59[ نارتقدب إهد  مرتقيدلأ 58علقد  يتدذبروأ أنإيدا ي درمه كل داني ل 

عمددا ويلقددا  يددث بدداأ ا ددذبلر كعددد الفدداء نذلكددة لل ددلرة، أي إمجدداع )دراضددقا كعددد تفصدديلقا نيمددا م ددى إ  ددارا لتلددي 
 ا)دراض وضيطا لرتتب علتقا. 

ا قددا  وا ددذبلر   وللدده أوالكتدداب ا يددني إم أنمللندداه   ليلددة مياربددةو إ ، وضددمق أي ددرمهو عائددد إك الكتدداب ا فقددل  مددم  
والذي باأ جل درض ال لرة   إثياى إنملاله مم هللا بما أشار إليه انتتا قا ابمجروي ا قطعدة، ووللده أوالكتداب ا يدنيو، 

  تفريد   عدو امجصدر الدذي   وللدهأنإيا نقذا التفري  مدرتيط كدذلي االنتتداح وهدل مدم رد العجدمل علدى الصددر. نقدذا التفريد
ي رمه كل انيو ليياأ امجكمة   إنملاع القررأ ابلل اأ العريب نيكلأ تفريعا على مدا تقدد    ال دلرة ومدا ختللده وتيعده مدم 

 ا لاعظ. 
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نظ  نلعلقد  يتدذبروأ وجيلز أأ يكلأ ا فرن ولله ألعلق  يتذبروأو. وود  عليه ما هل تلهنئة له اهتمامدا اب قدد  وتقددير الد 
 هبذا  ا ي رمه د  كل اه . 

والقصددر ا  ددتفاد مددم أإيدداو وصددر ولددب وهددل رد علددى ا ،ددربني إت وددد سددقل ددد  هنريددق نقمدده كفصددا ته وكالدتدده نقدداكلله  
عركيدة ابل،ي وادملء بما وصه هللا   أوع ال لرة كقلله أكل هد    شدي يلعيدلأو أي أم جعلندا نقمده ي دقا ك ديب الل دة ال

 الفصحى وهي ل تق  إال ليتذبروا نل  يتذبروا. 
 نمفعلع أي رمهو م اي مقدر دع عليه ال ياق تقديره: نقمه.  
والياء   أكل انيو لل ييية، أي ك يب ل تي، أي العركية و  إضانة الل اأ إك ضمق النيب صلى هللا عليه وسل  عناية  

 عرب بما واع تعاك أوما أرسلنا مم رسلع إال كل اأ ولمهو. جبانيه وتعظي  له، وإال نالل اأ ل اأ ال
وإهنالق الل اأ وهدل اسد  اةار دة ا عروندة   الفد  علدى الل دة جمداز شدائ  )أ أهد  مدا ي دتعمل نيده الل داأ الكدال  وداع  

 تعاك أكل اأ عريب مينيو. 
ذبره  كده وال ت دأ  لعنداده  نيده ود  علدى تلدي وأنصدح وللده ألعلقد  يتدذبروأو عدم ا)مدر ابلتدذبق ابلقدررأ. والتقددير: ند 

 دن حيصدل التددذبر، نالتي دق هندا ت ددقيل الفقد ، وتقدد  عنددد وللده تعداك أنإيددا ي درمه كل داني لتي،ددر كده ا تقددنيو إ    
 سلرة مرمي. 

نذر الدذيم ظلمدلا وألعلو م تعملة   التعليل، أي )جل أأ يتذبروا كه، وهذا بقلله أوهذا بتاب مصدق ل ام عركيا لت 
 وك،را للمح ننيو. 

و  هذا الكال  ا لجمل إخيار كتي دق القدررأ للفقد  )أ ال درض منده التدذبر، وداع تعداك أولقدد ي درم القدرءاأ للدذبر نقدل  
مم مدبرو، و أ سيب تلي التي ق بلنه  نصح الل داى وبلنده علدى ل داأ أن دل الرسدل صدلى هللا عليده وسدل  نلدذلي  

   صلع تذبره  ت ييا ورييا لل مل يكلنلا   شي يلعيلأ. باأ ت ييه  
وابعتيددار هددذه ا عدداين ا تددلانرة   ددم أأ يفددرن علددى هددذه اةملددة أتييددد الندديب صددلى هللا عليدده وسددل  و ديددد معانديدده كقللدده  

يدلأ تلدي وأشدد أنارتقب إه  مرتقيلأو أي نارتقب النصر الذي سألته  أ تعاأ علديق  ك دنني ب دنني يلسد  ندإه  مرتق
 منه وهل اليط،ة الكربا. 

وإهنالق االرتقاب على  اع ا عانديم استعارة  كمية )أ ا عو أه  الولأ تلدي ال حمالدة وودد   دنقا اعتيدار ا ،دابلة  
 كني أارتقبو وأمرتقيلأو. 

ابلقحددط ووددد أدنددا أإأو  ومجلددة أإهدد  مرتقيددلأو تعليددل لألمددر   وددلع أنارتقددبو أي ارتقددب النصددر  هدد  الوددلا العددذاب 
 الت يب والتعليل. 

و  هذه اخلااة رد العجمل على الصدر إت باأ صدر ال لرة نيه تبر إنملاع الكتاب ا يني وأنه ر ة مم هللا كلاسطة رسدالة  
 حممد صلى اله عليه وسل  وباأ   صدرها اإلنذار ابرتقاب يل  أتا ال ماء كدخاأ ميني وتبر اليط،ة الكربا. 

   
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3970صفحة : 
 
 نكانا خااة هذه ال لرة خااة عمليملة ا ناع اشتملا على   م كراعة ا قط  وكدي  اإلجياز.   
 ك   هللا الر م الر ي   
 سلرة اةاثية  
مسيددا هددذه ال ددلرة   بثددق مددم ا صددا   العتيقددة كتددلن  وبتددب التف ددق و  صددحيح الي دداري أسددلرة اةاثيددةو معرنددا   

 ابلال . 
ت مى أ   اةاثيةو للولن لفظ أجاثيةو نيقا ومل يق    ملض  رخر مم القررأ، واورتاأ لفظ أاةاثيةو كال  التعري    و  

اس  ال لرة م  أأ اللفظ ا دذبلر نيقدا خلدي عدم ال  التعريد  لقصدد حت دني اإلضدانة، والتقددير: سدلرة هدذه الكلمدة، أي 
 ذا التعري  نائدة دق هذه. وتلي ت مية    دانر، و   الملخري. ال لرة اليت تذبر نيقا هذه الكلمة، ولي  د

 وت مى أسلرة شريعةو للولن لفظ أشريعةو نيقا ومل يق    ملض  رخر مم القررأ.  
 وت مى أسلرة الدهرو للولن أوما يقلكنا إال الدهرو نيقا ومل يق  لفظ الدهر   تواى    ا)خر.  
ي، و  القدرهنيب عدم اكدم عيداق ووتدادة اسدتثناء وللده تعداك أودل للدذيم رمندلا ي فدرواو وهي مكية واع اكم عطية: كال خال 

إك أحا بدانلا يك ديلأو نمللدا اب ديندة. وعدم اكدم عيداق أهدا نمللدا عدم عمدر كدم اخلطداب شدتمه رجدل مدم ا ،دربني حكدة 
 نأراد أأ ييطش كه ننمللا. 

 د جاكر كم زيد، نمللا كعد سلرة الدخاأ وويل ا) قاي. وهي ال لرة الراكعة وال تلأ   ترتيب نملوع ال لر عن 
وعدددد ريقددا   عددد ا دينددة ومكددة وال،ددا  واليصددرة سددا وثالثددلأ. و  عددد الكلنددة سددي  وثالثددلأ الخددتالنق    عددد لفددظ  

 أ  و رية م تقلة. 
  
 أدراضقا  
مددا اوت دداه وللدده أتلددي رايى هللا نتللهددا االكتددداء ابلتحدددي إبعجدداز القددررأ وأندده جدداء ابمجددق تلهنئددة  ددا سدديذبر  ندده  ددق ب 

 عليي ابمجقو. 
وإثياى انفراد هللا تعاك ابإلدية كدالئل ما   ال ماواى وا)رض مم ررر خلقده وودرتده   جدلاهر ا لجدلداى وأعراضدقا  

 وإدماو ما نيقا م  تلي مم نع  حيق على الناق شكرها ال بفرها. 
 ملا ا ر  ابإلصرار على الكفر واإلعراض عم النظر   رايى القررأ واالستقملاء هبا. ووعيد الذيم بذكلا على هللا والتمل  
والتنديد على ا ،ربني إت اختذوا ردة على   ب أهلائق  وإت جحدوا اليعث، و ديده  ابخل راأ يدل  اليعدث، ووصد   

 أهلاع تلي، وما أعد نيه مم العذاب للم،ربني ومم ر ة للم منني. 
  لمني لإلعراض عم إساءة الكفار د  واللعد  أ هللا سي ملي ا ،ربني. ودعاء ا  
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ووصد  كعدض أ دلاع يدل  اةدملاء. ونظدر الدذيم أألددلا النظدر   رايى هللا مد  تيياهدا وخدالفلا علدى رسدلد  صدلى هللا عليدده  
وكعددد أأ اتيعددله نمددا ظنددي حددم وسدل  نيمددا نيدده صددال ق  حبدداع كددين إسددرائيل   اخددتالنق    بتداهب  كعددد أأ جدداءه  العلدد  

خال  رايى هللا مم أوع وهلدة حتدذيرا دد  مدم أأ يقعدلا نيمدا وود  نيده كندل إسدرائيل مدم ت دليط ا)مد  علديق  وتلدي حتدذير 
 كليغ. 

وتلي تثييا للرسلع صلى هللا عليه وسل   أ شأأ شرعه م  ولمه ب،أأ شريعة ملسى ال ت ل  مم ئدال ، وأأ تلدي  
 ال   الذي جاء هبا، وأأ ال يعيأ اب عانديم وال ككثر   إت ال وزأ د  عند هللا. ال يقدح نيقا و 

 [و تقد  القلع   نظائره، وهذه مجلة م تقلة. 1  ~  
 [و استئناي اكتدائي وهل مجلة مربية مم ميتدأ وخرب. 2أتنمليل الكتب مم هللا العمليمل امجكي   
 رأ إك تلي ال اعة. أالكتابو هل ا عقلد وهل ما نملع مم القر  
وا قصددلد: إثيدداى أأ القددررأ مددل ى كدده مددم هللا إك رسددلله صددلى هللا عليدده وسددل  نكدداأ مقت ددى الظدداهر أأ جيعددل القددررأ  

م ندا إليه وخيرب عنه نيقاع القررأ منملع مم هللا العمليدمل امجكدي  )أ بلنده مندملال مدم هللا هدل حمدل اةدداع نيقت دي أأ يكدلأ 
ا لكلنه تنمليال  ا باأ منق  نملان   أأ تنمليله مدم هللا ولكدم خللد  مقت دى الظداهر ل رضدني: أ ددأا: هل اخلرب ولل أتعنل 

الت،ليق إك تلقي اخلرب )هد  إتا مسعدلا االكتدداء كتنمليدل الكتداب است،درنلا إك مدا سدي رب عندها نأمدا الكدانروأ نيرتويدلأ أنده 
وأ خلددلض جديددد مددم جددداد  وعندداده ، وا  منددلأ يرتويددلأ  ددا سدديلقى إلدديق  وصدد  جديددد ) ددلاع تنمليددل الكتدداب نيتقيددأ

 يمليده  يقينا هبذا التنمليل. 
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وال رض الثاين: أأ يدعى أأ بلأ القررأ تنمليال أمر ال خيتل  نيه نالذيم خالفلا نيه بأه  خالفلا   بلنه منملال مم عند   

ع إك أتبيد اإلخيدار  نده مندملع مدم عندد هللا إت ال ندرق كدني مددللع بلنده تندمليال هللا وهل يكلأ التنمليل إال مم عند هللا ني و 
 وبلنه مم عند هللا إال ابختالي مفقل  ا عنيني دوأ ما صدويقما على هنريقة ولله: أال ريب نيهو. 

ا ندملع منده مناسدب وإيثار وصفي أالعمليمل امجكي و ابلذبر دوأ دقأدا مدم ا)مسداء امج دو إلشدعار وصد  أالعمليدملو  أ مد  
لعملتدده نقددل بتدداب عمليددمل بمددا وصددفه تعدداك كقللدده أوإندده لكتدداب عمليددملو، أي هددل دالددب  عانديدده، وتلددي )ندده أعجددمله  عددم 
معارضدته، وإلشدعار وصد  أامجكدي و  أ مدا ندملع مدم عنددده مناسدب مجكمتده، نقدل م،دتمل علدى دالئدل اليقدني وامجقيقددة، 

دته إت دليا كالدة كل ائق ،ومم جانب معانيه إت أعجملى  كمته  كمة نفي تلي إ اء إك أأ إعجازه، مم جانب كال
 امجكماء، وود تقد  مثيل هذا   هنالعة سلرة الملمر ووريب منه   هنالعة سلرة دانر. 

[ واخدتالي الليدل 4[ و  خلقك  وما ييث مدم داكدة رايى لقدل  يلوندلأ 3أإأ   ال ماواى وا)رض  ايى للم منني  
[و ملود  هدذا 5نملع هللا مم ال ماء مم رزق نأ يا كده ا)رض كعدد مل دا وتصدري  الدريح رايى لقدل  يعقلدلأ والنقار وما أ
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الكال  ملو  تفصيل اجململ  ا مجعته مجلة أتنمليل الكتاب مم هللا العمليمل امجكي و ابعتيار أأ رايى ال ماواى وا)رض وما 
م  صل د  العل  ك يب ما تبره  كه القررأ، و ا ي يد تلي ولله عط  عليقا إيا بانا رايى للم منني ا لونني، وللذي

 تعاك أتلي رايى هللا نتللها علييو. 
وأبد بأإأو وإأ باأ ا  اهنيلأ دق منكريه لتنمليلق  منمللة ا نكر لذلي ك يب عد  انتفاعق  حا   هذه الكائناى مم  

 أولدئم سدألتق  مدم خلدق ال دماواى وا)رض ليقدللم خلققدم العمليدمل داللة علدى و دانيدة هللا تعداك وإال نقدد وداع هللا تعداك
 العلي و   سلرة الملخري. 

واخلطاب ملجه إك ا ،دربني ولدذلي وداع أ ايى للمد مننيو ووداع أ ايى لقدل  يلوندلأو دوأ أأ يقداع:  ايى لكد  أو  
أ إشدارة إك أأ تلددي ا ايى ال أثدر دددا   رايى لكد ، أي هدي رايى  ددم يعلمدلأ داللتقددا مدم ا دد منني. ومدم الدذيم يلونددل 

 نفلق مم ه  خبالي تلي. 
وا دراد ككددلأ ا ايى   ال دماواى وا)رض أأ تاى ال ددماواى وا)رض وعدداد صددفا ا دالئدل علددى الل دانيدة نجعلددا  

لمد منني )هد  الدذيم ال ماواى وا)رض حنمللة الظري  ا أودعته مم ا ايى )ها مالزمة دا  دىن نظدر وجعلدا ا ايى ل
 انتفعلا كداللتقا وعلملا منقا أأ ملجدها ومقدر نظامقا وا د ال شريي له. 

وعط  مجلة أو  خلقكد و ا  علدى مجلدة أإأ   ال دماواى وا)رض  ايى للمد مننيو عطد  خدام علدى عدا   دا    
 هذا اخلام مم التذبق كنعمة إجياد النلن استدعاء لل،كر عليه. 

التلزي  واإلبثار وهل يقت ي اخللق واإلجياد نكأنه ويل و  خلق هللا ما ييث مم داكة. وتقد  اليث   ولله تعاك واليث:  
 أوكث نيقا مم بل داكةو   سلرة اليقرة. 

 وعرب اب  ارن   أييثو ليفيد ؤدد اليث وتكرره ابعتيار اختالي أجناق الدواب وأنلاعقا وأصنانقا.  
ى بل مدا يددب علدى ا)رض ددق اإلن داأ وهدذا أصدل إهنالوقدا وودد تطلدق علدى مدا يددب اب)رجدل دوأ والداكة تطلق عل 

 الطائر بقلله أوما مم داكة   ا)رض وال هنائر يطق جبنا يهو. 
والرزق أهنلق هنا على ا طر على هنريقة اجملاز ا رسل )أ ا طر سيب وجدلد ا)ودلاى. والدرزق: القدلى. وودد تبدر   ريدة  

 اليقرة أوما أنملع هللا مم ال ماء مم ماءو.  سلرة
 وتقدما نظائر هذه ا ية   أواسط سلرة اليقرة و  ملاض  عدة.  
وا راد بأا  منني، وكقل  يلونلأ، وكقل  يعقللأو وا د، وه  ا  منلأ كتل يد هللا نحصدل دد  اليقدني وبدانلا يعقلدلأ، أي  

 يعلملأ داللة ا ايى. 
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وا عددو: أأ ا ددد منني والدددذيم يلونددلأ، أي يعلمدددلأ وال يكددداكروأ، والددذيم يعقلدددلأ داللدددة ا رر علددى ا ددد ثر ونظدددروا النظدددر   
الصدحيح   شدلاهد ال دماواى وا)رض نعلمدلا أأ ال كدد ددا مدم صدان  وأنده وا دد ندأيقم كدذلي العاودل مدنق  الدذي بدداأ 

لونددا. ندا عو: أأ الددذيم انتفعددلا اب ايى هدد  ا  مندلأ العدداوللأ، نلزعددا هددذه مدرتددا، وازداد إ ددام مددم بداأ م منددا نصددار م
 ا)وصاي على نلاصل هذه ا ي )أ تلي أوو    نف  ال ام  مم إتالء كع قا ليعض. 

ووددد  ا تصددفلأ ابإل دداأ ل،ددرنه وجعددل خلددق الندداق والدددواب ريددة للملصددلنني ابإليقدداأ )أ داللددة اخللددق بائنددة   نفدد   
ن داأ ومدا حيدديط كده مدم الدددواب،وجعل اخدتالي الليددل والنقدار واخدتالي  ددلادر اةدل ريدة للددذيم اتصدفلا ابلعقددل )أ اإل

 داللتقا على الل دانية كلاسطة للاز  مرتتية إبدراك العقل. 
كقللده وود أومأ تبر هذه الصفاى إك أأ الذيم مل يقتدوا هبذه ا ايى لي لا مم أصحاب هذه الصفاى ولدذلي أعقيده   

 أنيأي  ديث كعد هللا ورايته ي منلأو استفقاما إنكاراي حعو النفي. 
واعل  أأ هذا الكال  وإأ باأ ملجقا إك ول  ال ينكدروأ وجدلد اإللده وإيدا يملعمدلأ لده شدرباء، وبداأ مقصدلدا منده اكتدداء  

 الصان  ا  تار  و  العرب نريق منق . إثياى الل دانية، نقل أي ا صاحل إلوامة امججة على ا عطلني الذيم ينفلأ وجلد 
نإأ أ لاع ال ماواى بلقا مت قة دالة على ت ق ما اتصفا هبدا، والت دق دليدل امجددور وهدل امجاجدة إك الفاعدل ا  تدار  

 الذي يلجدها كعد العد  م يعدمقا. 
نيقمددا علددى أهمددا ميتدددرأ وخرباأددا  ووددرأ اةمقددلر وللدده أرايى لقددل  يلونددلأو ووللدده أرايى لقددل  يعقلددلأو كرندد  أرايىو 

 اجملروراأ. وتقدر     حمذونة   ولله أواختالي الليل والنقارو لداللة أختقا عليقا اليت   ولله أو  خلقك و. 
 والعط    بلتا اةملتني عط  مجلة ال عط  مفرد.  
يأرايىو ا)وع عطدد  علددى اسدد  أإأو وورأهدا  ددملة والك ددائي وخلدد  أرايىو   ا لضددعني كك ددرة مئيددة عددم الفتحددة  

وأ  خلقكدد و عطدد  علددى خددرب أإأو نقددل عطدد  علددى معمددليل عامددل وا ددد وال إشددكاع   جددلازه، وأمددا أرايى لقددل  
يعقللأو نكذلي، إال انده عطد  علدى معمدليل عداملني ئتلفدني، أي لي دا مرتادندني أدا أإأو وأ و علدى اعتيدار أأ الدلاو 

مجلة أ  خلقك و ا ية، وهل جائمل عند أبثر حناة الكلنة و ندلن عندد ابثدر حنداة اليصدرة، عاهنفة أرايىو ولي ا عاهنفة 
ولذلي أتوع سييليه هذه القراءة كتقدير أ و عند ولله أواختالي الليل والنقارو لداللدة أختقدا عليقدا وتيقدى الدلاو عاهنفدة 

 أرايىو على اس  أإأو نال يكلأ مم العط  على معمليل عاملني. 
ق ما تهب إليه مجقلر الكلنيني وهل بثق بثدرة تنيدل عدم التأويدل. وجعدل اكدم امجاجدب   أماليده ودراءة اةمقدلر كرند  وامج 

أرايىو   ا لضعني أي ا مم العط  على معمدليل عداملني )أ الرند  حيتداو إك عامدل بمدا أأ النصدب حيتداو إك عامدل 
كددلأ العامددل لفظيددا وأددا سددلاء. ووددرأ يعقددلب أرايىو الثانيددة نقددط ودداع: وأبثددر الندداق يفددرض اإلشددكاع   وددراءة النصددب ل

كك دددر التددداء علدددى أنددده  ددداع متعددددد مدددم اخدددتالي الليدددل والنقدددار ومدددا أندددملع هللا مدددم ال دددماء مدددم رزق وتصدددري  الدددرايح، 
 وال حاب. 

رة وكياهدا آبايى هللا [و جيدلز أأ تكدلأ اإلشدا6أتلي رايى هللا نتللها عليي ابمجق نيدأي  دديث كعدد هللا ورايتده ي مندلأ  
 إشارة إك ا ايى ا ذبلرة   ولله أ ايى للم مننيو وولله أرايى لقل  ي منلأو وولله أرايى لقل  يعقللأو. 
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 وإضانتقا إك اس  اةاللة )أ خالققا على تلي الصفاى اليت بانا دا رايى للم تنصريم.  
ى هللاو. والعامدل   اسد  اإلشدارة مدم معدو الفعدل علدى حندل وللده ومجلة أنتللهدا عليدي ابمجدقو   ملضد  امجداع مدم أراي 

 تعاك أوهذا كعلي شي او. 
والتالوة: القراءة. ومعو بلأ ا ايى متللة أأ   ألفاظ القررأ ا تللة داللة عليقا ناستعماع نعل أنتلدلو جمداز عقلدي )أ  

 ا تلل ما يدع عليقا. 
 الدددذهم ددددق مدددذبلر  دددا دع عليددده وللددده أالكتدددابو أي تلدددي رايى هللا ا نمللدددة   وجيدددلز أأ تكدددلأ اإلشدددارة إك  اضدددر   

 القررأ، نيكلأ استعماع نعل أنتللهاو    قيقته. 
 وإسناد التالوة إك هللا جماز عقلي أي ا )أ هللا ملجد القررأ ا تلل الداع على تلي ا ايى.  
   
 

 3973صفحة : 
 
رايتده ي مندلأو، وأكعددو هندا حعدو أدوأو. ندا عو: نيدأي  دديث دوأ هللا ورايتده، وتقدد  وولله أنيأي  ديث كعدد هللا و   

وللدده تعدداك أومددم ي ددلل هللا نمددا لدده مددم ويل مددم كعدددهو   سددلرة ال،ددلرا، و  ا)عددراي أنيددأي  ددديث كعددده ي منددلأو. 
        واالستفقا    ولله أنيأي  ديثو م تعمل   التأيي  والتعجيب بقلع ا)ع،ى:   

نمم أي ما أتا امجلادر أندرق وإضدانة أكعددو إك اسد  اةاللدة علدى تقددير م داي دع عليده مدا تقدد  مدم وللده أنيدأي   
  ديثو، والتقدير: كعد  ديث هللا، أي كعد مساعه، بقلع الناك ة:          

 اول أي على ئانة وعل. وود خفا  ن ما تمليد ئانتدي                      على وعل   تي ا طارة ع  
 واس  أكعدو م تعمل    قيقته.  
وا راد ابمجديث: الكال ، يعين القررأ بقلله أهللا نملع أ  م امجديثو وبما وو  إضانة  ديث إك ضمق القررأ   ولله  

   ا)عراي أنيأي  ديث كعده ي منلأو و  رخر ا رسالى أنيأي  ديث كعده ي منلأو. 
هو على أ ديثو )أ ا دراد هبدا ا ايى ددق القدررأ مدم دالئدل ال دماواى وا)رض  دا تقدد    وللده أإأ وعط  وأرايت  

   ال ماواى وا)رض  ايى للم مننيو. 
وورأ من  واكم بثق وأكل عمرو و ف  وأكل جعفر وروح عم يعقلب أي منلأو ابلتحتية. وورأه أكل عامر و ملة والك ائي  

 يعقلب ابلتاء الفلوية نقل التفاى.  وأكل ككر وروي  عم
[ وإتا علد  8[ ي م  رايى هللا تتلى عليه م يصدر م دتكربا بدأأ مل ي دمعقا ني،دره كعدذاب ألدي  7أويل لكل أناك أثي   

مددم رايتنددا شدديئا اختدددذها هددمللاو أعقددب تبددر ا ددد منني ا ددلونني العدداولني ا نتفعددني كداللدددة رايى هللا ومددا يفيددده مفقددل  تلدددي 
اى اليت أجريا عليق  مم تعريض ابلذيم مل ينتفعلا هبا، كصريح تبدر أولئدي الدذيم مل ي مندلا ومل يعقللهدا بمدا وصد  الصف

 لذلي ولله أنيأي  ديث كعد هللا ورايته ي منلأو. 
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 للله. وانتتح تبره ابلليل له تعجيال إلنذاره و ديده ويل تبر  اله. وأويل لهو بلمة دعاء ابل،كر وأصل الليل ال،ر و  
 وأا)ناكو القلي اإلني، أي الكذب.  
وا)ثددي  ميال ددة أو صددفة م،دديقة وهددل يدددع علددى ا يددالغ   اوددرتاي ا ر ، أي اخلطددااي. ون ددره الفددقوز رابدي   القدداملق  

 ابلكذاب وهل ت امح وإيا الكذب جملئي مم جملئياى ا)ثي . 
تلددي امجالددة وهددي  الددة تكددرر مساعدده رايى هللا وتكددرر إصددراره  وجعلددا  التدده أندده ي ددم  رايى هللا م يصددر م ددتكربا )أ 

م تكربا عنقا حتمله على تكرير تكذيب الرسلع صلى هللا عليه وسل  وتكرير اإلم، نال جر  أأ يكلأ أنابا أثيمدا كلده مدا 
 تلي  كه مم ال،رك الذي بله بذب وإم. 

ة الرسلع صلى هللا عليه وسل  وعانددوا   معجدملة القدررأ ووداللا وا راد بأبل أناك أثي و مجي  ا ،ربني الذيم بذكلا دعل  
ألم ن مم هبذا القرءاأ وال ابلدذي كدني يديدهو وخباصدة زعمداء أهدل ال،درك وأ دة الكفدر مثدل الن در كدم امجدارر، وأيب جقدل 

 وورمئق . 
 وأرايى هللاو أي القررأ نإها ا تللة.  
عد مسان مثل تلي ا ايى أعظ  وأعجب، نقل يصر عند مسان رايى هللا ولي  وأمو للرتاخي الرتيب )أ تلي اإلصرار ك 

 إصراره متأخرا عم مسان ا ايى. 
واإلصرار: مالزمة ال،يء وعد  االنفكاك عنه، و دذي متعلدق أيصدرو لداللدة ا قدا  عليده، أي يصدروأ علدى بفدره  بمدا  

 دع على تلي ولله أنيأي  ديث كعد هللا ورايته ي منلأو. 
شيه  اد    عد  انتفاعق  اب ايى حباد    انتفاء مسان ا ايى، وهذا الت،دييه بنايدة عدم وضدلح داللدة رايى القدررأ و  

 حبيث أأ مم ي معقا يصدق حا دلا عليه نللال إصراره  واستكياره  النتفعلا هبا. 
لتق  هذه إنذاره  ابلعدذاب ا)لدي  وأبأأو أصلقا أبأأو ا ،ددة ن ففا نقدر امسقا وهل ضمق ال،أأ.ونرن على  ا 

 وأهنلق على اإلنذار اس  الي،ارة اليت هي ا)خيار حا ي ر على هنريقة التقك . 
وا راد ابلعل    ولله أوإتا عل  مم رايتنا شيئاو ال م ، أي إتا ألقى مسعه إك شيء مم القررأ اختذه همللا، أي ال يتلقدى  

 ملء كه، نفعل أعل و هنا متعد إك وا د )نه حعو عري. شيئا مم القررأ إال ليجعله تريعة للق
وضمق التأنيث   أاختذهاو عائدد إك أرايتنداو، أي اختدذ ا ايى هدمللا )نده ي دتقمل  حدا علمده منقدا وك دقه، نقدل إتا علد   

 شيئا منقا استقمل  حا علمه وك قه. 
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هدددا  ندددلاهق  لدددلك ا  دددتقمل  ابلكدددال ، وإال ندددإأ مطلدددق االسدددتقملاء اب ايى ال ومعدددو اختددداته  ا ايى هدددمللا: أهددد  يللبل   

يتلودد  علددى العلدد  ك،دديء منقددا. ومددم االسددتقملاء كدديعض ا ايى حتريفقددا علددى ملاضددعقا وحتميلقددا دددق ا ددراد منقددا عمدددا 
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اس  جململن الملكدد والتمدر نقداع   لالستقملاء، بقلع أيب جقل  ا مس  أإأ شجرة الملول  هنعا  ا)ثي و ؤاهل إبظقار أأ الملول 
 زوملم  ، وولله:  ا مس  ولله تعاك أعليقا ت عة ع،رو: أم ألقاه  و دي. 

[ مددم ورائقدد  جقددن  وال ي ددين عددنق  مددا ب دديلا شدديئا وال مددا اختددذوا مددم دوأ هللا أوليدداء وددد  9أأولئددي ددد  عددذاب مقددني  
ما تبر مم ا)وصاي مم ولله تعاك ألكدل أنداك أثدي و إك وللده [و جيء ابس  اإلشارة للتنييه على أأ 10عذاب عظي  

 أهمللاو على أأ ا ،ار إليق  أ رايء كه )جل ما ويل اس  اإلشارة مم ا)وصاي. 
ومجلدة أمدم ورائقدد و كيداأ ةملدة أوددد  عدذاب مقدنيو. و  وللدده أمدم ورائقد و حتقيددق مجصدلع العدذاب وبلندده ورييدا مددنق    

 اكه ب فلة ا رء عم عدو يتيعه مم ورائه ليأخذه نإتا نظر إك أمامه   ب نف ه رمنا. وأه  دانللأ عم اورت 
 نفي اللراء استعارة اثيلية لالورتاب وال فلة، ومنه ولله تعاك أوباأ وراءه  ملي أيخذ بل سفينة دصياو، وولع لييد:           
  العصدداب حتددو عليقددا ا)صدداك  ومدم ن ددر وراء كقدددا ، نمددا رعددى ألدي  ورائددي إأ تراخددا منديتدددي                      لدملو   

  ق الكال . 
وعطدد  مجلددة أوال ي ددو عددنق  مددا ب دديلا شدديئاو علددى مجلددة أمددم ورائقدد  جقددن و )أ تلددي مددم مجلددة العددذاب ا قددني نددإأ  

 نقداأ الفداء ونقداأ الليل  ا يمليد العذاب شدة ويك ب ا عاوب إهانة. 
 لله أوال ي ين عنق و الكفاية والنف ، أي ال ينفعق . ومعو اإلدناء   و 
وعدددي حبددري أعددمو لت ددمينه معددو يدددن  نكأندده عددرب كفعلددني ال ي ندديق  وابلدددن  عددنق ، وتقددد    وللدده ألددم ت ددين عددنق   

 أملاد  وال أوالده  مم هللا شيئاو   سلرة رع عمراأ. 
 وأما ب يلاو: أملاد .  
لية، أي شيئا مم اإلدناء )أ أشيئاو مم أمساء ا)جناق العاليدة نقدل مف در حدا وود  ويلده أو وأشيئاو منصلب على ا فعل  

 كعده، وتنكقه للتقليل، أي ال يدن  عنق  ولل وليال مم جقن ، أي عذاهبا. 
لده أوال ما اختذواو عط  على أما ب يلاو وأعيد  دري النفدي للتأبيدد، وأأوليداءو مفعدلع رأ عأاختدذواو. و دذي مفعل  

 ا)وع وهل ضمقه  للولعه    يمل الصلة نإأ  ذي مثله   الصلة بثق. 
وأردي أعدذاب مقدنيو كعطد  أوددد  عدذاب عظدي و إلنددادة أأ دد  عدذااب دددق تلدي وهدل عددذاب الددنيا ابلقتدل وا)سددر،  

 نالعذاب الذي   ولله أود  عذاب عظي و دق العذاب الذي   ولله أأولئي د  عذاب مقنيو. 
[و مجلة أهدذا هدداو اسدتئناي اكتددائي انتقدل كده مدم 11أهذا هدا والذيم بفروا آبايى رهب  د  عذاب مم رجمل ألي   

وص  القررأ   تاته  نه منملع مم هللا وأنه مم رايى هللا إك وصفه  ن ل صفاته  نه هدا، ناإلشارة كقللده أهدذاو إك 
ال،يء ا ،داهد، و)نده ودد سديق مدم أوصدانه مدم وللده أتنمليدل الكتداب مدم القررأ الذي هل    اع النملوع والتالوة نقل ب

 هللا العمليمل امجكي و وولله أتلي رايى هللاو إك رخره ما صقه متميملا ش صا حب م اإلشارة إليه. 
ووصد  القدررأ  نده أهدداو مددم اللصد  اب صددر للميال دة، أي: هدداد للنداق، نمدم رمدم نقدد اهتدددا ومدم بفدر كده نلدده  

 ب )نه  ر  نف ه مم اددا نكاأ   ال الع وارتيق   ا فاسد وا ر . عذا
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نجملددة أوالددذيم بفددرواو عطدد  علددى مجلددة أهددذا هددداو وا ناسددية أأ القددررأ مددم مجلددة رايى هللا وأندده مددذبر هبددا، نالددذيم   
 داء مم ولله أويل لكل أناك أثي و. بفروا آبايى هللا بفروا ابلقررأ   عمل  ا ايى، وهذا واو  ملو  التذييل  ا تقدمه اكت

 وجيء اب لصلع وصلته  ا ت،عر كه الصلة مم أه   قيقلأ ابلعقاب.  
واستح دددروا   هدددذا ا قدددا  كعندددلاأ الكفدددر دوأ عندددلاين اإلصدددرار واالسدددتكيار اللدددذيم استح دددروا هبمدددا   وللددده أم يصدددر  

لقررأ وهل النعمة العظمى اليت جاء   مم هللا نقاكللها ابلكفراأ م تكرباو )أ ال رض هنا النعي عليق  إأاد  االنتفان اب
 علضا عم ال،كر، بما جاء   ولله تعاك أوؤعللأ رزوك  أنك  تكذكلأو. 

 والرجمل: أشد العذاب، واع تعاك أنأنمللنا على الذيم ظلملا رجملا مم ال ماء حا بانلا يف قلأو.  
   
 

 3975صفحة : 
 
ي أمددمو للييداأ نالعدذاب هددل الرجدمل وجيدلز أأ يكددلأ للتيعديض، أي عدذاب  ددا ي دمى ابلرجدمل وهددل وجيدلز أأ يكدلأ  در   

 أشده. 
وأألي و جيلز أأ يكلأ وصدفا عأعدذابو نيكدلأ مرنلعدا وبدذلي ودرأه اةمقدلر. وجيدلز أأ يكدلأ وصدفا عأرجدملو نيكدلأ  

 جمرورا بما ورأه اكم بثق و ف  عم عاص . 
[و  اسددتئناي اكتدددائي 12تجددري الفلددي نيدده  مددره ولتيت ددلا مددم ن ددله ولعلكدد  ت،ددكروأ أهللا الددذي سدد ر لكدد  اليحددر ل 

لالنتقدداع مددم التددذبق حددا خلددق هللا مددم العددلامل وتصدداري  أ لادددا مددم  يددث إهددا دالالى علددى الل دانيددة، إك التددذبق حددا 
،ددكروا مقدددرها نجحدددوا هبددا إت سدد ر هللا للندداق مددم ا  للودداى وتصدداريفقا مددم  يددث بانددا منددان  الندداق تقت ددي أأ ي

تلجقلا ابلعيادة إك دق ا نع  علديق ، ولدذلي علدق كفعلدي أسد رو   ا لضدعني جمدرور كدال  العلدة كقللده ألكد وا علدى أأ 
هذه التصاري  رايى أي ا مثل اختالي الليل والنقار، وما انملع هللا مم ال ماء مم ماء، وتصري  الرايح، ولكدم لدل ظ 

النع  بما لل ظ هنالي مدا نيقدا مدم الداللدة، والفطدم ي دت ل  مدم ا قدامني بدال ا)مدريم علدى مدا ي،ديه  هنا ما نيقا مم
 اال تياك. ومناسية هذا االنتقاع واضحة. 

واس  اةاللة م ند إليه وا لصلع م ند، وتعري  اةملأيم مفيد امجصر وهل وصر ولب كتنمليل ا ،دربني منمللدة مدم حي دب  
 ق مددا   ال ددماواى وا)رض إنعددا  مددم شددربائق  بقللدده تعدداك أهددل مددم شددربائك  مددم يفعددل مددم أأ ت دد ق اليحددر وت دد

 تلك  مم شيءو، نكاأ هذا القصر إكطاال دذا الملع  الذي اوت اه هذا التنمليل. 
 وولله ألتجري الفلي نيهو كدع اشتماع مم ألك و )أ   ولله ألك و إمجاال أريد تفصيله.  
ريدد  اةددن ، ولددي  جددري الفلددي   اليحددر كنعمددة علددى الندداق إال ابعتيددار أهمددا جيروهمددا لل ددفر   نتعريدد  أالفلدديو تع 

 اليحر نال  اجة إك جعل ا)ل  والال  علضا عم ا  اي إليه مم ابب أنإأ اةنة هي ا أواو. 
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أ ت د ق اليحدر ةدري وعط  عليه أولتيت لا مم ن لهو ابعتيار ما نيه مم عمل  االشدتماع، نحصدل مدم جممدلن تلدي أ 
 الفلي نيه لل فر لق اء ئتل  امجاجاى  ن التنمله وزايرة ا)هل. 

وعط  أولعلك  ت،كروأو على ولله ألتجري الفلي نيهو ال ابعتيار ما اشتمل عليه إمجاال، كل ابعتيار لفظه   التعليق  
 مفدرداى هدذه ا يدة ددق مدرة مدا أددو عدم كفعله. وهذا مناط سلق هذا الكال ، أي لعلك  ت،كروأ نكفر ، وتقد  نظق

 أعادته. 
أوس ر لك  ما   ال ماواى وما   ا)رض مجيعا منهو هذا تعمي  كعد ختصي  اوت داه االهتمدا  أوال م التعمدي  رنيدا.  

، وأما   ال ماواى وما   ا)رضو عا  ئصلم حا حتصل للناق نائدة مم وجلده: بال،م  لل ياء، وا طر لل،دراب
أو مددم كعددض أ لالدده: بالكلابددب لالهتددداء هبددا   ظلمدداى الددرب واليحددر، وال،ددجر لالسددتظالع، وا)نعددا  للربددلب وامجددرر 
وحنددل تلددي. وأمددا مددا   ال ددماواى وا)رض  ددا ال يفيددد الندداق ن ددق مددراد مثددل ا الئكددة   ال ددماء وا)هليددة ا نحي ددة   

 ابهنم ا)رض اليت أيا منقا المللملاع. 
ب أمجيعداو علدى امجداع مدم أمدا   ال دماواى ومدا   ا)رضو. وتنلينده تندليم عدلض عدم ا  داي إليده، أي مجيد  وانتص 

 تلي مثل تنليم أبلو   ولله أبال هديناو. 
وأممو اكتدائية، أي مجي  تلي مم عند هللا لدي  ل دقه نيده أدىن شدربة. وملود  وللده أمندهو ملود  امجداع مدم ا  داي إليده  

 علض عنه التنليم أو مم ضمق أمجيعاو )نه   معو جمملعا. ابذوي ا 
[و أي   تلددي ا ددذبلر مددم ت دد ق اليحددر وت دد ق مددا   ال ددماواى وا)رض 13أإأ   تلددي  ايى لقددل  يتفكددروأ  

نع  علدديق  دالئدل علددى تفددرد هللا ابإلديدة نقددي وإأ بانددا منندا حيددق أأ ي،ددكرها الندداق نأهدا أي ددا دالئددل إتا تفكدر نيقددا ا دد
اهتدوا هبا، نحصلا د  منقا مالئماى ج مانية ومعاري نف انية، وهبذا االعتيار بانا   عداد ا ايى ا ذبلرة ويلقا 
مدم وللدده أإأ   ال ددماواى وا)رض  ايى للمدد مننيو، وإيددا أخددرى عنقدا )هددا تبددرى   معددرض االمتندداأ  هددا نعدد ، م 

 ئل على تفرد هللا ابخللق. عقيا ابلتنييه على أها أي ا دال
وأوثددر التفكددر ابلددذبر   رخددر صددفاى ا  ددتدلني اب ايى، )أ الفكددر هددل منيدد  اإل دداأ واإليقدداأ والعلدد  ا تقدمددة   وللدده  

 أ ايى للم مننيو أرايى لقل  ي منلأو أرايى لقل  يعقللأو. 
   
 

 3976صفحة : 
 
[ مدم عمددل صدامجا نلنف ده ومددم 14هللا ليجددملي ولمدا حدا بددانلا يك ديلأ  أودل للدذيم رمندلا ي فددروا للدذيم ال يرجدلأ أاي   

[و إأ بانددا هددذه متصددلة اب ي الدديت ويلقددا   النددملوع ومل يصددح مددا روي عددم اكددم 15أسدداء نعليقددا م إك رككدد  ترجعددلأ 
ألدي و يثدق د دب عياق   سيب نملودا نمناسية ووعقا هنا أأ ولله أويل لكل أنداك أثدي و إك وللده أدد  عدذاب مدم رجدمل 

 ا  لمني على ا  تقملئني ابلقررأ. 
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وودد أخدذ ا  ددلملأ يعتدملوأ ككثدر   نكدداأ مدا تبدر مددم اسدتقملاء ا ،دربني ابلقددررأ واسدتكياره  عدم مساعدده يتلود  مندده أأ   
ييطش كعض ا  لمني كيعض ا ،ربني، وحيتمل أأ يكلأ كدر مم كعض ا  لمني د ب أو تلعد واأ هللا عل  تلي مدم 

 كع ق . 
واع القرهنيب وال دي: نمللا   مق مم أصحاب رسلع هللا صلى هللا عليه وسل  مم أهل مكة أصاهب  أتا شديد مدم  

ا ،ددربني ن،ددكلا تلددي إك الندديب صددلى هللا عليدده وسددل  نددأمره  هللا ابلتجدداوز عددم تلددي  صددلحة   اسددتيقاء اددددوء حكددة 
مصداحل مجدة مدم شديلن القدررأ كدني أهدل مكدة وكدني القيائدل الندازلني  لددا ندإأ وا تاربة كني ا  لمني وا ،ربني نفدي تلدي 

شدديلعه ال خيلددل مددم أأ أيخددذ حجددام  ولددلهب  ابلددرد  علددى مددا ييدوندده مددم إعددراض واسددتكيار واسددتقملاء نتتقيددأ نفلسددق  إك 
نة وكعد استئصداع صدناديد ودريش الدخلع   الديم عند زواع  انعة ساد   كعد هجرة النيب صلى هللا عليه وسل  إك ا دي

يل  كدر. وود تكرر   القررأ مثل هدذا مدم ا)مدر ابلصدفح عدم ا ،دربني والعفدل عدنق  واإلعدراض عدم أتاهد ، ولكدم بداأ 
أبثر ا ايى أمرا للنيب صلى هللا عليه وسل    نف ه وبانا هذه أمرا له  أ ييلغ للم منني تلي، وتلي ي،دعر  أ ا يدة 

اأ ا  لملأ ود بثروا نيه وأ  لا كعمل  . ندأمروا ابلعفدل وأأ يكلدلا أمدر نصدره  إك هللا تعداك، وإأ باندا نمللا   ووا ب
نمللدا علددى سديب خددام عدرض   أثندداء ندملوع ال ددلرة نمناسدديتقا )ددراض ال ددلرة واضدحة )هددا تعلدي   ددا يصدلح كدده مقددا  

 ق  وؤربه  إك أأ يق ي هللا كينق . ا  لمني حكة كني ا  اديم د  وا تماع ما يالولنه مم صلف
ووددد روي   سدديب نملودددا أخيددار متفاوتددة ال دددع ، نددروا مكددي اكددم أيب هنالددب أأ رجدددال مددم ا ،ددربني شددت  عمددر كدددم  

اخلطاب نق  أأ ييطش كه واع اكم العريب  وهذا مل يصح  . و  الك،اي أأ عمدر شدتمه رجدل مدم دفدار نقد  أأ يديطش 
  يب  بنا كني يدي عمر كم اخلطاب نقرأ وار  هذه ا ية نقاع عمر: ليجملي عمر حدا صدن    كه ننمللا. وعم سعيد كم ا

 يعين أنه سيب نملوع ا ية  . 
وروا اللا دي والق،قي عم اكم عياق: أها نمللا   دملوة كين ا صطلق: نملللا على كئر يقداع ددا: ا ري د  نأرسدل عيدد  

كطأ، نلما أاته واع: ما   يي. واع ددال  عمدر: وعدد علدى ند  اليئدر نمدا تدرك أ ددا هللا كم أيب دالمه لي تقي مم اليئر نأ
ي قي  ن مأل ورب ا نيب صلى هللا عليه وسل  وورب أيب ككر ومدأل  دلاله، نقداع عيدد هللا كدم أيب: مدا مثلندا ومثدل هد الء 

 إال بما واع القائل  مسم بليي أيبلي  نق  عمر كم اخلطاب كقتله، ننمللا. 
وا كم مقراأ عدم اكدم عيداق  دا ندملع وللده تعداك أمدم تا الدذي يقدرض هللا ورضدا   دناو ا يدة وداع ننحدام اليقدلدي: ور  

ا تاو رب حممد، نلما مس  عمر كذلي اشتمل علدى سديفه وخدرو   هنليده ننمللدا ا يدة، نيعدث رسدلع هللا صدلى هللا عليده 
عيفتاأ ومم أجلقما روي عدم عطداء ووتدادة واكدم عيداق أأ وسل    هنليه نلما جاء واع: ض  سيفي. وهااتأ روايتاأ ض

 هذه ا ية مدنية. 
وأورب هذه ا)خيار ما واله مكي كم أيب هنالب. ولل صحا ما باأ نيه مدا يفكدي انتظدا  ا ايى سدلاء صدادي نملوددا  

 تلي امجادثة أو أمر هللا كلضعقا   هذا ا لض . 
نا، أي ول د  لي فروا، أو هل جمملو    جلاب أولو، وا قلع حمذوي دع عليه وجمل  أي فرواو على تقدير ال  ا)مر حمذو  

اةلاب. والتقدير: ول للذيم رمنلا ادفروا ي فروا. وهذا ثقة اب  منني أه  إتا واع د  الرسلع صلى هللا عليه وسل  امتثلدلا. 
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ندد وللده تعداك أودل لعيدادي الدذيم رمندلا يقيمدلا واللجقاأ يتأتيداأ   مثدل هدذا الرتبيدب بلمدا وود    الكدال ، وودد تقدد  ع
 الصالةو   سلرة إكراهي . 

 والذيم ال يرجلأ أاي  هللا يراد هب  ا ،ربلأ مم أهل مكة.  
 والرجاء: تروب وتطلب ا)مر ابيلب، وهذا أشقر اهنالواته وهل الظاهر   هذه ا ية.  
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أو مفدرده إتا أضدي  إك اسد  أ دد أو ودل  أو وييلدة بداأ ا دراد كده اليدل  الدذي  صدل نيده  وا)اي : مج  يل ، وهذا اةمد   

 ددم أضددي  هددل إليدده نصددر ودلددب علددى معانددد أو مقاتددل، ومندده أهنلددق علددى أاي  القتدداع ا ،ددقلرة كددني ويائددل العددرب: أاي  
ع أاي  عدي ، وأاي  دا د  وال درباء، العرب، أي اليت باأ نيقا وتاع كني ويائل منق  نانتصر كع ق  علدى كعدض، بمدا يقدا

 وأاي  الي لق، واع عمرو كم بلثل :          
وأاي  لدندا ددر هنددلاع                      عصدينا ا لدي نيقدا إأ نددينا  ندإتا وداللا: أاي  يدين ندالأ، أرادوا ا)اي  الديت انتصدر   

ى كددين نددالأ نقيدددوأ أأ اجملددرور حبددري االسددتعالء م لددلب نيقددا مددم أضدديفا ا)اي  إك امسدده، ويقللددلأ: أاي  كددين نددالأ علدد
لت دمم لفدظ أأاي و أوأيدل و معدو االنتصدار وال لدب. وكدذلي الت دمم بداأ اجملدرور متعلقدا كلفدظ أأاي و أوأيدل و وإأ بداأ 

 تعماله. جامدا، نمعو أأاي  هللاو على هذا هل مم وييل ولد : أاي  كين نالأ، نيحصل مم حممل الرجاء على ظاهر اس
وحممل أأاي  هللاو على حممل أمثاله أأ معو ا ية للذيم ال ترتوب نفلسدق  أاي  نصدر هللا، أي نصدر هللا دد : إمدا )هد  ال  

يتلبللأ على هللا وال ي تنصرونه كل تلجقق  إك ا)صنا ، وإما )ه  ال خيطر كيداد  إال أهد  منصدلروأ حبدلد  وودل   ندال 
 نصر هللا أو رجاله وه  معرونلأ هبذه الصلة كني ا  لمني نلذلي أجريا عليق  هنا وعرنلا هبا.  خيطر كياد  س اع

وأوثر تعريفق  هبذه الصلة ليكلأ   تلي تعريض  أ هللا ينصر الذيم يرجلأ أاي  نصدره وهد  ا  مندلأ. وال درض مدم هدذا  
لم،ددربني ويصددفحلا عددم أتا ا ،ددربني وال يتكلفددلا االنتصددار التعددريض اإل دداء اب لصددلع إك وجدده أمددر ا دد منني أأ ي فددروا ل

 )نف ق  )أ هللا ضمم د  النصر. 
ووددد يطلددق أأاي  هللاو   القددررأ علددى ا)اي  الدديت  صددل نيقددا ن ددله ونعمتدده علددى وددل ، وهددل أ ددد تف ددقيم لقللدده تعدداك  

 أوتبره   اي  هللاو. 
ل أه    ش ل عم تروب نع  هللا حا ه  نيه مم إسناد نعل اخلق إك أصنامق  ومعو أال يرجلأ أاي  هللاو على هذا التأوي 

ابنكيداهب  علددى عيدادة ا)صددنا  دوأ عيددادة هللا وأيا   هدذا اللجدده مددم التعدريض والتحددريض مثددل مدا تبددر   اللجدده ا)وع 
جدلأ لقداءمو ووللده أمدا لكد  ال ترجدلأ هلل )أ ا  منني ه  الذيم يرجلأ نعمة هللا. ون ر كه وللده تعداك أووداع الدذيم ال ير 

ووداراو، نيكدلأ ا دراد بأأاي  هللاو: أاي  جملائده   ا خدرة )هدا أاي  ظقدلر  كمده وعملتده نقدي تقدارب ا)اي  اب عددو ا)وع، 
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هد  ال ومنه ولله تعاك أتلي اليل  امجقو، أي تلي يل  النصر الذي حيق أأ يطلدق عليده أيدل و نيكدلأ معدو هدذه ا يدة: أ
 خيانلأ اكم هللا مم عقاهب  )ه  ال ي منلأ ابليعث. 

ومعو ا ية أأ ا  منني أمروا ابلعفل عدم أتا ا ،دربني وودد تكدرر تلدي   القدررأ وداع تعداك أولت دمعم مدم الدذيم أوتدلا  
  صدحيح الي داري عدم الكتاب مم ويلك  ومم الذيم أشربلا أتا بثقا وإأ تصربوا وتتقلا نإأ تلدي مدم عدمل  ا)مدلرو. و 

أسامة كم زيد   هذه ا ية أوباأ التيبء صلى هللا عليه وسل  وأصحاكه يعفلأ عم ا ،ربني وأهل الكتاب بما أمدره  هللا 
 ويصربوأ على ا)تاو. 

ربني وولله أليجملي ولما حا بدانلا يك ديلأو تعليدل لألمدر ا  دتفاد مدم وللده أي فدرواو أي لي فدروا ويصدفحلا عدم أتا ا ،د 
نال ينتصروا )نف دق  ليجدمليق  هللا علدى إ داه  وعلدى مدا أوتوا   سدييله ندإأ االنتصدار للدنف  تلنيدة للحدق ومداتا ع داه  
ييل لأ مم شفاء أنف ق  ابلتصدي لالنتقا  مم ا ،دربني علدى ولدتق  وبثدرة أولئدي ندإتا تلبلدلا علدى نصدر رهبد  بداأ نصدره 

اع نلح أأين م للب نانتصرو وهذا مم معو ولله تعاك أوإأ ال داعة  تيدة ناصدفح د  أ  وأخ د ل،لبة ا ،ربني بما و
الصفح اةميلو. وباأ مقت ى الظاهر أأ يقاع ليجمليق  حا بانلا يك يلأ. نعددع إك اإلظقدار   مقدا  اإلضدمار ليكدلأ 

ه وعملتدده أتلددي  أ هللا مددلك الددذيم لفددظ أولمدداو م،ددعرا  هدد  لي ددلا ح دديعة عنددد هللا نددإأ لفظأوددل و م،ددعر كفريددق لدده ولامدد
 رمنلاو. 

وتنكق أولماو للتعظدي ، نكأنده ويدل: ليجدملي أ دا ودل ، أي ولمدا ئصلصدني. وهدذا مددح دد  وثنداء علديق . وحندله مدا تبدر  
 الطييب عم اكم جين عم أيب علي الفارسي   ولله ال،اعر:          

 و  هللا إأ مل يعدللا  ك  عدع         أنآى كنل مرواأ ظلما دماءندا                 
 

 3978صفحة : 
 
وداع: أكددل علدي: هددل تعداك أعددري ا عدداري ومسداه ال،دداعر:  كمدا عدددال وأخددرو اللفدظ ئددرو التنكدق، أال تددرا بيدد  رع   

 الكال  مم لفظ التنكق إك معو التعري  ا ه. وا)ظقر أأ أولماو مراد كه اإلهبا  وتنلينه للتنكق نقط. 
وا عو: ليجملي هللا بل ول  حا بانلا يك يلأ مم خق أو شر حا يناسب ب يق  نيكلأ وعيددا للم،دربني ا عتدديم علدى   

ا  منني ووعدا للم منني ا أملريم ابلصفح والتجاوز عم أتا ا ،ربني، وهذا وجه عدد  تعليدق اةدملاء ك دمق ا دلونني )نده 
اإلضددمار وي يددد هددذا وللدده أمددم عمددل صددامجا نلنف دده ومددم أسدداء نعليقدداو. وهددذا   أريددد العمددل  نلددي  مثددة إظقددار   مقددا 

بالتفصدديل لإلمجدداع الددذي   وللدده أليجددملي ولمددا حددا بددانلا يك دديلأو. ولددذلي نصددلا اةملددة ومل تعطدد  علددى سدداكقتقا، 
 وتقد  نظقه   سلرة نصلا. 

ائدد إك اسد  اةاللدة   وللده أأاي  هللاو. وودرأه اكدم عدامر وورأ اةمقدلر أليجدملي ولمداو كتحتيدة   أولده، وال دمق ا  دترت ع 
و ملة والك ائي وخل  كنلأ العظمة   أوله على االلتفداى. وودرأه أكدل جعفدر كتحيدة   أولده م دملمة وكفدتح الدملاي علدى 

اةددملاء. اليندداء للجمقددلع ونصددب أولمدداو. وأتويلقددا أأ مئددب الفاعددل مصدددر مددأخلت مددم نعددل أجيددمليو. والتقدددير: ليجددملي 
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وأولماو مفعلع رأ لفعل أجيملاو مم ابب ب ا وأعطى. ولي  هذا مم إمكة ا صدر الذي هدل مفعدلع مطلدق وودد منعده 
حناة اليصرة كل جعل ا صدر مفعلال أوع مم ابب أعطى وهدل   ا عدو مفعدلع رأ لفعدل جدملا، وإمكدة ا فعدلع الثداين   

  الب إمكة ا فعلع ا)وع بقلله تعاك أم جيملاه اةملاء الل و. ابب ب ا وأعطى متفق على جلازه وإأ باأ ال
ووللده أم إك رككد  ترجعدلأو أي كعدد ا)عمدداع   الددنيا تصدقوأ إك  كد  هللا تعدداك نيجدازيك  علدى أعمدالك  الصددامجة  

 وال يئة حا يناسب أعمالك . 
ة التمثيدل حبداع مدم بداأ كعيددا عدم سديده أو أمدقه نعمدل مدا وأهنلق على ا صق إك  ك  هللا أنه رجلن إك هللا على هنريقد 

 شاء م رج  إك سيده أو أمقه نإنه يالوي جملاء ما عمله، وود تقدما نظائره. 
[ ورتينداه  كينداى مدم 16أولقد رتينا كين إسرائيل الكتاب وامجك  والنيلة ورزوناه  مم الطيياى ون لناه  على العدا ني  

[و 17ال مم كعد ما جاءه  العل  ك يا كينق  إأ ركي يق ي كينق  يل  القيامة نيما بانلا نيده خيتلفدلأ ا)مر نما اختلفلا إ
اللجه أأ يكلأ سلق خرب كين إسرائيل هنا تلهنئة واقيدا لقلله كعده أم جعلناك على شريعة مم ا)مر ناتيعقاو أرر تلي 

تلى عليهو إك ولله أاختذها همللاو م ولله أول للذيم رمندلا ي فدروا ما تقد  مم ولله أويل لكل أناك أثي  ي م  رايى هللا ت
للذيم ال يرجلأ أاي  هللاو نكاأ ا قصد ولله أم جعلناك على شريعة مم ا)مرو ولذلي عطفا اةملة حبدري أمو الدداع 

 على الرتاخي الرتيب، أي على أأية ما عط  هبا. 
تيندا كدين إسدرائيل الكتدابو ا يتدني كعدد وللده أجعلنداك علدى شدريعة مدم ا)مدرو ومقت ى ظاهر النظ  أأ يق  ولله أولقدد ر 

نيكلأ دليال و جة له نأخرو النظ  على خالي مقت ى الظاهر نجعلدا امججدة اقيددا وصددا للت،دليق  دا كعدده، وليقد  
 ما كعده معطلنا بأمو الدالة على أأية ما كعدها. 

صدلى هللا عليده وسدل    شدأأ القدررأ مدا  كداه هللا عدنق    وللده أنلمدا جداءه   وود عري مم تلرك ا ،ربني على النديب 
امجق مم عندم واللا للال أوا مثل ما أوا ملسىو وولد  أللال أنملع عليه القررأ مجلة وا دةو، نمم أجل تلدي وود  هدذا 

او ووللده أودل للدذيم رمندلا ي فدروا للدذيم ال كعد ولله أويل لكل أنداك أثدي و إك وللده أوإتا علد  مدم رايتندا شديئا اختدذها هدملل 
 يرجلأ أاي  هللاو، ناةملة معطلنة على تلي اةمل. 

وأدم    خالدا ما اختل  نيه كنل إسرائيل على مدا دعدتق  إليده شدريعتق ،  دا نيده مدم ت دلية النديب صدلى هللا عليده وسدل   
 وعلارضه.  على ئالفة ولمه دعلته تنظقا   أصل االختالي دوأ أسياكه

و ددا بدداأ   الكددال  مددا القصددد مندده الت ددلية واالعتيددار   ددلاع ا)مدد    ددم أتبيددد اخلددرب كددال  الق دد  و ددري التحقيددق،  
نمصددب هددذا التحقيددق هددل التفريدد  الددذي   وللدده أنمددا اختلفددلا إال مددم كعددد مددا جدداءه  العلدد و أتبيدددا للمدد منني  أ هللا 

 ا  در كني كين إسرائيل. يق ي كينق  وكني ا ،ربني ب،أنه نيم
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ووددد ك ددط   تبددر النظددق مددم كددين إسددرائيل مددم وصدد   دداد   ينمددا  دددر االخددتالي كيددنق ، ومددم التصددريح ابلددداعي   
لالخدتالي كيددنق  مددا هندلي مددم مثددل كع ده مددم  دداع ا ،دربني  ددني جدداءه  اإلسدال  ندداختلفلا مدد  أهلده إجيددازا   الكددال  

ا يفقمدده ال ددامعلأ كطريددق ا قاي ددة علددى أأ أبثددره وددد وودد  تفصدديله   ا ايى ال دداكقة مثددل وللدده أتلددي لالعتمدداد علددى مدد
رايى هللا نتللهددا عليددي ابمجددقو ووللدده هددذا أهددداو، نددإأ تلددي يقاكددل وللدده هنددا أولقددد رتينددا كددين إسددرائيل الكتدداب وامجكدد  

نإنه يقاكل ولله هنا أورزوناه  مم الطيياىو، ومثل ولله والنيلةو ومثل ولله أوس ر لك  ما   ال ماواى وما   ا)رضو 
أي م  رايى هللا تتلى عليه م يصر م تكرباو إك أد  عذاب مقنيو نإنه يقاكل ولله هنا أورتينداه  كينداى مدم ا)مدر نمدا 

مقاكدل وللده هندا أإأ اختلفلا إال مدم كعدد مدا جداءه  العلد  ك يدا كيدنق و، ومثدل وللده أليجدملي ولمدا حدا بدانلا يك ديلأو نإنده 
 ركي حيك  كينق  يل  القيامة نيما بانلا نيه خيتلفلأو. 

 والكتاب: التلراة.  
وامجكد  يصددح أأ يكددلأ حعددو امجكمددة، أي الفقدد    الددديم وعلد  حماسددم ا)خددالق بقللدده تعدداك أورتيندداه امجكدد  صدديياو،  

   نف ددق  وال حتكمقدد  أمددة أخددرا بقللدده تعدداك يعددين حيددىي، ويصددح أأ يكددلأ حعددو ال دديادة، أي أهدد  حيكمددلأ أنف ددق
 أوجعلك  مللباو، والنيلة أأ يقل  نيق  أنيياء. 

ومعو إيتائق  هذه ا)ملر الثالثة: إجيادها   ا)مة وإجياد القائمني هبا )أ نف  تلدي عائدد علدى ا)مدة مجعداء نكداأ بدل  
 نرد مم ا)مة بمم أوا تلي ا)ملر. 

اى نيأأ ي ر د  امتالك كالد ال،ا  اليت تفيض لينا وع ال بما   التلراة   وعد إكراهي  واليت ؤ  وأما رزوق  مم الطيي 
إليقددا مثددراى ا)رضددني اجملدداورة دددا وتددرد عليقددا سددل  ا)مدد  ا قاكلددة دددا علددى سددلا ل اليحددر نتملخددر مراسدديقا ح تلدد  الطعددا  

اليالد مم كني ا ،رق كرا وا  رب حبرا. والطيياى: هي اليت تطيب  واللياق والفلابه والثمار والملخاري، وتلي حب م ملو 
 عند الناق وحت م هنعما ومنظرا ونفعا وزينة. 

وأمددا تف دديلق  علددى العددا ني نيددأأ مجدد  هللا ددد  كددني اسددتقامة الددديم واخللددق، وكددني  كدد  أنف ددق   نف ددق ، وكددث أصددلع  
أ ا أخرا بانلا   حبيل ة مم العيش ولكم ينق  كع قا اسدتقامة  العدع نيق ، وكني   م العيش وا)مم والرخاء، نإأ

 الديم واخللق، وكع قا عملة  ك  النف  وكع قا ا)مم ك يب بثرة الفنت. 
وا راد بأالعا نيو: أم  زماه  وبل تلي إخيار عما م ى مم شأأ كين إسرائيل   عنفلاأ أمره  ال عما رع إليه أمره   

 حل ملكق  ون  ا شريعتق . كعد أأ اختلفلا واضم
وأكيناىو صفة نمللا منمللة اةامدد، نالييندة: امججدة الظداهرة، أي رتينداه   ججدا، أي علمنداه  كلاسدطة بتديق  وكلاسدطة  

 علمائق   ج  امجق واددا اليت مم شأها أأ ال ترتك لل،ي واخلطأ إك نفلسق  سيال إال سد ا. 
نرعلأ كرشيدو والتعري    أا)مرو للتعظي ، أي مم ش وأ عظيمة، أي شأأ ا)مة وا)مر: ال،أأ بما   ولله أوما أمر  

ومددا كدده وددلا  نظامقددا إت مل يددرتك ملسددى وا)نييدداء مددم كعددده شدديئا مقمددا مددم مصددامجق  إال ووددد وضددحله وكينددله و ددذروا مددم 
 االلتياق نيه. 
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و أورتيناه  كينداىو مدم ا)مدر: علمنداه   ججدا وأممو   ولله أمم ا)مرو حعو أ و الظرنية نيحصل مم هذا أأ مع 
 وعللما   أمر دينق  ونظامق  حبيث يكلنلأ على كصقة   تدكق جمتمعق  وعلى سالمة مم ئاهنر اخلطأ واخلطل. 

ر ونرن على تلي ولله أنما اختلفلا إال مم كعد ما جداءه  العلد و تفريد  إدمداو  ناسديته للحالدة الديت أريدد تنظقهدا. وتقددي 
الكدال : نداختلفلا ومددا اختلفدلا إال مدم كعددد مدا جداءه  العلدد ، نحدذي ا فدرن لداللددة مدا كعدده عليدده علدى هنريقدة اإلجيدداز إت 
ا قصدلد هددل التعجيدب مددم  داد  بيدد  اختلفدلا  ددني ال مظندة لالخددتالي إت بداأ االخددتالي كيدنق  كعدددما جداءه  العلدد  

واليينداى مدم ا)مدر، ولدل اختلفدلا ويدل تلدي لكداأ دد  عدذر   االخدتالي  ا عقلد ابلذبر رنفا مم الكتاب وامجك  والنيدلة
 وهذا بقلله تعاك أوأضله هللا على عل و. 

وهذا الكال  بناية عم عد  التعجيدب مدم اخدتالي ا ،دربني مد  ا د منني  يدث أأ ا ،دربني لي دلا علدى علد  وال هددا  
   رسالته. ليعل  رسلع هللا صلى هللا عليه وسل  أنه ملطلي كه 

    
 

 3980صفحة : 
 
والي ي: الظل . وا راد: أأ اختالنق  عم عمد ومكاكرة كع ق  لديعض ولدي  عدم دفلدة أو أتويدل، وهدذا الظلد  هدل ظلد    

امج د نإأ امج د مم أعظ  الظل ، أي نكذلي  اع نظرائق  مم ا ،ربني ما اختلفلا على النيب صلى هللا عليه وسل  إال 
 ه م  علمق  كصدوه كداللة إعجاز القررأ لفظا ومعاين. ك يا منق  علي

وانتصب أك ياو أما على ا فعلع )جله، وإما على امجاع كتأويل ا صدر ابسد  الفاعدل، وعلدى بدال الدلجقني نالعامدل نيده  
ي   وودا ويدل نعل أاختلفلاو، وإأ باأ منفيا   اللفظ )أ االستثناء أكطل النفي إت ما أريد إال نفي أأ يكدلأ االخدتال

 أأ حيثق  العل  نلما استفيد تلي ابالستثناء صار االختالي ركتا وما عدا تلي دق منفي. 
ومجلة أإأ ركي يق ي كينق  يل  القيامة نيما بانلا نيه خيتلفلأو م دتأنفة اسدتئنانا كيانيدا )أ خدربه  العجيدب يثدق سد اال  

هذا جلاب نيه إمجاع لتقليل ما سيق دى كده كيدنق    اخلدق وال،در )أ   نف  سامعه عم جملاء هللا إايه  على نعلق ، و 
 اخلالي يقت ي حمقا وميطال. 

ونظق هذه ا ية ولله تعاك أولقد كلأم كين إسرائيل ميلأ صدق ورزوناه  مم الطيياى نمدا اختلفدلا  دن جداءه  العلد  إأ  
 سلرة يلن . ركي يق ي كينق  يل  القيامة نيما بانلا نيه خيتلفلأو   

[ إهد  لدم ي ندلا عندي مدم هللا شديئا وإأ 18أم جعلناك على شريعة مدم ا)مدر ناتيعقدا وال تتيد  أهدلاء الدذيم ال يعلمدلأ  
[و أمو للرتاخددي الددرتيب بمددا هددل شددأها   عطدد  اةمددل، ولددلال إرادة 19الظددا ني كع ددق  أوليدداء كعددض وهللا ويل ا تقددني 

معطلنة ابللاو. وهذا الرتاخي يفيد أأ م ملأ اةملة ا عطلنة حبري أمو أه  مم م دملأ  الرتاخي الرتيب لكانا اةملة
 اةملة ا عطلي عليقا أأية ال رض على ا قدمة والنتيجة على الدليل. 
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م ا)مدر، و  هذا الرتاخي تنليه هبذا اةعل وإشارة إك أنه أن ل مم إيتاء كين إسرائيل الكتاب وامجك  والنيلة واليينداى مد 
 ننيلة حممد صلى هللا عليه وسل  وبتاكه و كمه وكيناته أن ل وأهدا  ا أوتيه كنل إسرائيل مم مثل تلي. 

 وأعلىو لالستعالء اجملازي، أي التمكم والثياى على  د ولله تعاك أأولئي على هدا مم رهب و.  
 وتنليم أشريعةو للتعظي  كقرينة  ري الرتاخي الرتيب.  
: الديم وا لدة ا تيعدة، م،دتقة مدم ال،درن وهدل: جعدل هنريدق لل دق، ومسدي الدنق  شدرعا ت دمية اب صددر. ومسيدا وال،ريعة 

شريعة ا اء الذي يرده الناق شريعة لدذلي، وداع الراددب: اسدتعق اسد  ال،دريعة للطريقدة اإلديدة ت،دييقا ك،دريعة ا داء ولدا: 
 طقق. ووجه ال،يه ما   ا اء مم ا نان  وهي الري والت

وا)مددر: ال،ددأأ، وهددل شددأأ الددديم وهددل شددأأ مددم شدد وأ هللا تعدداك، ودداع تعدداك أوبددذلي أو ينددا إليددي رو ددا مددم أمددرمو،  
نتكلأ أممو تيعي دية ولي دا بداليت   وللده رنفدا أورتينداه  كينداى مدم ا مدرو )أ إضدانة أشدريعةو إك أا)مدرو اند  مدم 

 تلي. 
ميل ددا عظيمددا إت أنددادى أأ شددريعة اإلسددال  أن ددل مددم شددريعة ملسددى، وأهددا شددريعة ووددد كل ددا هددذه اةملددة مددم اإلجيدداز  

 عظيمة، وأأ الرسلع صلى هللا عليه وسل  متمكم منقا ال يملعملعه شيء عم الدأب   كياها والدعلة إليقا. 
اي أيقدا الدذيم رمندلا رمندلا ولذلي نرن عليه أمره ابتياعقا كقلله أناتيعقاو أي د  على اتياعقا، نا)مر لطلدب الددوا  مثدل أ 

 ابهلل ورسللهو. 
 وكني ولله أناتيعقاو وولله أوال تتي  أهلاء الذيم ال يعلملأو حم م ا طاكقة كني ا)مر ابالتيان والنقي عم اتيان رخر.  
 وأالذيم ال يعلملأو ه  ا ،ربلأ وأهلاله  ديم ال،رك واع تعاك أأنرأيا مم اختذ إده هلاهو.  
 : مج  هلا، وهل ابية وا يل. وا عو: أأ دينق  أعماع أ يلها مل أيمر هللا هبا وال اوت تقا الرباهني. وا)هلاء 
واخلطاب للنديب صدلى هللا عليده وسدل . وا قصدلد منده: إمسدان ا ،دربني لدئال يطمعدلا كصدانعة الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل   

 دني ي ددمعلأ   القددررأ ابلصدفح عددنق  بمددا   ا يدة ال ددالفة أوددل إايهد   ددني يدروأ مندده اإلد دداء عدم هفددلا   وأتاهدد  و 
 للذيم رمنلا ي فروا للذيم ال يرجلأ أاي  هللاو. 

ونيه أي ا تعريض للم لمني  أ حيذروا مم أهلاء الذيم ال يعلملأ. وعم اكم عياق  أها نمللدا  دا دعتده ودريش إك ديدم  
 ك ديم رابئي نإه  أن ل مني. رابئه  واع الي لي: بانلا يقلللأ له: ارج  إ

    
 

 3981صفحة : 
 
ومجلدة أإهد  لدم ي ندلا عندي مدم هللا شديئاو تعليدل للنقددي عدم اتيدان أهدلاء الدذيم ال يعلمدلأ، ويت دمم تعليدل ا)مدر ابتيددان   

يلود    د دب هللا  شريعة هللا نإأ بله  ال ي ندلأ عنده مدم هللا شديئا ي دتلمل  أأ   ئالفدة مدا أمدر هللا مدم اتيدان شدريعته مدا
 وعقاكه نال ي ين عنه اتيان أهلائق  مم عقاكه. 
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واإلدنداء: جعددل ال ددق دنيددا، أي ددق حمتدداو، نددا م ا قدددد مدم ودددير دددق دددين عنده الددذي يعاويدده ولددل  داه مددم هددل بدد ء  
ا فعدلع ا طلقدم   قدده أو أودر منه )دناه عنه وضمم نعل اإلدنداء معدو الددن  نعددي بأعدمو. وانتصدب أشديئاو علدى

وأمم هللاو صفة عأشيئاو. وأممو حعو كدع، أي لم ي ندلا عندي كددال مدم عدذاب هللا، أي ولديال مدم اإلدنداء اليدديل مدم 
عقاب هللا نالكال  على  ذي م اي، وتقد  عندد وللده تعداك أإأ الدذيم بفدروا لدم ن دين عدنق  أمدلاد  وال أوالدهد  مدم 

 هللا شيئاو   رع عمراأ. 
ط  على هذا التعليل تعليل رخر وهلأوإأ الظدا ني كع دق  أوليداء كعدضو أي إهد  ظدا لأ وأندا ل دا مدم الظدا ني وع 

  شديء نددال جيدلز أأ تتدديعق    شديء وإيددا يتديعق  مددم هد  أوليدداله . وتيدل تلددي كقللده أوهللا ويل ا تقددنيو وهدل يفيددد أأ 
 لى هللا عليه وسل  أوع ا تقني. التيبء صلى هللا عليه وسل  هللا وليه )أ النيب ص

[و إأ بانددا اإلشددارة إك الكددال  ا تقددد  ومددا نيدده مددم ضددرب ا ثددل 20أهددذا كصددائر للندداق وهدددا ور ددة لقددل  يلونددلأ  
حلسى وولمه ومم تف يل شريعة حممد علدى شدريعة ملسدى عليقمدا الصدالة وال دال  وا)مدر حالزمدة اتياعقدا والتحدذير مدم 

ال يعلملأ، نقذه اةملة حنمللدة التدذييل  دا ويلقدا والتقيئدة )دراضدقا تنييقدا  دا   هنيقدا مدم علاصد  عدم  اتيان ردائب الذيم
ال،ي والياهنل حنمللة ولله تعاك كعد عددة رايى   رخدر سدلرة ا) قداي أكدال و، ووللده   سدلرة ا)نييداء أولقدد بتيندا   

 أ إأ   هذا ليالدا لقل  عاكديمو. الملكلر مم كعد الذبر أأ ا)رض يرثقا عيادي الصامجل 
وإأ بانددا اإلشددارة إك القددررأ إت هددل  اضددر   ا)تهدداأ بانددا اةملددة اسددتئنانا أعيددد هبددا التنليدده ك،ددأأ القددررأ ومتيعيدده  

والتعريض كتحميق الذيم أعرضلا عنه، وتكلأ مفيدة أتبيد ولله رنفا أهذا هدا والذيم بفروا آبايى رهب  د  عذاب مدم 
ي و، وتكددلأ اةملدة ا تقدمددة صددرحية   وعيدد الددذيم بفددروا آبايتدده وهدذه تعري ددا  هدد  مل حيظدلا هبددذه اليصددائر، وبددال رجدمل ألدد

 اال تمالني رشيق، وبل  أ يكلأ مقصلدا  قيق. 
 وأكصائرو: مج  كصقة وهي إدراك العقل ا)ملر على  قائققا، شيقا كيصر العني، ونرق كينقمدا كصدي ة نعليدة للميال دة 

ودداع تعدداك أأدعددل إك هللا علددى كصددقة أم ومددم اتيعددينو   سددلرة يلسدد . وودداع أودداع لقددد علمددا مددا أنددملع هدد الء إال رب 
ال دماواى وا)رض كصدائرو   سدلرة اإلسدراء ووللده أولقدد رتيندا ملسددى الكتداب مدم كعدد مدا أهلكندا القدروأ ا)وك كصددائر 

 للناقو   سلرة القص . 
أو القررأ ابليصدائر جمداز عقلدي )أ تلدي سديب اليصدائر. ومجد  اليصدائر: إأ باندا اإلشدارة إك ووص  ا ايى ال اكقة  

القددررأ ابعتيددار ا تيصددريم ك ددييه بمددا اوت دداه وللدده أللندداقو )أ لكددل أ ددد كصددقته اخلاصددة نقددي أمددر جملئددي ابلتيدد  لكددلأ 
امجددلاق الياهننددة، وهددذا خبددالي إنددراد صددا ب بددل كصددقة جملئيددا م، صددا نناسددب أأ تددلرد مجعددا، ناليصددقة: امجاسددة مددم 

أهدا ور ةو )أ اددا والر ة معنياأ بلياأ يصلحاأ للعددد الكثدق وداع تعداك أهددا للنداقو ووداع أومدا أرسدلناك إال 
ر ة للعا نيو. وإيا باأ هدا )نه هنريق نف   م اتي  إرشاده ناتياعده باالهتدداء للطريدق ا لصدلة إك ا قصدلد. وإيدا بداأ 
ر دة )أ   اتيدان هديده جنداح النداق أندرادا ومجاعداى   الددنيا )نده نظدا  جمدتمعق  ومنداط أمدنق ، و  ا خدرة )نده سديب 
نلاد  درجاى النعي  ا)كدي. وباأ كصائر )نده ييدني للنداق اخلدق وال،در وحيرضدق  علدى اخلدق وحيدذره  مدم ال،در ويعدده  

 عمله عمل اليصقة. على نعل اخلق ويلعده  على نعل ال،رور ن
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وجعل اليصائر للناق )نه كياأ للناق عامة وجعل اددا والر ة لقل  يلونلأ )نه ال يقتدي كييانه إال ا لوم حبقيقتده وال  
 ير   كه إال مم اتيعه ا  مم حبقيته. 

 يمله  عم أولا  رخريم. وتبر لفظ أول و لإل اء إك أأ اإليقاأ متمكم مم نفلسق  بأنه مم مقلماى ولميتق  اليت ا 
 واإليقاأ: العل  الذي ال يرتدد نيه صا يه. و ذي متعلقه )نه معلل  حا جاءى كه رايى هللا.  

    
 

 3982صفحة : 
 
أأ    ددددب الددددذيم اجرت ددددلا ال دددديئاى أأ جنلقدددد  بالددددذيم رمنددددلا وعملددددلا الصددددامجاى سددددلاء حميدددداه  و ددددا   سدددداء مددددا   

ييق  اب ايى واسددتقملائق  هبددا م مددم أمددر ا دد منني ابلصددفح عددنق  وإيكدداع جددملاء [و انتقدداع مددم وصدد  تكددذ21حيكمددلأ 
صدنائعق  إك هللا م مددم التثييددا علدى مالزمددة ال،ددريعة اإلسددالمية إك وصد  صددن  رخددر مدم ضددالد  واسددتقملائق  ابللعددد 

  ا خدرة، علدى امجداع الديت بدانلا واللعيد وإ التق  امجياة كعدد ا دلى واةدملاء علدى ا)عمداع وختيديلق  للنداق أهد  يصدقوأ 
عليقا   الدنيا، عظيمق    الدنيا عظيمق    االخرة، وضعيفق    الدنيا ضعيفق    ا خرة، وهذا االنتقداع رجدلن إك 

 كياأ ولله أمم عمل صامجا نلنف ه ومم أساء نعليقا م إك ركك  ترجعلأو. 
ي يلدمل  تقدديره كعدد أأ و اسدتفقا  إنكداري، والتقددير: ال حي دب الدذيم نحدري أأ و لإلضدراب االنتقدايل، واالسدتفقا  الدذ 

 اجرت لا ال يئاى أه  بالذيم رمنلا ال   امجياة وال   ا ماى. 
وأالدذيم اجرت ددلا ال دديئاىو   نقدل عددم اكددم عيداق: أهدد  ا ،ددربلأ بمددا يد تأ كدده االنتقدداع مدم ال ددرض ال دداكق إك هددذا  

العنددلاأ  ددا   الصددلة مدددم تعليددل إنكددار ا ،دداهبة وا  دداواة كيدددنق  وكددني الددذيم رمنددلا وعملدددلا  ال ددرض وإيددا عددرب عددنق  هبدددذا
الصامجاى عند هللا   عامل اخللد و)أ ابت اب ال يئاى مم شعار أهل ال،رك إت لي  د  ديم وازن يملعق  عم ال يئاى 

ولددذلي بثددر   القددررأ الكنايددة عددم ا ،ددربني ابلتلددي   وال هدد  م منددلأ ابليعددث واةددملاء، نيكددلأ إ دداه  كدده مرديددا   اةددملاء،
ابل يئاى بقلله أويل للمطففنيو إك ولله أأال يظم أولئي أه  ميعلثلأ ليل  عظي و وبقلله أما سلكك    سفر واللا مل 

يكدذب ني مم ا صلني ومل ني نطع  ا  دكني وبندا خندلض مد  اخلائ دني وبندا نكدذب كيدل  الدديمو ووللده أأرأيدا الدذي 
ابلديم نذلي الذي يدن اليتي  وال حيض على هنعا  ا  كنيو ونظقه أأ    ب الذيم يعمللأ ال يئاى أأ ي يقلم ساء 
ما حيكمدلأو، ندإأ تلدي  داع الكفدار، وأمدا ا د مم العاصدي ندال تيلدغ كده  الده أأ حي دب أنده مفلدا مدم وددرة هللا. ويدل: 

  نفر مم م،ربي مكة واللا للم منني: لدئم بداأ مدا تقللدلأ  قدا لنف دلم نمللا   ول  مم ا ،ربني. واع الي لي: نمللا 
 عليك    ا خرة بما ن لنا عليك    الدنيا. 

وعدم الكلدديب: أأ عتيدة كددم ركيعددة وشديية كددم ركيعددة واللليدد كددم عتيدة ودداللا لعلددي و دملة وكعددض ا  ددلمني: وهللا مدا أنددت  علددى  
أ اليعدث  قدا  مجالندا أن دل مدم  دالك    ا خدرة بمدا أم أن دل  داال مدنك  شيء ولئم باأ ما تقلللأ  قا  أي إأ با
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  الددنيا. وأتويددل ندملوع هددذه ا يدة علددى هددذا ال ديب أأ  دددور ودلع هدد الء النفددر صدادي ووددا ندملوع هددذه ا ايى مددم 
 ال لرة أو أأ ولد  هذا متكرر نناسب تعرض ا ية له  قه. 

المقدد    ظدداهر  الده وإأ بددانلا مل يقللددله عددم اعتقداد وإيددا وددالله اسددتقملاء، لددئال وندملوع ا يددة علددى هددذا ال ديب إلكطدداع ب 
يروو بالمق  على دأائق  وامجديثني   اإلسال  )أ شدأأ التصددي لإلرشداد أأ ال ي دادر م مدملا لدرواو الياهندل إال سدده،  

 يدب أ  اختدذ عندد الر داأ عقدداو ولده نظدائر بما   ولله تعاك أأنرأيا الذي بفر آبايتنا وواع )وتني ماال وولددا أهنلد  ال
   القررأ. 

وزاد القرهنيب    كاية بدال  الكلديب أهد  ودالله  دني كدرزوا دد  يدل  كددر، وهدل ال ي دتقي  )أ ال دلرة مكيدة ومل ينقدل عدم  
 أ د استثناء هذه ا ية منقا. 

ةددرح نددأهنلق علددى ابت دداب ال دديان وحنلهددا، واالجددرتاح: االبت دداب، وصددي ة االنتعدداع نيدده للميال ددة، وهددل م،ددتق مددم ا 
ولدذلي مسيدا بدالب الصديد جدلارح ومسددي كده ابت داب النداق )أ دالدب ب ديق    اةاهليددة بداأ مدم اإلددارة علدى إكددل 
القل  وهي ابلرماح، والا أ  رزن:  ننكحا كعده رجدال سدراي، ربدب شدراي، وأخدذ خطيدا وأراح علدي نعمدا ثدراي  ، ولدذلي 

 اح على ابت اب اإلم واخلييث. دلب إهنالق االجرت 
   
 

 3983صفحة : 
 
وظاهر تربيب ا ية أأ ولله أسلاء حمياه  و ا  و داخل   امج ياأ ا نكلر نيكلأ ا عدو: إنكدار أأ ي دتلي ا ،دربلأ   

رة م ديئني ونريقدا م  ا  منني ال   امجياة وال كعدد ا مداى، نكمدا خدال  هللا كدني  داليق    امجيداة الددنيا نجعدل نريقدا بفد
مددد منني حم دددنني، نكدددذلي سدددي ال  كدددني  ددداليق    ا مددداى نيمدددلى ا ،دددربلأ علدددى اليدددأق مدددم ر دددة هللا إت ال يلوندددلأ 
ابليعث ويالولأ كعد ا ماى هلع ما تلعده  هللا كده، و دلى ا  مندلأ رجداء ر دة هللا والي،درا حدا وعددوا كده ويالودلأ كعدد 

 ا ماى ثلاب هللا ورضلانه. 
وورأ اةمقلر أسلاءو مرنلعا نيكلأ ملو  مجلة أسلاء حمياه و ملو  اليدع مم باي الت،ييه اليت هي حعو مثل على ما   

تهب إليه صا ب الك،اي يريدد أنده كددع مطداكق )أ اةملدة تيددع مدم ا فدرد علدى ا)صدح، واليددع ا طداكق هدل عطد  
ا  و كيدداأ مددا   دديه ا ،ددربلأ. ووددرأه  ددملة والك ددائي و فدد  عددم الييدداأ عنددد التحقيددق، نيكددلأ مجلددة أسددلاء حميدداه  و دد

عاص  وخل  منصلاب، نلفظ أسلاءو و ده كدع مم بداي ا ماثلدة، كددع مفدرد مدم مفدرد أو  داع مدم ضدمق النصدب   
 أجنعلق و. 

 وهذا )أ ا ،ربني واللا للم لمني: سنكلأ كعد ا لى خقا منك  بما بنا   امجياة خقا منك .  
ن مق أحمياه و وضمق أ ا  و عائداأ لكل مم الذيم اجرت لا ال يئاى والذيم أمنلا على التلزي ، أي حميا بل م داو  

 ماته، أي ال يتيدع  اع الفريقني كعد ا ماى كل يكلنلأ كعد ا ماى بما بانلا   امجياة دق أأ ملود  بداي التمثيدل   
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اة مج ياأ ا ،دربني ا  دلط عليده اإلنكدار )هد  إيدا   ديلا أأ يكلندلا كعدد ا مداى  ولله أبالذيم رمنلاو لي  واضح ا الو
علددى تقدددير ووددلن اليعددث  أ  ددم  دداال مددم ا دد منني ال أأ يكلنددلا مثددل ا دد منني )هدد  ودداللا تلددي   مقددا  التطدداوع علددى 

  ا  منني، وإرادة إنحامق  ك ف طتق . نينا أأ نيني ملو  هذا الكاي   ا ية.
والذي أرا: أأ ملوعه اإل اء إك أأ هللا ودر للم منني   م امجاع كعد ا ماى  دن صدار تلدي ا قددر م درب ا)مثداع  

ومندداط الت،ددييه، وإك أأ   ددياأ ا ،ددربني أنف ددق    ا خددرة علددى  الددة   ددنة ابهنددل، نعددرب عددم   ددياه  الياهنددل  هدد  
ا د منني، أي   دب ا ،دربلأ كدملعمق  أأ يكلندلا كعدد ا دلى    الدة إتا أثيتلا )نف ق    ا خرة امجداع الديت هدي  داع 

أراد اللاص  أأ يصفقا وصفقا ح،داهبة  داع ا د منني   عندد هللا و  نفد  ا)مدر، ولدي  ا دراد أأ ا ،دربني مثلدلا  داد  
كعيارة وائلة، وتلي  ا يتلس  نيده    حباع ا  منني ني وع ولله أبالذيم رمنلاو إك  كاية الكال  ابكي كعيارة ت اويه ال

 كاية ا)ولاع بقلله تعاك  كاية عم عي ى أما ولا د  إال ما أمرتين كه أأ اعيدوا هللا ريب وركك و نإأ ما أمره هللا كه: 
عندد هللا،  أأ اعيدوا هللا ركي ورهب ، وتلي مم خالي مقت ى الظاهر دعا هللا هنا وصد التنليده اب د منني والعنايدة كمللفداه 

نكأنه ويل: ا  يلا أأ جنعلق     الة   نة ولكم هذا ا أملع     ياه  هل   نف  ا)مر  اع ا  منني ال  اد . 
 نأوجمل الكال ، ونق  ال ام  يي طه. 

 يرجلأ أاي  هللاو. وا لاجه هبذا الكال  ه  النيب وا  منلأ تكملة لل رض ا يدأ كه   ولله أول للذيم رمنلا ي فروا للذيم ال  
على أأ لي أأ ؤعل ولله تعاك أبالذيم رمنلاو معرتضا كني مفعليل أجنعدلو وأدا ضدمقا ال دائيني ومجلدة أسدلاء حميداه و  

 أو ولفظ أسلاءو   وراءة نصيه نال يكلأ مرادا إدخاله     ياأ ا ،ربني. 
 ،ربني     ياه  أتبيدا لإلنكار عليق . وجيلز على هذا أأ يكلأ ولله أبالذيم رمنلاو  كما على ا  
ومدم خدالي ظداهر الرتبيدب مددا ويدل: إأ مددللع أسدلاء حميدداه  و دا  و لدي  مدم   ددياأ ا ،دربني ا نكدلر ولكنده بددال   

م تأن ، وا عو: أنه  ا أنكر   دياأ اسدتلاء الكدانريم وا د منني خطدر كيداع ال دام  أأ ي دأع بيد  واود   داع الفدريقني 
 أ  اع حمياه  وهل مقياق  اع  ا  ، أي  اد    ا خرة ئتل  بما هل   الدنيا ئتل ، نا  منلأ حييدلأ  نأجيب

  اإلوياع على رهب  ورجاء ن له، والكانروأ يعي،لأ معرضني عم عيادة رهب  ري ني مم اليعث واةملاء. وهذا لي  عدني 
 والتقدير:  اع الفريقني ئتل    ا خرة بما باأ ئتلفا   امجياة. اةلاب ولكنه مم االبتفاء كعلة اةلاب عم تبره. 

 ومجلة أساء ما حيكملأو تذييل  ا ويلقا مم إنكار   ياه  وما اتصل كذلي اإلنكار مم ا عاين.  
   
 

 3984صفحة : 
 
نيقددا كصددلة أالددذيم اجرت ددلا  واعلد  أأ هددذه ا يددة وإأ بدداأ ملردهددا   ختددال   ددايل ا ،ددربني وا دد منني نددإأ نددلط امجكدد   

ال يئاىو جيعل منقا إ اء إك تفاوى  ايل ا  يئني واب نني مم أهل اإل اأ وإأ مل حي ب أ د مم ا  منني تلي وعم 
ادي  الددداري أنده ابى ليلددة يقدرأ هددذه ا يدة ويربدد  وي ددجد وييكدي إك الصددياح. وروي مثدل تلددي عدم الركيدد  كدم خيددث  وعددم 
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أنه باأ بثقا ما يردد مم أوع الليل هذه ا ية م يقلع: ليا شدعري مدم أي الفدريقني أندا.  خياهندب  الف يل كم عيام:
 نف ه  نكانا هذه ا ية ت مى ميكاة العاكديم. 

وابيا وا ماى: مصدراأ ميمياأ أو امسا زماأ، أي  يا   ومل  ، وهل على بال االعتيداريم كتقددير م داي، أي  الدة   
 ى  ا  . حمياه  و اال

[و اةملدددة معرتضدددة والدددلاو 22أوخلدددق هللا ال دددماواى وا)رض ابمجدددق ولتجدددملا بدددل نفددد  حدددا ب ددديا وهددد  ال يظلمدددلأ  
اعرتاضية وهل اعرتاض كني الكال  ا تقد  وكني ما نرن عليه مم ولله أأنرأيا مم اختذ إده هلاهو هدل بالددليل علدى انتفداء 

هدد    حبيل ددة عدديش مدددة  يددا   أأ يكلنددلا   نعددي  كعددد  ددا   بالددذيم رمنددلا  أأ يكددلأ الددذيم اجرت ددلا ال دديئاى الددذيم
وعملددلا الصددامجاى مدددة  يددا   نكدداأ جددملاله  النعددي  كعددد  ددا  ، أي كعددد  يددا   الثانيددة  أ خلددق ال ددماواى وا)رض 

 ابلعدع ي تدعي التفاوى كني ا  يء واب م، واالنتصاي للمعتدا عليه مم ا عتدي. 
جدددده االسددددتدالع أأ خلددددق ال ددددماواى وا)رض تيددددني بلندددده   اددددا  اإلتقدددداأ والنظددددا  حبيددددث إأ دالئددددل إرادة العدددددع   وو  

تصدداريفقا وائمددة، ومددا أودعدده اخلددالق   ا  للودداى مددم القددلا مناسددب لتحصدديل تلددي النظددا  الددذي نيدده صددال ق  نددإتا 
أ يعدداويلا علددى تلددي اإلسدداءة وا ،دداهد أأ ا  دديء بثددق مددا اسددتعمللها   اإلن دداد واإلسدداءة بدداأ مددم إاددا  إوامددة النظددا  أ

عكد  علدى إسداءته  دن ا مداى، نلددل مل يكدم اةدملاء كعدد ا دلى  صدل اخددتالع   نظدا  خلدق ا  للوداى وخلدق القددلا 
    الصادر عنقا اإل  اأ واإلساءة، وهذا ا عو تكرر   رايى بثدقة وبلمدا تبدر شديء منده أتيد  كدذبر اةدملاء، وودد تقدد

سلرة رع عمراأ ولله أويتفكروأ   خلق ال ماواى وا)رض ركنا ما خلقا هذا ابهنال سيحاني نقنا عذاب النارو وولله 
  سلرة الددخاأ أومدا خلقندا ال دماواى وا)رض ومدا كينقمدا العيدني مدا خلقناأدا إال ابمجدق ولكدم أبثدره  ال يعلمدلأ إأ 

 يل  الفصل ميقا   أمجعنيو. 
وللدده أابمجددقو لل ددييية أو للمالك ددة، أي خلقددا لل دديب امجددق أو مالك ددا للحددق ال يت لدد  امجددق عددم  دداع مددم واليدداء    

 أ لاله. 
وامجق: اس  جام   ا شأنه أأ حيدق ويثيدا، ومدم شدأأ امجكمدة وامجكدي  أأ يقيمده، ولدذلي أشدق كقللده أوخلدق هللاو ندإأ  

 اس  اةاللة جام  لصفاى الكماع وتصرناى امجكمة. 
عط  أولتجملا بل نف  حا ب ياو علدى أابمجدقو )أ ا عطدلي عليده اجملدرور ابليداء نيده معدو التعليدل، وهدذا تفصديل و  

كعد إمجاع نإأ اةملاء على الفعل حا يناسيه هل مم امجق، و)أ تعليل اخللق كعلة اةملاء مم تفصديل معدو امجدق وررر بدلأ 
 دلاع خلققمدا، نظقدرى ا ناسدية كدني اليداء   ا عطدلي عليده والدال    امجق سييا خللق ال دماواى وا)رض أو مالك دا )

 ا عطلي. 
واليدداء   أحدددا ب ددياو للتعدددليض. ومددا ب ددديته الددنف  ال ؤدددملا كدده كدددل ؤددازا حثلددده ومددا يناسددديه، نددالكال  علدددى  دددذي  

ذلي ملبدلع إك هللا تعداك ومراعدى م اي، أي حثل ما ب يته. وهذه ا ماثلدة  اثلدة   الندلن، وأمدا تقددير تلدي ا ماثلدة ند
نيه عظمة عامل اةملاء   اخلق وال،ر ومقدار ارد ا  يء وامتثاع اب م، خبالي امجدود والملواجر نإها مقددرة حدا يناسدب 

 عامل الدنيا مم ال ع . 
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وت اه العدع الذي جعدل ودذا أعقيه كقلله أوال ه  يظلملأو ن مق أوه و عائد إك أبل نف و، نإأ تلي اةملاء  ا ا 
سييا أو مالك ا خللق ال ماواى وا)رض وما نيقما، نقل عدع، نلي  مم الظل    شيء ناجملدازا ددق مظلدل ، وابةدملاء 

 أي ا ينتفي أثر ظل  الظامل عم ا ظلل  إت لل ترك اةملاء الستمر ا ظلل  مظللما. 
على مسعه ووليه وجعل على كصره د،داوة نمدم يقديده مدم كعدد هللا أأنرأيا مم اختذ إده هلاه وأضله هللا على عل  وخت   

 [و  23أنال تذبروأ 
 

 3985صفحة : 
 
 ا باأ الذيم   يلا أأ يكلنلا   ا خرة   نعمة وعملة بما بانلا   الدنيا واللا تلي عم دق دليل وال نظر ولكم عم   

  ددياه  التعجيددب مددم  دداد ، نعطدد  ابلفدداء االسددتفقا  اتيددان مددا ي،ددتقلأ )نف ددق  مددم دوا  امجدداع امج ددم تفددرن علددى 
 ا  تعمل   التعجيب، وجعل استفقاما عم رلية  اد ، لإلشارة إك كلل   اد  مم الظقلر إك  د أأ تكلأ مرئية. 

 وأصدددل الرتبيدددب: أأنرأيدددا مدددم اختدددذ إدددده هدددلاهو ا ، نقددددما أدددملة االسدددتفقا ، واخلطددداب للنددديب صدددلى هللا عليددده وسدددل ، 
 وا قصلد مم معه مم ا  لمني، أو اخلطاب ل ق معني، أي تناها  اد    الظقلر نال خيت  هبا ئاهنب. 

وأممو ا لصللة صادوة على نريق ا  تقملئني الذيم   يلا أأ يكلأ حمياه  و ا   سلاء كقرينة ضمق اةم    اةملدة   
 ا . ا عطلنة كقلله أوواللا ما هي إال  ياتنا الدنياو 

وا عو: أأ  جاجق  ا  لمني مربمل على اتيان ادلا وا  الطة، نال هلض مججدتق  ال   الدنف  ا)مدر وال نيمدا أرادوه،  
علددى نددرض ووددلن اليعددث مددم أأ يكلنددلا رمنددني مددم أهددلاع اليعددث، وأهدد  ال يرجددى ددد  اهتددداء )أ هللا خلققدد  دددق ودداكلني 

 للقدا نال ي تطي  دقه هداه . 
إدهو جيلز أأ يكلأ أهنلق على ما يالز  هناعته  ن بأنه معيلد نيكلأ هدذا اإلهندالق كطريقدة الت،دييه اليليدغ، أي اختدذ وأ 

 هلاه بإله له ال خيال  له أمرا. 
وجيددلز أأ ييقددى أإدددهو علددى امجقيقددة ويكددلأ أهددلاهو حعددو مقليدده، أي عيددد إدددا )ندده حيددب أأ يعيددده، يعددين الددذيم اختددذوا  

رددة ال يقلعدلأ عدم عيدداد   )هد  أ يلهدا، أي ألفلهدا وتعلقدا ولددلهب  كعياد دا، بقللده تعداك أوأشدركلا   ولددلهب  ا)صدنا  
 العجل ككفره و. 

ومعو أأضله هللاو أنه  فقد   سدياب ال داللة مدم عقدلع مكداكرة ونفدلق ضدعيفة، اعتدادى اتيدان مدا ت،دتقيه ال ت دتطي   
هيدة ددا. نصدارى أمسداعق  بدا  تل  عليقدا   عدد  االنتفدان ندا لاعظ والرباهدني، وولدلهب    دل ا صداكرة والرضدى حدا نيده برا

با  تل  عليقا   عد  نفلت النصائح ودالئل ا)دلة إليقا، وأكصاره  با  طاة ك ،داواى ندال تنتفد  ح،داهدة ا صدنلعاى 
 عثا وجملاء. اإلدية الدالة على انفراد هللا ابإلدية وعلى أأ كعد هذا العامل ك

ومعو أعلدى علد و أهد  أ اهندا هبد  أسدياب ال داللة مد  أهد  أهدل علد ، أي عقدلع سدليمة أو مد  أهد  كل قد  العلد  حدا  
 يقديق  وتلي ابلقررأ ودعلة النيب صلى هللا عليه وسل  إك اإلسال . 
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تعالء لالستعالء اجملدازي وهدل الدتمكم نحري أعلىو هنا معناه ا صا ية حعو أم و وأصل هذا ا عو استعارة معو االس 
 كني اللص  وا لصلي. وشان تلي  ن صار معو مم معاين أعلىو بما   ولع امجارر كم  لملة:          

نيقينا على ال،ناءة تنمينا                       صلأ وعملة وع اء وا عدو: أنده ضداع مد  مدا لده مدم صدفة العلد ، ندالعل    
 ختذ إده هلاه وهل متمكم مم العل  لل خل  عم نف ه ا كاكرة وا يل إك ادلا. هنا مم وص  مم ا

وورأ اةمقلر أد،اوةو كك ر ال ني ونتح ال،ني كعدها أل . وورأه  ملة والك ائي وخل  أد،لةو كفتح ال ني وسدكلأ  
 ال،ني وهل مم الت مية اب صدر وهي ل ة. 

 ة اليقرة. وتقد  معو اخلت  وال ،اوة   أوع سلر  
ونرن على هذه الصلة استفقا  إنكاري أأ يكلأ دق هللا ي تطي  أأ يقديق ، وا راد كه ت لية النيب صلى هللا عليه وسدل   

 ل،دة أسفه )دراضق  وكقائق    ال اللة. 
 ي. وأمم كعد هللاو حعو: دوأ هللا، وتقد  عند ولله تعاك أنيأي  ديث كعده ي منلأو رخر سلرة ا)عرا 
وندرن علدى تلدي اسدتفقا  عددم عدد  تدذبر ا  داهنيني دددذه امجقيقدة، أي بيد  ن دلها  ددن أمجدلا   الطمد  هبدايدة أولئددي  

 ال الني وأسفلا لعد  جدوا امججة لديق  وهل استفقا  إنكاري. 
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معددني نقدداع مقاتددل: هددل أكددل جقددل  ومددم ا ف ددريم مددم  ددل أمددمو ا لصددللة   وللدده أأنرأيددا مددم اختددذ إددده هددلاهو علددى  

ك ديب  ددديث جدرا كيندده وكدني اللليددد كدم ا  ددقة بدام يطلندداأ ليلدة نتحدددر   شدأأ الندديب صدلى هللا عليدده وسدل  نقدداع أكددل 
جقل: وهللا إين )عل  إنه لصادق نقاع لده ا  دقة: مده، ومدا دلدي علدى تلدي، وداع: بندا ن دميه   صدياه الصدادق ا)مدني 

بمدل رشدده ن دميه الكدذاب اخلدائم وداع: نمددا  نعدي أأ تد مم كده وداع: تتحددر عدين كنداى ودريش أين وددد نلمدا   عقلده و 
اتيعا يتي  أيب هنالب مم أجل ب رة، والالى والعملا إأ اتيعته أكدا ننمللا هذه ا ية. وإتا صح هذا نإأ مطاكقدة القصدة 

نمللا   امجارر كم وي  ال قمي أ د ا  تقملئني باأ لقلله تعاك أوأضله هللا على عل و ظاهرة. وعم مقاتل أي ا: أها 
 يعيد مم ا)صنا  ما  لاه نف ه. 

وهذه ا ية أصل   التحذير مم أأ يكلأ ادلا الياعث للم منني على أعماد  ويرتبلا اتيان أدلة امجق، ندإتا بداأ امجدق   
 مم الصالة واةماعة وويدا  رم داأ وتدالوة القدررأ حميلاب ) د نذلي مم الت لق ححية امجق تيعا للدليل مثل ما يقلا ا 

و  امجديث  أر نا هبا اي كالع  يعين اإلوامة للصالة. وعم عيدد هللا كدم عمدرو كدم العاصدي أأ النديب صدلى هللا عليده وسدل  
وعلمده  واع  ال ي مم أ دب   دن يكدلأ هدلاه تيعدا  دا جئدا كده  وعدم أيب الددرداء  إتا أصديح الرجدل اجتمد  هدلاه وعملده

 نإأ باأ عمله تيعا دلاه نيلمه يل  سلء وإأ باأ عمله تيعا لعلمه نيلمه يل  صاحل  . 
 وأما اتيان ا)مر ابيلب إلرضاء النف  دوأ نظر   صال ه أو ن اده نذلي سيب ال الع وسلء ال قة.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 واع عمرو كم العاصي:           
 ومل ينه وليا داواي  يث  ما           إتا ا رء مل يرتك هنعاما حييه              
نيلشددي أأ تلقددى لدده الدددهر سددية                      اتا تبددرى أمثادددا اددأل الفمدددا ومددم الكلمدداى ا ددأثلرة  ثددالر مددم   

 ا قلكاى: شح مطان، وهلا متي ، وإعجاب ا رء كنف ه  ويروا  ديثا ضعي  ال ند. 
يدة سدلرة اليقدرة أخدت  هللا علدى ولدلهب  وعلدى مسعقد  وعلدى أكصداره  د،داوةو )أ وود  ال م  على القلدب هندا خبدالي ر 

ا  رب عنق  هنا  ا أخرب عنق   ه  اختذوا إدق  هلاه ، نقد تقرر أه  عقدوا وللهب  على ادلا نكاأ تلي العقد صارنا 
أوليدهو تكمديال وتددذبقا كدذلي العقددد ال دم  عدم تلقددي ا ايى نقدد  إلندادة أهدد  بدا  تل  علددى مسعقد ، م عطد  عليدده و

 الصاري لل م  م تبر ما أعلى كصرهو مم شيه ال ،اوة )أ ما عقد عليه وليه كصره عم النظر   أدلة الكائناى. 
وأمددا ريددة سددلرة اليقددرة نددإأ ا تحدددر عددنق  هدد  هدد الء أنف ددق  ولكددم امجددديث عددنق  اكتددد  كت دداوي اإلنددذار وعدمدده    

علدديق  أأندذر   أ  مل تندذره  ال ي منددلأو نلمدا أريدد تفصديله وددد  اخلدت  علدى ولددلهب  )نده ا)صدل بمددا   جدانيق  كقللده أسدلاء
باأ اختات ادلا باإلله أصال   وص   اد    رية سلرة اةاثية. نحالة القللب هدي ا)صدل   االنصدراي عدم التلقدي 

ه الذبر مم الرتتيب ونظد  ريدة اليقدرة بداأ علدى   دب والنظر   ا يتني ولكم نظ  هذه ا ية باأ على   ب ما يقت ي
 ما يقت يه الطي . 

وورأ اةمقلر أأنال تذبروأو كت،ديد الدذاع. وودرأه عاصد  كت فيد  الدذاع وأصدله عندد اةميد  أتتدذبروأو. نأمدا اةمقدلر  
  ذي إ دا التاءيم.  نقراء   كقلب التاء الثانية تاال لتقارب ئرجيقما وصدا للت في ، وأما عاص  نقراءته على

[و هدذا 24أوواللا ما هي إال  ياتنا الدنيا يلى وحنيا وما يقلكنا إال الددهر ومدا دد  كدذلي مدم علد  إأ هد  إال يظندلأ  
عطدد  علدددى مجلدددة أأ    دددب الدددذيم اجرت ددلا ال ددديئاىو أي كعدددد أأ جدددادللا ا  دددلمني  ندده إأ بددداأ ييعدددث كعدددد ا دددلى 

 لمني، يقلللأ تلي لقصد التلرك وه  ال يلونلأ ابليعث واةملاء كل ضركله جدال وإيا ن تكلأ عقياه  خقا مم عق  ا 
 يقينق  ولد  أما هي إال  ياتنا الدنياو. 

وتقد    سلرة ا)نعا  أوواللا إأ هي إال  ياتنا الدنيا وما حنم حيعلثنيو وضمق أهيو ضمق القصدة وال،دأأ، أي وصدة  
أ ال  يدداة كعددد ا مدداى، أي القصددة هددي انتفدداء اليعددث بمددا أندداده  صددر ا)مددر   امجيدداة اخلددلض   اليعددث تنحصددر   أ

الدنيا، أي امجاضرة القريية منا، أي نال تطيللا اةداع معنا   إثياى اليعدث، وجيدلز أأ يكدلأ أهديو ضدمق امجيداة ابعتيدار 
 ياة الدنيا. داللة االستثناء على تقدير لفظ امجياة نيكلأ  صرا ةن  امجياة   امج

   
 

 3987صفحة : 
 
ومجلة أيلى وحنياو ميينة ةملة أما هي إال  ياتنا الدنياو أي لي  كعد هذا العامل عامل رخر نامجياة هي  ياة هذا العدامل   

ال دق نإتا ماى مم باأ  يا خلفه مم يلجد كعده. نمعو أيلى وحنياو  لى كع نا وحييا كعض أي ييقى  يا إك أمد 
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يللد كعد مم ماتلا. وللداللة على هذا التطلر عرب ابلفعل ا  ارن، أي تتجدد نينا امجياة وا دلى. ندا عو: يدلى وحنيدا أو 
   هذه امجياة الدنيا ولي  مثة  ياة أخرا. 

نقدي م إأ بانا هذه اةملة حمكية كلفظ بالمق  نلعلقدا  دا جدرا جمدرا ا ثدل كيدنق ، وإأ باندا  كايدة  عدو بالمقد   
 مم إجياز القررأ وه  إيا واللا:  لى كع نا وحييا كع نا م  لى نصار با ثل. 

وال خيطددر ابليدداع أأ  كايددة وددلد  أيددلى وحنيدداو تقت ددي إرادة حنيددا كعددد أأ يددلى )أ وددلد  أمددا هددي إال  ياتنددا الدددنياو   
 اهنفني   امجصلع. يصري عم خطلر هذا ابلياع. والعط  ابللاو ال يقت ي ترتييا كني ا تع

وإيا ود  أيلىو   الذبر على أوحنياو   اليياأ م  أأ ا يني ولد  ما هي أإال  ياتنا الدنياو نكداأ الظداهر أأ ييددأ    
اليياأ كذبر اللفظ ا يني نيقاع: حنيا ويلى، نقيل ود  أيلىو لتتأتى الفاصلة كلفظ أحنياو م  لفظ أالدنياو. وعندي أأ 

ل أيددلىو علددى أحنيدداو لالهتمددا  اب ددلى   هددذا ا قددا  )هدد  كصدددد تقريددر أأ ا ددلى ال  يدداة كعددده ويتيدد  تلددي تقدددمي نعدد
االهتمدددا  أتا هنيددداوني كدددني  ياتندددا الددددنيا ويدددلى م كدددني يدددلى وحنيدددا. و صدددلا الفاصدددلة تيعدددا، وتلدددي أدخدددل   كالددددة 

ناإلشارة بأتليو إك ولد  أوما يقلكنا إال الدهرو، أي ال اإلعجاز ولذلي أعقيه كقلله تعاك أوما د  كذلي مم عل و 
 عل  د   أ الدهر هل ا ميا إت ال دليل. 

وأمدا زايدة أومدا يقلكندا إال الددهرو نقصددوا أتبيدد معدو احنصددار امجيداة وا دلى   هدذا العدامل ا عدرب عنده عندده  ابلدددهر.  
يرجددى  ددم أهلكدده الدددهر أأ يعددلد  يددا نالدددهر هددل الملمدداأ ا  ددتمر  نامجيدداة كتكددليم اخللقددة وا مدداى كفعددل الدددهر. نكيدد 

 ا تعاوب ليله وهاره. 
وا عدو: أ يدالم يصدقوأ إك ا دلى كتدأثق الملمداأ، أي  درنده مدم هندلع مددة يعقيقدا ا دلى ابل،دي لخة، أو مدم أسددياب  

 وميئة:           تف ي إك ادالك، وأولاد    هذا بثقة ومم ال،عر القدمي ولع عمرو كم
رمتددين كندداى الدددهر مددم  يددث ال أرا                      نمددا ابع مددم يرمدددى ولدددي  كدددرا  ولعلقدد  يريدددوأ أندده لددل أتثددر   

 الملماأ ليقي الناق أ ياء بما واع أسق  جنراأ:          
باأ ا لى كفعدل الددهر نكيد  يرجدى من  اليقاء تقلب ال،دمد                       وهنللعقا مم  يث ال ا ي نلما    

 أأ يعلدوا أ ياء. 
وهذه بلماى بانا ؤري على أل نتق  لقلة التدكر   ا)ملر وإأ بانلا يعلملأ أأ هللا هل اخلدالق للعدلامل، وأمدا مدا جيدري  

  التفاصدديل   العدامل مدم التصدرناى نلد  يكدم دد  نيده رأي وبيدد  و دالتق  ا)ميدة ال ت داعد علدى تلدي، وبدانلا خيطئدلأ 
 ن أيتلا حا يناوض ما يعتقدونه، ولدذلي أعقيده كقللده تعداك أومدا دد  كدذلي مدم علد و نإشدارة بأتلديو إك ودلد  أومدا 
يقلكنددا إال الدددهرو أي ال علدد  ددد   أ الدددهر هددل ا ميددا إت ال دليددل علددى تلددي نددإأ الدددليل النظددري كددني أأ الدددهر وهددل 

هر وال كلاسددطة   اإلماتددة إت الملمدداأ أمددر اعتيدداري ال يفعددل وال يدد ثر وإيددا هددل مقددادير الملمدداأ لددي  حميددا مياشددرة وهددل ظددا
يقددر هبددا النداق ا)كعدداد كددني امجدلادر مرجعدده إك تقدددير  صدة النقددار والليددل و صد  الفصددلع ا)ركعددة، وإيدا تددله  عامددة 

 الناق أأ الملماأ متصري، وهي تلأاى شاعا  ن استقرى   ا)تهاأ ال اتجة. 
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وا راد ابلظم   ولله أإأ ه  إال يظنلأو ما لدي  كعلد  نقدل هندا الت يدل والتدله . ومجلدة أإأ هد  إال يظندلأو مييندة جبملدة  
أوما د  كذلي مم عل و أو استئناي كياين بأأ سدائال  دني مسد  وللده أومدا دد  كدذلي مدم علد و سدأع عدم م دتنده    

  يل. ولد  تلي نأجيب  نه الظم ا يين على الت
 وجيء اب  ارن   أيظنلأو )ه  حيددوأ هذا الظم ويتلقاه ص قه  عم بيقه    أجياد  وما ه  حقلعني عنه.  
 [و  25أوإتا تتلى عليق  رايتنا كيناى ما باأ  جتق  إال أأ واللا ائتلا آبابئنا إأ بنت  صادوني  
 

 3988صفحة : 
 
ال يظنلأو، أي عقدوا على عقيدة أأ ال  ياة كعد ا ماى استنادا لألوها  عط  على أوما د  كذلي مم عل  إأ ه  إ  

وا)وي ة اخليالية. وإتا تليا عليق  رايى القررأ اللاضحة الداللة على إمكاأ اليعث وعلى لملومه مل يعارضلها حدا ييطلقدا 
راد اب ايى رايى القدررأ ا تعلقدة ابليعدث كل يقرعلأ إك ا ياهتة نيقلللأ إأ باأ اليعث  قدا ندأتلا آبابئندا إأ صددوت . ندا 

 كدليل ما ويل الكال  وما كعده. 
و  ولله أما باأ  جتق  إال أأ واللا ائتلا آبابئناو ت جيل عليق  ابلتلجل  عم امججة اليينة، وا صق إك سدالح العداجمل  

 مم ا كاكرة واخلروو عم دائرة اليحث. 
ني كددخلع الرسدلع صدلى هللا عليده وسدل . وأإال أأ وداللاو اسدتثناء مدم  جدتق  وهدل واخلطاب كفعل أائتلاو ملجه للمد من 

يقت ددي ت ددمية بالمقدد  هددذا  جددة وهددل لددي  حبجددة إت هددل ابليقتدداأ أشدديه نإمددا أأ يكددلأ إهنددالق اسدد  امججددة عليدده علددى 
 سييل التقك  هب  بقلع عمرو كم بلثل :          

وييل الصيح مرداة هنحلم  ن مى القتل ورا، وعلى هدذا يكدلأ االسدتثناء          وريناب  نعجلنا ودرابد                  
ولله أإال أأ واللا ائتلا آبابئناو استثناء متصال  كما، وإما أأ يكلأ إهنالق اس  امججة على بالمق  جرا على اعتقاده  

ة صددلرية واالسددتثناء علددى هددذا متصددل وتقددديره  دوأ وصددد  كدد  هبدد ، أي أتددلا حددا تلأددله  جددة نيكددلأ اإلهنددالق اسددتعار 
 أي ا. 

وإمددا أأ يكددلأ اإلهنددالق اسددتعارة كعالوددة ال دددية نيكددلأ جمددازا مرسددال كتنمليددل الت دداد منمللددة التناسددب علددى وصددد الددتقك   
نيكلأ ا عدو أأ ال  جدة دد  اليتدة إت ال  جدة دد  إال هدذه، وهدذه لي دا حبجدة كدل هدي عنداد نيحصدل أأ ال  جدة دد  

 ليح والكناية بقلع جراأ العلد:          كطريق التم
 وكلدة لي  هبدا أندي                       إال اليعانق وإال العي  أي ال أن  هبا اليتة.   
ويقدددر وللدده أأأ ودداللا ائتددلا آبابئندداو   حمددل رندد  ابالسددتثناء ا فددر  علددى االعتيدداراى الثالثددة نقددل اسدد  أبدداأو وأ جددتق و  

 منصلب   وراءة مجي  القراءاى ا ،قلرة.  خربها أأ  جتق 
 وتقدمي خرب أباأو على امسقا )أ امسقا حمصلر بأإالو نحقه التأخق عم اخلرب.  
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[و تلقددني إلكطدداع 26أوددل هللا حييدديك  م  يددتك  م جيمعكدد  إك يددل  القيمددة ال ريددب نيدده ولكددم أبثددر الندداق ال يعلمددلأ  
 م إكطاع ولد  أما هي إال  ياتنا الدنيا يلى وحنياو. ولد  أوما يقلكنا إال الدهرو يت م

وا قصلد منه ولله أم  يتك و وإيا ود  عليه أحيييك و تلهنئة له، أي بما هل أوجدب  هل  يتك  ال الددهر، نتقددمي اسد   
إأ الدددهر هددل الددذي هللا علددى ا  ددند الفعلددي وهددلأحيييك  م  يددتك و يفيددد ختصددي  اإل يدداء واإلماتددة كدده إلكطدداع وددلد ، 

  يتق . 
وولله أم جيمعك  إك يل  القيامةو إكطاع لقلد  أما هي إال  ياتنا الدنياو ولي  هدل إكطداال كطريدق االسدتدالع )أ أدلدة  

 هذا تكررى نيما نملع مم القررأ ناست ين عم تفصيلقا ولكنه إكطاع كطريق اإلمجاع وا عارضة. 
  القيامةو، أي ال ريب   وجلده حا يقت يه مم إ ياء ا)ملاى، ومعو نفي الريب نيه وولله أال ريب نيهو  اع مم أيل  

أنده  قيقدة الريدب وهدي الدديت تتقدل  مدم دالئدل تف دي إك ال،ددي منتفيدة عدم و دية وودلن يددل  القيامدة ككثدرة الددالئل الدالددة 
 أخدرب عدم وولعدده نلجدب القطد  كلولعدده. علدى إمكانده وعلدى أندده ابلن دية لقددرة هللا لددي  أعجدب مدم كددء اخللددق، وأأ هللا

نكاأ ال،ي نيه جديرا ابالودتالن نكأنده معددو . وهدذا بمدا وداع النديب صدلى هللا عليده وسدل   دا سدئل عدم الكقداأ  لي دلا 
ك،يء  م  أه  ملجلدوأ نأراد أه  لي لا ك،يء  قيق، وود تقد  عند ولله تعاك أتلي الكتاب ال ريدب نيدهو   سدلرة 

 اليقرة. 
وعط  أولكم أبثر الناق ال يعلملأو على وللده أال ريدب نيدهو أي ولكدم ارتيداب بثدق مدم النداق نيده )هد  ال يعلمدلأ  

 دالئل وولعه. 
أوهلل ملددددي ال ددددماواى وا)رضو اعددددرتاض تددددذييل لقللدددده أوددددل هللا حييدددديك  م  يددددتك و أي هلل ال ل ددددقه ملددددي ال ددددماواى  

 لته ال ماواى وا)رض مم إ ياء وإماتة، ودق تلي حا أوجد مم أصلدا ومدا  واالرض، أي نقل ا تصري   أ لاع ما
 ودر مم أسياهبا ووسائلقا نلي  للدهر تصري وال  ا سلا هللا تعاك. 

وتقدددمي اجملددرور علددى ا  دددند إليدده إلنددادة الت صددي  لدددرد معتقددده  مددم خددروو تصدددري دددقه   كعددض مددا   ال دددماواى  
 ر. وا)رض بقلد    الده

   
 

 3989صفحة : 
 
[ وتددرا بددل أمددة جاثيددة بددل أمددة تدددعى إك بتاهبددا اليددل  ؤددملوأ مددا بنددت  27أويددل  تقددل  ال دداعة يلمئددذ خي ددر ا يطلددلأ   

[و  دا جدرا تبدر يدل  القيامدة أعقدب 29[ هذا بتاكنا ينطق عليك  ابمجق إم بندا ن تن دو مدا بندت  تعملدلأ 28تعمللأ 
عداويتق  نيده. وا يطلدلأ: ا تدلأ ابلياهندل   معتقددا   وأودلاد  وأعمداد  إت الياهندل مدا ضداد إبنذار الذيم أنكروه مم سدلء 

امجق. وا قصلد منه اكتداء هنا هل ال،رك ابهلل نإنه أعظد  الياهندل م ؤديء درجداى الياهندل متنازلدة ومدا مدم درجدة منقدا إال 
 لعلي  حقادير تلي اخل ارة. وهي خ ارة على ناعلقا كقدر نعلته وود أنذر هللا الناق وهل ا
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 أويل  تقل  ال اعةو ظري متعلق بأخي رو، وود  عليه لالهتما  كه واسرتعاء ا)مسان  ا يرد مم وص  أ لاله.  
وأيلمئذو تلبيد عأيل  تقل  ال اعةو وتنلينه علض عم ا  اي إليده ابدذوي لداللدة مدا أضدي  إليده يدل  عليده، أي يدل   

 ا يطللأ نالتأبيد كتحقيق م ملأ اخلرب ولتقليل تلي اليل .  إت تقل  ال اعة خي ر
واخلطاب   أتراو لكل مم يصلح له اخلطاب ابلقررأ نال يقصد ئاهنب معني، وجيلز أأ يكلأ خطااب للرسلع صلى   

 هللا عليه وسل . 
 وا  ارن   أتراو مراد كه االستقياع نا عو: وترا يلمئذ.  
 يمة مم الناق الذيم جيمعق  ديم جاء كه رسلع إليق . وا)مة: اةماعة العظ 
وأجاثيددةو اسدد  ناعددل مددم مصدددر اةثددل ك ددمتني وهددل الددربوك علددى الددربيتني ابسددتئفاز، أي ك ددق مياشددرة ا قعدددة لددألرض،  

 ناةاثي هل اليارك ا  تلنمل وهل هيئة اخل لن. 
كددل أمددة نيقت ددي أأ يددراد بتدداب ال،ددريعة مثددل القددررأ، وظداهر بددلأ أبتاهبدداو مفددردا دددق معددري ابلددال  أندده بتدداب وا ددد ل 

والتدلراة، واإلجنيدل، وصددح  إكدراهي  وددق تلددي ال صدحائ  ا)عمداع، نمعددو أتددعى إك بتاهبداو تدددعى لتعدرض أعمادددا 
علددى مددا أمددرى كدده   بتاهبددا بمددا   امجددديث  القددررأ  جددة لددي أو عليددي  وويددل: أريددد كقللدده أبتاهبدداو بتدداب ت ددجيل 

ع لكل وا د، أو مراد كه اةن  وتكلأ إضانته إك ضمق ا)مة على إرادة التلزي  على ا)نراد )أ لكل وا د مدم  ا)عما
بل أمة صحيفة عمله خاصة كه بما واع تعداك أأودرأ بتاكدي بفدى كنف دي اليدل  عليدي   ديياو، ووداع أووضد  الكتداب 

تاكه، إال أأ هذه ا يدة ا)خدقة وود  نيقدا الكتداب معرندا ابلدال  نرتا اجملرمني م،فقني  ا نيهو أي بل جمر  م،فق  ا   ب
نقيل العمل . وأما رية اةاثية نعملمقا كديل ابلقرينة. ندا راد: خصدلم ا)مد  الديت أرسدلا إليقدا الرسدل وددا بتدب وشدرائ  

 لقلله تعاك أوما بنا معذكني  ن نيعث رسلالو. 
سل خبصلم جحد اإلله أو اإلشراك كه مقررة   أصلع الديم، وتقدما عند ولله وم ألة م اخذة ا)م  اليت مل ؤئقا الر  

 تعاك أوما بنا معذكني  ن نيعث رسلالو   سلرة اإلسراء. 
وودرأ اةمقدلر أبدل أمددة تددعى إك بتاهبداو كرن أبددلو علدى أنده ميتددأ وتدددعى خدرب عنده واةملددة اسدتئناي كيداين )أ جثددل  

 كعد تلي اةثل.  ا)مة يثق س اع سائل عما
وورأه يعقلب كنصب أبدلو علدى اليددع مدم وللده أوتدرا بدل أمدةو. ومجلدة أتددعىو  داع مدم أبدل أمدةو نأعيددى بلمدة  

أبددل أمددةو دوأ ابتفدداء كقللدده أتدددعىو أو يدددعلأ للتقليددل والدددعاء إك الكتدداب اب)مدد  ؤثددل م تدددعى بددل أمددة إك بتاهبددا 
للح دداب ولددل ويددل: وتددرا بددل أمددة جاثيددة تدددعى إك بتاهبددا )وهدد  أأ اةثددل نتددذهب إليدده للح دداب، أي يددذهب أنرادهددا 

 والدعاء إك الكتاب حيصالأ معا م  ما   إعادة اخلرب مرة رنية مم التقليل. 
ومجلة أاليل  ؤملوأ ما بنت  تعمللأو كدع اشتماع مم مجلة أتددعى إك بتاهبداو كتقددير ودلع حمدذوي، أي يقداع دد  اليدل   

ي يكدددلأ جدددملالب  علدددى وندددق أعمدددالك  وجريقدددا علدددى وندددق مدددا يلاندددق بتددداب ديدددنك  مدددم أنعدددالك    امج دددناى ؤدددملوأ، أ
 وال يئاى، وهذا اليدع وو  اعرتاضا كني مجلة أوترا بل أمة جاثيةو ومجلة أنأما الذيم رمنلا وعمللا الصامجاىو ا ايى. 
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، وهي م تأنفة استئنانا كيانيا لتلو  س اع مم يقلع منق : ومجلة أهذا بتاكنا ينطق عليك  ابمجقو مم مقلع القلع ا قدر 
 ما هل هنريق ثيلى أعمادا. 

واإلشدددارة إمدددا إك بتددداب شدددريعة ا)مدددة ا ددددعلة، وإمدددا إك بتدددب أنرادهدددا علدددى أتويدددل الكتددداب ابةدددن  علدددى الدددلجقتني  
 ا تقدمتني. 

 و هذه بتينا تنطق عليك  ابمجق. وإنراد ضمق أينطقو على هذا اللجه مراعاة للفظ أبتاكناو نا ع 
   
 

 3990صفحة : 
 
وإضدانة أبتددابو إك ضدمق هللا تعدداك كعددد أأ أضدي  إك أبددل أمددةو الخدتالي ا الك ددة، نالكتدداب يالكد  ا)مددة )ندده   

 جعل إل صاء أعماد  أو )أ ما بلفلا كه مثيا نيه، وإضانته إك ضمق هللا )نه ا مر كه. 
الكتاب جماز عقلي وإيا تنطدق حدا   الكتداب مالئكدة امج داب، أو اسدتعق النطدق للداللدة حندل ودلد :  وإسناد النطق إك 

 نطقا امجاع. 
وا عو: أأ نيه شقادة عليق   أ أعماد  ئالفة للصااي الكتاب أو  ها مكتلكة   صدحائ  أعمداد  علدى التدأويلني    

 ا راد ابلكتاب. 
 ي،قدو عدي حبري أعلىو. ولت مم أينطقو معو أ 
 و ا باأ ا قا  للتقديد اوتصر نيه على تعدية أينطقو حبري أعلىو دوأ زايدة: ولك ، إيثارا ةانب التقديد.  
ومجلدة أإم بنددا ن تن دو مددا بندت  تعملددلأو اسددتئناي كيداين )هدد  إتا مسعدلا أهددذا بتاكنددا ينطدق علدديك  ابمجدقو خطددر كيدداد   

  الكتاب اليل  وهد  ودد عملدلا ا)عمداع   الددنيا، ندأجييلا  أ هللا بداأ أيمدر كن دو مدا يعمللنده ال  اع: بي  شقد عليق
   الصح    ووا عمله. 

وإأ  ل الكتاب على بتب ال،ريعة بانا مجلة أإم بنا ن تن و ما بنت  تعملدلأو تعلديال للجملدة ويلقدا ابعتيدار تقييدد   
 ا حمصاة ميني ما هل منقا ئال   ا أمر كه بتاهب . النطق  نه امجق، أي )أ أعمالك  بان

 واالستن اخ: استفعاع مم الن و.  
والن دو: يطلدق علدى بتاكدده مدا يكتدب علددى مثداع مكتدلب رخدر ويلدده. وي دمى اب عارضدة أي ددا. وظداهر ا)سداق أأ هددذا  

ه بمدا يقللده علمداء أصدلع الفقده  قيقة معو الن و وأأ ولد : ن  ا ال،م  الظل جماز. وبدال  مجقدلر العلمداء خبالند
  ابب الن و. وبال  الرادب حيتمل اإلهنالوني، نإتا درجا على بدال  اةمقدلر نقدد جعلدا بتاكدة مكتدلب علدى مثداع 
مكتدلب ويلده بإزالدة للمكتدلب ا)وع )أ تلدي   ال الدب يكدلأ لقصدد التعدليض عدم ا كتدلب ا)وع  دم لدي  عندده أو 

 عياق أنه باأ يقلع: أل ت  عراب وهل يكلأ الن و إال مم بتاب.  خل،ية ضيان ا)صل. وعم اكم
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وأما إهنالق الن و على بتاكة أن  لي ا على مثاع بتاكة أخرا سيقتقا نكال  الملئ،ري   ا)ساق صريح   أنه مدم  
معددو مطلددق معداين الن ددو  قيقددة، وهدل ظدداهر بالمدده   الك،داي، نيكددلأ لفددظ الن ددو م،درتبا   ا عنيددني كددل رحدا بدداأ 

الكتاكة هل ا)صل وباندا ت دمية بتاكدة علدى مثدل بتاكدة سداكقة ن د ا )أ تلدي بتاكدة وبدال  صدا ب الل داأ وصدا ب 
 القاملق أأ نقل الكتاكة ال ي مى ن  ا إال إتا باأ على مثاع بتاكة ساكقة. 

أ ال ددني والتدداء   وهددذا اخددتالي مع ددل، وا)ظقددر مددا تهددب إليدده صددا ب الل دداأ وصددا ب القدداملق نيجددلز أأ يكددل  
أن تن وو للميال ة   الفعل مثل استجاب. وجيلز أأ يكلأ ال دني والتداء للطلدب والتكليد ، أي نكلد  ا الئكدة ن دو 
أعمالك ، وعلى هذا ابمل  ل ا ف روأ ال ني والتداء هندا أي للطلدب، م جيدلز أأ يكدلأ الن دو علدى معدو نقدل بتاكدة 

اق وداع: إأ هللا وبدل مالئكدة ين د لأ مدم أ  الكتداب   رم داأ بدل مدا سديكلأ مدم عم بتاكة ساكقة وكده ن در اكدم عيد
 أعماع كين رد ، وجيلز أأ يكلأ الن و حعو بتاكة ما تعلمه الناق دوأ نقل عم أصل. 

وا عددو: إم بنددا نكتددب أعمددالك . وعددم علددي كددم أيب هنالددب أندده ودداع: إأ هلل مالئكددة ينمللددلأ بددل يددل  ك،دديء يكتيددلأ نيدده  
 عماع كين رد  ومثله عم امج م وال دي. أ
 والن و هنا: الكتاكة، وإسناد نعل االستنتاو إك ضمق هللا على هذا إسناد جمازي )أ هللا أمر امجفظة ككتاكة ا)عماع.  
م رايا [ وأما الذيم بفروا أنل  تك30أنأما الذيم أمنلا وعمللا الصامجاى نيدخلق  رهب    ر ته تلي هل الفلز ا يني  

[ وإتا ويل إأ وعد هللا  ق وال اعة ال ريب نيقا ولت  ما ندري ما ال اعة 31تتلى عليك  ناستكرب  وبنت  ولما جمرمني 
[و الفداء لعطد  ا فصدل علدى اجملمدل، وهدل تفصديل  دا أمجدل   وللده أوتدرا بدل 32إأ نظم إال ظنا وما حنم ح تيقنني 

 أمة جاثيةو وما كينقما اعرتاض. 
 لكال  هنا هل متصل كقلله أوترا بل أمة جاثيةو بما دع عليه ولله أوأما الذيم بفروا أنل  تكم رايا تتلى عليك و. نا 
   
 

 3991صفحة : 
 
واكتديء   التفصيل كلص   اع ا د منني مد  أأ ا قدا  للحدديث عدم ا يطلدني   وللده أيلمئدذ خي در ا يطلدلأو تنليقدا   

   وتعجيال   اءة ا يطلني )أ وص   اع ا  منني ي تأ ح الفة  اع ا خريم مجاد . اب  منني وتعجيال   ر 
والتعيدددق بأيددددخلق    ر تدددهو شدددامل  دددا تتصدددلره الدددنف  مدددم أندددلان الكرامدددة والنعدددي  إت جعلدددا ر دددة هللا حنمللدددة ا كددداأ  

 يدخللنه. 
تقريدر مدم ويدل هللا تعداك، نقللده أأنلد  تكدم راياو مقدلع وددلع وانتدتح كيداأ  داع الدذيم بفدروا حدا يقداع دد  مدم التددلكيو وال 

حمذوي لظقلر أأ تلي خطاب صادر مم متكل  مم جانب هللا تعاك نيقدر نيقاع د  على هنريقة ولله كعد أوويل اليل  
االسدتفقا  نن اب و. والفاء جلاب أأماو، أو نيقاع د  أأمل تكم رايا تتلى علديك و نلمدا  دذي نعدل القدلع ودد   دري 
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على ناء اةلاب اعتدادا ابستحقاوه التصدير بما يقدد  االسدتفقا  علدى  دروي العطد . ومل يتعدد اببدذوي )أ التقددمي 
 لدن  الكراهة اللفظية مم أتخر االستفقا  عم امجري وهي ملجلدة كعد  ذي ما  ذي. 

لددى ا)خددذ هبددا ومل تقتصددروا علددى االسددتكيار كددل بنددت  واالسددتفقا  تددلكيو وتقريددر. وا ددراد اب ايى القددررأ، أي ناسددتكرب  ع 
 ولما جمرمني، أي مل تفدب  ملاعظ القررأ صال ا )نف ك  حا مسعت  منه. 

وإوحا  أولماو دوأ االوتصار على: وبنت  جمرمني، للداللة علدى أأ اإلجدرا  صدار خلقدا دد  وخدالط نفلسدق   دن صدار   
 . مم مقلماى ولميتق  وود ودمناه دق مرة

ومجلة أوإتا ويل إأ وعد هللا  قو إ  عط  على مجلة أناستكرب و. والتقدير: وولدت  مدا نددري مدا ال داعة إتا ويدل لكد   
 إأ ال اعة ال ريب نيقا. 

وهذاأ القدلالأ  دا تكدرر   القدررأ كلفظده وحعنداه، نقدل ختصدي  لديعض رايى القدررأ ابلدذبر كعدد التعمدي    وللده أأنلد   
 تلى عليك  ناستكرب و. تكم رايا ت

 والتعري    أال اعةو للعقد وهي ساعة اليعث، أي زماأ اليعث بما عرب عنه ابليل .  
وودرأ اةمقدلر أوال داعة ال ريددب نيقداو كرند  أوال داعةو عطدد  علدى مجلدة أإأ وعدد هللا  ددقو. وودرأه  دملة و دده كنصددب  

 عامل وا د. ومعو أما ندري ما ال اعةو مدا نعلد   قيقدة أوال اعةو عطفا على أإأ وعد هللاو مم العط  على معمليل
ال اعة ونفي العل  حبقيقتقا بناية عم جحد وولن ال اعة، أي علمنا أها ال وولن دا، استنادا للت يالى اليت ظنلها أدلة  

 بقلد  أأإتا بنا عظاما ورناات إم  يعلثلأ خلقا جديداو. 
أنه متصل حا ويله مم ولد  أما ندري ما ال اعةو، وميني حا كعده مم ولله أوما حنم وولد  أإأ نظم إال ظناو ظاهر    

 ح تيقننيو وملوعه ومعناه م،كل، و  نظمه إشكاع أي ا. 
نأما اإلشكاع مم جقة ملوعه ومعناه نألأ القائلني ملونلأ ابنتفاء وولن ال اعة  ا  كي عنق  رنفا مدم ودلد  أإأ هدي  

 نياو إ  نال حيق عليق  أه  يظنلأ وولن ال اعة كلجه مم اللجله ولل ا تماال. إال  ياتنا الد
وال ي تقي  أأ يطلق الظم هنا على اإليقاأ كعد   صلله نيع ل معو ولد  أإأ نظم إال ظناو، نتأوله الف ر نقاع: إأ  

نفدي اليعدث والقيامدة وهد  الدذيم تبدره  هللا   القل  بانلا نريقني، وأأ الذيم وداللا أإأ نظدم إال ظنداو نريدق بدانلا وداهنعني ك
 ا ية ا تقدمة كقلله أوواللا ما هي إال  ياتنا الدنياو. ومنق  مم باأ شابا متحقا نيه وه  الذيم أراد هللا هبذه ا ية اه. 

ابنتفائده ندإأ مجقدرة وأولع: هذا ال ي تقي  )نه لل سل  أأ نريقا مم ا ،ربني بدانلا ي،دكلأ   وودلن ال داعة وال جيملمدلأ  
ا ،ربني منلأ للولعقا نال يناسدب مقدا  التدلكيو ختصيصده ابلدذيم بدانلا مدرتدديم   تلدي. واللجده عنددي   أتويلده: إمدا 
يكدلأ هدذا  كايدة السدتقملائق  خبدرب اليعدث ندإتا ويدل ددد  أال داعة ال ريدب نيقداو وداللا اسدتقملاء أمدا نظدم إال ظنداو، ويدددع 

 هب  ما بانلا كه ي تقملئلأو.  عليه ولله عقيه أو اق
وأتولده اكدم عطيدة  أ معنداه أإأ نظدم كعددد ويدلع خدربب  إال ظندا ولدي  يعطينددا يقينداو اه، أي نقدل أكطداد  خلصدلم وددلع  

 ا  لمني: ال اعة ال ريب نيقا. 
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نإأ االستثناء ا فدر  وأما إشكاله مم جقة النظ  نمرج  اإلشكاع إك استثناء الظم مم نف ه   ولله أإأ نظم إال ظناو  
ال يصددح أأ يكددلأ مفردددا للمفعددلع ا طلددق النتفدداء نائدددة التفريدد . واخلددالم مددم هددذا مددا تهددب إليدده اكددم ه،ددا    م ددين 
اللييب أأ مصحح االسدتثناء الظدم مدم نف ده أأ ا  دتثو هدل الظدم ا لصدلي حدا دع عليده تنكدقه مدم التحقدق ا ،دعر كده 

   التنليم على  د ولع ا)ع،ى:
 

 3992صفحة : 
 

            
 أ ل كه الد،ديب أثدقدالده                      وما ادرته ال،يب إال ادرتارا أي، إال ظنا ضعيفا.   
 ومفعلال أنظمو حمذوناأ لدليل الكال  عليقما. والتقدير: إأ نظم ال اعة واوعة.  
ا ال دداعة إأ نظددم إال ظندداو، وعطفدده عطدد  مددرادي، أي ووددلد  أومددا حنددم ح ددتيقننيو يفيددد أتبيددد وددلد  أمددا ندددري مدد 

 للت،ريي   اللفظ. وال ني والتاء   أم تيقننيو للميال ة    صلع الفعل. 
[و عطد  علدى مجلدة أأنلد  تكدم رايا تتلدى علديك و 33أوكدا د  سيئاى مدا عملدلا و داق هبد  مدا بدانلا كده ي دتقمللوأ  

  تلددي أوكدددا ددد  سدديئاى مددا عملددلاو، أي مجدد  ددد  كددني التددلكيو واإلزعدداو نلخبددلا ابعتيددار تقدددير: نيقدداع ددد ، أي نيقدداع ددد
كقلله أأنلد  تكدم رايا تتلدى علديك و إك رخدره، وأزعجدلا كظقدلر سديئاى أعمداد ، أي ظقدلر جدملاء سديئا    دني رأوا دار 

  العذاب ورالته رلية مم يلوم  ها معدة له وتلي كعل  حيصل د  عند رلية ا)هلاع.
وعرب ابل يئاى عم جملائقا إشارة إك اا  ا عادلة كني العمل وجملائه  ن جعل اةملاء نف  العمل على  د ولله أندذوولا  

 ما بنت  تكنملوأو. 
 ومعو أ اقو أ اط.  
نظدم  وأما بانلا كه ي تقملئلأو يع  بل ما باأ هنريق استقملاء ابإلسال  مدم أودلاد  الصدادرة عدم اسدتقملاء مثدل ودلد  أإأ  

إال ظنا وما حنم ح تيقننيو. وولع العاصي كم وائل اخلياب كم ا)رر: )وتدني مداال وولددا   ا خدرة نأو دي منده ديندي. 
ومم ا)شياء اليت جعللها همللا مثل عذاب جقن  وشجرة الملول  وهل ما عرب عنده رنفدا بأسديئاى مدا عملدلاو. وإيدا عددع 

ت ليطددا دد  وتنددد ا علدى مددا نرهنددلا مدم أخددذ العددة ليددل  اةددملاء علدى هنريقددة وددلع  عدم اإلضددمار إك ا لصدللية )أ   الصددلة
 عيدة كم الطيب:          

إأ الذيم تروندقد  إخدلاندكد                       ي،في دليل صدوره  أأ تصرعلا وا عو: أه  ود أودعلا جقدن  نأ داط   
 هب  سرادوقا. 

 لقا على ال ييية وعلى تعدية نعل أي تقملئلأو إك ما ال يتعدا إليه أي العذاب. والياء   أكه ي تقملئلأو جيلز   
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[ تلكد   نكد  اختدذ  رايى هللا 34أوويل اليل  نن اب  بما ن يت  لقاء يلمك  هذا ومأواب  النار وما لك  مم مصريم  
ا أودعددلا جقددن  وأ اهندا هبدد  نددلدوا أاليددل  [و  دد35هدمللا ودددرتك  امجيدداة الدددنيا نداليل  ال خيرجددلأ منقددا وال هدد  ي دتعتيلأ 

 نن اب و إك رخره أتيي ا د  مم العفل عنق . 
وكين نعل أويلو للنائب  طدا دد  عدم رتيدة أأ يصدرح ابسد  هللا    كايدة الكدال  الدذي واجققد  كده بمدا أشدرم إليده عندد  

اةاللة ولي  مم ودلع ا الئكدة، ندإأ بداأ مدم ولله رنفا أوإتا ويل إأ وعد هللا  قو كناء على أأ ضمق أنن اب و ضمق 
 ولع خملنة جقن  كيناء نعل أوويلو للنائب للعل  ابلفاعل. 

وأهنلق الن ياأ علدى الدرتك ا  كدد علدى سدييل اجملداز ا رسدل )أ الن دياأ ي دتلمل  تدرك ال،ديء ا ن دي   حملده أو تربده علدى  
ا يدداالة، أي نددال تتعلددق اإلرادة ابلت فيددد  عددنق  وعلددى هدددذيم  التدده، وجيددلز أأ يكددلأ الن دددياأ م ددتعارا لإلأدداع وعدددد  

 االعتياريم يف ر معو الن ياأ الثاين. 
والكاي   أبما ن يت  لقاء يلمك و للتعليل بما   وللده تعداك أواتبدروه بمدا هدداب و، أي جدملاء ن ديانك  هدذا اليدل ،  

 أي إعراضك  عم اإل اأ كه. 
 مكاأ، وهل ا صادنة يقاع: لقي زيد عمرا، ولقي العصفلر  ية. واللقاء: وجداأ شيء شيئا    
ولقاء اليل ، أهنلق اليل  على مدا نيده مدم ا) ددار علدى سدييل اجملداز ا رسدل )نده أوجدمل مدم تعدداد ا)هدلاع امجاصدلة مندذ  

 اليعث إك و اء اةملاء على ا)عماع. 
تلي اليدل  ظدري ) دلاع تتعلدق هبد  ندإأ اإلضدانة تكدلأ )دىن وإضانة يل  إك ضمق ا  اهنيني أ  يلمك و ابعتيار أأ  

 مالك ة، إال ترا أنه أضي  إك ضمق ا  منني   ولله تعاك أوتتلقاه  ا الئكة هذا يلمك  الذي بنت  تلعدوأو. 
 ووص  اليل  ابس  اإلشارة اييمله أبمل اييمل تكميال لتعريفه ابإلضانة لئال يلتي  عليق  كيل  رخر.  
وعط  أومأواب  النارو على أاليل  نن اب و ليعلملا أأ تربق    النار ترك م كد نأأ ا أوا هل م كم ال،   الدذي  

أيوي إليه كعد أعماله، نا عو أنك  ودد أويدت  إك الندار ندأنت  ابودلأ نيقدا، وتقدد  نظدق وللده أومدا لكد  مدم مصدريمو ورييدا، 
 ا  تنفعق    ال،دائد. وا قصلد ختطئة زعمق  ال اكق أأ ا)صن

   
 

 3993صفحة : 
 
وأتلك و إشارة إك أمدأواب و واليداء لل دييية، أي تلكد  ا دأوا ك ديب اختداتب  رايى هللا، وهدي رايى القدررأ هدمللا، أي   

 م تقملأ هبا، أهمللاو مصدر مراد كه اس  ا فعلع مثل خلق. 
  . وت رير امجياة الدنيا إايه  سيب أي ا ةعل النار مأواه 
والت رير: اإلهنمان الياهنل. ومعو ت ريدر امجيداة الددنيا إايهد : أهد  واسدلا أ دلاع ا خدرة علدى أ دلاع الددنيا نظندلا أأ هللا ال  

حييددي ا ددلتى وتطروددلا مددم تلددي إك إنكددار اةددملاء   ا خددرة علددى مددا يعمددل   الدددنيا ودددره  أي ددا مددا بددانلا عليدده مددم العددملة 
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ماع نل  يصي لا إك داعي الرشد وعظة النصح وأعرضلا عم الرسلع صدلى هللا عليده وسدل  وعدم وا نعة ن الله منتقى الك
القددررأ ا رشددد ولددلال تلددي )ويلددلا علددى التأمددل نيمددا دعددلا إليدده ناهتدددوا ن ددلملا مددم علاوددب الكفددر ولكددلأ هددذه ا  ددرراى 

 لي )أ تلي أمج  )سياب ال رور.  اصلة   امجياة الدنيا أسند الت رير إك امجياة على سييل اجملاز العق
ونرن على تلي أناليل  ال خيرجدلأ منقداو ابلفداء وهدذا مدم ادا  الكدال  الدذي ويدل دد  )أ وودلن بلمدة أاليدل و   أثنائده   

 يعني أنه مم القيل الذي يقاع د  يلمئذ. واتفق القراء على وراءة أال خيرجلأو كياء ال يية. وباأ مقت ى الظاهر أأ يقاع:
ال خترجلأ،  سللب اخلطاب مثل ساكقه ولكم عدع عم هنريقة اخلطاب إك ال يية على وجه االلتفداى. وحي دنه هندا أنده 

 ختييل لإلعراض عنق  كعد تلكي ق  وأتيي ق  وصري كقية اإلخيار عنق  إك ئاهنب رخر ينيأ كيقية أمره  حتققا د . 
نا عو: أه  ي أللأ مم خيرجق  نال خيرجق  أ د بما   ولله تعاك أركنا  وورأ اةمقلر أخيرجلأو ك   الياء ونتح الراء، 

أخرجندا منقدداو ووللدده أنقددل إك خددروو مدم سددييلو. ووددرأه  ددملة والك ددائي أخيرجددلأو كفدتح اليدداء وضدد  الددراء. نددا عو: أهدد  
 أعيدوا نيقاو. يفملعلأ إك اخلروو نال ي تطيعلأ لقلله تعاك أبلما أرادوا أأ خيرجلا منقا مم د  

واالستعتاب حعو: اإلعتاب، نال ني والتاء للميال ة بما يقاع: أجاب واسدتجاب. ومعدو اإلعتداب: إعطداء العتد  وهدي  
الرضا. وهل هنا ميين للمجقلع. أي ال ي تعتيق  أ د، أي وال يرضلأ حا ي أللأ، وتقد  نظقه   ولله تعاك أنيلمئذ ال 

   وال ه  ي تعتيلأو   سلرة الرو . تنف  الذيم ظلملا معذر 
وتقدمي أه و على أي تعتيلأو وهل م ند نعلي كعد  ري النفي هنا تعريض  أ هللا يعتدب ددقه ، أي يرضدي ا د منني،  

 أي ي فر د  . 
[ ولدددددده الكددددددربايء   ال ددددددماواى وا)رض وهددددددل العمليددددددمل 36أنللدددددده امجمددددددد رب ال ددددددماواى ورب ا)رض رب العددددددا ني  

[و الفاء لتفري  التحميد والثناء على هللا تفريعا على ما ا تلى عليه ال لرة مم ألطاي هللا نيما خلدق وأرشدد 37امجكي  
وس ر وأوا  مم نظ  العدالة، واإلنعا  على ا  لمني   الدنيا وا خرة، ومم وعيد للمعرضني وا تجاو عليق ، نلما باأ 

العظمدة واةددالع وعلدى إن دداله علددى النداق كددديم اإلسدال  بدداأ  قيقددا تلدي بلدده مدم هللا بدداأ داال علدى اتصددانه كصددفاى 
إبن،اء وصدر امجمدد عليده نيجدلز أأ يكدلأ هدذا الكدال  مدرادا منده ظداهر اإلخيدار، وجيدلز أأ يكدلأ مد  تلدي م دتعمال   

يه. وبل ما سيقه مدم معناه الكنائي وهل أمر الناق  أ يقصروا امجمد عليه. وجيلز أأ يكلأ إن،اء  د هلل تعاك وثناء عل
رايى هذه ال دلرة مقدتض لللجدله الثالثدة، ونظدقه وللده تعداك أنقطد  داكدر القدل  الدذيم ظلمدلا وامجمدد هلل رب العدا نيو   

 سلرة ا)نعا . 
وتقدمي أهللو إلنادة االختصام، أي امجمدد ئدت  كده هللا تعداك يعدين امجمدد امجدق الكامدل ئدت  كده تعداك بمدا تقدد     

 ة الفاحتة. سلر 
وإجددراء وصدد  أرب ال ددماواىو علددى امسدده تعدداك إ دداء إك علددة وصددر امجمددد علددى هللا إخيددارا وإن،دداءا أتبيدددا  ددا اوت ددته  

الفاء   ولله أنلله امجمدو. وعط  أورب ا)رضو كتكرير لفظ أربو للتنليه ك،أأ الركلكية )أ رب ال دماواى وا)رض 
نأما أهل ال ماء نقدد  ددوه بمدا أخدرب هللا عدنق  كقللده أوا الئكدة ي ديحلأ حبمدد  حيق  ده على أهل ال ماء وا)رض،
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رهب و. وأما أهل ا)رض نمم  ده مدنق  نقدد أدا  دق الركلكيدة ومدم  دد ددقه وأعدرض عنده نقدد سدجل علدى نف ده مسدة 
 اإلابق، وباأ حأوا النار حمل استحقاق. 

واى وا)رض أتبيدا لكله  حمقلوني  أ حيمدوه )نده خدالق العدلامل الديت م أتي  كلص  أرب العا نيو وه  سكاأ ال ما 
 ه  منتفعلأ هبا وخالق توا   نيقا بذلي. 
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وعقب تلي جبملة أوله الكربايء   ال ماواى وا)رضو لإلشارة إك أأ استدعاءه خلقده مجمدده إيدا هدل لدنفعق  وتملبيدة   

 واع أوما خلقا اةم واإلن  إال ليعيدوأ ما أريد منق  مم رزق وما أريد أأ يطعملأو.  نفلسق  نإنه دين عنق  بما
 وتقدمي اجملرور   أوله الكربايءو مثله   أنلله امجمدو. والكربايء: الكرب امجق الذي هل بماع الصفاى وبماع اللجلد.  
 واالختيار، وامجكمة ؤم  معاين اا  العل  وعملمه.  م أتي  تلي كصفيت أالعمليمل امجكي و )أ العملة ت،مل معاين القدرة 
 وهبذه اخلااة رتأ الكال  ابنتقاء ال لرة نقل مم كراعة خلا  ال لر.  
 ك   هللا الر م الر ي   
 سلرة ا) قاي  
هللا  مسيا هذه ال دلرة أسدلرة ا) قدايو   مجيد  ا صدا   وبتدب ال دنة، ووردى ت دميتقا هبدذا االسد    بدال  عيدد  

كدم عيداق. روا أ ددد كدم  نيددل ك دند جيددد عدم اكددم عيداق وداع  أوددرأين رسدلع هللا سددلرة مدم رع  دد  وهدي ا) قدداي  ، 
 وبانا ال لرة إتا بانا أبثر مم ثالثني رية مسيا ثالثني. 

ع هللا وبذلي وردى ت ميتقا   بال  عيد هللا كم م علد أخرو امجاب  ك ند صححه عم اكم م علد  واع: أورأين رسدل  
 سلرة ا) قاي  امجديث. 

و ددديث اكددم عيدداق ال دداكق يقت ددي أهددا ت ددمى ثالثددني إال أأ تلددي ال خيددت  هبددا وددال يعددد مددم أمسائقددا. ومل يددذبرها    
 اإلتقاأ   عداد ال لر تاى أبثر مم اس . 

 ووجه ت ميتقا أا) قايو ورود لفظ ا) قاي نيقا ومل يرد   دقها مم سلر القررأ.  
مكية واع القرهنيب: ابتفاق مجيعق ، و  إهندالق بثدق مدم ا ف دريم. وكعدض ا ف دريم ن ديلا اسدتثناء رايى منقدا اك  وهي 

كعض القائلني، نحكى اكم عطية اسدتثناء ريتدني أدا وللده تعداك أودل أرأيدت  إأ بداأ مدم عندد هللا وبفدر  كدهو إك أالظدا نيو 
وهل إيا أسل  كعد ادجرة، وولله أناصرب بما صدرب أولدل العدمل  مدم الرسدلو. و  نإها أشارى إك إسال  عيد هللا كم سال  

اإلتقاأ ثالثة أولاع ابستثناء رايى ثالر منقا االثنتاأ اللتاأ تبرأا اكم عطية والثالثة أووصدينا اإلن داأ كلالديدهو إك وللده 
نيد مجيعقدا متفاوتدة. وأولاهدا مدا روي   ا يدة أخاسريمو. وسيأا ما يقت ي أها نمللا كعدد م دي عدامني مدم اليعثدة وأسدا

 ا)وك منقا، وسنيني تلي عند الكال  عليقا   ملاضعقا. 
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 وهذه ال لرة معدودة اخلام ة وال تني   عداد نملوع ال لر، نمللا كعد اةاثية وويل الذارايى.  
وثالثدني واالخدتالي   تلدي ميدين علدى  وعدى ريقا عند مجقلر أهل ا)مصار أركعا وثالثني، وعدها أهل الكلنة م ا 

 أأ أ  و تعترب رية م تقلة أو ال. 
  
 أدراضقا  
مم ا)دراض اليت اشتملا عليقا أها انتتحا مثل سلرة اةاثية حا ي،ق إك إعجاز القررأ لالستدالع على أنه منملع مم  

 عند هللا. 
 دية، وعلى إثياى جملاء ا)عماع. واالستدالع إبتقاأ خلق ال ماواى وا)رض على التفرد ابإل 
 واإلشارة إك وولن اةملاء كعد اليعث وأأ هذا العامل صائر إك نناء.  
 وإكطاع ال،رباء   اإلدية. والتدليل على خلله  عم صفاى اإلدية.  
 وإكطاع أأ يكلأ القررأ مم صن  دق هللا.  
تعاك على صدق رسالته واست،قاد شاهد كين إسرائيل وهل عيد  وإثياى رسالة حممد صلى هللا عليه وسل  واست،قاد هللا 

 هللا كم سال . 
والثناء على الذيم رمنلا ابلقررأ وتبر كعض خصاد  امجميدة وما ي ادها مم خصاع أهل الكفر و  ده  الذي كعثق   

 على تكذييه. 
 وتبرى معجملة إ اأ اةم ابلقررأ.  
  عليه وسل . وختما ال لرة كتثييا الرسلع صلى هللا 
 وأوح    تلي معاملة اللالديم والذرية  ا هل مم خلق ا  منني، وما هل مم خلق أهل ال اللة.  
والعدربة ك ددالد  مدد  مددا بددانلا عليدده مددم القددلة، وأأ هللا أخددذه  ككفددره  وأهلددي أ ددا أخددرا نجعلقدد  عظددة للمكددذكني وأأ  

 مجيعق  مل ت م عنق  أرابهب  ا كذوكة. 
 يقا بثقا مم أدراض سلرة اةاثية م  تفنم. وود أش 
 [و تقد  القلع   نظقه   أوع سلرة دانر. 1أ    
 وهذه مجلة م تقلة مثل نظائرها مم امجروي ا قطعة   أوائل مم سلر القررأ.  
 [و تقد  القلع   نظقه   أوع اةاثية. 2أتنمليل الكتاب مم هللا العمليمل امجكي   
 [و  3اواى وا)رض وما كينقما إال ابمجق وأجل م مى والذيم بفروا عما أنذروا معرضلأ أما خلقنا ال م 
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 ا باأ مم أه  ما جاء كه القررأ إثياى و دانية هللا تعاك، وإثيداى اليعدث واةدملاء، لتلود   صدلع نائددة اإلندذار علدى   
كي و اقيدا لالستدالع على إثياى الل دانية واليعث واةملاء، نجعدل إثيا ما، جعل ولله أتنمليل الكتاب مم هللا العمليمل امج

خلق ال ماواى وا)رض حمل اتفاق،ورتب عليه أنه ما باأ تلي اخللق إال مالك ا للحق، وتقت ي مالك ته للحق أنه ال 
 يكلأ خلقا عيثا كل هل داع على أنه يعقيه جملاء على ما يفعله ا  للولأ. 

 م أ لاع عامة، أي ما خلقناأا إال    الة ا صا ية للحق. واستثناء أابمجقو م 
وولله أوالذيم بفروا عما أنذروا معرضلأو   ملض  امجاع مم ال مق ا قدر   متعلق اةار واجملرور مم ولله أابمجقو،   

م دت و عنده إت هدل نيكلأ ا قصلد مم امجاع التعجيب منق  ولي  تلي عطفا )أ اإلخيار عدم الدذيم بفدروا ابإلعدراض 
 معلل ، والتقدير: إال خلقا بائنا حالك ة امجق    اع إعراض الذيم بفروا عما أنذروا كه  ا دع عليه اخللق ابمجق. 

وصا ب امجاع هلأال ماواى وا)رضو، وا عو: ما خلقناأا إال    الة مالك ة امجق دما وتعيني أجل دما. وإعراض  
 ا كه مم رايى القررأ اليت تذبره  حا   خلق ال ماواى وا)رض مم مالك ة امجق. الذيم بفروا عما انذرو 

وعط  أوأجل م مىو على أابمجقو، عط  اخلام على العا  لالهتما  كه بعط  جربيل وميكائيل على مالئكتده    
ناء داللة عقلية نقي  دا يقت ديه ولله تعاك أومالئكته وجربيل وميكائيلو   سلرة اليقرة )أ داللة امجدور على ويلع الف

امجددق، وأأ تعددرض ال ددماواى وا)رض للفندداء دليددل علددى ووددلن اليعددث )أ انعدددا  هددذا العددامل يقت ددي حقت ددى امجكمددة أأ 
خيلفه عامل رخر أعظد  منده، علدى سدنة تددرو ا  للوداى   الكمداع، وودد بداأ ظدم الددهريني ودد  هدذا العدامل وكقداءه أبدرب 

ره  اليعث أوواللا إأ هي إال  ياتنا الدنيا يلى وحنيا وما يقلكندا إال الددهرو. نالددهر عندده  متصدري شيقة د    إنكا
وهل ابق دق ناأ، نلل جلزوا نناء هذا العامل )مكدم ندملود  إك النظدر   ا)دلدة الديت تقت دي  يداة رنيدة. نجملدة أوالدذيم  

 له أإال ابمجقو، أي ه  معرضلأ عما أنذروا كه مم وعيد يل  اليعث. بفروا عما أنذروا معرضلأو مرتيطة ابالستثناء   ول 
 و ذي العائد مم الصلة )نه ضمق منصلب بأأنذرواو. والتقدير: عما أنذروه معرضلأ.  
 وجيلز أأ تكلأ أماو مصدرية نال يقدر كعدها ضمق. والتقدير عم إنذاره  معرضلأ ن،مل بل إنذار أنذروه.  
 رواو على متعلقه وهلأمعرضلأو لالهتما  حا أنذروا ويتي  تلي رعاية الفاصلة. وتقدمي أعما أنذ 
أول أرأيت  ما تدعلأ مم دوأ هللا أروين ماتا خلقلا مم ا)رض أ  د  شرك   ال ماواى ائتلين ككتاب مدم ويدل هدذا أو  

 عم أصنامق .  [و انتقل إك االستدالع على كطالأ صفة اإلدية4أررة مم عل  إأ بنت  صادوني 
 نجملة أول أرأيت  ما تدعلأو أمر إبلقاء الدليل على إكطاع اإلشراك وهل أصل ضالد .  
وجداء هددذا االسددتدالع  سدللب ا ندداظرة نجعددل النديب صددلى هللا عليدده وسدل  ملاجقددا ددد  ابال تجداو ليكددلأ إةدداء ددد  إك  

ه ثالر مدراى كطريقدة أمدر التعجيدمل كقللده أأروين مداتا االعرتاي ابلعجمل عم معارضة  جته، وبذلي جرا اال تجاو كعد
خلقددلا مدددم ا)رض أ  دددد  شدددرك   ال دددماواى ائتدددلين ككتدددابو ا يددة. أوأرأيدددت و اسدددتفقا  تقريدددري نقدددل بنايدددة عدددم معدددو: 

 أخربوين، وود تقد    سلرة ا)نعا  ولله أول أرأيتك  إأ أاتب  عذاب هللا أو أتتك  ال اعة أدق هللا تدعلأو. 
وولله أأروينو تصريح حا بو عنه هنريق التقرير لقلله أأرأيت  ما تدعلأو وملو  مجلة أأروينو   ملو  ا فعلع الثاين لفعدل  

 أأرأيت و. 
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وا)مر   أأروين مداتا خلقدلا مدم ا)رضو م دتعمل   الت د ق والتعجيدمل بنايدة عدم النفدي إأ مل خيلقدلا مدم ا)رض شديئا  
ين شيئا خلقله   ا)رض، وهذا مم رلوق م ائل ا ناظرة، وهدل مطاليدة ا ددعي ابلددليل علدى إثيداى نال ت تطيعلا أأ ترو 

 دعلاه. 
وأمدداتاو حعددو مددا الددذي خلقددله، ي أمدداو اسددتفقامية وأتاو حعددو الددذي. وأصددله اسدد  إشددارة مب عددم ا لصددلع. وأصددل  

  ا لصدلع داليدا   الكدال  وودد يظقدر بمدا   وللدده الرتبيدب: مدا تا الدذي خلقدلا، ناوتصدر علدى اسد  اإلشدارة و ددذي اسد
 تعاك أمم تا الذي ي،ف  عندهو. ودذا واع النحاة: إأ أتاو كعد أماو أوأممو االستفقاميتني حنمللة أماو ا لصللة. 
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الرليدة معلدق عدم العمدل كدلرود واالستفقا    أما تا خلقلاو إنكاري. ومجلة أما تا خلقلاو كدع مم مجلة أأروينو ونعدل   

أماو االستفقامية كعده، وإتا مل يكم شيء مم ا)رض ئللوا د  كطل أأ يكلنلا ردة خلروو ا  للواى عم خلققد ، وإتا 
كطل أأ يكلأ دا خلق كطل أأ يكلأ دا تصري   ا  للوداى بمدا وداع تعداك أأي،دربلأ مدا ال خيلدق شديئا وهدل خيلقدلأ 

 نصرا وال أنف ق  ينصروأو   سلرة ا)عراي.  وال ي تطيعلأ د 
وأأ و  دددري إضدددراب انتقدددايل. واالسدددتفقا  ا قددددر كعدددد أأ و ا نقطعدددة اسدددتفقا  إنكددداري أي لدددي  دددد  شدددرك مددد  هللا    

 ال ماواى. 
ة إك ا)رض )أ وإيا أوثدر انتفداء ال،دربة ابلن دية لل،دربة   ال دماواى دوأ انتفداء اخللدق بمدا أوثدر انتفداء اخللدق ابلن دي  

ئللوددداى ا)رض م،ددداهدة للنددداق ظددداهر تطلرهدددا و ددددوثقا وأأ لدددي   دددا يددددعله  دوأ هللا أدىن عمدددل   إجيادهدددا، وأمدددا 
ا لجلداى ال ماوية نقي حمجلكة عم العيلأ ال عقد للناق كظقلر وجلدها وال تطلرها نال حي م االستدالع كعدد  أتثدق 

 دا مل يددن ا ،دربلأ تصدرنا لألصدنا  إال   أ دلاع النداق   ا)رض مدم جلدب نفد  أو ا)صنا    إجياد شيء منقا ولكدم 
دند  ضددر اوتصددر   نفدي تصددرنق    ال ددماواى علددى االسدتدالع كنفددي أأ يكددلأ لألصدنا  شددربة   أمددلر ال ددماواى )أ 

الدذيم تددعلأ مدم دوأ هللاو ا يدة انتفاء تلي ال ينازعلأ نيه. وتقدد  نظدق هدذه ا يدة   سدلرة نداهنر أودل أرأيدت  شدرباءب  
 نانظر تلي. 

 م انتقل مم االستدالع اب ،اهدة وابإلورار إك االستدالع اب)خيار الصادوة كقلله أائتلين ككتاب مم ويل هذاو ا .  
اسدتدالع  نجملة أائتلين ككتابو   ملو  مفعلع رأ لفعل أأرأيت و، برر بما يتعدد خدرب ا يتددأ. ومنداط االسدتدالع أنده 

على إكطاع دعلا ا دعي ابنعدا  امججة على دعلاه وي مى اإلوحا  بمدا تقدد . وا عدو: نفدي أأ يكدلأ دد   جدة علدى 
إدية ا)صنا  ال كتأثقها   ا  للواى، وال  ولاع الكتب، نقذا وريب مم ولله   سلرة ناهنر أأ  رتيناه  بتااب نق  على 

 كيناى منهو. 
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أي بتدداب مددم الكتددب ا قددروءة. وهددذا ودداهن  ددد  نددإه  ال ي ددتطيعلأ ادعدداء أأ )صددنامق    الكتددب  وا ددراد بأبتددابو 
ال اكقة تبرا دق اإلكطاع والتحذير مم عياد ا، ندال يلجدد   الكتدب إال أ دد أمدريم: إمدا إكطداع عيدادة ا)صدنا  بمدا   

 ولله كعده أأو أررة مم عل و.  الكتب ال ماوية، وإما عد  تبرها اليتة ويدع على أأ ا راد تلي
 واإلتياأ م تعار لإل  ار ولل باأ   جمل ق  على ما تقد    ولله تعاك أنأتلا ك لرة مم مثلهو   سلرة اليقرة.  
 واإلشارة   ولله أمم ويل هذاو إك القررأ )نه  اضر   أتهاأ أصحاب اباجة نإنه يقرأ عليق  معاودة.  
ب كلصد  أأ يكدلأ مدم ويدل القدررأ لي دد علديق  ابب ا عارضدة  أ أيتدلا ككتداب يصدن  دد ، بمدا ووجه ختصي  الكتا 

 واللا ألل ن،اء لقلنا مثل هذا إأ هذا إال أساهنق ا)ولنيو. 
وأأررةو كفتح ادمملة: اليقية مم ال،يء. وا عو: أو كقية كقيدا عنددب  ترووهدا عدم أهدل العلد  ال داكقني ددق م دطلرة    

 تب. وهذا تلسي  عليق    أنلان امججة ليكلأ عجمله  عم اإلتياأ ك،يء مم تلي أوط  لدعلاه . الك
و  ولله أإأ بنت  صادونيو إداب وإنحا  د   ه  دق رتني حبجدة ال مدم جاندب العقدل وال مدم جاندب النقدل ا  دطلر  

 ل  أيا يتيعلأ أهلاءه و. أو ا أثلر، وود واع تعاك   سلرة القص  أنإأ مل ي تجييلا لي ناع
[ وإتا  ،در النداق  5أومم أضل  م يدعلا مدم دوأ هللا مدم ال ي دتجيب لده إك يدل  القيامدة وهد  عدم دعدائق  ددانللأ  

[و اعرتاض   أثناء تلقني اال تجداو، نلمدا أمدر هللا تعداك رسدلله صدلى هللا عليده 6بانلا د  أعداء وبانلا كعياد   بانريم 
جق  ابلدليل وجه اخلطاب إليه تعجييا مم  اد  وضالد  )أ ولله أوإتا  ،ر الناق بدانلا دد  أعدداءو ا  وسل   أ حيا

 ال يناسب إال أأ يكلأ مم جانب هللا. 
 وأممو استفقامية، واالستفقا  إنكار وتعجيب.  
اءه نقددل أوصددى  ددد مددم وا عددو: ال أ ددد أشددد ضددالال وأعجددب  دداال  ددم يدددعلأ مددم دوأ هللا مددم ال ي ددتجيب لدده دعدد 

 ال اللة. 
   
 

 3997صفحة : 
 
ووجه تلي أه  ضللا عم دالئل الل دانية وادعلا هلل شرباء كال دليل واختاروا ال،رباء مم  جارة وهي أكعد ا لجلداى   

ب م عدم ويددلع صددفاى اخللددق والتكددليم والتصددري م يدددعلها   ندلائيق  وهدد  ي،دداهدوأ أهددا ال ت ددم  وال تيصددر وال ؤيدد
مسعلا رايى القررأ تلضح د  الذبرا كنقائ  ردتق ، نل  يعتربوا هبدا وزعمدلا أهدا سدحر ظداهر نكداأ ضدالد  أوصدى  دد 

   ال الع. 
وأمم ال ي تجيبو ا)صنا  عرب عم ا)صنا  ابس  ا لصلع ا  ت  ابلعقدالء معاملدة للجمداد معاملدة العقدالء إت أسدند  

  مددم ال فلدددة، و)ندده شدددان   بددال  العددرب إجرالهدددا جمددرا العقددالء نكثدددرى   القددررأ جمددداراة إليقددا مددا ي دددند إك أويل العلدد
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اسدددتعماد    تلدددي، ومثدددل هدددذا جعدددل ضدددمائر مجددد  العقدددالء   وللددده أوهددد و ووللددده أددددانللأو وهدددي عائددددة إك أمدددم ال 
 ي تجيبو. 

اء الدددنيا. وعددرب عددم هايددة امجيدداة الدددنيا بأيددل  وجعدل يددل  القيامددة دايددة النتفدداء االسددتجاكة. بنايددة عددم اسددت راق مدددة كقدد  
 القيامةو )أ ا لاجه ابخلرب هل الرسلع صلى هللا عليه وسل  وا  منلأ بما علما وه  يثيتلأ يل  القيامة. 

 وضدمقاأأبانلاو   ا لضدعني جيدلز أأ يعدلدا إك أمدم يددعل مدم دوأ هللاو ندإأ ا ،دربني يعدادوأ أصدنامق  يدل  القيامدة إت 
جيدوها مدم أسدياب شدقائق . وجيدلز أأ يعدلدا إك أمدم ال ي دتجيب لدهو ندإأ ا)صدنا  جيدلز أأ تعطدى  يداة يلمئدذ نتنطدق 
ابلتربي مم عيادها ومم عياد   إايها، واع تعداك أويدل  القيامدة يكفدروأ ك،دربك و ووداع أويدل  حن،دره  ومدا يعيددوأ مدم 

ه  ضللا ال ييل وداللا سديحاني مدا بداأ يني دي لندا أأ نت دذ مدم دوندي مدم دوأ هللا نيقلع أأنت  أضللت  عيادي ه الء أ  
 أولياء ولكم متعتق  ورابءه   ن ن لا الذبر وبانلا ولما كلرا نقد بذكلب  حا تقلللأو. 

نكددريم وجيددلز أأ يكددلأ وللدده أبددانلا ددد  أعددداء وبددانلا كعيدداد   بددانريمو جدداراي علددى الت،ددييه اليليددغ  ،دداهبتقا لألعددداء وا  
 للعيادة   داللتقا على ما يف ي اك شقائق  وبذهب  بقلله تعاك أوما زادوه  دق تتييبو. 

 وعط  مجلة أوإتا  ،ر الناقو ا  على ما ويلقا  ناسية تبر يل  القيامة.  
اةمد  مد  التفريدق ومم كدي  تفنم القررأ تلزي  معداد ال دمائر   هدذه ا يدة مد  ااثلقدا   اللفدظ وهدذا يتددرو   حم دم  

 وأدق. 
[و عط  على مجلة أومم أضدل  دم 7أوإتا تتلى عليق  ريتنا كيناى واع الذيم بفروا للحق  ا جاءه  هذا سحر ميني  

يدعل مم دوأ هللا مم ال ي تجيب لدهو، وودد علمدا أأ هدذا م دلق م داق العدد للجدلد ندرط ضدالد  ندإأ رايى القدررأ 
دالئدل خلدل ا)صدنا  عدم مقلمداى اإلديدة ندال يتددكروها وحتددوا هبد  إك امجدق ني دالطلأ  تتلى عليق  صياح م داء تيدني دد 

أنف ق   أ ما نقمله منقا أتثر سحري، وأها سحر، ومل يكتفدلا كدذلي كدل زادوا هبتدام نملعمدلا أنده ميدني، أي واضدح بلنده 
 سحرا. 

لقررأ نقدل مدرتيط كقللده أ د  تنمليدل الكتداب مدم وهذا انتقاع إك إكطاع ضالع رخر مم ضالد  وهل ضالع التكذيب اب 
 هللاو ا . 

 وولله أالذيم بفرواو إظقار   مقا  اإلضمار للت جيل عليق  ابلكفر و نه سيب ولد  تلي.  
والددال    وللدده أللحددقو ال  العلددة ولي ددا ال  تعديددة نعددل القددلع إك ا قددلع لدده أي ودداع كعددض الكددانريم لدديعض   شددأأ  

 ا ومم أجل إ اه . الذيم رمنل 
وامجق: هل ا ايى، نعدع عم ضمق ا ايى إك إظقار لفظ امجق للتنييه على أها  ق وأأ رميقا ابل حر هبتداأ عظدي .  

 أو ا جاءه و تلويا  قالتق ، أي يقلللأ تلي كفلر مسان ا ايى وبلما جاء  ، أي دوأ تدكر وال إجالة نكر. 
رتيتده نددال الكدلأ يل مدم هللا شديئا هدل أعلدد  حدا تفي دلأ نيده بفدى كدده شدقيدا كيدين وكيدنك  وهددل أأ  يقللدلأ اندرتاه ودل إأ ان 

 [و إضراب انتقاع إك نلن رخر مم ضالع أولاد . 8ال فلر الر ي  
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وسلي   االنتقاع م لي اإلضراب دوأ أأ يكلأ ابلعط  ابللاو )أ اإلضراب يفيد أأ ال رض الدذي سدينتقل إليده لده  
صاع حا ويله، وأأ ا عو: دن ولد  أهذا سحر مينيو، واستم   ا هل أعجب وهل ولد  أانرتاهو، أي انرتا ن يته ممليد ات

 إك هللا ومل يرد كه ال حر. 
 واالستفقا  الذي يقدر كعد أأ و لإلنكار على مقالتق .  
   
 

 3998صفحة : 
 
اإلنكار، أي بلأ القررأ مفرتا ولي  مت لطا على ن ية  والنفي الذي يقت يه االستفقا  اإلنكاري يت لط على سيب  

 القلع إليق  )نه صادر منق  وإيا ا نفي االنرتاء ا ملعل . 
وال مق ا نصلب   أانرتاهو عائد إك امجق   ولله أواع الذيم بفروا للحقو، أو اك القررأ لعلمه مم ا قا ، أي اندرتا  

 . القررأ نملع  أنه و ي مم عند هللا
وود أمر الرسلع صلى هللا عليه وسدل  جبدلاب مقدالتق  حدا يقلعقدا مدم جدذرها، نكداأ وللده تعداك أودلو مجلدة جاريدة جمدرا  

جلاب ا قاولة للولعقا   مقاكلة  كاية ولد . وود تقد  تلي   ولله أواللا أؤعل نيقا مم يف د نيقاو   أوائدل سدلرة 
 اليقرة. 

ي أإأو الذي شأنه أأ يكلأ شرهنه مدر اللولن إشارة إك أنه مفروض   مقا  م،تمل علدى وجعل االنرتاء مفروضا حبر  
 دالئل تقل  ال،رط مم أصله. 

وانتصب أشيئاو على ا فعللية لفعل أالكلأو، أي شيئا  لي، أي ي تطان، وا راد: شيء مم الدن  ندال تقددروأ علدى   
عو أال أملي شيئاو عند ولله تعاك أول نمدم  لدي مدم هللا شديئا إأ أراد أأ أأ تردوا عين شيئا يرد علي مم هللا. وتقد  م

 يقلي ا  يح اكم مرميو   سلرة العقلد. 
والتقدير: إأ انرتيته عاويين هللا معاوية ال الكلأ ردها. نقلله أنال الكلأ يل مم هللا شديئاو دليدل علدى اةدلاب ا قددر    

عو أال الكلأ يلو ال تقدروأ على دن  ضر هللا عدين، ناوت دى أأ ا عدو: إأ انرتيتده عداويين الكال  كطريق االلتملا ، )أ م
 هللا وال ت تطيعلأ دن  عقاكه. 

واعل  أأ ال،ائ    استعماع أال أملي له شيئاو وحنله أأ ي ند نعل ا لي إك الذي هل مظنة للدن  عم مدخلع الال   
أال أملي لنف ي نفعا وال ضدراو ووللده أومدا أملدي لدي مدم هللا مدم شديءو، أو أأ ي دند ا تعلقة كفعل ا لي بقلله تعاك 

اك عدددا  حنلأودددل نمدددم  لدددي مدددم هللا شددديئا إأ أراد أأ يقلدددي ا  ددديح اكدددم مدددرميو، نإسدددناد نعدددل ا لدددي   هدددذه ا يدددة إك 
ه  نصيلا أنف ق    منصب امجكد  علدى ا  اهنيني وه  أعداء النيب صلى هللا عليه وسل  ولي لا حظنة أأ يدنعلا عنه، )

النيب صلى هللا عليه وسل  نجململا  نه انرتا القررأ نحاد   داع مدم يدملع  أنده ي دتطي  أأ يدرد مدراد هللا تعداك علدى هنريقدة 
 التقك . 
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يقدر أ ددا علدى أأ واعل  أأ وجه ا الزمة كدني ال،درط وجلاكده   وللده أإأ انرتيتده ندال الكدلأ يل مدم هللا شديئاو أأ هللا ال  
ييلددغ إك الندداق شدديئا عددم هللا مل أيمددره كتيلي دده، ووددد دع القددررأ علددى هددذا   وللدده تعدداك أولددل تقددلع علينددا كعددض ا)واويددل 
)خذم منه ابليمني م لقطعنا منه اللتني نما منك  مم أ د عنه  اجمليمو. ولعل  كمة تلي أأ التقلع على هللا يف ي 

نظا  اخللق، وهللا ي ار على ئللواته ولي  تلي ب قه مم ا عاصي اليت ؤليقدا ا ظدامل والعيدث   إك ن اد عظي  خيتل كه 
ا)رض )أ تلدي إوددا  علددى مدا هددل معلدل  الف داد ال خيفددى علدى الندداق نقد  يدنعلنده حددا ي دتطيعلأ مددم  دلع ووددلة، أو 

 تلقلنه نلذلي ال يقره هللا ويمليله.  يلة ومصانعة. وأما التقلع على هللا نيلو  الناق    قة حاتا ي
ومجلة أهل أعل  حا تفي لأ نيهو كدع اشتماع مم مجلة أنال الكلأ يل مم هللا شيئاو )أ مجلة أنال الكلأ يلو ت،تمل  

 على معو أأ هللا ال يرضى أأ يفرتي عليه أ د، وتلي يقت ي أنه أعل  منق  حباع مم خيرب عم هللا  نده أرسدله ومدا ييل ده
عددم هللا. وتلددي هدددل مددا خيلضددلأ نيددده مددم الطعدددم والقدددح واللصدد  ابل دددحر أو ابالنددرتاء أو ابةنددلأ، نمدددا صدددق أمددداو 
ا لصللة القررأ الذي دع عليه ال مق الظاهر   أانرتاهو أو الرسلع صلى هللا عليه وسل  الذي دع عليده ال دمق ا  دترت 

ليه وسل  اليت دع عليقا ئتل  خلضق . ومتعلق اس  التف يل حمدذوي،   أانرتاهو أو جمملن أ لاع الرسلع صلى هللا ع
أي هل أعل  منك . واإلناضة   امجديث: اخللض نيه واإلبثار منه وهي منقللة مم: ناض ا اءا إتا سداع. ومنده  دديث 

 م تفيض م،تقر شائ ، وا عو: هل أعل  حباع ما تفي لأ نيه. 
و كددع اشدتماع مدم مجلدة أهدل أعلد  حدا تفي دلأ نيدهو )أ اإلخيدار ككلنده أعلد  مدنق  ومجلة أبفى كه شقيدا كيين وكيدنك  

ككنه ما يفي لأ نيه ي،تمل على معو تفليض امجكد  كينده وكيدنق  إك هللا تعداك. وهدذا  ديدد دد  وحتدذير مدم اخلدلض   
 الياهنل ووعيد. 

   
 

 3999صفحة : 
 
راد كده هندا امجداب  حدا يعلمده مدم  الندا بمدا دع عليده وللده أكيدين وكيدنك و )أ وال،قيد: ال،اهد، أي ا  رب ابللاود . وا د  

 امجك  يكلأ كني خصمني وال تكلأ ال،قادة كينقما كل ) دأا واع تعاك أوجئنا كي على ه الء شقيداو. 
م التقديدد واللعيدد، وإجراء وصفي أال فلر الر ي و عليه تعداك اوت داه مدا ت دمنه وللده أبفدى كده شدقيدا كيدين وكيدنك و مد 

 وهل تعريض كطلب اإلوالن عما ه  نيه مم اخللض ابلياهنل. 
[و أعيدد 9أول ما بنا كدعا مم الرسل وما أدري ما يفعل يب وال ككد  إأ أتيد  إال مدا يدل ى إيل ومدا أم إال ندذير ميدني  

 علأ مم دوأ هللاو ا ايى. ا)مر  أ يقلع ما هل  جة عليق   ا علما رنفا   تف ق ولله أول أرأيت  ما تد
وهددذا جددلاب عمددا ت ددمنه وددلد  أانددرتاهو مددم إ ددالتق  صدددوه نيمددا جدداء كدده مددم الرسددالة عددم هللا إ الددة دعددتق  إك ن ددية   

الرسلع صلى هللا عليه وسل  إك االنرتاء على هللا. وإيا مل يعط  على مجلة أول إأ انرتيتدهو )أ ا قصدلد االرتقداء   الدرد 
رد إك أولا منه نكداأ هدذا بالتعددد والتكريدر، وسديأا كعدده وللده أودل أرأيدت  إأ بداأ مدم عندد هللا وبفدر  كدهو.  عليق  مم
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ونظق تلي ما   سلرة ا  منني أكل واللا مثل ما واع ا)وللأو إك أول  م ا)رض ومم نيقا إأ بنت  تعلملأو وولله أول 
 ملكلى بل شيءو ا . مم رب ال ماواى ال ي و وولله أول مم كيده 

 واليدن كك ر الياء وسيكلأ الداع، معناه اليدي  مثل: اخل  يعين امجفي  واع امرل القي :           
يملع ال دال  اخلد  عدم صدلاته ومنده: اخلدل حعدو اخلليدل. ناليددن: صدفة م،ديقة حعدو اليدادن، ومدم أمسائده تعداك أاليددي و   

 ما بنا حمدر شيئا مل يكم كني الرسل. خالق ا)شياء وئرتعقا. نا عو: 
وأمددمو اكتدائيددة، أي مددا بنددا رتيددا مددنق  كددديعا دددق  اثددل ددد  نكمددا مسعددت  ابلرسددل ا)ولددني أخددربوا عددم رسددالة هللا إايهدد   

 نكذلي أم نلماتا يعجيلأ مم دعلا. 
أ ددا إال ت دليل واليده علدى عدامتق  )أ وهذه ا ية صامجة للرد على نصارا زماننا الذيم هنعنلا   نيلته حطاعم ال من،د 

الطداعنني لي دلا مددم ال يداوة ابلدذيم خيفددى علديق  هبتداه  بقددلد  إنده تدملوو الن دداء، أو أنده واتدل الددذيم بفدروا، أو أنده أ ددب 
 زينب كنا جحش. 

اض ندإأ ا ،دربني  وولله أومدا أدري مدا يفعدل يب وال ككد و تتمدي  لقللده أودل مدا بندا كددعا مدم الرسدلو وهدل حنمللدة االعدرت  
بانلا ي أللأ النيب صلى هللا عليه وسل  عم م يياى استقملاء نيقلع أ ده  إتا ضلا موته: أيدم موديتب ويقدلع أ دده : 
مم أيب، أو حنل تلي نأمر هللا الرسلع صلى هللا عليه وسل  أأ يعلمقد   نده ال يددري مدا يفعدل كده وال هبد ، أي   الددنيا، 

أول ال أملي لنف ي نفعا وال ضرا إال ما شاء هللا ولل بندا أعلد  ال يدب السدتكثرى مدم اخلدق ومدا  وهذا معو ولله تعاك
 م ين ال لءو. 

ولذلي باأ ولله أإأ أتي  إال ما يل ىو اسدتئنانا كيانيدا وإاامدا  دا   وللده أومدا أدري مدا يفعدل يب وال ككد و  أ وصدارا  
ختصدي  لعملمده، ومثدل علمده  نده رسدلع مدم هللا وأأ ا ،دربني   الندار وأأ وراء ما يدريه هل اتيان مدا يعلمده هللا كده نقدل 

ا لى كعثا. ومثل أنه سيقاجر إك أرض تاى خنل كني  رتني، ومثل ولله تعاك أإم نتحنا لي نتحا مييناو، وحنل تلي  ا 
قللده أومدا أدري مدا يفعدل يب وال ككد و ومدم  يرج  إك ما أهنلعه هللا عليه، ندن ما أهناع كه كعدض ا ف دريم هندا مدم ا دراد ك

 بلها من لخة أو حمكمة ومم  ك  ن و اخلرب. 
   
 

 4000صفحة : 
 
ووجه عط  أوال كك و علىأيبو إبوحا  أالو النانية م  أهما متعلقاأ كفعل صلة أماو ا لصللة ولي    الصلة نفدي،   

ا ووعا مفعلال للمنفدي   وللده أومدا أدريو تنداوع النفدي مدا هدل   نلماتا مل يقل: ما يفعل يب وكك  )أ ا لصلع وصلته  
 يمل تلي الفعل ا نفي نصار النفي شامال للجمي  نح م إدخاع  دري النفدي علدى ا عطدلي، بمدا   دم دخدلع اليداء 

أأ هللا الدذي خلدق  اليت شأها أأ تملاد نيجر هبا االس  ا نفي ا عطلي على اس  أإأو وهل مثيا   ولله تعاك أأو مل يروا
ال ماواى وا)رض ومل يعدي خبلققدم كقدادر علدى أأ حييدي ا دلتىو للودلن أأأو العاملدة نيده   خدرب النفدي وهدلأأو مل يدرواو، 
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وبذلي زايدة أممو   ولله تعاك أما يلد الذيم بفروا مم أهل الكتاب وال ا ،ربني أأ ينملع عليك  مم خقو نإأ أخقو 
 نملعو وهل نعل مثيا ولكنه  ا انتفا وداد   التنمليل صار التنمليل با نفي لديق . وو  معملال لفعل أي

وعط  أوما أم إال نذير مينيو على مجلة أما بنا كدعا مم الرسلو )نه ال درض ا  دلق لده الكدال  خبدالي وللده أومدا  
 أدري ما يفعل يب وال كك و. 

 صر إضا ، وهل وصر ولب لرد ولد  أانرتاهو. وا عو: وما أم نذير ميني ال مفرت، نالقصر و 
أول أرأيت  إأ باأ مم عند هللا وبفر  كه وشقد شاهد مم كين إسرائيل على مثله ندأمم واسدتكرب  إأ هللا ال يقددي القدل   

تددعلأ  [و أعيد ا)مر  أ يقلع د   جة أخرا لعلقا ترده  إك امجق كعد ما تقدد  مدم وللده أودل أرأيدت  مدا10الظا ني 
 مم دوأ هللاو ا ية وولله أول إأ انرتيته نال الكلأ يل مم هللا شيئاو وولله أول ما بنا كدعا مم الرسلو ا ية. 

وهذا استدراو د  لللصلع إك امجق   درجاى النظر نقد ابدأه   أ ما أ الله مم أأ يكلأ رسدلال مدم عندد هللا لدي    
الة مدم هللا. م أعقيده  أ القدررأ إتا نرضدنا أنده مدم عندد هللا وودد بفدر  كدذلي بيد  ححاع إت مل يكم أوع الناق جداء كرسد

 يكلأ  الك  عند هللا تعاك. 
وأوحد    هدذا أنده لدل شدقد شدداهد مدم أهدل الكتداب كلودلن الرسداالى ونددملوع الكتدب علدى الرسدل، ورمدم كرسداليت بيدد   

نقذا بقلله أأو تقلللا لل أندملع عليندا الكتداب لكندا أهددا  يكلأ احنطاهنك  عم درجته، وود جاءب  بتاب نأعرضت  عنه،
منق و، وهذا حتريي للقم . ونظق هذه ا ية رية سلرة نصلا أول أرأيت  إأ بداأ مدم عندد هللا م بفدر  كده مدم أضدل  دم 

لطدة مدد  هدل   شدقاق كعيددو سدلا أأ هدذه أوحد  نيقدا وللده أوشدقد شدداهد مدم كدين إسدرائيلو ندإأ ا ،دربني باندا لده ئا
كعض اليقلدي   مكة ود  صلة ككثق منق    التجارة اب دينة وخيرب نلما ظقرى دعلة النيب صلى هللا عليه وسل  بدانلا 
ي ددأللأ مددم لقددله مددم اليقددلد عددم أمددر ا)دايأ والرسددل نكدداأ اليقددلد ال حمالددة خيددربوأ ا ،ددربني كدديعض ا)خيددار عددم رسددالة 

 نرعلأ. ملسى وبتاكه وبي  أظقره هللا على 
ناليقلد وإأ بانلا ال يقروأ كرسالة حممد صلى هللا عليه وسل  نق  يتحدثلأ عم رسالة ملسى عليده ال دال  حدا هدل  اثدل  

 مجاع النيب صلى هللا عليه وسل  م  ولمه ونيه ما يكفي لدن  إنكاره  رسالته. 
 ناالستفقا    أأرأيت و تقريري للتلكيو ومفعلال أأرأيت و حمذوناأ.  
والتقدير: أرأيت  أنف ك  ظا ني: وال مق ا  دترت   أإأ بداأو عائدد إك القدررأ ا علدل  مدم ال دياق أو إك مدا يدل ى إيل  

  ولله رنفا أإأ أتي  إال مدا يدل ى إيلو. ومجلدة أوبفدر  كدهو   ملضد  امجداع مدم ضدمق أأرأيدت و. وجيدلز أأ يكدلأ عطفدا 
شدداهد مدم كددين إسدرائيلو. )أ م ددملأ بلتددا اةملتدني واودد  ندال يدددخل    يددمل علدى نعددل ال،درط. وبددذلي مجلدة أوشددقد 

 ال،رط، وجلاب ال،رط حمذوي دع عليه سياق اةدع. والتقدير: أنرتوأ أنف ك    ضالع. 
أأ  ومجلة أإأ هللا ال يقدي القل  الظا نيو تذييل ةملة جلاب ال،رط ا قدرة وهي تعليل أي ا. وا عو: أتظنلأ إأ تيدني 

القددررأ و ددي مددم هللا ووددد بفددر  كددذلي ن،ددقد شدداهد علددى  قيددة تلددي تلونددلا أأ هللا مل يقدددب  )نكدد  ظددا لأ وأأ هللا ال 
 يقدي الظا ني. 
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وضمقا أباأو وأمثلهو عائداأ إك القررأ الذي سيق تبره مراى مم ولله أتنمليل الكتاب مم هللاو وولله أائتلين ككتاب  
 مم ويل هذاو. 

 أواستكرب و عط  على مجلة أوشقد شاهدو ا  ومجلة أوشقد شاهدو عط  على مجلة أإأ باأ مم عند هللاو.  ومجلة 
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