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وال جتاالول ا  ال حتاااوا ا ها ااا اوناا م ن أهاال الاتاال    الي اا و لالاصااالاايإال اب  ابلصاافة
أبن هكثرلا يف العاااو  إال الذين ظلم ا منهمكمقاب ة الشدة ابل ني لالغضب ابحل م   هي أحسناليت 

كاالت  اة لاجنييال   وق لا ا آمنال ابلاذي أ الي إلينال وأ الي إلايامفال أبس مبقاب ت م ابوثل كبحاا  مماام م 
وإهلنل وإهلام واحد وحنن له  هلل تعاىلمسلم ن قاولن.ما 

وكذلك  هي هكذا أ للنل إليك الاتل  القرآن مصادقا  ل كتاب الناابقةفللاذين آتينالهم 
وماان مبااا ه االي  لياا   يؤمناا ن  ااهواااا الكتاااس النااماليي  اان لاايا مبعا ااد  الاتاال هعطيااااهم 

إال ااكرهااااا ماااا  ل اااا م ا  وماااال آبحااااد   تناااالبكتاباااا  هاضااااا   ماااان يااااؤمن  ااااهاوشااااركني  هااااؤال 
 اوعا دلن يف كفرهم. الالفرون

ومل كنت  ص ى هللا ع يه لآله(اي حممد(  تتل  تقرهمن قبلاه  قبال القارآن مان كتال  وال
لشااا  يف  الرات هي لااا  كاااا  تقاااره لتكتاااب  إذا  بياااد    يميناااكهي ال تكتاااب ااااي ا   ختطاااه

الذان اتبع ن احلق فال فرق عادهم  ذا الذان اأهنم اجنبطاي لكل ما الارادل هي هما  املبطل ن سالت  
 هلا اوعجاالة هن اكاا ن اا  اااا قااا ا  لكاتبااا  ها الي ف اايا القاارآن  ذا  بم عااا  ماان الكتااب النااابقة هخااذ  

 ما ا. )ص ى هللا ع يه لآله(الايب

 ل ه   القارآنآ ت  ينالت   هولاة لا احايف صادور الاذين أوتا ا العلام  مفظ اا الاايب
 ه فن م برت  الاظر. إال الظلمل نااكرها  ومل آبحد   تنلمن ال مي   ع يه لآله()ص ى هللا

وقلل ا ل ال أ لي عليه  ص ى هللا ع يه لآله(ع ى الرس ي( آ ت من ر اه  ع يه كعصاا م ساى(
وإ اال أ  فاااذا  ه  اوصاا حة يف   لانااا ه لنااا  قاال إ اال اع ت عنااد هللالمااا هااابه ماان ا اا ا ق  النااالا(

 ظاهري لقد هتي  مبا اثب  هين  يب لكفى. مبنيماذ  لكم عن عذاس هللا   ذير

أومل يافهاام  صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(آااااة والاااة ع اااى صااادقه(  أ ا أ للنااال علياااك الاتااال  لالااااا  
نااابقني وائماا  ف ا  آاااة ال تاللي ااال  سااائر اااي  الايت  للا  ع ااى ا  بياا  ال يتلاى علاايهمالكتااس 

إن يف ذلك  الكتاس اوعجل اونتمرلرمحة وذكرى   تذكريالق م يؤمن ن .فاهنم اواتفع ن ابلقرآن 



  قل كفاى اب   ياين و يانام داهيدا  اااهدا  لصادقيي  ذ لا ال هين صااوق    ار هللا اوعجالة ع اى
والااذين اب  لع اام بااذل  فااال ىفااى ع يااه ماااكي فاااذا كااا  كاااذ يعلاام ماال يف السااملوات واألر ااادي 

الاااذان خنااارلا ه فنااا م  أولئاااك هااام ا لسااارون  ا مااادل   وكفاااروا اب ا صاااااا  آمنااا ا ابلبل ااال
 لهه ي م.
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ويساااتعنل  ك   هي الكفاااا ابلعاااذا  اق لااا ن  ن كاااا   بياااا  فاااأ لي ع يااااا العاااذاس ولااا ال
  غتااةالعااذاس  ولياايتينهمعاااوال   جلاال هم العااذا ك اام قااد  ااي نال  مساامىلقاا   أجاال
 إبتيا ه. وهم ال يشعرونفجأة 

يستعنل  ك ابلعذا  وإن جهنم حمليطة ابلالفرين .سيحيط ام ف ماذا تعجي  م 

ي م  حمليطة»ظر  لق له »يغشلهم  حييط امالعذا  من ف قهم ومن حتت أرجلهم  مان
 هعمالكم. كنتم تعمل نولا  ما  ذوق ا ملهللا نم  ويق يمجي  ام ا ب 

عباالوي الااذين آمناا ا إن أرعااي واسااعة    فاااذا   تقااد لا ع ااى  قامااة الاادان يف لطاااكم فنااافرلا
فإ ي فلعبدون .لال تشرك اي ل ذا   تتمكا ا يف ب دكم ف اورلا  ىل ب د آخر 

كل  فس ذائقة امل ت  تااي او   ال حمالةلينلمث إ  ىل ولائاا ترجع ن .يف ااخرة 

والااذين آمناا ا وعملاا ا اللاالحللت لنباا ئنهم  ااالنم   ماان اجلنااة  رفاال  عاليااا  تشاار  ع ااى اماااة
جتااري ماان حتتهاال   حتاا  ت اا  الغااراألهناالر لللاادين فيهاال   ابقااني هبااداعاام    ت اا  الغاار أجاار

  ول هللا تعاىل. العلملني

الذين ( صفة )العام نيصربوا  ع ى ما همرهم هللا بهوعلى رهبم يت كل ن .يف هم  هم 

وكااايين   كاااممااان وا اااة  ميااا انال حتمااال  ال تاااتمكن مااان  عاااداورزقهااال  لضاااعف ا هللا
 ق الكم  وه  السميعفالق ي لالضعيف س ا  يف   زاق هللا تعاىل له  وإ كمبدلن  عداو  يرزقهل
العليم .أبم الكم 

 ساايلتهمولاائن  هي اوشااركنيماان للااق السااملوات واألر  وساا ر  ذلاال الشاامس والقماار
اصاارف ن عان ت ميااد  بعااد هن اعرتفاا ا  يؤفااا ن ىل هااان  فايىفاااهنم كااا  ا اعرتفاا ن ابهلل  ليقا لن هللا

 أبن كل اي  ماه تعاىل.

 هللا يبسا   ا ساالارز  ملاان يشال  مان عباالوه ويقادر  اضايقلااه   وان اشااهللا  ااال  إن
 فريزق م منب اوص حة. دي  عليم



   ولاائن ساايلتهم ماان  االاي ماان الساامل  ماال  اوطاار فاايحب  ااه األر   ابلاباااماان  عااد م  اال 
ع اى هن اعرتفا ا ابحلاق  قل احلمد  فكيف  ع  ن ا صااا اركا  له سبحا ه  ليق لن هللاابليباس 

ل أكثرهم ال يعقل ن  م للذا اشرك ن.ال انتعم  ن عق ن 
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ومل هذه احليلة الد يل إال هل  ولعب   كما ا    لا عب الصبيان ابلدمىي لاات ي بعد ق يل وإن
 لع م ا ذل . ل  كل  ا يعلم ناحلياة احلقيقية  الدار اعلرة هلي احلي ان

فاإذا ركبا ا يف الفلاك  النافياةوعاا ا هللا صللاني   لماد  باال ااارالاه الادين  ف ام كماان
 اروع ن  ىل ارك م. فلمل جنالهم إىل الرب إذا هم يشرك نهخ ص وااه لطراقته هللي يف وعائه 

ليافاااروا آااال آتينااالهم  هي اشااارك ن ليك  ااا ا كاااافران بنااابب اااارك م  عماااة الاجااااةوليتمتعااا ا 
 اقبة ارك م.ع فس ف يعلم نبنبب عباوة ا صااا بد ياهم ل است م 

أومل يروا   هؤال  الكفا  أ ا جعلنل حرمل  آمنل  له  مكة اوكرمة اؤمن هه  ا من تعادي الاااس
ابلتغااو  قاتال  لهنباا   النالس مان حا هلماؤخاذ بنارعة  ويت طافع ي مي ف ل هصااام م فع ا  ذلا  

أفااا  بعااد هااذا الاااعمابلبل اال  الاايت هااي ا صااااا يافاارونيؤمناا ن و نعمااة هللا   ميااإ  ن ااارك م
 كفران ل اعمةي فان هللا ه عم ع ي م فيشرك ن ا صااا معه.

  ومن أظلم ممن افاىى علاى هللا كاذاب   أبن زعام هن لاه ااراكاأو كاذ  ابحلاق  صا ى الرسا ي(
لهاذا ددااد  للاالفرينحمال  قاماة  ألايس يف جهانم مثا ىاحلاق  ملال جال هلالقارآن  هللا ع يه لآله(

 أبن حم  م الاا .نم 

والذين جلهدوا فينل  و اا واهدلا الكفا  لالافا لنهدينهم سبلنل  طرق ا اريي فا اه ك ماا
 ابلاصر لالع ن.  وإن هللا ملع احملسننيتقدا اجن نان  ىل انمية ا فتح الطراق همامه هكثر فأكثر 

 

 : س رة الروم30
أمل *  سم هللا الرمحن الرحيم ص ى هللا ع يه لآله(لالرس ي   مل بني هللا(. 

لبااات الاااروم   فاااااهتم  )صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(الاصاااا  ي ه اااب م افااا س الفااارس يف زمااان الاااايب
كااان هقاارس  ىل وااان اجنسااالاي فنااالهم هللا تعاااىلي أبن الاارلا   )ع يااه النااالا(اوناا م ني  ن وااان اوناايح 

 سيغ ب ن ع ى الفرس بعد سا ا .



 يف أوى األر  ه ض العرس قرس الشاا هوىنوهم  هي الرلامان  عاد  لابهم  مغ ا بيت م
سيغلب ن .الفرس 

يف  ضااع ساانني  هاا  مااا بااني الااثال، لالعشااري لقااد كااان كمااا هخاا  هللا تعاااىلاألماار    فااان
اا ا  وي مئاذهن ه ب ا فكال ااي  إبذن هللا  ومن  عدقبل هن اغ ب الفرس  من قبلالتقدار ماه 
 .يفرح املؤمن نالرلا ع ى الفرس  هن اغ ب

نلاار هللا   اااه  صااار اونااايحيني الاااذان هااام هقاارس  ىل اونااا مني   ينلااار مااان يشااال  مناااب
 بعباو ي فياصرهم منب اوص حة. الرحيمالذي ال اغ ب  وه  العليلمشي ته 
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وعاااد هللا  صااارة الاااارلا ال خيلاااف هللا وعااااده  المتااااال القباااايح ع ياااه ولااااان أكثااار الناااالس ال
 هن هللا ال ى ف لعد . يعلم ن

  يعلماا ن ظاالهرا  هي مااا اشاااهدل هماان احلياالة الااد يل وهاام عاان اعلاارة هاام  االفل ن  للااذا ال
 اعم  ن نا.

أومل يتفاااروا يف أ فسااهم  هف اام حياادا ا الفكاار يف ه فناا م ماال للااق هللا السااملوات واألر  وماال
قاد  اي فاال تبقاى  مسامىهماد  وأجال ذ ل    تكن آخرة كان خ ق احلياة عبثاا   ل إال ابحلق ينهم

 .لالفرونمبالقاة ولائه  وإن كثريا  من النلس  لقل  رهبمبعد  مياة 

أومل يسريوا  انافرلايف األر  فينظروا كيف كلن علقباة الاذين مان قابلهم    كعااو لوا وي ما
ونامية  قا ةمان هاؤال  الكفاا   أداد مانهمهلل ا   كال  ابة الدالة ع ى عذاام ارلا آاث هم ا ر 

وجل  م هؤال   وعمروهل أكثر ممل عمروهلق ب ها ل ل اعة لاستخراج اوعاون  وأاثروا األر لمالية 
ساهم ولاان كال  ا أ فمياإ عاذام  فمل كلن هللا ليظلمهماوعجلا ي لكا م كذب ا  رسلهم ابلبينلت

 ابلكفر لاوعاصي للذا هخذهم هللا ابلعذاس. يظلم ن
مث كاالن علقبااة الااذين أساال وا الساا أى    كبشاار ي هي عم اا ا العماال النااي أن كااذ  ا   ت هللا
 فان العصيان  ر  ىل الكفر. يستهلئ نآباي  هللا  وكل  ا هبل
هللا يبدأ ا لق  ااش  ممث يعيده  ابعث ممث إليه ترجع ن .ىل ولائه  

وي م تق م السلعة  القيامةيبلس   هي اتحريلني فال  دلن و ااباجملرما ن  الاذي هورما ا
 ابلكفر لالعصيان.

ومل يان هلم من دركلئهم  ا صااا اليت هارك ها ابهلل دفعل  ليادفع ا عاا م العاذاس وكال  ا
 رلن اا مني اشاهدلن بطالهنا.اكف كلفرينا صااا اليت وع  ها اركا  هلل   شركلئهم

وي م تق م السلعة ي مئذ يتفرق ن .اوؤما ن لالكافرلن 

فيمل الاذين آمنا ا وعملا ا اللالحللت فهام يف روعاة  وااةحياربون  انارلن سارل ا  اظ ار ع اى
 لو ه م.
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وأمل الذين كفروا وكذ  ا   تنل ولقل  اعلرة  ه كرلا البعإ أبنفيولئك يف العذا  حمضرون 
 حيضرلن هاا .

فساابحلن هللا   ه لهااه تالا ااا  عاان الشااراحااني وساا ن   تاادخ  ن اوناااوحااني تلاابح ن 
 تدخ  ن الصباح.

 ولااه احلمااد يف السااملوات واألر  ااه اونااتحق ال ميااد يف اوكااا ني    وعشاايل   لاايال وحااني
 ي هي يف ا لقا  ك  ا.تدخ  ن يف لق  الظ ر تظهرون

خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي   كالبيضاة مان الدواواة لالفار  مان البيضاة وحيياي
همياااا   مااان  خترجااا نكماااا همااا  ا  ض   وكاااذلكبيااابا الاباااا    عاااد م  ااالابلاباااا   األر 
 قب  كم.

ومن آ ته أن للقام من ترا  مث إذا أ تم  شر تنتشرون  يف ا  ض.ماتشران 

وماان آ تااه أن للااق لااام ماان أ فسااام  ماان وانااكم  أزواجاال  زلواااتكملتسااان ا إليهاال 
 إن يف ذلك ع تارمم بعضكم بعضا   ورمحةحيب بعضكم بعضا   وجعل  ينام م وةلتألف ها 

 فاهنم اواتفع ن ابااي . لق م يتفارونواال  ع ى لو و هللا للطفه 

ملوات واألر  والاات ف ألساانتاموماان آ تااه للااق الساا  أبن كااان لكاال مجاعااة لغااةي هل نجااة
فان العا  ه   إن يف ذلك ع ت للعلملنيمن ال  ن ا اص بكل مجاعة لبكل فرو  وأل ا امخاصة 

 اواتف  ابااي .

ومن آ ته منلمام  مكم  ابلليل والنهلر وا تغلؤكم  ط بكممن فضله  زقهي ففي كل من 
  ال تدبر لتعقل. إن يف ذلك ع ت لق م يسمع نيل لالا ا ي اااا اجن نان لاكتنب ال 

  ومن آ ته يريام الرب  ل فل  من الصاعقة لالنيل لما هابه  و معل   يف اوطر لحتنني انا ا
 ويناالي ماان الساامل  مااال   فيحيااي  ااه األر   ابلاباااعاااد م  اال  ابليباااس إن يف ذلااك ع ت لقااا م
 انتعم  ن عق نم. عقل ني
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ومن آ ته أن تق م السمل  واألر  أبمره  هي قيام ما أبمار هللا ل  اوتاهمث إذا وعالكم وعا ة 
فاميااككم بعااد اوا   آاااة  إذا أ ااتم خترجا نهي قبا  كم  األر بطان  ماانجنمياائكم ل خاراوكم 

 من آايته.

ملوات واألر  كل له قل ت نوله من يف الس .خا ع ن ماقاولن 

وه  الذي يبدأ ا لق  ااش همث يعيده    بعد او    ميا وه  هي البد  لاجنعاوة أه ن
ماان كاال لصاافي   ااه ال منااالي لااه ماا   األعلااىال صااف  ولااه املثاالتعاااىل  ااا تتصاا  لن  عليااه

وها  يف الناما  لال يف ا  ض مان اشاب ه يف اوثال  فاال يف السملوات واألر اشا كه يف ع   اوثل 
 يف هفعاله. احلايمالذي الاغ ب  العليل

 عر  هللالام  ها اا اوشارك ن   ماث   ماتلعاامان أ فساام  لابطالن عبااوتكم لنصاااا
هاال لااام ماان ماال ملااات أ اال ام  ماان عبياادكم الااذان اااارتاتم هم مبااا كنااب  هاااداكم ماان اواااي ماان

 فامن ا م اي لالنياوة  يف مل رزقنلكمأبن اك ن العبد اراكا  لكمي لاحلاي ه ه م   لكم  ل درك
ك يفااتام هي ختااف ن ت اا  العبيااد  ختاالف هنممتنااالان  ساا ا يف الارزق  أ ااتم فيااهتك  ا ا هاام ل

يي كمااا ىااا  ا ماارا  بعضاا م ماان بعاااي لميااإ  يااب اوشاارك ن ع ااى هااذا النااؤاي ابلافاا  أ فسااام
 فلاال هكااذا  كااذلكفااالالزا ع ااي م هن ال  ع اا ا عبيااد هللا اااركا  لااهي  ذا العبااد الانااالي الناايد 

 انتعم  ن عق نم. لق م يعقل ن شرم ا  اع ت

ل اتبع الذين ظلما ا    ه فنا م ابلشارأها ا هم  بادلن مجاة لوليال يف مااي كا هنم غاري 
ال هااوي نام بعاد   االي هللا نامي لذلا  مياإ تارك م هي  فمان يهادي مان أعال هللاواه ني  علم

 ادفع ن العذاس عا م. ومل هلم من  صرينم     ا بعد هن عا دلا احلق 

فاايقم  قاا ااوجهااك   ذاتااللاادين  ابتباعااهي ماااي ك  ااه  حنيفاال  مااائال  عاان الباطاال  ىل
الكيفياةي فااان اجن ناان  اد ماان ع اى ت ا   الاي فطار النالس عليهاالخ قتااه  فطارت هللااحلاقي فااتب  

فاان كال   ناان  اد مان  فناه  ال تباديل  لاق هللاهعماق  فنه االعتقاو ب و و  له ل ك ن عاا  قادار 
الااذي ق اااا إبقامااة  ذلااكذلاا  باادلن تباادالي ماا  هن اوشاار  هاضااا  ال اقااد  هن اباادي خ قتااه لفطرتااه



اساتقامته لعادا تادبرهم  أكثر النالس ال يعلما نولان الطراقة اونتقيمة  الدين القيملو   همامه 
 يف ماي ك  كم ها ا اون م ن:

منيبااني  اوعاااني إلياااه  ابلت باااةي كاااأن العاصاااي ذهاااب عااان طرااااق احلاااقي فااااذا  س  وااا   لياااه
واتق ه  خاف ا ماه فال تفع  ا ما ال ارتضيهوأقيم ا الل ة والتا   ا من املشركني  الذان  ع  ن هلل

 اراكا .

من الذين فرق ا وينهم  أبن اتب  كل فرقة لطراقة  وكل  ا دايعل   فرقااكال حال  آال لاديهم 
 بظن هن ما عادهم احلق. فرح نمن الطراق لالدان 
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وإذا ماااس  هصااااسالنااالس عااار  اااادةوعااا ا رهبااام منيباااني إلياااه  اوعاااني  لياااه لماااد  فاااال 
مجاعااة  إذا فريااق ماانهمأبن خ صاا م هللا ماان الشاادة  مث إذا أذاقهاام منااه رمحااةصااااا اروعاا ن  ىل ا 

  ع  ن له اراكا .  رهبم يشرك نما م لهم من اعتاولا عباوة ا صااا 

ليافااروا آااال آتيناالهم  فاااان الشاار  كفاااران لاعمااة الاجااااةفتمتعاا ا  ت اااذذلا ابحلياااةي لهاااذا همااار
 العاقبة الني ة لتمتعكم. علم نتعاد او    فس فددادي 

أم  هن ااارك م لاايا عاان ع اامي باال  انا   أ للناال علاايهم ساالطل   مجااة ع ااى الشاار فهاا 
 أبن اق ي بصحة ارك م. يتالم آل كل  ا  ه يشرك نفذل  الن طان 

وإذا أذقنال الناالس رمحااة   كاعمااة لخااالص ماان اادةفرحاا ا هباال  بناابب اوإن تلاابهم ساايئة 
 من الرمحة. إذا هم يقنط نبنبب هعمانم الني ة  ل قدمت أيديهمآادة 

 أومل ياروا أن هللا يبساا   ا ساالاارز  ملان يشاال  ويقاادر   اضايق ع ااى مان اشااا إن يف ذلااك
والال ي  ذ ل    اكن اجنلاه  اب هن اكا ن ا كثار ساعيا  همنان  زقاا ي لاحلااي ه اه لايا كاذل   ع ت
 فاهنم اواتفع ن ابااي . لق م يؤمن نوائما  

فاا ت  هعااطذا القاارى    هقاارابحقااه  ذ جتااب صاا ة الاارمم واملساااني  الفقااري وا اان
ذاتاااه  لاااري للاااذين يرياادون وجاااه هللا عطااا  مقااا ق هااؤال   ذلاااكلهااا  اواقطاا  يف سااافر   الساابيل

وأولئك هم املفلح ن .الفائللن 

وماال آتيااتم  هعطيااتم  ماان راب ن  عطااا  الااراب لهااذا هنااي عاا لري اا  الااالا ل عاقبااة يف أماا اي
ذاتاهي أبن  ومال آتياتم مان زكالة تريادون وجاه هللا ذ ميحقه لال الاد اواي ابلراب  النلس ف  ير   عند هللا
 الذان الادلن هم انم. هم املضعف ناوؤولن ل لكاة  فيولئكهعطيتم ط ب   ا  

هللا   هايااتام مث حييايامالاذي للقااام مث رزقاام مث    ل حناااسهال ماان داركلئام  الاايت
مان داي  الاذي ذكاران مان ا  اق لالارزق لاجنماتاة لاجنمياا   من يفعل مان ذلاام عبدمت ها اركا  هلل 

  ع   ه اراكا  هلل. عمل يشرك نترف   وتعلىله لهه تالا ا  عن الشرا   سبحل ه

ظهاار الفساالو  رلس لالاالالزي كااالغرق لاحلاارق لالقحااط لاحلاا يف الاارب والبحاار آاال كساابت أياادي



 عض الاذي ولا   ليذيقهمهي بنبب ا عماي الني ة اليت وا  اا الااسي ل منا هظ رها هللا  النلس
 عن هعمانم الني ة. لعلهم يرجع نمن الني ا   عمل ا
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قاال  صااا ى هللا ع يااه لآلاااه(اي حمماااد( ساااريوا  ساااافرلا يف األر  فاال ظروا كياااف كااالن علقباااة
كاالن أكثاارهم كقاا ا عاااو لواا و للاا اثي فااان آاث هاام ا ربااة والااة ع ااى هخااذ العااذاس ناام   الااذين ماان قباال

للااذا هه ك اام هللاي لهاذا دداااد ل مشااركني أب ااه سيصايب م مثاال ذلاا  العاذاسي همااا هااري ا كثاار  مشاركني
 فقد ياهم هللا تعاىل.

فيقم تعدي عاه  الوجهك للدين القيم  اونتقيممن قبل أن أييت ي م ال مروَّ له   ال اقد
اتفرقا ن بعاا  ىل امااة  ي مئاذ يلادع ن« متع اق باا )( ( من هللاهن ارو  همدي له  ا ا القيامة 

 لبعا  ىل الاا .

ماااان كفاااار فعليااااه   هي ع ااااى  فنااااهي ال ع ااااى هااااريكفااااره   لابي كفاااارحلل  وماااان عماااال صاااال
 ا ي  ن احملل احلنن.  هدونال لغريها  فأل فسهم

هي واالا    ليناالي الاذين آمناا ا وعملا ا اللالحللت ماان فضالهل مناا ا يا  هللا ناام اواالي احلنان: 
 هي اكره م فيجازا م ابلعقاس. إ ه ال حيب الالفرينزائدا  ع ى استحقاق م 

ومن آ ته  الدالة ع ى لو و  لع مه لقد تهن يرسل الر ح مبشراتأ  ابوطروليذيقام 
تعاااىل فااان  أبماارههي الناافياة  ولتنااري الفلااكالاايت هااي اوطار  ماان رمحتااههي ابشاركم لاااذاقكم 

 عمته تعاىل ميإ  ولعلام تشارونابلتجا ة يف البحر  من فضلهتط ب ا  ولتبتغ االراح تنريها 
 مح كم ع ى النفياة.

ك رساا   إىل قاا مهم فناال وهم ابلبيناالتولقااد أرساالنل ماان قبلاا   ابوعجاالا فل تقمناال ماان الااذين
اسام كااني  اصارهم ابحلجاة  وكلن حقال  علينال  لار املاؤمننيابلكفر لالعصياني أبن هه كااهم  أجرم ا
 لالغ بة.

هللا   هاااالاااذي يرسااال الااار ح فتثاااري   داااي ساااحلاب  فيبساااطه يف السااامل  كياااف يشااال  هللا
فل  وآبعلااه كساا  قطعااا  متفرقااة فااىى الاا و  اوطاارخياارج ماان ل لااه  ماان لسااط النااحاس فااإذا

 افرم ن. إذا هم يستبشرونأبن ه ل  بالوهم لملا ع م  من يشل  من عبلوهابوطر  أصل   ه

وإن كل  ا من قبل أن ينلي عليهم  اوطرمن قبله  ساي النحاس  ملبلسني .ايئنني 



 محاااة هللافااال ظر إىل آاثر ر  آاث  اوطااار يف ا  ضكياااف حيياااي  هللا األر   ابلاباااا عاااد 
 .وه  على كل دي  قديرل قيامة  حمليي امل تىهللا الذي هم  ا  ض  إن ذلكابليبا  م  ل
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  ولئن أرسلنل رحيل  ا ة فرأوه  هي الاباا  يف هاار الارايح  ملافرا  مقدماة ليبناهلظلا ا 
 ف م الاشكرلن عاد الرخا  لال اتضرع ن عاد البال . يافرون  ساي الراح  من  عدهصا لا 

فإ ك ال تسمع امل تى   اعا  انفعا  لهؤال  الااس كا م ا وال تسامع اللام  مان صام هذ اه
 الدعل     كالم  ل داإذا ول ا  هعر  اماد رين  طرفا ي لهاذا بياان لعادا أبن كاان قفااهم يف

 قب نم احلقي كأهنم ال انمع ن.

ومااال أ ااات هبااالو العماااي  ال دااادي مااان عمااايي  ىل الطرااااقي   اااه هعماااى فالاااار  الطرااااق عااان
  ااه ها  الاذي اناام   تساامع إال مان ياؤمن   تنالماا  إنهي ا عماى ق باا  عاان  االلة  عا لتهم

 .ماقاولن ل  فهم مسلم ن لي   اعا  اافعه 

هللا الذي للقام من ععف  مااي كا  كم  اعافا  يف مالاة اماياياة لالطف ياةي كاأهنم خ قا ا مان
مث جعاال ماان  عااد قاا ة يف مالااة الشااباس  مث جعاال ماان  عااد عااعف قاا ةقطعااة ماان الضااعف لالعجاال 

مبصاا   وها  العلايممان  اعيف لقا ي  خيلاق مال يشال اايخ خة  ودايبةيف مالة انارا  ععفل
 وا اشا . لقديراعباو  

وي م تق م السلعة  القيامةيقسم  حي فاجملرم ن  ابلشر  لالعصايانمال لبثا ا  ماا بقا ا
مثال هاذا الصار  عان الصادق  كذلكفقط ميإ انتق  ن بقا هم يف الد يا   ري سلعةيف الد يا 

 اصرف ن عن احلق  ىل الباطل. يؤفا نيف الد يا  كل  ا ىل الكذس 

 الااذين أوتاا ا العلاام وا  االنوقاالي  هي اوؤمااا ني قااال ا ناام يف ااخاارةلقااد لبثااتم  بقيااتم ها ااا
ال  إىل ياا م البعااا هي منااب مااا هاا  م واا و يف مااا كتبااه هللا ماان هعمااا كم  يف كتاال  هللاالكفااا  

 تاكارلن لوا و  يف ولاانام كناتم ال تعلما نالاذي كااتم تكاذب ن باه  فهاذا يا م البعا ساعة فقط 
 الد يا فتعاقب ن الي ا ع ى   كا كم.

في مئااذ  ااا ا القيامااةال ينفااع الااذين ظلماا ا  ه فناا م ابلكفاار لالعصاايانمعااذر م  عااذ هم
وال هم يستعتب ن .هي ال اط ب   اهمي بل ارتك ن يف هضب م لهيض مي لعدا همهية نم 

ولقد عر نل للنلس يف هذا القرآن من كل مثال   ىل احلاق لتقرااب ا ذهاانولائن جئاتهم  ياة 



 هنام معا ادلن فاال تاافع م ما   إال مبطلا نها ا اوؤما ن  ليق لن الذين كفروا إن أ تم ا اقرتم   
 اااي  اوقرتمة.

كذلك  هكذايطبع هللا على قل   الذين ال يعلما ن   فاان الطبا  معااا  تارك م لااأهنم ما
 قب  ا احلق من هلي ا ا.ااطبع ا ب  ن العباوي لذل  ميإ   ا

فلصرب  ع ى كفارهم  )ص ى هللا ع يه لآله(اي  س ي هللاإن وعاد هللا  باصار  ع اي محاق 
ابلبعاإي باال كاان  الاذين ال ي قناا نال حيم اا  ع ااى ا فاة لالضااجر  وال يساات فنكالباد لهن (  
 صابرا  مامدا .
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 : س رة لقملن31
أمل *  سم هللا الرمحن الرحيم  ص ى هللا ع يه لآله( مل بني هللا لالرس ي(. 

تلك   هذ آ ت الاتل  القرآناحلايم :الذي ل   ا ايا  م ا ع ا يف ماي ك  ه 

  هدى  هدااةورمحة للمحسنني .هنم اواتفع ن اذا الكتاس  

الذين يقيم ن الل ة ويؤت ن  اعط ن هم ابعلرة هم ي قن ناللكلة و . 

أولئك على هدى  ع ى هدااةمن رهبم  من وا به تعاىلوأولئك هم املفلح ن .الفائللن 

 ومن النلس من يشىي هل  احلدي  هي ما ا  ي به من القصصي اشرتاه ببي  احلقي له  كاااة
الباطال هن (خاذ مكاان  ذ اقصاد باشار  عان سابيل هللاالاااس  ليضالعن اتبال الباطل ع ض احلق 

 (1)هي اتخاذ سابيل هللا ويت اذهلفان مشرتي الباطل واهلي ل ال   اشرِت ما اضار    غري علماحلق 
  هلوا (2)م للا اا أولئك هلم عذا  مهني .اذنم لا يا م 

وإذا تتلاااى  تقاااره علياااه آ تنااال وىلا  هعااارض  مساااتاربا   متكااا ا  عااان قبااا ي اااي كاااين مل
اسات لا   باهي ل ال  فبشارهمحاال  اقايال   كينا يف أذ يه وقارا  اااي  يف عدا االستفاوة ما ا  عهليسم

 مؤ .  عذا  أليمفالبشا ة يف ا ري 

إن الذين آمن ا وعمل ا الللحللت هلم جنلت النعيم .البناتني ذا  الاعمة 

لللاادين فيهاال وعااد هللا   لعااد هللا ذلاا  لعاادا  حقاال ا  ل  اقاا  مطابقااوهاا  العلياال  الااذي ال
 الذي افعل كل ا ايا  منب الصالح لاحلكمة. احلايماغالب 

للق السملوات  غري عمد  بدلن هعمدةتروهنل  ترلن النمالا  ههناا العماد ناا وألقاى يف
يف ا  ض  فيهال شار  و ا ا معكام   اامتضاطرس  ويادلا ال  أنوبااال   األر  رواسي

                                                        

 مؤ إ بازي. (1)
 لانل : آلة االست لا ي هي ما انت لئ بهي فا ه وعل ذل  حم  ا  لالست لا . (2)



ل وا ااةماان كاا  ماان كاال هقناااا احلياا انوأ للناال ماان الساامل  ماال   في بتناال فيهاال ماان كاال زوج  صاااف ماان
 ذل كرامة لامرتاا وافعته. كرميهصاا  الابا  

هذا  الذي ذكرللق  خم  قهللا فيروين ملذا للق الذين مان وو اه  مان ا صااااي  هناا ال
 ظاهر. مبنيعن احلق  يف ع ين اوشرك    ل الظلمل نخ ق نا فكيف تعبدلهنا 
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ولقد آتينل  هعطياالقملن احلامة  معرفة م ا   ا ايا  لق اا له أن ادار   ومن يشاار
عاان اااكر الشاااكران  وماان كفاار فااإن هللا  ااين ن فائاادة الشااكر عائاادة  ىل ذاتااه  فإ اال يشااار لنفسااه

محيد  هفعاله س ا  اكر  همد ها ال. حمم و يف 

و  اذكرإذ   زماانقلي لقملن ال نه وه  يعظه    ُاين ال تشاراب اب  إن الشاراب لظلام  اه  
 . عظيم عطا  العباوة لغري اونتحق 

ووصااينل ا  سااالن   الدياااه   منااااان محلتااه أماااه وهنااال  علاااى وهاان  فاااان احلامااال تضاااعف ع اااى
سااتني لهاذا  يف عالمنيهي فطااا ال لاد عان ال ا   وفلاللهاو الضاعف  عف  ذ ك ما كا  احلمال ز 

ابلطاعاة لالعبااوة  أن اداار يهاضا  صع بة هخر  ع اى ا ا ت واب ااكر ال لاد نااي فق ااا ل  ناان: 
ول الديك  ابل  لالص ةإيا امللري .فأوازاكم مبا عم تم 

وإن جلهاادااب   هي ال الاادان أبن هصااراا ع يااأن تشااراب ي علااى  معباا وا  آخاار ماان ماال لاايس
كان   وصالحبهمليف هاذا ا مار  فا  تطعهمال  ه ال ارا  هلل ما  اع ام باه اجن ناان  لك  ه علم
 إيا  وا   مان أ  طرااق  واتباع سابيلصاحااب  معرلفاا  منااا   يف الد يل معروفال  م  ال الدان 

هخا كم  وال امالا   فاي بائام و عكم  ىل ولائاي  اممث إيا مرجعأبن لمادين لهخ ص يف الطاعة 
آل كنتم تعمل ن. 

 ينا     مصغر ابنإهنال  احلنااة هل الناي ةإن تاك مثقالي  اقالحباة  الايت هاي يف هاااة
هخفااى  يفت اا  احلبااة  فااتانهاا  مااا اعطااي الاارتايق للااه مبااا  صااغا  واادا   ماان لاارويالصااغر 

واا    يفهسافل ا ماااكن كمااا  السااملوات أوهع اى مكااان مثاال  صاا رة أو يفمكاان كجاا   
األر  أيت هباال  حيضاارهاهللا   واال اماالا إن هللا لطيااف  اصاال ع مااه  ىل كاال خفاايلبااري 

 عا  بكل اي .

 اين أقام اللا ة وأمار ابملعاروف وا اه عان املناار واصارب علاى مال أصال ك     مان الشاادائد إن
 هي ا م   اليت حتتاج  ىل العلا لالقصد ا كيد. ن علم األم رمالذي ذكران   ذلك

وال تلعار   ال متل تك الدااب    طر  لو  للنالس وال وايف يف األر  مرحال  مشايا  فياه



 افتخر ع ى الااس. ف  رمتك   إن هللا ال حيبا كل صتليلك   (3)بطر

واقلد يف مشيك  ت سط فيه بني اجنسرال لالبطؤوا ضض  اقصرمن ص تك  فال ترفعه
إن أ ار  هقبحاألص ات لل ت احلمري . لذل    ه ارف  ص ته فتأوس ماه لال ترف  ص ت 

                                                        

 البطر: الطغيان ابلاعمة. (3)
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أمل تاااروا أن هللا سااا ر  ذلااااللاااام  وااااافعكم مااال يف الساااملوات ومااال يف األر  وأساااب  همت
يف  وماان الناالس ماان آباالوي يف هللاتعاار  آباث هااا  واب نااةحمن سااة  علاايام  عمااه ظاالهرةبنااعته 

لا اح  وال كتال  مناريوليال عق اي  وال هادىفاال ع ام لاه مباا اقا ي   غاري علامت مياد  لصافاته 
 ذي    ي هي وليل  عي.

وإذا قيل هلم اتبع ا مل أ لي هللا  من العقائد لا مكااأقلل ا  ل  تبع مل وجاد  علياه آاب    
اوناتعر  الشيطلن يدع هم إىل عذا  السعريم وبا  ل فناو أبن كان  ول  كلناتبع ن طراقة اااب  

 اوشتعل.

ومااااان ُيسااااالم وجهاااااه  ذاتاااااهإىل هللا   أبن ا قااااااو  لاماااااروهااااا  حمسااااان  يف هفعالاااااه فقاااااد
مؤ اااإ  الااا  قىي اااابه ااااا اجنساااالا او واااب ل ناااعاوة (4)ااااد الكيااالان ابلعاااروةمتنااا   استمساااك

 .علقبة األم ر ىل ا ابه لولائه  وإىل هللاا لاقي فال تافصم 

ومان كفاار فاا  حيل اك كفااره   ااه ال اضار  إليناال ماارجعهم   وا ل الكفااا فننبااائهم  خناا هم
مباا يف الصادل ي ل)ذا  الصادل ( هي بت ا   آل عملا ا إن هللا علايم  اذات اللادور ول هن  عاقب م 

 .الصدل 

ااتاعهم    عطااي م هسااباس الت ااذذ يف الااد يا متتيعااا قلااي   مث  ضااطرهم  جاا  م يف ااخاارة   إىل
 اداد. عذا   ليظ

ولئن سيلتهم  هي اوشركنيمن للق السملوات واألر  ليق لنا هللا   لمد  قل احلماد 
ن ا  ااق  ذا كااان هلل  ااب هن ه  اال أكثاارهم ال يعلماا نميااإ اعرتفاا ا ابحلااقي ف ماااذا اعباادلن ا صااااا 

 تك ن العباوة هاضا  له.

مل يف السملوات واألر  إن هللا ه  الغين     عن كل اياحلميد .احملم و يف هفعاله 

                                                        

 مفرو : ك ز. (4)



ولاا  أنا ماال يف األر  ماان داانرة  )مااا( بيااانأقاا م  هي لاا  هن ا اااجا  الكائاااة )خاا  )هن
مان  سابعة أرارابجن اافة  لياه  من  عدههي اعايه  والبحر  دهع ى ا  ض ك  ا تتح ي هقالما  

همثاي حبا  الد يا ا لتك ن الكل مداوا  ا لكتب  بت   ا قالا لاويا  ك ما  هللا م  تاكنر ا قالا لتافاد 
هالااب يف  إن هللا علياالخم  قاتااهي فااان كاال خم اا ق ك مااة  كلماالت هللامااا متاا   ماال  فاادتاويااا  

   ا ايا  م ا ع ا.اض حايمس طا ه 

ماال للقااام  ها ااا الااااسوال  عااثام    بعااد اوااإال كاانفس واحاادة   كخ ق ااا لبعث اااي  ذ
تتنال   نبة ا ايا  ك  ا  ىل قد ة هللا تعاىلي فال فارق عااد قد تاه باني خ اق بع  اة لباني خ اق مالااني 

ي  عاان اااي  ماا  ااار  كاال اااي  فااال اشااغ ه ااا  لاارياناام  كاال اااي   إن هللا مسيااعافاارا  
 اتفال  عاد  خ ق لامد عن خ ق كثري.
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أمل تر أن هللا ي جل  ادخلالليل يف النهلر  لذل  مني امتداو ال يلوي جل النهالر يف الليال 
قااد  مساامىلقاا   الشاامس والقمار كاال آبااري إىل أجالذلاال  وساا رلذلا  مااني امتااداو الا اا  

ي  فيجازاكم ع يه. وأن هللا آل تعمل ن لبريف ه لق  مضب اث   م

ذلك  الع م ال اس  لالقد ة الكام اة  مناا اكا ن هللاا   ساببأن هللا ها  احلاق  لاجنلاه احلاق
ف ينا  آناة  البل المان ا صاااا  وأن مال يادع ن مان وو اهاقد  ع ى كل اي  لاع ام كال ااي  

 ا ك  من كل اي . الابرياوط ق   ه  العليوأن هللاللذا ال تع م لال تقد  

أمل تر أن الفلك  النفياةجتري يف البحر  نعمة هللا  إبمنا ه  ىل البشرلارييام مان آ تاه 
كثاري الصا  اتعاب   ع ت لاال صابالراماراين  إن يف ذلاكفاان واراين الف ا  آااة مان آاي  قد تاه 

  آاااة لبقااا  الناافياة خااا ج اوااا  آاااةي لامااراين آاااةي لالاارايح اوناارية آاااة  فنااه يف التفكاار يف اااي ي فاوااا
 كثري الشكر لاعم هللا.  دا رلهكذا 

وإذا  شيهم  ع ى هصاحاس النافياةما ج كللظلال  مجا  ظ اة لهاي ماا هظ ا  مان وبااي هل
فلمال لن اار  ى ص ن وااا م هللي باد صللني له الدينههل النفياة  وع ا هللاسحاس هل حن ها 

  تناال إالا كاال ااكاار  وماال آبحاادسااال  قصااد الناابيل لهاا  الت ميااد  جنااالهم إىل الاارب فماانهم مقتلااد
 كثري الكفر.  كف رخدال انقا ل ع د الذي هخذ  هللا ع ى عباو  مبا هلول في م من الفطرة  لتالر

أيهل النلس اتق ا ر ام    خاف ا عقابه  والش ا ي مال اماة اا ا القيالآبالي والاد عان ولاده 
ابلثا اس  ه  جلز عن والده ديئل  إن وعد هللاللد  وال م ل وال اغين عاه اي ا  يف وف  العذاس عاه 

وال يغاارا ام اب  بشاا  ادا  احلياالة الااد يلختاادعكم  فاا  تغاارا امالبااد لهن (   حااقلالعقاااس 
 أبن ترتكب ا اااثا لختالف ا هللا. هي ال ىدعكم الشيطان« اغر كم»فاعل  الغرور

إن هللا عنده علم السلعة  ا ا القيامة وينالي الغي  اوطرويعلم مال يف األرحالم  مان ذكار
ماااذا تعماال يف  وماال تاادري  فااس ماالذا تاسااب  اادا  هل ه ثااىي سااعيد هلاااقيي قباايح هلمجياال  ىل آخاار  

انفذ ع مه  لبريبكل ذل   إن هللا عليم اك ن م دا ومل تدري  فس أبيا أر  و تاونتقبل 



 افااي ا ايا .
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 : س رة السندة32
أمل *  سم هللا الرمحن الرحيم  ص ى هللا ع يه لآله( مل بني هللا لالرس ي(. 

  فيااه لاايا حماال  اااب ل ن ااا ال ريااب فيااه  لالااه ماان قباال هللا تعاااىل  تناااليل الاتاال هااذا 
 .من ر  العلملنياوعا د هل اماهل 

أم  بليق ل ن   هي الكفاافىاه  ىل هللا كاذاب ي للايا   )ص ى هللا ع يه لآلاه( نبه حممد 
الكفاااا  اوعاصاااران  مااان ر اااك لتناااذر ق مااال  اوطاااابق ل  اقااا ي مااااي ك  ااه انزال    ااال هااا  احلاااقكااذل  
بعثاا ا ع ااى  )ع ي م النااالا( ن ا  بيااا  ماان  ااذير ماان قبلااكماال أاتهاام  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(ل رساا ي 

 إب ذا  . لعلهم يهتدونهوياي سابقة 
هللا الاااذي للاااق الساااملوات واألر  ومااال  ينهمااال يف ساااتة أ م  مقااادا  ساااتة هايامث اسااات ى 
 مال لاام مان وو اه مان ويا ع اى النا طةي أبن خ اق خ هخاذ يف تادبري اوخ ا ق  على العرشاست ىل 

أفاااا  ااقااااذكم ماااان عذابااااهي فااااان الشاااافعا   منااااا اشاااافع ن إبذن هللا  وال داااافيعا ااااي هماااا  كم لااااادبرها 
 فتع م ن صحة ماذكران . تتذكرون
يد ار  هللااألمر  همر الكائاا  فياللهمن السمل  إىل األر  مث يعرج  او  ي هل ا مر هي

اوناافة باني حمال  اللي ا مار  ىل ا  ض  يف يا متعااىل  إليه تائ  ما فع ه البشر لما صا  يف العا  
مان ساا ا  الاد ياي فاان الشاخص  ذا ه او هن  كلن مقداره ألف سنة ممل تعادونهل عرلوه  ىل النما  

 . (5)انري من حمل ا مر يف النما   ىل ا  ض ا الذي (  يف ا ا لامد ا كا   اونافة له هلف ساة
ذلك ه   الذي افعل ل(مرعلمل الغيب  ما هاس عن احل اسوالشهلوة   ما مضر لاد

 بعباو . الرحيمالغالب  العليلاحل اس أبن كان حمن سا  

الذي أحسن كل دي  للقه   هي خ قه خ قا  منااو دأ للق ا  سلن  ع يه النالا(آوا( 
                                                        

ان تساتغفر هلام سابعني مارة فلان يغفار هللا من ابس التحدادي بل ل داللة ع اى الكثارةي كماا يف ق لاه تعااىل:  خ  ن ا لف قد ال اك ن (5)
 ي لهللا العا .80س  ة الت بة:  هلم



من  ني. 
مث جعل  سله  ذ ااة آوامان سا لة  صاف ة مانا ة مان مال  مايني ل اي سااللة ال ناالله
  عيف مقري. مهنيمن ص به 

مث سا اه   وع ااه بشارا  ساا اي  كاامالو فااف فيااه مان روحااه  هي  لح خ قاهي لاجن ااافة ل تشااراف
وجعاااال لااااام الساااامع واأل لاااالر واألفئاااادة  مجاااا  فااااؤاو هي الق اااابقلااااي   ماااال  مااااا( زائاااادة ل تأكيااااد(
تشارون .هي ق يل اكركم ع ى هذ  الاعم 

وقاالل ا  هي ماكاارل القيامااة أإذا عااللنل يف األر  أبن صااا  تراباااا خم  طااا  باارتاس ا  ض ف اام
 كالفرونهي لقا  ا ابه لولائاه   ل هم  لقل  رهبمهي خن ق مرة اث ية  أإ ا لفي للق جديداعر  

 ماكرلن فاهنم ال ارادلن االعرتا  ب قا  هللا للذا ااكرلن البعإ.
قال يت فالكم  مييااتكمملاك املاا ت الاذي وكااال  اام  واال  مااتتكمي فالمييااتكم الادهر ا كمااا 
 يف ااخرة. ترجع ن ىل ولائه  مث إىل ر امزعمتم ا 
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ولااا  تااارى إذ  اااا ا القياماااةاجملرمااا ن  كسااا ا  مطاااأطؤلرؤوساااهم   ذال  لخجاااالعناااد 
الياا ا مبااا   عماال صاالحلل  إ  م قناا ن ىل الااد يا  أ لاار  ومسعناال فلرجعناالر ناال قااائ ني  رهبااممناااس 

 .(6) هاااي لكن ط ب م هذا اقابل ابلرو  هنم )ل   والا لعاولا وا هن ا عاه ل هنم لكاذب ن(

ولاا  داائنل ألتيناال  هعطيااااكااال  فااس هااداهل  أبن   ج  ااا ع اااى اندااااةولااان حااق   ابااا
 م مان اجلناااة والناالس أ عاانيالقا ي مااين ألمااألنا جهاانا  الكااافران ماا مي لذلاا  ميااإ  ن التك يااف اقااا ن

 االختيا ي ل ال بط   احلجة هاضا .

فا  اقايذوق ا آل  فع تم من الكفر لاااثا اليت هي لليدة ماسيتم   عان عماد أبن تاركتم
وذوقا ا  (خاذكم العاذاس اليا ا أبن تركاااكم ما  لقل  ي مام هاذا إ   ساينلكمم  هخذكم الانيان 

 بنبب هعمالكم. آل كنتم تعمل نالذي ال فاا  له  عذا  ا لد

إ اال يااؤمن   تناال الااذين إذا ذكاااروا هباال   بت اا  ااايلااروا  سااقط ا ع ااى ا  ض  ساانادا 
 عن عباوته. وهم ال يستاربونهي  له ا هللا مامدان له  وسباح ا رمد رهبمساودان 

تتنلىف   ترتفجن هبم  هطرا  هبداهنمعن املضلجع  الفرش لم ا   الا اي  ول العباوة
  يدع ن رهبم ل فل  من عذابه  و معل  يف  محتهوممل رزقنلهم ينفق ن .يف سبيل هللا 

ف  تعلم  فس  اخصمل ألفي هلم  هي اواخر نم يف ااخرةمن قراة أعني  ما تنتقر به
مااان  جااالا  آااال كااال  ا يعملااا نرل  ا واااب قااارا  العاااني هماااا ا اااائف فياظااار هااااا لهااااا  هعياااا م فاااان النااا

 الطاعا .

  أفمان كاالن مؤمناال  كمان كاالن فلسااقل   خا واا  عاان طاعااة هللاي لاالساتف اا ل  كاااال يساات ون 
 عاد هللا.

أمل الذين آمن ا وعملا ا اللالحللت  ا عمااي الصااحلةفلهام جنالت املايوى  ن  لي اا الايت (لل
  لال     عطا

(7) آل كل  ا يعمل ن . يف الد يا من احلناا 

                                                        

 .28س  ة ا  عاا:  (6)
 الاالي: ما ا يأ ل ضيف  ذا  لي ع ى اجن ناني لعمم ل عطية مط قا. (7)



وأماال الااذين فسااق ا  خرواا ا عاان طاعااة هللا فماايواهم الناالر كلاماال أراووا أن خيرجاا ا منهاال أعياادوا
 وقيل هلم ذوق ا عذا  النلر الذيفاهنم ارادلن الفرا  لكن زاب ية و ام اروع هنم  لي ا ابلعاف  فيهل

 لتق ل ن   ه ال عذاس. كنتم  ه تاذ  نعذاس( صفة )
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ولنذيقنهم من العذا  األوى  يف الد يا ع ى هادي اونا منيوون  قبالالعاذا  األكارب 
 أبن ات ب ا لان م ا. لعلهم يرجع نيف ااخرة 

وماان أظلاام مماان ذكاار   ت ر ااه مث أعاار  عنهاال ب  ااا أبن   اقإ  ماان اجملاارمني  الااذان هورماا ا
 يف الد يا لااخرة. منتقم نابلكفر لالعصيان 

 ولقاااد آتينااال م ساااى الاتااال    كماااا هعطيااااافااا  تاااان يف مرياااة   اااامااان لقلئاااه   لقائااا
 وجعلناالهل كتااسي فاأن ههال الكتااس كاا  ا اشاكك ن اونا مني يف هن القارآن لايا كتاااب  مان عااد هللا 

 .هدى  لبين إسرائيل )ع يه النالا( سى هي كتاس م

وجعلناال ماانهم  ماان بااين  ساارائيلأئمااة يهاادون  الااااس أبماار  ميااإ هماارانهم ابندااااة ملاال
 جنمعاهنم الاظر في ا. وكل  ا   تنل ي قن نوع ااهم هئمة  صربوا

إن ر ك ه  يفلل  ينهم بني ههل الكتاس اوخت فني فيميل احملق من اوبطل   ي م القيلماة فيمال
 من همر الدان. كل  ا فيه خيتلف ن

أو مل يهاادهل هلاام  ه  اناابب هااداات م مااا  هلا لع ماا ا ماان  هااال  القاا ا الكااافرانكاام  ل كثاارة
أهلاناال مااان قاابلهم مااان القااارون  ا ماامشااا ن    هااؤال  الكفاااايف مسااالكنهم  ميااإ ميااارلن ع اااى

  ال تدبر. أف  يسمع نع ا   ع تاجنهال   إن يف ذلكه ا ي عاو لو و لق ا ل اث 

أو مل يروا  آاي  قد تاا ميإ أ   س   املل   ما  اوطر هل ما  العيا ن لا هناا  إىل األر
أ عااالمهم مااان ذلاا  الاال ل  زرعااال   كاال منااهب اسااطة اوااا   فن اارج  اااهالاايت ال  باااا  في ااا  اجلاارز

 فينتدل ا اا ع ى عظيم قد ة هللا.هذ  اااة  وأ فسهم أف  يبلرون

ويق ل ن   هي الكفامىت هذا الفتح  هي  صر اوؤماني الذي تق ل  هي لهذا قال   ع ى سبيل
 يف كالمكم  ن هللا ااصركم ع ياا. إن كنتم صلوقنياالست لا  

قل ي م الفتح ال ينفع الذين كفروا إ لهنم ا ا بعد الفتح  ن احلرس ت وب القتل لا سر فاذا آم
  ذ ال م  ة بعد احلرس. وال هم ينظرون  اافع م يف ا سر 



فيعر  عنهم  لال تصر ع ى وعا دم بعاد هن هظ ارلا العاااووا تظار  فاي  اا ا الفاتح إهنام
  هنم ااتظرلن القضا  ع ى اون مني لا تظر ه   م  تظ ر الاتيجة. منتظرون



 
 418الصفحة 

 طه من قرآن خط عثمان

 

 : س رة األحلا 33
أيهاال النااق اتااق هللا *  ساام هللا الاارمحن الاارحيم    ااباا  ع ااى تقاا ا ي لهااذا مثاال )اهاادان الصاارااث
كاا  يف ا مار   (9)فيما ارادلني لالىفى هن اجنمكان العق ي وال تطع الالفرين واملنلفقني (8)اونتقيم(

 فيما (مر لاا ى. حايمل  ابوصا  لاوفاسد  ل  إن هللا كلن عليملالا ي لفائدته اجنعالا ل عم ا 

واتبااع ماال ياا حى إليااك ماان ر ااك  هي القاارآن  إن هللا كاالن آاال تعملاا ن لبااريا  فيجااازاكم ع ااى
 هعمالكم.

وت كل على هللا   يف هعمال   وكفى اب  وكي . مافظا ل 

ذا قاااي الرواال لللوتااه: ه اا   لميااإ هن اوشااركني كااا  ا اظااا ن هن بعااا الااااس ناام ق باانيي له ااه  
كأميي صا   كأماهي له اه  ذا وعال ااخص للادا  لافناهي صاا  للادا  مقيقاة يف ا مكاااي واا   ااااة 

وماال جعاال هي واخ ااه  ماال جعاال هللا لرجاال ماان قلبااني يف ج فااهجن كااا  ا ماا   الثالاااة فقاااي عللواال: 
لكاان « ه   ع يَّ كأميي هل كظ ار هماي»أبن تق ل ا نن:  تظلهرون منهنمج  اليت  أزواجام ال ئي
الادعي ها  الاذي ادعياه اجن ناان ابااا  لاه  ومل جعال أوعيال كمع ى احلقيقة  أمهلتامطالقا  واه يا  

أ نال كم   ماا   اري ع ااي م مكام ا بااااذلاام  )هي مااا تقادا ماان قا لكم يف ا ماا   الثالااة ل)كاام
وها  يهادي من ه ه لايا كماا تق لا ن   يق ي احلقوهللاهي برو لفظ  ق لام أبف اهامل خطاس 

 طراق احلق. السبيل
اوعااا هم   هي ا وعيااااعابئهااام  هي ا ناااب هم  ىل آابئ ااام احلقيقياااني هااا  أقسااا  هعااادي

عند هللا فإن مل تعلم ا آاب هم  فال تتمكا ا هن تق ل ا: اي ابن فالنفإل ا ام يف الدين  ق ل ا نم: اي
فيمااال مااارج  ولااايس علااايام جنااالحهي هبااااا  عمكااامي فق لااا ا نااام: اي ابااان عماااي  ومااا اليامهخاااي 
ماال تعماادت اجنخ  ولااانعائااد  ىل )مااا(   ااههي يف  ناابة اوتباا   ىل هااري هبيااه احلقيقااي  ألطاايم

                                                        

 .6س  ة الفاحتة:  (8)
   اجن نان مبا ه  ا ناني لاال فاوعص ا )ع يه النالا( ال ميكن هن اعصي هل ىط  ل ن كان قاو ا ع ى ذل .هي ابعتبا (9)



 اغفر ذ بكم لارمحكم  ذا تبتم عما وكلن هللا  ف را  رحيمل  أبن تعمدمت  نبت م  ىل هري آابئ م  قل  ام
 س ف ماكم.
النق أوىل ابملؤمنني من أ فسهم  ااي ا  ماا م لواب ع اي م  )صا ى هللا ع ياه لآلاه(فااذا ه او الاايب

وأزواجاااه  )صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(تافياااذ  لال حياااق نااام هن اقااادم ا مط اااب ه فنااا م ع اااى مط اااب الاااايب 
وأولااا ا   ع ياااه لآلااه()صاا ى هللاكأم اااادم يف لواا س االمااارتاا لمرمااة الاااللاج ااان بعاااد الرس ي  أمهاال م
يف مكماااه  يف كتااال  هللايف اجن ، لساااائر الشاااؤلن   عضاااهم أوىل  ااابعضذلل القااارااب   األرحااالم

فالقرااب هلىل بقراباه مان ماؤماني لينا  بيا ماا قراباةي هل م ااوران   من املؤمنني واملهلجرينالذي كتبه 
ت عااا  ب صااية هل هريهاااي   معروفاال   اااوران اوااؤماني لاو أن تفعلاا ا إىل أولياالئاملكاان  إالكااذل  

 مكت اب . مسط را  الذي كتبه هللا لقد    يف الاتل و از فعل اوعرل   كلن ذلككان وائلا  
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وإذ  زماان  )صا ى هللا ع يااه لآلاه(اذكار اي حممادألاذ  ماان النبياني ميثالقهم  ع ادهم ا كيااد
ومان  ا ح وإ اراهيم وم ساى وعيساى  )ص ى هللا ع يه لآلاه(اي حممد  منكهخذان  ولرسالة بتب يغ ا

 ادادا . ا ن مرمي وألذ  منهم ميثلقل   ليظل  

عماا  عان صادقهميف ع ادهم ما  هللا  اللالوقنيهللا ا  بياا   ليساييل مناا هخاذان اويثااق 
وأعدا اويثاق لانأنم عن ههنم هل هولا الرسالة هل ال  قال   لق م م من الكالا الصاوقي هي هخذان ما م

 مؤوا . عذااب  أليمل  الذان   اقب  ا كالا ا  بيا   للالفرين

أيهال الاذين آمناا ا اذكاروا  عماة هللا علاايام إذ جال تام جنا و    ماان الكفاا ي يف هاللة ا ماالاس
  فيرسلنل عليهم رحيل  مل ع ي م تق   خيام م لتاشر الرتاس لالرو  ه س اا  جن وا  من اوالئكة مل

 فيجازاكم مبا عم تم.  لريا   ول الدفال  وكلن هللا آل تعمل نأبعياكم  تروهل

إذ جل وكم   هي الكفامن ف قام  هع ى ال اويومن أسفل مانام  هسافل الا اوي وإذ
خ فااا ي  ذ عااد ااادة الفاالل  نالجرو لغات القلاا   احلعاان م ا اع ا خ فااا   األ لالرمالاا   زا ات

تاتفخ الرئة لتأخذ ها ا   هكثار  وال  طفاا  احلارا ة اوت لادة مان ا ا  ي فتضاغط الرئاة ع اى الق اب فريتفا  
اظن اوخ ص ن  صرة هللا نمي لاوااافق ن  صارة الكفاا  ع اي م  وتظن ن اب  الظن  الق ب  ىل احلاجرة 
 بتخ ي هللا عا م.

هنللااك  اوكااان  يف ذلااا تلااي   اختاااملؤمناا ن  فظ اار اوخ ااص ماان اواااافقوزلللاا ا 
 من ا    لظ     عف العقيدة. زللاال  دديدا  ازعج ا 

 وإذ يق ي املنلفق ن والذين يف قل هبم مر  عف اقني مل وعد  هللا ورس له  ابلاصرة إالا
 لعدا  ابطال .  رورا  

وإذ قللت  لئفة منهم اافقني كابن هيب لمجاعتاه من او أهال يثار    هي اوداااةال مقالم 
 ىل مااااااازلكم يف اوداااااااة  فااااالرجع اه ااااااا يف ساااااامة احلااااارس  ن الكفاااااا  اغ بااااا  كم  لاااااامم  ااااا  

ويسااتيذن  اط ااب اجنذنفريااق مااانهم النااق  يف هن اروعاا ايق لاا ن إن  ي تنااال عاا رة  هااري مصاااياة
من القتاي اذا  إن يريدون إال فرارا  بل مصياة  ومل هي  ع رة ا فاخا  من النا ق  ن    كن في



 العذ  النخيف.

ول  ُوللت عليهم  هي وخل الكفا  ع اى هاؤال  اوااافقنيمان أقطلرهال  و ا اب اوداااة مث
أبن وااااا  الكااااافر  ىل اواااااافق اط ااااب ماااااه هن اقاااا ا بفتاااااة  الفتنااااةهي الكفااااا  ماااان اواااااافقني  ساااائل ا
  هاالألت  عط هااا باادلن  باادا  ا عااذا  كمااا اباادلهنا لاا  اي  ساا ي هللا وماال تلباثاا ا هباال  هي   ميكثاا ا

لهاااذا كاااااة عااان ههناام منااارع ن  ىل الفتااااةي همااا  ىل ام ااااو فااااهنم  يساااريا  زماااان   إالل تيااان ابلفتااااة 
 ارادلن الفرا .

ولقد كل  ا علهدوا هللا من قبل  ا يف همد قبل ا ادقي عاد ما فرل الي لا ن األوابر وكالن عهاد
 عن ال فا  بهي لمن   اف به فيجاز  ع ى تركه. هللا مسؤوال  
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قل  نم  ن كان مضر هو كم  )ص ى هللا ع يه لآله(اي حممد لان يانفعام الفارار إن فاررم مان
َف ِااَم هاااذا  قلاااي   زماااان   إالا يف الااد يا  ال وتاعااا ن ن  فعكااام الفاارا  فر ااا   املاا ت أو القتاال وإذا  
 ا    من او  .

قل من ذا الذي يعلمام  مياعكممن  أبسهللا إن أراو  ام س    أو  من اتمكن من هن
ا ااي  وليااال  هااري هللا  وال آباادون هلاام ماان وون هللافالكاال بيااد هللا   ااام رمحااةهللا  أراومياعااه  ن 

 ااصرهم. وال  لريا  م هم  ه

قد  ل تحقيقيعلم هللا املع اقني  لام او  )ص ى هللا ع يه لآله(اوبط ني عن الرس يمنام 
وال أيتاا ن لالتااذهب ا  ىل احلاارس  إليناالتعااال ا  هلُااما اوااؤماني  والقاالئلني  لاا اهنملهاام اواااافق ن 

 هنم ماافق ن. تياان  ق يال ي   إالا قلي   القتاي  البيس

أدااحاة   اااالعلاايام  ابواااي لاوعال ااةفااإذا جاال  ا اا ف  ماان ماارس هل اااب  ا رأيااتهم
 مانأتخاذ  الغشا ة  الذي يغشى عليهول ان عني  كايف همداق م  ينظرون إليك تدور أعينهم

م كم خاصاا ساالق كملوااا  ا ماان لالغايمااة  فااإذا ذهااب ا اا ففااان اواا   هشاا ة  املاا تو ااة 
أبلساانة حاااداو  طااا اي ذ باااة ط باااا  ل غايماااةأداااحة علاااى ا اااري  اشاااام ن اواااؤماني ع اااى الغايماااة عااااد

 وكااالن ذلاااكا رياااة هي   اقب  اااا  فااايحب  هللا أعمااالهلمعاان  خاااالص  أولئاااك مل يؤمنااا االقناامة 
 س ال . على هللا يسريا  اجنمبااث 

حيساااب ن  هاااؤال  اوااااافق ن األحااالا   صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(حلااارس الرسااا ي الااايت هتااا(  مل
مت  هاؤال  اوااافق ن  ي واوامرة اث ية  وإن أيت األحلا عن اودااة ا لقد فر  ا ملاس ا  يذهب ا
 ل  أهنم ابوون يف األعرا  خا و ن يف الباواة عاد ا عراسي م  ال اك  ا ا يف اوداااة يسايل ن عان

 ول  كل  ا فياماومني من اودااة عن هخبا كم ماذا فع تم م  ا ملاس هي انأل ن الااس الق أ بلئام
  هنم ال اقات  ن عن  ميان. قلي   قتاال   مل قلتل ا إالا يف اورة الثا ية 

لقد كلن لام يف رس ي هللا أس ة  قدلةحسنة   يف الثبا  يف احلرس لهري ملن كلن يرجا 
 . هللا كثريا   هللا والي م اعلر وذكرا اس 



وملااال رأى املؤمنااا ن األحااالا  قااالل ا هاااذا   ا طاااب لالااابال مااال وعاااد  هللا ورسااا له وصاااد  هللا
إال إ اال   مااا  هلا  وماال زاوهااميف ال عاادي أبن الكفااا  اتكااالب ن ع ياااا خ حناان  اتصاار ع ااي م  ورساا له
  مر  تعاىل. وتسليمل  
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 املاااؤمنني رجااالي صااادق ا مااال علهااادوا هللا علياااهمااان  مااان الثباااا  يف احلااارس لالتنااا يم  لامااار هللا
فمنهم من قضى حنبه  ميإ قتل  )ع يه النالا(ما ي هي عمل مبا التلا ع ى  فنهي كحملة ومنهم

ل ا )ع يه النالا(الش اوة كع ي  من ينتظر  كما بدي اواافق ن.  تبدي   الع د  ومل  دا

نالي هللا اللاالوقنيلي  الاالا ل عاقبااةي هي عاقباة هااذ  االمتحااان  واالا  الصااوقنيااا   ساابب
صدقهم ويعذا  املنلفقني إن دل  أو يت   عليهم   ن  ب اي فان اا  عاذام باقضا م الع اد ل ن ااا 

 . إن هللا كلن  ف را  رحيمل   س ع ي م 

وروا هللا الااذين كفااروا   ىل هماااكا م خااائبني هي ا ماالاسي ه وع اامغاايظهم   هي ماا  الغااايظ
وكفااى هللا هايمااة ماان اوناا منيي  هناام   ااتصاارلا ع ااي م  مل يناالل ا لااريا  الااذي امتم اا   بناابب انلميااة 

 ال اغالب. عليلا  قاو ا  وا اراد  وكلن هللا ق      ه ه لي وا وا  من الراح لاوالئكة  املؤمنني القتلي

لهروهموأ لي الذين ظ  عال  ا ا ملاس مان أهال الاتال  بياان لاا )الاذان( لاواراو اام قراظاة
مااان صيلصااايهم  مصااا هنموقاااذف  هلقاااى هللايف قلااا هبم  هي ق ااا س قراظاااةالرعاااب    ا ااا
فريقل  تقتل ن  هاا ا اون م ن تقت  ن فراقا  ما م  و سرون فريقل . الذ ا ي لالانا 

وأور ااام أرعااهم  م مااالا عوو رهاام  مصاا هنموأمااا اهلم  قاا وهم لهاثا اام و  هل اكااام
أرعل  مل تطؤوهل   أبقدامكمي لهي خي  وكالن هللا علاى كال داي  قاديرا  فقاد  قضا  قراظاة ع ادهم

م  قت  م  )ص ى هللا ع يه لآله(مني وا  ا ملاسي خ عاقب م الرس ي )ص ى هللا ع يه لآله(م  الرس ي 
  م.لهسرهم لهخذ ه ا ي

أياهاال النااق قاال ألزواجااك    لكاان ه ون زايوة الافقااةإن كناات تاارون احلياالة الااد يل  التاااعم اااا
وزينتهل  زخا ف ا فتعللني أمتعانا  هعطيكن متعاة الطاالقوأسارحان  هط قكان   ساراحل   اي 

 طالقا  بال خص مة.

وإن كناات تاارون هللا  طاعااة هللاهللا أعاادا للمحساانلت ماانانا أجاارا   ورساا له والاادار اعلاارة فااإن
 يف  عيم اماة. عظيمل  

سال  الناق مان أيت ماانان  فلحشاة     معصايةمبيناة  ظاااهرة قبح اا  يضالعف هلال العااذا



 س ال. على هللا يسرياتضعيف العذاس  وكلن ذلكهي مث ي عذاس هريها  ععفني
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وماان يقناات هللا اطاا  ماانان   ورساا له وتعماال صاالحلل   ؤ اال أجرهاال ماارتني  مث ااي هواار هريهااا
 وأعتد  هيأان  هلل رزقل  كر ل .م  التكرمي 

 سل  النق لستا كيحد من النسال     هي لنا  كناائر الاناا  ما  تعم ان مثال هعماانن إن
فاايكن  فيطمااعرواااي تك مااا  فيااه والي أبن تااتك من ماا  ال فاا  ختضااعن ابلقاا يخفاا  هللا  اتقيااتا 
 الذي يف قلبه مر  ابة لا  ة   وقلن ق ال  معروفل .هي تك من كالما  بدلن لنيي فا ه ليا مباكر 

وقارن  هبقاانييف  ياا تان وال تاارباجن  التاا ج: ا اارلج مان البياا  مظ اارا  ل لااااة تاارباج اجللهليااة
اللكاالة وأ عاان هللا هعطااني  وأقماان اللاا ة وآتاانياجنسااالا هي احلالااة اماه يااة النااابقة ع ااى  األوىل

لاوااراو ا منااة الطيبااة: حممااد لع ااي لفاطمااة  ورساا لهإ إ اال يريااد هللا ليااذهب عاانام الاارجس أهاال البياات
كماا يف متا اتر الارلااي ي لاؤااد  اجنتياان بضامري امما  اواذكري لمياإ   )ع ي م النالا(لاحلنن لاحلنني 
 .تطهريا  عن اوعاصي  ويطهاركمالذ ب كا   اااة والة ع ى عصمت م  ن اوراو ابلروا 

واذُكااارن  ابلقااارا ة لالعمااالمااال يُتلاااى  اقااارهيف  يااا تانا مااان آ ت هللا  القااارآنواحلاماااة 
 إن هللا كالن لطيفال  لاالي اا و ئيل من هاري هن اكا ن قارآان   )ص ى هللا ع يه لآله(الشراعة ات  ها الايب 

 عاوا  للذا (مر مبا فيه الصالح. لبريا  تدبري خ قه يف 
إنا املسااالمني  مااان هظ ااار اجنساااالاواملسااالملت واملاااؤمنني  مااان تع اااق ابجنمياااان عااان كااال ق باااه

واملؤمنلت والقل تني  اوطيعني هللوالقل تلت والللوقني  يف الق ي لالعملوالللوقلت واللل رين 
مبااااا لوااااب يف مااااانم  وا لدااااعلت واملتلاااادقنيا ا ااااعني هلل  لدااااعنيواللاااال رات وا وااااا هماااار هللا 

واملتلادقلت واللالئمني واللالئملت واحلالفظني فاروجهم  عان احلاراا  واحللفظالت والاذاكرين هللا كثاريا
يف ااخرةي لاوراو من مجي  هذ  الصفا :  وأجرا  عظيمل  هفراان   هللا هلم مغفرةهياأ والذاكرات أعدا 

 الرواي لالانا . من
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ومل كلن  ال   زملؤمن وال مؤمنة إذا قضى  هلواب لمكام هللا ورسا له أمارا  أن ياا ن هلام

 مان أمارهم وماان يعار هللا ورساا له )صاا ى هللا ع ياه لآلااه(هن ىتاا لا خااال  همار هللا لالرسا ي  ا ارية
 ظاهرا . ع ال  مبينل  ن الطراق ع فقد علا فيما ىتا ان له 

وإذ  صاا ى هللا ع يااه قصااة زااادي فقااد تباااا  الرساا ي  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(لاذكاار اي  ساا ي هللا(
بللوةي فط ق اي فأخذها  )ص ى هللا ع يه لآله(قبل  للي الشراعةي خ وا وا  اجنسالا زلوه الرس ي  لآله(

بطال مكام امااه يني أبن زلواة االبان اوتبا  مثال زلواة االبان ي  وال هن ام )ص ى هللا ع ياه لآلاه(الرس ي 
أبن هعتقتاه  وأ عمت علياهابجنميان  أ عم هللا عليههي زاد  تق ي للذياحلقيقي حترا ع ى الرول 

امفظ ا لالتط ق اي لذل  مني صا   خماصمة بيا ما له او  أمسك عليك زوجكبعد هن كان عبدا  
هي  يف  فسااك ماال )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(اي حممااد  وخُتفاايف هللا يف همرهااا خاا واتااق هللاطالق ااا 

اظ ار  هللا سابحا ه  هللا مبدياهالذي همر  هللا به من تللو ا بعاد طالقاه ناا  وال  بطااي همار وااه ي 
وختشى النلس  ل  به س لهذا كاااة عن عدا االهتماا أبمر الااا وهللا أحق أن ختشلهختاف م هن اعريا

  اكان عمال ااي ا  اابغاي لاه هن اكا ن خائفاا  مان هللا  وال ذلا   )ص ى هللا ع ياه لآلاه(ل   ح هن الايب 
ماواةي أبن   اباق لاه ماواة في اا فط ق اا لمت عاددا  و ارا  مان زلوتاه  فلمل قضى زيد منهلالعمل 
زواجنلكهاال  همااران  بتللو ااالاااي ال يااا ن علااى املااؤمنني حاارج  ع ااى اوااؤماني فتكاا ن ت سااعة يف

إذا قضا ا من و ة و از تللا  زلوا  هلالوهم الذان تبا هم بعد الطالق لماا هاابه  أزواج أوعيلئهم
 . مفع ال  هي ال اك ن  يق لمرج فيما هملا هللا  منهن و را  وكلن أمر هللا 

ماال كاالن علااى النااق ماان حاارج فيماال فاار  هللا لااه ساانة هللا  ساااة فقااد ساان هللا  فااي احلاارجيف 
 قضا   مقضيا . وكلن أمر هللا قدرا  مقدورا  قب    من قبلمض ا  الذين لل اا  بيا  لاوؤماني 

الذين  )صفة لا )يف الذانيبلاغ ن رسلالت هللا  همكامهوخيش  ه والخيش ن أحدا  إال هللا 
 حماسبا . وكفى اب  حسيبل  هي ابلانبة  ىل تافيذ همكاا هللا 

ل كلن حممٌد أاب أحد من رجللامم  بلااب قاي مجاعة  )ص ى هللا ع يه لآله(فا ه وا تللج الرس ي
هاب  للااد  )صا ى هللا ع ياه لآلاه(من الااس  ن حممادا  تاللج امارهة  بااهي فجاا   ااااة انفياة هن اكا ن الرس ي



ولااان   كااانرساا ي هللا و   كااان  لاالم النبيااني وكاالن هللا  ااال دااي  عليماال  للااذا  فااى هباا اة حممااد
 لروالكم. )ص ى هللا ع يه لآله(

  وساباح ه *   أيهال الاذين آمنا ا اذكاروا هللا ذكارا  كثاريا    لها اارة   هلي الصاباح   وأصااي 
 آخر الا ا .

هااا  الاااذي يلااالاي  اعطااافعلااايام  إب ااالاي الرمحاااةوم ئاتاااه   اعطفااا ن ع ااايكم ابلااادعا
إىل الناا ر وكاالن ابملااؤمنني ظ مااا  الكفاار لام اال لالرذا ااة  الظلماالتلي اارجام ماان لاالسااتغفا  لكاام 

 .رحيمل  
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حتياااتهم  هي حتياااة اواااؤمانييااا م يلق  اااه  االقااا ن وااالا   يف القااا  هل القياماااةسااا م  انااا ام
 اد  عطا  ا ور.م  تكرمي نم ع هلم أجرا  كر ل  هيأ هللا  وأعدا بعض م ع ى بعا 

  أيهل النق إ ا أرسلنلاب دلهدا    ع ى ا مة  ومبشرا  و ذيرا. 

وواعيل  إىل هللا إبذ ه   أبمر  وسراجل   مصباما  منريا .  افيا الا 

   و شر املؤمنني أبن هلم من هللا فض  زايوة ع ى ما انتحق ن  كبريا. 

هااموال تطاع الااالفرين واملنالفقني ووا أذا   ال داتم مبااا اؤذل اوت كاال علاى هللا   فا ااه اكفياا
 م ك ال   ليه ا مر يف ا م اي ك  ا. وكفى اب  وكي   هذاهم 

 أياهل الذين آمن ا إذا  احتم املؤمنلت مث  لقتم هن من قبل أن وسا هنا    جتامع ا مع ن فمل
ا تارتبص اوارهة في اا  لام عليهنا مان عادة هعطا هن متعاة  فمتعا هنا تنات ف ن عادوها  تعتادوهنلهايا

 من هري   را . سراحل   ي   خ  ا سبي  ن  ذ ال عدة ع ي ن  وسرح هنا لهي ما تطيب خاطرها 

أياهل النق إ  أحللنال لاك أزواجاك الا يت آتيات أجا رهن    م ا  هنومال ملاات  يناك  مان
و ناالت عمااك و ناالت عملتااك و نالت لللااك و ناالت يمااة  ااا هعطاا  هللا ها مماال أفال  هللا عليااكاجنماا  

امرأة مؤمناة هم  اا ل   وأبن و ن من بالو الكفر  ىل بالو اجنسالا  للالتك ال يت هلجرن معك
للللاة  ااكح اا  الناق أن يساتناحهل هاب  إن أراوهبة بدلن صاداق  إن وهبت  فسهل للنق

ي فاال حيال لغاري  الاكااح ااذا )ص ى هللا ع يه لآله(صة برس ي هللا هي  ن م ية اورهة ب فظ انبةي خا لك
مان ا مكاااا اورتبطاة ابلعقااد لهااري ي  ماان وون املاؤمنني قااد علمنال ماال فرعاانل علايهم يف أزواجهاامال فاظ 

ماان ا مكاااا اورتبطااة  ماال ملااات أ االهنميف  وف ينا  ت اا  ا مكاااا اعتباطيااة صاااو ة عاان و اال 
 يق يف ابس الاكاحي لما بني الع ة لاوع ا ي  يا ن عليك حرجمتع ق با )خالصة(  لاي ابجنما  

مج ااة معرت ااة لبيااان هن اوصاا حة اقتضاا  خمالفااة مكمااه حلكم اام يف ذلاا ي لالناارا يف بعااا الت سااعا  
هن ماان ع ااى عاتقااه او اااا الكاا    ااب هن امناا لا لااه يف  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(لالتضااييقا  ع ااى الااايب 



ا م   م  ال مياعه الضيق عن م امهي كما اضيق ع يه يف بعا ا ما   اورتبطاة بت ا  او ااا ما  بعا 
 ابلت سعة ع ى عباو . وكلن هللا  ف را  رحيمل  اتااسب م  ت   او اا 
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ُترجاااي  تاااؤخرمااان تشااال  مااانهن  مااان  ناااائ  فاااال تضااااوع اوتاااؤوي  فنااا  تضااام  ىل 
هي تركت اا أبن  ممان عللاتط با   ا تغياتعطاف ع اى )مان(  إليك من تشال  ومانابوضاوعة 

التفااا اا يف همااارهن  ىل  ذلاااكيف ذلااا  ك اااه  علياااكمااارج  فااا  جنااالحتؤلا اااا بعاااد هن ه وأداااا 
هااذا الساات ائ ن يف  أن تقاار أعياانهن وال حياالنا ويرعااني آاال آتيااتهن كلاهاانا هقاارس  ىل  أوىمشااي ت  

وكلن فال تنرلا ما انخطه  وهللا يعلم مل يف قل  اماحلكم فال تفا ل م  ا وب سخط بعض ن 
 ال اعاول ابلعق بة. هللا عليمل  حليمل  

ال حياالا لااك النساال  ماان  عااد  هي بعااد الانااا  الااال  هم  ااااهن لاا  يف اااااة النااابقة وال أن
فع ا ن ذلا ي اتبااوي الااروالن زلواادمي لااااة عامااة ل ن  كمااا كاان ههال اماه يااة ا  تباداي هبان مان أزواج

منن احملرما  ع ي   ول  أعنبك حسنهنا  )ص ى هللا ع يه لآله(كان ا طاس م و ا   ىل  س ي هللا
إال مل ملات  ينك  فا ه حتل ل ن كا   ف ق العدو  وكلن هللا على كل دي  رقيبل . مراقبا  مط عا 

تاادلل ا  ياا ت النااق إال أن يااؤذن لااام  أيهال الااذين آمناا ا ال   يف وخاا ي بيتااهإىل  عاالم  أبن
  ري  ظرينادع كم  ول الطعاا ا لهذا احلكم مقدمة وا (  ا فاوخ  ا  ذا هذن لكم يف ماي ك  كم 

ولااان إذا وعيااتم  و ا  ذلاا  الطعااااي هي ال تادخ  ا قباال  ضاا  الطعاااا فيطا ي لبااثكم  إ هُ ماتظاران 
عطف ع ى  وال مستي سني حلدي تفرق ا لال متكث ا  فل تشرواهك تم الطعاا  ا فإذا  عمتمفلولل  

)صا ى هللا ع ياه )انظران( هي الجت ن ا بعاد ا كال يف مااي كا  كم مأ  ساني ابلتحاد، يف بيا  الرسا ي 
 أبن اقاا ي فيسااتحي ماانامتضايقه لتضاايق هه ااه بكام  كالن يااؤذي النااقال بااإ  إن ذلااام لآلاه(

لهاا   عالمكاام اااذا احلكاام هي   اااس خاارلوكم بعااد الطعاااا  وهللا ال يسااتحي ماان احلااقلكاام اخرواا ا 
وإذا سيلتم هن  ص ى هللا ع يه لآله(هي  نا  الايب(   متلعل  ماواةفلسايل هن  اوتاال  مان ورا

دها ف ما حيجب  ظركم  ىل لو ه ن لهادا ني لقد كا    نا  اماه ية حتجب هري لو  ا لا حنل 
هي  ذلاام لل  آاة احلجاس مجب  اون ما  لوا ه ن كماا اادي ع اى ذلا  قصاة اجنفا  لهريهاا 

ومل كالن لاام من خ اطر الرابة للس سة الشيطان  أ هر لقل  ام وقل هبنالنؤاي من ل ا  احلجاس 



لفاتاه هل طالقاه  بعاد وال أن تناحا ا أزواجاه مان  عادهأبي   ل من ه ا ال ا ذااة  أن تؤذوا رس ي هللا
)ص ى هللا ع يه  اذا  الرس ي  إن ذلام )ص ى هللا ع يه لآله(لهذا مكم خاص ابلرس ي  أ دا  نن 
 فال تتعر  ا له. عظيمل  ذ با   كلن عند هللا لآله(

إن تباادوا  تظ اارلا  داايئل  يااتم عاااه فااإن هللا كاالن  ااال دااي  يف ه فنااكم  أو ختفاا ه ااا هنم
 سب ع يه.فيحا عليمل  
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ال جناااالح  ال  اااايق يف عاااادا احلجاااااس  علاااايهن يف آابئهاااان وال أ ناااالئهن والإلاااا اهنن وال أ ناااال
مان  وال مال ملاات أ الهننهي اوؤمااا ي هل اواراو كال الاناا   إل اهنن وال أ نل  أل ا ن وال  سلئهنا 

إن هللا كاالن علااى كاال دااي  فيمااا ك فكاان فااال ختااالفن هلاماار   واتقااني هللااالمااا ي هل مط قااا  ع ااى قاا ي 
 ما را  فيجازاكم ع يه. دهيدا  

إن هللا وم ئاته يلل ن  اعطف ن ابلثاا  لالرمحاةعلاى الناق   أيهال الاذين آمنا ا صال ا علياه 
 .تسليمل   لامر   وسلم اق ل ا: ال  م صل ع ى حممد لآي حممد 

إن الذين يؤذون هللا   مبخالفة هلامرورس له لعنهم هللا  هبعدهم عن  محته يف الد يل واعلرة
 اذنم لا يا م. وأعدا هلم عذااب  مهينل  

والااذين يااؤذون املااؤمنني واملؤمناالت  غااري ماال اكتسااب ا  باادلن واارا اسااتحق ا بااذل  ا ذاااة فقااد
لذلااا  كاااالا بااادلن مطابقاااة ل  اقااا    اااه كالكاااذسي هاااذا  ااااذا  بااادلن سااابب  هبتااال   مح ااا ا  احتملااا ا

  وإمثل   عصياان  مبينل . ظاهرا 

أيهاااال النااااق قاااال ألزواجااااك و نلتااااك و ساااال  املااااؤمنني يااااد ني علاااايهن    ااااارخني ع ااااى لواااا ه ن
 أوىاجنوان   ذلاااك (11)بعاااا مالمف ااان الفا ااال مااان الت فااا  (10)مااان ج  يااابهنلهوناااام ن 
الاااؤذا ن ههاال الرابااة الااذان اتعر اا ن ل مااا ي فقااد   يااؤذينفاا   هناان مرائاار  أن يعاارفنهقاارس  ىل 

كا ا  اجنماا  ختاارج ابوااة ال وااه فيتعارض ناان ا واال  فااأمرن اوؤمااا  ابلناارا مفظاا  ناان عان تعر اا م 
  وكلن هللا  ف را  وا س ف  رحيمل .بعبد  فيأمرهم مبا فيه مصاحل م 

 لئن مل ينتاه املنالفق ن والاذين يف قلا هبم مار عف  مياان ل اباة  اواملرجفا ن  الاذان ا وبا ن
 يف املدينااة لنغرينااك هبااما اطراس ق ا س اوااؤمانيي لا ن   اات ا ا عاان اجن واا  ل شاار ا خباا  الكاذباة 

زمااان   إاليف اوداااة  فيهالال انااكا     مث ال آبلورو اكهي همران  بقت  م ل والئ م عن الب د 
   قلي . 

                                                        
 ام باس: ا س لاس  هلس  من ا ما  لولن الروا ي ت  اه اورهة ع ى  هس ا لابقى ماه ما ترس ه ع ى صد ها. (10)
 الت ف : التغطية. (11)



ملع  ني ن مطرلواأين مل  قف ا  لودلا ُلذوا وقتال ا تقتي   ا .هب غ القتل 

سنة هللا  سنا هللا لعا م لقت  م سااةيف الذين لل ا  مض امن قبل  قب   من الذان كا  ا
 تغيريا  بل همر  يف اا  كأمر  يف اوا ي. ولن جتد لسنة هللا تبدي   اؤذلن ا  بيا  لاوؤماني 
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يساايلك  صاا ى هللا ع يااه لآلااه(اي حممااد( الناالس عاان الساالعة  لقاا  قياااا القيامااة قاال إ اال
 يف لق  قراب. ومل يدريك لعل السلعة تا ن قريبل  ف   لمد  اع م لقت ا  علمهل عند هللا

  إن هللا لعن الالفرين وأعد هلم سعريا .ان ا  م ت بة 

لللدين  ابقنيهلفي   يف ت   الاا  أ دا  ال آبدون وليال  حيفظ م  وال لريا  ااصرهم مان
 أبس هللا.

ي م تقلب وج ههم (12)تصر  من ماي  ىل ماي   يف النلر يق لا ن  قا ا ليتنال أ عنال هللا
 م  ال  عذس. وأ عنل الرس ال

وقااالل ا  هي ا تباااال ماااا م اير نااال   يف مقااااا االعتاااذا سااالوتنل وكاااربا  إ  أ عنااال   اللعماااا
 طراق احلق. فيعلا   السبي لالقاوة 

ر نل آ م   هعط مي هي الناوة لالكا اعاعفني  مصاة نام لمصاة  وال   االنم لااا مان
 عظيما . العذا  والعنهم لعنل  كبريا  

أيهل الذين آمن ا ال تا   ا كللذين آذوا م سى   أبن قال ا ه ه هبرصي لهري ذل   فرباأه هللا ممل
)صاا ى هللا ذا وااا  لقااد ي فااال تااؤذلا الرساا ي  وكاالن عنااد هللا وجيهاال  هظ اار برا تااه ماان هكاااذاب م  قاالل ا

 .ع يه لآله(

أيهل الذين آمن ا اتق ا هللا    خاف ا عقابه  وق ل ا ق ال  سديدا .قاصدا   ىل احلق 

ويغفار لاام ذ ا  ام نا لسدا ا  ال في اا بقب له  لام أعمللامهللا  يللحفان فع تم ذل  
 . ف زا  عظيمل  هف ح  ومن يطع هللا ورس له فقد فلز

إ  عرعنل األمل ة  هي الطاعةي ل اها هما ة  هنا لاوبة ا وا ي هل اوراو ا ما ة اوش   ة على
عظمت اا حبياإ لا  عر ا  لاوعا  هن االما اة ل أن حيملنهالامتااعن  السملوات واألر  واجلبالي فاي ني

ع ى هذ  العظاا لكان نا اع    ب  من مح  اي لذل  لثق  اي هل كاااة عن اقل ا ما ة م  هن هعظم 

                                                        
 فتصفر لتن و مثال . (12)



منهااال ومحلهااال خفااان  وأدااافقنالعظااااا ال تاااتمكن مااان حتم  ااااي لهاااذا مااان تشااابيه اوعقااا ي ابحملنااا س 
ه مان متكان القبا ي لا وا ي ل ماا القبا ي قبل هن حيم  اي لالقب ي  ما اراو باه ماا  كاب يف طبيعتا اال سلن

حبااي  فناه فايظن ه اه  جها ال  لافناه فاال ااؤوي ا ما اة  إ ه كلن ظل مال  الافني لنماان  ا ا وية 
 اتمكن من ا وا  لاحلاي ه ه الافي اا.

ل ع اة فاالالا ل عاقباة هل  ليعاذ  هللال منا هعطى هللا ا ما ة ل  نان لالمتحان الذي عاقبته ه  
املناالفقني واملنلفقاالت واملشااركني واملشااركلت ويتاا   هللا  مااا خااالف ا خ  باا ا علااى املااؤمنني واملؤمناالت

 ميإ   حيمل ما ال طاقة ل  نان به. رحيمل  ون عصى ل س  وكلن هللا  ف را  
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الااذي لااه احلمااد *  ساام هللا الاارمحن الاارحيم     ال لغااري ماال يف السااملوات وماال يف األر  ولااه
يف تادبري   وها  احلاايمكما له احلمد يف الد ياي  ذ كل ما يف ااخرة هاضا  لاه تعااىل   احلمد يف اعلرة

ا بري .ا قه 

يعلم مل يلج  ادخل يف األر   كاوطر لالكال لما هابهومل خيرج منهل  من  با  لمعدن
يف النااما  كالعماال لاو اا   وماال يعاارج فيهاالماان م اا  لمااا  لهريمهااا  وماال يناالي ماان الساامل  مهااا لحن
وه  الرحيم   بعباوالغف ر .الناتر ع ي م 

وقلي الذين كفروا ال  تينل السلعة  القيامةقل  لى  أتتيكموري  قنما  ابهلللتيتيناام 
ال اغياب  ال يعال ب ماا هااس عان احلا اس كاالرلح لالعقال صفة )لاريب( لالغيا علمل الغيبالناعة 

عنه مثقلي  اقلذرة  هباا ة تار  يف الاا   الاداخل مان الكا ة يف الغرفاة اوظ ماة يف الساملوات وال
كتبااه هللا ساابحا ه لهاا  ال اا ح   وال أكاارب إال يف كتاال ماان مثقاااي ذ ة  يف األر  وال أصااغر ماان ذلااك

 اهر.ظ مبنياحملف ظ هل هري  

لينااالي  )ع اااة لق لاااه )لتاااأتيااكمالاااذين آمنااا ا وعملااا ا اللااالحللت أولئاااك هلااام مغفااارة  هفاااران
 اعط  ه م  التكرمي. ورز  كرميلذ  ام 

والذين سع ا  هخذلا انع نيف آ تنل  هي  ول  بطاي آايتااامعالجلين  اراادلن تعجيالان
 مؤ . أليمالني   العذاس أولئك هلم عذا  من رجلعن  متاا ا ولة 

ويرى الذين أوت ا العلم   ار  الع ماالذي  ) مفع ي هلي لا )ار  أ لي إلياك مان ر اك ها
 العليالسابيل  يهادي إىل صارا اارلن ه اه  ومفع ي اثن لا )ار (ي هي ارلن القرآن مقا   احلق

 احملم و يف كل هفعاله. احلميدالذي ال اغالب 

وقلي الذين كفاروا  بعضا م لابعاهال  ادلام علاى رجال صا ى هللا ع ياه لآلاه(هي الرس ي( 
ينبئام  ىا كم إذا ُمالاقتم كال ممالا  فراقا  هلصاالكم يف القا  كال تفاراقإ اام لفاي للاق جدياد 



هي تبعث ني قال ا هل  راكم من اق ي   كم تبعث ن بعد هن تفرق  هلصالكم ا قال ا ذلا  اساتاكا ا  لتعجباا  
 ا.
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أفىى  صا ى هللا ع ياه لآلاه(هي هل افرت  حمماد( علاى هللا كاذاب  أم  اه جنااة  واا ن ىيال لاه
يف  يف العااذا البعااإ لاماالا   الااذين ال يؤمناا ن ابعلاارةا ماار صاادق ل منااا   االذلاا  البعااإ 

 عن احلقيقة. البعيديف الد يا  والض يااخرة 

 ياااروا إىل مااال  اااني أياااديهم ومااال للفهااام مااان السااامل  واألر أفلااام  هي ماااا هماااااث اااام مااان كااال
أو فتااب ع م  إن  شااي فسااف هباام األر واا ا ب مي فينااتدل ا اااا ع ااى قد تااه تعاااىل ع ااى كاال اااي  

واللاااة  عيااةالااذي ارل اااه  إن يف ذلاااكفاات  ك م  ماان السااامل  (13)قطعاااا    سااق  علااايهم كساافل  
لال عبد منيب   . او   ىل  به فا ه اعر  اااي 

   ولقد آتينل واوو منل فض  ع ى سائر الااس  ذ ق ااجبلي أواي    ا وعيمعاه  ابلتنابيح
والطري  سبح  معه امباي لالطي    )ع يه النالا(فكان  ذا سبحوألناال لاه احلدياد  وع ااا  ليااا  يف

 اد  كالشم .

يف  ناا  الاااد ل ماا  تتااساااب  وقاادار يف السااارو ماااا   و لعااا   أن اعماال سااال غلتلهمااران  
فأوازاكم  صلحلل  إينا آل تعمل ن  لريلهه    )ع يه النالا(اي والو  واعمل ام ق اي من التقدار 

 ع يه.

و  سااخرانلسااليملن الااريح  اادواهل  ورا ااا يف الصااباحدااهر  مقاادا  مناارية سااري الراكااب
الاحااس اواذاس ليعمال مااه  له عاني القطارهورااا  دهر وأسلنل هي ورا ا عصرا   ورواحهلا را  

اعادي  ومان يال أبمار  تعااىل  إبذن ر هكما اعمل اجن ا   ومن اجلن من يعمل  ني يديهما اشا  
مانهم  مان امان عان أمار  الاذي هماران امان بطاعتاه  )ع ياه الناالا(هي طاعاة سا يمان ذقاه مان 

 شتعل.هي او عذا  السعري

يعمل ن  امنله  ع يه النالا(لن يمان( مل يشل  من حملرياب    هي اونااود هل القصا
وول يل   افنماوجفلن  مج  وفاة لهي القصعة اليت اؤكل في اا كالجل ا  مجا  وابياة لهاي

 راساايلتمجاا  قااد   وقاادوراحلاا ض الكبااري فكااان (كاال يف كاال لاماادة ما ااا عاادو كبااري ماان الااااس 

                                                        
   كنفة لهي القطعة من الشي .كنف: مج  (13)



لعمال الشاكر عباا ة عان  آي واوو داارا   اي اعملا ااثبتا  ع ى هاثفي ا  ول الطابخي خ ق ااا نام 
 افت د يف هوا  الشكر. وقليل من عبلوي الشا رالطاعة مقابل ق ي الشكر الذي ه  الت فظ فقط 

فلمال قضااينل  مكمااااعلياه  ع ياه النااالا(ع ااى ساا يمان( املاا ت    أبن ميااا  مماال وهلا
عصااا    اه ماا  متك ااا  ع اى عصااا    كال منسايتها   ااة  علااى م تاه إال وا اة األر هع ام امان 

 فلمال لار )ع يه الناالا(لزعم امن ه ه لاقف فاستمرلا يف هعمانم م  هك   ا   ة عصا  فنقط 
ن كاان االعم فان اما اجلن أن ل  كل  ا يعلم ن الغيبع م   تبينت )ع يه النالا(سقط س يمان 

ما  ماذ زمان ل  اع م مب تهي ا قش  هرل   لع م  )ع يه النالا(ه ه اع م الغيب ف ما ظ ر له هن س يمان 
 العمل الشاق الذي ا يا م لاذنم. يف العذا  املهنيما بق ا  مل لبث اه ه ل  كان اع م الغيب 
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لقاااد كااالن لسااابي أ لقااا ا سااابيف مساااانهم  ابلااايمنآياااة  والاااة ع اااى قاااد ة هللا تعااااىل لهاااي
جنتاالن  بنااتاانن  تاادان ماان الاايمن  ىل الشااااعاان  ااني و االي  ميااني النااائر ل،الااهي لقااد ق اااا ناام
كل ا من رز  ر اام وادااروا لاه   عماهي هاذ لادة  يباة   مجي اة  لهاةور ا  فا ر  فاد ياكم وااة

 لآخرتكم هفران

فيعرعااا ا  عااان الشاااكرفيرسااالنل علااايهم سااايل العااارم  اوطااار لاواااا  الكثاااري مااا  هابو بالوهااام
لنلهم جبنتيهملز لع م  مارا  مخا وار  أكالصاامبيت  ذوايتخاربتني  جنتانيالعاامرتني  و دا

 الثمر. قليل بق  ودي  من سدرالطرفا  لال ور نا  وأ لبش  

ذلااك  مااا فع اااا ااام  كفاارواجليناالهم آاال  بناابب كفاارهموهاال جناالزي   ابماالا  النااي إال
 الذي اكفر ابلاعم. الاف ر

وجعلنل  ينهم و ني القرى  الشااالي ابركنل فيهل   بكثرة ا  بيا  لالثمااقارى  ظالهرة    تار
هي كااان النااري الساارييف ت اا  القاار   وقاادار  فيهاالكاال قراااة ماان القاار  ا خاار  التصاااي العمااران 

هي يف  سريوا فيهالدار لقرس بعض ا من بعا ال مبعثرة هاا لهاا  بال مناس لمقدا ي لق اا نم بتق
مل  آمننيت   القر  لبيا ا   هي يف ماي ك  كم يف همن عن ال ص لالتعب لام ل لالعطش. ليلي وأ ا

 فقلل ا ر نل ابعد  ني أسفلر دا ااكرهم م  تك ن صحا   ل طا و ا يلي لهاذا كااااة عان عا
وظلم ا أ فسهم  ابلكفران فنعلنالهم أحلويا  وان بعادهم فحاني تاللي الاعماة اتحاد، الاااس عان

متلاقااا  كااامال ي فتفاارق هلالو ساابأ يف  كاال مماالا فرقااااهم  وملقناالهمههاال الاااعم لكيااف زالاا  وللاات م 
ي فااان الصاااابر ل اااعم دااا رعاان اوعاصااي  لااال صاابلرهولااة  إن يف ذلااك ع تخمت ااف الاابالو 

 الشاكر ه  الذي ميكن هن انتفيد من اااي .

ولقد صدا  علايهم  ع اى باين آواإ لايس  يفظنااه  مياإ ظان ههنام اتبع  اه فالتبع ه إال
 .فريقل  من املؤمنني

ومل كلن لاه  جنب اياعلايهم مان سالطلن  تنا ط ف ام  ا هم ع اى العصايانإال  اختياا هم
مان ياؤمن ابعلارة ممان ها  ليق  مع  ماا يف ا ا ج  لنعلمن هعطيااهم االختيا  أب فن م التباعهي لحن



حيفظااه فيجااازي  ور اااك علااى كاال دااي  حفاايظماا  يااازي كاال طائفااة منااب عم  ااا  منهاال يف دااك
 ع يه.

قل  ل مشركني  )ص ى هللا ع يه لآله(اي  س ي هللااوعا ا الاذين زعماتم  ههنام آناة مان وون
اق  اا مان خاري هل  ال  لا ن مثقالي ذرة ف ل انتجيب ن لكمي خ هواس سبحا ه بق له: هري هللا هللا
   ومال هلام فيهمال مان دارابال قد ة نم يف الناما  لال يف ا  ض  يف السملوات وال يف األر ار 

  .معنيي بل خ ق الك ن لمد منهم من ظهريهلل تعاىل  ومل لهاشرتك ا م  هللا يف خ ق اي  
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وال تنفااع الشاافلعة عنااده عاااد هللاي  وا لقاا ي اوشااركني هااؤال  ااافعاكان »إالا ملاان أذن لااه  هن
هي  عن قل هبما كشف الفلل لا     حىت إذا فُالاا )ع ي م النالا(اشف  لهم ا  بيا  لا لليا  

يف ابس  مااالذا قاااالي ر ااااامقااااي بعضاااا م لاااابعا  لل اقااااالكفاااا  يف ااخاااارةي هي  وعااا ا  ىل لعااااي م 
لها   احلاقهي اوناؤلي ماا م: قااي هللا  قالل االشفاعة هل هذن لنصااا لزعما  الكفا  ابلشافاعة 

 بعظمتهي فال  او لق له. الابريبق ر   وه  العلي ذن الصاحلني ابلشفاعةي فال  صيب لكم ما ا 

ر قاال ماان ياارزقام ماان السااملوات واأل  فاااذا    يباا اقاال هللا  ااارزقكم ماان النااما  إب االاي
ظاااااهري لالرتواااااد  وإ ا أو إ كاااام لعلااااى هاااادى  أو يف عاااا ي مباااانياوطااار لماااان ا  ض إبخااااراج الابااااا  
 جن صا  الطر  لتد  ه  ىل احلق.

قاال  ل كفاااا   )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(اي  ساا ي هللاال تساايل ن عماال أجرمناال  عصااياا بااالعمكم
 ال  سيي عمل تعمل نو .  ف يعمل كل منب عم ه م  ار  ولا 

قل آبمع  يننل ر نل  ا ا القيامةمث يفتح  حيكميننل ابحلق   ل ن هااا كان ع ى احلق  وها
 ابل اق  لابحلكم. العليمالكثري احلكم  الفتلح

قال أروين الااذين  هي ا صااااأحلقااتم  اه  ابهلل دااركل اااركا  هلل  أبن وع تما هم كاا 
 يف تدبري ي لال ارا  له. احلايمالذي ال اغالب   ل ه  هللا العليللين ا له بشركا  

ومااال أرسااالنلاب إال كلفاااة للنااالس   كافاااة: هي مجيعاااا  لالتاااا  ل مبالغاااة  شاااريا   ل ماااؤمن  و اااذيرا 
 فيحم  م و   م ع ى خمالفت . ولان أكثر النلس ال يعلم نل كافر لالعاصي 

ويق لاا ن ماااىت هااذا ال عاااد  هي لعااادكم  ماا  هللا بيااااااإن كناااتم صاالوقني    يف هن هااااا  ا ماااا
 كذل .

قااال لاااام  ها اااا اواكااارلنميعااالو يااا م  هي لعاااد اااا اي لهااا  اااا ا القياماااةالتساااتيلرون  ال
 تتقدم ن. سلعة وال تستقدم نعن ذل  الي ا  عنهتتأخرلن 

 القرآن وال ابلذي  ني يديهوقلي الذين كفروا لن  ؤمن هبذا  هي الكتب النابقة ع يه من الت  اة
الظاالمل ن م ق فا ن عنااد زماان  إذها اا الرائاي ذلاا  او قاف لرهاا  هماارا  فضايعا   ولا  تاارىلاجنييال 



ال كاال  يرجاع  عضاهم إىل  عاض القا يل حنااس  رهبام ما  ااول ن يف وفا  العاذاس عاا م  وال هن حيم
 للذين اساتاربواهي ا تبال الذان عدهم ا سياو  عفا   يق ي الذين استضعف اااخر  خ هعماله 

 ابهلل عللول. لانال مؤمننيتصدل اا عن احلق  ل ال أ تمهي اوتب عني 
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قلي الذين استاربوا للذين استضعف ا أحنن صدو كم عن اهلدى   ع ى طرااق اجن كااإذ   عاد
 أب فنكم ميإ تركتم اندااة ابختيا كم.  ل كنتم جمرمنياند   جل كم

وقلي الذين استضعف ا للذين استاربوا  ل مار الليل والنهلر  اصدان  ورامااي بل مكاركم لااا  
ه اااامر الفراقااااان  وأسااااراوااااااركا   إذ  مرو ناااال أن  افاااار اب  وجنعاااال لااااه أ ااااداوا  وائمااااا  لاااايال  لهنااااا ا  

النداماة  ع ااى الضااالي ل  اظ رلهااا خ فااا  ماان الشاماتةملاال رأوا العااذا  وجعلناال األ اا ي  مجاا  هاال
يف أعنل  الذين كفروا هل  هي ماآبلون إال مل  ولا  ماكل  ا يعمل ن. 

ومل أرسلنل يف قرية من  ذير  يب هل من قاا مقامه إال قلي مىف هل  متاعم ها إ  آل أرسلتم
 .كلفرون ه  

وقلل ا  هي اورتف ن  حنن أكثر أم اال  وأوالوا  ماكم فاحن هكرا عااد هللاومال حنان آعاذ ني 
  ن لاا واها  عاد هللا.

قاال إن ريا يبساا  الاارز  ملاان يشاال  ويقاادر  ا سااعه لاضاايقه منااب اوصااا  ال لكرامااة لهاا ان
ولان أكثر النلس ال يعلم ن  لالو  منا هي ل كرامة عاد هللا.فيظا ن هن كثرة اواي لا 

ومل أم الام وال أوالوكم ابلي تقرا ام عند  زلفى   هي تقرااب إالا  لكن اقرس  لياا مان آمان
بنابب عم  ام  آل عملا اولا   ل ميان لولا   ل عمل الصا   وعمل صلحلل  فيولئك هلم جلا  الضعف

وهم يف الغرفلت الطبقا  الع يا من اماة آمن ن .  من اوكا 

والااذين يسااع ن يف آ تناال  هي انااع ن  واال  بطاااي آايتاااامعاالجلين   ارااادلن تعجياال ا  بيااا
ب ا. أولئك يف العذا  حمضرونعن اندااة   حيضرلن  ول هن اعذا

قل إن ري يبس  الارز  ملان يشال  مان عبالوه   يف لقاويقادر لاه  لاضايق لاه يف لقا  آخار
 من دي ومل أ فقتم  يف ا ريفه  خيلفه   اعطي ع  ه عاوال  هل آواالوها  لاري الارازقني  ن 

  زقه كثري لبدلن ماة.
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و  اذكري م حيشرهم  مع م هللا لاواراو اوشاركني يعال  مث يقا ي   هللا  للم ئااة أهاؤال
 .إ كم كل  ا يعبدون

قلل ا والئكة هي اسبحل ك   ه   مال  عن الشراأ ت ولينل من ووهنم  فاان   الي  لال
الشياطني  ن الكفا  هطاع هم يف عبااودم   ل كل  ا يعبدون اجلن  اك هؤال  العبدةي لهذا ت   ما م 

  لهاذا الكاالا مان هللا ل مالئكاة  وال تبكيا مؤمنا نابلشاياطني  هبامهي الكفاا   أكثرهملاا 
 الكفا .

فااللي م ال  لااك  عضااام  ها ااا الكفااا  لمعباا وادم  لاابعض  فعاال  وال عاارا  أبن   ااب اوعبااا و
ذوق ا عاذا  النالر الاي كناتم هبال ه فن م ابلكفر  و ق ي للذين ظلم العابد   فعا  هل ادف  عاه  را  

 ميإ ه كرمت البعإ. تاذ  ن

وإذا تتلاى  تقارهعلايهم آ تناال  ينالت  ا احا  لقالل ا ماال هاذا  صا ى هللا ع يااه هي حمماد(
القرآن  وقلل ا مل هذامن ا صااا  عمل كلن يعبد آابؤكممياعكم  إال رجل يريد أن يلداكم لآله(
إال إفك   كذسمفىى  إب افته  ىل هللا تعاىلوقالي الاذين كفاروا للحاق  ل قارآن ملال جال هم إن

 سحرا .ظاهر ك  ه  هذا إال سحر مبني
ومال آتيناالهم مان كتااب يدرسا هنل   ماا   ادلا في ااا الشاروماال أرسالنل إلاايهم قبلاك ماان  ااذير 

 (مرهم ابلشر  فال منتاد نم س   التق يد لالعااو.
وكااااذا  الااااذين ماااان قاااابلهم   أبن هااااارك ا لاتاااابع م هااااؤال  تق يااااداوماااال  لغاااا ا   هااااؤال  الكفااااا

معشاالر  عشاارماال آتيناالهم ماان اواااي لالقاا ةي لماا  ذلاا  هخااذانهم وااا كااذب ا الرساالي هعطياااا هلل اا  
 كاااريي ل  كاااا ي نااام ماااني كاااذب ا الرسااال أبن  فااااذ  ا رسااالي فاياااف كااالن  ااااريلهاااذا ددااااد ناااؤال  

 ومارانهم.

قل  ل كفا   )ص ى هللا ع يه لآله(اي  س ي هللاإ ل أعظام  ه ادكما    ك ماةواحادة 
ي لمان )صا ى هللا ع ياه لآلاه(الاذهني لال امادة هاي التفكار يف همار الاايب  فان تكثري ا مر ا وب تش اش



أبن دتماا ا  أن تق ماا ا  اوع اا ا هن تفكااريهم اقاا وهم  ىل قباا ي احلااق  ن وااا ب ا العااااوي لال اماادة هااي 
كار  ن متكن من التف وفراوىل تشال   ن   اتمكن من التفكر مفروا   مثىنأبمر هللاي با بني ان   

ماا الاايب  إن ها واا ن  مان جناة )صا ى هللا ع ياه لآلاه(الرسا ي  مث تتفاروا مل  لالحباممفروا  
إال  ذير    خملام  ني يدي  قبلعذا  دديد .ه  عذاس ااخرة 

قل  ص ى هللا ع يه لآله(نم اي حممد( مل سيلتام من أجار  ع اى هوا  الرساالةفها  لاام 
ماا قالاه الكفاا  مان هن اوعاا  الابا ة  ماا  وال  )ص ى هللا ع ياه لآلاه(ري لاذا  فى الايب فاين ال ه اد ا و

مط ا  ف ا   أجري إالا على هللا وه  على كل داي  داهيدما  إنه ه با ني هل  ول ه ه اراد هورا  
 اع م صدقي.

قل إن ري يقذف  ا قيابحلق  كا ع م  )خ  اثن لا ) ن  يب  الغي. 
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قااااااااااال جااااااااااال  احلاااااااااااق  اجنساااااااااااالاومااااااااااال يباااااااااااد  البل ااااااااااال  الشااااااااااار ي هي زهاااااااااااق الباطااااااااااال 
 . ومل يعيدفال اتك م بباوئه لال عائد ي لهذا كاوثل 

قااال إن عاااللت   كماااا تلعمااا نفإ ااال أعااال علاااى  فساااي  فاااان لابي الضاااالي اعااا و  كا وإن
 ماا ابلع م فيعر  او تدي من الضاي. قريب ق الاا  مسيعاهتديت فبمل ي حي إيا ري إ ه 

ول  ترى   لرها  همارا  عظيمااإذ فلعا ا  خاا  الكفاا  عااد البعاإفا  فا ت  فاال افا تين
فااااهنم قرااااب يف قاااد ة هللا ل ن كاااا  ا يف هقاصاااي  مااان ماااالن قريااابل حنااااس  وألاااذواهماااد ماااا م 

 ا  ض.

وقااالل ا   ميااااذاآمنااال  اااه لالقااارآن  )صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(حماااد مب وأىا  مااان هاااان هلااام
فا ااه يف وا  التك يااف لهاام يف ااخاارة بعياادلن عاان  ماان مااالن  عياادتاااالي اجنميااان بناا  لة  التناالوش
 التك يف.
وقااد كفااروا  ااه  لالقاارآن  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(هي مبحماادماان قباال  يف الااد ياويقااذف ن 

 مان ماالن  عيادمبا هاس عن ع م ام مياإ اافا ن البعاإ لهام وااه  ن باه  ابلغيبارم ن الكالا 
 فاهنم بعدا  عن مقيقة ا مر للذا كالم م ككالا اجن نان البعيد عن اي  ميإ ال اع مه.

وحيل  ماي همر ااخرةينهم و ني مل يشته ن    مشت يادم فا ه ليا نم يف ااخارة  ال الااا
كمااال فعااال أبدااايلعهم ي م يف الكفااار مبااا افقمااان قبااال  ساااابقا  مياااإ كفااارلاي ف ماااا ماااات ا هبعااادلا عااان

م وب ل رتوو يف العملي  ذ الش  قد ال اظ ر هار ي  مريبمن اجنميان  إهنم كل  ا يف دكمشت يادم 
 لقد اظ ر.
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احلمااد   فاال ر *  سام هللا الاارمحن الاارحيم  مبادل لخااالق امل ئاااة السااملوات واألر  جلعاال
 وراباهواحااة  و اا  واامااان واامااان  أجنحااة مثااىنهصااحاس  أوي ىل ا  بيااا   رساا   

إن كماا  لكيفاا    مال يشال ما ى ق من اوالئكة لهاريهم  يليد يف ا لقهواحةي االل ن لاعرو ن اا 



 . هللا على كل دي  قدير

مل يفتح  اعطيهللا للنلس من رمحة  و كماي لهلالف  ممساك هلال  مياع اا عان ال صا ي  ىل
الاذي ال  وها  العليالبعاد  منااكه تعااىل  مان  عادهواا همنا   ومل  ساك فا  مرسال لاها  ق 
 يف تدبري . احلايماغالب 

أيهاال الناالس اذكااروا  عماات هللا علاايام    الاايت ماان مج ت ااا ه ااه خ قكاام هاال ماان لااللق  ااري هللا
تصاارف ن  تؤفاا نهاان  ال إلاه إال ها  فاايىابلابااا   واألر لاي اوطار إب ا يارزقام مان الساامل 

  ىل ا صااا.
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وإن ياذ  اب  ص ى هللا ع يه لآله(اي حممد( فقد كذ ت رسل من قبلاك  فاصا  كماا صا لا
وإىل هللا  ىل ولائه ترجع األم ر صابر ابلث اس.فيجازي اوكذس ابلعقاس لال 

أيهل النلس إن وعد هللا     ابملاحق ف  تغرا اام احليلة الد يل  أبابطي  ا ما  تصارفكم عان
الشاايطان الااذي هاا  كثااري ا اادالي أبن  اارهكم ع ااى معصااية هللا لعاادا   وال يغاارا ام اب  الغاارورااخاارة 

 لكم أب ه ال ولا .

  إن الشايطلن لاام عاادوا فلختاذوه عاادواا  عاام  ا معااه معام اة ا عاادا  يف عادا  ااال كالماه إ اال
 الاا  او ت بة. ليا   ا من أصحل  السعريهتباعه  يدع  حل ه

الذين كفروا هلم عذا  دديد والذين آمن ا وعمل ا الللحللت هلم مغفرة  هفران لذ  ام  وأجر
 عظيم يف ااخرة. كبري

أفماان زياان لااه ساا   عملااه ي م هعمااانم النااي ة زاااا   ف ساا م  لاافاارآه  ظاااه  حساانل   كماان
ارتكااه ماا  اضاال  ذا هعاارض عاان  فااإن هللا يضاالا ماان يشاال لاايا كااذل ي لاالسااتف اا جن كااا  التناا اة 

 علايهم فن   )ص ى هللا ع يه لآله(فال د   اي حممد  ويهدي من يشل  ف  تذهب  فسكاحلق 
 فيجازا م ع ى سي ادم.  عليم آل يلنع نإن هللال حنرا  ع ى هي م  حسراتع ى الكفا  

وهللا الذي أرسل الر ح فتثري  دي  الرايحسحلاب  فسقنله  ه سا اا ذلا  الناحاس إىل  لاد
كامياااا    كاااذلكابليااابا   عاااد م  ااالابلااال ل  األر ابوطااار  فيحيينااال  اااهال ز ل فياااه  ميااات

 لالبعإ. النش را  ض بعد م دا 

د العاالة فللااه العاالاة  يعاال  مان كاالن يرياا  ف يط ب اا ماان عاااد  تعاااىل ابجنميااان لالطاعااة إليااه يلااعد
هللا  ىل ذاتاه اوقدساة ا مبعا  قب لاه لاه ا  والعمال اللالي يرفعاهاحلنان  الطيابمجا  ك ماة  الالام

 مني  واال  طفااا  الاادان ل ذالي اوناا الساايئلتاوكاارا   والااذين  ااارونلهااذان مهااا م وبااا العاالة 
هلم عذا  دديد  يف ااخرةومار أولئك ه  يب ر .ابطل لال اافذ 

 وهللا للقام من ترا   فان الرتاس اتح ي  با   خ طعاما  خ وماامث مان  طفاة  الايت هاي اواين
  مث جعلاام أزواجال  ذكاارا  له ثاىومال حتماال مان أ ثاى وال تضااع إال  علماه   فا اه عااا  بكال ااي وماال



وان ال ميتاد عمار   ىل اوقادا   وال يانقر مان عمارهما ميد يف عمر مان اصاري  ىل كا   معمر يعمر من
 س ل. على هللا يسرياللايوة لالاقصان  إن ذلكال  ح احملف ظ  إال يف كتل اوعتاو 
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 ومال يساات ي البحااران هااذا عاذ   م اافاارات  اااداد العذلباةلئ  داارا هساا  هااين  مياار يف
الناام    كلاا ن حلماال   اارا   ما مااا  وماان كاالاااداد او  مااة  وهااذا ملااح أجاالجاحل ااق بناا  لة 

وتست رج ن  من البحرحلية  زااة كال ؤلؤ لاورواانتلبسا هنل وتارى الفلاك  النافياةفياه  يف
ولعلااام ابلتجااا ة  ماان فضاالهتط باا ا  لتبتغاا امجاا  ماااخرة هي تشااق اوااا  اااقا   ماا الرالبحاار 

 هللا ع ى ذل . تشارون

ياااا جل  ااااادخلاللياااال يف النهاااالر  بتمداااااد ال ياااالوياااا جل النهاااالر يف اللياااال   بتمداااااد الا ااااا
وسا ار  ذلاالالشامس والقماار كال آبااري ألجال  ماادة  مسامى  قااد  اي عاااد هللا تعااىلذلااام 

 مل  لا ن من قطمريهي ا صااا  ين تدع ن من وو ههللا ر ام له امللك والذالفاعل نذ  ا ايا  
 القشرة اليت يف اق الا اة.

إن تدع هم  هي ا صاااال يسمع ا وعل كم  هنم مجاو ول  مسع ا   فر ا مل اساتنل  ا
اقارلن هااا  بابطالن  ااراككم  ايهام  وي م القيلمة يافارون  شاركاملعدا قد دم ع ى اجن فال  لام

 لقد هخ   حبالة ا صااا. لبريهللا الذي ه   مثلى    وال ينبئك م  هللا

 أيهل النلس أ تم الفقرا    احملتااو نإىل هللا وهللا ها  الغاين  عان خ قاهاحلمياد  اوناتحق
 ل عباوة.

إن يشي يذهبام  افايكموأيت خبلق جديد .هريكم 

ومل ذلك  ذهابكم لاجناتان بغريكم  هللا  عليلعلى . مبتعذ 

وال تاالر  ال حتماالوازرة  فاااا مام ااة ل اااذ ب وزر  خ  فااا ألاارى  بااال كاال عااااص
اال  عقاااس عصاايان  فنااه  هي محاال  إىل محلهاالاقي ااة ابلااذ ب  مثقلااةتط ااب  فااا  وإن تاادا م

 قارىذا اوادع   ول  كلنانئب فاعل لا )ال حيمل(  دي من لز    ال حيمل منهبعا لز ها 
هي يف ماااي كاا هنم هاائبني عاان عذاباهي فااان فائاادة  إ ال تنااذر الااذين خيشا ن رهباام ابلغيابقراباا  ل ااداعي 

 ن فائدة التط ري ترو   ىل  فإ ل يتلكى لنفسهتط ر  وأقلم ا الل ة ومن تلكىاجن ذا  تع و  لي م 



 مرو  الكل  ىل ولائه. وإىل هللا امللري فا اوتلكي 
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ومل يست ي األعمى  الكافروالبلري .اوؤمن 

وال الظلملت  الكفروال الن ر .اجنميان 

وال الظال  الث اسوال احلرور .الاا  احلا ة لاوراو اا العقاس 

 ومل يست ي األحيل  اوؤما نوال األم ات   الكفا إن هللا ُيسمع مان يشال   انفعاا ي  اعاا
هي ا م ا ي فان مثل اوعا اد مثال اويا  الاذي  ومل أ ت آسمع من يف القب رله  من ال اعا د احلق 
 ال انم   اعا  ذا هار.

إن  ماأ ت إال  ذير . فما ع ي   ال اجن ذا 

إ  أرسلنلاب ابحلق  شريا  و ذيرا  وإن  مامن أمة  مجاعة إالا ل  مضىفيهل  ذير  مان
  يب هل من قاا مقامه.

وإن ياااذا  اب   هي هااؤال  الكفااافقااد كااذ  الااذين ماان قاابلهم   ه بيااا همي فاصاا  كمااا صاا
الصااحف ماان ولن مجاا  يف كتاااس كاماال  وابللا اارهي اوعجاالا   جاال  م رساالهم ابلبيناالتا  بيااا  

وابلاتل  املنري .ذي الا  ي له  الكتاس الكامل كالت  اة لاجنييل 

لذت الذين كفروا فايف كلن  اريمث أ . كا ي نم ابلعذاسي لهذا دداد نؤال  الكفا   

أمل تااار أن هللا أ ااالي مااان السااامل  مااال   فيلرجنااال  اااه   ابواااامثااارات صتلفااال  أل اهنااال   هصاااااف ا لااا ان
ابلشااادة   ااايض ومحااار صتلاااف أل اهنااالخطاااط لطرائاااق  ومااان اجلبااالي جااادولااااكال  لطعماااا  لخاصاااية 

مفناارة لااا )هرابيااب( هي هن  ساا ومجاا  هربيااب لهاا  اااداد الناا او   را ياابما ااا  وف لالضااع
 الثما  لامبايي خمت ف هل اهنا.

ومن النلس والدوا  واأل علم صتلف أل ا اه   كااختال  الثماا  لامباايكاذلك  هكاذا إ ال
إن هللا   هللا هكثاار خ فااا  ماااه فاعاال )ىشااى( فااان ا كثاار ع مااا  مبخ  قااا خيشاى هللا  ماان عباالوه العلماال ُ 

 ون  س من عباو .  ف رال اغالب  عليل

إن الااااذين يتلاااا ن  اقرئاااا نكتاااال  هللا  القاااارآن  وأقاااالم ا اللاااا ة وأ فقاااا ا مماااال رزقناااالهم ساااارا



لان  لان تبا رحتصايل اا اس ابلطاعاة  جتالرة« خ  ) ن( يرج نيف ماليت النر لالع ن  وع  ية
 د  .

ملياااا فيه   الااااالا ل عاقبااااةي هي اعطااااي م كااااامالأجاااا رهم  ااااا اس هعمااااانمويلياااادهم  ع ااااى
 لطاعادم. دا روا بد  ما م من الني ا   من فضله إ ه  ف راستحقاق م 
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 والاذي أوحيناال إليااك مان الاتاال  بيااان لاا )هلمياااا( لاوااراو باه القاارآنل  ااني هاا  احلاق ملاادقل  ملاا
 ار  ظ اهرهم.  لريار  ب اطا م  إن هللا  عبلوه  بريمن الكتب النمالاةي هي ما تقدمه  يديه

 مث أور نااال الاتااال  هي كااال كتااااس الاااذين اصاااطفينل مااان عبااالو  ا ماااة الااايت اخرتانهاااا حلمااال
هم ساال ق وماانمت سااط يف العماال  وماانهم مقتلااداعم اا ن ابلنااي ا   فماانهم ظاالمل لنفسااهالرسااالة 
 ه  الفضل الابريالنابق اب ريا  ابلت فيق له  ذلكأبمر   إبذن هللاتروح منااته  اب ريات

 الذي تفضل هللا ع ي م به.

جناالت )باادي ماان )الفضاال»عاادن  قامااةي فااان اماااان هااي وا  اجنقامااة ياادلل هنل حيلاا ن 
 ولؤلاؤا  بياان )هساال (  مان ذهابد ماا ا  ا  يف اليا مان أسالوريف ت   اماا   فيهلالاا ن 

 . ولبلسهم فيهل حريرعطف ع ى حمل )هسال ( 

وقلل ا احلماد   الاذي أذهاب عنال احلالن  مها ا الاد يا لهمالان ااخارةإن ر نال لغفا ر  لاذ  س
 ل طاعا . دا رعباو  

الذي أحلانل وار املقلمة   هي اليت  قايم في اا هبادال  لابمان فضاله ال  سانل فيها  تعاب وال
  عيا   ذ ال مشقة يف اماة.  سنل فيهل لغ  

والذين كفروا هلم  ر جهنم ال يقضى عليهم    ال حيكم ع ي م ابو فيم تا ا وال خيفاف عانهم
 مبالغ يف الكفر. جنلي كل كف رهكذا  كذلكم  ىف مرق م  من عذاهبل

وهم يلطرل ن  اصيح ن أبع ى صيام مفيهل الاا  قائ ني يف   ر نال ألرجنال  عمال صالحلل
يتاذكر فياه ماان عمارا   أو مل  عماااركم مالساابقا  ماان الناي ا ي فقااي نام ت بيخاا    اري الاذي كنال  عمال

الرساا ي اوااااذ   وجااال كم النااذيرهي عماار طاا اال  مااا  ه كاام لاا  كااااتم قاااب ني ل تااذكر التعظااتم  تااذكر
فذوق ا  العذاس لريفمل للظلملني من  .ااصرهم لادف  العذاس عا م 

 إن هللا علمل  يب السملوات واألر   فال ىفى ع يه اايإ اه علايم  اذات اللادور   بت ا
 الصدل  لحمت ايدا.
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 ه  الذي جعلام ل ئف يف األر  أبن وع كم خ يفة لخ فا  ون تقادمكم  فمان كفار فعلياه
هضاابا ي فااان متاااوي الكااافر يف الكفاار  وال يليااد الااالفرين كفاارهم عنااد رهباام إالا مقتاال  كفاار  واالا    كفااره

 خنا ة لآلخرة. وال يليد الالفرين كفرهم إالا لسلرا  الاد  هضبا  من هللا 

قل أرأيتم داركل كم الاذين تادع ن مان وون هللا  هي هصااامكم الايت تادع هنا ااركا  هللي هخا لين
 الساملواتخ اق  يفااركة  أم هلام دارابلماا في اا  األر هوالا   للق ا منأروين ملذا ل

فياه  كتالاب  هعطياااهم  أم آتينالهمفاذا   اكن نم اار  يف ا  ض لال يف الناما  فكياف كاا  ا آناة 
ما  إنهذا لال ذا  ل منا   لهي من ذل  الكتاس  منهمجة  فهم على  ينة هنم اركا  هلل 

ديعاا  ماان ال عاادالظاالمل ن  عباااو ا صااااا  عضااهم  عضاال  إالا  اارورا   لخااداعا  ف اام اعاادلن هن يف
 عباوة ا صااا اختاذ افعا  عاد هللا.

إن هللا  سك  حيفظالسملوات واألر  أن تلوال  عن حم  ماولئن زالتل  أبن ترك ما هللا
فااال  إ ااه كاالن حليماال  بعااد الااللاي  دهماان أحااد ماان  عاامفظ مااا  أمساااهملمااا  إنماا  زالتااا 

 اغفر ذ ب من  س.  ف را  اعاول الكفا  ابلعق بة 

وأقسم ا   هي الكفااب  جهد أ لهنم  هي همياهنم اوغ ظةلئن جل هم  اذير   سا ي مااذ 
ليااا  ان أهاادى  هكثاار هدااااةماان إحاادى األماام    اوا ااية كااالي  و لالاصااافلماال جاال هم  ااذير 
 تباعدا  عن احلق. إال  ف را  بي  الاذار  مل زاوهم )ص ى هللا ع يه لآله(مد حم

  استابلرا  هي  ول ما في م من الك  عان احلاق يف األر  وماار الساي  هي ماا زاوهام  ال
فهاااال هي اوااااكر  املااااار الساااي  إال أبهلااااهال حيااايط  وال حيياااقاوكااار الناااي   ااااد اجنمياااان لهه ااااه 

اوكااذبني ل رسااال ميااإ عااذام هللاي هي هااال  األوالاانيهللا لطراقتاااه يف  إالا سااناةااتظاارلن  ينظاارون
ولان جتاد لسانة هللا ال ابادي ابلعاذاس هاري   فلن جتاد لسانة هللا تبادي   ااتظر هؤال  الكفا  عذاس هللا 

 ال حي ي  ىل هري منتحقه. حت ي   

أو مل يسريوا  انافرلايف كلن علقبة الذين من قبلهميف األر  فينظروا ك  ميإ ميرلن ع اى
 وكاال  ا أدااد ماانهم قاا ة وماال كاالن هللا ليعنااله ماان دااي بااالو عاااو لواا و لقاا ا لاا اث لااارلن آاث هااا ا ربااة 



يف فاعاااال لاااا )اعجاااال (يل)من( ل تبعاااياي أبن اكااا ن هااااا  ااااي  انااابب عجااال هللا عااان اال تقااااا ماااا م 
 ع ى ما اشا . قديرا  بكل اي   ل  السملوات وال يف األر  إ ه كلن عليم
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ول  يؤالذ هللا النلس آل كسب ا  من الذ  سمل تاراب علاى ظهرهال  ظ ار ا  ضمان وا اة 
لق   إىل أجلهي العصاة  ولان يؤلرهم« تدس لتتحر ي للعل اوراو اا اجن نان بتقدار ) نمة(

مساامى اا و قااد  ااي لمم فااإن هللا كاالن  عباالوه لقاا  مناااام لهاا  ااا ا القيامااة  فااإذا جاال  أجلهاامدا
 فيجازا م منب هعمانم.  لريا  

 

 : سورة يس36

يااس *  ساام هللا الاارمحن الاارحيم  ي هل  ماال بااني هللا ل ساا له )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(اساام الرساا ي
 . )ص ى هللا ع يه لآله(

والقرآن احلايم حملكم همكامه لآايته.هي قنما  ابلقرآن ا 

إ ك  ص ى هللا ع يه لآله(اي حممد( ملن املرسلني. 

 على صرا  طراقمستقيم .اؤواي بنالكه  ىل اوط  س 

 بعباو . الرحيمالذي ال اغالب  العليلهللا  تنليل لاي 

لتنذر  )متع ق با )تالالق مل  مل أ ذر آابؤهم  ذ آابكهام   اكان نام  سا ي فهام  الفل ن 
 عن الدان للذا ه س اا   لي م.

 لقد حقا   ابالق ي  ابلعذاسعلى أكثارهم  هكثار الاااسفهام اليؤمنا ن  مياإ ع ام
 هللا ذل  هاب  نم العذاس.

إ  جعلناال    ميااإ تركاا ا طراااق احلااق بعااد هن عرفاا  يف أعناالقهم أ اا ال  مجاا  هاالي كالااذي يف
 ى عياه هطا ي مياإ الابصار ااي ا  لال اقاد  ع اى ااي ي تشابيه نام عاقه هل لمن همامه لخ فه سد لع

مج  ذقن مات ى ال وهي لالغل  إىل األذقلنهي ا هالي  فهيمبن ه  هكذا يف عدا قب نم اجنميان 
مرف عا   فهام مقمحا نالط ال ا وب  ف  الرهس  ىل ف ق كاااة عن عدا  كاة همامه  ن  هساه مرفا ل 



 البعري  ذا  ف   هسه.الرهسي اقاي قمح 

وجعلنل من  ني أيديهم  همام ما  في شينلهم فهام ال هطيااهم بغطا   سدا  ومن للفهم سدا
 . يبلرون

وس ا  عليهم  أ ذر م أم مل تنذرهم ال يؤمن ن .لعااوهم يف الباطل 

إ ل تنذر    تاف  إب ذامن اتبع الذكر  كر: القرآن هل مط ق تدبر  له او العمل بهي لاوراو ابلذ
هفااران  فبشااره آغفاارةيف ماااي ك  ااه ساابحا ه هائبااا  عاان م اسااه  ولشااي الاارمحن ابلغيااباو عظااة 

وأجر كرمي .اعطى له م  التكرمي 

إ  حنااان حنياااي املااا تى  يف ااخااارةو اتاااب مااال قااادام ا  قااادا الاااااس يف مياااادمو  كتاااب 
آاثرهاام   اااة الباقيااة بعااد  ااادم كالصاادقة اماوكاال دااي  أحلااينله   همطاااا بااه لهو واااايف إماالم 

 لا ح. مبنيال  ح احملف ظ 
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واعر  هلم   نؤال  الكفا   مث  من قصص ا مم النابقة او وبة ل ع ةهصحاس القراة 
 دااة الااس.ن )ع يه النالا( سل عينى إذ جل هل املرسل نا طاكية يف س  اي 

إذ أرسلنل إليهم   هلاالا نني فاذ  مهل  هي كذس هصحاس القراة الرس لني فعلاز  ق ااامهاا
ا   س ي  اثل  وا همفقلل ا  هي الرسلإ  إليام مرسل ن. 

قاالل ا  هي ههاال القراااةماال أ ااتم إال  شاار مثلناال  فااال تصاا ح ن ل رسااالة وماال أ االي الاارمحن ماان
 . أ تم إال تاذ  نما  إنل سالة  لمي دي 

قلل ا  هي الرسلر نل يعلم إ  إليام ملرسل ن . 

  ومل علينل إال الب  التب يغاملبني .الظاهري هما عدا قب لكم فيع و لابله ع يكم 

قلل ا  هي ههل القراةإ  تطريا   ام  هي تشأماا من لو وكملئن مل تنتها ا  عان اوعاائكم
 مؤ . منل عذا  أليماصيباكم  وليمسناملارمياكم ابحلجا ة  لنر نامرسالة ال

قلل ا  هي الرسللئركم   اؤمكممعاام  هي ه اتم سابب ااؤمكم لكفاركمأئان ذكارم 
 ل أ تم قا م االستف اا ل  كا ي هي هل لعظاا لكم سبب لرمجكم  ايان لتطريكم بااي فام اس حمذل  

 زلن احلد.بال  مسرف ن

وجال  مان أقلاى  آخاراملديناة رجال يساعى   اعادلي لها  مبياب الاجاا قالي   قا م اتبعاا ا
 .املرسلني

  اتبع ا من ال يسيلام أجرا  ع ى الرسالةوهم مهتدون .ىل طراق احلق  

وملي ال أعبد الذي فطرين  خ قيني هي ما مياعين عن اندااةوإليه ترجع ن  عااد البعاإي  ذ
 رولن  ىل ولائه.ت

أختذ     استف اا   كا  هي كيف آخذمن وو ه  ولن هللا آهلة إن يُرونهل  ه او يب الارمحن
 هي ااااااااااااااااااااااااااااافاعة ا صااااااااااااااااااااااااااااااا  ال تغاااااااااااااااااااااااااااان عااااااااااااااااااااااااااااين داااااااااااااااااااااااااااافلعتهمبااااااااااااااااااااااااااااال    ضاااااااااااااااااااااااااااار

 هي ال خت صين ت   ا صااا. ديئل  وال ينقذونال تفيدين يف   قاذي من ذل  الضر 



  إينا إذا افيدين اي ا   ذا عبد  الذي ال لفي ع ي  احنرا  عن احلقمبني .ظاهر 

إين آمناات  اار ام  الااذي خ قكاامفاالمسع ن   فااا ع ا  ميااايني خ  ن القاا ا قت اا ا مبيااب الاجااا
 فأوخ ه هللا اماة.

قيل  لالقائل اوالئكةاولل اجلنة قلي   ليت ق مي يعلم ن 

آاال  فاار ي ري  بغفااران  يبو  مباااين ماان املااارمنيجعلاا  عاااد ي ماا  اناابب ذلاا   ميااان
 الق ا.
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ومال أ للناال علااى ق مااه ماان  عااده   بعااد ما   مبيااب الاجاااماان جنااد  واايش ماان الساامل 
 هي ليا من اأ اا اجن لاي. ومل كنل مناللني ول حما بت م 

إن  مااكل اات فاارهم العق بااة الاايت ه للاااا ااام لكإال صاايحة واحاادة  أبن صاااح ااام و ئياال
 ميت ن. فإذا هم للمدونفأه ك م 

حساارة     حتناارا  لحتاالانعلااى العباالو ماال أيتاايهم ماان رساا ي إال كاال  ا  ااه يسااتهلئ ن  لاوعاا   ن
 الكفا  مقيق ن أبن امتحنر ع ي م.

أمل يروا كم  ل كثرةأهلانل قابلهم مان القارون  ا مام اوكذباةهنامأ  ي اناالكني إلايهم 
 فقد ا قطع ا عن الد يا متاما  لالمرو  م  اتدا   اجن نان ما فراث ماه. ال يرجع ن ىل هؤال  الق ا 

وإن  ماااكاال ملااال  ال ياااع لاادينل   لااد  ولائاااا يف ااخااارةحمضاارون  حيضاارلن  وااال
 احلناس.

وآية  والاة ع اى لوا و هللا لقد تاههلام  بصاا هم األر  امليتاة   عان الابااأحيينلهال 
 . أيكل نهي من ذل  احلب  فمنهواا احلب كاحلاطة  وألرجنل منهل حبل  ابلابا  لالشجر 

وجعلناال فيهاال  يف ا  ضجناالت  بناااتني ماان فياال وأعناال  وفناار  هخرواااا فيهاال ماان
 عي ن اوا . العي ن

ليايكل ا مان مثاره فاك اة ماا ذكار مان اماااا  ومال عملتاه أياديهم  فا اه مان عمال هللاي ال ماان
 .أف  يشارونعمل هادا م 

ساابحلن   ه اال  تالا اااالااذي للااق األزواج  ا صاااا  ماان الابااا  لاحلياا ان لاجن نااان لهريهااا
كلهل ممل تنبت األر  ومن أ فسهم  ذكرا  له ثىوممال ال يعلما ن  مان او وا وا  الكائااة يف الكا ني

  راب  ا اليت   اع م ها ذل  ال ق  ا ذكر له ثى.مثال  الك

وآية هلم الليل  سلف منه النهلر   كأن الا ا  و د ع اى ال يالي كام اد ع اى احليا اني فااذا سا خ
 واخ  ن يف الظالا. فإذا هم مظلم نالا ا  ظ ر ال يل 



و  آاة نمالشمس  يف مااي ك هنااجتاري ملساتقر هلال اا ا القياماة مات اى لو وهااي  ذ يف 
 مبا ه  الصالح. العليمالذي الاغالب  تقدير العليلامري  ذلكتبطل الشما 

والقماار قاادر ه   قااد ان لنااريمناالزي   يف النااماحااىت عاالو  واا  يف آخاار ماازلااه الثما يااة 
 العتيق يف الدقة لالق س لاالصفرا . القدميعذق التمر  كللعرج نلالعشران 

نبغيال الشمس ي  اصح ل  زهلل أن تدراب القمار  يف سارعة ساريهاي فاان ذلا  افناد  ظااا
أبن انابقه فيادخل يف لقتااهي فماثال  اار  يف لساط الا اا  مفاو اة ال ياال  وال الليال سال ق النهالرالكا ن 

وكل  من الشما لالقمريف فلك  وائرةيسبح ن . رلني كما انبح اجن نان يف اوا  
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وآيااة هلاام أ  محلناال ذريااتهم  هلالوهاامي همااا هاام ل ن   كاااام آاااة هاضااا ي لكاان ميااإ اتمكااا ن ماان

اوم اا  ي كياااف ال  املشااح نالناافياة  يف الفلااكالناابامة كا اا  القااد ة ابلاناابة  ىل الذ اااة هظ ااار 
 اغ اث يف اوا  لاغرق.

وللقنل هلم من مثله   مثل الف   يف اوامل يركب ن .يف ال  لهي ا يل لالبغاي لاحلمري 
وإن  شااي  غاارقهم  يف البحاارفاا  صااريف  مغيااإ لماجاايهلاام وال هاام ينقااذون  ال ااقااذهم

 همد من او  .
هي  ول هن اتمتع ا منب ما قاد  نام مان احليااة  ومتلعل  نم  إال رمحة منلفا قاذهم ليا 

إىل حني .لق  آوانم 
هلم وإذا قيل  ل مشركنياتق ا  خاف امل  ني أياديام  ماا تقادا ع ايكم مان العاذاس الاذي

لتك  ا ا  اواني  محاة هللاي  لعلاام ترمحا نهي الااا  يف ااخارة  ومال للفاام لي ع ى ا مام الناابقة 
 لام اس مقد ي هي هعر  ا.

ومااااااااااال  تااااااااااايهم مااااااااااان آياااااااااااة مااااااااااان آ ت  هي هولاااااااااااةرهبااااااااااام إال كااااااااااال  ا عنهااااااااااال معرعاااااااااااني  
 فال اتفكرلن في ا م  ا تدلا.

وإذا قيال هلام أ فقا ا ممال رزقاام هللا  هعطااكم ماان مالاهقالي الاذين كفاروا للاذين آمنا ا  الااذان
فعادا  طعااا هللا لاه وليال  مان لا  يشال  هللا أ عماههي  عطاي اوااي لطعااا  أ طعم(مرلهنم ابجن فاق 

 إال يف ع ي مبنيها ا اوؤما ن  أ تمما  إن ع ى ه ه تعاىل ال اشا   طعامه فكيف  طعمه حنن
 لا ح ا منب زعم م ا ميإ أتمرل اا إبطعام م.

ويق ل ن مىت هذا ال عاد   ابلعاذاس الاذي تعادل اا أب اه ااالي ابلكفاا ي قاال ا ذلا  اسات لا ا  إن
 يف وع اكم باللي العذاس ع ى هري اوؤمن. كنتم صلوقني

ماال ينظاارون  مااا ااتظاارلنالا صاايحةإ  ماان و ئياال جنهالك اام كمااا صاااح ع ااى ا ماام النااابقة
واحدة  لذهم وهم خيلام ن .ىتصم ن يف معامالدم لهم  هم 

فا  يساتطيع ن ت صاية  ن الصايحة أتخاذهم فجاأة فاال اقاد لن ع اى ال صاية  وال إىل أهلهاام



  هه  م. هنم مي ت ن ميإ أتخذهم الصيحة فال اقد لن ع ى الرو ل  ىل يرجع ن

و فاف يف اللاا ر  باا ق اااافخ فيااه  ساارافيل فيحاا  كاال الااااس ل بعااإ فااإذا هاام ماان األجاادا 
 انرع ن. ينسل ن ىل ولائه  إىل رهبمالقب   

قالل ا  واا اااهدلا هها اي ذلا  اليا اويلناال    هالكاا  لااامان  عثنال  هميااان مان مرقااد 
 وصاد  املرسال نماي ك  اا يف الد يا  مل وعد الرمحنلبعإ ا هذاحمل   ماا هل م تااي خ قال ا 

 يف كالم م ابحلشر.
إن  ماااااكل اااات  الافخااااةإال صاااايحة واحاااادة  ليف ذلاااا  واللااااة ع ااااى هن ا ماااار ساااا ل هلل
 ما رلن  ول احلناس.  يع لدينل حمضرونمبجرو الصيحة  فإذا همسبحا ه 
  فاللي م ال ُتظلام  فاس دايئل عقااس هل  قاص الثا اس بالايوة الوالجتالون إالا مال   هي والا  ماال

 . كنتم تعمل ن
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إن أصحل  اجلنة الي م يف دغل فلكه ن .متاعم ن 
هم وأزواجهم  زلوادم الد ي اة لاحل  اةيف ظ ي  مجا  ظالي لاواراو عادا  صاابت م الشاما

على األرائك ي النرار مج  ه اكة لهمتائ ن .يف مالة الرامة 
هلم فيهل فلكهة   ه  ال الثماوهلم مل يداع ن .ما اتط ب ن من ه  ال الاعم 
س م  نم  ق ال  اقاي نممن ر  رحيم .امي هي اقاي نم سالمة لكم من هللا عللول 
و  اقاي نمامتلزوا  متيللا عن اوؤماني يف هذاالي م م لاقاي نأيهل اجملرم ن. 
أمل أعهااد إلاايام  ه  آمااركم ع ااى لنااان  ساا يااين آوم أن ال تعباادوا الشاايطلن       ال تطيعاا

إ ه لام عدوا مبني .ظاهر العدالة 
وأن اعبااادوين  لماااديهاااذا   عبااااو  لمااادي ولن اااارا صااارا  طرااااقمساااتقيم  ال

 اع واج فيه.
 ولقد أعلا  الشيطان   منام جب ا  خ قكثريا  أفلم تا   ا تعقل ن  م  حتفظا ا ه فناكم

 عن   الله.
هذه جهنم الي كنتم ت عدون .اا يف وا  الد يا 
اصل هل  ذلق ا مرهاالي م  ا  سببمل كنتم تافرون . 
الي م فتم على أف اههم   ما  ال اقاد لا ع اى الكاالاي لهاذا م قاف مان م اقاف القياماة لذلا

وتشاهد أرجلهام مباا عم ا ا  وتالمنال أياديهم هق انم لال اقب  ن ابلش  و لال بكتاام مني اكذب ن يف
 فان هللا ااطق و ا م م لتش د ع ي م بني ادم. آل كل  ا ياسب ن

ولاا   شاال  لطمسااانل علااى أعياانهم  هعميااهاااا طمنااا  هي حماا ا  وكاهناااا فلسااتبق ا اللااارا  هي
 بعد  عمائ م. يبلرونفكيف  فيىن ك  ه احنرف ا عن الطراق الذي كا  ا ا

ول   شل  ملس نلهم  قروة لخاازارعلى مال تهم  م  عظم ارف م الظاهري فمل استطلع ا
  ىل هه  م  ذ اومن   ال اك ن له مقصد لههل. وال يرجع ن ىل اوقصد  مضيال  



ومااان  عمااااره   طيااال عمااار نااساااه   ق باااه يف ا لاااق ه ل اااعف ق تاااه بااااقص بايتااا  أفااا
 هي من اقد  ع ى ذل  اقد  ع ى  ميا  او تى لالطما لاونخ. يعقل ن
ومل علمنله  صا ى هللا ع ياه لآلاه(هي الرس ي( الشاعر  مياإ كاا  ا اق لا ن   اه اااعر ومال
 مبانياقاره  وقارآنتاذكرة لم عظاة  إال ذكرالقرآن  ه ما  إنهن اق ي الشعر  ينبغي له
 .لا ح

لينذر  ص ى هللا ع ياه لآلاه(ى   الايب(   مان كالن حيال   عااقال  فاان الغافال كاوياوحياق 
فااان االسااتحقاق  منااا اكاا ن عقااب اجن ااذا  ل متاااا  علااى الااالفرينابلعااذاس  القاا يهي حياق لاثباا  

 احلجة.
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أو مل يااروا  هي الكفااا ي ليعتاا لاقناال هلاام أ  لل  واااافع ممماال عملاات أياادينل   ااا هماادااا 
بتم يكااااا  فهاام هلااال مااللا ناجنبااال لالبقاار لالغاااام  أ علماال  لخ قاااا ي ل سااااو العمااال  ىل اليااد اساااتعا ة 

  ايهم.

وذلالنلهل هلم  صريانها ماقاوة نمفمنهل رك هبم  اركب ن ع ي اومنهل أيكل ن .حلم ا 

وهلم فيهل منلفع  ال تفال ابم د كا ومشلر  من لبا اأفا  يشاارون   هللا ابعطاائ م هاذ
 الاعم.

واختذوا من وون هللا آهلة لعلهم ينلرون .تاصرهم اانة يف مرلام 

ال يستطيع ن  هي ااناةلارهم   صار اوشاركني وهام  اوشارك نهلام  لآلناةجناد 
 ما رلن  هنم ىدم ن اانة. حمضرونخدا 

فاا  حيل ااك  اي  سااا ي هللاقاا هلم  الباطاالإ   علااام ماال يسااراون  ىفااا ن ماان الكااالا ومااال
 اظ رلن فاجازا م ع يه. يعلن ن

أو مل ير  اع ما  سلن أ  للقنله من  طفة  من اوينفإذا ه  لليم  خماصم لاامبني 
 ظاهري فبدي اكر  اك ن خصما  هلل تعاىل.

   وعر  لنل مث كاا  البعاإ ابلعظام البااك  يف  و ساي للقاه  مان الاطفاةي لهن القااو  ع اى
مان حيياي العظالم يف مث اه  قاليتبدال الاطفة  ىل اجن نان قاو  ع ى تبدال العظام البااك  ىل اجن ناان 

 ابلية. وهي رميم

قل  ص ى هللا ع يه لآله(اي حممد( حيييهل الذي أ شيهل  خ ق اأوي مرة  ع اى  ف ا  قااو
 عا  فال اضي  هولا  اجن نان البالية. وه   ال للق عليما  ق 

  الااذي جعاال لااام ماان الشاانر األلضاار  را  اواار  لالعفااا ي  ذا صماا  هماادمها اباخاار خاارج ماااه
ختروا ن الااا  مااهي فمان  فاإذا أ اتم مناه ت قادونالاا ي هل هن الشجر ااق اب  ىل الياابا الاذي اشاتعل 



 لاا  من الشجر ا خضر قاو  ع ى البعإ.قد  ع ى  خراج ا

أوليس الذي للق السملوات واألر   قلور على أن خيلق مثلهم  أبن اعيدهم بعد او  ي فاان
فايع م  العلايمفيقاد  ع اى ا  اق  وها  ا ا  قااو  ع اى ذلا    لاىا  ق اث يا  مثل ا  ق هلال  

 هولا   اوتفرقة.

ن يق ي له كنإ ل أمره إذا أراو ديئل  أ   فا )كن( همرفيا ن . ما ه او 

 فساابحلن   ه لهااه تالا اااالااذي  يااده ملااا ت  الناا طة لاو اا  ع ااىكاال دااي  وإليااه  ىل 
 يف ا ا القيامة. ترجع نولائه 
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واللاالفلت *  ساام هللا الاارمحن الاارحيم كااة اوصااطفني جنطاعااة هلاماار هللا قنااما  ابوالئ  صاافل 
 أتكيد له.

فلللاجرات  اليت تلور النحاس لتن قه  زجرا. 

فللتلليلت  لكتب هللا  ذكرا. 

 إنا  و اس القنمإهلام ل احد. 

 ر ا السملوات واألر  ومل  ينهمل ور ا املشلر . فان ل شما يف كل ا ا مشرقا 

إ  زينل السمل  الد يل قرابة ماكم اللينة الا اكب  .فان الك اكب ملااة لاا 

و  وع اااا الك اكااب  حفظاال   مافظاااماان كاال داايطلن ماالرو   خبيااإي فااان ماان  اا  مااا م
 كالما  من النما   ممي ابلش اس.

ال يساماع ن  ال انتمع نإىل املاأل األعلاى  اوالئكاةي خ فاا  ماا مويقاذف ن  امرما ن  مان
  ب النما .من و ا كل جل ب

  وح را  هي  ول الدمر لالطرووهلم عذا  واصب .وائم يف ااخرة 

 إالا  )اساااتثاا  مااان لال يف )الانااامع نمااان لطاااف ا طفاااة  هي اسااارتق مااان كاااالا اوالئكاااة
 اثقب ام  في حقه لا  كه. اثقبه  الايل   فيتبعه دهل خطفة بنرعة 

فلستفتهم   هي س  مي امتجاواا للقال   أهام أدادا  مان الناما  لماا في ااي فاان ا االق لنااد
م تصاقيف م  أم مان للقنال إ  للقنالهم مان  اني الز قاو  ع ى بعإ ا  عف   ه قنم من ا  اق 

 يف ال ني لالضعف.

ل عنبت   من   كا هم اوعاوويس رون . ما 



وإذا ذكاروا  مبا ادي ع ى احلشرال يذكرون .ال اتعظ ن 

 ا آيةوإذا رأو  معجلةيستس رون .ابالغ ن يف النخراة 

وقلل ا إن  ماهذا  الكالا هي القرآنإال سحر مبني  .ظاهر النحراة 

  إذا متنل وكنل ترااب      أبن تبدي حلماا تراابوعظلمل   إ  ملبع   ن .يف ا ا القيامة 

أو  ابعإآابؤ  األول ن. 

قل  عم وأ تم والرون صاهرلن. 

فإ ال هاي  البعثاةزجارة  صايحة ل فخاةواحادة فاإذا هام   هميااينظارون  ااتظارلن مااذا
 افعل ام.

وقلل ا   ويلنل  هالكااهذا ي م الدين . ا ا املا 

هذا ي م الفلل   القضاالذي كنتم  ه تاذ  ن .يف الد يا فتق ل ن   ه كذس 

 وأزواجهاامه فناا م ابلكفاار لالشاار   ذين ظلماا االااامجعاا ا  احشااروالاقا ي هللا ل مالئكااة 
هي هااباه مي فعاباد الصاام ما  مث اهي لعاباد الك كااب ما  مث اهي هي الاذان اتبعا ا طاراقت مي هلكباا هم ماا  

 الاا . اجلحيمطراق  إىل صرا عراف هم  من وون هللا فلهدوهم * ومل كل  ا يعبدونهتباع م 

وقف هم  يف او قفإهنم مسؤول ن .عن عقائدهم لهعمانم 
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 ال ااصر بعضكم بعضا . مللام ال تنلصرونخ اقاي نم 

ل هم الي م مستسلم ن  .ماقاولن ميإ ارلن الق ة انائ ة 

وأقبل  عضهم  ا تبالعلى  عض  اوتب عنييتسل ل ن .اتاللم ن 

قلل ا  هي ا تبالإ ام ا الناوة ها كنتم  ت  نل عن اليمني  عان طرااق احل اف لااا أب كام
 ع ى مق لختدع  اا بذل .

قلل ا  هي الناوةل مل تا   ا مؤمنني  .كم أب فنكم كاتم  الني فاان    نبب  اللكم   

ومل كلن لنل علايام مان سالطلن  سا طة  ق اركم ع اى الكفارال كناتم ق مال   ال ني   أب فناكم
 تتبع ا احلق.للذا   

فحق   فثبعلينل   مجيعاق ي ر نال   لهاإ  لاذائق ن  العاذاسي مياإ ه اذ  هللا تعااىل
 هن من كفر اذلق العذاس.

في  ينلكم  هي وع انكم  ىل الضاليإ  كنل  لوين .ميإ همبباا هن تك   ا مث اا 

فإهنم  هي الناوة لا تباالي مئاذ  اا ا القياماةشاىك نيف العاذا  م   كماا كاا  ا مشارتكني
 يف الضالي يف الد يا.

إ  كذلك  هكذافعل ابجملرمني  . الذان هورم ا ابلشر 

إهنم كل  ا إذا قيل هلم ق ل ا :ال إله إال هللا يستاربون .اتك لن عن الت ميد 

ويق لا ن  إ  لتاالرك ا آهلتناال  ارت  ا صااااا لشاالعر جمناا ن  هللا ع يااه )صاا ى اقصادلن الرساا ي
 .لآله(

 ااال جااال   صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(الرسااا ي( ابحلاااق  ال ابلشاااعر لال بكاااالا افاااا ني  وصااادا
 .)ع ي م النالا(اطابق كالم م  )ص ى هللا ع يه لآله(فكالمه  املرسلني



إ ام  ها ا اوشرك ن لذائق  تذلق نالعذا  األليم . اوؤ 

ومل جتلون إال مل  هي ولا  ماكنتم تعمل ن. 

 الذان هخ ص م هللا لعباوته. إال عبلو هللا امل للنيلهذا ماي الااس 

أولئك هلم رز  معل م .عاد هللاي لمن له  زق مع  ا يف كماي الرامة 

ف اكه  اتفك  ن ااوهم مارم ن .اكرم م هللا 

يف جنلت النعيم .ذا  الاعمة 

علاى سارر  مجاا  سارار يف مااي كاا هنمتقال لنيم  بعضاا م لابعاي ميتا  بعضاا م بكاالا ااخاار
 للقائه.

يطلف عليهم  ايس  ا اوالئكة نم الكأس اليت في ا  وا . معنيمخر  منهي تقدا

 يضل   من صفائ الذة  لذاذةللشلر ني. 

ال فيهل   ي  فناو كما يف مخر الد ياوال هم عنهل ينالف ن .انكرلن 

وعندهم   زلواصرات الطارفقل  قصار  هعياا ن ع اى هزلاو انعاني  مجا  عيااا  هي
 لاسعا  العي ن.

كيهنن  يض مان ن .مص ن حمف ظ عن الفناو فيبقى ع ى صفائه لبيا ه 

فيقبل  عضهم على  عض يتسل ل ن .اتحاوا ن 

قلي قلئل منهم إينا كلن ي قرين .و يا يف الد يا 
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يق ي   ك ت بيخاإ ك ملن امللداقني  .ابلبعإ 
إذا متنل وكنل ترااب  وعظلمل   أ  ملدين ن  .بلا ن 
هل حتب ن االطالل ع ى الاا  فأ اكم ذل   هل أ تم مطلع نذل  القائل م نائه:  قليخ 
 ام يا.
فل لع  ع يهفرآه  ه  قرااه الد ي ي يف س ا  اجلحيم يف لسط ا. 
قلي  خماطبا  لقرااه ات  لهللاإن  خمففة من الثقي اةكادت   قربالاىوين  لت  كاين
 إبه ائ .
ول ال  عمة ري  أبن لطف يب فحفظينلانت من احملضرين . يف الاا 

 هخنم اد يف الد يا  ىل ا بد م  ه تم تاكرلن ااخرة. أفمل حنن آيتنيخ ا وه الكالا  ىل الكفا  
إال م تتنل األوىل  اليت كااا ميتني قبل  ميائااومل حنن آعذ ني .ع ى الكفر 
إن هذا  الف ز ابماانهل  الف ز العظيم. 
ملثل هذا  الف زفليعمل العلمل ن. 
أذلك  اوذك   من الث اس  لري  ُاُلال    ما اعد ل ضيف من اوأك ي لحنأم دانرة اللقا م 

 ل الاا .اليت هي  لي هه
إ  جعلنلهل فتنة  عذااب  يف ااخرةللظلملني .يف الد يا 
إهنل دنرة خترج يف أصل اجلحيم .يف قعرها 
لعهل   مح  ا لورها يف البشاعةكي ه رؤوس الشيل ني. 
فإهنم   ههل الااعكل ن منهل  من ت   الشجرةفمللئ ن منهل البط ن .لشدة و ع م 
هاااالمث إن هلاااام علي  هي بعااااد ا كاااال  ذا عطشاااا اي واااارا ة ت اااا  الثماااارة  لشاااا اب  هي ااااارااب  ماااان
 احلا . من محيماوش س مبا   (14)الصداد
مث إن ماارجعهم  واا ع م بعااد ذلاا  ا كاال لالشاارس ىل اجلحاايم   الاااا ي هي ال خم ااص ناام

                                                        
 الصداد: القيح لالداي هل ما انيل من و  و ههل الاا . (14)



 ما ا.
إهنم ألف ا  لودلاآاب هم عللني. 
فهم على آاثرهم يهرع ن   ن يف الضالي.انرع 
ولقد عل قبلهم  قبل ق م  اي  س ي هللاأكثر األولني. 
ولقد أرسلنل فيهم منذرين .سال  خم فني نم  
فل ظر كيف كلن علقبة املنذرين .ا مم الذان خ ف ا ف م اافع م اجن ذا  كا   عاقبت م العذاس 
إال   الذان قب  ا اجن ذاعبلو هللا امل للني  ص م هللا لطاعته.الذان هخ 
ولقد  وا    ح   أبن  اصرفلنعم اجمليب ن .له حنن 
وجنينله وأهله من الار  العظيم .هذ  الق ا له 
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وجعلنل ذريته  ع يه النالا(هلالو   ح( هم البلقني .ن ما س اهم ه ك ا  
وتركنل  هبقيااعليه  إببقا  ذكر  ل ن ه   يه النالا()عع ى   حيف اعلرين .من ا مم 
س م على   ح يف العلملني .فان الااس ان م ن ع يه  ىل ا بد لاقد ل ه 
إ  كذلك  هكذاإ ه من عبلو  املؤمنني * جنلي احملسنني. 
مث  لرتتيب الكالاأ رقنل اعلرين  .كفا  ق مه 
وإن من ديعته راقته  ن اااعه يف طراهيم  . 
إذ جل  ر ه  قلب سليم .من آفا  الق  س كالكفر لالرذا ة 
إذ قلي أل يه  عمهوق مه ملذا تعبدون. 
إفال  آهلة   هي ترادلن عباوة آنة ابلكذسوون هللا تريدون. 
فمل ظنام  ا  هن افعل بكمر  العلملني. 
فنظر  ع يه النالا( براهيم( ن م ظرة يف الن .ل تعر  ع ى هم اي  فنه من الاج ا 
فقلي إين سقيم .هي سأسقم يف ا ا عيدكم لال همتكن هن هخرج معكم 
فت ل ا  هعر  اعنه مد رين .ذاهبني خا ج الب د  ىل عيدهم 
 فاااارا  خفيااااة  )ع يااااه النااااالا(ذهااااب  بااااراهيمإىل آهلااااتهم  ىل ا صااااااا فقاااالي    اساااات لا
 .نأال  كل  اب صااا 
مللام ال تنطق ن .ايب   
 فرا  فمايعليهم عراب  ابليمني .  ابليد اليم   هنا هق 
فيقبل ا إليه  ع يه النالا( ىل  براهيم( يلفا ن .انرع ن لينتاطق   يف كنر هصاام م 
قلي  ت بيخا  نم  )ع يه النالا( براهيمأتعبدون مل تنحت ن .هي تاحت  ه من ا صااا 
وهللا للقام ومل تعمل ن .من ا صااا فال تعبدلن ا الق لتعبدلن اوخ  ق 
قاالل ا ا ناا  لااه  ع يااه النااالا(جنبااراهيم(    نياال   ع يااه حم طااة لتم ؤهااا ان ا ي خ ت قاا ن  بااراهيم(



 الاا . فيلق ه يف اجلحيمفي ا  النالا(
  فيراووا  ه كيدا  تدبريا  حلرقهفنعلنلهم األسافلني ع ياه الناالا(ن هه اااكم لييااا  باراهيم أب( 

 ما م.
وقلي  واا اا ا ماا م  )ع ياه الناالا( براهيمإين ذاهاب إىل ري  م ااور مان باال  الكفار  ىل

 هي ا داين  يب  ىل ما فيه صالح واين لو ياي. سيهديناوكان الذي همرين  يب 
ر  هب ي   للدامن الللحلني. 
فبشر ه  غ م للد حليم  ع يه النالا(ذي م م له    اعيل(. 
 فلمل  ل  الغالامعه  م  هبيهالساعي     هن اناعى يف هما قالي    اين إين أرى يف املنالم

قاالي   أ ات افعال ماال تاؤمر سااتندين إن هال ت افااق ع اى هن هذحبا  هل ال  أين أذراك فال ظر ماالذا تارى
 ع ى الذبح. دل  هللا من اللل رين
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فلمال أسالمل  هي ا س لاالباان  مار هللاوتلااه  ع ياه النااالا(هلقااا   باراهيم( للنباني  ع ااى
 لو ه ع ى ا  ضي لو اس واا حمذل ي هي كان ما كان.

قد صدقت الرؤ  * و وينله أن   إ راهيم  أبن عم   ما ه  مرب اث با ي هماا عادا ذباح ال لاد
هكاذا إبعطائاه و واة  إ  كاذلك ن القطا   مناا ها  إبذن هللا  )ع ياه الناالا(  مقدل ا  جنبراهيم ف م ا

 .جنلي احملسننياوطي  من ولن لص ي هذ   ليه 

إن هذا  ا مر ابلذبح  هل  الب  االمتحاناملبني .الظاهر 

وفادينله  ع ياه الناالا(هي   اعيال( ااذ ح عظايم  ن امااة فذحباه  بااراهيم فقاد واا  كاابش ما
لمااا هعظم اا ماان كرامااةي ليف التألاال   ااه عماا اض ابحلنااني  )ع يااه النااالا(عاا ض   اعيال  )ع ياه النااالا(
 .)ع يه النالا(

وتركنل عليه  ذكرا  مناا   )ع يه النالا(ع ى  براهيميف اعلرين .ا مم اوتأخرة 

و شار ه إبساحل   بيال  مان  *عبالو  املاؤمنني  إ ه مان * كذلك جنلي احملسنني * س م على إ راهيم
أبن هخرواا من ذ ات ماا ا  بياا   وعلى إسحل  )ع يه النالا(ع ى  براهيم  وابركنل عليه * الللحلني

ومن ذريتهمل حمسن  ع ى  فنه لهم اوؤما ن الطائع نوظلمل لنفسه  ابلكفر لاوعاصيمبني  بني
 الضالي لالظ م.

ولقد مننل  ه عمااعلى م سى وهلرون. 

وجنينلمهل وق مهمل من الار  العظيم .من هذ  فرع ن 

و لااار هم  لق م ماااا  )ع ي ماااا الناااالا(م ساااى لهاااا لنفاااال  ا هااام الغاااللبني  ع اااى فرعااا ن
 لق مه.

 وآتينلمهل الاتل  الت  اةاملستبني .البني 

إ  كاذلك  * س م على م ساى وهالرون * ينوتركنل عليهمل يف اعلر  *وهدينلمهل اللرا  املستقيم



 .إهنمل من عبلو  املؤمنني * جنلي احملسنني

إذ قلي لق مه أال تتق ن *وإن إليلس ملن املرسلني .الكفر لاوعاصيي ع ى حن  استف اا اجن ااو 

أتاادع ن  تعبااادلن   عااا   صااااما  كااا  ا اعبدل اااه انااامى البعااالي هل البعاال يف لغتاااه مبعااا  الااارس
 تذرونو  ترتك ن عباوةأحسن ا للقني . 

هللا  )بدي من )همننر ام ور  آابئام األولني. 
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فاذ  ه فإهنم حملضرون .ا ا القيامة ل حناس 

إال  )  استثاا  من )كذبوتركنل عليه يف اعلرين * عبلو هللا امل للني. 

س م على إي  ساني غاة يف  ليااس لإ اه مان عبالو  املاؤمنني * إ  كاذلك جنالي احملسانني  ليف
 . )ع ي م النالا(لآله ههل بيته  )ص ى هللا ع يه لآله(التألال ان ايسني اسم الايب حممد 

إال عناا زا   * إذ جنينااله وأهلااه أ عااني * وإن ل  اال  ملاان املرساالني  زلوتااه الكااافرةيف الغاال رين 
 ه ك ا ابلعذاس.الباقني الذان ه

 مث ومر  ع يه النالا(هه كاا بعد ياة ل اث( اعلرين . 

وإ اام  اي ههاال مكااةعلاايهم لتمااراون ع ااى مااازنم القرابااة ماان الشااااوابللياال * ملاابحني 
 تعت لن ام. أف  تعقل نصباما  لمنا ا  عاد سفركم  ىل الشاا 

إذ أ اق * وإن ي  س ملن املرسلني  ق ماه هارس مانإىل الفلاك  النافياةاملشاح ن    اوم ا
 من الااس.

فسلهم  فقا لي  ن النافياة هاارف  ع اى الغارق فارهلا ههنام  ن طرما ا لامادا  يف البحار   اغارق
اوغ اا بني ابلقرعااة  فااالن ماان املدحضااني )ع يااه النااالا(الباااق ن فاااقرع ا لخرواا  القرعااة ابساام ااا  ا 

 فألقي يف البحر.

حل تفللتقمه ا  ابت عهوه  مليم  منتحق ال ا ا   اه خارج مان ق ماه مان هاري همار  باه لكاان
 ذل  تر  ا لىل.

فل ال أ ه كلن من املسبحني .  يف بطن احل 

للباا  يف  طنااه    بطاان احلااإىل ياا م يبعثاا ن    أبن صااا  بطاااه قاا ا  لااه  ىل ااا ا القيامااةي هي
 ىرج ماه مياا .

فنبذ ه   طرماارا ابلع   ابلصحراوه  سقيم .  مراا من ورا  مبنه يف بطن احل 



وأ بتنل عليه دنرة من يقطني .القرل فغطته أبل اق ا 

وأرسلنله إىل ملئة ألف  نان  أو  مبع  ال اليليدون .ع ى هذا العدو 

ف من ا فمتعنلهم إىل حني .آوانم ف م (خذهم العذاس 

فلسااتفتهم ا  ناام ساال ق ماا ي ت بيخااألر اااك البناالت  ذ قاااي اوشاارك ن  ن اوالئكااة باااا  هللا 
وهلم البن ن .أبن ا لد نم االبن 

أم للقنل امل ئاة إ اث  وهم دلهدون .ما رلن لق  خ ق م 

أال إهنم من إفاهم   كذامليق ل ن: 

و ل د  هللا  صا   له هلالووإهنم لالذ  ن .يف ق نم 

أصطفى  اختا  هللا هي هلالبنلت على البنني . لاالستف اا ل  كا 
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مللام كيف حتام ن .مبا ال اقب ه عقل لال وليل لكم ع يه 

أف  تذكرون . ه سبحا ه مال  عن ذل   

أم لام سلطلن  مجةمبني . ظاهرة أبن هللا للد الباا 

فيت ا  اتل ام ق لكم  الداي ع ىإن كنتم صلوقني .يف ق لكم 

وجعلااااا ا  يناااااه  باااااني هللاو اااااني اجلناااااة  امااااان  سااااابل    قاااااال ا  ن هللا صااااااهر امااااان ف واااااد
 ل حناسي لل  كان بيا م لبني هللا  نبا    حياسب م ل جلا . ولقد علمت اجلنة إهنم حملضروناوالئكة

سبحلن هللا   ه لهه تالا اعمل يلف ن ن ال لد لالللوة.اصف  ه م 

إال  استثاا  عن )اصف ن( فان اوخ صني   اصف ا هللا ابل صف الباطلعبلو هللا امل للاني 
 الذان هخ ص م هللا لطاعته.

فإ ام ومل تعبدون .من ا صااا 

مل أ تم   ها ا الكفاعليه  ع ى هللافلتنني  .مبفندان الااس 

إال من ه  صلي اجلحيم هي هن الذان ااتمكن الكفاا  لهصااام م  فنااو  ل  االله اص ي الاا  
 هم الذان سبق يف ع م هللا  هنم هصحاس امحيم.

وماال منااال  معاااار اوالئكااةي لهااذا كالم اام  واا  ع ااى قاا ي الكفااا   ن اوالئكااة باااا  هللا إال لااه
 من الطاعة ال اتمكن هن اتجالز . مقلم معل م

وإ  لنحن الللف ن  ش هل  صطف ل عباوة.م ي العر 

وإ  لنحن املسبح ن .اواله ن هلل تعاىل 

وإن  خمففااة ماان الثقي اااةكاال  ا ليق لااا ن  هي كفااا  مكااة  لااا  أن عنااد  ذكااارا    كتااااب مااان
 من كتب م أبن  لي ع ياا كتاس مثل كتب م. األولني



لانل عبلو هللا امل للني .الذان هخ ص م هللا لطاعته 

فا  ع ي م الكتاس وا ه ليكفروا  ه  لتبني كذامفس ف يعلم ن .عاقبة كفرهم 

ولقد سبقت كلمتنل  لعدان ابلاصرلعبلو  املرسلني. 

إهنم  )مفنر لا )ك متااهلم املنل رون .اصرهم ع ى هعدائ م  

 وإن جند  لهم اوؤما نهلم الغللب ن .ع ى هعدائ م 

فت ي  ع يه لآله()ص ى هللاهعرض اي حممد  عنهم حىت حني .مني تؤمر بقتانم 

وأ لرهم   اب ص ي لالشرائفس ف يبلرون .ارلن مقية ما ق   نم 

أفبعذا نل يستعنل ن .فاهنم كا  ا اق ل ن ل  ه   صاوق ائتاا ابلعذاسي لاالستف اا ل ت داد 

فإذا  لي  العذاسسلحتهم   بفاا  وا هم فسل  ب اناذرينصبلح امل  صابام مي فاان
 الغا ة هالبا  كا   قبل الصباح.

وت ي  هعرضعنهم حىت حني .مني تؤمر بقتانم 

وأ لر  هي هبصرهمفس ف يبلرون . 

سبحلن ر ك  ص ى هللا ع يه لآله(تالا ا  لرب  اي حممد( ر  العلة  الذي له كل عالة عمال
 ا  لالللوة.اصف الكفا  هللا به من ا لالو لالشر  يلف ن

وس م  حتيةعلى املرسلني. 

  واحلمد  ع ى ما ه عمر  العلملني  .كل عا  من ع ا  الك ن 
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ص *  سام هللا الاارمحن الاارحيم  صاا ى هللا ع ياه لآلااه( مال بااني هللا لالرساا ي( والقاارآن   قنااما
 الذي اذكر الااس ابهلل لااخرة. ذي الذكرابلقرآن 

 ودااقل اسااتكبا  عاان احلااق   اال الااذين كفااروا يف عاالاة  اكفاار ماان كفاار ابلقاارآن   اال فيااه 
 خال  ارادلن به خمالفة هللا.

كاام أهلاناال ماان قاابلهم ماان قاارن   مجاعااة لهمااةي لهااذا دداااد ل كفااافناالووا  ابالسااتغااة عاااد
 ا هي مني  للي العذاس ا مني مااص لخالصي  ن العذاس لليا احلني والت حني منلص هالك م 

  ذا  لي ال ارو .

وعنباا ا   هي الكفاااأن جاال هم منااذر  اايب ماانهم  ماان ه فناا م ال هوااايب عااا م وقاالي
 كثري الكذس.  سلحر كذا  )ص ى هللا ع يه لآله(حممد  الالفرون هذا

  أجعل اعهلاة إهلال  واحادا ناة  ال هللا أبن قااي بابطالن كال اا إن هاذا لشاي  عنال  ب ياغ يف
 التعجب.

وا طلاااق  تك اااماملاااأل   ا اااارامااانهم  قااااي بعضااا م لااابعاأن امشااا ا  يف طاااراقكم
مااا فاال  ا ز لااا  لشاي  ياراوا مار لها  الشار   إن هاذاعباوداا  واصربوا على آهلتامالشركي 

 هن  عدي  ىل هري .

مال مسعناال هباذا د هي ابلت مياايف امللاة  الااداناعلارة  هي مااا هو كااا ع يااه آاب ان مان الاادان
إن هذا  ما هذا الت ميد  إال الت  .كذس 

أ لي      كيف ه ليعليه  ص ى هللا ع يه لآله(ع ى حممد( الذكر  القرآنمان  يننال   ل
 ي هي ليناا ا مبتيقاااني فااال حيم  اام ع ااى هااذا الكااالا  ال الشاا  اال هاام يف دااك ماان ذكاارياااالي ع ياااا 
   اذلق ا عذايب بعدي فاذا ذاق ا زاي اك م.  ل ملل يذوق ا عذا ببطال ه 



أم  هلعندهم للائن رمحة ر ك  ص ى هللا اليت من مج ت ا الاب ة م  الاعط ها الايب حممد(
 اشا . ما اشا  ون ال هل الغالب  العليلل منا اعط ا الاب ة جن نان آخر  ع يه لآله(

أم هلاااام ملااااك السااااملوات واألر  وماااال  ينهماااال فلريتقاااا ا  هي  ن زعماااا ا ذلاااا  ف يصااااعدلا يف
يف اوعا ج او ص ة  ىل النما  ليأت ا ابل مي  ىل من ىتا لاي فاان   اكان نام م ا  النامالا   األسبل 

 . ع يه لآله()ص ى هللالا  ض ف ماذا اتحكم ن يف االعرتاض ع ى ه ه واذا  لي ال مي ع ى حممد 

جند مل  هي  ن الكفاا  وااد لمجاعتاه ق ي ا نهنللاك  هاضاا  ل تحقاريي كماا هن )ماا( ل تحقاري
مهلوم  عما قراب من األحلا .فمن هان نم التدابري اجننية لالتحكم يف اؤلن ال مي 

كذ ت قبلهم ق م   ح وعلو وفرع ن ذو األواتو  و.فا ه كان اعذس الااس بشدهم اب ل  

ومثاا و وقاا م لاا   وأصااحل  األياااة  هي الااذان كااا  ا يف قاارس الشااجرة او تفااة لهاام قاا ا اااعيب
 أولئك األحلا .الذان حتلب ا ع ى الرسل لكان ما م هذا اماد اوا لا 

إن  ماكل إال كذ  الرسل فحق   فثب عقل .عقايب ع ي م 

ومل ينظار  ال ااتظار هاؤال   الكفاا احادةإال صايحة و  فخاة لقابا ه لام ام  ملهلال مان
 ت قف. ف ا 

وقلل ا   هي الكفار نل عنل لنل قطانل  قنطاا من العذاس قبل ي م احلسال    لهاذا قاال
 ع ى سبيل االست لا .
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اصرب  ص ى هللا ع يه لآله(اي حممد( على مل يق ل ن   هؤال  الكفااعباد  واوو ذا  واذكار
 كثري الرو ل  ىل هللا.  إ ه أواا هي الق ة  األيد

إ  س ر  اجلبالي معاه  فااذا سابح  )ع ياه الناالا(ما  والويسابحن  معاهابلعشاي   عصارا
 وا درا . صبحا 

و  سااخرانالطااري  معااهحمشاا رة  بم عااةكاال  ماان امباااي لالطااريلااه  ع يااه لاادالو(
  واال يف التنبيح. أوا  النالا(

 وددو  ق اااملاه  ابما ووآتيناله   هعطيااااحلاماة  معرفاة ل ا  ا اايا  م  اع ا
 وفلل ا طل .هي ا طاس الفاصل بني احلق لالباطل 

وهال أاتاب  اساتف اا ل تعجاب لالتشا اق باي ا لام إذ تسا اروا احملارا   صاعدلا سا   حماراس
 .)ع يه النالا(والو 

للاا ا علااى واوو ففاالاإذ و   خاااماانهم  هناام وخ اا ا ماان هااري اساات ذان لماان هااري الباااس 
قلل ا  لهال ختف  فال  راد ب  ارا  ل منا حننللملن  فراقان متخاصمانغى   تعد  لظ م
 عضااانل علاااى  عاااض فااالحام  يننااال ابحلاااق والتشاااط   هي ال تتجاااالز احلاااق واهاااد  إىل سااا ا  لساااط
 اللاارا لكااان مغاال  االختبااا    ااه  )ع يااه النااالا(ديي لقااد ه او هللا اااذ  القصااة اختبااا  والو هي العاا

مكم مبجرو  ال اودعي خ ا تبه فاستغفر من هذا التعجيل للعال وخا ي ا صام مان النا    وال  اقاال 
 الدهشة يف  فنه لاجن نان اوادهش انتعجل يف الكالا.

يف الادان هل يف امااا  إن هاذا ألايالمتحاان ا فقااي هماد ا صامني ا لكااان مالئكاة  وال ا
لااه تسااع وتسااع ن  عنااة  الشاااةوي  عنااة واحاادة  فقااطفقاالي    اأكفلنيهاال   هي اوع ااين

هي الااتك م  يف ا طاال ه بااين ا    وعاالاينلاعجتاا  ال اماادة ماا  تااتم ك مائااة  عجااة  (15)كفاايال  

                                                        
 الكافل لالكفيل: ه  الذي ا لا  فنه القياا اب مر لمياطته. (15)



 لاحلجاج.

قااالي  ااا  كاااالا اوااادعي مبجااارو هن  )ع ياااه الناااالا(والو لقاااد ظلماااك    هخااااااا   سااابب
ساؤاي  عنتااك  ال اماادة إىل  علجااه وإن كثاريا  ماان ا لطاال   الشااركا ليبغاي  عضااهم علااى  عااض إال

 وظاانهي ق يال مان الاظ ام ااراكه  هامزائادة ل تأكياد  الاذين آمنا ا وعملا ا اللالحللت وقليال مال
ماان تعجي ااه يف احلكاام لكااان تااار  ا لىل  فلسااتغفر ر ااهصااة اختاا ان  اااذ  الق واوو أ اال فتنااالهع اام 
 ولرا  سقط  راكعل    هلل يف استغفا  وأ .و   ىل هللا ابلت بة  

فغفاار  لااه ذلااك  الاارت  لاانلىلوإن لااه  ع يااه النااالا(لاادالو( عنااد  لللفااى  هي قااريف يف
 هي اورو  احلنن يف ااخرة. وحسن م  اواللة 

 إ  جعلنااالاب لليفاااة يف األر  فااالحام  اااني النااالس ابحلاااق وال تتباااع اهلااا ى  واوو  هااا   الاااافا
فيضلك    اتبال انعن سبيل هللا إن الذين يضل ن عن سابيل هللا هلام عاذا  داديد آال  سا ا  هي

 هي   ا تم ا به ل  اعم  ا  ول   قاذ ه فن م فيه. ي م احلسل بنبب  نياهنم 
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    ومل للقنل السمل  واألر  ومل  ينهمل اب  ال مكمة في ا م  اك ن خ ق اجن نان هاضا  بال
هي  ظاان الااذين كفااروا ف يال للااذين كفااروا ماان الناالرهي كاا ن ا  اق ابطااال   ذلااكوالا  لال مناااس 

 لاس   هم انم من وخ نم يف الاا .

أم كاا  هي هلي ع اى حنا  اساتف اا اجن  جنعال الاذين آمنا ا وعملا ا اللالحللت كلملفسادين يف
الااذان اكثاارلن الفجاا   لا اارلج عاان  كللفناالرالااذان اتقاا ا الكفاار لاوعاصااي  األر  أم جنعاال املتقااني

 طاعة هللا.

ليتفكارلا يف آاي  هاذا  آ تهليد اروا كثري  فعه لخري    كتل  أ للنله إليك مبلرابهذا القرآن 
 هصحاس العق ي. أول ا األلبل ليتعظ به  يتذكرولالكتاس 

ووهبناال لااداوو سااليملن  عاام العبااد  ع يااه النااالا(ساا يمان(  إ ااه أواا   كثااري الرواا ل  ىل هللا
 تعاىل.

إذ  اذكاااار زمااااانعاااار  عليااااه  ع يااااه النااااالا(ع ااااى ساااا يمان( ابلعشااااي  لقاااا  العصاااار
اللالفنلت  ا فااراساجلياالو  ي ت ااا ل حاارس يف ساابيل هللاي لوااا طاااي العاارض ي لذلاا  لت(16)امياادا 

ا ت   ا فراس ك  ا يف سبيل هللا.  أتخر  صالته عن لق  الفضي ة لتالفيا  لذل  قدا

فقلي  ع يه النالا(س يمان( إين أحببت حاب ا اري   هي هاذا الاا ل مان احلاب أبن همببا
الصااافاا   حااىت تاا ارتالفضااي ة يف لقاا   عاان ذكاار ريامياااو الاايت هعااد  لناابيل هللاي فا صاارف  

 ابحلنل .يف حمالداي هي ا صرايف عن ذكر هللا كان من هلي العرض  ىل مني الت ا ي 

رواوهاال  هي الصااافاا يعلاااي  ا وع هااا  كا   فق ااا يف سااابيل هللافااا   وااا  موفاااق  
مج  عاقي فان  عنل واألمج  ساق  مسحل  ابلس  مينح الصافاا   )ع يه النالا(ارل س يمان 

 اجنعطا  كان أبن (خذ ساق ا فيعطي ا هل عاق ا فيعطي ا.

                                                        
 لقال ا: امياو مج  و او له  النرا  يف امري. (16)



ولقد فتنل  اخت انساليملن وألقينال  طرماااعلاى كرسايه   سارار  جسادا  باال  لح مياإ
للد له م لا و ميا ي   اه   اقال  ن ااا  هللا مااي او اقعاة مياإ  واا هن اارزق هلالوا   ع  ام يف ام ااوي 

 ىل هللا ابلت باة عان  مث أ  ل هن ااراو ابلفتااة اختباا   كياف افعال ااذا ا مار هال اصا  هل  الل لحيتم
لا ال اتخااذهم  )ع اي م الناالا(تركاه ا لىلي لال ىفاى ه اه كار  يف القارآن احلكايم ذكاار تار  ا لىل لن بياا  

 الااس ه اباب .

قلي ر  ا فار ي  تار  ا لىل ألحاد مان  عاديوهاب ي ملاال  ال ينبغاي  ما  اكا ن معجالة
كثااري انبااة واان   إ ااك أ اات ال هاال كي هل اوااراو ال اتناا ل لنااائر الااااس ليكاا ن ولاايال  لفضاا   ع اايا 

 تشا .

فس ر  له  ذل ااا لطاعته  الريح جتري أبمره رلل ا   ليااا حيا  أصال  ع ياه ه او سا يمان(
 ا اشا .فكا   حتمل بناطه لتنري يف النما  كم النالا(

و  ساخراان لااهالشاايل ني (17)اماان  كاال  نال   ابااين يف الااو اا اص  اغاا ص يف البحااري
 بدي من )الشياطني( هي سخران الباا  لالغ اص من الشياطني له.«ل)كل(

وآلاارين  ماان الشااياطني الااذان كااا  ا عصاااةمقاارا ني  ابلنالسااليف األصاافلو  مجاا  صاافد
 له  ال اثق.

اعاط ماا اا   وان اا    فالمننلا   عطلؤ او    هذا ع يه النالا()لق اا لن يمان 
أو أمسك  لال تعط غري حسل  . لال مرج ل  يف ذل 

وإن له  ع ياه الناالا(لنا يمان( عناد  لللفاى  قارس اواللاة  وحسان ما  اوروا  احلنان
 ابماة.

واذكااار عباااد  أيااا   إذ  وى ر اااه أين مساااين الشااايطلن هصاااابين نلاااب   تعاااب وعاااذا 
لادة مكرل ي لذل   ن الشيطان سبب  مراق ز عاه ل ارعه لما   هلالو  لمارض ونامهي هل اواراو   اه  

 كان ا س س  ليه الشيطان أب    يب لال ارمح   ب .

الاذي اظ ار  هاذاهي ا ارس برو ا  ا  ضي كماا افعال الاراكا  اركاض  رجلاكفق ااا لاه 
لتشرس مااهي ففعال ذلا  فشا يف إبذن  ابرو ودرا ل اهتناي حم مغتسلمن اوا  بنبب  كض  

                                                        
 فنر  اب واةي  هنا منت  ة عن ا  ظا  كامن. (17)



 هللا.
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ووهبنااال لاااه أهلاااه  أبن هميياااااهموماااثلهم معهااام   أبن زوان  هلالوا  وداااادارمحاااة منااال  ع ياااه
وذكرى  تذكريا  ون ااتظر الفرج ألوي األلبل .هصحاس العق ي 

ولاذ  ا كاا( عطاف ع اى(  يااداب عاغثل   قبضاة مان احلشاايشفلعار   اه  زلوتا    ااه
قالا  قاا ال  فاأ كر  فح ااف هن اضااراا مائاة عاا وي لكااان ذلا  اااامال  لعياادان الضاغإ لل عصااىي لتفصاايل 

الختالف اليمني لال تؤذ الللوة هذاة كثريةي لهذا كالتعلال الذي ها   وال حتن منائل التأواب يف الفقه
صال را   عاام  )ع ياه النااالا(هي هااا س  إ  وجاد هرعي  ن ااا  زاو ل ن اااا   قاص باظار احلااكم الشاا

 كثري الرو ل  ىل هللا تعاىل.  إ ه أوا ه   العبد

واذكر عبلو  إ راهيم وإسحل  ويعق   أوي األيدي  هصحاس الق ة يف طاعة هللاواأل للر 
 لهلك البصرية يف الدان.

إ  ألللااانلهم الصاااني لاااااي لخمتصاااني بااااا وع اااااهم خاااا   سااابب صااافة خالصاااة فاااي م هاااي
للللة ذكرى الدار .هي ههنم كا  ا وائمي التذكر ل دا  ااخرة عام ني نا 

وإهنم عند  ملن امللطفني  اوختا اناألليلر .  مج  خريا

 هاذا *واذكر إمسلعيل واليسع وذا الافال وكال مان األليالر  القارآنذكار اتاذكر  وان ه او هن
  وإن للمتقني حلسن م .اورو  احلنن 

جنلت عدن   قامةي فان الااس اقيم ن يف اماا  مفتحة هلم األ  ا .هب ااا مفت مة نم 

متائني فيهل  حبالة  امةيدع ن  اط ب ن فيهل  فلكهة كثرية ودرا .ما اشرب ن 

وعنادهم قلصاارات  زلوااا  عياا هنن مقصاا  ة ع ااى هزلاو اانلطاارفا  العااني أتاارا   مجاا
 ترسي ف ن قرااا  نم يف النن.

هذا  اوذك   من الاعممل ت عدون  ها ا اوؤما نلي م  يف ا ا احلسل . 



إن هذا   الذي ذكرانلرزقنل مل له من  فلو .ا قطال 

هذا  ل مؤمانيوإن للطل ني  الذان اتجالزلن احلد  لشر م . هي اورو  الني 

جهنم يلل هنل  ادخ  هنافبئس املهلو .الفراش اوم د نم 

هااذا  هي العااذاسفليااذوق ه محاايم  مااا  اااداد احلاارا ة و سااال  مااا اغنااق هي اناايل ماان
 ههل الاا . (18)صداد

و  عذاسآلر  نممن داله  مثل العذاس الناابقأزواج  هي هصااا  مان العاذاس
 نم.

هذا  تبال بعد هن وخل الاا  هساياوهمي فارياو  وخاانم يف الااا  ما  النااوةي امم ي  ذ اؤتى اب
هي واخل بشدة فيكمي لذل  لضيق مكاهنم يف الاا ي  مقتحم معاممج   ف جفيقاي  هل الاا : 

واخ  هااي  صالل ا النالر هنام  إهنمال ارمب أبلل   ا تبال  المرحبل  هبمله  من هقناا عذااا 
 لقاوة ابلانبة  ىل ا تبال فريو ع ي م ا تبال قائ ني:لهذا ق ي ا

قلل ا  ل أ تم  ها ا القاوةال مرحبال   اام أ اتم قادمتم ه  هي العاذاسلنال  بنابب   االكم
 اونتقر لاا للكم. القرارو ام  فبئس ايان 

قلل ا  هي ا تبالر نل من قدام لنل هذا  العذاس  فلوه عاذااب  عاعفل له ل  االله لضاال يف
 .النلر

                                                        
 لقيح لالدا.الصداد: ا (18)
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وقالل ا  هي الطاااه ن  مللناال ال  اارى رجالال  يف الاااا  ا هي اوااؤماني اكناال  عاادهم  حننااب م
من األدرار .يف وا  الد يا 

   أختذ هم س ر   هي هل كاا  نت لئ ام لاحلاي ههنم كا  ا هخيا اأم زا ات   مالام عانه
 هبصا اني أبن كا  ا هارا ا  لاقعا ي لاان هم يف و ام للكن ال  راهم  ن بصران ال اق  ع ي م. األ للر
إن ذلاك   الاذي  ق ااا  ماان كاالا ههال الااااحلاق   مطاابق ل  اقاختلصاام  تااازلي بادي ماان
 . أهل النلر)مق( 
قل  ص ى هللا ع يه لآلاه(اي حممد( ال أ  مناذر ومال م عاذاس هللا سا ا  آمااتم ها ال ه اذ ك إ ا

 لكل اي  فال  له س ا . من إله إال هللا ال احد القهلر
ر  السملوات واألر  ومل  ينهمل العليل  الذي ال اغالبالغفلر .ل ذ  س 
 قل ه  ما ه ذ كم بهبي    خأ تم عنه معرع ن * عظيم. 
مل كلن ي من علم ابملأل األعلى ئكاة هي ابوالإذ خيتلام ن  اتك ما ن لاتقاالل ني ف ا ال هين

 لتك م ا م  هللا. )ع يه النالا( يب كيف كا  هع م كالا اوالئكة عادما اختصم ا يف همر آوا 
إن ي حى إيا إال أ ل أ   ذير مبني .ظاهر لا ح 
إذ  )متع اااق باااا )ىتصااام ن  قااالي ر اااك للم ئااااة إين لاااللق  شااارا  ع ياااه الناااالاآوا()  مااان

 . ني
فإذا س يته    متم  هعضاو ف ت فيه من روحي   همييتهي له ا  الرلح  ىل  فنه تشارافا

(19) فقع ا  خرالاله سلجدين .كراما  له  
إالا إ ليس استارب * فسند امل ئاة كلهم أ ع ن   تكوكلن   صامن الالفرين. 
ديا قلي   إ ليس مل منعك أن تسند ملل للقت  ي  وا ت لي  خ قته بافنيأساتاربت  هال

 أبن كا  يف احلقيقة هع ى اأان  ماه. أم كنت من العللنيتك   عن النج و له 
قاالي  ب اايا باال الشااق الثاااين أ  لااري منااه  اا   )ع يااه النااالا(ماان آوا   للقتااين ماان  ر

                                                        
 لاوراو: هي  لح خ قته. (19)



 لالاا  هار  من الطني. وللقته من  ني
قلي  هللافللرج منهل  من اماةفإ ك رجيم .مرو ا مبعد عن  محة هللا 
وإن عليك لعني  طروي لعذايبإىل ي م الدين . ا ا القيامةي ميإ هاا  تدخل الاا 
قلي  الشيطانر  في ظرين  هم  ين ابحلياةإىل ي م يبعث ن .ا ا القيامة 
قلي  هللافإ ك من املنظرين. 
إىل ي م ال قت املعل م  عجل هللا فروه(ه ظ    اجنماا او دي لع(. 
قلي  الشيطانفبعلاتك  اي  سأل  ينهم  ه لا البشرأ عني. 
إال عبلواب منهم امل للني . الذان هخ صت م لافن 
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قاالي  هللافاالحلق  هي مااا ه اااد ان هذكاار  ماان الكااالا مااقي لهاا  هن و ااام مكااا كمحلااق وا
 تفنري لق له )فاحلق(. أق ي

المألن جهنم منك وممن تبعك منهم  من واا البشرأ عني . 

قل  اي  س ي هللامل أسيلام عليه  ع ى التب يغمن أجر  فتافارلا مان انداااة  وال ا وار
ومل أ  من املتالفني اذس.الذي تك ف اوعا  الرسالة كذاب  فتافرلا من اندااة  ول هين ك 

إن  ما ه  القرآنإال ذكر للعلملني. 

ولتعلمنا  بيه  خ  صدق القرآنعد حني  .  هي بعد او 
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تناليل الاتل  *  سم هللا الرمحن الرحيم    القرآني لهذا مبتده خمان هللا  ال مان هاري  كماا
 كل اي  منب تدبري ل مكاا.الذي افعل   احلايمالذي ال اغالب  العليلالعم ن 

إ  أ للنااال إلياااك الاتااال  ابحلاااق  ال ابلباطااالفلعباااد هللا صللااال  لاااه الااادين  هي اخ اااص الااادان
 لالطراقة له تعاىل.

أال   الاادين ا االلر  فال اوااب  خااالص الاادان لااه والااذين اختااذوا ماان وو ااه أولياال   هصااااما
إن هللا هي قااريف  ماال  عباادهم إالا ليقر اا   إىل هللا زلفااىاعباادلهناي اق لاا ن يف مجاات م الختاااذ ا صااااا: 

إن هللا ال مااان الاااداني لذلااا  إبوخااااي احملاااق امااااة لاوبطااال الااااا   حيااام  يااانهم يف مااال هااام فياااه خيتلفااا ن
ماان هاا    ىل الطراااق ابل طااف ا اااصي فااان اجن نااان  ذا تاار  احلااق ارتكااه هللا لاااأ ه ماا  اضاال  يهاادي
 كثري الكفر ل اعم.  كفلراختاذ الشركا  لال لد ع ى هللا يف  كلذ 

  ل  أراو هللا أن يت ذ ولدا   كما زعم االصطفى  الختا  ل  لداةممل خيلق  مان خ قاه مال
هاا  هللا ال احااد ه لهااه تالا ااا  عاان ال لااد  ساابحل ههاا ي ال مااا ىتااا   الااااس لاناام  ه للاادا  هلل  يشاال 



 الذي اق ر كل اي . القهلر

ق السملوات واألر  ابحلاقلل   ال ابلباطال لعبثااياا ر الليال علاى النهالر  هي اطارح بعاا
لذلااا  لقااا  امتاااداو الا اااا   وياااا ر النهااالر علاااى الليااالال يااال ع اااى الا اااا  لذلااا  ماااني امتاااداو ال يااال 

وساا ر  ذلااالالشاامس والقماار كاال آبااري ألجاال   لقاامساامى  ااي ذلاا  ال قاا  لهاا  ااا ا قااد  م
 ون  س لآمن. الغفلرالذي ال اغالب  أال ه  العليلبطل مياذا  اواظ مة الشمنية القيامةي  ذ ت
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للقااام ماان  فااس واحاادة  ع يااه النااالا(فااان ابتاادا  ا  ااق آوا( مث جعاال منهاال زوجهاال  فااان
خ ق بنبب ما ه لي من اوطر  وأ لي )ع يه النالا(خ ق  من فضل طياة آوا  )ع ي ا النالا(م ا  
لااام ماان األ عااالم  اجنباال لالبقااار لالضااأن لاوعااالمثل يااة أزواج  ماان كااال ذكاارا  له ثاااىخيلقااام  ه اااتم

 طفة فع قة فمضغة فعظاما  ف حما  فا ناان  هل مي اان   يف  ط ن أمهلتام للقل  من  عد للقلاحلي اان  
    يف ظلملت يمة ظ مة الرمم لالبطن لاوشذلام   الفاعل نذ  ا ااياهللا ر اام لاه امللاك 

 اعدي بكم عن الت ميد  ىل اجنارا . تلرف ن ىل هان  ال إله إالا ه  فيىا مقيقة 

إن تافروا فا  ال اضار  كفاركم  وال إن هللا  اين عانام وال يرعاى لعبالوه الافار وإن تشااروا
الحتمل  فا مام ة  خ  فا هخر  بل لكل   نان  رىلام وال تلر وازرة وزر ألهي الشكر  يرعه

آاال كنااتم ىاا كم  واال اماالا   فينباائاممصااريكم  ماارجعام ىل ولائااه  مث إىل ر ااامواالا  عم ااه 
مبااا ه اامرمت يف الصاادل  فكيااف بنااائر ا عماااي  إ ااه علاايم  ااذات اللاادورماان خااري لااار  تعملاا ن
 الظاهرة.

وإذا مس ا  سلن عر  لباال  هصاابه  ار  وعال ر اه  ليفرَواه  منيبال   اوعاا إلياه   لماد
 ساي من عاد  فنه بال ااراكة ا صاااا لاه يف اجنعطاا    عمة منههعطا   مث إذا ل الهبال ارا  

 وجعال   أ اداوا  هي مااي الضار  مان قبال ىل كشافه  إلياههللا  كالن يادع الضر الذي  مل
عان ا  داو الضالي لاجن اليي للذا صاح وع اه هاااة معال ا  اداو  فان  تيجة وعل ليضلاركا  

اوالزماني ناا  إ اك مان أصاحل  النالرمادة مياتا  اللائ اةي لهاذا ددااد  سبيله قل وتع  افاراب قلاي   
 يف ااخرة.

أمان «مبع  بال«ها»ها  قل ات  خا ا  هلل  آ  مجا  هىن مبعا  النااعةالليال  هي يف
ابلفاا ز ابماااةي ف اال  اعلاارة ويرجاا  رمحااة ر ااهعااذاس  حيااذريف الصااالة  جدا  وقلئماال  ساالساااعاته 

قل هال يسات ي الاذين يعلما ن والاذين انت ي هذا اجن نان لاجن نان الكافر بربهي لاالستف اا ل  كا  
اس العقا يي هصاح إ ل يتذكر أول ا األلبل فألل ا الع م هم اوؤما ن لام اي هم الكافرلن  اليعلم ن

 لالكافر ليا بصامب عقل.



قل   عبلو الذين آمن ا اتق ا ر ام    خاف   فال تعصاللاذين أحسان ا  هي هطااع ا يف هاذه
 فمااااااااااااااااااااااااااااااااان  وأر  هللا واساااااااااااااااااااااااااااااااااعةيف ااخااااااااااااااااااااااااااااااااارة ابمااااااااااااااااااااااااااااااااااة  الاااااااااااااااااااااااااااااااااد يل حسااااااااااااااااااااااااااااااااانة

طاعاة ع اى ال اللال رونامعطاى  إ ال يا ىفا ال اتمكن من اجنطاعة يف ه ض ف ي اور  ىل ه ض هخر  
   ه ال مصر له كثرة. أجرهم  غري حسل لاحملاة 
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قل إين أمرت أن أعبد هللا صللل  له الدين . هي هخ ص الدان لهي بدلن ار 

وأمرت   بذلألن  ول هن أك ن أوي املسلمني  ساابق م  ىل اجنساالا فاان الناابق لاه
 فضل.

 إن عليت ري عذا  ي م عظيمقل إين أللف .لعظم هه اله له  ا ا القيامة 

قل هللا أعبد صللل  له ويين . هخ ص عباو  له بال ار 

فلعبااادوا مااال دااائتم مااان وو اااه  ولن هللاي لهاااذا ددااااد نااامقااال إن ا لسااارين  يف احلقيقاااة هااام
الاااذين لساااروا أ فساااهم وأهلااايهم يااا م القيلماااة   أبن اساااتحق ك  ااام الاااااال ذلاااكأ  ا ناااران  هااا

 ال ا ح. ا سران املبني

هلاام ماان فاا قهم ظلاال  هطباااق كالظ ااةماان الناالر وماان حتااتهم ظلاال  هطباااق هااي ظ اال لآلخااران
ذلك  العذاس ه  العذاس الذيخي ف هللا  ه  بذل  العذاسعبلوه   عبلو  عباويفلتق ن 

 هذا العذاس.

والاااذين اجتنبااا ا الطااال  ت   مااان ولن هللا كااال ماااا اعبااادأن يعبااادوهل  )  بااادي مااان )الطااااه
وأ   ا  وع ا إىل هللا هلم البشرى  البشا ة ابلنعاوة يف الدا انفبشر عبلو :هي عباويي لهم 

الااذين يسااتمع ن القاا ي فيتبعاا ن أحساانه  مااثال  ا مناان اجنتيااان ابلفراضااة لالااف ااة معااا  لهكااذا
أولئك الذين هداهم هللا حلق  ىل سبيل ا وأولئك هم أول ا األلبل .هصحاس العق ي 

أفمااان حاااق   ابااا علياااه كلماااة العاااذا )(20)أبن ابااا  يف مقاااه ق لاااه تعااااىل ) م ااا ن و اااام 
أبن اختاا  هن اكا ن  مان يف النالرابنداااة  أفي ات تنقاذلام اس حمذل ي هي ال تاتمكن هن تاقاذ  

 من ههل الاا .

                                                        
 .لمت  ك مة  ب   منن و ام من اماة لالااس همجعنيي قاي تعاىل: 119س  ة ه و:  (20)



لان الاذين اتقا ا رهبام هلام  ارف شارفة ع اى امااة ممان ف قهال  ارف مبنياة  ه فا  مان ا لىل
جتري من حتتهل األهنلر وعد هللا   لعدهم هللا ذل  لعداال خيلف هللا امليعلو . ما لعد 

أمل تر أنا هللا أ لي من السمل  مل  فسلاه  هوخ اهينال يع  باا ي لهعاني كائااة يف األر  مث
بعاد ا ضارة  فاىاهايابا  مث يهايجااكال  لطعماا  للا ان   لفل  أل ا اهزرعل  صتبذل  اوا   خيرج  ه

  ملفرا  صا  هصفر  مث آبعله حطلمل    ارا  فتاا   لك ا لبااستاذكرة   ن يف ذلا  لاذكر مكنا
 هصحاس العق ي.



 
 461الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 

أفمن درح هللا صدره  لسعهلإلس م ل    ه وا  ه  احلق   اعا د لقب ي احلقي لذ  فها
أبن قنا  ف ام  ف يال للقلساية قلا هبمكمان لايا كاذل    ر اهقبال  مانهدااة لاقاني  على   ر

هي القناا ة تظ ااار ماان و ااة ذكااار هللاي  ذ ال ااادخل الااذكر ق ااا ام  مااان ذكاار هللاااادخ  ا  اا   اجنميااان 
أولئك يف ع ي مبني .لا ح 

 هللا  لي أحسن احلدي  هي القرآن ف   همنن من كل ماداإ  كتالاب  متشالهبل  اشابه بعضاه
مناه جلا و الاذين ترتعد  تقشعراثين ع ى هللا  مثلينبعضا  يف البالهة لمنن الاظم لق ة ا مكاا 

القااارآن  ذلااكلتاااذكرهم  محتااه للطفاااه  مث تلاااني جلاا وهم وقلااا هبم إىل ذكاار هللاخ فااا   خيشاا ن رهبااام
 ه من يشل هدى هللا يهدي    ان قبال احلاق لال اعا اد ومان يضالل هللا  أبن تركاه ما  اضالي   اه

 ا داه. فمل له من هلوتر  قب ي احلق 

أفمن يتقي  اتجابجهه    ن الاا  تصل  ىل لو ه فكاأن لو اه لقاااة فاان ااد  تمغال فاال 
وقيال للظاالملني عاماا  يف اماااة خاري ها ماان كاان ما ساا   العاذا  ياا م القيلماةااد لاه مط قااة تقاي لو اه 

 هي لابي هعمالكم اليت اكتنبتم ها. ذوق ا مل كنتم تاسب ن

كااذ  الاااذين ماان قااابلهم  صااا ى هللا ع يااه لآلاااه(هي قباال ق مااا  اي حممااد( فااياتهم  واااا هم
العذا  من حي  ال يشعرون .أبن العذاس (تي م من هذ  ام ة 

فاايذاقهم هللا ا االي  الااذيالااد يل يف احلياالة  ابونااخ لمااا هااابهولعااذا  اعلاارة  اوعاادا ناام
أكرب ل  كل  ا يعلم ن .لع م ا هن عذاس ااخرة هس ه 

ولقد عر نل للنلس يف هذا القرآن من كل مثل  حيتاج  ليه اجن نان يف اندااةلعلهم يتذكرون 
 اتعظ ن.

   قارآ  يف مااي ك  اه  عر يال  ب غاة العارساري ذي عا ج  اع وااج فياه  اللعلهام يتقاا ن 
 الكفر لالعصيان.

   عااار  هللا ماااث   ل م ماااد لاوشااار   رجااا   كاااا    فياااه داااركل  سااااوة لاااهمتشلكسااا ن 



لاالساتف اا  هال يسات  ن ماث   سايد لاماد  لرجالخالصاا   ورج   سلمل  متاازع ن يف استخدامه 
امد ه  هللاي لالكافر وعل لافنه سااوا  متعادوة لهام  ل  كا ي هي ال انت اين مثال ي فاوؤمن له سيد ل 

 ل أكثرهم ال ع ى  للام م احلجة  احلمد  كاوتشاكنني  ذ هللا ال ار ى عن  طاعة اوشر  ل صام 
 هن احلمد ك ه هلل. يعلم ن

إ ك ميت وإهنم ميت ن .فالكل سيجللن منب هعمانم 

مث إ ام ي م القيلمة عند ر ام ختتلم ن تقالل ن م ي ه ا  ب غا  لهام   اقب ا اي ما  ع م ام ت
 بذل .
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فمن أظلم ممن كذ  على هللا  بانبة الشرا  لال لد  لياه سابحا ه وكاذ  ابللاد   ماا واا
ازاة لذل  اكفاي م با للالفرينحمال   إذ جل ه أليس يف جهنم مث ى   )ص ى هللا ع يه لآله(به حممد 
  عمانم.

 والاذي جاال  ابللااد  أبن  فااى ال لاد لالشاارا  عاااه تعاااىلوصادا   ااه  هي صاادق ابلصاادق
 الذان اتق ن الكفر لاااثا. أولئك هم املتق ن )ص ى هللا ع يه لآله(له  ما وا  به حممد 

هلم مل يشلؤون  من الث اسعند رهبم  يف ااخرةذلك  لن الذي ذكر من هن نم ماا اشااك
جلا  احملسنني. 

لُيافااار   الااالا ل عاقبااة هل ل غاارضي هي  منااا وااا لا ابلصاادق لصاادق اي ليمحاا هللا عاانهم أساا أ
هعماااانم الناااي ة فاهناااا هسااا ه مااان ا عمااااي الصااااحلةي لالتفضااايل يف هاااذ  اوقاماااا  عرفياااة  الاااذي عملااا ا

وآبليهم أجرهم أبحسن الذي كل  ا يعمل ن ذ ل جلا  مراتب. هي أبمنن ولا  هعمانمي  

أليس هللا  الف عبده  فال اضر  ما س ا   ذا ه او هللا كفااتهوخي ف  ك  ها ا اوؤمن ابلذين
وماان ماان ا صااااا لمااا هااابهي اق لاا ن  ن اتقياا  هصاااب  الصااام هل الطاااهي الفااالين بناا    ماان وو ااه
ااه عان  االلتهي لهاذا لصاف وان ا د فمللاه مان هالوأبن ارتكه م  اضل  ذا عا د احلاق  يضلل هللا

 ى   الااس من ولن هللا.

وماان يهااد هللا  أبن ا طااف بااهي لهاا  يف طراااق احلااقفمللااه ماان مضاال  ذ الاقااد  همااد ع ااى 
اااتقم  ان  ذي ا تقالمال اغالب فاال اقاد  هماد هن افعال خاال    اوة هللا  أليس هللا  عليل  الله 

 اضل الااس.

ولئن سيلتهم ني هي اوشركمن للق الساملوات واألر  ليقا لنا هللا    ل  ا ح هن هصااام م
 إن أراوين هللا  ضارمن ا صااا ماا ماناا   مل تدع ن من وون هللاهخ لين  قل أفرأيتمى ق ها 

هاال بافاا   عااره أو أراوين  رمحاةهي وافعاا   كلداافلتا صاااا  هال هاانأبن اصايبين مكاارل  



لمن اوع  ا ههنم  يب ن ابلافايي  ذ ال  او  مار هللا تعااىلي فااذا  ماا هاي  رمحته ما عا  هنا ممسالت
اكفيااين فااال همتاااج  ىل  قاال حسااق هللافائاادة ا صااااا لاحلاااي ه كاام اعرتفااتم هن الضاار لالرمحااة بيااد هللا 

 من اراد الت كل. عليه يت كل املت كل نا صااا 

قل   ق م اعمل ا على مال تام مالكمي لهذا دداد مبع  هن سرتلن ولا  عم كم  ع ى إين
 .فس ف تعلم نع ى مكا يت  علمل

من  )مفع ي )تع م نأيتيه عذا  خيليه  اذلهوحيلا عليه عذا  مقيم .وائم 
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إ  أ للناال عليااك الاتاال  للناالس  نااداات مابحلااق  ال ابلباطاالدى فلنفسااهفماان اهتاا  ن 
 وماال أ اات علاايهم   كياالع ااى  اار   فنااه  وماان عاال فإ اال يضاال عليهاالواالا  اندااااة اعاا و لافنااه 

 حبفيظ م  تك ن منؤلال  عن هعمانم ل منا ه   ماذ .

هللا يت ىف   ميياأل فس بقبا  لم ا حني م  ال  يف ال قا  اوقار  وا   ا  فااو 
عااد اواااا ا  يف منلمهالما    كاامال   الاي مل واتبا بعاا  لماه ا الاافا اتا   لفااة يف امم اة ا بقا

عليهاال لمكاام هللا  الااي قضااىهللا الااافا  فيمسااكفال فاااة الكام ااة بيااد هللاي كااذل  لفاااة الااا ا ا 
الاايت   حيكاام ع ي ااا ابواا    األلاارى ىل الباادني الااافا  ويرساالفيمنااك ا يف مالااة   مااه  املا ت
 أجااالإىل   لقااامسااامى  قاااد  اااي لهااا  لقااا  م دااااإن يف ذلاااك  اوااا   يف اليقظاااة ليف اوااااااي

 يف هذا التدبري العجيب. لق م يتفارونهولة ع ى لو و هللا  ع تلاليقظة بعد الا ا 

أم  بااالاختاااذوا  هي اوشااارك نمااان وون هللا  هاااري هللا دااافعل  مااان ا صااااااي ظاااا ا ههناااا
فاال مي كا ن الشافاعة  ال  لا ن دايئل  هذ  ا صااا  ول  كل  اتتخذلهنا  قل أ تشفع م عاد هللا

وال يعقل ن . لكيف اك ن من ال اعقل افيعا 

  قل   الشفلعة  يعل  فا ه  ذا ه او افاعة همد هذن لايب هل لك بشفاعته له ملك السملوات
 او   لاورو  لالشفاعة لهي فما تفع  ن اب صااا.يف ااخرة ف ترجع ن ىل ولائه  واألر  مث إليه

وإذا ذكاااار هللا وحااااده  ولن آناااات ما اااايزت   ا قبضاااا  ل فاااار قلاااا   الااااذين ال يؤمناااا ن
 إذا هاااام يستبشاااارونولن هللا ماااان ا صااااااا  وإذا ذكاااار الااااذين ماااان وو ااااههي اوشااااركني  ابعلاااارة
 افرم ن.

قااااال قاااااااع م  م تجاااااأ   ىل هللا واعيااااااَي  ذا عجااااال  عااااان اللهااااام  اي هللا ايفااااال ر  خاااااالق
السااملوات واألر  عاالمل الغيااب  مااا هاااس عاان احلاا اسوالشااهلوة  مااا مضاار لااد  احلاا اس أ اات

 فتعطي ولا  احملق ابلث اس لاوبطل ابلعقاس. حتام  ني عبلواب فيمل كل  ا فيه خيتلف ن

ول  أن للذين ظلم ا  ه فن م ابلكفر لالعصيان يعال  ومثلاه معاهمال يف األر     زايوة ع ياهي



هعط   فداة لبدال  عن  الفتدوا  هلهذا لفظ اوبالغةي لاوراو كل ما اتص   لل  هلف مثل ما يف ا  ض 
يااا م القيلماااة و ااادا هلااام مااان هللا مااال مل يا  ااا ا العاااذاس الناااي   مااان سااا   العاااذا ه فناا م لتخ يصااا ا 

 . حيتسب ن
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 و اادا هلاام ساايئلت ماال كسااب ا وحاال  همااااثهباام ماال   واالاكاال  ا  ااه يسااتهلئ ن  اساات لاكهم

 ابلدان يف وا  الد يا.

فااإذا مااسا ا  ساالن  لهااذا طبيعااة اجن نااانعاار  هي هصااابه  اار  ماان ماارض هل فقاار هل مااا
ي هعطيا  ماا خ التاه مان ه  عماة منال قالي إ ال أوتيتاههعطياا   مث إذا ل النلهلكشفه  وعل هابه 
 فتناةالاعماة   ال هايفان ع مي ب و   الط ب سبب بي  هذ  الاعماة حنا ي  على علمالاعمة 

 هن الاعم امتحان. ولان أكثرهم ال يعلم نامتحان له هاشكر ها اكفر 

قد قلهلل  )قاي هذ  الك مة لهاي )هلتيتاه ع اى ع امالاذين مان قابلهم   كقاا لنفمال أ اىن 
 هم انم اليت اكتنب ها. مل كل  ا ياسب نلدف  العذاس  عنهمهفاو ما 

فيصالهبم ساايئلت  والا  هعمااانم النااي ة مال كسااب ا والاذين ظلماا ا ماان هاؤال   كفااا  ق ماا  اي
ال اقاد لن ع اى تعجيال هللا  سيليبهم سايئلت مال كساب ا ومال هام آعنالين )ص ى هللا ع يه لآله(حممد 

 لالفرا  ماه.

يعلم ا أن هللا يبس  أومل   ا سالرز  ملن يشل  ويقدر  اضيق وان اشاا ي ف ايا البناط مان
والاة ع اى هن  ع تالبنط لالقبا  إن يف ذلكو ة ع م الشخص ب و   الكنب كما العم ن 

 فاهنم اواتفع ن ابااي . لق م يؤمن ن (21)هللا ه  اوعطي لاوا  

قاال اي  ساا ي هللا  ن هللا اقاا ي عباالوي الااذين أساارف ا علااى أ فسااهم    اب تكاااس اااثا ال
 ذا  إن هللا يغفاار الااذ     يعااال  فااا كم  ذا تبااتم  س هللا ع اايكم  ماان رمحااة هللاال تيأساا ا  تقنطاا ا

 بعباو . الرحيمالذي اغفر الذ ب  إ ه ه  الغف ر س اجن نان 

وأ يباا ا  ا وعاا ا ماان الشاار  لالعصاايانوأساالم ا لااه إىل ر ااام  ابلطاعااة ماان قباال أن أيتاايام
                                                        

 (  ذ: 21)
 كاااااااااااااام عاقاااااااااااااال عاقاااااااااااااال هعياااااااااااااا  مذاهبااااااااااااااه

 
 لواهااااااااااااااااال واهااااااااااااااااال ت قاااااااااااااااااا  قاااااااااااااااااد  زقااااااااااااااااااا 

 هااااااااااااااااااااااااااااذا الااااااااااااااااااااااااااااذي وي هن هللا  ازقااااااااااااااااااااااااااااه 
 

 لمااااااااااااااااااااان هيف همحاااااااااااااااااااااق هل كاااااااااااااااااااااان ز اااااااااااااااااااااداقا   
 )ماه واا ظ ه(  



 الااصركم همد بدف  العذاس عاكم. مث ال تنلرونابو   هل عذاس االستيصاي  العذا 

واتبع ا أحسن مل أ الي إلايام مان ر اام  أبن اعم ا ا اب مناني فااذا كاان ا منان صا ا اا ر
ماان قباال أن أيتاايام ذي هاا  مناان  مضااان ماا  الكااف عاان الكااالا الفااا   اتبعاا   ولن الصاا ا افاارو الاا

 لق   للله. وأ تم ال تشعرونفجأة  العذا   غتة

هي هات ا احلنرة لالادامة امضري ف ذا  تق ي  فس   حسرتىال  أنل منا  اصحكم اذا لا 
يف قرباااهي لذلااا  بقااارس همكاماااه ماااين لمتكاااين مااان  يف جناااب هللاقصااار   علاااى مااال فرا اااتلقتااا  

اونات لئني  كنت ملان الساللرينخمففة من الثقي ة  وإن فنيي لم  ذل  قصر  استفاودا ل  قاذ 
 بدان هللا.
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أو  ل التق ي  فا ل  أنا هللا هداين  أبن ه ادين  ىل الطراقلانت من املتقني. 

أو تقا ي حاني تارى العاذا  لا  أن ي كااراة  وعاة  ىل الاد يا يك ن مان احملساننيفا  يف العقياادة
 لالعمل.

لاى    ال كاارة لاقااد جل تاك آ يت فاااذ ت هباال واساتاربت    تكاا   عان االخناارااث يف ساا
 .وكنت من الالفريناوؤماني 

وياا م القيلمااة تاارى الااذين كااذ  ا علااى هللا  فقااال ا أبن لااه اااراكا  هل للاادا  هل مااا هااابه وجاا ههم
اساا واو ال واا   وااا اصاايب م ماان الشاادة لالااذيي لاراااد هللا ااام اساا واو ال وااه  هي تااراهم يف مالااة مساا واة

 هي هن ذل  اكفي م ولا  . للمتاربينمقاما   أليس يف جهنم مث ى  م  اعرف ا مبا كنب ا يف الد يا 

ويُنناااي هللا الااذين اتقاا ا  الكفاار لالعصاايانآفاالز م  بفاا زهم هي بناابب ههناام فااائللن لالفااائل
 .وال هم حيل  نالعذاس  الس  ال اصيب م  ال  سهم  ااج

هللا لللق كل دي  وه  على كل دي وكيل .مافظ لمدبر له 

لااه مقلليااد  مفاااتيح السااملوات واألر  مبعاا  مفاااتيح خلائا مااا فاااوطر لا لالو لاوااصااب
 الذان خنرلا و ياهم لهخراهم. والذين كفروا   ت هللا أولئك هم ا لسرونلهريها ك  ا بيد هللا 

قل أفغري هللا   كا صااامروين أعبد أيهل اجللهل ن  . 

 ولقااد أوحااي إليااك وإىل الااذين ماان قبلااك لاائن أدااركت ليحاابطنا  هي ميحااىعملااك  احلناان
ولتا  ن من ا لسرين . 

ل هللا فلعبد   بال ارا  لهوكن من الشلكرين .لاعمه 

 قدرهومل قدروا هللا حق   ما عظم   مق عظمته ميإ عبدلا هريو  احلاي هن كل اي  لاه
فاذا   ي م القيلمةهي يف اد ي لاوراو قد ته ع ي ا  قبضتهمجي  ا   ني  األر   يعل  لإب اوته فا 

هي  والساااملوات مطااا  تكاااان اااا ا الااادان الاااذي هااا  هعظااام ا ايا هكاااذا فناااائر ا ايا بطرااااق هلىل 



بيد قد ته لهذا تص ار ل عظماة لالقا ةي كاأن ا  ض يف كفاه الينار  لالنامالا  يف  مينه يبم عا  
 عماال يشاارك نا تفاا  عاان هن اكاا ن لااه ااارا   وتعاالىله لهااه عاان الشاارا   ساابحل هاااد  اليماا  

 اضيف ن  ليه من الشركا .
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و فف يف الل ر قيامة  ول  ماتاة الاااس مجيعاا  الافخة ا لىل قبل الفلاعق   ماا مان يف

مث  فاف كج ال لبعا اوالئكة ميإ مييت م هللا أبمر آخار   السملوات ومن يف األر  إال من دل  هللا
قاااائم ن مااان قبااا  هم  قيااالمهي الاااااس  فاااإذا هاااماث ياااة ل مياااا   ألااارىيف الصااا    فخاااة  فياااه
ينظرون ااتظرلن هلامر هللا في م. 

وأدااارقت    ه اااااألر   نااا ر رهبااال  ن الشاااما تكااا   ل مناااا اااااري هللا ا  ض ل حنااااس 
 ووعااااع الاتااااال  هي وااااااا الكتااااااس الاااااذي فياااااه هعماااااي ا الئاااااقوجاااااي  ابلنبياااااني  واااااا لا اااااام
 والشهدا  الذان اش دلن ع ى هعماي الااس من ا ئمة لاوالئكةوقضي  ينهم  بني الااس ابحلق

 فال ااقص من ا اس حمنن لال الاو يف عقاس مني . م نوهم ال يظل
ووفياات   هعطياا  واالاكاال  فااس ماال عملاات  ماان خااري لاااروهاا  أعلاام آاال يفعلاا ن  يف

 الد يا فال اف ته اي  هاا .
وسيق الذين كفروا  ساق م اوالئكة  إىل جهنم زمارا   مجاعاا  مجاعااحاىت إذا جلؤوهال 

مان واناكم  أمل أيتام رسل مناماو ك  ن   ام  هبل وقلي هلم لل تهلفتحت أ  الص  ا  ىل و ام 
هي  ي مام هذامالقا  لمض    عليام آ ت ر ام وينذرو ام لقل اقرهلن  يتل نها ا البشر 
هي الك مة اليت قانا هللا  كلمة العذا ابت   ولان حقاتوا تاا الرسل  قلل ا  لىا ا القيامة 
لمني كاا معا دان ال اظر يف احلاق لال  عمال باه مقا  الك ماة  على الالفرين« (22)  ام() منن و

 ع ياا.

قياال اوللااا ا أ اا ا  جهااانم لللاادين فيهااال  وائمااني يف و اااامفباائس  و ااااممثاا ى  مقااااا
املتاربين .الذان تك لا عن قب ي احلق 

تحاات أ  اهباالوساايق الااذي اتقاا ا رهباام إىل اجلنااة زماارا  حااىت إذا جلؤوهاال وف  هلا ماااال ا صااف ماان 
 فناااا ي للاااذا   باااتمتك  ااا ن يف ساااالمة وائماااة  وقااالي هلااام لل تهااال سااا م علااايامالااااعم لاونااارا  

فلولل هل لللدين .وائمني في ا  ىل ا بد 
                                                        

 .ووت كلمة ر ك ألمألن جهنم من اجلنة والنلس أ عنيي قاي تعاىل: 119س  ة ه و:  (22)



وقلل ا احلمد   الذي صادقنل وعاده  ابلبعاإ لالثا اس وأور نال األر  أبن وعال ه ض امااة
 االي   تب أ (24) ل اوراو هل ااا ا  ض يف الد يا ا كما لعد بق له )لينتخ فا م يف ا  ض(ي ه(23)  اث  لاا
من    قصاجلنة  لهماكا احي   شل  فنعم أجر العلملني .اماة 

                                                        
  ن هللا خ ق لكل   نان مكاان  يف اماةي ف ما كفرلا ترك ا اماة ل مؤماني. (23)
 .55س  ة الا  :  (24)
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وترى امل ئاة حلفني  حمدقنيمن ح ي العارش  هللا حمال  مياإ هن العارش مكاان كباري وع اه
بااني اوااؤماني   ياانهممكاام  وقضااياالهاا ن هللا ماماادان لااه  يساابح ن رمااد رهباامكرامتااه لتاادبري 

احلماد القائال اوؤماا ن لاوالئكاة  وقيالميإ هوخل اوؤمن اماةي لالكاافر الااا   ابحلقلالكافران 
 ع ى هذ  الاعم الكثا .   ر  العلملني

 

 : سورة غافر 40

 حم * الرمحن الرحيم سم هللا  ص ى هللا ع يه لآله( مل بني هللا لالرس ي( . 

 تنلياال الاتاال   االاي القاارآن  منااا هاا  ماان هللا العلياال  الااذي ال اغالاابالعلاايم  العااا  بكاال
 اي .

االفر الااذ ب    اغفاار ذ اا س عباااو  وقل اال التاا  اقباال الت بااةدااديد العقاال  ذي الطاا ي 
 اورو ي ل) ليه( مبع   ىل منابه لولائه. إله إالا ه  إليه امللريال ذي الفضل لاجن عاا 

مل آبلوي  ال ىاصميف آ ت هللا  لدفع ا ل بطاناإال الذين كفروا  ابهللف  يغرراب  ال
بيااا  م  تقلااابهمىاادع  مااا  تظااان هن الكفااا  بيااادهم كااال ااااي  لههناام النااااوة لالقااااوة واااا تاار  مااان 

بااالو العااا ي فا ااه م  ااة قصاارية لهااي اسااتد اج للاايا  يف الااب ويف خمت ااف الشااؤلن لذهاااام لمااركت م 
 بتكرمي.

 كذا ت قبلهم ق م   ح واألحلا  الذان حتلب ا ع ى الرسلمان  عادهم  ع ياه بعاد قا ا  ا ح(
مان هاؤال   ومهات كال أماة )ع اي م الناالا(كأمة صا  له و لم سى لعينى لل اث لهاريهم   النالا(

م لييلااذوه رسا هل  بتعذابااه ل هالكااهوجاالول ا ابلبل اال  مباا ال مقيقااة لااهليدحضاا ا ليلا اا ا ااه  
 هي عقايبي ه  اكن ادادا  هليما . فايف كلن عقل ولا   عمانم  احلق فيلذ مبباط  م 

وكذلك  هكذاحقت   ابتكلمة ر ك  لعيد  ابلعقاسعلى الذين كفروا أهنم  بدي



 . صحل  النلر أ«)ك مة(

الذين حيمل ن العرش  لهم مالئكة عظاا ل ع ا العرش ع ى هكتاف مومن ح له  مان ما ي
ويؤمناا ن  ااه ويسااتغفرون للااذين االه  ااه ماماادان لااه  يساابح ن رمااد رهباامالعاارش ماان سااائر اوالئكااة 

هي  رمحااة وعلماال  ر ناال وسااعت كاال دااي  اط باا ن ماان هللا هفااران زال  اوااؤماني اااذ  العبااا ة:  آمناا ا
الاذي  واتبعا ا سابيلكعان الكفار لالعصايان  فال فر للاذين ات ا السع   محت  لع م  كل اي  

 و ام. عذا  اجلحيمامفظ م من  وقهموع    ليه له  اجنسالا 
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ر ناال وأوللهااام  هي اواااؤمانيجنااالت عااادن  واااا   قاماااةالاااي وعاااد م ن ال تؤاخاااذهم أب

هوخال امااة  وببعا الني ا  فال تدخ  م اماةي ل ال فاال ى اف هللا ال عاد ما  حيتااج  ىل الادعا ي 
من صلح من آابئهم وأزواجهام وذر  ام  ليكمال باذل  سارل همإ اك أ ات العليال  القااو  ع اى ماا

 الذي افعل ا ايا  منب الصالح. احلايمتراد 
وقهم السيئلت م من اوعاصي امفظ ومن تق  حتفظه منالسيئلت ي مئذ فقد رمحته  يف

  ن فيه سعاوة الد يا لااخرة. ه  الف ز العظيماحلفظ عن الني ا   وذلكالد يا لااخرة 
إن الذين كفروا ينلوون  اااوا م اوالئكة لقد هضب ا ع ى ه فن م هاد الغضب مني  هلا لابي
 إذمان هضابكم ه اتم ع اى ه فناكم  أكرب من مقاتام أ فساامبه ع يكم هض ملقت هللاهعمانم 

 .تافرونال تقب  ن بل  فايف الد يا  تدع ن إىل ا  لنهتذكرلن زمان كاتم 
قلل ا   هي الكفار نل أمتنل ا نتني   مرتني مرة لقا  كااا تارااب ي لاجنماتاة مبعا  ا  اق ميتاا  ا لقاد

ميااة  وأحييتنل ا نتني   الثاين ع يهي مثل هب ان ا لمرة بعد مياتاا يف الد يا كان ذل   ول تغ ب او
ااني بعااد هن  ضااج  هفكااا ان ابواا تني لاحلياااتني ل هااااا  فلعىفناال  ااذ   نليف الااد يا لمياااة ااا ا القيامااة 

بيل  ىل  نا كه ما  خنارج ما ااي لاما اس ال سا مان سابيلمان الااا   فهال إىل لاروجولا  هعمالااا 
 .(25)ذل ي  ذ )ل   ولا لعاولا وا هن ا عاه(

ذلام  الذي ه تم فيه من العذاساا   ساببأ اه   كااتم يف وا  الاد يا إذا وعاي هللا وحاده
اورتفاا  عاان    العلااييف تعااذابكم  فاالحلامابجنااارا   وإن يشااراب  ااه تؤمناا ابت ميااد   كفاارم

 الذي الاي  ا ازاه. الابريالشرا  

ه  الذي يريام آ ته  الدالة ع ى لو و  لصفاته  وينالاي لاام مان السامل  رزقال  اوطار الاذي
 ارو   ىل هللا تعاىل. إال من ينيبابااي   ومل يتذكره  هسباس الرزق 

فاالوع ا هللا صللااني لااه الاادين   هي اخ صاا ا الاادان لااهي باادلن  اااراولاا  كااره   ااارو ذلاا  
الالفرون  ارادلن الشر . هنم 

                                                        
 .28س  ة ا  عاا:  (25)



رفياااع الااادرجلت   ا تفعااا  و واااا  واللاااه مااان هن اكااا ن لاااه ااااراذو العااارش  صاااامب
عاا  ا مار  مان أمارهال مي ل ي  لما   ن باه قا اا االوتماال الصاا   يلقي الروحالن طة اوط قة 

على من يشل  من عبالوه   مان ا  بيااليناذر  ىا   الرسا ي او قاى  لياه الا ميلات  يا م ا  هي
 ا ا القيامة الذي اتالقى فيه ا وناو لا  لاحي لالااس بعض م ببعا.

ي م هام ابرزون  ظااهرلن يف ساطح القياماة ال خيفاى علاى هللا مانهم داي  مان هعماانم ملان
 الذي اق ر كل اي .   ال احد القهلرفقد بط   او كيا  افازاةي لام اس:  امللك الي م
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الي م جتلى كل  فس آل كسبت  لا  عم  ا يف الد يا ال ظلام اليا م  ال امظ ام هماد إن هللا
  ذ ال اشغ ه مناس عن مناس. سريع احلسل 

وأ اذرهم  خا ف مياا م اعزفاة  القيامااةي ل يا  ابازفااة لقراااي اقاااي: هز ي مبعا  قاارس إذ
  ماجرةي فان اجن نان  ذا خا  كثريا ي ا تفخ   ئته فتضغط ع ى ق به فياأ  مج القل   لدى احلنلجر
الاذان ظ ما ا ه فنا م  مال للظالملنييف مااي كا ن الاااس  ت  اني هماا   كالظمنيالق ب قرس احلاجارة 

 تقبل افاعته. وال دفيع يطلاصداق اناعدهم  من محيمابلكفر لالعصيان 

يعلاام  هللاللئنااة األعااني  ا يا ااة الصاااو ة ماان العااني ابلاظاار اختالسااا   ىل مااا ماارا هللا وماال
 من الايا  لا فكا . ختفي اللدور

وهللا يقضي  حيكمابحلق  مباا ها  ماقوالاذين يادع ن  اعباد اوشارك نمان وو اه  ولن
همااا  ريإن هللا هاا  السااميع البلااال مااق لال ابطاالي  هنااا مجاااو  ال يقضاا ن  شااي هللا ماان ا صااااا 

 ا صااا فال تر  لال تنم .

أو مل يسريوا   انافر هؤال  الكفايف األر  فينظروا كيف كلن علقبة الذين كل  ا من قبلهم  
ي ميإ  هنم  ذا ساافرلا  هلا بالوهام ا رباة ل عا ا هخباا  عاذاام )ع ي م النالا(كق ا ه و لصا  لل اث 

بد يااة لماليااة  قاا ةماان هااؤال   أدااد ماانهمه كاا ا  الااذان كاال  ا هاام اان ماا اك ت اا  ا اارااب  
هه ك ااام  فيلاااذهم هللا  اااذ  هبمكاااالقالل لا هناااا  لالقصااا     آاثرا  يف األر هكثااار  ولعدوااااة 

 اقي م لحيفظ م من أبس هللا. ومل كلن هلم من هللا من وا بنبب ما هت ا به من اااثا 

ذلااك  ا خااذ ناامااا  احلجااة  ساابب كفاارهم بعااد  متااااأهناام كل اات  تاايهم رساالهم ابلبيناالت 
فاااذا عاقااب عاقااب  دااديد العقاال قاااو  ع ااى مااا اراااد  فافااروا فيلااذهم هللا إ ااه قاا يابوعجاالا  

 بشدة.

ولقد أرسلنل م سى   تنل   اوعجلاوسلطلن  مجةمبني .ظاهرة 

إىل فرع ن وهلملن وقلرون فقلل ا  ن م سى  سلحر كذا. 



ل همفلمل ج  ع يه النالا(م سى( ابحلق من عند  قالل ا اقتلا ا أ نال  الاذين آمنا ا معاه  مان
 ومال كياد الاالفرينابقا هن همياا  لالساتخداا لاجنذالي  واستحي ا  سال همبين  سرائيل ل ال اكثرلا 

  يال  ن هللا اافاذ همر . إال يف ع يمكرهم يف قباي هللا تعاىل 



 
 470الصفحة 

 آن خط عثمان طهمن قر 

 

وقلي فرع ن ذروين  وع ين ها ا اوني لقاي هذا استعال ا  ل ال فا ه كان اع ام ه اه ال اقاد  ع اى
إين ألالف لياقاذ   ن قاد  ع اى   قااذ ي قالاه اسات لا ا   أقتل م ساى وليادا ر اه )ع يه النالا(م سى 

ابنااارج  أن يظهااار يف األر  الفسااالوأو ماااا ه اااتم ع يااه  )ع يااه الناااالا(اغاااري م ساااى  أن يبااداي ويااانام
 لاورج.

وقاالي م سااى إين عااذت   اسااتجر ااري ور ااام ماان كاال متااارب ال يااؤمن  ياا م احلساال   اعااين
 فرع ن لمن .

وقلي رجل مؤمن من آي فرع ن ياتم إ ل ه  ىفي ه ه مؤمني لكان يف مااية فرع ن أتقتلا ن
فاااان هاااذا الكاااالا ال  أن يقااا ي ري هللا وااال  ()ع ياااه الناااالاهي كياااف تراااادلن قتااال م ساااى  رجااا   

لابي كذبااه  ماان ر ااام وإن يااك كاالذاب  فعليااه كذ ااهابوعجاالا   وقااد جاال كم ابلبيناالتا وااب القتاال 
  وإن ياك صاالوقل  يف وعاا ا  الرسااالةيلاابام  عااض الاذي يعاادكم  هي ال هقاال ماان هن اصاايبكم بعااا

لهاذا امتجااج اثلاإ مان  يهادي مان ها  مسارف كاذا إن هللا ال لعيد  ليف ذل  كفااة يف هالككم 
كااذااب  لاحلاااي ه ااه   نااان م اادي هاادا  هللا ميااإ   )ع يااه النااالا(ذلاا  اوااؤمني أب ااه كيااف اكاا ن م سااى 

 هور  اوعجلا  ع ى اد .

قاا م لااام امللااك الياا م ظاالهرين    هااالبنييف األر  فماان ينلاار  ماان أبس هللا  عذابااه إن
 إال مااال أرىال هااااري ع ااايكم  قااالي فرعااا ن مااال أرياااام )ع ياااه الناااالا( كماااا اقااا ي م ساااى  جااال  

 طراق الص اس. ومل أهديام إال سبيل الردلولاستص س من قت ه 

وقلي الذي آمن  من مااية فرع ن ق م إين أللف عليام مثل ي م األحلا    الذان حتلب ا
  د الرسلي لاوراو بي م م: ا ا عذاام.

 مثاال وأ واالا  مااا وهباا ا لاعتاااولا ع يااه ماان الكفاار  مثاال قاا م  اا ح وعاالو ومثاا و والااذين ماان
 فال اعاقب م بغري ذ ب. ومل هللا يريد ظلمل  للعبلو )ع يه النالا(كق ا ل اث    عدهم

و  ق م إين أللف عليام يا م التنالو  ااااوي بعضاكم بعضاا ي لها  اا ا عاذابكمي هل يف ااخارةي



 ر لال ياة.ميإ انتغيإ همدكم اباخ

ياا م ت لاا ن  عاان او قاافمااد رين   ماصاارفني  ىل الاااامااللام ماان  أبسهللا ماان علصاام 
 ذ  فمللاه مان هالوأبن ارتكه م  اضل   اه عا اد احلاق  ومن يضلل هللامافظ حيفظكم من عذابه 

 ال هاوي  ال هللا.
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ولقد جل كم ي سف من قبل  ع يه النالا(قبل م سى( ابلبينلت   اب ولة ال ا حا فمل
قلاتم لان يبعا  ماا   حاىت إذا هلاكمان الادان   اهواا  آابككام القابط  زلتم يف دك ممل جل كم

تكاذاب  سااالة مان (  بعااد   )ع ياه النااالا(فضاممتم  ىل تكااذاب  ساالة ا سااف  هللا مان  عاده رساا ال
كااذلك  هكااذا  مساارفيضاال هللا ماان هاا  هساار  ع ااى  فنااه أبن تعااد  اااا عاان الطراااق ال سااط
 مرات .اا  يف وااه 

الذين آبلول ن يف  وف  ل بطايآ ت هللا  هولته لهمكامهغري سالطلن أاتهام   بغاري مجاة
فاان هللا ميقات م مقتاا  كباريا   عناد هللالهضبا   مقتل  عم  م  كربوا دم يف وف  اااي ي بل عااوا  

ند الذين آمن ا كذلكوع  هكذايطبع هللا  لمع  الطب  ك  ه مطب عا  لخمت ما  بن   تصرفه لعااو ي
    الااس لاظ م م. جبلرعن قب ي احلق  على كل قلب متاربع ى الكفر 

وقااالي فرعااا ن   هلمااالن ا ااان   مااان البااااا  مبعااا  اصاااا  ي صااارحل   قصااارا  عالياااا  لعلاااي أ لااا
 طرق أبن هصعد ف قه فأصل  ىل:هي ال األسبل 

أسبل  السملوات  طرق افي لع إىل إله م سى   ميإ ظان هن هللا سااكن يف الناما وإين
 زين لفرع ن س   عملههكذا  وكذلكيف هن له  نا   كلذاب   )ع يه النالا(هظن م سى  ألظنه

عااان ماااا  فرعااا ني ماعاااه هااا ا   وصااادا فعم اااه الناااي  زاااان لاااه الكفاااري  ن ا عمااااي مقدماااة العقائاااد 
 إال يف تبااال لق ماااه  )ع يه الناااالا( وااال  ابوة م ساااى ومااال كياااد فرعااا نطرااااق اناااد   السااابيل
 خنا .

وقلي الذي آمن  ماؤمن آي فرعا نقا م اتبعا ن    ع ياه اتبعا ين يف قا ك لكام آماا ا مب ساى(
 الذي فيه الراد. أهدكم سبيل الردلو النالا(

 هاذه احلياالة الاد يل متالا  قا م إ ال  متتاا  اناريوإن اعلارة هاي وار القاارار  الاذي اناتقر فيااه
 اجن نان لى د.

من عمل سيئة ف  آبالى إال مثلهال  بقاد  ولائ اا ال هكثار ومان عمال صالحلل  مان ذكار أو أ ثاى



 من هللا. ال عدا لال مصر ملائ م تفضال   وه  مؤمن فيولئك يدلل ن اجلنة يرزق ن فيهل  غري حسل 
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و  قاااا م مااااال ي أوعاااا كم إىل الننااااالة وتاااادع  ين إىل النااااالر  مااااالكم تقااااااب  ن اجن ااااااو ابلضاااااالي
 لاجن الي.

تاادع  ين ألكفاار اب  وأدااراب  ااه   هوعاال لااه اااراكاماال   ااارالاايس ي  ااه   بك  ااه اااراكا
علم  ذا : فال اع م له اراكا ي من ابس النالبة اب تفا  او   ل  ذ اوؤمن اع م ه ه ال ارا  هللي   وأ

 كثري الغفران لالعف .  الغفلريف س طا ه  أوع كم إىل العليل

ال جاارم   مقاااأ اال  هي ا صاااااتاادع  ين إليااه   ن هعبااد لاايس لااه وعاا ة  مااق يف
 و عااا يف  وأن ماروا اجن ناان لال آخرتاه  هنا مجاوا  لاممااو ال اصا ح و ياا  الد يل وال يف اعلرة

 هام أصاحل  النالرالكفا  الذان اتعدلن احلاد  وأن املسرفني ىل منابه لولائه  إىل هللاااخرة 
 اوالزم ن نا.

فسااتذكرون  عاااد معاااااة ا لعااذاسماال أقاا ي لااام  ماان الاصااح وأفاا ا  َهِكاالم أمااري إىل
 اراهم لاع م مانم. هللا  لري ابلعبلو إنليحفظين من كل مكرل   هللا

ف قله هللا  مفظه تعااىل عانسايئلت مال مااروا  مكارهم الناي   وال هذااة ماؤمن آي فرعا ن
 وحل  همااث ي فرع ن س   العذا  .هاد العذاس 

النااالر يعرعاااا ن عليهااال (26)هي اعاااارض فرعاااا ن لمااان  ع ااااى الاااااا  يف الاااد يا اااادواا    صااااباما
  وعشيل را ي  ما كاااة عن ولاا الاا  ع ي مي هل هن هذان ال قتني اعذب ن بعرض الاا  ليف ما بيا ما عص

 .أولل ا آي فرع ن أدد العذا القيامةي اقاي ل مالئكة  وي م تق م السلعةمبت  ن بت اب  احلرق 

وإذ  زمان  )ص ى هللا ع يه لآله(اذكر اي حممديتحلج ن  ىاصام ا تباال القااوةيف النالر 
إ  كنل لاام تك لا عن قب ي احلق لهم القاوة  للذين استاربواا تبال  فيق ي الضعفل ان  و ام 

 .من النلرتدفع ن عاا قنما   فهل أ تم مغن ن عنل  ليبل   بعني يف الد يا  تبعل  

                                                        
 هي يف عا  ال ز . (26)



 قلي الذين استاربوا إ ا كلا  حنن له تمفيهل فا  العاذاس عااكم يف الاا  فكيف  تمكن من و
إن هللا قد حام  ني العبلو .بدخ ي الكفا  يف الاا  لاوؤماني يف اماة 

وقلي الذين يف النلر  ل ة جهنم  اوالئكاة او ك ا ن ااااوعا ا ر ااام  اط با ا مااه خيفااف عنال
 . من العذا قد  ا ا  ي مل  
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قلل ا ال ختفيف فقد ذهب لق  قب ي الط ب  هي ا ل ةأو مل تك  تيام رسلام ابلبينالت 
هي  قاالل اوااا   الرساال فكااذباا   لااىهي ههاال الاااا   قاالل اابوعجاالا  ف اام تنااتجيب ا لعا اادمت 

ومااال وعااال  ه اااتمي مااا  ىفاااف هللا فااااان  ع ااام هن ال فائااادة يف الااادعا ي للاااذا ال  ااادع   فااالوع اا ل اااة 
  يال فال  اس. إال يف ع يتخفيف العذاس ب الالفرين

إ  لننلاار رسااالنل والااذين آمنااا ا يف احلياالة الاااد يل  فاااان هللا انصاارهمي كماااا  صاار م ساااى لعيناااى
كمااا  صاار   )ع ااي م النااالا(ل بااراهيم ل اا ح لحممااد للاا اث لصااا  لااا  ا لاااعيب لآوا لا سااف لهااريهم 

فاهنم اا لا ذلا  لرفعاة و واادم. للاذا ل و   م النالا()ع ياوؤمانيي هما قضية ا ط او ا ئمة الطاهران 
كااان إبمكااااهنم  فااا    )ع اااي م الناااالا(ف ااام اااارو ي لا ئمااة  )ع ياااه النااالا(هن الاصاار  فااار  ع ااى احلناااني 

هي الشا  و ع اى الاااس مباا عم ا ا لذلا  اا ا  وي م يق م األدهلواال ط او عن ه فن م ف م ارادلها 
 القيامة.

ملني معذر مي م ال ينفع الظل  عذ هم   ه عذ  ابطلوهلم اللعنة  الطرو عن  محة هللا وهلام
 الدا  الني ة لهي و ام. س   الدار

ولقد آتينال  هعطيااام ساى اهلادى  ماا ا تادي باه الاااس وأور نال  اين إسارائيل الاتال  هي
ماذكرا   وذكارىتاس هدااة يف ماي ك ن الك هدى )ع يه النالا(هعطيااهم الت  اة   اث  بعد م سى 

 ألوي األلبل .هصحاس العق ي 

فلصرب  ع ى هذ  اوشركني  )ص ى هللا ع يه لآله(اي حممدإن وعد هللا   ابلاصار لاحاق 
فاان ا  بياا  اعادلن هما  هم البد ياة الضارل اة كاالا ا لا كال لماا هاابه  واساتغفر لاذ بكمطابق ل  اق  

 لاهاه  وسابح رماد ر اك ه يف حمضر او  ي ا طرا ا  ل و  يف  و اهي   اه ذ باا  ذ با  كما ار  من مدا  و
 الصباح. وا  الرعصرا   ابلعشيمامدا  له 

إن الذين آبلول ن يف آ ت هللا  هي  ول وف  آايته ل بطانااغاري سالطلن   مجاةأاتهام 
الباعثاة  يف صادورهمماا  إنهاد  هي هعطاهم هللاي ل  منا ودانم عن عااو له  ي ال عان مجاة ل 



ال اب غاا ن مااراوهم يف  بطاااي  ماال هاام  بللغيااهتكاا  عاان احلااق لهاا  ابعااإ امااداي  إال كااربل جااداي 
 البلاااري قااا الكم  إ اااه هااا  الساااميعمااان اااارهم  اب اساااتجر اي  سااا ي هللا  فلساااتعذاااي  

 أبفعالكم.

لق السملوات واألر  أكارب  س يف هذهاان الااامان للاق النالس   اث ياا  بعاد اوا  ي فالقااو
  هنم ال اتأم  ن. ولان أكثر النلس ال يعلم نع ى ا ك  قاو  ع ى ا صغر 

ومل يست ي   ال اتنالاألعمى  الكافر الذي ال اار  الطرااقوالبلاري  اواؤمن والاذين
ني  له  الذي هسا  يف عقيدة هل عمال هي ال اتنال  اوؤمن لاو آمن ا وعمل ا الللحللت وال املسي 

قلي   مل  أتكيد ل ق ةتتذكرون . تتعظ ن ابااي 
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إن الساالعة  ااا ا القيامااةعتيااة   أت  اقيااااال ريااب فيهاال   لاايا حماال الشاا ولااان أكثاار
 ال اصدق ن إبتيان الناعة. النلس ال يؤمن ن

وعاا ينوقاالي ر اااام ا  يف ماا ائجكمأسااتنب لااام   إبعطااا  احلاوااةي اعااين هن طبيعااة الاادعا
هكذاي فال ااايف عدا استجابة بعا الدع ا ي كما هن طبيعة الدلا  الشفا  فال اااايف عادا اافا  بعاا 

اتكااا لن عااان هن اااادع يني فاااان الااادعا  قنااام مااان العبااااوة  إن الاااذين يساااتاربون عااان عبااالويتا ولااااة 
سيدلل ن  ااخرة يفجهنم والرين . هذال 

هللا   هاالاذي جعال لاام الليال لتساان ا فيااه  ابلاا ا لالكاف عان العمال  والنهالر مبلاارا 
علاى النالس ولاان أكثار النالس ال مبا ال انتحق ن  زا  عم  ام  إن هللا لذو فضلابصركم م ائجكم 

  عمه. يشارون

ذلااام   الاااذي هظ ااار هاااذ  ااايكااال داااي  ال إلااه إال هااا  فااايىا   هللا ر ااام لاااللق  فااااىل هاااان
تؤفا ن .تصرف ن لكيف تعبدلن ا صااا 

كاااذلك  هكااااذايؤفاااك  امصاااار  عااان هللاالااااذين كااال  ا   ت هللا آبحاااادون  ااكاااارلن لال
 اقب  ن آايته عللول.

  هللا الااذي جعاال لااام األر  قاارارا   منااتقرا   والسااامل   ناال   مبايااا  سااقفا وصاا اركم فيحسااان
 ذلام ا في ا فائدة لت تذ الافا ما ا  ورزقام من الطيبلتميإ خ قكم اكال  مجيال   ص ركم

 .ر ام فتبلراب هللا ر  العلملنيواا لكثر خري   هللاالذي لمصف ه  

 ه  احليا  الذي مياته هبدااةال إلاه إالا ها  فالوع ه صللاني لاه الادين  اخ صا ا الادان لاه باال
 .ر  العلملنيلمد    ه مصد  كل خري   احلمد ارا ي 

قل إين هنيت أن أعباد الاذين  هي هعباد ا صاااا الايتتادع ن  اعبادلهنامان وون هللا  هاري
ي (  مللهللا   .لر  العلملنيه قاو  من ري وأمرت أن أسلماحلج   جل ين البينلتظر  )هنم
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ذي للقام من تارا ه  ال  فاان الارتاس ااق اب  ىل الاباا ي لالاباا   ىل الادامث مان  طفاة 
  فاا   مثمان بطاا ن هم اااتكم  مث خياارجامميااإ تاق اب الاطفااة  ىل قطعااة وا  مث ماان علقااةاواين 

 لتا  اا ا دااي لل  وماانام ماان يتاا ىفابقاايكم  مثقاا تكم يف مالااة الشااباس  لتبلغاا ا أداادكمابقاايكم 
 مسامى  لقتا   لتبلغ ا أج   ابقيكم بعد الشيخ خة  وا اد لقبل الشيخ خة  من قبل مي  

 تنتعم  ن عق لكم فتع م ن ماذا ه اد ماكم. ولعلام تعقل نقد  ماي و تكمي يف ع م هللا تعاىل 

 هاا  هللاالااذي حييااي   الاارتاس   ناااان ي لحييااي يف ااخاارة ا ماا او ياات فااإذا قضااى   او ه
أمرا  فإ ل يق ي له كن  لهذا كاااة عن   اوته تعاىلفيا ن . هي ا ود ذل  الشي 

أمل تر  استف اا  ول التعجيبإىل الذين آبالول ن يف آ ت هللا   وال  بطااي اااي  أى
  ىل هان اصرف م الفناو عن طراق احلق. يلرف ن

 الااذين كااذا  ا ابلاتاال  القاارآنه رساالنلوآاال أرساالنل  اا  ماان الشاارائ  لالكتاابفساا ف  يف
 ولا  تكذاب م. يعلم نااخرة 

إذ األ ا ي  مجاا  هاالي لها  طاا ق ماان مدااد  عاال ع ااى العااق لاا ذالي لا ذاااة يف أعناالقهم
  رلن. يسحب نيف هعااق م هاضا   والس سل

يف احلميم  يف اوا  اوات ى يف احلرا ةمث يف النلر يسنرون   ن.حيرق 

مث قيل هلم أين مل  هي هان ا صااا اليتكنتم تشرك ن .جتع  هنا اراكا  هلل 

من وون هللا  هري هللاقلل ا علا ا عنل  ت   ا صااا لهاب اي خ اكذب ن ع ى هللا قائ ني ل 
رةي يف ااخا يضل هللا الالفرينهكذا  كذلكهي    كن  عبد صاما   مل  ان  دع ا من قبل ديئل  

 اض  م عما اافع مي فان  النم يف الد يا سبب   النم عن طراق اماة يف ااخرة لاقاي نم:

ذلام  العذاس الذي  لي بكما   سببمل كنتم   ك  كمتفرح ن يف األر   غري احلق 
 تبطرلن. وآل كنتم ورح ن هنم كا  ا افرم ن ابلشر  لالضالي 



اولل ا أ  ا  جهنم  ف ماكم من ابس يف ماي ك  كم كل صالللدين فيهال فبائس  و اام
مث ى  حملاملتاربين .الذان تك لا عن قب ي احلق 

فلصرب  اي  س ي هللاإن وعد هللا   اال  الكفا  ل صارتحاق فإمال  هصا ه ) ن( الشارطية
ي لالعااذاس يف الااد يا  عااد هاؤال  الكفااا  ماان اجنذال  ريناااك  عاض الااذي  عاادهمل)ماا( اللائاادة ل تأكيااد 

أو  ت فينك  منيت  قبل هن تر  عذاامفإلينل يرجع ن .ا ا القيامة فاجازا م أبعمانم 
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ولقد أرسلنل رس   من قبلك منهم من قللانل علياك لعيناى  )ع يه الناالا(هخباا هم كم ساى
ومل كلن لرس ي هخبا هم كنائر ا  بيا  الكثريان  ر عليكومنهم من مل  قللهريمها  )ع يه النالا(
فاإذا جال  أبمار ي فااقرتاح هاؤال  ع يا  أبن أت  آبااة اقارتاح ابطال  إال إبذن هللامبعجالة  أن أييت  ية

إبياا  اواؤمن ل هاال   ابحلاقممكام باني احملاق لاوبطال  قضايبعذاام يف الد يا هل ااخارة  أمر هللا
 ههل الباطل  ن العذاس (خذهم مياذا . املبطل نلق  بي  همر هللا  ولسر هنللك الكافر

هللا   هالذي جعل لام األ علم لىكب ا منهل   كاجنبلومنهل  كل ن  .كالبقر لالغام 

ولاااام فيهااال منااالفع   كاااال   لام اااد لالشاااعرولتبلغااا ا عليهااال  برك ااااا لمح  اااا  ىل حلجاااة يف
النافياة يف  وعلاى الفلاكيف الا   وعليهاللنفر لمح  ا ا اقااي جناصاانا  ىل هماكا اا اب صدوركم
 حيم كم هللا م  تب غ ا مقاصدكم. حتمل نالبحر 

ويريام  هللاآ ته  والئل ت ميد  لسائر صفاتهفيي  آاة منآ ت هللا تنارون  لك  ا
 و ية لا حة.

أفلم يسريوا فا  انافر هؤال  الكيف األر  فينظروا كيف كالن علقباة الاذين مان قابلهم  مان
ا ماام النااابقة فااان ساافرهم ا وااب هن ااارلا آاث  اواااازي ا ربااة الاايت عمااذاس هه  اااي لاناامع ا هخبااا هم ماان 

يف الباادن  وأدااد قاا ةماان هااؤال  الكفااا  هفااراوا   كاال  ا أكثاار ماانهمالااذان يف هطاارا  ت اا  ا رائااب 
مااا  يف األر  فماال أ اىن عاانهمكااالقالل لاواادن لالصااائ    آاثرا  هكثار  وهااابه لاوااي لالع اام لماا 

 كنب م.  مل كل  ا ياسب نهفاوهم يف وف  العذاس عا م 

فلماال جاال  م رساالهم ابلبيناالت  اب ولااة الظاااهرةفرحاا ا آاال عناادهم ماان العلاام  لقااال ا اكفياااا
 هباام ماالهمااااث  وحاال مااا  ماان عقائاادهم الباط ااة ع ماااا عاان هاادااتكمي لاوااراو ابلع اام مااا منااب   ع 

 فا ه  ذا قيل نم (خذكم العذاس است لهلا. كل  ا  ه يستهلئ نالعذاس الذي 

فلماال رأوا أبساانل  عااذاباا الشاادادقاالل ا آمناال اب  وحااده وكفاار  آاال  ا صااااا الاايتكناال  ااه 
 ابهلل. مشركنيبنبب ت   ا صااا 



 لهنم ملل رأوا أبسنلفلم يك ينفعهم إ  ذ ال اقبل  ميان اوضطر فان اجنميان  منا ه  لالمتحاان لال 
هي ساانا هللا ساااته إبهاال  اوكااذبني لعاادا قبا ي  مياااهنم يف ماااي  سانت هللاامتحاان ل مجباا   يف فع ااه 

م   اه قاد فااد الاالفرونلقا   كاات م أبسااا  الي قد للت يف عبلوه ولسار هنللاك للي العذاس 
 الث اس لال مااص.
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 : سورة فصلت41

حم *  سم هللا الرمحن الرحيم  ص ى هللا ع يه لآله( مل بني هللا لالرس ي(. 

تناليل  هي هذا القرآن تالالمن الرمحن الرحيم. 

كتااال  فلااالت   اااارم  اااارما  كافيااااآ تاااه ي ك  اااه مااان ِمَكااام لقصاااص لاااارائ ي يف ماااا
   قرآ    مقرل  عر يل  ب غة العرسلق م يعلم ن .هل الع م فاهنم اونتفيدلن ابااي  لابلقرآن  

  شريا    ون آمن لعمل صاحلا  و ذيرا  خم فا  وان كفار هل عصاىفايعر  أكثارهم   عان تادبر
فهم ال يسمع ن .ال أتمل لتقبل  

وقالل ا قل  نال يف أكنااة  كااان مبعا  الغطاا    ههطياةي مجاممال تادع   إلياه  فاال اادخل ق لاا  يف
ميااا  لصاا ي هماادان  وماان  ينناال و ينااك حناال محاال اقياال فااال  ناام  ق لاا   ويف آذا ناال وقاارق  باااا 
 ع ى واااا. إ نل علمل نع ى واا   فلعملاباخر 

قل إ ل أ   شر ماثلام الماي لنا  م كاا  لال واياا  ما  ال تتمكاا ا مان ف ام ك يا حى إيا أ ال
واساتغفروه تعااىل  إلياهيف عقيدتكم لهعمالكم مت و ني  فلستقيم اال ارا  له  إهلام إله واحد

 .للمشركنيهال  لس    وويل

الااذين ال يؤتاا ن  ال اعطاا ناللكاالة  لعاادا  ااافاق م ع ااى ا  ااقوهاام ابعلاارة هاام كاالفرون 
 لعدا اعتقاوهم اب الق.

من ا وعمل ا الللحللت هلم أجر  ري ممن نإن الذين آ .هري مقط ل 

قل أئناام لتافرون ابلذي للق األر  يف ي مني  مقدا  ا مني  وجتعل ن له أ اداوا  همثااال  مان
 .ر  العلملنيالذي خ ق ا  ض يف ا مني  ذلكا صااا 

وجعل فيهل رواسي   وباالمان ف قهال  مرتفعاة ع ي ااوابراب فيهال  ثاار خريهاا ابواا  لالاباا  ك



هي اسات   ت ا   يف أر عاة أ م سا ا   القا   ل  ناان لاحليا ان  وقادار فيهال أق ا اللاوعدن لاحليا ان 
 عا اي لالتقدار  منا ذكران عدو ا ايا جنفاوة النائ ني. للسلئلنيا ايا س ا  

مث است ى  ت وه هللا بقد تهإىل  خ ق السمل  بعد ا  ضوهي  هي النما  قبل باائ ا
ولالن   كالاادخان هواالا  متااااارةفقاالي هلاال   ل ناماولااألر  ائتياال  هي كاا ان  عاال    طااائعني  أو

فااان كاال   االئعنيلو اااا  لصااران  قللتاال أتيناالكا هنييلهااذا كاااااة عاان هن مااا ه او  هللا اكاا ن   كرهاال  
 اي  يف الك ن خا   هلل تعاىل.
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فقضاالهن  خ ق اانساابع مساالوات يف ياا مني  فااافم ل سااتةي ا مااان لاان ض لا مااان ل نااما ي
وزيانال السامل  هي ا مر اوربا اث أبهال ت ا  الناما   وأوحى يف كل مسل  أمرهللا مان لتقدار ا ق ا  

  صاو الشياطني فااذا اقرتبا ا   ن الك اكب حمل وحفظل  فان الك اكب زااة  آلل يحالقرابة  الد يل
الاذي  تقادير العليالا  اق  ذلاكمن النما  لت قي كالا اوالئكة  مج ا من قبل الك اكب ابلش ب 

 العا  بكل اي . العليمال اغالب يف س طا ه 

فإن أعرع ا  عن اجنمياان بعاد  متااا احلجاةفقال أ اذرتام  هخا فكمصالعقة  بااللي صااعقة
 .مثل صلعقة علو ومث وليصعقكم هي ا  ككملعذاس ع يكم 

إذ جل  م الرسل من  ني أيديهم ومن للفهم  من كل و ادم فكا   قب  م  سل لمع م  سال
هادااتاا  لا  دال  ر نالهي الكفاا  يف وا اس الرسال  أال تعبادوا إال هللا قالل البعدهم  سل قاائ ني نام 

أل لي م ئاة  مرس نيي ال ه تم البشرإ  آل أرسلتم  ه كلفرونف . كم بشر ف نتم  سال   

 فيمل علو فلستاربوا يف األر  ع ى احلقي تك لا من قب لهغري احلق وقلل ا من أدد منل ق ة  
فااذا  أو مل يروا أن هللا الذي للقهم ه  أداد مانهم قا ةاهرتلا بق دم ل ن همدا  ال اقد  ع ي م بلعم م 

 ااكرلن اااي . وكل  ا   تنل آبحدونذل   اا   هالك م متكن من

  فيرسااالنل علااايهم رحيااال  صرصااارا  اب وة م  كاااةيف أ م حنسااالت  مشاااؤلما  ع اااي ملناااذيقهم 
وهاام ال هكثار  ذالال  نام  يف احليالة الااد يل ولعاذا  اعلارة ألاالىالاذي  عاذا  ا االيبت ا  الاراح 

 ال ااصرهم همد عن أبس هللا. ينلرون

ل مث و فهدينلهموأم  ه اااهم الطراقفلستحب ا  همب االعمى  عان احلاقعلاى اهلادى  ف ام
آال  او اني نام  اهلا نهي العاذاس الصااعق او  ا   فيلذ م صلعقة العذا ان ك ا سبيل اندااة 

 ولا  كنب م الكفر لالضالي. كل  ا ياسب ن

وجنينل الذين آمن ا وكل  ا يتق ن عاصي.الشر  لاو 



وي م حيشر   م أعدا  هللا  هم الكفا  لالعصاةإىل النلر فهام ي زعا ن  حيابا هلنام ع اى
 آخرهم ليجتمع اي فان ذل  هخل  نم.

حىت إذا مل  زائدة ل تأكيدجل ؤهل   مضرلا ع ى اافري الااا داهد علايهم مسعهام وأ لالرهم
 فان هللا ااطق ا فتق ي أبعمانم الني ة. آل كل  ا يعمل نكاليد لالرول لالفرج   وجل وهم
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وقلل ا جلل وهم  عضائ م مل دهدم علينل  مبا اضران  قلل ا أ طقنل هللا الذي أ طاق كال داي
يف ااخارة  ىل  وإلياه ترجعا نبدلن قد ة ع ى الاطق خ ه طقكم لهكذا ه طقااا  وه  للقام أوي مرة

 ابه لولائه.من

ومل كنتم تستىون  قبائحكم عن هعضائكم  ن اذ  ا عضا  عصيتم هللاي ل  تظا ا أن يشهد
يف الناارا ف ااذل   علايام مسعااام وال أ لالركم وال جلاا وكم ولاان ظننااتم أن هللا ال يعلاام كثاريا  مماال تعملا ن

 اورتهمت ع ى ما فع تم.

وذلاااام هي ذلااا  الظااان ا اااااط ي ل)كااام( ل خطااااس ظااانام الااااذي ظنناااتم  ااار ام أرواكاااام 
ميااإ  فيصاابحتم ماان ا لساارينهه ككاامي فااان ظاااكم   اال هللا ساابب واارهتكم الاايت هلوباا  هالككاام 

 وخ تم الاا .

فإن يلربوا   ال اافع م الصفللنلر مث ى   حمالهلم وإن يستعتب ا  اط ب ا العتا  هي الر اا
فمل هم من املعتبني ع  س ا  سكت ا هل تك م ا فالاا  مث    نم.هي اور ينيي لاو 

وقيضاانل  هياااأانهلاام   نااؤال  الكفااا  قاار  خاا اان  ماان الشااياطنيي ميااإ  هناام   اطيعاا ان يف 
ماان هماار الاد يا لااا  ادا ماا  ا تكب هااا  فليناا ا هلاام ماال  اني أيااديهماالقارتان ابوااؤماني قاارانهم ابلشاياطني 

ومل للفهم  م   ف ها من همر ااخرة وحقا   ابعليهم الق ي )هي ق لاه تعااىل ) مانن و اام 

(27) »يف  مج ةأمم قد للت   ه كمن قبلهم من اجلن وا  اس  لهاؤال  مثال هلل ا  يف الكفار
 خنرلا سعاوة الدا ان. كل  ا للسرين ن هؤال   إهنملالعصيان 

وقلي الذين كفروا  بعض م لبعالقرآنال تسمع ا هلذا ا  ص ى هللا ع يه لآله( ذا قره  حممد( 
والغاا ا فيااه لااه  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(ا فعاا ا هصاا اتكم ابل غاا  لالكااالا الباطاال عاااد قاارا ة حممد لعلااام

 ع ى قرا ته فيرت  القرا ة. )ص ى هللا ع يه لآله(حممدا   تغلب ن

  فلنااذيقن الااذين كفااروا عااذااب  دااديدا  يف ااخاارة أساا أ الااذي كاال  ا يعملاا نولنناالينهم  هقاابح
                                                        

 .ووت كلمة ر ك ألمألن جهنم من اجلنة والنلس أ عنيي قاي تعاىل: 119س  ة ه و:  (27)



 املا ي فان املا  فيه سي  لهس ه.

ذلك   امالا  النايجالا  أعادا  هللا النالر  ) عطاف بياان لاا )ذلاهلام فيهال   يف الااا وار
 ااكرلن آايتاا. جلا  آل كل  ا   تنل آبحدونحمل  قامة هبداة  ا لد

 وقااالي الاااذين كفاااروا ر نااال أر  الاااذين أعااا ا   ساااببا   ااااللاامااان اجلااان وا  اااس  هي الشااايطان
يف اوكااان  ليااا   ماان األساافلني طأمهااا ا تقامااا   جنعلهماال حتاات أقاادامنللاجن ااا ال ااذان مهااا ه ااالان 

 لاحلاي.
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إن الااذين قاالل ا ر ناال هللا  اعرتفاا ا ب مدا يتااهمث اسااتقلم ا  العماال ع ااى الت ميااد ل تتنااالي علاايهم
وأ شاروا ابجلناة الاي كناتم لفا   اا اس  والحتل ا اعقاااب   أالا ختالف اعاد او   قائ ني نم  امل ئاة
 يف الد يا. )ع ي م النالا(لعدكم ا  بيا  ت عدون

حنن أوليلؤكم  ت ىل اؤل كم يف احليالة الاد يل  ابحلفاظ لالادفال عااكمويف اعلارة  ابلثا اس
تتماااا ن  ولاااام فيهااال مااال تااادع نمااان ال ذائاااذ  ولاااام فيهااال مااال تشاااتهي أ فسااااملالشااافاعة أبمااار هللا 

 لترادلن.

  الال   ما ام ياأ ل ضيفمن  ف ر  اغفر ذ  بكمرحيم .ارمحكم 

ومن أحسن ق ال  ممن وعل إىل هللا  ىل ت ميد ي هي ال همد همنن ماه وعمل   عمال  صالحلل
 أبن كان ه  من ما  لوعا  ىل اجنسالا. املسلمنيوقلي إ ين من 

وال تست ي احلسنة وال السيئة   يف العمل لال يف امالااوفاع  الناي ةابلاي  اب صا ة هاي
 ذا وفعا  عدالتااه  فاإذا الاذي  ينااك و يناه عاداوةا صاايي كام ال ابحل ام لالقطيعااة ابلصا ة  أحسان

   يف الصداقة.ما محيمصداق  كي ه ويا اب منن 

ومل يلقلهل  هي هذ  ا ص ةي ال اعطاهاإال الذين صربوا    ع اى جتارال اوكاا ومال يلقلهال إالا
  صيب كبري من العقل. ذو حظ عظيم

وإمل ينال ناك  هي ادع     ىل خال  الص اس من الشيطلن  ال  مباا لسا س لا  الشايطان
إ اه ها  اط اب مان هللا االعتصااا مان لس ساته  تعذ اب فلساع ى هن ال تدف  الني ة ابليت هي همنن

 بقصد . العليمالستعاذ   السميع

ومان آ تااه الليال و النهاالر والشاامس والقمار هنااا ك  اا تاادي ع ااى لوا و  لقد تااه  ال تسااندوا
 إن كناااتم إ ه تعبااادونهي خ اااق كااال ت ااا  اااي   للشااامس وال للقمااار واساااندوا   الاااذي للقهااان

 ابلعباوة. ختص  ه



فاإن اسااتاربوا   تكا لا عاان عباوتاه لماادفااا  ال اضار  ذلاا ي لال ى ا  عاان عاباد لااه مطياا   ذ
 ال مي ا ن. يسباح ن له ابلليل والنهلر وهم ال يسيم نيف اون ا ع ى  الذين عند ر كاوالئكة 
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ومان آ تاه أ اك تارى األر  للداعة ي اة لعاادا الاباا  لاحلركاة في اا ذل فاإذا أ للنال عليهال املاال 
ناا  الااذي  حمليايهي ا  ض  إن الااذي أحيلهاالا تفخاا  ابلاباا   ور ااتحتركا   اهتاالاتاوطار 
 من  ميا  ا  ض لاوي  لهري ذل . إ ه على كل دي  قديرل بعإ  امل تىحييي 

إن الااذين يلحاادون  ميي اا ن عاان االسااتقامةآ تناال يف  ابلطعاان لالتكااذابال خيفاا ن عليناال 
ياا م ماان العااذاس  لااري أم ماان أييت آمناال  لهاام او حاادلن  أفماان يلقااى يف الناالرفناااجلا م بعم  اام 

ااارا   إ اه آال تعملاا ن  لاريها اا او حاادلني لا مار ل ت داااد  اعملا ا ماال دائتملهام اوؤمااا ن  القيلماة
 لسيجازاكم ع يه.

 ا ابلاذكرإن الاذين كفارو )ابلقارآن ا لهاذا بادي عان ق لاه ) ن الاذان ا حادلن» ملال جال هم وإ اه
 كثري الاف  عدمي الاظريي لالعلة تاشأ من هذان ال صفني.  لاتل  عليل

ال أيتيه البل ل من  ني يديه وال من للفه  من و ة من ام ا  ال يف زماان  لللاه لال بعاد   ىل
 حمم و يف كل عم ه. محيديف هفعاله  يل من حايمتنال ا بدي فال بطالن ل قص فيه 

مل يقالي لاك   اق لاه كفاا  ق ما  مان التكاذاب لاالسات لاإالا مال قاد قيال للرسال مان قبلاك 
وذو هفاران وان آمان با   إن ر اك لاذو مغفارةفاص  كما ص لاي فان قا ي هاؤال  مثال هقا اي هلل ا  

 مؤ  ون كذب  ل  اؤمن. عقل  أليم

 جعلنله قرآ   أعنميل   ول  أبن ه للاا  بغري لغة العرسلقلل ا ل ال  هالفللت آ ته   تبياا
لكااان ناام ااابه عااذ  يف عاادا قب لااهي للكاااا  عااريخماطااب  أعنمااي وقاارآن  أآايتااه ب غااة  ف مااه 

وا يف  ودفل م هدااة فائددا ن للذين آمن ا هدىالقرآن  قل ه ه للاا  عربيا  لم  ذل    اؤما ا 
محال اقيال مياإ  هنام لا صام سا ا  يف  والذين ال يؤمن ن يف آذاهنم وقرصدل هم من الش  لالباطل 

من ابلقرآن  ينلوونهي الكفا   أولئكلتعامي ق  ام عن تدبار   وه  عليهم عمىعدا اال تفال 
 ميإ  هنم كالشخص البعيد الذي ال انم  الادا . مالن  عيد

قد آتينلول  هعطياا م سى الاتل  الت  اةفللتلف فيه   كما اخت ف يف القرآن لهذا تن ية



 لقضااي  ياانهميف أتخااري عااذاس اواكاار  ولاا ال كلمااة ساابقت مان ر ااك )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(ل رسا ي 
  ي.م وب ل راب لالرتوو العم مريبمن القرآن  وإهنم لفي دك منهإبهال  الكافر لياة اوؤمن 

من عمل صلحلل  فلنفسه  ولاك  عائد  ىل ذاتهومان أسال  فعليهال  فضار  عائاد  ىل  فناه ومال
 ل منا عقاام ولا  عمل ه فن م. للعبيدبذي ظ م  ر ك  ظ م
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إلياه  تعااىليارو علام السالعة   ىل هللا  ذ ال هي  ذا سا ل عان النااعة ا وعا ا اونا  ل ن عا ااا
ومال حتمال  (28)هلعيت اا مجا  كام: لعاا  الثمارة ومل خترج من مثرات من أكملمهالاع م ا  الا ه  لمد  

 ويا م ينالويهمفاان ع ماه تعااىل ااامل لكال ذلا   إال  علماهاو لا و  وال تضاعطفاال   من أ ثى
ابقااللالااذان وع تماا هم ك اااراكا   أياان دااركلئياااااوي هللا اوشااركني  ماال مناال ماان هع ماااا    ا آذ ا

 اش د الي ا أبن ل  اراكا . دهيد

وعاال  هاااسعاانهم ماال كاال  ا ياادع ن   اعبدل ااه اااراكاماان قباال  يف وا  الااد ياوظناا ا 
 م رس عن العقاس. مل هلم من حميرهاقا ا أب ه 

ال يسيم  ال ميلا  سلن  الكافرمن وعل  ا ري  من ط اب الناعة لالاعماةوإن مساه 
مان  محاة هللاي كماا قااي تعااىل: )  اه  قنا  اداد اليأس  فيؤوسالضيق هل البؤس  الشرهصابه 

 .(29)ال ايأس من  لح هللا  ال الق ا الكافرلن(

ولاائن أذقنااله رمحااة مناال ماان  عااد عااراا  مسااته   هصااابته ت اا  الضااراليقاا لن هااذا  ا ااريي 
تقا اي للاذا هعمال يف هاذا ا اري ماا هااا  باال تقياد  قلئمةلقيامة ا ومل أظن السلعةهستحقه بعم ي 
هي ا  ة اممي ةي كما  إن ي عنده للحسىنيف ااخرة ا فر ا  ا  ولئن رجعت إىل ريبشرل هل عقل 

ولنااذيقنهم ماان عااذا  لاجااازا م ع يااه  الااذين كفااروا آاال عملاا اخناا ن  فلننباائنا هكاارمين يف الااد يا 
 ه  عذاس الاا . اداد  ليظ

 وإذا أ عمنل على ا  سلن أعار  عان الشاكروأنى  بعادجبل باه   واباه عان الاااس تبخارتا
وإذا مساه  هصابهالشر فذو وعل  عريض  .كثري 

قاال أرأيااتم إن كاالن  القاارآنماان عنااد هللا مث كفاارم  ااه ماان أعاال  ماااكمي ل اا  مكا ااه الظاااهر
 عاه احلقي هي ال همد ه ل ماكم.  عيد  احلق خال ممن ه  يف دقل لشرح مانم 

                                                        
 ليف لنان العرس: هكماا مج  كم بكنر الكا ي له  هال  الثمر لاحلب قبل هن اظ ر. (28)
 .87س  ة ا سف:  (29)



سنريهم  فان اجن ا ة تد  يةآ تنل  مججاا لهولتاا يف اعفل  هقطاا  النامالا  لا  ض
ويف أ فسهم  من  رلس ا عضا  لا و لةحاىت يتباني  ليظ ارهلام أ اه  هي الاذي تادع هنم  لياه

اااهد ما ار فيشا د  ياف  ر ك أ ه على كال داي  داهيد أو ملاوطابق ل  اق   احلقمن الت ميد 
 ع ى ما عم  ا ل ازا م ع يه.

أال إهنم يف مرياة   اامان لقال  رهبام  لقاا  هللا يف ااخارة أال إ اه  اال داي  حماي   ع ماا
 لقد ة فال اف ته اي .
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عسق *حم  *  سم هللا الرمحن الرحيم  ص ى هللا ع يه لآله( مل بني هللا لالرس ي(. 

كذلك  هكذاي حي إلياك وإىل الاذين مان قبلاك هللا  )فاعال )اا ميالعليال  يف سا طا ه
احلايم . يف تدبري 

له مل يف الساملوات ومال يف األر  وها  العلاي  بقا ي مط اقالعظايم   ف ا  هع اى لهعظام مان
 كل اي .

تالو  تقرسلسملوات يتفطارنا   اتشققن من ه ي هن وع ا هلل للدا  لاراكا مان فا قهنا 
ويستغفرون ملن االه ن هللا مامدان  وامل ئاة يسبح ن رمد رهبمفان ا فطا  ا ع ى هاد يف ان ي 

 بعباو . الرحيمون استغفر  أال إن هللا ه  الغف رمن اوؤماني  يف األر 

و اااهوالاااذين اختااااذوا ماااان و  هااااري هللا أولياااال  هي ا صااااااهللا حفاااايظ  مااااافظعلاااايهم 
 حبافظ ل منا ه   ماذ . ومل أ ت عليهم   كيلهعمانم 

وكااذلك  هكااذا  أوحيناال إليااك قاارآ   عر ياال  ب غااة العاارسلتنااذر    ختااأم القاارى  مكااة
ومن ح هلل  مان الابالووتناذر يا م اجلماع ه ا  اق اا ا القياماة الاذي  تما  فياال رياب فياه  لايا

 الاا  او ت بة. فريق يف اجلنة وفريق يف السعريحمل ا  

ول  دل  هللا جلعلهام أماة واحادة  أبن هوا هم ع اى انداااة ولاان يادلل مان يشال  ان قبال 
 وال  لاااريا اااي همااا  هم ابلصاااالح نااام  مااال هلااام مااان ويالكاااافرلن  يف رمحتاااه والظااالمل نانداااااة 
 م بدف  العذاس عا م.ااصره

أم  باالاختااذوا   هي الكفااااماان وو اااه  ولن هللا أولياال   كا صااااافااال  هاا  الااا ي 
 لالصام الاقد  ع ى اي . وه  حييي امل تى وه  على كل دي  قديراحلقيقي 

ومل التلفاتم   ها اا اوؤماا ن لالكفاافياه  )ماا( عائاد  ىل مان داي  )بياان )ماا فحاماه
 ه و . وإليه أ يبيف هم  ي  ذلام هللا ري عليه ت كلتالذي افصل بني اوخت فني  هللاإىل 
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فل ر  خاالقالساملوات واألر  جعال لاام مان أ فساام  مان واناكم  أزواجال  ناا كم 
و  وعلمن األ علم  البقر لالغام لاجنبل  أزواجل  ذكارا  له ثاىياذرؤكم  اكثاركمفياه  يف هاذا

 .دي  وه  السميع البلريكذاته   ليس كمثلهامعلي هي بنبب وعل الللوني 

لاااه مقللياااد  مفااااتيح خااالائن الساااملوات واألر  يبسااا   ا ساااالااارز  ملااان يشااال  ويقااادر 
 فيع م أبفعالكم ل ازاكم ع ي ا. إ ه  ال دي  عليماضيق ون اشا  

درا  وعلالدين مل وصى  ه   حل  والذي أوحينل إليك ومل وصينل  ه إ راهيم وم سى  لام من
وال تتفرقاا ا هصا له لفرلعاه  أن أقيما ا الادينفاان واان امميا  لامادي فقاد هلصااهم مجيعاا   وعيساى

هللا مااان الت مياااد  علاااى املشاااركني مااال تااادع هم إلياااهعظااام  كاااربأبن ىاااالف همااادكم ااخااار  فياااه
ماان  ىل الاادان  إليااهابلت فيااق  ويهااديهن ا فقااه لااه  ماان يشاال  ىل وااااه إليااهىتااا   آبتااق
 ارو  عن معاصيهي فما م بت  لما م م تدي. ينيب

وماال تفرقاا ا  هي ههاال الكتاااس أبن بقااي بعضاا م ع ااى انااد  لبعضاا م  االا إالا ماان  عااد ماال
ولا ال   م هن اتقادا الابعا ااخار مناد بعضا  يانهممنادا    غيل  لع م ا احلقائق  جل هم العلم

قد  ي ا لذلا  وصا حة يف  مسمىا لق   إىل أجلبتأخري عذاس الكافر  كلمة سبقت من ر ك
ههال الكتااس الاذان ل اا   مان  وإن الاذين أور ا ا الاتال إبهاال  اوبط اني  لقضاي  يانهمالتاأخري ا 
مااان القااارآن  لفاااي داااك مناااه الناااالا()ع اااي م بعاااد  ااا ح ل باااراهيم لهريمهاااا  مااان  عااادهمهساااالف م 

مريب . م وب ل راب لالرتوو عمال 

فلااااااااااااذلك  الااااااااااااداني هي  ليااااااااااااهفاااااااااااالوا  الااااااااااااااسواسااااااااااااتقم  ع يااااااااااااه كماااااااااااال أماااااااااااارت 
بكال  وقال آمنات آال أ االي هللا مان كتال هه ا  اوشاركني الباط اة او وباة لالحنارا   وال تتبع أه ا هم

لنااال أعمللنااال ولاااام ال اااارا  لاااه  هللا ر نااال ور اااامدي هساااري ابلعااا وأمااارت ألعااادي  يااانامالكتاااب 
هللا ال خصاا مة لال مجاااج   ااه ظ اار احلااق  ال حنااة  ينناال و ياانامفكاال باالي مبااا عماال  أعمااللام
 مصري الكل. امللري ىل ولائه  وإليها ا القيامة  ول متيل احملق من اوبطل  آبمع  يننل
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والااذين حياالج ن يف هللا   يف وااااه لت مياادماان  عااد ماال اسااتنيب لااه  مااا اسااتجاس لااه الااااس
ل ن كا ا  لوي اة عااد بعاا الاااسي فمااذا اراادلن  عناد رهبامابط اة  حنتهم واحضةلوخ  ا فيه 

ااب بعد ذل ي ف ل اجنسالا ابطل لقد ظ ر لدا م ك  ه مقا ي هل هل اجنسالا ال انصر له لاجن نان اتج
االلتفا  م ي الذي ال انصر له   ه اك ن م وبا  ل تش ري بني الاااسي لقاد اساتجيب ل ادان لوخال فياه 

 يف ااخرة. وهلم عذا  دديدمن هللا  وعليهم  ضبالااس 

هللا   ه الذي أ لي الاتل  القرآنابحلق  ف م اكن اجن لاي ابلباطلوامليالان   أبن قار
القياماااة  ومااال يااادريك لعااال السااالعة اظااااا لالناااعاوةي لاويااالان ل تطبياااق لالعدالاااة آلاااة الااا زني فالكتااااس ل

قريب .بي  ا فيخنر اوبط  ن 

يساااتعنل هبااال  اط اااب هن تعجااال النااااعةالاااذين ال يؤمنااا ن هبااال   اسااات لا ا والاااذين آمنااا ا
ل تابيااه  أال فتجااي  قطعااا   ويعلماا ن أهناال احلااقوااا اع ماا ن ماان هه انااا  منهاالخااائف ن  مشاافق ن

إن الذين  لرون  اشكك ن ل اول نيف السلعة لفي ع ي  احنرا  عن احلقعيد  . عن ال اق 

هللا لطيااف   ابعباالوه    ك  اام ياارز  ماان يشاال   مبااا اشااا  ميااإ تقتضااي اوصااا  وهاا
 الذي ال اغالب. العليلفيما اراد  الق ي

من كلن يريد حر  اعلرة الذي ه   تيجة ز عه ا عماي الصاحلة يف الد يا  (30)ا ااا لو له 
ومل له يف بعا الد يا  ومن كلن يريد حر  الد يل  ؤته منهل ان  عطيه بدي ال امد عشرة  يف حر ه

  ذ   حير، لآلخرة. اعلرة من  ليب

أم  بلهلم  ل مشاركني داركل  ا صاااا الايت وع  هاا ااراكة هللدارع ا   ا لقااا ا ل اع
هلااام مااان الااادين  الطراقاااة يف العمااال لالعقيااادةمااال مل أيذن  اااه هللا  ذ   (ذن هللا  ال بطراقاااة اجنساااالا 
ولاا ال كلمااة الفلاال  ال عااد بتااأخري الفصاال لالقضااا   ىل ااا ا القيامااةلقضااي  ممكاامياانهم   بااني

ماؤ   هلام عاذا  ألايملالعصايان ه فنا م ابلشار   وإن الظالملنياوشركني لاوؤماني إبهال  اوشاركني 

                                                        
 .134ص 2هي ا اس ااخرةي لاحلر،: الل لي ا ظر لنان العرس: ج (30)



 يف ااخرة.

تااارى الظااالملني  يف ااخااارةمشااافقني  خاااائفنيممااال كساااب ا  مااان الكفااار لاوعاصاااي يف الاااد يا
 وه  لابي ما عم  اواقع هبم  ال حمالة هافق ا ها ال والذين آمن ا وعمل ا اللالحللت يف روعالت

 ها  الفضاالالثا اس  ذلاكيف ااخارة  عناد رهباماراادلن  هلام مال يشال ونمتالهاداا  اجلنالت
 .الابرياللايوة من هللا نم 
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ذلك   الث اس هالذي يبشر هللا عبلوه  به الذين آمن ا وعمل ا اللالحللت قال ال أسايلام
يف هقرابئيي فان ذل  هاضا  عائد  يف القرىاحلب ل ظ ا    أجرا  إال امل وةع ى هوا  الرسالة  عليه

اكتنااااب  وماااان يقااااىفالشااااا م ن ل كتاااااس اناااااولن  ىل الصاااا اس  )ع ااااي م النااااالا( لااااي مي  هناااام 
حسااانة   عماااال  منااااااااالو لااااه فيهااال    وضااااعفة ا ااااااا  ىل عشااارة ه ااااعاحسااانل  إن هللا  فاااا ر 

 ل حناا . دا رل ني ا  

أم  بليق ل ن افىى هللا ع يه لآله()ص ى  حممد   علاى هللا كاذاب  يف اوعائاه الرساالة فاإن
أبن تاناى القارآن فكياف تكا ن مفارتاي  لاحلااي هن هللا ه الي  خياتم علاى قلباك ذا كا  كااذاب   يشي هللا

 وحيااق احلااقالااذي اق ل  ااه  و اح هللا البل االالقارآن ع ااى ق باا   ااا ااادي ع اى ه اا  ماان قب ااه تعاااىل 
هي مبضاامراداي لاوااراو ابلصاادل   إ ااه علاايم  ااذات اللاادورب ميااه  لياا    الملتااهاظ اار ك  ااه مقااا  

 الق  س اليت يف الصدل .

وه  الذي يقبل الت  ة عن عبلوه ويعف  عن السيئلت ويعلم مل تفعل ن  فكيف ترتك ن هذا اجنله
 لتتخذلن ا صااا.

ويساتنيب الاذين آمنا ا وعملا ا اللالحللت  اناأل  ه هي  ياب م  ىل مااويليادهم مان فضاله 
 يف ااخرة. والالفرون هلم عذا  دديدأبن اعطي م ما ال انأل ن 

 ول   س   لسهللا الرز  لعبلوه لبغ ا  ظ م ا لتعدلا احلدلو يف األر  ولاان يناالاي  قادر
 اراهم.  لرياع م كل اي  ما م  إ ه  عبلوه لبريبقد  ما تقتضيه اوص حة  مل يشل 

 وهاا  الااذي ينااالاي الغياا  اوطاارماان  عااد ماال قنطاا ا  هي ا ناا ا عاان  لللااهوينشاار رمحتااه 
 احملم و يف هفعاله. احلميدالذي ات ىل هم   الااس  وه  ال يابنط ا ع ى الااس 

ومن آ ته  الدالة ع ى لو و  لصفاته للق الساملوات واألر  ومال  ا  شار  فيهمال مان
يف هي لقا   إذا يشل  قاديرإبماتت م هل مشرهم  وه  على  عهمتتحر  مي اان  تدس ل  وا ة
 اا .



ومال أصال ام مان ملايبة فبمال كسابت أياديام  هي بنابب ذ ا بكم ا لهاذا هااليب ا  ويعفا  عان
 من الذ  س فال اعاقبكم ع يه. كثري

ومل أ تم آعنلين  قاو ان ع ى هن تعجللا هللا م  ال اتمكن من هخاذكمألر  ومال لاام يف ا
 ااصركم من أبس هللا. وال  لريات ىل اؤل كم  من وون هللا من وي
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ومن آ ته اجل ار  النفن اما اةيف البحر كلألع م  .كامباي 

إن يشي  هللايسان الاريح  أبن ال دابفايظللن  فيبقاني ت ا  النافنرواكاد   لاقفاا
ظهااره علااى  ظ اار البحاارإن يف ذلااك  التناايري ل ناافنع ت  ع ااى هللا لصاافاتهلااال صاابلر  

 فان الشاكر هعر  ابااة   ه اتحراها ليشكرها. دا ركثري الص  لالتأمل يف اااي  

 أو يا  قهنا  هي  ن ااا  هه ا  ههال النافن إب ساااي  ااح اادادة لتغرق ااآال كساب ا  بناابب
 من الااس هل من الذ  س. يعف عن كثريو هعمانم الني ة 

ويعلم  عطف ع اى ع اة مقاد ة هي  ن ااا  هه ك ام ليااتقم للايع مالاذين آبالول ن يف آ تنال 
 م رس من العذاس. مل هلم من حمير ول  بطانا 

فمل أوتيتم  هعطيتم من دي  من ا م اي لما هابهفمتلا احليلة الد يل  تتمتع ن ااا مادة
 للاذين آمنا ا وعلاى رهبام يت كلا نهكثر بقاا    لري وأ قىمن ا اس ااخرة  ومل عند هللاكم ميات

 يف هم  هم.
والذين  )عطف ع ى )ل ذانآبتنب ن كبلئر ا مث  اااثا الكبريةي هما الصغائر فكثريا  ما ابت ى

مبا امفعل ام مان   ضب اكيد زائدة ل تأ وإذا ملاوعاصي اوتعداة ل حد  والف احيفاجن نان اا 
 لاتجالزلن عن الظا . هم يغفرونالظ م 

والذين استنل  ا لارهبم  هوااب   فيماا وعااهم  لياهوأقالم ا اللا ة وأمارهم دا رى   ذل تشاال
ينهم   ال اقدم ن ع يه  ال بعد اوش  ةوممل رزقنلهم ينفق ن .يف طاعة هللا 

والاذين إذا أصالهبم البغاي ظ ام مان هاريهم الهاام ينتلارون   ااصار بعضا م بعضاا  لادف  ذلاا
 البغيي لال تاايف بني هذ  اااة لاااة النابقة  ذ ل عف  حمل للال تقاا حمل.

وجلا  سيئٍة سايئٌة مثلهال  بادلن زايوةفمان عفال  عان اوؤاخاذةوأصالح  بيااه لباني خصامه
فيجره على هللا إ ه ال حيب الظلملني   ن الااس.الذان اظ م 



وملااان  هي الاااذيا تلااار  ع اااى خصااامهعاااد ظلماااه   بعاااد هن ظ ماااه ااااخصفيولئاااك 
 ابوعاتبة لاوعاقبة. مل عليهم من سبيلاواتصرلن 

إ ل السبيل  ابلعقاسعلى الذين يظلم ن النلس  بغاري ماقويبغا ن  اتعادلن  يف األر
 مؤ   ول ظ م م.  غري احلق أولئك هلم عذا  أليم

وملن صرب   ع ى ا ذو فار  وان تعاد  ع ياه ا  ذا كاان م قا  الغفاران اإن ذلاك   الصا
معللمادااا احملتاوااة  ىل عالا يف الااافاي  ن ذلاا  صاعب واادا ي لخاا  )واان(  ملاان عاالم األما رلالغفاران 

 مقد ي هي ف   ذل علا ق يي لهذا مإ ع ى الص .

وماان يضاالل هللا  قباا ي احلااق  ارتكااه ماا  اضاال   ااه تاار فماال لااه ماان ويا  انصاار اتاا ىل اااأ ه
 وا ل  وتارى الظالملني ملال رأوا العاذا  يق لا ن هال إىل ماروا بعد هللا ا هي سا ا  ا  من  عدهابلصالح 
 طراق م   ن كه فارو   ىل الد يا ل عمل صاحلا . من سبيل ىل الد يا 
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ليهلوتراهم يعرع ن ع  ع ى الاا  أبن اؤ  ام ع اى اافريها يف مااي كا هنمللداعني   هذال
من الذي ينظرون من  رف لفي  ظر ق يل انارق ن الاظار  ىل الااا ي كماا ها  ااأن كال ذليال يف حمال 

الاذين لساروا الكام ي ا نران هم  وقلي الذين آمن ا إن ا لسرينفا ه ال  رك من الاظر مبن عياه 
أبن هوخ ا هم الااا  هاضاا ي هل وخال ا هال يف امااة ف ام اك  ا ا  وأهلايهمبتعراض ا ل عاذاس  أ فسهم

 وائم. ي م القيلمة أال إن الظلملني يف عذا  مقيمم  آابئ م لهلليائ م 

ومل كلن هلم من أوليل  ينلروهنم من وون هللا  هري هللاومن يضالل هللا  أبن ارتكاه ما  اضال
يلفمل له من سب .ل  ص ي  ىل اندااة لاماة 

اسااتنيب ا  هويباا الاار ام ماان قباال أن أييت ياا م ال ماارو لااه  ال  واا ل لااذل  الياا اي فااال اتااأخر
ماال لااام ماان صاا ة )مااروا(ي هي ال ااارو  هللا بعاد  تيا ااه  ماان هللاما  اكاا ن اجن نااان يف احلالااة الناابقة 

 ق ة   كا  ترو العذاس عاكم. لام من  اري ي مئذ وملت ج  ن  ليه لريو العذاس عاكم  ملني

فااإن أعرعاا ا   هعااارض الكفااا  عااان قباا ي ق لااا  فماال أرسااالنلاب علاايهم حفيظااال  حتفظ اام عااان
وإ ا إذا أذقنل ا  سلن منال هن تب غ م لقد فع    عليك إال الب  ما  إنالكفري فال تغتم لذل  

فااإن ا  ساالن  بناابب هعمااانم  آاال قاادامت أيااديهمكااالفقر لاواارض   رمحااة فاارح هباال وإن تلاابهم ساايئة
 كثري الكفران اانى الاعم الكثرية اليت ه  في ا لاتذكر الاعمة اوفق وة فقط.  كف ر

 ملك السملوات واألر  خيلق مل يشل     ف ه هن اقنم الاعمة لالاقمة كيف اشا يهب ملان
 .ويهب ملن يشل  الذك رمن ا لالو  يشل  إ اث  

أو يالواجهم  اعطااي م القناامني  ذكارا   وإ اث  وآبعاال ماان يشال  عقيماال  فالاعطيااه ا لالو إ ااه
 وا اراد. قديرمبا فيه الصالح  عليم

وماال كاالن  مااا صااحلبشاار أن يالامااه هللا  لو ااا  ل وااه   ااه منااتحيليفا ه تعاااىل لاايا  ناام
  إال وحياال ع يه النااالا( نامااا  كمااا ك ااام ها م سااى(  أو ماان ورا  حناال  أبن ال ااار  هللا كمااا ك ااام

 في حيمبا ه او هللا  )ص ى هللا ع يه لآله(كج ئيل هتى حممدا    أو يُرسل رس ال   )ع يه النالا(م سى 



عان  إ ه علايا من ا ق اي لا مكاا  مل يشل تعاىل  إبذ هالرس ي ا هي او   ا  ىل الايب هل هري  
 افعل ما اقتضيه الصالح. محاي كاة ا بصا  
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وكااذلك  هكاااذا  أوحينااال إلياااك روحااال   القااارآن ل مناااا  اااي  لماااا   ن العاااا  باااال  ظااااا صاااحيح
وال القاارآن  ماال كناات تاادري ماال الاتاال ماان واااا هلامااران  ماان أماار كاوياا  لالقاارآن  ظاااا ل عااا  

هلميااااا فع مااا   ولاااانبااادلن تع ااايم هللا الااااد ي ااااي ا    ع ياااه لآلاااه()صااا ى هللافاااان الرسااا ي  ا  ااالن
جعلنله  هي القرآن را  هندي  ه من  شل    ن قبل اندااة من عبلو  وإ ك لتهادي  ترااد إىل

 .صرا  مستقيم

صرا  هللا الذي له مل يف السملوات ومل يف األر  أال إىل هللا تلري   ترواألم ر   كل اي 
 من ا  ق لهعمانمي فيجازي كال  منب عم ه.

 : سورة الزخرف43

حم *  سم هللا الرمحن الرحيم  ص ى هللا ع يه لآله( مل بني هللا لالرس ي( . 

 والاتااااال  قناااااما  ابلقااااارآناملباااااني  او  اااااح طرااااااق احلاااااقي لخااااا  القنااااام مقاااااد  ويا ع ياااااه
 هي ال صر  الذكر عاكم.«)هفاضرس(

إ  جعلنله لكتاس هي ا  ُقرآ   عر يال  ب غة العرسلعلام تعقل ن .تف م  ه 

وإ ه  هي القرآن يف أما الاتل   ال  ح احملف ظ  ن الكتب النمالاة مأخ ذة ماهي الاذي ها
لدينل  يف اون ا ع ى لعليا   في حايم .قد همكم  آايته 

أفنضاار  عاانام الااذكر  القاارآن  صاافحل  الدابااة لطرف اااي  واال هن  كمااا اضاارس ع ااى صاافح
باالزان احلاد أبن اكا ن عادا قبا لكم ل قارآن  كناتم ق مال  مسارفني ن  أنتاصر   ىل طرااق آخار 

 م وبا  لرف  همكامه عاكمي لاالستف اا ل  كا  هي ال اك ن هذا.

وكم  ل كثرةأرسلنل من  ق يف  ا مماألولني .النابقني 

 ا  ه يستهلئ نومل أيتيهم من  ق إال كل   ص ى هللا ع يه لآله(لهذا تن ية ل رس ي( . 

فيهلانال أداادَّ مانهم   ماان ق ما  طشاال   هخااذا ي هي الاذان هاام كاا  ا هقاا   مان ق ماا ي لهااذا



 قصص هخذهم واا كفرلا. مثل األولنيس ف يف القرآن  ومضىدداد ل كفا  

ولاائن ساايلتهم  هي اوشااركني ليقاا لنا للقهاانا العلياالماان للااق السااملوات واألر    الااذي ال
 ا قهي ف ماذا اتخذلن ا صااا آنة. العليماغالب 

  الذي جعل لام األر  مهدا   مناتقرا   وجعال لاام فيهال ساب  طرقاا  تنا ك ن في اا لعلاام
  ىل لو و  سبحا ه وا ترلن من آاث  قد ته.  تدون
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لاي مااان السااامل  مااال   والاااذي  ااا  اوطااارقااادر    مبقااادا  اااارا  صاااالما  في شااار   اااه  لااادة ميتااال 
 من القب   ل بعإ. خترج نكحياة ا  ض بعد م دا   كذلكهمييااها ابلل ل بعد هن كا   ايبنة 

والذي للق األزواج  هصاا  ا  قكلهل وجعل لام من الفلك  النفياةواأل علم  اجنبل
  نمل تركب . يف البحر لال 

لتست وا  تنتقرلاعلى ظه ره  هي ظ ر ما تركب نمث تذكروا  عمة ر ام إذا است يتم عليه 
ذل ااااه لاااا لاركبااه  الااذي ساا ار لناال هااذاه لهااه تالا ااا   وتق لاا ا ساابحلنأبن تشااكرل  ع ااى ت اا  الاعمااة 

ومل كنل له مقر ني .مطيقني مقا  ني يف الق ة 

 انلوإ ا إىل ر   ىل ولائه ملنقلب ن .اوع ن فان النفر اذكار بنفر ااخرة  

وجعلاا ا  هي اوشاارك نلااه  هلل  ماان عباالوه جاال ا  ميااإ قااال ا اوناايح اباان هللاي فااان اوناايح
كثاري الكفار   إن ا  سالن لافا رمن عبيد هللاي فجع ا   للادا  لاهي لال لاد وال  مان ال الاد  )ع يه النالا(

 ظاهر الكفر. نيمبلالكفران 

أم  استف اا   كا ي هي هلاختذ  هللاممال خيلاق  نالت   هنام كاا  ا اق لا ن اوالئكاة بااا 
أبن هعطاكم البانيي ف م اكتف ا  عل ال لاد لاه بال وع ا ا ا لالو مان  ابلبننياختا كم  وأصفلكمهللا 

 هخا ا لالو يف  ظرهم.

وإذا  شار أحدهم آال يت هي ابلباا  الا   عار  للارمحن ماث  وع  اا هلل ااب ا ي  ذ ال لاد اشابه
  ت   هيظا . وه  كظيماس و من ا جل لالغضب  وجهه مس واا  صا   ظلا ال الد 

أو  وع اا ا هللماان ينشاايُ يف احلليااة  هي البااا  الاايت تاارتيف يف اللااااةوهاا  يف ا لاالم  عاااد
ا  هكذا لك هنن عاطفيا  لذل  ا وب عادا قاد دن م  ح ل حجةي فان الان  ري مبنياوخاصمة 

 ع ى اجنتيان ابحلجة العق ية الكام ة عاوة.

  وجعلااا ا امل ئااااة الاااذين هااام عبااالو الااارمحن إ اث  فقاااال ا هااام بااااا  هللاأداااهدوا  هااال مضااارلا



للقهم  لق  خ قت م فارهلهم  اناث  ا لهاذا اساتف اا   كاا  اساتاتب  الناني ل تحقياقداهلو م 
 ا ا القيامة عن افرتائ م. وُيسيل نأبن اوالئكة  ان، 

وقااالل ا  عباااااو اوالئكاااةلااا  دااال  الااارمحن  هن ال  عباااد اوالئكاااةمااال عباااد هم  فامناااا عبااادان
مان هي مبا قال ا من هن هللا اا  لاا عباوة اوالئكة  مل هلم  ذلكاوالئكة  ن هللا اا  لاا هن  عبدهم 

 اكذب ن يف هذا الق ي. هم إالا خيرص نما  إنل منتاد لولي علم

أم آتينلهم كتلاب  من قبلاه  ،قبال القارآن مكتا اب  فياه هن اوالئكاة هانفهام  اه  باذل  الكتااس
مستمسا ن .متمنك ني فال مجة نم عق ية لال  ق ية 

ل   صر  التق يدقلل ا إ  وجد  آاب   على أمة  ع ى طراقة آاثرهام مهتادونوإ  على 
 سالك ن.
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وكذلك مل أرسلنل من قبلك ص ى هللا ع يه لآله(اي حممد( يف قرية  ب ادمان  اذير  ايب هل 

إ  وجاد  ا هايا ي لخص م ابلذكر  هنم عاوة اعا   ن ا  بيا  ابتادا    إالا قلي مىف هلقائم مقامه 
 فأق اي هؤال  مثل هق اي هلل  . وإ  على آاثرهم مقتدونآاب   على أمة 

قلي  ص ى هللا ع يه لآله(الرس ي( أ  تتبع ن آاب كامولا  جئاتام  اا واانأهادى  هكثار
 ل ن كان ههد . قلل ا إ  آل أرسلتم  ه كلفرونمن الدان  ممل وجدم عليه آاب كماستقامة 
فل تقمنل منهم  إب لاي العذاسل ظر كيف كلن علقبة املاذ نيف .الذان كذب ا الرسل 
 وإذ قلي إ راهيم أل يه وق مه إ ين  را  (31)بري ممل تعبدون .من ا صااا 
إال الذي فطرين  خ قين فإ ه سيهدينهل .ا داين  ىل الطراق اونتقيمي لالنني ل تأكيد 
وجعلهل  وعل  براهيم ك مة الت ميدكلماة ابقياة يف عقباه  ذ اتاه فالاالاي فاي م مان اادع   ىل

 من الشر   ىل الت ميد بدعائه لوعا  عقبه. لعلهم يرجع نالت ميد لا مد هللا 
ل   هي سبب كفرهم ليا ههنم ارلن ما وا  به الرس ي ابطال ي ل منا  هنام همترفا ا لعااوة اورتفاني
 حاىت جاال هم احلاق ورساا ي مباانيا  أب ا ال الاااعم فااهنمك ا يف الشاا    متعاات هاؤال  وآاب هاامالكفار 
 ظاهر.

وملل جل هم احلق قلل ا هذا  القرآنسحر وإ   ه كلفرون .فلاولا  ىل ارك م معا دة احلق 
وقاالل ا لاا ال  االي هااذا القاارآن علااى رجاال ماان  ههاالالقااريتني  مكااة لالطااائفعظاايم  صاافة

فااهنم زعما ا هن الرساالة ال ت ياق  ال مبان لاه   ولي ه اولا ال ليد بن مغارية مبكاة لعارلة بان مناع و ابلطاائف
 ماي لوا .
أهم يقسم ن رمحت ر ك  فيضاع ن الابا ة مياإ ااا لا حنان قسامنل  يانهم معيشاتهم يف احليالة

ل   كااال تااادبريها  لاااي م فكياااف  فااا ض همااار الرسااالة الاااذي هااا  مااان هعظااام ا مااا    ىل تقااادارادم  الااد يل
ورفعنال  عضاهم فا    عاض ورجالت لارزق لالع اام لالاذكا  يف ا   ليت اذ  عضاهم  عضال  سا ر   منااخرا

انتخدمه يف م ائجه لتاتظم هم   العا  ف يا اواي لاما  وليال عظام الشاخص ما  اكا ن قاابال  ل ابا ة ا  
مان ا ما ايي ل مناا اعطاهاا مان كا ا  لاه قاب ياة  لري ممال آبمعا نكالاب ة   ورمحت ر ككما زعم ا ا 

  فنية.
                                                        

 ك  ه برا ا .  برا : مصد  ل   ا هي لاوع : اوبالغة يف (31)



ن يا ن النلس أمة واحدةول ال أ  بتمعني ع ى الكفري ميإ ارلن الكفاا  هع اى و واة ماا مي
مع اا الكفا  هكثر ماال ي لذل  لبيان هن اواي ال قيمة لهي خال  ما زعم ا مان هن ا ما اي الكثارية وليال 

مجا   مان فضاة ومعالرجمجا  ساقف  ساقفل  بادي )وان(  جلعلنل ملن يافر ابلرمحن لبيا  مالعظمة 
 اع  ن النط ح. عليهل يظهرون)معرج( له  الن مي هي سال  من فضة 
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  ولبي  م أ  ااب  وسررا  من فضةي مج  سرارعليهل   ع ى ت   النريتائ ن. 
و  وع اااا ناام  زلرفاال   زااااة لذهباااوإن  خمففااة ماان الثقي ااةكاال ذلااك ملااال   قطعااا متاالا

الااذان  للمتقاانيعاااد حماال لطفااه ف ااي  عنااد ر ااكاماااة الاايت هااي  اعلاارة همااا احلياالة الااد يل و
  تاب ن الكفر لاوعاصي.

ومن يعيف  اتعامى هل اعرضعن ذكر الرمحن  قيض   هني   له ديطل  رتكه ما  ااذهب 
 مالزا بقصد   الله. رينقلذل  الشخص  لهالشيطان  فه جنه ائهي ولا   عرا ه عن احلق 

وإهناام  الشااياطنيليلاادوهنم  مياعاا ن الاااذان اعشاا نعاان الساابيل   ل  اادوحيساااب ن 
  ىل احلق لالرااو. أهنم مهتدوناظا ن 

  حىت إذا جل  العااي يف ااخرةقلي   ليت  ياين و يناك  ها اا الشايطانعاد املشارقني  
 ك.  ئس القرين   ه فا (32)مثل بعد اوشرق عن اوغرس

ولن ينفعام الي م  يف هذا الي اإذ ظلمتم  ه فنكم يف الد ياأ ام )(33) فاعل )اافعكم 
يف العاااذا  مشاااىك ن  هي ااااارتاككم يف العاااذاس هاااري باااد لكااامي  ذ ال ىفاااف همااادكم عااان عاااذاس

 ااخر.

أفي ت  ص ى هللا ع يه لآله(اي حممد( تسمع اللم الكاافر اوعا اد لعادا  مج  هصمي ابه باه
ومن كلن يف مج  هعمىي فاوعا د مث ه يف عدا ا تفاعه با   اجنميان  أو  دي العميا تفاعه ابلنمال 

 .)ص ى هللا ع يه لآله(ظاهر اعا د احلقي لاالستف اا بقصد تن ية الايب  ع ي مبني
فإماال  هصاا ه ) ن( الشاارطية ل)مااا( اللائاادة ل تأكيااد ماانهم منتقماا ن  ااذهب  ااك فااإ  هي حناان

  اتقم من هؤال  س ا  يف ميات  هل بعد م ت .
أو  رينااك الااذي وعااد هم  ماان العااذاسفااإ  علاايهم  ع ااى كاال مااايمقتاادرون  ساا ا  يف

                                                        
 .)ع ي ما النالا(اوشرقني: اوشرق لاوغرسي لالتثاية ل تغ يب كاحلناني  (32)
 هي هن لما بعدها يف أتلال اوصد  فاعل )اافعكم(. (33)



 ميات  هل بعد م ت .
فلستمساااك   متناااابلااااذي أوحاااي   مااان الشاااارائإلياااك إ اااك علااااى صااارا  مسااااتقيم  ال

 اع واج فيه.
وإ ه  القرآنذكرل  مذكارلك ولق مك وس ف تسيل ن .عن القياا حبقه 
واسيي من أرسلنل من قبلك مان رسالنل )(34)اساأي ه  امي حنا  )اساأي القرااة  أجعلنال مان وون

 فكيف اانب ن عباوة ا لاثن  ىل ا  بيا  لالفرض هن الت ميد وان ا  بيا  ك  م. الرمحن آهلة يعبدون
 إىل فرع ن وم ئهولقد أرسلنل م سى   تنل  هارا  ق مهفقلي إين رس ي ر  العلملني. 
فلمااال جااال هم   تنااال  أبولتاااااإذا هااام  فرعااا ن لمالئاااهمنهااال   مااان اااييضاااحا ن 

 انت لئ ن اا.

                                                        
 .82س  ة ا سف:  (34)
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ومال  ااريهم مان آيااة  مان آايتاااا كالعصااا لالط فاان لامااراولإال هاي أكاارب مان ألتهاا  يف الداللااة

 لعلهام يرجعا نكاامراو لالقمال لالضافاول   وألاذ هم ابلعاذا  )ع ياه الناالا(ع ى صدق م سى 
 عن كفرهم.
وقاالل ا    هي فرعااا ن لمااالأيهااال الساالحر اوا لنااال ر ااك آااال عهااد عناااداب    هن اكشااف عااااا

  قبل ق ل . هتدونإ نل ملالعذاس  ن صران يف صدو اجنمياني اوعه بكشف العذاسي فان كشفه فا 
فلمل كشفنل عنهم العذا  إذا هم يناث ن .ىالف ن ع دهم فال اؤما ن 
و وى فرعاا ن يف ق مااه قاالي   قااا م ألاايس ي ملااك ملااار وهااذه األهناالر جتاااري ماان حتااي   حتااا
 ما هان فيه من العل لاو  . أف  تبلرونقص  ي 
أم  تبصاارلن فتع ماا نأ  لااري ماان هااذا  بلعمااه هن كثاارة اواااي لاو اا   ه النااالا()ع ياام سااى

ال اقاد   وال ياالو يبانيمقري ا لالعيااذ ابهلل ا ال اصا ح ل راساة  الذي ه  مهنيوالة ع ى ا فض ية 
   اكن فصيح ال نان. )ع يه النالا(ع ى التك مي فان م سى 

فلا ال  ف اال ا  ذا كاان صااوقا  اُألقاي علياه   مان الناماأسا رة ا ي ماا ا ابا يف مجا  سا 
أو جل  معه امل ئاة لكان ذل  من عالئم او    ا بن ن الن ا  من الذهب لالفضة  من ذهباليد 

 اقرتن بعض م ببعا اش دلن له ه ه  يب مرسل. مقى ني
فلساااات ف  فرعاااا نق مااااه  أبن ط ااااب ماااان ق مااااه ا فااااة يف طاعتااااهفي اااالع ه  يف الكفاااار
 خا وني عن طاعة هللا. لسقنيإهنم كل  ا ق مل  فلالعصيان 
  فلامل آسف  ههضب ان وا  هااا من عااوهما تقمنل منهم في رقنلهم أ عني. 
  فنعلناالهم ساالفل  متقاادمني ع ااى ماان هتااى بعاادهم ماان الكفااا  يف  االلي العااذاس ااام   ومااث 

 الذان (ت ن من بعدهم. لآللرينم عظة لع ة 
   وملاال ُعاار  ا اان ماارمي مااث واال  بطاااي كااالا  )ع يااه النااالا(رس اوشاارك ن مااثال  بعينااى  اا 
فقال ا « (35)ميإ ه لي ع يه )  كم لما تعبدلن من ولن هللا مصب و ام( )ص ى هللا ع يه لآله(الرس ي 

مصب و ام   اه عباد مان ولن هللاي وااه ني ه اه ل و يف  )ع يه النالا(ع ى هذا ا لا هن اك ن عينى 
                                                        

 .98س  ة ا  بيا :  (35)



قااراش  إذا ق مااك )ع يااه النااالا( ااى مااا ال اعقاال فااال تشااتمل اااااة اوناايح اااااة )مااا( لهااي تط ااق ع
منه  من اوثليلدون  (36)ا قط  )ص ى هللا ع يه لآله(اصيح ن فرما  للعم م هن الرس ي. 

 وقاالل ا  آهلتناال لااري أم هاا  الااذي هاا   )ع يااه النااالا(ي فاااذا كااان عينااى )ع يااه النااالا(عينااى
  ال هاام قاا م للاام نابلباطاال  ماال عار  ه لااك إال جاادال  تااا هاضااا  يف الاااا  خاري يف الاااا  ف ااتكن آن

 بق له: )ع يه النالا(ادادل ا ص مة لامدايي خ عطف القرآن النياق  ىل مقيقة همر عينى
إن ماا  هاا ع يه النااالا(اوناايح(    إال عبااد أ عمناال علياه وجعلنااله مااث  هماارا  عجيبااا  كاوثاال

 .لبين إسرائيلالنائري هل آاة 
ول   شل  جلعلنل منام  بدلكمم ئاة يف األر  خيلف ن   ى ف بعضا م الابعاي فااان  قاد

 ع ى  ابوتكم ها ا الكفا .

                                                        
 .246ص 3صد اصد صدا :    لع ي لنان العرس: ج (36)
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وإ اااه   هي هاااال  الاااااس مجيعاااالعلااام  سااابب ع ااامللسااالعة  ل قياماااةي فاااان هاااال  الاااااس
يف  واتبعا نفال تشكن ها ا الااس يف باي  القياماة  ف  وىن هبللقيامة أبمجع م اك ن من عالئم ا

 ال اضل سالكه. صرا  مستقيماتباعي  هذاهلامري 

وال يلااد ام الشاايطلن  ال مياعاااكم عاان ساا    الطراااق اونااتقيمإ ااه لااام عاادو مبااني  ظاااهر
 العدالة.

وملاال جااال  عيسااى ابلبينااالت  اب ولاااة الظاااهرةد جئاااتام ابحلاماااةقااالي قاا   ابجنيياال الاااذي هااا
ماان هماا   الشاااراعة  وأل ااني لااام  عااض الااذي ختتلفااا ن فيااهمعرفااة م ا اا  ا ااايا  يف العقياادة لالعمااال 

 هطيع ين. وأ يع نخاف ا عقابه يف خمالفيت  فلتق ا هللاالنابقة 

إن هللا ه  ري ور ام فلعبدوه هذا   ت ميدصرا  مستقيم. 

 ا فاللتلف األحاال   امماعااماان  يانهم    بااني الاذان ه ساال  لاي مي فقناام آماا ا بااه لقناام
 ألايمالقياماة  مان عاذا  يا م )ع يه الناالا(ه فن م مبخالفته عيناى ف يل للذين ظلم ااؤما ا 
 مؤ .

هل ينظرون  بعاد  متااا  )ص ى هللا ع يه لآله(هل ااتظر هؤال  الكفا  الذان ال اؤما ن ابلرس ي
 اا لغف ت م عا ا. وهم ال يشعرونفجأة  إال السلعة أن  تيهم  غتة  ة احلج

  األلاا  ا مباااسي مئااذ  ااا ا القيامااةعضااهم لاابعض عاادو    ن مااا حتاااب ا ع يااه صااا 
 من اجنخال . إال املتقنيسبب عدائ م 

   ا اس.لف ا وال أ تم حتل  نمن العذاس    عبلو ال ل ف عليام الي مفيقاي نم 

الذين  )صفة لا )عباوآمن ا   تنل وكل  ا مسلمني .هس م ا هلل تعاىل 

اولل ا اجلنة أ تم وأزواجام  زلواتكمحتربون .تنرلن سرل ا  ابدل يف لو هكم 

يطلف عليهم  لحلف  مج  صحفة هي القصعة في ا الطعاا من ذهب وأك ا  مج  ك س



مان  وتلاذا األعانيمن الااعم  وفيهل مل تشتهيه األ فسفيه الشراس له  قنم من الك ز ال عرلة لهي 
 وائم ن. لللدونيف اماة  وأ تم فيهلاوااظر احلناة 

و  اقاااي ناامتلااك اجلنااة الاااي أور تم هاال  أبن صاارمت هه  ااا بعاااد هن   تكاان لكاام آاال كناااتم
 بنب هعمالكم الصاحلة. تعمل ن

لام فيهل فلكهة كثرية منهل  من ت   الفاك ةكل ن . 
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 ال يفىا  *إن اجملرمني يف عذا  جهنم لللدون  ال ىففعنهم وهم فيه مبلس ن .آان ن 

ومل ظلمنلهم ولان كل  ا هم الظلملني .فن م م  استحق ا هذا العذاس   

و ووا   مللاااك  ا اااازن ل ااااا ي اط ااابنااال ر اااكلااايقض علي  ليم تاااااقااالي   مالااا إ اااام
 ابق ن ال م   لكم. ملكث ن

لقد جئنلكم ابحلق  وا ه  مقولان أكثركم للحق كلره ن. 

أم  باال  أ رماا ا أمااارا صاا ى هللا ع يااه لآلاااه(همكماا ا هماارهم يف كياااد الرس ي( فااإ ا مربمااا ن 
 .)ص ى هللا ع يه لآله(حمكم ن همران يف  عال  الرس ي

سب نأم حي   بل اظن هؤال  الكفاأ  ال  سمع سرهم  يف ما ىف ن من الكالاوجن اهم 
كال مااا   لاديهم ياتبا ناحلفظاة  ورساالنل نام  ذلا    لاىماا ااااوي بعضا م بعضاا  ماان الكاالا 

 ابدل ما م.

قل إن كالن للارمحن ولاد  فر اا  ا كماا تلعما ن افاي  أواي العل ادين م لاذل  ال لادي  ن تعظاي
 ال لد الصا  تعظيم ل الد .

سبحلن  ه لاهه تالا ا  عن ال لدر  السملوات واألر  ر  العرش  النا طة العظيماة عمال
 اصف  ه به من ال لد. يلف ن

فاااذرهم صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(اتااارك م اي حممد( خي عااا ا  يف ابط  ااامويلعبااا ا  يف و يااااهم
حىت ي ق ا ي مهم الذي ي عدون قيامة.هي ال 

وه  الذي يف السمل  إله ويف األر  إله هي ا ه  له الك ن بنامائه له  اه وها  احلاايم  يف
 بكل اي . العليمهفعاله 

وتباالراب  واا لكثاار خااريالااذي لااه ملااك السااملوات واألر  وماال  ينهماال وعنااده علاام الساالعة 
 قيامة. ىل ولائه لمنابهي يف ا ا ال وإليه ترجع نلق  قياا القيامة 



وال  لااك الااذين ياادع ن ماان وو ااه  هي ا صاااااالشاافلعة  لعباوهااا عاااد هللا إال ماان دااهد
 ه ه ال مت   ا صااا الشفاعة. وهم يعلم نلاوالئكة  )ع ي ما النالا(كاونيح لعلار   ابحلق

ولاائن ساايلتهم  هي اوشااركنيماان للقهاام ليقاا لنا هللا القااا   هناام اع ماا ن هن مااا ساا ا  لاايا خ
 فيىا  ىل هان يؤفا ن .اصرف ن من عباوة هللا 

وقيلااااه ي هي قاااااي هااااذا القاااا ي )صاااا ى هللا ع يااااه لآلااااه(قاااا ي الرس ي ر  إن هااااؤال  قاااا م ال  
 لهذا ع ى لوه التشكي. يؤمن ن

فلصافح  هعارضعانهم  قباال همار  بقتاانموقال ساا م  وال الا وال فسا ف يعلماا ن 
 .عاقبة هعمانم الني ة
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حم *  سم هللا الرمحن الرحيم ص ى هللا ع يه لآله( مل بني هللا لالرس ي(. 
 والاتل  قنما  ابلكتاساملبني .الظاهر له  القرآن 
إ  أ للنااله  هي القاارآنيف ليلااة مبلركااة القااد  ع ااى  لي ااة القااد  فقااد  االي القاارآن مج ااة يف لي ااة

خما فني للاذا  إ  كنال مناذرينخ  لي ماجما  يف اال، لعشران ساة  )ص ى هللا ع يه لآله(ق ب الرس ي 
 ه للاا .

فيهل   يف لي ة القد يفر  افصلكل أمر حايم .حمكم 
  أمرا  )ماي من )همرمن عند  إ  كنل مرسلني .من اأ اا   لاي الكتب ل  ساي الرسل 
رمحة  هي ه للاا   ول الرمحةمن ر ك إ ه ه  السميع  لنق ايالعليم . العا  بكل اي 
ر  السملوات واألر  ومل  ينهمل إن كنتم م قنني .من ههل اجناقان فأاقا ا اذا 
 ااال هااام يف داااك *ال إلاااه إال هااا  حيياااي و يااات ر اااام ور  آابئاااام األولاااني   مااان هاااذا الكتااااس

يلعب ن اعم  ن لآلخرة. يف الد يا لال 
فلرتقب  فا تظري م  يت السمل   دللن  فان النما  تتح ي  ىل وخانمبني .ظاهر 
يغشى النلس  حييط الدخان ابلااسهذا  الذي تشاهدل هعذا  أليم . مؤ 

  ن كشف  العذاس عاا. ر نل اكشف عنل العذا  إ  مؤمن ناق ل ن 
 أىا  مان هاان لكيافهلام الاذكرى  هن اتاذكرلا ا كماا قاال ا اكشاف عااا العاذاس  اؤمن ا وقاد

 ظاهر. جل هم رس ي مبني
مث ت لاا ا عنااه  هعر اا ا عاان اجنميااان بااهوقاالل ا معلاام ااه القاارآن بشاار ع ما

(37) جمناا ن   كااا  ا
  ىل اما ن. )ص ى هللا ع يه لآله(اانب ن الرس ي 

إ  كلدف ا العذا  قلي   إ ام علئدون لعاذاس ق ايال  ا للا  وادة ق ي اة ا عادمت  ىل ماا   ن كشفاا ا

                                                        
 آله( تع م من  لمي هل اامي هل فا سي!.قال ا ا ه )ص ى هللا ع يه ل  (37)



 .(38)كاتم ع يه من الكفري كما قاي تعاىل: )لل   ولا لعاولا وا هن ا عاه(
ي م  القيامةابطيف البطشاة الااربى   أنخاذ بشادة ا خاذة الكباريةإ  منتقما ن  مااكم يف

 ذل  الي ا.
ولقااد فتناال  امتحااااقاابلهم   قباال هااؤال  الكفااا فرعاا ن وجاال هم رساا ي كاارميقاا م  م سااى

 .)ع يه النالا(
أن أووا  ه س  ا معيإيا عبلو هللا  هي بين  سرائيل الذان استعبدهم فرع ن إين لام رسا ي

 مأم ن ع ى ما محما   له س   به. أمني

                                                        
 .28س  ة ا  عاا:  (38)



 
 
 497الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
وأن ال تعل ا  ال تتك لاإين آتيام  سلطلن على هللا  حبجةمبني .ظاهرة 
وإين عااااذت   اسااااتجرااااري ور ااااام أن تر اااا ن   تضاااارب  ين ابحلجااااا ةي فااااان الكفااااا  كااااا  ا

 ا دولن ا  بيا  ابلرمي ابحلجا ة  ن استمرلا يف وع دم.
وإن مل تؤمن ا ي فلعتلل ن .  اترك ين ال ك لال ع يا
فاادعل  ع يااه النااالا(م سااى(  ر ااه أن هااؤال ه فرعاا ن لمالئااقاا م جمرماا ن  ال اافاا  مع اام

 الاصح لاجن ااو.
اتاابعكم  لاي   إ اام متبعا نما  باين  ساارائيل   عبالويهي سار لاايال   فيسارفاألمى هللا  لياه 

 فرع ن لوا و  جن واعكم.
  واتراب البحر ره ا  ساكاا   ذا قطعته لع ته فال تضربه بعصا  لريو  ماك  كما كان إهنام جناد
 ن (  فرع ن لواد  يف البحر فيغرق ن. ول ه مغرق ن
كم ترك ا  هي آي فرع نمن جنلت  بناتنيوعي ن . ما 
وزروا ومقلم كرمي .بالا مناة  لماازي مجي ة 
و عمة  تاعم ا ااكل  ا فيهل فلكهني .انعمني 
كااذلك  هكااذا فع اااا اااموأور نلهاال  هعطياااا كاال  عم اامق ماال  آلاارين ل  هناام بااين  ساارائي

 مكم ا مصر بعد فرع ن.
 فمل  ات عليهم السمل  واألر  هي   اكن نم همهية م  حتلن ع اي مومال كال  ا منظارين 

 هي وا ه هم العذاس   مي   ا.
ولقد جنينل  ين إسرائيل من العذا  املهني .اوذي نم له  عذاس فرع ن ل ذالله نم 
  من فرع ن إ ه كلن علليل   متج ا من املسرفني .الذان اتعدلن احلد 
ولقد الى هم  بين  سرائيلعلى علم   ماا ابستحقاق م ذلعلى العلملني .عاوي زماهنم 
وآتينلهم  هعطيااهممن اع ت   كالعصا لاليد لف ق البحر  مل فيه  ا  امتحاانمباني 
 لا ح.



 إن هؤال   كفا  مكةليق ل ن. 
إن هاااي تاااة الااايت تعقاااب احليااااة ماااا او إال م تتنااال األوىل  ال م تاااة من داااا يف الاااد يا لال مشااار 
 ل حناس. ومل حنن آنشرينبعدها 
فيت ا  اي ها ا الايب لاوؤما نابئنل   همي همإن كنتم صلوقني .يف هن بعد او   مياة 
أهم لري   هاد ق ة لهكثر مجعااأم قا م تبااع  هماد او ا   الكباا والاذين مان قابلهم   كقا ا

فاساتحق ا اناال ي لهاؤال  ماث  م فاان بقا ا ع اى  أهلانالهم إهنام كال  ا جمارمني  ح لعاو لوا و لهاريهم 
  ورام م هه كااهم.

ومل للقنل السملوات واألر  ومل  ينهمل العبني . ول العبإ م  ال اك ن مناس لولا  

مل للقنلمهل إال ابحلق ة احملنن لعقاس اوني  لذل  اقتضي  اثبولان أكثرهم ال يعلم ن 
 ذل  لرتك م التأمل لالتفكر.
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إن ي م الفلل  ا ا القيامة الذي فيه امقضاي لافصال باني ا الئاقميقال م   م عادهم ل جالا

أ عني. 
ي م ال يغين م ىل ة ال افيد لكا بقرابة هل صداقة هل سياو  عن م ىل ديئل  أبن ىفف عن  وه

وال هم ينلرون .ال ااصرهم همد 
إال من رحم هللا  ابلعف  عاهإ ه ه  العليل  الذي ال اغالبالرحيم . بعباو 
إن دنرت اللق م . اجرة مرة ودا 
علم   ك ه)األ يم .اوذ بي يف ااخرة 

 .يف البط نهذا الطعاا لاف    ييغلالاحاس اوذاس يف البشاعة  كلملهلهي 
كغلي احلميم .مثل ف  ان اوا  الشداد احلرا ة 

 لسط ا. إىل س ا  اجلحيمورل  بعاف له ظة  فلعتل ههي ا ايم  لذوهلاقاي ل لاب ية 
مث صب ا ف   رأسه من عذا  احلميم .من اوا  اوغ ي 

للذا كا  متتا  عان  أ ت العليل الارمي بلعم  إ كهذا العذاس  ذ لاقاي له دكما  
 اجنميان اهرتا ا  بافن .

إن هذا  العذاسمل كنتم  ه وىون  .تشك ن ميإ تق ل ن ال بعإ 
إن املتقني يف مقلم  حملأمني .  من اوكا 
 يلبساا ن مان سااندس *يف جنالت وعيا ن  احلراار الرقياق واسااترب  احلراار ا شااني لهاذا همجاال

 والنني بعض م يف قباي بعا لن ا. متقل لنيلذل  همنن م منا ي يف ماي ك هنم  مظ را  
كذلك  ا مروزوجنلهم ر ر (39) نا  مجيال  بيا عني .لاسعا  العي ن 
يدع ن  اط ب نفيهل  يف اماةال فلكهة   ا اشاكلن آمنني . من كل خ   ل ر 

ال يذوق ن فيهل  يف اماان إال امل تاة األوىلامل ت  فاان ماا اشااهدل ه طا ي مياادم مان هلي
 الد يا  ىل ا بد ه  م   لامدي اال  الكافر يف الاا  الذي (تيه او   من كل مكان لما ه  مبي .

                                                        
 احل  : مج  م  ا  هي ادادة البياض. (39)



ووقلهم  مفظ م  امعذا  اجلحيم . الاا 

ماان ر ااك  زايوة باادلن اسااتحقاق  ذ ال انااتحق همااد ع ااى هللا اااي ا   فضاا   هعطاا ا كاال ذلاا  
 الذي ليا ف قه ف ز. ه  الف ز العظيمالدخ ي ل جاة  ذلك

فإ ل يسر ه   س  اا القرآن ميإ ه للاالسل ك    ب غتلعلهم يتذكرون .اتعظ ن 
فلرتقب  ا تظر لرت  ما حيل امإهنم مرتقب ن . ماتظرلن لريلا ما حيل ب 
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حم *  سم هللا الرمحن الرحيم  ص ى هللا ع يه لآله( مل بني هللا لالرس ي(  
تناليل  لاي هذا   الاتل   هي القرآن  منا همان هللا العليال  الاذي ال اغالاباحلاايم 
 يف تدبري .
إن يف السملوات واألر  ع ت  واال  ع ى لو و هللا لقد تهللمؤمنني وناتفيدلن فاهنم ا
 ابااي .
ويف للقاااام  ها اااا البشااار ومااال يبااا  ااشااار هللامااان وا اااة   ميااا ان متحااار آ ت لقااا م
 هم من ههل اليقنيي أبن اتأم  ا يف ا ايا  م  حيصل نم اليقني ابحلق. ي قن ن
و  يفالااات ف الليااال والنهااالر  أبن ى اااف همااادمها ااخااار ومااال أ ااالي هللا مااان السااامل  مااان

تق يب ا  وتلريف الر حابن ا  فيحب  ه األر   عد م  لهي اوطر الذي ه  سبب الرزق  رز 
 انتعم  ن عق نم. آ ت لق م يعقل نمن هاا  ىل هاا  

تلك  اااي  اوذك  ةآ ت هللا  والئال لوا و  لصافاتهتل هال   قركهاا علياك ابحلاق 
والئ ااه  وآ تااهبعااد احلااداإ عاان لواا و هللا لصاافاته  فباايي حاادي   عااد هللاف اايا مااا  قاا ي ابطااال  

يؤمن ن .لاحلاي ههنم ال اؤما ن اذ  ا م   الظاهرةي لاالستف اا ل تعجب 
ويل لال أفلاب كذاس أ يم  .كثري اجنخ 
يسمع آ ت هللا  من القرآنتتلى  تقره عليه مث يلرا   ع اى كفار  مساتاربا  متكا ا  عان

 مؤ .  عذا  أليمدكما   مل يسمعهل فبشرهكأ ه   كينقب ي احلق 
وإذا علام ماان آ تناال  القاارآن  داايئل  اختااذهل هالوا  وع  ااا ماااوة الساات لائه  أولئااك هلاام عااذا

 ذل  ها ة نم. مهني
مان ورائهام  بعاد هن مي تا اجهانم وال يغاين عاانهم مال كساب ا   مان مااي لواا  دايئل   يف وفاا

هاري هللا وااع ني  مان وون هللاهاا  اختذواهي ا صااا اليت  ملاغين عا م  والالعذاس عا م 
 . وهلم عذا  عظيمنم  أوليل ا صااا 
هااذا  القاارآن  هاادى  لسااي ة هدااااة الااااسوالااذين كفااروا   ت رهباام هلاام عااذا  ماان رجاال 



 مؤ . أليمهاد العذاس 
هللا   هالذي س ر لام البحر  اه حبيإ تاتفعا ن باه ذللتناري الفلاك  النافياةفياه 
إبذ ه ا لتكرا  ك ماة أبمار  يف كثاري مان اااي  ل داللاة ع اى هن هللا   اكان ببا  ا  فيماا  أبمرهيف البحر 

ولعلاااام ابلتجاااا ة لالغااا ص  مااان فضااالهتط بااا ا  ولتبتغااا افعااال ا ساااخر  لرتكبااا ا  ىل مقاصااادكم 
  عمه. تشارون
ل يف السملوات ومل يف األر وس ر لام م  هنا مذل ة الستفاوة اجن ناان ما اا يعال  مناه  

يف صااائ  هللا تعااىلي لالتخصايص  إن يف ذلك ع ت لق م يتفارونيف ماي ك ن كل ذل  ماه تعاىل 
 ام  هنم اواتفع ن ابااي .
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قل للذين آمن ا يغفروا اب  ا هذاهم ابوثل فال اقللذين ال يرج ن   من الكفاأ م هللا  هي
ا ايا الايت  اري هللا في اا همارا  عظيماا  مان  مناان هل ا تقااااي  هنام كفاا  ابهلل فاال ات قعا ن ااي ا  مان قب ااه 

لينلي  هللا  ق مل  هي الكافرانآل كل  ا ياسب ن ه هي مبقابل ما عم    من ا عماي الني ةي فا 
 ن قابل اون م الكافران يف هذاهم فرمبا   ابق ملا  هللا م ق  بعد ذلا ي هماا  ن صافح اوؤماا ن فا اه ابقاى 

 حمال  فازاة هللا اليت هي هك  من ولا  اوؤماني نم.

من عمل صلحلل  فلنفساه  ن والا   عائاد  ىل  فناه ومان أسال  فعليهال  ع اى  فناه مث إىل
 ااخرة فيجازي كال  ولا  عم ه.يف  ر ام ترجع ن

ولقاااد آتينااال  هعطيااااا اااين إسااارائيل الاتااال   التااا  اةواحلاااام  النااا طة لاحلكااام باااني الاااااس
والنب ة   كان فاي م ه بياا  كثاريلنورزقنالهم مان الطيبالت  ال ذائاذ احمل ا اةوفضالنلهم علاى العالملني 

 عداهم ع ى الباطل. عاوي زماهنمي ميإ  هنم مياذا  كا  ا ع ى احلق لمن

وآتينلهم  ينلت   هولة لا حامان األمار  هلاماران نامفمال التلفا ا  يف ذلا  ا مار إال
فأ او كال فرااق هن   اب   ينهممندا    غيل  مبا ه  احلق لما ه  الباطل  من  عد مل جل هم العلم

م يااا م القيلماااة فيمااال كااال  ا فياااه  يااانهحيكااام  إن ر اااك يقضااايالاااااس  ىل انميتاااه فأبااادل ااااي ا  وداااادا  
 إباثبة احملق لعقاس اوبطل. خيتلف ن

مث جعلنااالاب  صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(اي حمماااد( علاااى داااريعة  طراقاااةمااان األمااار  همااار الااادان
فلتبعهل  اعمل اذ  الشراعةوال تتبع أه ا  الذين ال يعلم ن .احلق يف هي اي  من همر الدان 

إهنم لن يغن ا يدلا لن افعنك مان هللا   اا ه او هللا با   دايئل   أبن اادفع ا عان ااخ عقاااب
وإن الظاااالملني  عضااااهم أولياااال   عااااض  ف اااايا اوناااا م مااااا م وهللا ويا ) لهااااذا كالع ااااة يف )ال تتباااا »
املتقني . فا ه تعاىل ات ىل اؤلهنم فالالزا ع ي م هن اتبع ا هلامر  ال هه ا  الكفا 

هاذا  القارآن لاالئر  هساباس بصااريةللنالس وهادى  ماان الضااليورمحااة  هساباس  محااة
لق م ي قن ن .مبا قاله هللاي لاالختصاص ام  هنم اواتفع ن ابلقرآن 

أم  هلحسب  زعمالذين اجىح ا  اكتنب االسيئلت  الكفر لاوعاصاي  أن جنعلهام



ميااادم لماا دم أبن  نااعدهم يف الااد يا لااخاارةي  كللاذين آمناا ا وعملاا ا اللاالحللت ساا ا  حمياالهم وممال م
 ب ا احلكم مكم م. سل  مل حيام نلاالستف اا ل  كا  

وللق هللا السملوات واألر  ابحلق  ال ابلعبإ لالباطالولتنالى  عطاف ع اى )ابحلاق( هي
  اوخ اا ق كااان ا  ااق  واال  مقاااق احلااق ل واال اماالا ي للعاالا معاا  )ابحلااق( هن كماااي ا ااالق لاقتضااا

يف امالا  فاال االاو ع اى  ساا ة  وهام ال يظلما نمن خاري لاار  كل  فس آل كسبتاقتضي ا  ق 
 اوني  لال ااقص من  منان احملنن.



 
 501الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

أفرأيت  هخ ينمن اختذ إهله ه اه  أبن اتبا  ها    فناهي ال ماا اشااهد  مان احلاق وأعالاه
 ولاتم علاى مسعاهماه ميإ ع م احلق فاأ كر   على علمتركه م   ل ميإ عا د احلق أبن  هللا

أبن ال اف ام احلاق ا لذلا  مياإ تار  ها  احلاق عاااوا  ا  وقلبهأبن وع ه حبيإ ال انتفيد من النمال 
وجعل على  لره  شلوة  هي الغطا  فال ار  مجاي احلقفمن يهديه من  عاد هللا  هي بعاد هن تركاه

 تتذكرلن ها ا الكفا  ه ه ال هاوي لكم  ن تركتم هدااة هللا. أف  تذكرونهللا م  صا  كذل  

وقاالل ا   هي الكفاااماال هااي  احلياااةإال حيلتناال الااد يل  القرابااة فااال مياااة يف ااخاارة اا ت 
ماني ف يا هااا   لاه مرل  الل  ومل يهلانل إال الدهرمت   اااب  لحت  ا باا  لهكذا  ىل ا بد  وحنيل

هام إال ماا  إنمجاة لمناتاد  مان علامالقا ي  ومال هلام  اذلكميي  الااس فال مباده لال معااو 
 ظاا  مبا اق ل  ه. يظن ن

وإذا تتلى  تقرهعلايهم آ تنال  ينالت  لا احا  يف مشار الاااس لبعاث ممال كالن حناتهم 
يف هن بعاد اوا    إن كناتم صالوقنيهميا هم  ئتا ا  ابئنالإال أن قلل ا االيت قاب  ا اا اااي  البياا  

 بعثا  لمياة .

قااال هللا حييااايام    اعطااايكم احليااااة ابتااادامث  ياااتام  يف الاااد يامث آبمعاااام    همياااا ا  ل اشااا
ولاان أكثار النالس ال ليا هذا حمل اا  ل ااب  ال ريب فيهل جلا   إىل ي م القيلمةلاما ي بكم 

 ة تفكرهم.لق  يعلم ن

 و  ملك السملوات واألر  ف يا كما ق تم من هن الادهر ميياتكمويا م تقا م السالعة  اا ا
 الذان قال ا لعم  ا ابطال . ي مئذ خيسر املبطل نالقيامة 

وترى كل أمة جل ية  ت   ع ى الركب ل خ   لانا يكال أماة تُادعى إىل كتلهبال  الاذي ه للاه
 كناتم تعملا نهي والا  الاذي  اليا م جتالون مال ا بذل  الكتاسي لاقااي نام هللا ع ي اي لي زن عم 

 من خري لار.

هذا كتل نال  واا ان احلفظاةينطاق  اشا دعلايام ابحلاق   فاال الااد لالاااقص ااي ا إ  كناال
 من خري لار. مل كنتم تعمل ن كتب يف وا  الد يا   ستنسف



فيدللهم رهبم يف رمحته فيمل الذين آمن ا وعمل ا الللحللت  اليت ما اا امااةذلاك  اجنوخااي
 الظاهر. املبنيالفالح  ه  الف زيف الرمحة 

وأمل الذين كفروا  فيقاي نمأفلام تاان آ يت تُتلاى علايام فلساتاربم  تكا مت عان اجنمياان ااا
وكنتم ق مل  جمرمني . هذ بتم بتكذاب اااي 

وإذا قياال إن وعااد هللا لبعاااإ ابحااق   كاااائن ال حمالااةوالساالعة  القياماااةال ريااب فيهااال 
ومال أبهناا كائااة   ظان إال ظنال  ماا  إن  كاا ا  ناا  قلاتم مال  ادري مال السالعةلين  حمال  ل ش  

 ال اقني لاا اباخرةي للذا ال  عمل  و  ا. حنن آستيقنني
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و دا  ظ رسيئلت مال عملا ا هلم  والا  ساي ا  هعماانم وحال  هماااث هبام مال كال  ا  اه
 من العذاس. يستهلئ ن

وقيل   ل كفاالي م  نسالكم  ارتككم يف العاذاس كاأ كم مانايا ن  كمال  سايتم لقال  يا مام
 ادفع ن العذاس عاكم. النلر ومل لام من  صرينحم كم  وميواكمف م تعم  ا له  هذا

ذلام  الذي فع اا بكما   ساببأ اام   ها اا الكفاا  اختاذم آ ت هللا هالوا  م اللا  ااا
و ارتام  خادعتكماحليالة الاد يل  فتكاالبتم ع ي اا ل  تعم ا ا لآلخارةفاللي م ال خيرجا ن منهال  ماان

  بة.هي الاط ب ما م العت  لهي هن ار  ا  ام ابلت بة  ذ ال حمل ل ت وال هم يستعتب نالاا  

فلله احلمد ر  السملوات ور  األر  ر  العلملني . خالق مجي  ا ك ان لالع ا 

  وله الارب  الن طان القاهريف السملوات واألر  وه  العليل  الذي ال امغ باحلايم 
 يف كل تدبرياته.

 : سورة األحقاف 46

حم *  سم هللا الرمحن الرحيم ع يه لآله()ص ى هللا مل بني هللا لالرس ي . 

تناااليل  االاي هااذا   الاتاال   القاارآن  منااا هااماان هللا العلياال  الااذي الامغ ااباحلااايم  يف
 تدبري .

مااال للقنااال الساااملوات واألر  ومااال  ينهمااال إالا ابحلاااق  خ قاااا  مت بناااا  ابحلكماااة لهااا  ماااا اقتضااايه
 لاذين كفاروا عمال أ اذرواوافقاد  اي عااد هللا مادة ك هنماا  مسامى  لقا   أجالبا  واحلكمة 

 فال ا تم ن به. معرع نخم ف ا من عقاس هللا 

قاال أرأيااتم  هخاا لينماال تاادع ن ماان وون هللا  ماان ا صااااا أروين ماالذا للقاا ا ماان األر 
فاذا   اكن نم ال هذا  السملواتخ ق  يفاراكة  أم هلم درابف ل خ ق ا اي ا   ا يف ا  ض 

القارآني ليادي ع اى صاحة عبااوة ا صاااا  ائت ين  اتل  من قبل هاذاستحق ا العباوة لال ذا  ف ماذا ا



أو أاثرة  بقيةمن علم  ا للني تؤاد وع اكمإن كنتم صلوقني .يف هن ا صااا آنة 

 ومن أعلا  هكثر  الال  لاحنرافا  عن الطراق ممن يدع  اعبدمن وون هللا  هري هللامن 
هي  وهااامفاااان ا صاااااا مجااااو ال تعقااال لال تناااتجيب   يساااتنيب لاااه إىل يااا م القيلماااةالهي الصااام 
 ال اشعرلن  هنا مجاوا .  لفل نوعا  العباو لت   ا صااا  عن وعلئهما صااا 
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وإذا ُحشاار   مجااالناالس  يف القيامااةكاال  ا  هي ا صاااااهلاام  لعباوهااا   أعاادا  ن 
فاان اممااو  ذا ااعر كفار بعبااوة  كالفرينناا   عبالو مهي ا صاااا  وكال  االصام اضر صامبه 

 الكافر له.

وإذا تتلى  تقرهعليهم   ع ى الكفاآ تنل  ينلت   لا احاقالي الاذين كفاروا للحاق 
 اهر.ظ مبنيلليا مبعجلة  سحرمفع ي )قاي(  ملل جل هم هذال قرآن 

أم  بليق ل ن   هي الكفاافىاه  القارآن ل نابه كاذاب   )صا ى هللا ع ياه لآلاه(افرت  حممد
هي كياف هوارتئ ع اى االفارتا  لاحلااي هن  فا  ولاا ن ي مان هللا دايئل  فر ا   قل إن افىيته ىل هللا 

مان  فياهتادخ  ن  تفيضا ن أعلام آالهللا  ها هللا  ن عاقبين   تقد لا ه اتم ع اى وفا  عقاباه عاين 
لاااا اوة هللا هاااي  وااارا  اوعجااالة ع اااى ااااد  داااهيدا   ياااين و يااانامابهلل  كفاااى  اااهالطعااان يف القااارآن 

 بعباو  فال اعاو كم ابلعق بة. الرحيمون استغفر  وه  الغف ر )ص ى هللا ع يه لآله(الرس ي

  قل مل كنت  ادعل   وداادامان الرسال الناابقني فاأوع كم كماا وعا   بال هان  سا ي كالرسال
فان مشي ة هللا يف خ قه لمنتقب  م ال اع م اا  ال  ومل أوري مل يفعل ي وال  امالرسل ا مم النابقة 

 مبانيه اذ كم مان أبس هللا  إال مل ي حى إيا ومال أ  إال  اذيريف ق ك لعم ي  أتابعما  إنهللا 
 لا ح.

قل أرأيتم  هخ لينإن كلن لقرآن امن عند هللا وكفارم  اه وداهد دالهد مان  اين إسارائيل 
هي مثال القارآني أبن قااي  ن يف التا  اة ماا اصادق ماا يف القارآن  علاى مثلاهبعا من آمن مان الي ا و 

تكا مت  واستاربم  ه لود القرآن مطابقا  وا يف كتابه  ف منمن هم اي اوبده لاوعاو لسائر ا م   
الااذان ظ ماا ا ه فناا م ابلكفاار  إنا هللا ال يهاادي القاا م الظاالملنيهلنااتم هظ اام الااااس ميا ااذ  عاان اجنمياااني

 لالفناو ارتك م م  اض  ا عن احلق.

وقلي الذين كفروا للذين آمن ا  هي قال ا عن اوؤماني ليف اأهنملا  كالن  هاذا الاذي اادع ان



 ىل هذا ا ريي   ه ل  كان خريا   إليههي اوؤما ن  مل سبق  انفعا   لريا   ليه من اجنميان لالقرآن 
 فساايق ل ن هاااذاابلقاارآني  هناام   اتااادبرل ي هل عا اادلا  وإذ مل يهتااادوا  ااهلناابقااهم  ىل اجنميااان بااه 

 هساطري ا للني. قدميكذس   إفكالقرآن 

ومن قبله  قبل القرآنكتل  م سى  الت  اة يف ماي ك  ه  إململ ه اؤمت ب  ورمحة  ل ااسي
يف مااي ك  اه  )ع يه الناالا(بكتاس م سى  كتل  ملد القرآن  وهذالم  ذل  كفر الااس به 

  لسااال   عر يااال  ه ااالي ب ناااان العااارسليناااذر  ىاااا   مااان العقااااسالاااذين ظلمااا ا و شااارى  بشااااا ة
للمحسنني .الذان همنا ا يف الق ي لالعمل 

تقلم اإن الاذين قالل ا ر نال هللا مث اسا  مجعا ا باني الت مياد يف العقيادة لاالساتقامة يف العمال  فا
 لف ا  مط  س عا م. وال هم حيل  نمن العذاس  ل ف عليهم

أولئك أصحل  اجلنة لللدين  وائمنيفيهل جلا   آل كل  ا يعمل ن. 



 
 504الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 

   ووصاينل ا  سالن   الدياه إحساال ن  لي ماا  منااان  أبن حينا  محلتااه أماه كرهال  ووعاعته كرهاال 
ستة ها ر      ن دهرا  عن ال    ومحله وفلللهمبشقة لصع بةي للذا  ب ع يه اجنمنان  لي ما 

لهااي لقاا  اسااتحكاا  و لاا  أر عااني ساانةكماااي ق تااه   حااىت إذا  لاا  أداادهل حماال لساااتان ل ر ااال 
 ذ  علااى والااديه عماا   و دااار  عمتااك الااي أ عماات علاايأن أهنمااين  قاالي ر  أوزعااينالاارهي 

اوعال الصاالح ساا اي  يف  وأن أعمل صلحلل  ترعله وأصالح ي يف ذرياي عمة ال الدان  عمة ال لد هاضا  
 اواقاوان  لامر . وإين من املسلمني وع   لي  من سي ا   إين تبت إليكهلالوي 

 عملاا اأولئااك الااذين  تقباال عاانهم أحساان ماال  همناان قباا ي لعم  اامي هي  قب ااه أبمناان القباا ي
هه  اا  يف أصاحل  اجلناة غفرهاا نام لهام معادلولن  و تنالوز عان سايئل مفاجازا م همنن املا  

 وعد اللد  عدهم هذا لعدا  الخ ف فيه الذي كل  ا ي عدون .يف الد يا 

والذي  )  مبتده خ   )هللقلي ل الديه  ىل اجنميان  مياما وعيا أف لامل  بعدا  لكماي
 وقاد للاتمان القا  ل بعاإ  أن ألارجمان ال عاد  أتعادا ينفان )ه ( ك مة جنظ اا  الناخط 

 يسااتغيثلن هللالالاادا   ومهاالل  ىاارج همااد مااا م ماان القاا   ماان قبلاايا ماام  القاارونمضاا  
 آماانك ماة تضاجريهي انااال  لا    ويلااك اناأالن هللا الغا ، لاجنعا ااة بت فيقاه ل ميااني قااائ ني لاه

إال القاا ي ابلبعااإ  ماال هااذايف و اامااا  حااق فيقاا يابلبعااإ  إن وعااد هللاابهلل لالياا ا ااخاار 
 خرافادم لليا له مقيقة. أسل ري األولني

أولئك  هؤال  ا لالو الذان هذا اأهنمالذين حق   ابعليهم الق ي  هي ك مة العذاس
يف ة مج ااأماام قااد للاات   مضااماان قاابلهم ماان اجلاان وا  ااس  الااذان كااا  ا كااافران ابهلل لاوعاااو
إهنم كل  ا للسرين .قد خنرلا و ياهم لآخردم 

ولال  من اوؤمن لالكافرورجلت ممل عمل ا  مناب تفاال  هعماانموليا فيهم  اعطاي م
 وة يف العقاس.باقص يف الث اس هل زاي أعملهلم وهم ال يظلم نهللا ولا  

و  اذكااريااا م  هاا  اااا ا القياماااةيعاار  الاااذين كفاااروا علااى النااالر  اؤتااا ن  لي ااا فيقااااي نااام



أذهبااتم  آاااارمتيباالتام يف حيااالتام الااد يل   أبن هخاااذمت قنااطكم ما اااا يف الااد ياواساااتمتعتم هبااال 
العذاس الاذي فياه انا ان  فللي م جتلون عذا  اهل نمتتعتم لت ذذمت ابلطيبا  فما بقي لكم اي  ما ا 

آل كنتم تستاربون  بنابب تكا كميف األر   غاري احلاق   ذ ال حياق ل  ناان هن اتكا  وآال كناتم
 خترو ن عن طاعة هللا. تفسق ن
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واذكار  صاا ى هللا ع ياه لآلاه(اي حمماد( ألاال عالو  هي هاا و الاايب)بعااإ الاذي  )ع ياه النااالا
مجا  مقاف:  مال مرتفا  ولن امبال لها  لاو كاان  ق ماه ابألحقالفخ ا   إذ أ ذر ىل قبي ته عاو 

ومن همامه قبل زما ه  من  ني يديهاواذ لن  النذرمض   وقد للتانكاه عاو قرس عمان 
 تعبادوا إال هللا أالا ي قاائ ني هلل ا  الرسال ل قا ا (40)بعد هن ه سال يف زما اهي هل مبعا  قب اه لبعاد  للفه

  ن عبدمت هري . إين أللف عليام عذا  ي م عظيم

قااالل ا  اي هااا وأجئتنااال لتيفانااال  لتصااارفااعااان آهلتنااال  الااايت  عبااادها فيتنااال آااال تعاااد  مااان
 يف بي  العذاس. إن كنت من الللوقنيالعذاس 

قالي إ ال العلاام عناد هللا  ف اا  اع ام ال قاا  الصاا  لعاذابكمم مال أرساالت  اهوأ لغااا  ل منااا هان
 ابهلل لآبايته لبعذابه ون كذس لكفر. ولاين أراكم ق مل  جتهل نمب غ  ليكم 

فااا وااا هم العااذاس يف صاا  ة سااحاس لقااد ااااتد ماار اناا ا  قباال ذلاا  لملاال رأوه  العااذاس
 ممطاار  هااذا عاالر فرمااا   قاالل ا(  حناا  لاوا اام  مسااتقبل أوويااتهمسااحااب   علرعاال  او عاا و 

العاااذاس الاااذي  هااا  ماااللااايا ساااحااب   طااارا  ل مناااا   ااالميطااار فيااا و انااا ا  لخن اااص مااان هاااذا احلااار 
استعنلتم  ه  ط بتم تعجي ه ع يكمريح فيهل عذا  أليم . مؤ 

تدمر    د كال داي  مان الافا س لالاباا  لاحليا ان لهريهااأبمار رهبال فيصابح ا  ميتاني
هكاااذا  كاااذلكفقاااط بااادلن هن اك  ااا ا في اااا  إال مسااالكنهمهم الرائاااي  ذا واااا  ال يااارىحبياااإ 

جنلي الق م اجملرمني .الذان هورم ا ابلكفر لالعصيان 

ولقد مانلهم   هي عاوافيمل إن  مامانلكم فياه    هي وع ااا نام مان ا ما اي لالقا ة ماا
ق اا اب  ليف ماا ا  وأفئاادةلااريلا العاا   وأ لاالرا  ليناامع ا اااي   وجعلناال هلاام مسعاال  يعاال مث ااه لكاام 

 إذ ذ   انتعم  ها يف صالم م  فمل أ ىن عنهم مسعهم وال أ للرهم وال أفئد م من دي ا ايا  
هي  هباام ماال كاال  ا  ااه يسااتهلئ نماال  وحاال هولتااه    ت هللاااكاارلن  كاال  ا آبحاادون هناام 

                                                        
 الضمائر اوفروة ترو   ىل ه و )ع يه النالا(. (40)



ا  أبهنام عاذب ا ع اى كثارة قا دم لأبسا م فكياف بكام له ااتم العاذاس الاذي اسات لهلا باهي لهاذا ددااد ل كفا
 هقل ما م ق ة لأبسا .

ولقد أهلانل مل ح لام  اي ههل مكةمان القارى   الابالو كعااو لوا و لقا ا لا اث مياإ كا ا
عان كفارهم للكان واا  لعلهام يرجعا نكر انها ليعت لا ااا   وصرفنل اع تبالوهم يف هطرا  املارة 

  كااهم.هصرلا هه

فل ال  ف اللرهم   ماع م من العذاس ا صااا   الذين اختاذوا مان وون هللا قاراب  وال 
لقااا   اااللي العاااذاس  عااانهمت ااا  ااناااة   ااال عااال ابااادي مااان )قااارابان (  آهلاااةهن تقااارام  ىل هللا 

وذلك  االختاذإفاهم   كذاموملكال  ا يفاىون  اوع ا ا هن اجنلاه ع اى هللا مان ههناا ااركا  ي لمان
 الكاذس الااصر.
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و  اذكرإذ   زماانصرفنل  لوا اا  إليك  فرا  مجاعاة مان اجلان يساتمع ن القارآن فلمال
عاد قرا ته القرآن ببطن خن اة عااد ا صارافه مان الطاائف  )ص ى هللا ع يه لآله(مضر امن الايب  حضروه

فلمال اساكت ا ما   ناتم  ل قارآن  أ لات اقاي بعض م لابعا  قلل اقبل انجرة  ىل مكةي لذل  
مان امان  إىل قا مهما صارف ا  ول امن التاللة  )ص ى هللا ع يه لآله(مت القرآن أبن فر  الايب قضي
منذرين .ى ف هنم من الكفر لالعصيان 

  قلل ا   ق منل إ  مسعنل كتلاب  هي القرآنن  عاد م ساىأ لي م  لع  ام   اك  ا ا  عا ا ابونايح
يهادي إىل احلاق وإىل  رياق واا تقدماه مان الكتاب  ملدقل  ملل  ني يدياههل كا  ا ا  وا   )ع يه النالا(

 ال احنرا  فيه. مستقيم

ق منل أجيب ا واعي هللا     فيما ادع كم  ليه  )ص ى هللا ع يه لآله(حممداوآمنا ا  اه يغفار  هللا
لام من ذ   ام  هي من هذا امااوآبركم  مياعكممن عذا  أليم .مؤ  يف ااخرة 

 ومن ال آبب واعي هللا فليس آعنل يف األر  هي ال اقاد  هن اعجال هللا يف ا  ض أبن اف تاه
 أولئاكااصارل ه مان أبس هللا  أوليال ولن هللا  وليس لاه مان وو اهم  ال اتمكن هللا من عقابه 

 لا ح. مبنياحنرا  عن احلق  يف ع يالذان ال  يب ن واعي هللا 

أو مل يااروا  ه  اع ااام الكفااا  اواكااارلن ل بعااإ أن هللا الاااذي للااق الساااملوات واألر  ومل يعاااي
هي قاو  ا خ  ) ن( لالبا    قلورهي   اتعب يف خ قه نماي هي الذي اذ  القد ة العظيمة  خبلقهن
 لماه  ميا  او تى.  لى إ ه على كل دي  قديرل بعإ  ى أن حييي امل تىعلل تأكيد 

وياا م يعاار  الااذين كفااروا علااى الناالر  اقاادم ن  لي ااا بقصااد  وخااانم في اااي فيقاااي ناام ألاايس
 قاالل ا  لاى ور ناال هناام كاا  ا اق لاا ن يف الاد يا لينا  الاااا   ال كاذاب   ابحلاقالاذي تشاااهدلن  هاذا

 هي بنبب كفركم يف الد يا. فذوق ا العذا  آل كنتم تافرونهللا نم  قليه مق قنما  به   

فلصاارب  صاا ى هللا ع يااه لآلااه(اي  ساا ي هللا( كماال صاارب أولاا ا العاالم   هصااحاس العاالا لالثبااا
مان  كايهنم يا م يارون مال ي عادونأبن تط اب عاذاام عااوال   مان الرسال وال تساتعنل هلامالشاداد 

كااأن لبااث م يف الااد يا ساااعة لاماادة فقاااط   إال ساالعة ماان هناالر  ابقاا ا  مل يلبثاا اااخاارة  العااذاس يف



  ااا   هاااذا تب ياااغ لكاااام مااا  تاااتم احلجااااة ع ااايكمفهااال يهلاااك   لاعااااذس بعاااد الااابال إال القاااا م
ال ا ا و ن عن طاعة هللا بعد  متاا احلجة ع ي مي لاالستف اا يف مع  الافيي هي ال ا      الفلسق ن
 الفاسق ن.
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 )صلى هللا عليه وآله(: سورة محمد 47

الذين كفروا وصادوا عان سابيل هللا *  سم هللا الرمحن الرحيم  أبن ماعا ا الاااس عان اجنميااني هي
 احلنااااة كصااا ة الااارمم ل طعااااا الفقااارا   ن الكفااار مبطااال أعمااالهلمهبطااال هللا  أعااال ااا  ا له ااا  ا 

 لنعماي.

والذين آمن ا  ابهللوعمل ا الللحللت وآمن ا آل  الي على حممد  بكل ا مكااو  احلااي
عانهم سارت هللا ابلغفاران  رهبام كفاارِقبال  ه  احلاق مان )ص ى هللا ع يه لآله( ن ما  لي ع ى حممد 
 مانم يف و ياهم لهخراهم. سيئل م وأصلح ابهلم

ذلك   ي لالغفران نؤال  اجن الي  للا   سبب أن الذين كفروا اتبع ا البل ل وأن الذين
هللا للناالس ابااني  يضاار هكااذا  كااذلكالااذي وااا هم ماان قباال هللا  آمناا ا اتبعاا ا احلااق ماان رهباام

 هم انمي ليعت  الااس ام. أمثلهلم
فااإذا لقيااتم الاااذين كفااروا  هاتماا هم يف مااااي القتاااي  فضاار  الرقااال   ا عااااق م  اااراب  ا اارب

حاىت إذا أ  نتما هم  هكثارمت ماان القتال فاي مفاا هساارلهم لدادوا  همكما ا الا اث  هي احلباال
 وإمالا سر أبن تط ق ا سرام م بدلن فادا   منل   عدمتا ن ع ي م  فإملالذي ا اق به ل ال افرلا 
هاقانااا أبن تات اايي  أوزارهاال حااىت تضااع احلاار يف مقاباال  طالق اام  فاادا   تفاااولهم لأتخااذلا مااا م 

 ولااا  يشااال  هللا ال تلااار مااانهما مااار هكاااذا  ذلاااكلذلااا  أبن اضااا  اونااا م ن لالكفاااا  ساااالم م 
اواااؤماني   عضاااام  ااابعضليختااا   ليبلااا اابقاااي م ل(ماااركم حبااارام  ولاااانإبهالك ااام بااادلن قتااااي 

فلاان يضاال يف ام اااو ماان اوااؤماني  والااذين قتلاا ا يف ساابيل هللاابلكااافران فيظ اار اوطياا  ماان العاصااي 
 لن اضي  هللا ما عم  ا بل اثيب م ع ي ا. أعملهلم

سيهديهم  ىل طراق اماة ويللح ابهلم .مانم يف ااخرة 

ويدللهم اجلنة  يف ماي ك  هعرافهل هلم .يف الد يا 

أيهل الذين آمن ا إن تنلروا هللا    هي وااهينلركم  ع اى هعادائكمويثبات أقادامام  يف



 م اقف ا    لالصع اب .

والاااذين كفاااروا فتعسااال  هلااام   هي هالكاااا  نااامي لهاااذا وعاااا  ع اااي م ابناااالوأعااال  اااي  هللا 
أعملهلم .الصاحلة كاجنمنان لالص ة 

ذلك  اجن الي  عمانمأبهنم كره ا مال أ الي هللا  مان ا مكااافايحب  أعمالهلم  هبط  اا
 .ل  اثب م ع ي ا

أفلم يساريوا  ليناافر هاؤال  الكاافرلنيف األر  فينظاروا كياف كالن علقباة الاذين مان قابلهم 
 ومااار هللا علااايهممااان ا مااام الاااذان هه كااا اي فاااان اوناااافر اااار  آاث  بالوهااام لانااام  هخباااا  هالك ااام 

 لنابقة.همثاي ت   العق اب  اليت  لل  اب مم ا أمثلهلليف اونتقبل  وللالفرينهه ك م هللا 
ذلك  صر اوؤماني لتدمري الكافران ا   سبببأن هللا م ىل الذين آمن ا  انصارهم لاوتا ك
 ااصرهم. وأن الالفرين ال م ىل هلملشؤلهنم 
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إن هللا يدلل الذين آمنا ا وعملا ا اللالحللت جنالت جتاري مان حتتهال  حتا  هااجا ها لقصا  ها
األهنلر والذين كفروا يتمتع ن  مبتال الاد ياوأيكلا ن كمال  كال األ عالم  هااف ني عان العاقباة والنالر

 ل كافران. هلممالي  مث ى

وكيين  مبع  كم ا ل تكثري امن قرية هي أدد ق ة من قريتك  هي من مكةالي ألرجتاك 
 ادف  العذاس عا م. انلهم ف   صر هلمأهل )ص ى هللا ع يه لآله(فان ههل مكة هخرو ا الرس ي

أفمااان كااالن علاااى  يناااة  مجاااة لا اااحةمااان  قبااالر اااه   صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(كالرسااا ي( 
 واتبعااا ا أهااا ا همزاااان الشااايطان يف ه ظاااا هم هعماااانم الناااي ة  كمااان زيااان لاااه سااا   عملاااهلاوؤمااا ن 

 ا  ادم الافنية.

مثل  هي ماله ماين فيهل أهنلر من مل   ري آسناجلنة الي وعد املتق   هاري متغاري ابلعف  اة
وأهنلر مان لاب مل يتغاري  عماه  ف ام افنادوأهنالر مان مخار لاذة  لذااذة ال مثال مخار الاد يا للشالر ني

ه اا ال الف اكااه  ماان كاال الثمااراتيف اماااة  وهلاام فيهاال  ىالطااه الشاام   وأهناالر ماان عساال ملاافى
ومغفاارة يف اماااة اااذ  الاااعم  هفااراني فماان هاا  خالااد   ماان رهباام كماان هاا  لللااد يف الناالر وسااق ا ماال

 همشا هم. أمعل همذل  اوا  من ادة مرا ته  فقطعاداد احلرا ة  محيمل

ومنهم  من اواافقنيمن يستمع إليك  مني تتك محىت إذا لرج ا من عنداب  من اف ا
قلل ا للذين أوت ا العلام ني الع ماا  مان اواؤمامالذا قالي صا ى هللا ع ياه لآلاه(الرس ي(   آ فال  قبال

 هنام واا  ا  ا عاااوا  لسام هللا ق ا ام  أولئك الذين  باع هللا علاى قلا هبمساعةي اق ل ن ذل  است لا   
 بدي هن اتبع ا احلق. واتبع ا أه ا همبنمة الافاق 

والذين اهتدوا  قب  ا اناد  ل  اااافق ازاوهام  صا ى هللا ع ياه لآلاه(رس يكاالا ال( هادى 
 لفق م هللا ل تق  . وآاتهم تق اهماب    ع ى اند  لهدااة ودادة 

فهل ينظرون  ااتظر هؤال  اواافق نإال السلعة  القيامةأن  تيهم  غتة  فجأة  فقد جال
فمان  فايىلا شاقاق القمار لماا هاابه  )ص ى هللا ع يه لآلاه(عالئم ا اليت ما ا بعثة الرس ي  أدرا هل



 هي تذكرهم فال اافع م التذكر مياذا . ذكراهمالناعة  هلم إذا جل  مهان 

فلعلم أ ه ال إله إال هللا واستغفر لاذ بك   قاد سابق هن احلاواا  الضارل اة ل بادن اعادها ا  بياا
وللماؤمنني واملؤمنالت يف قبااي او ا  ذ باا   ذ با  هماا هللا تعاىل كمن اعد مدا  و اه وارض )ع ي م النالا(

منتقركم ابل يلي هل حمل عم كم يف الد يا لمصريكم يف  ومث اكما تشا كم ابلا ا   وهللا يعلم متقلبام
 ااخرة.
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ويق ي الذين آمنا ا  هي مان هظ ارلا اجنمياانلا ال  هاالللات سا رة  تااي أتماران ابلق فاإذا
اا   رأيات الاذين يف قلا هبم مار ا مار ابلقتااي  وذكار فيهال القتاليصارحية  أ للت س رة حمامة

من و ة قرس م تهي لاوراو  من امل تالذي هخذته الغش ة  ينظرون إليك  ظر املغشي عليهل فاق 
  للاي م اوكارل ي اقااي: هاذا مثااي مبعا فايوىل هلام ن مالت م تصبح كحالة احملتضر من ا ا   لاما  

 هلىل ل  هي للي  اوكرل ي هل مبع  هلىل نم.

لعة   أبن اطيع اوق ي معاروف  اق لا ن قا ال  معرلفاا  إبظ اا  او افقاة ل حارسفاإذا عالم 
 لاااالنابمتثااااي همااار   فلااا  صااادق ا هللاي هي عااالا هصاااحاس ا مااار ل قتااااي (41)بااااز األمااارواااد 

 و ياهم لآخردم. يف لريا  هلمالصدق 

فهل عسيتم  هي هل ات ق  مااكم اي معااار اوااافقنيإن تا ليتم  هعر اتم عان الادان لذهباتم
أن تفسدوا يف األر  وتقطع ا أرحلمام .هي ه تم ههل الفناو ال ههل القتاي 

أولئك  اواافق ن همالذين لعانهم هللا  هبعادهم عان  محتاهفيصامهم وأعماى أ لالرهم  هي
  م هصم عن  ال احلق لهعمى عن  كاة احلق.ترك

أفاا  يتااد رون القاارآن  أبن اتفكااارلا فيااه ماا  اعتااا لاأم علااى قلاا   أقفلهلااال  مجاا  قفاال فاااال
 ادخل ق  ام معا يه.

إن الاذين ارتادوا علاى أوابرهام   أبن كفارلا ق باا  ا لانفقاا ا ا كمان اروا  م لياا  وبار مان  عاد ماال
الافاااق  هلامزاان  الشاايطلن سا ي )صا ى هللا ع ياه لآلاه(حبقيقااة الرسا ي  هلام اهلادىظ ار  تباني

 يف ااماي. هلمهمدا  وأملىلالعصيان 

ذلك   التن ال لاجنماالاا   بناببأهنام  هي اوااافقنيقالل ا للاذين   ساياوهم الكفاا 
كرهاا ا مااال  ااالي هللا  هي كرهااا ا اجنساااالا لالااادانسااانطيعام يف  عاااض األمااار  التظااااهر ع اااى عااادالة ك

مااا اناار  بعضاا م  ىل بعااا  وهللا يعلاام إساارارهملالتشااكي  يف القاارآن  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(الرساا ي 
                                                        

 هي  نبة العلا  ىل ا مر بازي  ن ا مر ال اتصف ابلعلاي بل اامر اتصف به. (41)



 فيجازا م.

فايف إذا ت فتهم  هخذ  ه لام مامل ئاة يضر  ن وج ههم وأوابرهام  او ا ا  الايت كاا  ا
   اقات  ا ت قيا  ما م نا.

ذلااك  التاا يف اااذا احلااايا اا  بنااببأهناام  هي اواااافقنياتبعاا ا ماال أساا   هللا  ههضاابه
وكره ا رع ا ه  ا  أبن   افع  ا ما ار يه  فيحب  أعملهلم   هبط  ا ل  اثب م ع ى هعمانم احلناة

 كص ة الرمم لاجن فاق.

أم  باااالحسااااب  زعاااام الااااذين يف قلاااا هبم ماااار  الافاااااقأن لاااان خياااارج هللا أعااااغلهنم 
 لاوؤماني. )ص ى هللا ع يه لآله(ايب همقاوهم ل 
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ول   شل  ألرينلكهم  هي عرفااا  اي  سا ي هللا اوااافقني بادالئل تادي ع اى  فااق مفلعارفتهم 
كيفية كالم م فان يف كالم م التا ا     ولتعرفنهم يف حلن الق يبعالمادم   سيملهمبعد هن ه اااك م 

 فيجازاكم ع ي ا. وهللا يعلم أعمللامرافا  لاحن

ولنبلا  ام    هي خنتا  كم ابم ااو لحناحاىت  علاام  اظ ار ع مااا  ىل عاا  ا اا ج اجمللهاادين
هي ما تق ل  اه عان ه فناكم: أب كام مؤماا ن صاابرلن  و بل  ألبلركمع ى الشدائد  منام واللل رين

 ال.باهدلني منتحن هل هذا الكالا صدق ها 

إن الاااذين كفاااروا وصااادوا عااان سااابيل هللا  أبن ماعااا ا الاااااس عااان سااا    طرااااق احلاااق ودااالق ا
 )ص ى هللا ع يه لآله(أبن ع م ا بصدق الرس ي  هلم اهلدىظ ر  من  عد مل تبنيخالف    الرس ي

  لاان يضااروا هللا داايئل  ل منااا اضاارلن ه فناا م وساايحب  ابطاال هللاأعماالهلم فاارهم احلناااة بناابب ك
 ل فاق م.

أيهل الذين آمن ا أ يع ا هللا وأ يع ا الرس ي وال تبطل ا أعمللام   .احلناة ابلش  لالافاق 

إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل هللا مث ملت ا وهم كفلر  أبن   ات ب افلن يغفر هللا هلام  ن 
 الكافر اوعا د ال هفران له.

فا   ناا ا ن التضاعف ا ها ااا اونا م وتاادع ا إىل السالم   اند ااةي هي التادع ا  ىل ذلااو 
 أعماللاملان ااقصاكم هوار  ولان ياىكمانصاركم  وهللا معاامقا ة لعادة  أ تم األعلا ناحلاي 

 فان الالزا حما بة الكافران  ول  مقاق احلق ل  قاذ اوظ  مني من براان احلكاا امائران.

 إ ال احليالة الاد يل لعاب وهلا ا ا  اي اجن نااان عان اوقصادي فاال تروحا ا الاد يا ما  ال تقااات  ا ما
وإن تؤمن ا وتتق ا  الكفر لالعصيانيؤتام  اعطكم هللاأج ركم  ا اس هعمالكموال يسايلام 
 م  تفرلا خ فا  لحتفظا  ع ى ا م اي. أم الامهللا 

إن يسااايلام هل ل هللا هي  ن اناااألكم هن تعطااا ا مجيااا  همااا الكم يف سااابيفااايحفام  ااادكم  
همقااوكم ع ااى الاداني للااذا ال  أعااغل امالبخال  وخيارجل  تبااذل ا  تب لا ابط اب كال هماا الكم 



 اك فكم تك يفا ااقا  ا وب احنرافكمي تفضال  ماه.

هااال  ل تابياااهأ اااتم هاااؤال  تااادع ن لتنفقااا ا يف سااابيل هللا   بعاااا همااا الكم  وااال ام ااااو لهاااري
 من يب ل فإ ل يب ل عن  فسهفمنام من يب ل و  ن  ر  البخل اع و  ىل  فنه وهللا الغين  عن

تعر ا ا عان اتباال  وإن تت لا افأمركم ابجن فاق  وال هن اغاايكم مان الثا اس  وأ تم الفقرا هم الكم 
 لآلااه()صاا ى هللا ع يااه  ىل الااااس آخااران مطيعااني هلل لالرس ي ق ماال  اباادلكم هللا  يسااتبديهلاماار هللا 

ريكم مث ال يا   ا أمثللام   صا ى هللا ع ياه لآلاه(يف الت ك عن الطاعةي بل هام مطيعا ن هلل لالرسا ي( 
 فيما همرا.
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 : سورة الفتح 48

إ  فتحناال لاك *  سام هللا الاارمحن الاارحيم  قضااياا لاا  ابلفااتح  فتحال  مبيناال  ظاااهرا ي لاوااراو فااتح
 ة.مك

ليغفر لك هللا  فان الفتح سبب  ن اغفر ل  ههل مكة ما زعم   مان ذ با  كافاي آنات م لماا
 مال تقادم مان ذ باكهابهي ميإ  ن الااس اغفرلن ل ن طان معاصيه النابقة  لي م  ذا سيطر لهمنن 

بياااة إبعطائااا  النااايطرة ع اااى املاااارة العر  وياااتم  عمتاااه علياااكعااان انجااارة  ومااال  لااارقبااال انجااارة 
  ويهديك صرا ل  مساتقيمل   اثبتا  ع ياهي  ن اجن ناان يف كال اا ا حيتااج  ىل هداااة وداادة لكاذل  يف

 كل عمل.

  وينلااراب هللا  لاارا  علياالا  فااان  صاار  ع ااى مكااة ا وااب  صاار  الكاماال الااذي ال ذي بعااد  عاان
 الااس.

هاا  الااذي أ االي الساااينة  الطمأ ياااة   يف قلاا   املااؤمنني لياالواووا إ اال   مبااا ه االي ع ياا مااع
اوالئكاة لامان لقنام مان  و  جنا و الساملوات واألر النابق فان اجنميان م كة له مراتاب  إ لهنم

 يف تدبري . حايملبكل اي   وكلن هللا عليمل  الااس لسائر الكائاا  فيتمكن من  صر من اشا  

حتاا  قصاا  ها لهاااجا ها  ي ماان حتتهااللياادلل املااؤمنني واملؤمناالت جناالت جتاار ل منااا زاوهاام  مياااان  
األهنلر لللدين  وائمنيفيهل ويافر عنهم سيئل م  هي ميحي اوكلن ذلك  الث اس  عند هللا ف زا

 هي ف زا  عظيما  عاد هللا. عظيمل  

ويعاااذ  املنااالفقني واملنلفقااالت  صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(فاااان اوااااافق اتاااأذ  مااان تقااادا الرسااا ي( 
ملشركلتواملشركني وا  ابلغ بة لالنيطرة ع ي م  الظل ني اب  ظان السا  أبن هللا ال ااصار واااه ل بياه
  علااايهم وائااارة السااا  هي تااادل  ع اااي م الف ااا  بااادائرة ساااي ة لهاااذا وعاااا  ع اااي م و ضاااب هللا علااايهم

ََ هي و ام. وأعد هلم جهنم وسل ت ملرياطروهم عن  محته  ولعنهم  حمال 

واألر  وكلن هللا عليلا   و  جن و السملوات  فيما ه اوحايمل . يف تدابري 



  إ  أرساااالنلاب داااالهدا  ع ااااى همتاااا  مبااااا افع اااا ن تشاااا د ع ااااي م ااااا ا القيامااااة  ومبشاااارا  ابماااااة
  و ذيرا . ابلاا 

لتؤمن ا اب  ورس له  ها ا الااسوتعلروه  هي تاصارلا هللاوتا قروه    تعظماوتسابح ه 
 عصرا . وأصي صباما    ارة   يق به تاله   عما ال ا
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إن الذين يبليع  ك  كااااة   )صا ى هللا ع ياه لآلاه(لالبيعة هن ميد الشخص اد  ماوة بياد الرسا ي

   ااه إ اال يبااليع ن هللالاوااراو هاااا بيعااة احلدابيااة  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(عاان ه ااه ابل كاال اااي  ل رساا ي 
متثياال  يااد هللا فاا   أيااديهمهااي طاعااة هللا  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(اوقصاا و ابلبيعااة ل ن طاعااة الرساا ي 
 قاا البيعاة  فمان  اا مااي البيعاة بياد هللا  )صا ى هللا ع ياه لآلاه(ل تأكيد ميإ اب   اد الرسا ي 

فإ اال ينااا  علااى  فسااه  ذ  اار  الاكااإ اعاا و  ىل  فنااه وماان أوىف ا  اباا  ع ااى ال فاا آاال علهااد
أجارا  يف ااخارة  هللا فسايؤتيه  ز يف الضمري افرل  ا فا لالضمي لهاا القارا ة ع اى الضام  عليهُ 

 ه  اماة. عظيمل  
سيق ي لك امل لف ن ص ى هللا ع يه لآلاه(الذان خ اف م  عف اليقني ف م ىرو ا م  الرس ي( 

)صا ى هللا ههال الباوااة الاذان كاان نام ما  الاايب  عارا مان األ ىل مكة عاا احلدابية خ فا  من الكفا  
الذان كاا  وأهل  اليت كاا بصدو  صالم ا  أم النلعن ا رلج مع   دغلتنلم ف  ع يه لآله(

يق لااا ن اط اااب هن اغفااار هللا لااااا قعااا وان عااان ا ااارلج معااا   فلساااتغفر لنااال ااادا ا م ل قااا ا حبااا ائج م 
قال فمان  لاك لاام مان هللا دايئل   ن عدا خارلو م كاان خ فاا  ال ااغال   أبلسنتهم مل ليس يف قل هبم

هي من مياعكم عن مراو هللا  ن ه او بكم  اقال  ار  فماا فائادة فارا كم مان ا ارلج ما   إن أراو  ام عرا  
ياان وا  هاذا لتتمايم الكاالا لب أو أراو  ام  فعل  م  هن هللا منيطر ع يكم  )ص ى هللا ع يه لآله(الايب 

من التخ ف عن الاايب   ل كلن هللا آل تعمل نالقاعدة الك ية ل ن   اكن ه  ابلذا  حمل االستش او 
 فيجازاكم ع يه. لبرياخ فا   )ص ى هللا ع يه لآله(

ل ظننتم   ها ا ا عاراس  أن لان ينقلاب الرسا ي واملؤمنا ن إىل أهلايهم أ ادا  ال اروعا ني  ن
 قل  ام وظننتم ظان السا  يف الظن  ذلكالشيطان  زااه وزين  خترو ا  الكفا  سيقت  هنم للذا

مجاا  ابئاااري هي هااالكنيي بناابب خت فكاام عااان  وكناااتم ق ماال   اا را )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(اااال  الرس ي
 .)ص ى هللا ع يه لآله(الرس ي 
 ومن مل يؤمن اب  ورس له فإ  أعتد  هيأانللالفرين سعريا ا  نب.ان ا  ذ 
 و  ملك السملوات واألر  فيادبرمها كياف اشاا  مناب اوصا حة  يغفار ملان يشال  ويعاذ
 فقد سبق   محته هضبه. رحيملكثري الغفران   وكلن هللا  ف رامن استحق العقاس  من يشل 



سااايق ي امل لفااا ن  يف عااااا احلدابياااة  )صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(الاااذان خت فااا ا عااان الرسااا ي إذا
)صاا ى هللا ع يااه لاوااراو هاااائم خياا ي  ذ الااايب  لتيلااذوهلهاااائم  إىل مغاالمها ااا اوناا م ن  لقااتما ط

وااا  واا  عاان احلدابيااة هاال  خياا  مباان ااا د احلدابيااة ففتح ااا لخصاا م بغاائم ااا ولن ماان ساا اهم  لآلااه(
 ذرو  وع انتبعام   يف الغلل لهخذ الغايمةيريدون أن يبدل ا كا م هللا ن هللا لعاد هصاحاس فاا

 في  قل لن تتبع  احلدابية بغاائم خي  ولن من س اهم فاعطا  اوخ فني من الغاائم تبدال لكالا هللا 
قباااال عااا وان ماااان احلدابيااااة  قااالي هللا ماااان قبااالهكااااذا ل)كااام( ل خطاااااس  كاااذلاميف معااا  الا ااااي 

فسيق ل ن  هي اوخ ف نل حتسدو نل   هن  شا ككم يف الغايمة ل  ليا كاذل  ل منااكال  ا 
ما اي فان هذا العمال ا واب هن ال  إال قلي ال اف م ن احلكم لاوصا   ال يفقه نهي اوخ ف ن 

 خ فا  من هن اصيبه احلرمان. )ص ى هللا ع يه لآله(اتخ ف همد من بعدم عن هلامر الرس ي



 
 513الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

  ساااتدع نقااال للم لفاااني مااان األعااارا  فيماااا بعااادإىل قااا م أوي أبس داااديد  هصاااحاس قااا ة
أبن ختريلهم بني ا مران من اجنساالا  تقلتل هنم أو يسلم نلمراس يف احلرسي كثقيف له ازن لهريمها 

)صا ى إبواباة الرسا ي  فإن تطيع ا )ص ى هللا ع يه لآله(هل القتايي لذل  لاقض م الع د م  الرس ي 
 وإن تت لااا اهايماااة يف الاااد يا لاااا ااب  يف ااخااارة  ياااؤتام هللا أجااارا  حسااانل  القتااااي   ىل هللا ع ياااه لآلاااه(

 مؤوا . يعذ ام عذااب  أليمل  يف احلدابية  كمل ت ليتم من قبلتعر  ا عن القتاي 

لااااااااااايس علاااااااااااى األعماااااااااااى حااااااااااارج  ااااااااااايق يف تااااااااااار  ام ااااااااااااو  وال علاااااااااااى األعااااااااااارج حااااااااااارج 
 حرج ومن يطع هللا ورس له يدلله جنلت جتري من حتتهلو الذي اصعب ع يه ام ا وال على املريض
يعذ اه عاذااب   )صا ى هللا ع ياه لآلاه(اعارض عان هلامار هللا لالرسا ي  األهنلر ومن يتا يحت  هاجا ها 

 مؤوا . أليمل  
لقد رعي هللا عن املؤمنني إذ يبليع  ك ص ى هللا ع يه لآله(اي  س ي هللا( حتت الشنرة  اليت
يف هصااحابه  واال العماارةي لوااا لصاال  ىل  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(يف احلدابيااةي فقااد خاارج الرس ي كا اا 

احلدابيااة لهااي م  اا  قاارس مكااة ه ساال بعااا هصااحابه  ىل قااراش ىاا هم ه ااه   (  ل قتااايي فشااال بااني 
خااذ ل خاا  لمجاا  هصااحابه له )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(اوناا مني هن ماان ذهااب  ىل قااراش قمتاالي فغضااب الايب

)صا ى هللا ما م بيعة اث ية لقتااي قاراشي لكان قراشاا  واا ع ما ا اب ا  ه سا  ا بعضا م ل مفال اة ما  الاايب 
يف الرواا ل لافااي   ىل مكااة يف العاااا اوقباالي لتبااني هن اجنااااعة كا اا  ابط ااةي لبعااد احلدابيااة  ع يااه لآلااه(
مان صادق الاياة ل قتااي  مال يف قلا هبمهللا  فعلام ىل خيا  لفتح اا  )ص ى هللا ع يه لآله(ذهب الايب

في لي الساينة  النك ن لالطمأ ياةعليهم وأاثهبم  هعطاهم اا اس صادق مفتحال  قريبال  ها  فاتح
 خي .

و  هاثاممغلم  هاائم  كثرية  أيلذوهنل وكلن هللا عليلا  يف س طا ه  حايمل .يف هفعاله 

وعدكم هللا مغلم يف اونتقبل  من اوشركني لهريهمكثارية   لاذوهنل فعنال لاام هاذه  هااائم
فان ا  و خي  لم فا هم   اقد لا ع ى  أيدي النلس عنامما   وكفخي  هعطاكم  ايها عاوال  

عالماة ع ااى صادق ا الرساا ي  آياةهااذ  الغااائم العاو ااة  ولتاا ن )صا ى هللا ع يااه لآلاه(مقاب اة الايب
 ويهاديامفااهنم اوناتفيدلن ما اا  للمؤمننيلعدهم خ صا  كما لعد ميإ  )ص ى هللا ع يه لآله(



 .صرا ل  مستقيمل  اثبتكم ع ى اندااة 

و  لعدكم هللا مغامنألرى   عاو ة هاضا  كغاائم خيمل تقدروا عليهل  بعد قاد أحال 
 .قديراوكلن هللا على كل دي  ميإ ع م ه كم أتخذلهنا عن قراب  هللا هبلاست ىل 

ول  قلتلام الذين كفروا  من ههل مكة يف احلدابيةل ل ا األوابر  اهنلم امث ال آبدون وليل 
ااصرهمي ل منا همر هللا ابلص ح مع مي   ه تعاىل ه او فتح ا بادلن   اقاة  وال  لرياا ي همرهم حبفظ م 
 وا لبدلن و د.

ساااانة هللا  هي ساااان هللا ه بااااة ه بيااااا   ساااااة قااااد للااااتالااااي   مضااااماااان قباااال  يف سااااائر
 تغيريا . ولن جتد لسنة هللا تبدي ميإ  صرهم ع ى الكفا   )ع ي م النالا(ا  بيا 
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وهاا  الاااذي كااف   مااااأيااديهم   هي الكفااااعاانام وأياااديام عاانهم  أبن هناااى عاان قتاااانم

اابطن ماااة  بيااة هي واخ  اااي لاوااراو بااه احلداماان  عااد أن أظفااركم علاايهم  ميااإ   ااه خاارج مجاا  ماان
مجاعاة مان هصاحابه ف لما هم  )ص ى هللا ع يه لآله(فأ سل الايب  )ص ى هللا ع يه لآله(الكفا  حملا بة الايب 

  ازاكم ع يه. وكلن هللا آل تعمل ن  لريالع م ا ه ه ال طاقة نم ابون مني 
هم  ههل مكةالذين كفروا وصدوكم  ماع كم ها ا اون م نعان املساند احلارام  يف عااا

ا  عاا اليت كا ا  معكام م اداة  اهلديصدلا  واحلدابية ف م (ذ  ا لدخ لكم  لي ا  وا  اوااس  
مكا ه اوع  و لاحر   أن يبل  حمله ا عا  ماع   ماعا   معا فل   ىل الكعبة  ول ذحب ا يف ماي ك  ه 

  تعرفاا هم أبعيااائ م  مل تعلماا هميف مكااة  ولاا ال رجاالي مؤمناا ن و ساال  مؤمناالتلذحبااه لهاا  مكااة 
هي لا ال خمافاة لطايكم ا هي قات كم ا ل منا مني يف مكاةي  ذا صاا    أن تطئا همالخاتالط م ابلكفاا  
تبعااة ك االلا الداااة لالكفااا ة  معاارةماان و ااة هلل اا  اوناا مني  فتلاايبام ماانهماحملا بااة يف احلدابيااة 

ماكمي متع ق با )تط ا هم(ي لوا اس )لا ال( مقاد  هي  ذن هللا لكام يف قتااي ههال   غري علمأسف لالت
ع ااة هخاار  لعاادا  ذهناام يف القتااايي لهاا  وخاا ي الااااس يف اجنسااالاي  ن صاا ح احلدابيااة  لياادللمكااة 

لكافر مان اواؤمن تفرق ا لمتيل ا هللا يف رمحته من يشل  ل  تليل اصا  سببا  لدخ ي مجاعا  يف اجنسالا 
 مؤوا  بقت  م لهسرهم. الذين كفروا منهم عذااب  أليملإبوازة القتل لالقتاي  لعذ نليف مكة 
إذ   اذكااار زمااااانجعااال الاااذين كفاااروا  مااان ههااال مكاااةيف قلااا هبم احلمياااة  العصااابية محياااة
تااال يف هماااد آاب ان مكاااة ب ااادان لقاااد ق )صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(مياااإ قاااال ا كياااف اااادخل حمماااد  اجللهلياااة

 فاي لي هللا سااينتهل خ ا ااا لاحلااي هن احلا  لالعمارة ال ارتبطاان ابواازعاا  ا ما  يف عار  الكفاا  ا 
الصاا حي خ  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه( هناام هاااو ا ميااإ ه او الااايب  علااى رساا له وعلااى املااؤمننيطمأ ياتااه 

ان اتقااا ا  وألااالمهم كلماااة التقااا ى ع ياااه لآلاااه( )صااا ى هللاهساااكن هللا ق ااا ام مااا    ااا ا مباااا ه او الرس ي
كاا  ا   وابلتقا   مان هاريهم  أحق هبلهي اون م ن  وكل  ا )ص ى هللا ع يه لآله(معصية الرس ي

أهلهل    هي ههل التقوكلن هللا  ال دي  عليمل  صا ى هللا فع م صدق  يادم ل طاعت م ل رسا ي(
 .ع يه لآله(
 الاارؤ لقااد صااد  هللا رساا له  قباال احلدابيااة ه ااه  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(اوااااا الااذي  آ  الرساا ي

وخل مكة لهو  اوااس  فقص  كاي  ع ى هصحابهي لواا ه او الصا ح قااي بعاا ا صاحاس فاأان  كاي  
:   اه سايك ن يف اوناتقبل ا ل  هقال لكام ه اه يف هاذا العااا ا لكاان  )صا ى هللا ع ياه لآلاه(اي  س ي هللاي قاي



صادقا  مت بناا  ابحلاقي  ابحلاق ذ وخال مكاة بعاد ذلا  لهوا  اوااسا   )ص ى هللا ع ياه لآلاه(ا قاي كم
هي ها اا اونا م ن لتادخ ن يف  لتادللنفالصدق مطابقة الشي  ل  اق ي لاحلق مطابقاة ال اقا  ل شاي  

يف  دال  هللا آمنانياملساند احلارام إن  كاي صااوقة ا  )صا ى هللا ع ياه لآلاه(اوناتقبل ا كماا  ه  الرس ي
هاا  هخااذ بعااا الشااعر لالظفااري لهماادمها ساابب التح ياال عاان  حملقااني رؤوسااام ومقلاارينماااي هماان 
من احلكمة يف أتخري وخ لكم مكة  مل مل تعلم اهللا  فعلمأتكيدا  لا )آماني(  ال ختلف ناجنمراا 

فنعل من وون ذلك  قبل وخ ي مكة  فتحل  قريبل . ه  فتح خي 
ه   هللاالذي أرسل رس له ابهلدى  هي م  ما ا دي الااس كالقرآنووين احلق  اجنسالا

ليظهااره  هي اغ ااب وااااه لهاا  اجنسااالاعلااى الاادين كلااه   كاال ا واينوكفااى اب  دااهيدا   ااااهدا
 ع ى هن ما لعد  سيك ن ال حمالة.
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 معااه أداادا حممااد رساا ي هللا والااذين  مجاا  ااادادعلااى الافاالر رمحاال   ياانهم  ااارمم بعضاا م
زايوة ا اباه  فضا   مان هللا ورعا ا اط با ن  يبتغا نمج   اك  لسااود  تراهم ركعل  سندابعضا  
ال صاف  ذلاككاحملل ا شن يف امب اة   يف وج ههم من أ ر السن وعالمت م  سيملهمل  ا  

فقاااد عمرافااا ا يف  يف التااا راة وماااثلهم يف ا جنيااالالاااذي اعرفااا ن باااه  ماااثلهم  خلاواااذك  : )هاااادا ...( 
فقااا   الااال لم الشاااطأ  فااا زرهفراخاااه  ألااارج داااطيه باااا   كااالراالكتاااابني ااااذ  ا لصاااا  ف ااام 

فلسااتغلظ   صااا  ه يظااافلساات ى  اسااتقاا الاال لعلااى ساا قه   مجاا  ساااقي أبن صااا  حمكمااا  قاا اي
يعنب  ذل  الل ل رااالال  صا ى هللا ع ياه لآلاه(الالا عني السات ائه له ظتاهي للواه الشابه هن الاايب( 

وعاااى لماااد ي خ كثااارلا لقااا لا مااا  هن الرائاااي اعجاااب مااان كثاااردم لقااا دم لمنااان عم  ااامي ل مناااا فعااال هللا 
فاااهنم هعاادا  هللا فأهاااظ م هللا ابوناا مني  الافاالرهي بنااب اوناا مني  ليغاايظ هباامابوناا مني ذلاا  

 هللا الاذين آمنا ا وعملا ا اللالحللت مانهموعاد  مان اونا مني ا  ن مجاعاة ماا م كاا  ا مااافقني ف اايا
 يف ااخرة. وأجرا  عظيملهفراان  لذ  ام  مغفرةال عد نم ا 
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أيهل الذين آمن ا ال تقدم ا *  سم هللا الرمحن الرحيم    بق ي هل فعالاني يادي هللا ورسا له  
هي ال تعج اا ا أبماار قباال  ذهنمااا فيااهي لا صاال هن هماااا اجن نااان اكاا ن بااني اداهيللااذا اسااتعري بااني الياادان 

 أبفعالكم. عليمأبق الكم  واتق ا هللا إن هللا مسيعلنماا 

أيهل الذين آمن ا ال ترفع ا أص اتام ف   ص ت النق    فاذا ك متم   الاكن ص تكم ه ف  من
هي كماااا   ااار همااادكم يف  وال جتهاااروا لااه ابلقااا ي كنهااار  عضاااام لاابعض ع ياااه لآلاااه( )صاا ى هللاص ته

هصااا اتكمي كماااا اابغاااي عااااد  )صاا ى هللا ع ياااه لآلاااه(الكااالا  ذا تك ااام مااا  ااخاااري بااال اخفضااا ا عااااد الايب
احلنااة بنابب  أعماللامتبطال  حتاب ال  أنالعظما  فا ه مرتبة من االمرتاا لالتكرميي لذل  لا 

 ال تف م ن ههنا همبط . وأ تم ال تشعرونالص   هل ام ر  ف  

إن الاذين يغضا ن  ىفضا نأصا ا م عناد رسا ي هللا  واالال  لاه  أولئاك الاذين اماتحن هللا



وأجار هفاران لاذ  ام  هلام مغفارةاخت ها فرآها ههاال  ل تقا  ي للاذا مااح التقا   ناا  قل هبم للتق ى
 يف ااخرة. عظيم

ذين ينلوو ااك ماان ورا  احلنااراتإن الاا   يف هرفتااه بعااد  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(كااا  ا (تاا ن لالااايب
  اه خمال اباواسي للعال اجنتياان ب فاظ  أكثارهم ال يعقلا نفيصيح ن من ل ا  البااس اي حمماد اي حمماد 

 )ا كثر(  ول هن بعض م كا  ا مغر ني يف ذل .
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  أهناام صااربوا حااىت ختاارج إلاايهمولاا   باادلن هن اااااوللااالن لااريا  هلاام  ماان االسااتعجاي وااا يف
 للذا الاعاو  م ابلعقاس.رحيمون  س  وهللا  ف رالص  من مفظ ااواس 

أيهاال الااذين آمناا ا إن جاال كم فلسااق  نبااي     ااافتبيناا ا  اط باا ا بيااان صاادقه لكذبااه لال ترتباا ا
 جبهللاة ان لااي الفاساق ع اي م  ق مال  مبكارل   تلايب اال  أن  ا  لذلا  لاا ا ار ع ى خ   ف

مني تباني    ومنيمن  صابة الق ا اب ذ   فتلبح ا على مل فعلتميف ماي ك  كم واه ني همرهم 
كذس الفاسقي لقد لاى ال ليد الفاسق ع ى باين اوصاط ق كاذاب  فاأ او مجا  مان اونا مني اال تقااا ماا م 

ذلا  فاللا  ااااة انهياة عان االساتعجاي ل  اه ا الا ع اي م اتباال  )ص ى هللا ع ياه لآلاه(لط ب ا من الرس ي 
 اتبال آ ائ م. )ص ى هللا ع يه لآله(ال هن اط ب ا من الرس ي  )ص ى هللا ع يه لآله(الرس ي 

واعلماا ا أن فاايام رساا ي هللا لاا  يطاايعام يف كثااري ماان األماار   هاكاام فيااه الااذي ترااادلن هن اتباا 
لعنتم  لقعتم يف العا  لاوشقةولان  بيان لعذ  اون مني مياإ اساتعج  ا يف تصاداق ا ا  فااهنم

هللا ابال تقااا مان القا ا  )صا ى هللا ع ياه لآلاه(من فراث مب م ل ميان لكراهت م الكفار هااا لا ع اى الاايب 
ا اارلج عاان الطاعااة  الافاار والفساا   يف قلاا  ام وكااره إلاايامهي اجنميااان  حبااب إلاايام ا  االن وزينااه

والعليلن أولئك  اونتثا نهم الراددون .او تدلن الذان نم  اد فكري 

فض   من هللا  مبب لكر  فضال  لزايوة ماه تعاىل ال ابستحقاقكمو عمة  ماه ع ايكم وهللا
 يف هلامر  ل  اهيه. حايمأبم اي اوؤماني  عليم

وإن  لئفتاالن صاا ى هللا ع يااه تااان كمااا مااد، بااني ا لس لا اال ج ع ااى ع ااد  ساا ي هللا مجاع(
ابلاصح لوع دم  ىل الروا ل  ىل ما ازان الشاراعة  فيصلح ا  ينهملتقات  ا  من املؤمنني اقتتل ا لآله(
فااإن  غاات  تعااد  بعااد الاصااحإحاادامهل علااى األلاارى فقاالتل ا  ها ااا اوناا م ن الطائفااة الااي تبغااي

 وع  الطائفة اوعتداة  فإن فل تيف الص ح لالر    حلكم الشرل  إىل أمر هللاترو   حىت تفي 
فيصلح ا  ينهمل ابلعادي  أبن أتخاذلا مان الظاا  ما ماا وااة اوظ ا ا لماا هاابه ذلا ي ال مبثال ا مكااا

 .إن هللا حيب املقسطنياعدل ا يف كل همر  وأقسط ااالعتباطية لالعاوا  القب ية 

إ ااال املؤمنااا ن إلااا ة   كاااأن الااادان هس نااام ف ااام  خااا ة يف الااادانفيصااالح ا  اااني ألااا يام  ذا 



 بتق اكم. واتق ا هللا لعلام ترمح نختاصما 

أيهل الذين آمن ا ال يس ر ق م    واي من ق م عساى  لعالأن يا  ا ا  هي اوناخ  لن
لريا  منهم  ا م   الد ي اة من الناخراني عاد هللا فكيف انخرهم لبعا وال  سل  من  سل  عسى

وال تنال لوا ال اعيب بعضكم بعضا  فان اوؤماني كاافا لامادة  أن يان لريا  منهن وال تلملوا أ فسام
ا اارلج عاان  الفساا  هي العالمااة   اائس االساامال ااادع  بعضااكم بعضااا  ب قااب اكرهااه  ابأللقاال 
ماني ال تعم ا ا ع اى ه فناكم عالماة الفناق بنابب التااابل فا كم ميإ كاتم ماؤ   عد ا  لنطاعة هللا 
 ه فن م بتعراض ا ل عقاس. فيولئك هم الظلمل نمن هذ  اوعاصي  ومن مل يتباب لقاس 
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أيهاال الااذين آمناا ا اجتنباا ا كثااريا  ماان الظاان    هي ظاان الناا  ي فا ااه الكثااري يف ظااا ن اجن ناااني
ال تبحث ا  وال جتسس امعصية  إن  عض الظن إمثابل الظن احلنن كحنن الظن ابهلل لابوؤماني مق

أحيااب لالغيبااة هااي ذكاار  هخااا  يف هيبتااه مبااا اكاار   وال يغتااب  عضااام  عضاالعاان عاا  ا  اوناا مني 
ائااب يف ماااي ماا   ا  ي فعر ااه ك حمااهي لهيبتااه كاااو  ي   ااه الغ أحاادكم أن أيكاال حلاام أليااه ميتاال

واتقاا ا هللا إن هللا  كمااا كاارهتم ذلاا  فاااكره ا الغيبااة  هنااا  ظااري  فارهتماا هلاوياا  كالمهااا ال اشااعران 
 للذا ال اعاو كم ابلعق بة. رحيمات س ع ى من  س  ت ا 

أيهاااال النااااالس إ  للقناااالكم مااااان ذكااااار   ع يااااه الناااااالا(آوا( وأ ثااااى  م ا)ع ي اااااا الناااااالا( 
وجعلنلكم دع اب   ااعب هعام مان القبي اة مجوقبلئال  مجا  قبي اةي فاال الاناب لال الشاعب لالقبي اة

هكثاركم تقاا  ي فااان مياالان الفضااي ة  لتعالرف ا إن أكاارمام عنااد هللا أتقاالكمم وباة لرفاا  اجن نااان لكرامتااه 
 بب اطاكم. لبريمبا تفع  ن  إن هللا عليمعاد هللا التق   

 قللت األعرا ة هظ ارلا اجنساالا يف سااة ودباة ليااال ا مان الصادقة الايت  مجاعاة مان ههال الباواا
لهااذا حتااراا ناام ع ااى  آمناال قاال مل تؤمناا اا زع ااا ع ااى الفقاارا   )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(كااان الرساا ي 

 ولاان ق لا ا أسالمنل«(42)اجنميان فال ااايف ق له تعاىل )لال تق ل ا ون هلقى  ليكم الناالا لنا  مؤمااا (
هي بعد   ادخل اجنميان الذي ه   وملل يدلل ا  لن يف قل  امإبظ ا  الش اوتني  وخ اا يف اجنسالا
هي  أعماااللام دااايئل   اااا اس مااانال ااقصاااكم  وإن تطيعااا ا هللا ورسااا له اليلاااتاماالعتقااااو الق ااايب 

 بعباو  ميإ ال اعاو  م ابلعق بة. رحيمون  س  إن هللا  ف راعطيكم ا ابكم كامال  

 املؤمنااا نإ ااال  مقيقاااة هااامالاااذين آمنااا ا اب  ورسااا له مث مل يرات ااا ا  اشاااكا ا فيماااا آماااا ا باااه  
وجلهدوا أبم اهلم وأ فسهم يف سبيل هللا  ول  عال  ك مة هللا أولئك هم الللوق ن  الذان صدق ا

 يف ك هنم مؤماني.

قل أتعلم ن هللا  دينام  متاداا ني لاالساتف اا ل تا بيخ هي هل خت لن هللا بق لكم )آماا(   كام

                                                        
 .94س  ة الانا :  (42)



وهللا يعلم مل يف السملوات ومل يف األر  وهللا  ال دي  عليم .ف   هع م أب كم مؤما ن ها ال 

ناا ن عليااك أن أساالم ا  صاا ى هللا ع يااه لآلااه(هي إبسااالم مي كأ ااه ماااة ع ااى الرس ي(  قاال ال
لإل ااالن إن كناااتم مياااإ هاااداكم   ااال هللا  ااان علااايام أن هاااداكمإبساااالمكم  ونااا ا علاااي إسااا مام

 يف اوعا   ميا كم. صلوقني

إن هللا يعلاام  يااب  مااا هاااس عاان احلاا اس يفالسااملوات و  يف األر  ف اا  اع اام ه كاام
 فن    ازاكم ع يه. وهللا  لري آل تعمل نصاوقني يف  ميا كم ها ال 
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 محن الاارحيم ساام هللا الاار *   صاا ى هللا ع يااه لآلااه( ماال بااني هللا ل س له( والقاارآن اجمليااد  ذل
 افد لالرفعةي لو اس القنم مقد ي هي ه كم مبع ا ني وي ع يه )بل عجب ا( اخل. 

ااال عنباااا ا أن جااال هم منااااذر  صاااا ى هللا ع ياااه لآلااااه(الرس ي( ماااانهم  مااان واناااا م فقاااالي
 .دي  عنيب  ى هللا ع يه لآله()صالذي اق له حممد الالفرون هذا
  إذا متنل وكنل ترااب     رو  هميا ذلك  الرو ل  ىل احلياةرجع  و ل عيد  .هن اك ن 
قااد علمناال ماال تاانقر األر  ماانهم  مااا أتكاال ا  ض ماان هوناااوهمي فاااذا ه وان  ميااا هم مجعاااا
 ف ظ هل ع م هللا.مافظ لكل اي ي لاوراو ال  ح احمل وعند  كتل  حفيظا ولا  
ل كذ  ا ابحلق   الاب ةملل جل هم فهام يف أمار ماريج  صا ى هللا مضاطرس فيق لا ن عان الاايب(
   ة   ه ااعر ل  ة كاهن لهكذا. ع يه لآله(

أفلااام ينظاااروا  لالساااتدالي ع اااى هللا لصااافاته لقد تاااه ع اااى البعاااإ إىل السااامل  فااا قهم كياااف
ااق ق ت واب خ اال   ومال هلال مان فاروجابلك اكاب  وزينلهالميل بال عمد اذا الشكل ام  نينلهل
 في ا.

واألر  مادو هل  بناطااهاوألقيناال فيهال رواسااي   وبااال  ا ابااوأ بتنال فيهاال مان كاال زوج 
 منن ذل اجة انر من  آ . هبيجصاف من الابا  

تبلرة وذكرى امااة فاي م هي فع اا كل ذل   ول تبصريهم لتذكريهم ابلفطرة الك لاال عباد
  او   ىل  به. منيب

   و للنااال مااان السااامل  مااال  اوطااار  مبلركااال   كثاااري ال كاااةفي بتنااال  اااه جنااالت  هااااجا  لبنااااتني
وحب احلليد .مب الل ل الذي من اأ ه هن حيصدي كاحلاطة 

و  ه بتاااا بااهالن اال ابسااقلت   طاا االهلاال  لااع  هلي مااا اط اا  ما ااا لفيااه التماارضاايد  
 ماض و بعضه ع ى بعا.

  رزقااال  وااال الااارزق لا كااال للعبااالو وأحيينااال  اااه  ابوطااار  لااادة ميتااال   ابليااابا ال  باااا  فياااه
كذلك     كاجنميا  ل ب دة بعد اوا روج .خرلج او تى هميا   عاد البعإ 



كذ ت قبلهم  ص ى هللا ع يه لآله(قبل ق م  اي  س ي هللا( ق م   ح وأصحل  الرس  الب ر
 .ومث واليت  س ا في ا  بي م قرس اط الرس 

  وعلو وفرع ن وإل ان ل .هي ق مه 
وأصاااحل  األيااااة ع ياااه الناااالا(قااا ا ااااعيب الايب( وقااا م تباااع  او ااا  كماااا سااابق يف سااا  ة
لعيادي  وعيادابا  ع اي م  كاذ  الرسال فحاقهي كال لاماد مان هاؤال  ا قا اا  كلالدخان 

 هي عذايب فأه كت م.
أفعييناااااااااااااال  هي هاااااااااااااال عجاااااااااااااالاناب لااااااااااااااق األوي   هي اااااااااااااااذ  ا  قااااااااااااااة ابتاااااااااااااادا  ي ماااااااااااااا 

 يف لابسالكفاا   هام   عاي ل مناا   الال  قد  ع ى  عاوة ا  اق لآلخارةي لاالساتف اا ل  كاا  
 من هن خن ق الااس ودادا  ل حناس. من للق جديدا  
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لن و علم مل ت س س  ه  فسهولقد للقنل ا  س  ال س سة ما تدل  يف صد   من ا فكا  فاحن
عرق العاقي لاجن افة بيا يةي ليف طاريف العااق عرقاان كال  وحنن أقر  إليه من حبل ال ريدا الق العا  

 م لامااد ل ااادي فا ااه قااد اراااد اااي ا  بق بااه فاحاا ي ولن هن اافااذ   اوتااه بعياااه هل هذ ااه هل لنااا هي لقااد اااتك
 بشي  هل ار  هل انم  لحن ي ولن هن اصل ذل  الشي   ىل ق به ا كما يف ماال  الغف ةا.

إذ   اذكاار زماااانيتلقااى  خااذ)املتلقياالن  ااخااذان لمهااا م كااان اكتبااان مااا اعماال اجن نااان
عن اليمني  همادمها قاعادوعان الشاملي قعياد  هي قاعادي ليف بعاا الارلااي  ههنماا ع اى الشادقني

 طريف الفم.هي 

ماال يلفاااظ  ال اااتك م اجن ناااانماان قااا ي   ك ماااةإال لديااه  لاااد  الاات فظرقياااب   اراقاااب
 ما ر منتعد لكتابته. عتيدكالمه 

وجل ت سارة امل ت  اادته اولا اة ل فعالي كالناكرابحلاق  هي ابحلقيقاة مان همار اجن نااني
 درس. منه حتيدا اجن نان ها  كنت الذي ملاو    ذلكفان احلقائق هاا  تاكشف 

و فف يف الل ر  با ق ااافخ فياه  سارافيل  وال  مياا  البشار ل حنااسذلاك   ال قا يا م
 اتحقق فيه ال عيد ابلعذاس. ال عيد

وجل ت كل  فس معهل سلئق  لين ق اودهيد .ااهد اش د ع ي ا مبا عم   يف الد يا 

 فاشافنلكاجن ناان الغافال ال تعمال ناذا اليا ا   اليا اي لقد كنت يف  فلاة مان هاذالاقاي له 
 فبلراب اليا م حديادالذي كان ع ى ق ب  يف الد يا فيماع  عن ف م احلقائق  عنك  طل اب فعاا 

 ماو ار  احلقائق  ذ زال  الش  ا  لاو ا   عن الق ب.

وقلي قرينه  او   الشاهد ع يههذا مل لدي  هذا ا مر الذي ه  مكت س عاديعتياد 
 ما ر.

ألقيل  ها ا النائق ل الش يديف جهنم كل كفلر عنيد  .كثري الكفر اوعا د ل حق 

منلا لل ري   كثري اوا  لنعماي ا رياة ٍمعتد  بالز ل حقمريب .اا  يف الدان 



الذي جعل مع هللا إهلل  آلر  من ا صااا هل حن هافيلقيله يف العذا  الشديد. 

هقلي قرين  الشيطان الذي كان اغ اه يف الد يار نل مل أ غيتاه  هكان ساببا  لطغيا اه    ولاان
ه  كان  اال  فدع ته فاستجاس كي لالبعيد اعين بعياد عان احلاقي لها  اقا ي  بااا  كلن يف ع ي  عيد

   ه ه  اين.

قاالي  هللاال ختتلاام ا  ال ىاصاام هماادكم ااخاارلاادي اان فااال افيااد االختصاااا  وقااد
 ع ى هن من كفر فجلاك  الاا . قدمت إليام ابل عيد

مل يبدي الق ي لدي  ال اق  خال  لعيدي ل كفرةومل أ   ظ م  بذي ظ مللعبيد  فال
 هعاقب  ال من استحق العقاس.

ياا م   اذكاار ا ماااقاا ي جلهاانم هاال امااتألت   لالنااؤاي  واال التقرااار لتبكياا  الااداخ ني في ااا
ن ملياااادوتقاااا ي هاااال ماااا  هي هاااال يف م  اااا  زايوةي كاااااااة عاااان امتالئ ااااا كمااااا قاااااي ساااابحا ه ) م اااا ن

 .(43)و ام(

وأزلفت   قراباجلنة للمتقاني  الاذي كاا  ا اتقا ن الكفار لالعصايان يف الاد ياي يف مااي ك هناا
ري  عيد  .ما م 

ا لباااة كثاااري   لاااال أوا يف الاااد يا ف ااا   ت عاادونكااااتم   مااالالثااا اس  هاااذالاقاااي نااام 
 مافظ  فنه عن الكفر لالعصيان. حفيظلالت بة 

من  )بدي مان )هلاسلشاي الارمحن ابلغياب  مااي ك  اه ال اار  هللاوجال   قلاب منياب 
  او   ىل هللا.

 ياا م ا لاا والياا ا  ذلااكساااوني عاان اوكاارل    ساا مهي اماااة  اولل هااللاقاااي ناام 
   يف الاا .خ  و ههل اماة يف اماة لههل الاا

هلام مال يشال ون فيهاال  يف امااةي مان ه اا ال الااعمولادينل ملياد  زايوة ع ااى ماا اشاا لني  ااا ال
 ىطر ببانم.

                                                        
 .119: س  ة ه و (43)
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وكم أهلانل قبلهم   قبال هاؤال  الكفاامان قارن  هماةهام  ذلا  القارنأداد مانهم  مان
هال فتحا ا اوناال  يف الابالو لشادة بطشا م لقا دم فاا  ا يف الاب وفنقبا  ق ة لهخاذا    طشل  هؤال  

 م رس من العذاس  ذا وا همي ف م تفدهم ق دم ل قب م. من حمير

إن يف ذلك  هال  ا مم النابقة لذكرى   تذكرة لالعتباملن كلن لاه قلاب  عقال اتفكار
 بي ليف م احلقائق.ما ر الق  وه  دهيدهصغى لالستمال  أو ألقى السمعبه 

  ولقاااد للقنااال الساااملوات واألر  ومااال  ينهمااال يف ساااتة أ م ومااال مسااانل مااان لغااا    تعااابي هي
  تعبي لمن ه  اذ  القد ة قاو  ع ى البعإ.

فلصاارب علااى ماال يق لاا ن  هي الكفااا ي فياا  ليف القاارآنوساابح رمااد ر ااك  لاهااه ماماادا  لااه 
قبااال  لاااا ا الشاااامس  يف صاااالة الصاااابح الغااارو وقباااال  يف صااااالة الظ اااار لالعصااار وماااان اللياااال

هي بعااااد الصااااالةيلهواب  مجاااا  وباااار مبعاااا   وأوابر الساااان وهي يف صااااالة اوغاااارس لالعشااااا   فساااابحه
 العقب.
واستمع  هي ا تظر  ال ق ي  سرافيلي م ينالو املنالو   ها   سارافيلي ااااوي جنمياا  ا ما ا

من مالن قريب حي ن.حبيإ انمعه كل ا م ا  في 

ياا م  )باادي ماان )ااا ا اااااوييساامع ن اللاايحة  اادا   ساارافيل ابحلااق  الااذي هاا  البعااإ
ذلك  الي اي م ا روج .  من القب 

إ  حنن حنيي  من الرتاسو يت  يف الد ياوإلينل  ىل ولائاا امللري .الع و يف ااخرة 

 ي م تشقق األر  تافتح ا  ضعنهم   عن ا م اراعل  س  يف ماي ك هنم منرعني  ىل
 س ل. علينل يسريمج  ل ااس ل حناس  ذلك حشراحملشر 

حنن أعلام آال يق لا ن  يف   كاا  البعاإومال أ ات علايهم جببالر  مبنا ط قااو  ع اى هن جتا هم
هي لعيديي لخص به   اه اواتفا   ابلقرآن من خيلف وعيد ن اأ   التذكري  فذكرع ى اجنميان 

 ابلتذكري.



 : سورة الذاريات 51

والذار ت *  سم هللا الرمحن الرحيم   قنما  ابلرايح اليت تذ ي الرتاس لتاشر  يف انا ا  ذروا 
 مصد  أتكيدي.

فا  قنما  ابلرايحاحللم ت  ل نحاسوقرا . هي محال  اقيال 

فا  قنما  ابلرايحاجللر ت  اليت جتري من م ااا وراييسرا . س ال 
فا  قنما  ابلرايحاملقسملت   ما أنمرها بتقنيم ا كاوطر لت قيح الثما  لا زها  أمرا  هي

 ما تؤمر به ا لهاا  تفاسري هخر لآلاي  ا.
إ ل  و اس القنمت عدون   من البعإ لهري لللو .ال خ ف فيه 

وإن الدين   املال اقع .اق  ال حمالة 
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و  قنما  باالسمل  ذات احلبك .الطرق ل مالئكة لالطي   لا مطا  لما هابه 

إ ااام  واا اس القنااملفااي قاا ي صتلااف  لالقاارآن لهللا  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(ماا ي الرساا ي
 سبحا هي هي ليا ق لكم عن ماشأ صحيح بل عن ان   للذا ه  خمت ف.

يؤفك   اصرعنه اجنميان  عنمن أفك .من صر  عن ا ري 

قتل  وعا  ع ي م أبن اقت  اا راص ن .الكذاب ن 

الذين هم يف  مرة  و ل اغمرهمسله ن . ان  ن لاغف  ن عن البعإ لاملا 

يسيل ن    است لاأ ن  هي لق  اك ني م الدين . املا 

 ذب ن.اع ي م هم على النلر يفتن نلق  ا ا الدان ه  

تط با ن  الاذي كناتم  اه تساتعنل نالعاذاس ها   هاذاعاذابكم  ذوقا ا فتناتاملاقاي نم 
 تعجي ه يف وا  الد ياي است لا   به.

إن املتقني  الذان اتق ا الكفر لالعصيانيف جنلت وعي ن . من اوا 

آلذين  يف ماي ك هنم قد هخذلامل آاتهم رهبام  مان الااعمذلاك إهنام كال  ا قبال   يف وا
 يف عقيددم لعم  م. حمسننيالد يا 

كاال  ا قلااي   ماان اللياال ماال زائاادة ل تأكيااد يهنعاا ن  انجاا ل الااا اي هي اصاا  ن لاااذكرلن هللا
 هكثر ال يل.

ويف أماا اهلم حااق * وابألسااحلر هاام يسااتغفرون  صاايب اعط  ااه للساالئل واحملااروم   الااذي هاا
 .عفيف فيظن هاا  فيحرا من اجنعطا 

ويف األر  آ ت  والئاال ع ااى لواا و هللا لقد تااهللماا قنني  الااذان ارااادلن اليقاانيي لخصاا م
  هنم اواتفع ن ابااي .



و   آاييف أ فسام أف  تبلرون .هذ  اااي  لتعت لا اا 

ويف السامل  رزقاام   فااان اوطار اااالي مان النااما ي كماا هن تقاادار الارزق هاااا ت عاادونلماا 
 اس لالعقاسي فان تقدار  هاا .من الث  

فاا ر  الساامل  واألر  إ ااه   هي القاارآني هل مااا ق ااااحلااق مثاال ماال أ ااام تنطقاا ن  فكمااا هن
  طقكم لا ح لمق عادكمي كذل  ما ق اا .

هل أاتاب   ع  حدي  قصةعيف إ راهيم املارمني  صفة ) يف( كا  ا ذلي كرامةي
 لك هنم مالئكة.

ل ا س مل  قليإذ ولل ا عليه فقل  يف وا اام  )ع ياه الناالا( براهيمسا م قا م مناارون  هي
 ه تم هانس ال  عرفكم.

 فااارا  لذهاااب  )ع ياااه الناااالا(مااااي  باااراهيمإىل أهلاااه  عائ تاااه لياااأ   لاااي م اب كااال  فنااال
 .مسنيللد البقر اوش ي   عنل

فقر ااه ع يااه النااالا(هوان   براهيم( إلاايهم ك اا ا ماااه  ىل الضاايف ل)   يااأك  ا لكااا م قاالي
 ماه.  كل نل َعرض هي واذا ال  أال

فاايوجس  فااأمااماانهم ليفااة     خ فااا  ميااإ ظاان هن عاادا هك  اام ولياال ههناام ارااادلن بااه ساا
قلل ا ال ختف  ان مالئكة و شروه  غ م  للدعليم ع يه النالا(عا  ه   سحاق(. 

فيقبلااات امرأتاااه  البشاااا ة  ساااا ة واااا  عااايف صااارة   يف صااايحة تصااايح تعجباااافلاااات 
جتااالز   عناا زكيااف هلااد لهان   وقللااتأبطاارا  ا صاااب  كمااا افعاال اوتعجااب  وجههااللطماا  

 عاقر ال هلد هصال . عقيمسن ال الوة ابجن افة  ىل هين 

قلل ا كذلك  هي هكذاي لالكا  خطاس  لي اقلي ر ك إ ه ه  احلايم طيا  يف تدبري  فيع
 ع يم حبال . العليمال لد حبكمته 
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قاالي ع يااه النااالا( براهيم( فماال لطاابام  مااا اااأ كم ل ي هماار و ااتمأيهاال املرساال ن 
 اوالئكة.

قلل ا إ  أرسلنل إىل ق م جمرمني .لهم ق ا ل اث 

لنرسل عليهم حنلرة من  ني اذا  . هص ه طني لقد وف له  هاد  

مساا مة   مع امااة لتكاا ن عااذاابعنااد ر ااك   العااذاس ماان عااادللمساارفني  الااذان جتااالزلا
 احلد يف الكفر لالعصيان.

فيلرجنل من كلن فيهل  يف القراةمن املؤمنني  لعائ ته. )ع يه النالا(ل اث 

فمل وجد  فيهل  ري  يت من املسلمني ع يه النالا(ه  بي  ل اث(. 

هلوتركنل في  يف القراة بعد  هالك ااآياة  عالماة لهاي البيا   ا رباة لالصاحرا  الايت ال تال ل
للذين خيلف ن العذا  األليم .اوؤ ي لخص م ابلذكر  هنم اواتفع ن ابااة 

ويف م سى  )آاي ي عطف ع اى )يف ا  ضإذ أرسلنله إىل فرعا ن  سالطلن مباني  حبجاة
 .ظاهرة هي العصا لسائر اوعاول

فت ىل  هعرض فرع نركنه   الركن ما اعتمد ع يه لاتق   باه مان او ا  لاماادوقالي  ن 
 .سلحر أو جمن نم سى 

فيلذ ه وجن وه فنبذ هم  طرمااهميف اليم  البحروها  ملايم  آ  مباا ااالا ع ياهي هل
 ا  ا  فنه مني هو كه الغرق.

ويف علو إذ أرسلنل عليهم الريح العقيم   تكن كنائر الرايح الايت ت واب لالوة الناحاس هل 
 ت قح ا اجا ي بل ما كا   ت دي فاهنا كا    اح عذاس.

مل تذر  ال تدل ت   الراحمن دي  أتت عليه  مر  ع ياهإال جعلتاه كاللرميم   كالرمااو
 يف مرقه لتفتيتهي هل كالعظاا البالية.



ويف مث و إذ قيل هلم وتع ا  ابلد يا حنيحىت  هي االاة هايا ميإ  هنم وا عقرلا الااقة قااي
 نم صا  بعد االاة هايا دم ك ن.

فعت ا  هعر  اعن أمر رهبم فيلذ م الللعقة  العذاس الذي صعق م هي هه ك م وهم
 لق   للي العذاس ال اقد لن وفعه. ينظرون

فمل استطلع ا من قيلم  أبن اق م ا بعد الصاعقةمنتلرين ومل كل  ا .تاعني ما ا  

و  هه كااق م   ح من قبل  قبل عاوإهنم كل  ا ق مل  فلسقني .خا وني عن طاعة هللا 

 ٍوالسمل   نينلهل أبيد  بق ةوإ  مل سع ن . س  يف النما   

واألر  فردنلهل   وع ااها فرااافنعم  حننامللهدون . واع  ن او د لالستقرا 

 للقنل زوجني ومن كل دي  ذكرا  له ثىلعلام تذكرون  فتع م ن هن خالق ا زلاج فارو ال
 ارا  له.

ففاااروا إىل هللا  التج ااا ا  لياااه ابجنمياااان لالطاعاااةي فااارا ا  عااان عقاباااهإين لاااام مناااه   مااان عااااد
ذير   هخ فكم عقابهمبني. 

ال جتعل ا مع هللا إهلل  آلر إين لام منه  ذير مبني  ذا .ظاهر اجن 
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كذلك   هكذا كما قال ا لمل أتى الاذين مان قابلهم مان رسا ي إال قالل ا  هي ا ماة الايت
 .)ص ى هللا ع يه لآله(لفيه تن ية ل ايب سلحر أو جمن نه هم  س نم 

أت اصاا ا  ااه هناام سااحرة اسااتف اا   كااا ي هي هاال هلصااى بعضاا م بعضااا  أبن اق لاا ا لن بيااا   
 فان الطغيان مجع م يف تفكري لامد. هم ق م  ل  نليا ق نم ابلت اصي   لبا ني 

فتااا ي صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(هعااارض اي  سااا ي هللا( عااانهم  لال تقااااب  م ابوثااال فمااال أ ااات
 ع ى  عرا  . آل م

وذكار   عظ م م  ذلفإن الذكرى تنفع املؤمنني ميان.الذان هم يف طراق اجن 

ومل للقت اجلن وا  س إال ليعبدون .فعدا عباودم خال  ما خ ق ا  و ه 

مل أريد منهم من رز  ومل أريد أن يطعم ن .فما خ قت م ليافع ين بل   فع م 

 إن هللا ه  الرزا  لكل من حيتاج  ىل الرزقذو الق ة املتني .الشداد الذي ال امغالب 

فااإن للااذين ظلماا ا  م ابلكفاار لالعصاايان ه فناا  ذ اا اب  صاايبا  ماان العااذاس    مثاال ذ اا
فااال اط باا ا عج ااة عااذاام فاااهنم  فاا  يسااتعنل نسااائر ا قاا اا النااابقة اوكذبااة ل رساال  أصااحلهبم

 معذب ن ال حمالة.

ف يل  لا س   مانمللذين كفروا من ي مهم الذي ي عدون  ه  ا ا القياماةي هل اا ا  اللي
 العذاس ع ي م.
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والط ر *  سم هللا الرمحن الرحيم ع يه النالا(قنما  ابمبل الذي ك م هللا ع يه م سى(. 

 وكتل  القرآنمسط ر .قد سطر لكتب 



 يف ر  ال  ق الذي اكتب فيهمنش ر .اوبن اث اوفت ح 

والبيت  الكعبةاملعم ر . ابحلجاج لالللا 

والسقف   النماااملرف . 

والبحر املسن ر . اوم    ابوا 

إن عذا  ر ك ل اقع .اق  ال حمالة 

مل له من وافع . ادفعه عن الكفا 

  ي م و ر السمل  م را .تتحر  لتضطرسي لذل  يف ا ا القيامة 

وتسري اجلبلي سريا .من مقام ا م  تنت ي ا  ض 

ف يل   س   لهالي مئذ  ا ا القيامةللماذ ني ص ى هللا ع يه لآله(ابلرس ي(. 

  الذين هم يف ل  يف مداإ ابطل ى   نيلعب ن .ا   ن عن البعإ 

ي م يدعا ن  ادفع ن بعاف  إىل  ر جهنم وعل .وفعا  بشدة 

 يف الد يا. هذه النلر الي كنتم هبل تاذ  نلاقاي نم 
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أفسحر هذا  اا بقصد الت بيخي  هنم كا  ا يف الد يا ك ماا اااهدلا مان اوعااول قاال ا   اه استف
الاا  كما كاتم تق ل ن يف الد يا  ان ال  بصر اوعاول ل مناا هاي ع اى خاال   أم أ تم ال تبلرونسحر 
 لاقع ا.

اصال هل   اوخ ا ا الااافلصاربوا أو ال تلاربوا سا ا  علايام  ن الصا  لعدماه ال افياادكم 
 .كنتم تعمل نولا  ا عماي اليت  إ ل جتلون مليف وف  العذاس 

إن املتقني  الذان اتق ا الكفر لالعصيانيف جنلت و عيم .عمة  

فااالكهني  انعماااني مت اااذذانآااال آاتهااام  هعطااااهم مااان ه ااا ال الاعااايمرهبااام ووقااالهم رهبااام 
 .عذا  اجلحيممفظ م هللا من 

مان  كناتم تعملا نبنابب ماا  آالبال مشقة لس   عاقباة  نيئل  وادر  ا ه كل ااقاي نم 
 ا عماي الصاحلة.

متائني  يف ماي ك هنمعلى سرر  مج  سارارملاف فة  مصاطفة متصا ة بعضا ا بابعا
وزوجنلهم ر ر   نا  مجيال  بيضالا عني .لاسعا  العي ن 

تهموالذين آمن ا واتبعتهم ذريتهم إب لن أحلقنل هبم ذري   يف اماة ليكمل سرل هم بذل ومل
ف اايا هاااا  كالااد يا ت وااب ا لالو  ماان عملهام ماان دااي  قصااااهم بناابب هااذا اجنحلاااق  ألتنالهم

كل   نان مره ن عااد هللا بعم اه فاان عمال   كل امر  آل كسب رهنياوشا كة م  اااب  يف خريادم 
 صاحلا  ف  من الاا  ل  اعذس ل ال ه  .

 هموأمدو   زوانهم لقتا  بعد لقفلكهة وحلم ممل يشته ن  .من خمت ف ه  اع ا 

يتنااااااااااالزع ن   اتعااااااااااااط ن ابلتجااااااااااااذس ملاماااااااااااافيهااااااااااال  يف امااااااااااااة كيسااااااااااال  ال لغااااااااااا  
 ال  خ في ا. فيهل وال  يمال اتك م ن ال غ  بنبب ت   الكأس كما افعل النكا   يف الد يا 

ويطاا ف ا  ااي  لاااذهب ابلكااأس لالطعاااعلاايهم  لماالن  مجاا  هااالا هي ا لالوهلاام 
 قد ممفظ ف م اغري  اللمان. لؤلؤ مان نيف البياض لالصفا   كيهنمخمص ص ن ام 



وأقبل  عضهم على  عض يتسل ل ن .عن هم انم 

قلل ا إ  كنل قبل  يف الد يايف أهلنل مشفقني .خائفني من عذاس هللا 

فمنا هللا علينل  ابماة ووقل  مفظاا منعذا  السم م (44)الاا  الاافذة يف اوناا. 

إ  كناال ماان قباال  يف الااد يااادع ه   تعاااىل ل نااأي فضاا هإ ااه هاا  الاارب   الباااالاارحيم 
 بعباو  اوؤماني.

فاذكر لال تبااي مبااا اقااي فياا   )صاا ى هللا ع ياه لآلااه(الااااسي اي  سا ي هللا فمال أ اات  نعماات
 كما العم ن.  وال جمن نخت  ب اسطة الشياطني   الهنمه ع ي  بنبب   عا ر ك

أم  بااليق لاا ن داالعر  ن القاارآن بقاا نم اااعر ااى ر   اتظاار ااه   صاا ى هللا ابلااايب(
 او  ي هي  اتظر به او   م   نرتاح ماه. املن نما اق ب  ريب ع يه لآله(

قل تر ل ا  ا تظرلا لنيفإين معام من املى .لار  الغ ب م  هااا 

                                                        
 اوناا: ماافذ البدن. (44)
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أم  مرهم أح مهم  عق نمهباذا  الاذي اق لا ن فياه مان ه ا  اااعر لكااهن لباا ني لهال
 بالزلن احلد ف م معا دلن. ق م  ل  نبل هم  أم همميكن امم  بني هذ  ا م   

أم يق ل ن تق له   اوعا  ع ى هللا كذابل ال يؤمن ن  .لعااوهم فريم ن القرآن اذ  اوطاعن 

فلييت ا ردي  مثله  مثل القرآنكل  ا صلوقني إن .يف ه ه كالا آومي 

 أم للق ا من  ري دي  مان هاري خاالق ف اذا ااكارلن هللاأم هام ا اللق ن  أبن همادا ا هام
 ه فن م.

أم للق ا الساملوات واألر   ال الي قنا ن صا ى هللا ع ياه  ل مادل  لهطااع ا  س لهابهلل ل ال(
 .لآله(

أم عناادهم لاالائن ر ااك  خاالائن فضاا ه ماا  اعطاا ا الاباا ة ماان اااا لاأم هاام امللاايطرون 
 اون ط ن ع ى العا  ادبرل ه كما اشاكلن م  ال ارادلا  ب ت .

أم هلاام ساالام   اصااعدلن بنااببه  ىل الناامايسااتمع ن فيااه  هاا  يف ذلاا  الناا م فيع ماا ن مااا
 ن قاال ا بااذل   فليايت مسااتمعهماحلاق فينامع ن ا فر اا  ا هن هللا   ابعثا  ابلرسااالة فيكفارلن باا  

 ليا برس ي. )ص ى هللا ع يه لآله(لا ح ع ى وع ا  أبن حممدا   مبنيوليل   سلطلنالصع و 

أم له  هللالبنلت   كما قال ا أبن اوالئكة باا  هللاولام البن ن. 

م أجرا  أم تسيهل  ع ى تب يغ الرسالةفهم من مغرم  هرامة هي هور الرساالةمثقلا ن  اه  
 اثقل ع ي م للذا ال اقب  ن  سالت  فرا ا  من الغرامة.

أم عناادهم الغيااب  اع ماا ن مااا هاااس عاان احلاا اسفهاام ياتباا ن  عاان ذلاا  ال اا حي للااذا ال
 اؤما ن ابلبعإ  هنم  هلا يف الغيب تكذابا  له.

ريدون كيدا  أم ي   مكرا  جنفاائفللذين كفروا هم املايدون .اع و ع ي م لابي كيدهم 

أم هلااام إلاااه  اااري هللا   كماااا اق لااا نسااابحلن هللا   ه لاهاااه تالا اااا  هن اكااا ن لاااه اااارا عمااال
 عن ارك م. يشرك ن



  وإن يروا كسفل   قطعا  من السمل  سلقطل   مان  ع اى الكفاا  كماا قاال ا )هساقط ع يااا كنافا
 بم ل بعضه ف ق بعا. سحل  مرك معااوا  هذا  يق ل ا (45)النما (

فذرهم  اترك محىت ي ق ا  ارلاي مهم الذي فيه يلعق ن .مي ت ني هل اعذب ن 

يا م ال يغااين عاانهم كيادهم  لمكاارهم  ااد هعادائ م  داايئل  يف وفاا  العاذاس عااا م وال هاام
 ال ااصرهم همد. ينلرون

ظلما ا عاذااب  وون ذلااك وإن للاذين   قبال عاذاس ااخاارةي يف الاد يا ابجنفااا ي هل عاذاس القاا
ولان أكثرهم ال يعلم ن  ص ى هللا ع يه لآله(ذل   هنم ال اؤما ن بكالا الرس ي(. 

واصاارب حلااام ر ااك  لامتماال هذ  القاا افإ ااك أبعينناال   مبرئااى مااااي مجاا  عاانيي فاجازااا
 من الا ا صباما . حني تق م لاهه مامدا  له  مد ر كوسبح رابلث اس ع ى الص  

ومن الليل  بعضهفسبحه   هاضاوإوابر النن م . مني تدبر الاج ا بظ    الا ا 

                                                        
 .187س  ة الشعرا :  (45)
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والننم *  سم هللا الرمحن الرحيم  قنما   اا الاجمإذا ه ى .ماي حن  الغرلس 

مل عل   ااحر  صلحبام  ص ى هللا ع يه لآله(حممد( ومل   ى .عن  صابة الراد 

ومل ينطق  ال اتك معن اهل ى .التش ي له   الافا 

إن  ما ه  الذي ااطق بهإال وحي ي حى .ليه من هللا  

علامه    نذا ال مي ا من قبل هللا ا مدديد الق ى .ه  و ئيل 

ذو مرة ة عق ية كبرية ق فلست ى .ع ى ص  ته الق اة العاق ة 

 وه  و ئيلابألفق األعلى . من النما 

 مث و ص ى هللا ع يه لآله(اقرتس من الايب( فتدىل .فتع ق يف ان ا  ل لي 

فااالن  مقاادا   )ع يااه النااالا(و ئياال ماان الااايب قاال  اونااافة بااني طااريفق سااني  هي
 هقل بعدا . أو أوى مبقدا  بعد ق سني

فاايوحى  هلقااى و ئياالي أبماار هللاإىل عبااده  صاا ى هللا ع يااه لآلااه(حممااد( ماال أوحااى  هللا
  ليه.

ماال كااذ  الفااؤاو صاا ى هللا ع يااه لآلااه(ق ااب الرس ي( ماال رأى  ماان و ئياال ف اام اكاان ق بااه
 ذاب  ا.حيكم اال  ال اق  فيما  آ  كما حيكم ق ب من ار  النراس ه ه ما  ا ك

أفتملرو ه   ص ى هللا ع يه لآله(جتاول ن حممدا( على مل يرى . ع ى ما  آ 

ولقد رآه  و ئيل ع ى ص  ته  )ص ى هللا ع يه لآله( ه  حممدللة   عاد  اللي و ئيال مارة
ألرى . قبل ذل 

عند سدرة  هياملنتهى .يف حمل ا تفال اوالئكة لهي اجرة عن ميني العرش 



دهل جنة امليوىعن .اليت أتلي  لي ا  ف س اوتقني 

إذ  يف زمانيغشى السدرة مل يغشى  حييط اا ما حييط اا من الاا   لالب اا  ا لذلا  ماني
  ىل النما  ا. )ص ى هللا ع يه لآله(عرج الايب 

مل زا  البلر   هي   ميل ميياا  ل،االومل  غى .الز احلد    

لقاااد رأى صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه( الرسااا ي( مااان آ ت   بعاااا آاير اااه الااااربى  صااافة
 اااي  كاماة لالاا  لحن مها.

 ومناااالة الثللثااااة *أفاااارأيتم الاااا ت والعاااالى  هااااي االاااااة هصااااااا كااااان ههاااال اماه يااااة اعباااادلهنا
األلرى .صفة ل ثالثةي مبع  هي ا خر  هاضا   له لكم يف زعمكم 

ألااام الااذكر  ا لالو الااذك   أبن ا لااد لكاامولااه األ ثااى  الباااا   ذ قااال ا اوالئكااة باااا  هللا
 لهذ  ا صااا الثالاة هياكل  لل   اوالئكة.

تلاك  القنامة أبن لكاام الاذكر للاه ا  ثاى  إذا  ع ىمااا تق لا نقسامة عاايلى  واائرة هااري
 عاولة ميإ هخذ هللا الباا  اليت تكره هنا لهعطاكم ا لالو.

إن  ماااهااي  ا صااااا الاايت تناام هنا آنااة إال أمساال  فقااط ال مقيقااة ناااي  ذ ليناا  آبنااة
مسيتم هل أ تم وآابؤكم  بدلن مجةمل أ لي هللا هبل  بك هناا آناةمان سالطلن  وليالإن  ماا
يتبعا ن إال الظان  ال الع اامومال  اا ي  متيالاأل فااس  مناب مااي كم ولقاد جاال هم مان رهباام

 ااوا .فرتك   ع اهلدى
أم   ماقطعة مبع  اجن كالإل سلن مل وىن .هي ليا ل  نان ما متاا  من افاعة ا صااا 
فلله اعلرة واألوىل .فالشفاعة لاجنعطا  لاوا  كل له الارا  له 

وكم  ل تكثريمن ملك يف السملوات ال تغين دفلعتهم ديئل  إال من  عاد أن أيذن هللا  يف
عاااه فاااذا كااان ماااي اوالئكااة هكااذا فكيااف اكاا ن ماااي  ويرعااىماان عباااو   ل ملاان يشااالشاافاعة 

امماااوي ل منااا قاااي )كاام( لاحلاااي  ن كاال اوالئكااة هكااذا  ن قنااما  ماان اوالئكااة ليناا ا يف حماال الشاافاعة 
 هصال   هنم ال ارتبط ن مبثل هذ  ا م  .
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لرة ليسم ن امل ئاة تسمية األ ثىإن الذين ال يؤمن ن ابع  أبن قاال ا  ن اوالئكاة بااا  هللا
وماال هلاام  ااه  مبااا اق لاا نإن ماان علاام  مااايتبعاا ن إال الظاان  فاااهنم اظااا ن ذلاا  تق ياادا  اابئ اام
  وإن الظن ال يغين من احلق ديئل .فان احلق  منا حيصل ابلع م 

 فايعر  ال داتميارو إال احلياالة الاد يل عان مان تاا ىل عان ذكار  ومل  أبن كاان عم اه ل ااد يا
 فقط فا ه ال همهية له.

ذلك  همر الد يا فقطمبلغهم من العلم  فان ع م م ال اتجالز ما ا  ىل ااخارة إن ر اك
فيجااازي كاال  منااب عم ااه ل منااا ع ياا  ه اا   هاا  أعلاام آاان عاال عاان ساابيله وهاا  أعلاام آاان اهتاادى

 البال  فقط.

ملوات وماال يف األر  ليناليو  مال يف السا )هي هعارض عاا م بع ااة هن هللا «ع اة لاا )هعاارض
الااذين هاا  افاالي للناا  ه اا  باالاي  ا لامماال يف ال سااط ماان صاا ة اوع اا ي للااذا قاادم  ع ااى الع ااة ا 

 هي ابوث بة احلناة لهي اماة. وآبلي الذين أحسن ا ابحلسىنبعقاس هعمانم  أسلؤوا آل عمل ا

الااااااذين الااااااذان همنااااااا ا(  صاااااافة(آبتنباااااا ن كباااااالئر ا مث   مااااااا كاااااا  ماااااان اااثا كالشاااااار
والفاا احيف  مااا تعااد  عاان احلاادا يف القاابح كاااللانإال اللماام  مااا ه  بااه اجن نااان يف مياتااه ماان هااري

قصد ل عمدي له  ما اق  فيه اجن نان هالبا  من الصغائر فان الضعف البشاري انابب ذلا  يف هاري مان 
بضااعفكم للااذا  هاا  أعلاام  ااامهفرا ااه اناا  ماارتكيب ال ماام  ر ااك واسااع املغفاارة إنلاه م كااة ق اااة 

فااان اجن نااان كااان ه  ااا  فابااا    ماان األر ابتااده  خ قكاام  أ شاايكممااني  إذاغفاار ال ماام لكاام 
يف مجا  واانيي الطفال يف بطان ا اي ف ا  اع ام  اعفكم مان هلي ا مار  وإذ أ تم أجنةفدما  فاطفة 
ال متدم ها فان اجن نان معرض ل خطأ لمن ه  كذل  ال انتحق  م ف  تلك ا أ فسام ط ن أمهلتا

 الكفر لاوعاصي. أعلم آن اتقىهللا  ه اودح 

أفرأيت الذي ت ىل .هعرض عن احلق 



   وأعطى قلي  يف سبيل ا ريوأكدى . قط  العطا 

أعنااده علاام الغيااب  مااا هاااس عاان احلاا اس ماان هماار ااخاارةهاا  ياارىف  هن مااا هعطااا  قباال
 لاكفيه يف ااخرة للذا قط  عطا  .

أم مل ينبي   ىمآل يف صحف م سى . هي يف الت  اةي لاالستف اا ل  كا 

و  صحفإ راهيم الذي وىف  .  مبا همر به من تب يغ ا مكاا لالص  ع ى اوكا 

محاال  وزر ألاارىا مام ااة  فاا وازرةحتماال  تاالرهن ال  أالفااان يف ت اا  الصااحف: 
ي فااال حيماال ذ ااب هااذا الغااين البخياال همااد هااري ي  ااا (46)  نااان آخااري باال )كاال اماارئ مبااا كنااب  هااني(

 اقتضي هن اكثر من اجنعطا  لع ه اك ن سببا  حمل  ذ به.

وأن ليس لإل سلن إال مل سعى .  ال سعي  فنهي ف ه سعيه لع يه لز  

وأن سعيه س ف يرى الااس.يف ااخرة ارا   

مث آُبااالاه  ااال  اجن ناااان ساااعيهي مبعااا  اعطاااى وااالا  ساااعيه ماااا اناااتحقه  اجلااالا  األوىفهي  م
 .(47)لهكثر  ن )من وا  ابحلناة ف ه عشر همثانا(

وأن إىل ر اااك املنتهاااى  هي ا ت اااا  ا الئاااق يف احلنااااس  لياااه تعاىليفاااان هاااذ  ا مااا   اواااذك  ة
 ا .لااتية ت وب هن اعمل اجن نان كثري 

 وأ ه ه  أعحك وأ اى .فعل هسبااما 

وأ ه ه  أملت وأحب .اجن نان من الرتاس 

                                                        
 .21س  ة الط  :  (46)
 .160س  ة ا  عاا:  (47)
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وأ ه للق اللوجني  الصافنيالذكر واأل ثى. 

من  طفة  اوينإذا وىن .تدفق يف الرمم 

وأن عليه النشية األلرى .البعإ 

وأ ه ه  أ ىن واي اجن نان ابوأقىن .هعطى القاية هي هص ي اواي 

وأ ه ه  ر  الشعرى .ه  يم يف النما  كان بعا اماه يني اعبدل ه 

  وأ ه أهلك علوا ع يه النالا(ق ا ه و( األوىل . فان من  ن  م كان عاو هخر 

و    ههمث و  ع يه النالا(ق ا صا( فمل أ قى .همدا  من الفراقني 

من قبل وق م   ح  قبل عاو لو وإهنم كل  ا هم أظلم   هكثر ظ ماوأ غى   هكثر طغياان
 من عاو لو و.

و   هه اااملؤتفاااة ع يااه النااالا(هي القاار  اواق بااة لهااي قاار  ل اث( أهاا ى  هسااقط ا
 مق  بة بعد هن همر و ئيل برفع ا.

فغشالهل   فغطى هللا ت   القرمل  شى  به احلجا ة اليت هممطر  ع ي م.ل ت  الي لاوراو 

 فباايي آال  عاام ر ااك تتماالرى   تشااكا  ها ااا النااام :  عمااة ا  ااق لاجنعطااا  لاجن ااحا
 لعدا التعذاب كما عذس النابقنيي لواذا ال تؤمن م  هذ  الاعم.

هااذا صاا ى هللا ع يااه لآلااه(الرس ي( ااذير   خماا   عاان هللاماان النااذر  هي ماان واناا م
األوىل  من واا ا  بيا  اواذ ان. )ص ى هللا ع يه لآله(الرس ي فان 

أزفت   اقرتباعزفة .الناعة لتنمى آزفة القرتااا 

ليس هلل من وون هللا   هريكلدفة .فا تكشف ا لأت  اا  

 أفمن هذا احلدي  القرآنتعنب ن .لاحلاي ه ه ليا م  وا  ل تعجب 

وتضحا ن    است لاوال تبا ن .خ فا  من ال عيد 



وأ تم سلمدون .هاف  ن ساه ن 

فلسندوا   واعبدوا . لال تعبدلا هري 
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اقى ات *  سام هللا الارمحن الاارحيم   و االساالعة  القياماةوا شاق القماار  صافني فقااد 
 عالمة ع ى  ب ته فشق نم القمر. )ص ى هللا ع يه لآله(سأل ا الايب 

آية وإن يروا  معجلةيعرع ا  عن أتما  ا لاجنميان ااويق ل ا ساحر مساتمر  وائام ففاي
 كل معجلة اق ل ن هذا الكالا.

وكذ  ا   اباايواتبع ا أه ا هم  يف هم  هموكل أمر مستقر  له قرا ي لهذا دداد نم
 أبن تكذاب م س   انتقر ع ى ما ال حيمد.

ولقد جل هم   هي الكفا بل من األ  هخباا  هاال  ا مام الناابقةمال فياه ملوجار  زوار
 نم ل  ه اولا التاباه.

حامة   هي ت   ا  باابلغة  قد ب غات مفمل تغنهل النذر   هي   افادهم اجن اذا  الصااو
 من الامذم  ا مج   ذار ا.

فت ي عنهم  هعرض عا م لال تقاب  م ع ى سف  مي م لاه مفع ي فعل مقاد ي وي ع ياه ق 
 إىل داي   اارها   سارافيل ماني ااافخ يف البا ق  يادا الاداا)فت ي(ي هي ا تظر عاقبة همارهم اا ا 

 ماكر ل اف س له  احلناس.
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خيرجاااا ن ماااان فااااان الااااذي اظ ااار ع ااااى البصاااار  أ لاااالرهمخااااااعة ذلي اااة  لشااااعل  فااارتاهم 
 يف الكثرة لالتفرق لاال طراس يف االجتا . كيهنم جراو منتشرالقب    األجدا 

مهطعاااني  منااارعني يف اوشااايإىل  واباااة الااااداا   خ فاااا  مااان هن اكااا ن أتخاااريهم ورمااااا
يق ي الالفرون هذا ي م عسر .صعب 

كذ ت قبلهم   قبل ق م ق م   ح فاذ  ا عبد   ع ياه الناالا(  ماا( وقالل ا جمنا ن 
 هري  م  اكف عن تب يغ م.زورل  ابلضرس ل  وازوجره  

فدعل ر ه أين  أبين  مغل  ه بين ق ميفل تلر .فا تقم ك اي  س ما م 

 ففتحنل أ  ا  السمل   با ي اوطري ل ي اباب  بازاآل  منهمر .ماصب بشدة 

 ومحلنااله *وفناار  األر  عياا    فااللتقى املاال  علااى أماار قااد قاادر   ع يااه النااالا(هي   مااا( 
على  سفياةذات أل اح  خشبيةووسر . مج  وسا  له  اونما 

جتري   النافياة يف اوااأبعيننال   هي مباره  مااا حمف ظاة حبفظاااي فع ااا ذلا   جالا   منااا
ملن  الذي  )ع يه النالا(لا حكلن ُكفر  .كفر به ق مه 

ولقااد تركنلهاال ع يااه النااالا(هي وع اااا قصااة   ح( آيااة تاا  اااا الااااس عاا ة اع فهاال ماان
 معت  هي هل ا ود من اعت  اذ  اااة. مدكر

فاياااف  اساااتف اا ل تعظااايم لالت  اااالكااالن عاااذاي ع ياااه الناااالا(لقااا ا   ح( و اااذر  هي
  مذم ي.

 ولقاد يساار  ساا  ااالقاارآن للااذكر  ن اتاذكر بااه كاال هماد فهاال ماان ماادكر  ف اال ماان
 متعظ اتعظ ابلقرآن.

كذ ت علو     ع يه النالا(س نم ه وا( فايف كلن عذاي و اذر   اذا ي نام هال لفيا  
 مبا ق   ها ال.



  إ  أرسلنل عليهم رحيل  صرصرا  اداد ال لوةيف ي م حنس  اؤا ع ي ممستمر  اساتمر
 اؤمه  هنم   اروع ا  ىل ماي منن بعدها بل عذاام استمر  ىل ا بد.

تنالا  ت   الراحالنلس  من همااكا م لتضارس اام ا  ض بشادةكايهنم أعنالز  هصا ي
فل منقعر .ماقط  ميإ ال مياة نا 

فايف   كرا  ل ت  الكلن عذاي و ذر. 

ولقد يسر  القرآن للذكر فهل من مدكر .متعظ 

كذ ت مث و  ع يه النالا(ق ا صا( ابلنذر  ابجن ذا ا ي هل ابلرسالي  ن تكاذاب  سا ي
 ذاب لكل الرسل.لامد تك

فقالل ا أ شارا  منال  مان وانااا  واحادا   مافارواتبعاه   هاذا ال اكا ن  إ  إذا   ن اتبعااا 
لفي ع ي   احنراوسعر .وا ن 

ألقي الذكر   ال ميعليه من  يننل  ل  االي ع ى هري  كيف اك ن هذا ل ه  كاذا  
 .متك  اراد استعال    أدريف اوعائه الرسالة 

ساايعلم ن  هي واا و  اادا   عاااد  االلي العااذاسي لهااذا مكااااة ماااي ما ااية  ماان الاااذا
 ها هم. )ع يه النالا(اوتك ي صا   األدر

إ  مرسااال ا النلقاااة  خمرو هاااا مااان امبااالفتناااة   امتحااااانهلااام  هنااام ط بااا ا هاااذ  اوعجااالة 
فلرتقبهم   ماذا افع  ن  )ع يه النالا( اقب م اي صا اصطربو .ع ى ما همر   ب  لع ى هذاهم 
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و بائهم  هخا همأن املال  قسامة  ياانهم  فيا ا نام لاا ا ناا كاال دار   صايب مان اوااا 
حمتضر .حيضر  صامبهي يف ا مه اوقر  له 

فناالووا  هي واا وصاالحبهم  صااداق م  واال هن اعقاار الااقااةفتعاال ى النااالح  هي هخااذ
فعقر .ورح الااقة 

إ  أرسلنل عليهم صايحة واحادة * فايف كلن عذاي و ذر ع ياه الناالا(صااح اام و ئيل( 
فاااال  ا  صااا لا بنااابب الصااايحةكهشااايم   كاحلشااايش الياااابااحملتظااار  الاااذي  معاااه مااان اباااين

 احلظرية  ول سدا فرو اي فا ه ال اعتين ابنشيم كيف ما كمنر لل  .

 يسر  القرآن للذكر فهل من مدكرولقد .متعظ 

كذ ت ق م ل   ابلنذر .ابجن ذا ا ي هل ابلرسل 

  إ  أرسااالنل علااايهم حلصااابل  حياااا   مااات م ابحلصااابا  هي احلجاااا ة   إال آي لااا  ع ياااه لااا اث(
 قبل  للي العذاس.  سحرهمرانهم اب رلج من القراة  جنينلهملههل بيته  النالا(
عمااااة    ع يااااه النااااالا(اي ل اث   عامااااا(  ماااان عنااااد  إبهااااال  الكفااااا  اوااااؤذان لااااه لياتااااه

كذلك  هكذاجنلي من دار .  عمل الشكر ق با  للناان  لهعضا 
ولقاااد أ اااذرهم ع ياااه الناااالا(خااا ف م ل اث( طشاااتنل   هخاااذان ابلعاااذاسفتمااالروا  ااااك ا
 ابجن ذا ا . ابلنذرلكذب ا 

ولقد راوووه عن عيفه  فارالوهم  )ع يه النالا(  اوالئكة يف ص   مجي ة  ىل ل اثميإ وا
 هنااام واااا  هلا الضاااي   هجمااا ا ع اااى بياااا   أعيااانهمحمااا ان  فطمسااانلالقااا ا اراااادلن ال ااا ااث اااام 

ذوقا ا قيال نام  فااي فأاا   لي م و ئيل فعميا  عيا هنم فرتاوعا ا عميااان  ذاه اني )ع يه النالا(ل اث
 لعذاس اورتتب ع ىاجن ذا .  ذا ا  هي ا عذاي و ذر

ولقاااد صااابحهم   ه هااام صااابامااااارة   هلي الصااابح مساااتقر عاااذا  اساااتقر ع اااي م  ىل



 ا بد.

ولقد يسر  القرآن للذكر فهل من مدكر * فذوق ا عذاي و ذر .متعظ 

كذ  ا   تنل * ولقد جل  آي فرع ن النذر   اوعاول التنفيلذ هم ألذ عليل كلهل  ال
 قاو  ع ى ما اراد. مقتدرالب امغ

أكفاالركم  اي معشاار قااراشلااري ماان أولاائام  همناان ماان ا ماام النااابقةي ماا  ال (خااذكم
الكتاااب الناااابقة أبن مااان كفااار مااااكم ال (خاااذ   يف الل ااارمااان العاااذاس  أم لاااام  ااارا ةالعاااذاس 
 العذاس.
أم يق ل ن حنن  يع  مجاعةمنتلر ادف  العذاس عن ه فناا. اتصر  ن اراد باا س    ف 
ساايهلم  افااراجلمااع  مجاااعتكم  ذا وااا  العااذاس لال ااصااركم هماادوي لاا ن الااد ر  فااان

 اجن نان اوا لا اعطي ظ ر  عاد الفرا .

اال الساالعة   القياماةم عاادهم  لقاا  عااذاام الشاادادوالساالعة أوهااى   هفضااوأماار 
 هكثر مرا ة من عذاس الد يا.

يإن اجملرمني يف ع   عن احلقوسعر .وا ن 

ي م  )مفعا ي )ذلقا ايساحب ن  ارالن يف النالر علاى وجا ههم  فا اه هااد  كاااة لاقااي
 ه   صابة الاا . ذوق ا مسَّ سقرنم 

إ  كل دي  للقنله  قدر .مبقدا  لميلاني فعذاام بقد    كا هم لعااوهم 
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 وماااال أماااار  مبجااااي  الناااااعةإال   ك مااااةواحاااادة  )هااااي ك مااااة )كاااانكلمااااح  مركااااة
ابلبلر .يف النرعة لالن  لة 

ولقااد أهلاناال أداايلعام  هاااباهكم يف الكفاار ماان ا ماام النااابقةفهاال ماان ماادكر  متااذكر
 متعظ أبم اي ا مم النابقة.

وكل دي  فعل ه  مجي  هعمانميف الل ر ا.صحف احلفظةي فاجازا م ع ي  

وكل صغري وكبري  من هعمانممستطر .منط   مكت س 

إن املتقني يف جنلت وهنر .ههنا  اماة 

يف مقعد  مكان صد   ماق ال هذ  فياه لال مكارلعناد ملياك  م ا  عظايم النا طان
مقتدر . قاو  ع ى كل اي 
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علم القرآن * الرمحن *  سم هللا الرمحن الرحيم  فيه ما انتقيم به همر الد يا لااخرة.ل 

للق ا  سلن .هي وانه 

علمه البيلن . ما امف م الغري مبا يف  مري 

الشمس والقمر رسبلن .راين حبناس مضب اثي مصد  منب حينب  

والاااننم   يف الناااماوالشااانر  يف ا  ضيساااندان  ااقااااوان  لامااار  تعااااىلي هل اواااراو
 ه لابلشجر ما له ساق.ابلاجم ما الساق ل

والساامل  رفعهاال  خ ق ااا مرف عااةووعااع املياالان  العاادي يف كاال اااي ي لال  اا  عبااا ة عاان
 تقرار  لوع ه ل  ااو الااس  ليه.



 يف لزن ا ايا . يف امليلانجت  لا  أن ال تطغ ال منا ل   اويلان لا 

 وأقيم ا ال زن ابلقس  ابلعديوال ختسروا امليلان اقص   بل هعط ا مق من ا زن له.ال ت 

واألر  وععهل  خ ق الأل م .ل ااس 

فيهل فلكهة والن ل ذات األكملم .مج  كمم هي هلعية التمر 

واحلااب   كاحلاطااةذو العلااف   ل ق الاال ل اليااابا كااالتوالرحياالن  هي الاارزقي لهاا  مااا
 اؤكل من احلب.

 فباايي آال   عمااا ر اماال ن ها ااا اجن ااا لامااتاااذابن   أبن تقاا ال  هنااا ليناا  ماان آال
 هللاي لكر   هذ  اااة ل رتكيل.

للق  هللاا  سلن من صلللي  الطني الياباكللف لر . ا ل 

وللااق اجلاالن  هاب امااانماان مااالرج  نااب صااا  مااان الاادخانماان  ر  )بياااان لااا )ماااا ج
فبيي آال  ر امل تاذابن. 
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ر  املشااااارقني  مشااااارق الشاااااتا  لالصااااايفور  املغااااار ني    كاااااذل فبااااايي آال  ر امااااال
 .تاذابن

ماارج  ه ساالالبحاارين  حباار اوااا  العااذس او واا و حتاا  ا  ض لاوااا  اوااا  لهااي حبااا  الااد يا
يلتقيلن .لقرس همدمها اباخر يف ا  ض 

 ينهمال  اارز   فاصال ماان طبقاا  ا  ضال يبغياالن  ال ابغاي هماادمها ع اى ااخاار فيمازوااه
فبيي آال  ر امل تاذابن. 

خيرج منهمل  هي من البحراني فان ا ا ج من همدمها خاا ج مان هاذا افما لاللؤلاؤ   الاد
واملرجلن  ا رز احلمرفبيي آال  ر امل تاذابن. 

ولاااه  هلل تعااااىلاجلااا ار  هي النااافنيمج  وا ااااةاملنشااا ت  لصااااع  الااايت ه شااا   يف
 .فبيي آال  ر امل تاذابنكامباي   البحر كلألع م

كل من عليهل  ع ى ا  ضفلن . اف 

ويبقاااى وجاااه   ذار اااك ذو اجلااا ي  ااال عااان الاقاااائص وا كااارام  امكااارا واااا فياااه مااان
 .فبيي آال  ر امل تاذابنصفا  الكماي 

 يساايله  اط ااب ماان هللا تعاااىل م ائجااه كاال السااملوات واألر ماان يف  ماان ذلي العقاا ي
مان  مياا  ل ماتاة ل  ااو ل عااداا  يف داينهللا  ها لقا   كال يا ملهاريهم المتيااج الكال  لياه 

 .فبيي آال  ر امل تاذابنلهكذا 

 سانفر  ماان هعمااي الاد يالااام  ها ااا ا  اقي هي حلناابكمأيهاال الااثق ن  امان لاجن ااا
فبيي آال  ر امل تاذابن. 

معشاار    مجاعااةاجلاان وا  ااس إن اسااتطعتم  يف ااا ا القيامااةي  واال الفاارا  ماان احلناااس
أن تنفااااذوا  خترواااا اماااان أقطاااالر  اااا امي السااااملوات واألر  فل فااااذوا  اخرواااا ا لاهرباااا ا ال



حبجاةي أبن تتما ا احلناااس خ تاذهب ن  ىل امااة هل الاااا   إال  ساالطلنال تناتطيع ن الافا ذ  تنفاذون
ي آال  ر امل تاذابنفبي. 

يرساال عليامااال  هي اماان لاجن ااا دااا ا  ناابمااان  ر وحناالس  صااافر مااذاس  فااا
 .فبيي آال  ر امل تاذابنال ااصركم همد بدف  العذاس عاكم  تنتلران

 فإذا ا شقت السمل  أبن اهندا  ظاا الك اكبفال ت وروة  محرا  كال  وةكللدهلن  
 .ي آال  ر امل تاذابنفبيكا ومي ا محر 

 ٍفي مئذ  اا ا القياماةيو اس )فااذا(ي لهصال ا م اذ: اا ا  ذ كاان كاذااليسايي عان ذ باه  هي
بل كل همد ه  اونؤلي عن ذ بهي ال هن همدا  هري  امنأي عن ذ باهي هل  إ س وال جلنذ ب اوذ ب 

م(ي لهااذا ال اااايف النااؤاي  ن م اقااف اواراو هن افاارا ال امناأي عاان  وراماه   ااه )اعار  افرماا ن بنايماه
 .فبيي آال  ر امل تاذابنالقيامة خمت فة 
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يعاارف اجملرماا ن  ساايملهم  بعالماات م الظاااهرة ماان الك بااةفيؤلااذ ابلن اصااي  مجاا  انصااية
فباايي آال  ر اماال   فيؤخااذ اوالئكااة هااذان او  ااعني لغاارض  مااي م يف الاااا واألقااداممقاادا الاارهس 

 .تاذابن

 ميإ كا  ا اق ل ن ال لو و نا. هذه جهنم الي ياذ  هبل اجملرم نلاقاي نم 

يط ف ن  انع نينهال   باني حم  ام يف و اامو اني محايم آن  ماا  ماا  متااا   يف احلارا ةي
 .فبيي آال  ر امل تاذابن ول هن اشرب   

وملان لالف مقالم ر اه اقا ا فياه مكام هللا ا هي القياماة ا  احملال الاذيجنتالن  وااة ل عقيادة
 .فبيي آال  ر امل تاذابنالصحيحة لواة ل عمل الصا  

ذواات  صامبتاأفنلن  ه  ال من الشجري مج  فنفبيي آال  ر امل تاذابن. 

فيهمل عينلن جتر ن   عني من ل  لعني من مخر ا مثال اا هل ماا هاابه ذلا ر امال  فبايي آال
 .تاذابن

فيهمل من كل فلكهة زوجلن  صافان كبري لصغري ا مثال  افبيي آال  ر امل تاذابن. 

متائااني علااى فاارش  مجاا  فااراشطلئنهااال   البطا ااة مقاباال الظ ااا ة ماان اسااترب  احلراااار
 نتاني واناجلوار  وجنلالغ يظي للع ه  اا ة  ىل   ل من ال و او و و هاا  فيحتاو ن  ىل الد   

 .فبيي آال  ر امل تاذابنقراب اااله القاعد لالاائم 

فاايهن  يف قصااا   ت اا  امااااانقلصااارات الطاارف  ناااا  قصاار  عياااا ن  ىل هزلاو ااان  مل
فباايي آال  ر امااال ف ااان ابكاارا ي ماان ماا   اماااة  إ ااس قاابلهم وال جاالن   ااامع ن  يطمااثهن
 .تاذابن

كاايهنن الياالق ت ة ماان احلماارة احلناااواملرجاالن    صااغا  ال ؤلااؤي بيا ااا  لصاافا  فباايي آال
 .ر امل تاذابن

هاال جاالا  ا حساالن  يف العقياادة لالعماالإال ا حساالن  يف ااخاارة ابلثاا اس  فباايي آال



 .ر امل تاذابن

وماان ووهنماال  ولن اماتااني اوااذك  تني واان خااا  مقاااا  بااه ماان اوتقاانيجنتاالن  صااحاس 
 .ر امل تاذابن فبيي آال اليمني 

مدهلمتلن  خضرالان تضرابن  ىل الن او لشدة ا ضرةفبيي آال  ر امل تاذابن. 

فيهمل عينلن  ضللتلن   ف ا  ن ابوافبيي آال  ر امل تاذابن. 
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فيهن *فبيي آال  ر امل تاذابن  * فيهمل فلكهة وفل ورملن  امااان ا ابعتباا   ا هي يف ت ا
فبااايي آال  ر امااال ال وااا   لا بااادان  حسااالنيف ا خاااالق  لااارياتحمالداااا اوخت فاااة ا  ناااا  

 .تاذابن

حا ر  ) باادي )خاريامقلاا رات   خماد ايف ا ياالم    فاان نااؤال  خيااا للنللااني قصاا
فبيي آال  ر امل تاذابن. 

متائااني علااى رفاارف * اماال تاااذابنفباايي آال  ر  * مل يطمااثهن إ ااس قاابلهم وال جاالن   مجاا
منااة مجي اة  حسلنمج  عبقراة: ا س م ااة  وعبقريمج  خضرا   لضر فرفة هي اوخدة 

فبيي آال  ر امل تاذابن. 

تبلراب  تعاىلاسم ر ك ذي اجل ي  اوال  عن كل  قصوا كرام .احلائل لكل كماي 
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إذا وقعت ال اقعة * لرحيم سم هللا الرمحن ا .قام  القيامة 

ليس ل قعتهل  مني تق   فاكلذ ة  .كما اكذس الكفا  اا يف الد يا 

للفضة   ختفا ق ما  إبوخانم الاارافعة .ترف  ق ما  إبوخانم اماة 

 مركة ادادة. رجلممراك  ا  ض  إذا رجت األر ل منا تق ا القيامة 

و ست هماكا ا  سمريا  عن  اجلبلي  سل. 

فال ت  فصا   امباي   هبل   هبا امنبثل . متفرقا  ماتشرا 

وكنتم  ها ا البشر  أزواجل   هصاافاة   . 

فيصحل  امليمنة  الذان اؤت ن صحائف م أبميااهنممل أصحل  امليمناة  تعجاب مان ماانم



 احلنن.

وأصااحل  املشاائمة مانم الااذان اؤتاا ن صااحائف م بشااماال أصااحل  املشاائمة  تعجااب ماان
 مانم الني .

والساال ق ن   الااذان ساابق ا  ىل اجنميااان لالطاعااة مبجاارو مااا اظ اار ناام ذلااالساال ق ن  الااذان
 عرف  مانم.

أولئك املقر  ن .ىل هللا تعاىل قرس ار  لماللة  

يف جنلت النعيم .ذا  الاعمة 

لة   مجاعة كثريةمن األولني  بيا  النابقني.همم ا  

وقليل من اعلرين    مان هاذ  ا ماةي لذلا  لكثارة ا  بياا  الناابقني فكاان اوؤماا ن اام ابتادا
 هكثر.

 مان وة ابلذهب مشبكة ابلد  لام هر. م ع  ةمج  سرار  على سررلهم 

متائني عليهل متقل لني  م.اقابل بعض م بعضا  ل تاعم ابلاظر  ىل ا مباس لاحلداإ مع 
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يطاا ف  انااعى ماان هااذا  ىل ذا  لهكااذاعلاايهم  ل خدمااةولاادان  مجاا  للياادي مالئكااة
 وائم ن يف اماة يف ص  ة للدان. صلدونصغا  يف الص  ة 

 أبك ا  مج  ك س  ان  ال عرلة له لال خرط اوأابرياق   مجا   برااق ماا لاه ذلاوكايس 
 هنر وا  من العي ن ا مراة. عنيمن ماماا 

ال يلاادع ن عنهاال  ال حيصاال ناام ماان ا مااار صاادالي كمااا يف مخاار الااد ياوال يناااالف ن  ال
 تذهب عق نم من ا مر.

و  بافلكهة   الثماممل يت ريون .اشت  ن لىتا لن 

وحلم  ري  مش يممل يشته ن. 

وح ر  )عطف ع ى )للدانعني ن.لاسعا  العي  

كيمثلي اللؤلؤ املان ن .اوص ن الذي بقي ع ى بيا ه لصفائه 

 .مل كل  ا يعمل نمقابل  جلا    ااعط ن ذل  

  ال يسااامع ن فيهااال لغااا ا   ابطاااالوال   يمااال   نااابة  ىل ا اااايم فاااال اقااااي  مااادهم قاااد هوااا 
 لهذ ب .

إال قي   س مل  س مل .هي ان ام بعض م ع ى بعا 

  يف سادر * اليمااني مال أصااحل  اليماانيوأصاحل  اااجر الاباقصضاا و   قاد خضااد لقطاا
 ا كه.

و لح  اجر او زمنض و .قد  ضاد بعض م ع ى بعا 

وظل ممدوو .مابنط وائم 

  ومل  مسا . وا  هبدا 



 ال مقط عة *وفلكهة كثرية  يف لقا  مان ا لقاا  بال هاي وائماةوالممن عاة  ال متاا  عمان
 اط ب ا.

 فرش مرف عةو . هي الانا  اورف عا  القد 

إ  إ شي هن   خ قاا ت   الانا   إ شل. 

  فنعلنلهن أ الرا .مين ن قبل ههل اماة همد   

  عراب  متحببا   ىل هزلاو نأترااب .مثل هزلاو ن يف النن 

 .ألصحل  اليمنيهذ  الاعم 

لة   هي هصحاس اليمني هم مجاعة كثريةو لة من اعلرين *ولني من األ. 

 يف مساا م *وأصااحل  الشااملي ماال أصااحل  الشااملي  ان  تافااذ  ىل اوناااا هي ماافااذ الباادن
ومحيم .ما  متاا   يف احلرا ة 

وظل من حيم م .وخان هس و  ا ا وب ظ مة لمرا ة للساخة ل يق  فا 

ال ابرو   كنائر الظاليوال كرمي .ال اكرا من فيه 

 ا قبل ذلكإهنم كل   يف الد يامىفني .ماعمني قد هنت م الاعمة 

 وكااال  ا يلااارون علاااى احلنااا  الاااذ بالعظااايم  هي الشااار    اااه مااااإ واااا هلول فاااي م مااان
 الفطرة.

  وكال  ا يق لاا ن أإذا متناال وكناال تارااب   صااا   حل ماااا تاراابوعظلماال  أإ  ملبع  اا ن  يف ااخاارةي
 ع ى حن  استف اا اجن كا .

أو  امبعإآابؤ  األول ن . ن قد ما  سابقا  

جملم عا ن * قل إن األولني واعلرين  مع ام هللا إىل  هن اات اي اام يفميقالت   لقا
ي م معل م .ه  ا ا احملشر 
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مث إ ام أيهل الضلل ن  اواحرف ن عن الطراقاملاذ  ن .ابلبعإ 

ل ن من دنر من زق معك .اداد اورا ة 

فمللئ ن  مت   ن من كثرة و عكممنهل  من ت   الشجرةالبط ن. 

فشلر  ن عليه  ع ى هكل اللق امن احلميم .اوا  البالغ يف احلرا ة 

 فشاالر  ن داار  مثاال اارساهلاايم   اجنبال العطاااش فاااهنم ماا  ااادة ماارا ة اوااا  اشاارب ن ماااه
 كثريا .

  لهلمهذا  ما هيا  نمي م الدين . ا ا املا 

حناان للقناالكم فلاا ال تلاادق ن  ف ااال صاادقتم ابلبعااإ ماا  ه كاام ع مااتم اب  ااق ا ليي لهن هللا
 القاو  ع ى ا لي قاو  ع ى ا خري.

أفرأيتم مل ون ن .ما تقذف  ه يف ا  ماا من الاطف 

أ تم ختلق  ه    جتع   ه بشراأم حنن ا للق ن. 

حنااان قاااادر   ياااانام املااا ت   كمااااا قااااد ان خ قكااامي فكاااال مااان احلياااااة لاوااا   ماااااا وماااال حناااان
 أبن تنبق ان م  ال  قد  ع يكم. آسب قني

هي  باااااادلكم أبمثااااااالكم أبن  فااااااايكم ل  وااااااد آخااااااران  علااااااى أن  باااااادي أمثااااااللامباااااال  قااااااد  
و نشئام  خن قكميف مل ال تعلم ن .من الص   كالقرو لا الار 

علمتم النشية األوىل ولقد   هي خ قااكم هلالفل ال  ف التذكرون .تتعظ ن 

أفرأيتم مل حتر  ن .تل ع ن مبته 

أ تم تلرع  ه   تابت  هأم حنن اللارع ن . فان هللا ااب  الابا 

لااا   شااال  جلعلناااله   هي الاباااا  حطلمااال   هشااايما  متكنااارافظلاااتم  صااارمتتفاهااا ن 



 من ه ه كيف صا  مطاما  قائ ني:تتك م ن متعجبني 

إ  ملغرم ن .م لم ن هرامة ما هللماا 

ل حنن حمروم ن  . عن الرزق ا ال برو الغرا فقط ا 

أ تم أ للتم ه من امللن * أفرأيتم املل  الذي تشر  ن   النحاسأم حنن املنالل ن. 

  ل   شل  جعلنله أجلجل   ماحلافل ال  ف التشارون   الاعم.هذ 

أفرأيتم النلر الي ت رون .خترو هنا من الَقْدح 

أ تم أ شيم دنر ل    اليت ما ا الااأم حنن املنشئ ن .ا الق ن 

حنن جعلنلهل   الااتذكرة  مذكرة أبمار ااخارة  ومتلعال  مافعاةللمقا ين   لااازك القا ا
 هي الصحرا .

فسبح ابسم ر ك العظيم  ا ه.هي  لاهه بذكر 

 فا  ال زائادة ل تأكيادي هل اواراو اجنااا ة  ىل احل اف بادلن هن حي افأقسام آ اقاع الننا م 
 مبح  ا من النما .

وإ ااه لقساام لاا  تعلماا ن  مقيقت ااا لع مااتم ه ااهعظاايم  فقااد ذكاار ع مااا  الف اا  هن الشااما
 ن الشما ستني م ي ن مرة.هك  من ا  ض م ي ان  لا ثمائة هلف مرةي لهن بعا الاج ا العاواة هك  م
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إ ه  هذا القرآنلقرآن كرمي .ذل كرامة 

 يف كتل  يف ال  ح احملف ظمان ن .مص ن ال متنه اد التغيري 

ال  سه إال املطهرون .من اوالئكةي هل من تط ر عن احلد، من البشر 

 .من ر  العلملني  لاي  تناليله  

 أفبهذا احلدي  القرآنأ تم مدهن ن .مت ال  ن بام  ن 

وجتعلااا ن رزقاااام  هي بااادي هن تشاااكرلا الااارازقأ اااام تااااذ  ن  ابهلل لآايتاااهي لاالسااااتف اا
 ل  كا  لالت بيخ.

فل ال  ف ال ا  ن زعمتم ه ه ال  س لكم اإذا  لغت  الافااحللق م .لق   لل الرلح 

وأ تم  رلن عاد احملتضر ها ا احلاحينئذ تنظرون .ىل ماله  

وحنن أقر  إليه  ىل احملتضر منام  ع ما  لقد ةولان التبلرون . ه تم ذل 

فل ال  ف ال ا تكرا  لنليي لاممل بيا ما معرت ة اإن كنتم  ري مدينني .هري    كني 

ترجع هنل    تروع ن الافا  ىل مقرهاي م  ال ميا صالوقنيإن كناتم  يف قا لكم   اه ال س
 لكم.

فيمل إن كلن   اويمن املقر ني  ص ى هللا ع يه لآله( ىل هللا ل س له(. 

فا  لهروح  اسرتامةورحيلن  زق طيب وجناُت  عيم .ذا   عمة 

وأمااال إن كااالن مااان أصاااحل  اليماااني  الاااذان اعطااا ن صاااحف م أبميااااهنمي لهااام الصااااحل ن ولن
 اوقربني.

 م لااكفساا   اي صااامب اليماانيي اناا م ن ع ياا  همثالااماان أصااحل  اليمااني  لاق لاا ن
 ه   سا   ا تكر .



وأمل إن كلن من املاذ ني  ابهلل لآايتهالضللني .عن طراقه لهم هصحاس الشماي 

فنالي  هي  لنم الذي هعدا نممن محيم . ما  لطعاا ما 

وتللية  وخاي جحيم .و ام 

إن هذا لذي ذكر يف الن  ة من الفرق لهم انم اهلا  حاق اليقاني  هي اليقاني احلاق اوطاابق
 ل  اق .

فسبح   لا ابسم ر ك العظيم .هي اذكر ا ه مالاها  له عن ما ال ا يق به 

 

 : سورة الحديد 57

سااابح *  ساام هللا الاارمحن الاارحيم   االا    خالصااا  لاااه ماال يف السااملوات واألر  ماااا 
يف ساااا طا ه  وهاااا  العلياااال (48)ان احلاااااي هل نااااا لنااااان خاااااص )للكاااان ال تفق اااا ن تناااابيح م(ب ناااا
احلايم . يف تدبري 

له ملاك الساملوات واألر  حيياي  يف ااخارةي هل اممااو حي لاه ذا ميااة و يات وها  علاى
 ف   القاو  اوط ق. كل دي  قدير

هااااا  األوي   الناااااابق ع اااااى او وااااا واواعلااااار  بعاااااد فاائ اااااا البااااااقيوالظااااالهر    آباث
والبل ن  ال اد   كا ه العقلوه   ال دي  عليم . عا 

                                                        
 .44س  ة اجنسرا :  (48)
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ها  الااذي للااق السااملوات واألر  يف   قاادساتة أ م مث اساات ى  ت وااه لاساات ىل علااى
 ا   العرش

م
ومال كالاباا    منهال ومال خيارجكاويا  اقا    يف األر اادخل  يعلام مال يلاجاو

أيان مال كناتم وهللا بع مه لقد ته  وه  معامكاو     ومل يعرج فيهلكاوطر   ينالي من السمل 
 فيجازاكم ع يه. آل تعمل ن  لري

لاااه ملاااك الساااملوات واألر  وإىل هللا  ىل مكماااه لمناااابه ترجاااع األمااا ر  همااا   الاااااس
 لهريهم.

ي جل  ادخلالليل يف النهلر  بتمداد ال يلوي جل النهلر يف الليل   بتمدااد الا اا  وها
 أبسرا  صدل  الااس. عليم  ذات اللدور

آمناا ا اب  ورساا له وأ فقاا ا مماال جعلااام مساات لفني فيااه  ماان اواااي الااذي وع كاام خ فااا  واان
 ا اس ولال. فللذين آمن ا منام وأ فق ا هلم أجر كبريس ف ماكم يف ذل  اواي 

م ال تؤمنا ن اب ومل لا  هي مااذا اعا و ع ايكم مان عادا اجنمياانو  احلااي هنالرسا ي 
ع اادكم ا كيااد مبااا  ميثاالقامهللا  ياادع كم لتؤمناا ا  اار ام وقااد ألااذ )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(حمماد 

ا اه هي يف طراق اجنمياني أبن   تعا ادلاي ف إن كنتم مؤمننيهلول فيكم من الفطرة الدالة ع ى خالقكم 
 اظ ر ميثاقه و يا ع يكم.

هاااا  الااااذي ينااااالي علااااى عبااااده  صاااا ى هللا ع يااااه لآلااااه(حممااااد( آ ت  يناااالت   لا ااااحا
لي ارجام ماان الظلماالت  ظ مااة الكفار لام اال لالرذا ااةإىل النا ر  اوراااد ل طراااق وإن هللا  ااام

ة ق باا ي ل ن كا ا  اارمحكم فضاال  مااهي لالرهفاة هكثار مان الرمحا رحايمميإ افعال ذلا  بكام  لرؤوف
 الرمحة هظ ر يف ا مر العم ي.

وماال لااام أال تنفقاا ا يف ساابيل هللا  هي اااي  اعاا و  لاايكم يف تاار  اجن فاااق  واال  قامااة الاادان
 و  مريا  السملوات واألر  ارا ماي له اتم ترتكا ن هما الكمي فاأ فق ا  اا ال ابقاى لكام ما  تفا زلا



لمن ه فق لقاتل بعد الفتح  ن  وقلتلفتح مكة  من قبل الفتحال يست ي منام من أ فق بث ابه 
 أولئااكالااااس بعااد فااتح مكااة اطمااأ  ا ابجنسااالا للااذا هخااذلا ااادخ  ن فيااه هف اوااا  لابااذل ن هماا انم لااه 

وعاد مان الفاراقني  أعظم ورجة من الذين أ فق ا من  عد وقلتل ا وك   اوافق ن اوقات  ن قبل الفتح 
 فيجازاكم ع يه. وهللا آل تعمل ن لبرياوث بة احلناة  هللا احلسىن

  ماان ذا الاااذي يقاار  هللا قرعااال  حساانل  أبن اافااق مالاااه هللي ليناارتوعه مااااه يف ااخاارةي لكاااان
 ولاه أجار كارميإبعطاا  العشارة عا ض ال اماد  لاههللا  فيضلعفهمناا  أبن كان خالصا  ل و ه 

 مقرلن ابلكرامة.
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فاان القياماة مظ ماة  ترى املؤمنني واملؤمنالت يساعى  ا رهمله  ا ا القيامة  ي ملذل  يف 
فاان صاحائف م الايت أبميااهنم  وأب الهنمهمام م   ني أيديهمل    اوؤماني انعى هي اتحر  حبركت م 

حتا  قصا  ها  نالت جتاري مان حتتهالاليا م جالبشاا ة لكام يف هاذا   شاراكمتش     ا ي لاقااي نام 
الظفاااري اوط ااا س  هااا  الفااا زالفااا ز ابمااااة  ذلاااك فيهااالوائماااني  األهنااالر لللااادينلهااااجا ها 

العظيم. 

 ي م يق ي املنالفق ن واملنلفقالت للاذين آمنا ا ا ظارو   ا ظارلا  ليااا فااهنم  ذا  ظارلا حنا هم اا
نام دكماا  اام  قيال مان  ا ركمأنخذ قبنا  لااع ة   قتبس   هم يف وا ب اواافقني فرهلا طراق م 

ارجعااا ا ورا كااام  ىل الاااد يا فللتمسااا ا  اط بااا ا  ااا را    ابلعمااال الصاااافضااار   يااانهم  باااني
ميإ ادخل ماه اوؤما ن  ىل طر  احملشار الاذي فياه ساالا لابقاى  له اب حبائط   س رالفراقني 

لالنااااالا  فيااااه الرمحااااةواخاااال الناااا    اب نااااهياااه عااااذاس الكاااافرلن لاواااااافق ن يف الطاااار  الااااذي ف
وظلهره    ظاهر النمن قبله  من طر  الباس العذا .هنم يف احملشر هاضا  يف العذاس  

يناالووهنم  هي اواااافق ن اااااولن اوااؤمانيأمل  ااان معااام  يف الااد يا  ان كاااا يف زماارة اوااؤماني
ولااانام فتنااتم كاااتم معاااا يف الظااهر    لااىهي اوؤمااا ن  اقاالل  فكياف صااران هكااذا ماا  الكااافران 

خادعتكم  و ارتاماككتم يف الدان  وارتبتمهي ا تظرمت باا ارا   وتر لتمابلافاق  أ فسام
األملين  ااماي الط اي أبن تركتم الادان هماال  ل بقاا  يف الاد ياحاىت جال  أمار هللا    ابوا و اركم

 طان ا اول هركم لقاي  ن هللا اتجالز عاكم.الشي اب  الغرور

فاااللي م ال يؤلاااذ مااانام فدياااة  بااادي مااا  ال تعاااذب اوال مااان الاااذين كفاااروا   كفااارا  عال ياااة
ميواكم  حم كمهي م الكم النلر  هلىل بكمو ئس امللري . احمللي هي الاا 

أمل أين   همااا مااان ال قااللااذين آمناا ا أن ختشااع قلاا هبم لااذكر هللا  أبن اك  اا ا خااااعني
هي   (ن ناام هن ال اك  ااا ا  واليا  ااا االقاارآن  مااال  االي مااان احلااقلااا  وابجن ااافة  ىل اجنميااان 

كللذين أوت ا الاتل  من قبل    الي  و لالاصافطلي عليهم األماد  اللماانفقسات قلا هبم 



خاا و ن عان طاعاة  فلساق ن وكثاري مانهمزاي خش ع اي فان ال عظ  ذا بعد عن اجن نان ه ظ ق باه 
 هللاي ابجن افة  ىل قن ة ق  ام.

اعلماا ا أن هللا حييااي األر   عااد م  اال  لمياااة ا  ض ابوااا  لكااذل  مياااة الق ااب ابو عظاااة
 لكي اكمل عق لكم. قد  ينل لام اع ت لعلام تعقل نلاندااة 
إن امللااادقني وامللااادقلت  الاااذان اعطااا ن الصااادقةو  الاااذان عااا ا هللاأقر  أبن ه فقااا ا

 يضاالعف هلاامخالصااا  ل و ااه الكاارمي  قرعاال  حساانل  هماا انم يف ساابيل هللا ليناارتوع ها ااا ا القيامااة 
 امعط  ه م  التكرمي نم. وهلم أجر كرميالث اس 
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والذين آمنا ا اب  ورساله أولئاك هام اللاديق ن اوباالغ ن يف التصاداق  والشاهدا  الاذان
والااذين كفااروا ااا ا القيامااة  هلاام أجاارهم و اا رهمااا ا القيامااة  عنااد رهبااماشاا دلن ع ااى الااااس 

 اوالزم ن م ام. وكذ  ا   تنل أولئك أصحل  اجلحيم

اعلم ا أ ل احليلة الد يل لعب  ال مقيقة نا ابلانبة  ىل مياة ااخارة وهلا   ماا انابب  ناا
افتخار بعضاكم ع اى بعاا  وتفللر  يناماتلان اا اجن نان  وزينةمقصد  احلقيقي اجن نان عن 

وتااال ر  مباهاااة يف الكثاارة يف األماا اي واألوالو كمثاال  ياا  مطاارأعنااب الافاالر (49)الاال ال 
بلته   الذي  شأ من الغيإمث يهيج  ايبا  فىاه ملفرا   اصفر قاد ماامث ياا ن حطلمال 

 عدا  هللا الذان كان   ويف اعلرة عذا  دديدي لتذهب الد يا كما اذهب الابا  اتحطم لاتكنر
وماال احلياالة الااد يل إال   ااا  تعاااىل  ماان هللا ورعاا انهفااران ل مااؤماني  ومغفاارةكاال مه اام الااد يا 

 الذي اغرت به اجن نان لااخدل فيبي  به آخرته الباقية. الغرورما اتمت  به  متلا
ساال ق ا ع ا سااا إىل مغفاارة  هسااباس الغفاارانماان ر ااام و  ىل جنااة عرعااهل  سااعت ا

كعر  السمل  واألر  أعدت    هيذلاك للذين آمن ا اب  ورسله  عطاا  امااة  فضال هللا
ع ى  وهللا ذو الفضل العظيم ن استحق ذل ي لك  ه فضال    ه زائد ع ى ا ور  يؤتيه من يشل 

 عباو .

ماال   فاااقكم لمنااا عتكم يف ا ااري  واال ا اا   ماان الفقاار لالصااع اب  فاااع م ا  ل ن كااان عاادا
له  مقد   إالكاورض   وال يف أ فسامكامدس   يف األر « بيان )ما( أصل  من مليبة

 يف كتال  ال ا ح احملفا ظمان قباال أن  ربأهال  هن   واد ت ا  اوصاايبةي ف اي مقاد ة سا ا  ع مااتم ها
ف اايا  علااى هللا يساارياجنصااابة ابوصااائب ل ااااس  إن ذلااك نااان مؤماااا  ها ال الي لساا ا  كااان اجن

 تت قف اوصائب ع ى اجن فاق لاونا عة لام او لما هابه.

مان الاعايم الاد ي ي  علاى مال فالتامحتل ا ا  الااي ال  سا اع م ا هن اوصاائب اثبتاة مقاد ة 
وال تفرح ا آل آاتكم صيبة نا هوري لالاعمة قد جتر اجن نان  ىل العصايان فاال من  عيم الد ياي  ن او
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افتخر ع ى الااس  ف  رمتك   وهللا ال حيب كل صتليفرح ما اي لاوراو الا ي عن املل لالبطر 
 لاوراو من هبطرته الاعمة.

الذين يب ل ن   فان الدين ىتاي ابواي ابخل به هالباوأيمرون النالس ابلب ال فا فاان الاا
فاال حيتااج  ىل هما الكمي ل مناا  فإن هللا ها  الغايناعرض عما  ب ع يه  ومن يت يتاضح مبا في ا 

 احملم و يف هفعاله. احلميداجن فاق اع و  ليكم 
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لقد أرسلنل رسلنل ابلبينلت   اب ولة ال ا حا وأ للنل معهم الاتال  ل اظااالانوامليا 
ابلعااادي  ليقااا م النااالس ابلقسااا آلاااة الااا زن ل عدالاااة يف اوعاااامال ي ل  ااالاي اويااالان  نااااا الاااااس ابلااا زن 

وأ للناال احلديااد  لاادف  ااار اوعتاادي الااذي ىااالف الاظاااا لاوياالاني ل  لالااه تقاادار  ماان النااما  هل خ قااه
فيه أبس  ل حرسدديد  قا يومنالفع للنالس  يف صااائع م لماواادمو  ه للاه لايعلم هللا

هي يف مااي كا ن هللا هائباا  عان  ابلغيابآبال  احملا باة  رسلهااصر  ويف احلرس  من ينلره
 الاغالب. عليلع ى ما اراد  إن هللا ق يم اس الذي ااصر  

ولقاد أرسالنل   حاال  وإ اراهيم وجعلناال يف ذريتهمال ع ياه النااالا(فاان ا  بيااا  مان هلالو  براهيم( 
أبن هلميااااا  لااااي م ابلكتاااب الناااامالاة  النباااا ة والاتاااال هاضاااا   )ع ياااه النااااالا(لهااام مااان هلالو  اااا ح 

فمنهم  من الذ اةمهتد   قد اهتدوكثري منهم فلسق ن .خا و ن عن طاعة هللا 
مث قفينل  هتبعااعلى آاثرهم  لمن يف  )ع ي ما النالا(بعد هلل   الرسل ا هي   ح ل براهيم
 عيسااى  اان ماارمي هلل اا  الرساال ا لاوااراو  ساال بااين  ساارائيل ا  وقفيناالالكثاارية   رساالنلم طبقاات 
زهاادا   رأفااة ورمحااة ورهبل يااةتالميااذ   ا جنياال وجعلناال يف قلاا   الااذين اتبعاا ههعطياااا   وآتينااله

ا تاادع هل  هي ت اا  الرهبا يااة ماان قباال ه فناا مماال كتبنلهاال  ت اا  الرهبا يااةعلاايهم إال سااتثاا  ا
  ا  تعاىلي فان ذل  كان تطبيقا  ل ك ي ع اى  رع ان هللاط ب  ا تغل ماقط ي هي هري ما كان 

ميإ   ه   اكان مفرل اا  ل مناا تطبياق ل ك اي  )ص ى هللا ع يه لآله(اوصداقي كمن اتقشف يف همة الايب 
هي مااا كااان مقتضااى  حااق رعليتهاالهي الرهبا يااة  ماال رع هاالبعااد ذلاا  هخالف اام  فاااع ااى الفاارو 

)صاا ى هللا ع يااه ت اا  الرهبا يااة ماان  طاعااة هلاماار هللاي باال كفاارلا ابهلل أبن اختااذلا آنااة االاااة لكفاارلا مبحمااد 
 خا و ن عن طاعة هللا. ف تينل الذين آمن ا منهم أجرهم وكثري منهم فلسق ن لآله(

أيهل الاذين آمنا ا    ابلرسال الناابقةاتقا ا هللا  هنااكم عااه خااف   فيمااوآمنا ا  رسا له 
جنميا كم مبن تقادا ل  مياا كم مبحماد  من رمحته صيبني  يؤتام كفلني )ص ى هللا ع يه لآله(حممد 

يف الااااس  وشاا ن  ااههااي الشااراعة الاايت تاااري طراااق احلياااة  وآبعاال لااام  اا را   )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(
 بكم. رحيملذ  بكم  ف روهللا  ذ  بكم  ويغفر لامسالكني طرق النعاوة 



لئ  يعلم أهال الاتال  أال يقادرون علاى داي  مان فضال هللا  صا ى هي  ان ه سا اا الرسا ي(
لاايع م ههال الكتااس ههناام قااو لن ع اى  ياال فضال هللا أبن اادخ  ا يف اجنسااالا فيااال ا فضاال  هللا ع ياه لآلاه(

 منااا  وأنع ااى تغيااري ذلاا  لياااة ه فناا م هللاي فااان ههاال الكتاااس كااا  ا اع ماا ن ابحنااراف م لال اقااد لن 
الفضل  يد هللا يؤتيه من يشل  وهللا ذو الفضل العظايم  فيتفضال مباا اشاا  وان اشاا ي لقيال يف ااااة

 مع  آخر.
 



 
 542الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
 

 : سورة المجادلة 58

قد مسع هللا ق ي *  سم هللا الرمحن الرحيم  اورهةكالي جتلولا  تاتك م معا  اي  سا ي هللا يف
 )صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(فاااان هلس بااان الصاااام  ظااااهر مااان زلوتاااه خ لاااة فجاااا   اوااارهة  ىل الايب زوجهاال

ه اا   وهللا يساامع حتلوركماالااادة مانااا  إىل هللاالللوااة  وتشااتايتنااتفتيه يف واا از  و عااه  لي ااا 
برو ع ا  )ص ى هللا ع يه لآله(ع ى  وازة الايب لالللوةي هي تراوعكما يف الكالا ميإ هي كا   تصرا 

 ابحلاي.  لريل كالا  إن هللا مسيعما كان (ذن نا  )ص ى هللا ع يه لآله( ىل زلو ا لالايب 

الاذين يظالهرون ماانام  ها اا الروااايمان  ساالئهم  )أبن اقا ي لللوتااه )ه اِ  ع ااي كظ ار همااي
أمهاال م إال مااا  إنع ااى احلقيقااة  أمهاال مالانااا   ماال هاانلهااذا كااان  اا ل طالق ااا يف اماه يااة 

 وإهنام ليق لا ن مناارا  مان القا يفاال حتارا  ال ا ا احلقيقياة لاور اعة  ولادهنمالاناا  الاال   ال ئي
 انرت ذ به.  ف راعف  عمن  س  وإن هللا لعف كذاب    وزورا  ااكر  الشرل 

  وون ملال قالل اوالاذين يظالهرون مان  ساالئهم مث يعا  أبن ه او الرواال لطاي زلوتاهفتحريار رقبااة 
لا ال  ت عظا ن  اهاجنعتاق قبل اواا  ذلام امعا ابل طي  من قبل أن يتملسلفع ي م  عتاق  قبة 

 فيجازاكم ع يه. وهللا آل تعمل ن لبريتفع  ا احلراا 

 فماان مل آبااد  قبااة فااا  ع يااهصاايلم دااهرين متتاال عني عقيااب ااخاار  هماادمها ماان قباال أن
 ذلكلكل منكني مد من الطعاا  فإ علم ستني مساينل  الصياا  فمن مل يستطع امعا  يتملسل

هي تادمي ا اجنمياان فاان العمال اب مكااا ت واب  واماة  لتؤمن ا اب  ورس لهفرض ع يكم كفا ة ل ظ ا ة 
 عاذا  ألايمأبمكااا هللا  وللاالفرينالف هاا فاال خت حدوو هللاا مكاا اوذك  ة  وتلكاجنميان 
 مؤ .

إن الااذين حياالوون هللا ورساا له  ىالف هنماااكبتاا ا  هذلااا اكماال كباات الااذين ماان قاابلهم  فاايمن
ابااي   وللااالفرينواال  ع ااى صاادق   وقااد أ للناال آ ت  يناالت )ع ااي م النااالا(ماااوا ا  بيااا  

عذا  مهني .اذنام 



آال ىا هم  هللا  يعال  فينبائهمهي احملااوان  يبعاثهمله  ا ا القيامة  ي م ذل  العذاس يف
وهللا لكثرتااه لعاادا اهتمامااه بااه  و ساا هع مااه لكتبااه كااامال   أحلااله هللا واال هن  ااازا م  عملاا ا

 ما ر ال اغيب عاه اي . على كل دي  دهيد
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يعلم مل يف السملوات ومل يف األر  مال ياا ن مان جنا ى    اةأمل تر أن هللا   ماا اقا  مان تاااوي
كماا لا  انواى   وال مخسة إال ه  سلوسهم وال أوى من ذلاكابلع م  را عهمهللا  إال ه االاة سرا  

 هم ىاا أياان ماال كاال  ا مث ينباائهمابلع اام  معهاامهللا  إال هاا كمااا لاا  انوااى سااتة   وال أكثااراااااان 
 فال ىفى ع يه اي . آل عمل ا ي م القيلمة إن هللا  ال دي  عليمليجازا م 

أمل تر إىل الذين هن ا عن النن ى   كان اواافق ن ااااو ن فيثاريلا ااك   اونا مني فا ا ا عااه مث
لتعاادي كا  والعاادوانمبااا هاا   خ كالكااذس  ويتناالج ن اب مثباادلن هن ارتاادع ا  يعاا وون ملاال هناا ا عنااه

)صا ى هللا أبن ا صي بعض م بعضا  بعدا تافيذ هلامر الرسا ي  ومعلية الرس يع ى اوؤماني ابهتياام 
ويق لا ن يف حتياة ط ا اة ليخفا ا ل ا  التحياة  فااق م  وإذا جل واب حيا اب آال مل حيياك  اه هللا ع يه لآله(
)صا ى ف ا  كاان حمماد  هللا آال  قا ييعاذ نل هاال  لا الفيما بيا م هل اضمرلن يف  ف سا م  أ فسهم

فبائس اادخ  هنا  يلال هنلعذااب   جهنماكفي م  حسبهم بيا  لخالفاا  لعذباا هللا  هللا ع يه لآله(
 احملل و ام. امللري

أيهل الذين آمن ا إذا تنلجيتم ف  تتنلج ا اب مث والعدوان ومعلية الرس ي وتنلج ا ابلرب    أبفعاي
الااذي إليااه يف هلاماار  ل  اهيااه  واتقاا ا هللاأبن (ماار بعضااكم بعضااا  ابتقااا  اوعاصااي  لتقاا ىواا ااري 

 جتمع ن ل جلا . حتشرون

إ ل النن ى  ابجنخ لالعدلانمن الشيطلن  فا اه (مار باهليحالن الاذين آمنا ا  فااهنم حيل ا ن
داايئل  إال اضاارهم   ضاالرهمالتااااوي  ولاايس ذا  هلا مااواااة اواااافقني وااا اع ماا ن ماان ساا    اا اايهم 

 يف هماا  هم ماا   وعلااى هللا فليت كاال املؤمناا نأبن ااارت  اوااؤماني ليك  اا ا حماال هذ  اواااافقني  إبذن هللا
 ال اضراهم الاج   لهري .

أيهل الذين آمن ا إذا قيل لام تفسح ا    ت سع ايف اجملللس فلفسح ا  إبعطا  اوكان ل قاوا
لاااميفسااح هللا   فيمااا ترااادلن التفنااح فيااه ماان الاارزق لاوكااان لهريمهاااوإذا قياال ا شاالوا  ق ماا ا  ماار

ااارفع م هللا بصاا  ة خاصااة  العلاامهعطاا ا  فل شاالوا يرفااع هللا الااذين آمناا ا ماانام والااذين أوتاا اخااريي 



ورجلت   يف الد يا لد  الااس ليف ااخرة هاضاوهللا آل تعمل ن لبري يه.فيجازاكم ع  
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أيهل الذين آمن ا إذا  جيتم الرسا ي    صا ى هللا ع ياه لآلاه(ه ومت مااواتاه(  فقادم ا  اني يادي
ي خ  مف  احلكم   ه كان  )ع يه النالا(ل  اعمل اذ  اااة  ال همري اوؤماني ع ي صدقةقب ه  جن اكم

  اه ا وااب تاا قري الرساا ي  وأ هاار  ااه ا واب الثاا اس  لااري لااامقة تقاادمي الصاد ذلااكامتحا ياا  
ماا تتصادق ن باه فاااويتم بادلن صادقة  فاإن مل جتادوالط ا ة ه فنكم من البخال  )ص ى هللا ع يه لآله(

فإن هللا  ف ر  اغفر ون  س  ذا خالفرحيم .ارمحكم 

أدااافقتم   خفاااتمأن تقااادم ا  اااني يااادي جنااا اكم صااادقلت ا اااتم باااذل  خ فاااا  مااان  قاااص  أبن
فاايقيم ا اللاا ة وآتاا ا اللكاالة وااا هظ اارمت البخاال  وات  هللا علاايامالتصاادق  فااإذ مل تفعلاا اهماا الكم 

وهللا فاال تفرطا ا يف هااذ  ا مكااا لقاد ل ا  عاااكم  عطاا  الصادقة قبال الاجاا    وأ يعا ا هللا ورسا له
 فيجازاكم ع يه. لبري آل تعمل ن

لااذينأمل تاار إىل ا  لهاام اواااافق نت لاا ا  ابحملبااة ل طاعااة ا ماارق ماال   ضااب هللا علاايهم  لهاام
لال مان الي ا وي  هنام مااافق ن  وال مانهمها اا اوؤماا ن  مانامليا هاؤال  اوت لا ن  مل همالي  و 

 وحيلف ن على الاذ  أبهنم مؤما نوهم يعلم ن .ههنم كاذب ن 

أعد  هياأهللا  ة يف ااخرهلم عذااب  دديدا  إهنم سل  مل كل  ا يعمل ن .من الافاق 

اختذوا أ لهنم  م ف م أبهنم مؤما نجنة  لقااة حلفظ ومائ م لهم انمفلدوا  ماع ا الااس
عن سبيل هللا  ن اواافق سدا هماا تقدا اجنميان فلهم عذا  مهني .مذيا نم 

مااان هللا داايئل   لاان تغااين عااانهم أماا اهلم وال أوالوهاام  أبن تاادف  عاااا م بعااا عااذاس هللا أولئاااك
 .هم فيهل لللدوناوالزم ن نا  أصحل  النلر

كماال حيلفاا ن هلل أبهناام كااا  ا مااؤماني  يعاال  فيحلفاا ن لااههي اواااافقني  ياا م يبعااثهم هللااذكاار 
  إهنام هام الاالذ  نأالمن الافا  هااا  حب ف ام  أهنم على دي اظا ن  وحيسب نيف الد يا  لام

 يف م ف م هلل أبهنم كا  ا مؤماني.

استح ذ  است ىلعليهم الشيطلن في سلهم ذكر هللا  فال اذكرلن هللا كالااساي  أولئاك حال



الاذان ف اتا ا ع اى ه فنا م خاري الاد يا لساعاوة  أال إن حل  الشايطلن هام ا لسارونوا و   الشيطلن
 ااخرة.

إن الاذين حيالوون هللا  ىالف  اهي لهام اوااافق نورسا له أولئاك يف  مج اةاألذلاني  ن العاالة 
 ل مؤماني.

كتب هللا  قرا  لقضىأل لب أ  ورسلي  ه بة يف الد يا لااخرةإن هللا ق ي  ع ى ماا ارااد
عليل .يف س طا ه 
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لار يا اوونال جتاد ق مال  يؤمنا ن اب  واليا م اع  حيبا ن لا الا نمان حالو هللا  خالفاه ورسا له
الاااذان   اااا اولا  آاب هااام أو أ نااال هم أو إلااا اهنم أو عشاااري م أولئاااكهي هلل ااا  احملااااولن  ولااا  كااال  ا

كتب  هللايف قل هبم ا  لن  ب طفهوأيادهم  قا ااهماروح مناه   مان قب اه تعااىل لها   لح اجنمياان
ويدللهم خرة يف ااجنلت جتري من حتتهل األهنلر لللدين فيهل رعي هللا عنهم  مياإ آماا ا لعم ا ا

أال إن حاال  هللا هاام واااد   أولئااك حاال  هللا  ااه تعاااىل هاثااام مبااا ه  اااهم  ورعاا ا عنااهصاااحلا  
 الااوح ن الفائللن ابلث اس. املفلح ن
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ل يف الساااملوات ومااال يف األر  وهااا  العليااالسااابح   مااا *  سااام هللا الااارمحن الااارحيم  يف سااا طا ه
احلايم . يف تدبري 

 هاا  الااذي ألاارج الااذين كفااروا ماان أهاال الاتاال  اعااين ا اا و بااين الاضااريماان و رهاام  بالوهاام
ألوي احلشر  ياااندمي خ بعاد  )صا ى هللا ع ياه لآلاه(مجع م ل خراجي فاهنم هلي من هوالهام الرسا ي 

واا  هااتم  أن خيرجا اها اا اوؤماا ن  مال ظنناتما  آخر من الي  و عاادما خاا  ا ابلع اد ذل  هو ى قنم
هللا مااان حيااا  مل همااار  هللا فاااياتهمأبس  مااانقالع ااام  وظنااا ا أهنااام مااال عتهم حلااا هنممااان قااا دم 

 وقاذفقااو  ع اى  والئ ام  )صا ى هللا ع ياه لآلاه(  اظا ا مياإ   ىطار بباانم هن الرسا ي  حيتسب ا
مناادا  ماا  ال اناااكا ا  خير اا ن  يااا  م أبيااديهما ااا   ماان اوااؤماني  يف قلاا هبم الرعاابهلقااى هللا 
 فاالعتربواميااإ هخااذ اوناا م ن ىرباا ن بياا دم ماا  ال اطمعاا ا يف البقااا   وأياادي املااؤمننياوناا م ن 

 اي هصحاس البصائر.   أوي األ للر )ص ى هللا ع يه لآله(حبانمي م  ال ختالف ا الرس ي 

ول ال أن كتب هللا  مكمعليهم  ع اى باين الاضاري  اجلا  ا ارلج عان واي هام لعاذهبم يف
عااذا  ماا  امااال  يف الااد يا  وهلاام يف اعلاارةبقاات  م  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(أبن هماار الرساا ي  الااد يل
 .النلر
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ذلاك  اام الاذي فع ااااااا   ساببأهناام دالق ا  خااالف ا هللا ورسا له وماان يشال  هللا فااإن هللا
 فيعاقبه. دديد العقل 

مل قطعتم من لينة  خن اة مان خناي  مأو تركتم هال قلئماة علاى أصا هلل  أبن   تقطع هاا فباإذن
 و ميااإ هي الي اا الفلسااقنيليااذي  ولي االيأبماار ي ميااإ همكاااكم مااا م تفع اا ن مااا تشاااكلن  هللا

 ارلن هن اون مني اتصرف ن يف بالوهم لهم انم.

ومااال أفاااال  هللا  همااااا الكفااااا  فاااااهنم  )صاااا ى هللا ع يااااه لآلاااه(ه واااا  هللاي فاااان ا  ض هلل لل رساااا ي
علااى رساا له كااان   واعااا  ماان هللا  ليااه   )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(اتصاارف ن في ااا هصاابا  فاااذا هخااذها الرساا ي 

مان اجن اا  لها  سارعة الناريي هي   تفتح هاا ه اتم ابلناري  لاي م  ل أوجفاتمفمامن بين الاضري  منهم
هي  كا س اجنبالي ف اي  ذا  لينا   وال ركال مان و اة  كا س ا يال  عليه مان ليالها ا اون م ن 

وهللا علاى كال داي  مان الكفاا  بقاذ  الرعاب يف ق ا ام  ولان هللا يسل  رسله على من يشل لكم 
 .قدير

هللامل أفل     بيان ل جم ة النابقةي لهذا ه  اونمى يف اصطالح الفق ا : ابلفي على رس له
باادلن ماارس لال مشااا كة اوناا مني  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(الكااافرة أبن هخااذها الرساا ي  ماان أهاال القاارى

فلله وللرس ي ولذي القرى  ع ياه الناالا(ي هي اجنماا )ص ى هللا ع يه لآله(هقراب  الرس ي(  واليتالمى
لا ال  كاي من بين هاام يف هذ  الط ائف الثال،ي ل منا اقنم الفاي  هكاذا  واملسلكني وا ن السبيل

يااا ن   الفاايوولااة  هااي مااا اتداللااه القاا ا بيااا مااني األ نياال  ماانام   اتداللااه الركسااا  كمااا كااا  ا
وماااال آاتكاااام اونااااتحقني فقاااط ل  )ع ي مااااا الناااالا(افع ااا ن يف اماه يااااةي للاااذا خصااااص ابلاااايب لاجنماااااا 

لال  واتقاا ا هللاعاااه  وماال هناالكم عنااه فاال ته ااعم اا ا بااه  ف ااذوههعطاااكم ماان ا مكاااا  الرساا ي
قنام مصاة ماان  )صا ى هللا ع ياه لآلاه(وان عصاا ي لقاد ل و هن الرساا ي  إن هللا داديد العقال ختاالف   

 يف  بين الاضري يف فقرا  او اوران.

متع اق مبحاذل  تقادار ي ف  اه لل رسا ي اضاعه الرسا ي ل فقارا ي لقيال هاري  قارا للفلع يه فق له 



 وأماا اهلم يبتغاا نمكااة اوكرمااة  الااذين ألرجاا ا ماان و رهاامماان مكااة  ىل اودااااة  املهاالجرينذلاا  
 وينلاارون هللا  اا  تعااىل  ورعاا ا أبن اتفضال ع اي م ابلغفاران  فضا   ماان هللااط با ن اجاردم 

 يف  ظ ا هم اجنميان. ورس له أولئك هم الللوق ن وااه

والاذين تباا أوا   وع ا ا حمااال  لمااالالالادار   هي اودااااة لهاام ا  صااو  قب اا اا  االن  أبن
مان ههال مكاة  حيب ن من هلجر إلايهمقبل هن ا اور او اورلن  ىل اودااة  من قبلهمصا لا مؤماني 

وال آبااادون يف صااادورهم حلجاااة   منااادا  لهيظااااممااال أوتااا ا  هي  اااا هعطاااي او ااااوران مااان همااا اي باااين
هلل اا   وياؤ رونقنام ا ما اي يف او ااوران ل  اعط اا لن صاا   )صا ى هللا ع ياه لآلاه(الاضاريي  ذ الايب

فاااهنم ه للاا ا او اااوران يف ماااازنم للاساا هم يف هماا انم  علااى أ فسااهما  صااا ي هي اقاادم ن او اااوران 
كالن هبام لللصاةول    فقار لماواة  ومان يا  حيفاظداح  االفساه فيولئاك هام املفلحا ن  

 الفائللن.
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والذين جل وا من  عدهم  هي بعد او اوران لا  صا  من اوؤماني  ىل ا ا القيامة يق ل ن ر نال
هزي  للذين آمن امقدا    اب  لن وال جتعل يف قل  نل     الذين سبق  يف اجنميان  ا فر لنل و ل ا نل

 فحقيق هن ترمحاا ابستجابة وعائاا. ر نل إ ك رؤوف رحيماحلقد عن ق  باا م  ال حنقد مؤماا  

أمل تر إىل الذين  فقا ا  هظ ارلا اجنمياان لهبطاا ا الكفار كاابن هميبا له ارابهيق لا ن  لا اهنم  يف
مان لطااكم  لائن ألارجتملهام باا  الاضاري  كفروا من أهال الاتال بدي ) خ اهنم(  الذينالكفر 

يف خاااذال كم  وال  طياااع فااايامم اسااااة  لن ااارجن معااااملكااام  )صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(إبخاااراج الاااايب 
  أحدا   ص ى هللا ع يه لآله(كمحمد( أ دا  وإن ق تلتم  قات كم اون م نلننلر ام وهللا يشهد إهنم 

فيمااا اق لاا ني فقااد قاااي اباان هميب لبااين الاضااري هااذا الكااالا تق اااة ناام ع ااى مقاب ااة اوناا منيي خ  لااالذ  ن
مااان قاااراهم ظ ااار كاااذس ابااان هميب فا اااه    )صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(ماااني قااااب  م اونااا م ن لهخااارو م الاااايب 

 اناعدهم بشي .

 لااروهملاائن ألرجاا ا ال خيرجاا ن معهاام ولاائن ق تلاا ا ال ينلااروهنم ولاائن    فر ااالياا لن األوابر 
 هلل   اواافق ن. مث ال ينلرونفرا ا  من احلرس 

أل تم  ها ا اون م نأدد رهبة  مره بياة فيخاافكم اوااافق نيف صادورهم مان هللا  فااهنم ال
 ال اع م ن عظمة هللا. ذلك أبهنم ق م ال يفقه نىاف ن هللا ل منا ىاف  كم للذا ااافق ن 

يقلتل  ام ال  هي الي  و  يعل   بتمعنيإال يف قرى حملنة  نا مص ن لواد ان ق ااة أو
فاهنم ادادل االختال  فيما بياا م  أبسهم  ينهم دديدم  اق ا ه فن م من أبسكم  من ورا  جدر

حتسبهم  تظاا م ههنام  يعال    هي بتمعاني يف اا اوقلا هبم داىت لهها ا  متفرقاةي لكال لاماد آ ا  
ذلك أبهنم ق م ال يعقل ن .الراد ل ال الوتمع ا ع ى احلق 

هم الكفا  الذان اوتمع ا يف بد  قبال هاللة  كمثل الذين من قبلهم قريبل  مث  م يف س   العاقبة 
بقتل اون مني  ايهم  أمرهمعق بة  ذاق ا وابيبين الاضري بلمان قراب فان بيا ما كان هقل من ساة 



 مؤ  يف ااخرة. وهلم عذا  أليم لهسرهم

يف ه ااه اغااش اجن ناان خ ادعااهي كمااا فعاال اباان هيبا ببااين الاضااري  كمثاال الشاايطلنلمثال اواااافقني 
إذ قلي لإل سلن اكفر   فاين معفلمل كفر قلي إين  ري  منك إين أللف هللا ر  العلملني   كماا قااي

 يف ااخرة. الشيطان ذل   هل بد  لكذل  ات ه من  بعيه
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فاااالن علقبتهمااال   الغاااا  لاوغااارلأهنمااال يف النااالر لللااادين فيهااال وذلاااك جااالا  الظااالملني  ابلكفااار
 لابلافاق.

أيهاال الااذين آمناا ا اتقاا ا هللا ولتنظاار  فااس ماال قاادمت لغااد     لياا ا القيامااة أبن اراقااب عم ااه ماا
 فيجازاكم ع ى هعمالكم. واتق ا هللا إن هللا لبري آل تعمل نحلة اك ن قدا اخرته هعماال  صا

وال تا   ا كللذين  س ا هللا  ترك ا هلامر  كرت  الااسيفي سلهم  هللاأ فساهم  فأمه  هاا مان
 ا ا و ن عن طاعة هللا. أولئك هم الفلسق نسعاودا 

 الفاالئلونال يساات ي أصااحل  الناالر وأصااحل  اجلنااة أصااحل  اجلنااة هاام  بثاا اس هللاي لهصااحاس
 الاا  هم اوبت  ن يف العقاس الشداد.

ل  أ للنل هذا القرآن على جبل  فان ذ ا  الك ن ك  ا ااعرةي لكن بقنم آخر مان الشاع   ال
لهااذا تاا بيخ ل  نااان   ماان لشااية هللامتشااققا   لرأيتااه للدااعل  متلاادعل  مثاال اااع   اجن نااان لاحلياا ان 

فيتعظا ني لاواراو بت ا  ا مثاايي  وتلاك األمثالي  ضارهبل للنالس لعلهام يتفاارونرآن كيف ال ىش  ل قا
 هذا اوثل لهري   ا ذكر يف القرآن.

هاا  هللا الااذي ال إلااه إال هاا  عاالمل الغيااب  مااا هاااس عاان احلاا اسوالشااهلوة  مااا ظ اار ل حاا اس
ه  الرمحن الرحيم. 

ه  هللا الذي ال إله إال ه  امللك ن سا ا  مان او ا    مناا هام م ا   ابفااز احلق لمالقادوس 
اونايطر ع اى   املهايمنمعطاي ا مان  املاؤمنالناا  مان كال  قاص  السا ماوالا  عما ال ا ياق باه 

ذل  املتااربالاذي اق ار الكا ن مناب   اوتاه  اجلبلريف س طا ه  العليلكل اي  ابلع م لالرقابة 
 معه فا ه ال ارا  له. عمل يشرك نه لهه تالا ا   سبحلن هللاالك اي  لالعظمة 

 ه  هللا ا للق البالر  او واد ل كيفياا  لا ص صايا ي فماثال  هن هللا سابحا ه ى اق خشابةي خ
لااه األمساال  خ اعطي ااا صاا  ة الباااس ا مااثال  ا  امللاا را كهااا أبن اعطي ااا كيفيااة القااص ماان زلائاادها 

لرازق لاحملييي لمنن االسم ابعتبا  منن اوع  او و و يف هللا بذاته اوادل ي احلناة كالغف   لا احلسىن



 مال يف الساملوات واألر  وها  العليال احلاايمتالا ا  خاصا  به تعااىل  لهاال   يسبحع يه ابالسم 
 يف تدبري .
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 : سورة الممتحنة60

أيهال الااذين آمناا ا *  سام هللا الاارمحن الاارحيم    فااتح  )صا ى هللا ع يااه لآلااه(فا اه وااا ه او الرساا ي
)صا ى خالف لكتب كتااب   ىل ههل مكاة لقاد عفاا عااه الرس ي«مكة همر الااس ابلكتمان لكن )احلاطب(

ال تت اااذوا عااادوي بعاااد هن هظ ااار  هللا ع اااى الكتااااسي لاسااارتوعهي فاللااا  هاااذ  النااا  ة  هللا ع ياااه لآلاااه(
هي تفض ن  لي م مبا ادي ع ى مبكم نم  تلق ن إليهم ابمل وةهصدقا   أوليل هل مكة كأ  وعدوكم

وقد كفروا آل جل كم مان احلاق خيرجا ن  هي كفارلا لهخروا االرسا ي وإ كام  مان مكاةأن تؤمنا ا 
ماان  لاارجتملواا اس الشااراث حمااذل  وي ع يااه )ال تتخااذلا(  اب  ر ااام إن كنااتمهي  وال  ميااا كم 

  اااي  مرعااليتط ااب  ا تغاال لااا  و واال ام اااو يف ساابيل اجنسااالا  جهاالوا  يف ساابيليمكااة 
تسارون  اار ا فا ااه بعااإ الكتااس ساارا  ا وأ  أعلاام آاال ابحلااب  إلاايهم ابملاا وةباادي )ت قاا ن( ماان النا

لساط   ا مانام فقاد عال سااختااذ الكاافران هللياا   ومن يفعلاهفأوازاكم ع يه  ألفيتم ومل أعلنتم
السبيل. 

إن يثقف كم  اظفر الكفا  بكم يا   ا لام أعدا  فال اافعكم  لقاا  اوا وة ويبساط ا إلايام
أبن ترتادلا  لا  تافارونمتاا ا  ووووامباا انا ككم كالقتال لالضارس لالشاتم  أيديهم وألسنتهم ابلسا  

 عن وااكم.

لاان تااانفعام أرحااالمام  قااراابتكملقيلماااةوال أوالوكااام يااا م ا  ن كفاارمتي بااال تبت ااا ن بعاااذاس هللا 
يفلل  هللاينام   فيثيب احملق لاعاقب اوبطلوهللا آل تعمل ن  لري .فيجازاكم ع ى ما عم تم 

قد كل ت لام أس ة  قدلةحسنة يف إ راهيم  أبن تقتادلا باهو  بااالاذين  آماا ا معاه إذ
بادااكم  كفار   اامهي ا صاااا  وممال تعبادون مان وون هللامانام مج  بري   قلل ا لق مهم إ   رآ ُ 

و دا  ظ ر يننل و ينام العداوة والبغضل   البغا لاحلقدأ دا  حاىت تؤمنا ا  لتك  ا ا مث ااا ماؤماني
اب  وحااده  يف هن اكااا ن هكااذا مااا   )ع يااه النااالا(ولن ااارا ي فاااالالزا هن اقتاادي اوناا م إبباااراهيم

ألساتغفرن هي لعماه آز   قا ي إ اراهيم أل ياه ال يف  )ع ياه الناالا(ي أتس ا إببراهيم ه إالالكافران 



 ذا ه او هللا  ومااال أملااك لاااك ماان هللا مااان داااي فا اااه كااان قبااال الا ااي عااان االساااتغفا  ل مشااركني  لااك
 علياااكمربااا اث مبااا قبااال االسااتثاا ي هي ق لااا ا ها ااا اوؤماااا ن  ر نااالعقاباا  ال ميكااااين وفاا  ذلااا  عااا  

 عتقاد  وإلياك امللاري وعاا عن ذ  بااا  وإليك أ بنلاعتمدان يف همران م  الاؤذااا اوشرك ن  ت كلنل
 أبن صريل تاا  لي  فتجازااا.

ر نل ال جتعلنل فتنة للذين كفروا   أبن تن ط م ع ياا فيفتا ان بعذاس هل بتشكي وا فر لنال ر نال
 تدبري . يف احلايميف س طا    إ ك أ ت العليل
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لقد كلن لام  ها ا اون م نفيهم  لاوؤماني معه  )ع يه النالا(يف  براهيم أس ة حسنة ملن
فإن هللا اعرض فال اتأسى ام  ومن يت يأبن اعتقد ابوعاو  والي م اعلرهي ا ابه  كلن يرج  هللا

 احملم و يف هفعاله. حلميداال اضر  الت ك  ه  الغين

عسااى  لعاالهللا أن آبعاال  ياانام و ااني الااذين عاالويتم ماانهم   ماان الكفاااماا وة  أبن اؤمااا ا
وااا  وهللا  فاا رع ااى هن  عاال بياااكم ماا وة  وهللا قااديرفياا اولكمي ال هن تاااافق ا فتاا اولهم لهاام كفااا  

 بكم. رحيمس ف من ذ  بكم 

ال ينهلكم هللا عن لكفا  م اوة االذين مل يقلتل كم يف الدين  و ه ومل خيرج كم من و ركم 
 وتقساط ابدي من )عن الذان( هي الاا اكم هللا عن براهم لاجنمناان  لاي م  أن تربوهممن بالوكم 

 العاولني. إن هللا حيب املقسطنيها ا اون م ن  إليهمتعدل ا ابلانبة 

إ اال ينهاالكم هللا عاان كفااا  ماا اوة الالااذين قاالتل كم يف الاادين وألرجاا كم ماان و ركاام وظاالهروا 
فيولئاك مااكم  ومن يت هلم«بدي من )الذان( أن ت ل همكمشركي مكة   على إلراجامتعال  ا 

   فن م. هم الظلمل ن

أيهاااال الااااذين آمناااا ا إذا جاااال كم املؤمناااالت    اوظ اااارا  ل ميااااانمهاااالجرات  ماااان وا  الكفاااار
فاالمتحن هن   اختاا لهن مبااا ااادي ع ااى م افقااة ق اا ان ل ناااهنن أبن خاارلو ن  واال اجنسااالا ال لكاار

أبن  فاإن علمتما هن مؤمنالتابطاا  ل مناا ع ايكم االختباا   هللا أعلم إب لهننهزلاو ن هل عشق همد 
ال هي هزلاو اان  فاا  ترجعاا هن إىل الافاالرظ اار لكاام ولياال هل م فاان ع ااى صاادق ن يف   اوة اجنميااان 

ع ي ن مان او ا    مل أ فق اهعط ا هزلاو ن الكفا   هلم وال هم حيل ن هلن وآت هممالي  هن حل
وال جنلح  ال مرجعليام أن تناح هن إذا آتيتم هن أج رهن   م   هني أبن جتع  ا نان م ارا وال

عد  ساالم ا ا لالعصام مجا  مج  كافرةي هي ال تبق ا ع ى  كاح اورهة اليت كفر  ب وسا ا  علم الا افر
 ذا التحقاا  اماارهة ابلكفااا  أبن كفاار  فااا  وعصامةي مبعاا  مااا اعتصاام  بااه لهاا  العقاد ا باال فا ق هاا 

اسايل ا   لاط باا ا مان الكفااامال أ فقااتم  ع ي ااا مان او ااروليسايل ا  هي الكفااا  مااكمماال أ فقاا ا 



اوااذك   يف  ذلاام    ناائ م او اااورا  فيماا  ذا التحقا  كااافرة بكام أبن هساا م  فع ايكم  عطاا  م اا
 يف همكامه لتدبري . حايممبا اقتضيه الصالح  حام هللا حيام  ينام وهللا عليماااة 

وإن فلتام دي  من أزواجام ) زلواتكم ل)من( بياان )ااي»إىل الافالر  أبن ا تاد  امارهة
 فاا ت افرة الاايت هساا م  لالتحقاا  بكاام أبن هخااذمت اواارهة الكااا فعاالقبتممناا مة لذهباا   ىل الكفااا  

هي م ااا  هني  مثااال مااال أ فقااا اأبن واااا   زلواااادم  لااايكم  الاااذين ذهبااات أزواجهااامهعطااا ا الكفاااا  
الاذي أ اتم فاال ختاالف ا همار   واتقا ا هللافتدفع ن م ر اون مة او اورة عن زلو ا الكافري  ىل زلو اا 

 . ه مؤمن ن
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أيهاال النااق إذا جاال اب املؤمناالت يبليعنااك    ااارون البيعااة اااذ  الصاا  ة  علااى أن ال يشااركن اب
فا اه كاان مان عااوة  وال يسارقن وال يال ني وال يقاتلن أوالوهانال  ع ن ااي ا  ااراكا  هلل سابحا ه  ديئل  

لهاا  هن  نااه  ااني أيااديهن وأرجلهاانوال أيتااني  بهتاالن يفىياماه يااة قتاال البااا  لقتاال ال لااد خاا   الفقاار 
ا حقن أبزلاو ن هري هلالوهن من ال قطاا ي هل هاري هلالوهام  اا واا   باه مان الالاني ف ا  اتاان لكاذس 
افرتتااه اواارهة مرب طااا  ابل لااد الااذي سااقط ماان بطا ااا بااني ااادا ا ل و ي اااي هل  بتااه بااني ااادا ا ل و ي ااا ماان 

اط اب مان هللا هفاران ماا  فباليعهن واساتغفر هلان هللاباه   اا أتمارهن وال يعلينك يف معروفال قطا  
 .إن هللا  ف ر رحيممضى من ذ  ان 

أيهل الذين آمن ا ال تت ل ا    ال تصاوق ا  ق مل   من الكفاضب هللا عليهم   لكفرهم قد
الفقاارا  كااا  ا هي ماان ا اااا لع م اام أبهنام ع ااى ابطالي كااالي  وي فاان بعااا اونا مني  يئسا ا ماان اعلارة

فقاد اا ا الكفاا  هن حيا   كمال يائس الافالر مان أصاحل  القبا رات ل هنم طمعا  يف الايال مان خاريادم 
 اوي .
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ساابح   *  ساام هللا الاارمحن الاارحيم  ب نااان احلاااي هل ب نااان القاااي ماال يف السااملوات وماال يف
  .يف تدبري  احلايميف س طا ه  األر  وه  العليل

أيهل الذين آمن ا مل تق ل ن مل ال تفعل ن   .أبن تق ل ا ا ري لال تعم  ن به 

كاارب  عظاام  مقتاال   ماان ميااإ اوقااعنااد هللا  هي هضااب هللا ع اايكمأن تق لاا ا  فاعاال
 لل  فيمن حتنارلا عان فا دم اا اس باد  لقاال ا حناا س يف اوناتقبل ف ماا واا    مل ال تفعل ن)ك ( 
 د فرالا.هللة هم

  إن هللا حياب الااذين يقاالتل ن يف ساابيله صاافل  مصااطفنيي فا اه هكثاار  هبااة يف  فااا العاادل لقاا ة يف
 م صق بعضه ببعا يف الشدة لاواعة. مرص صباا   كيهنم  نيلن فا احملا س 

و  اذكرإذ قلي م سى لق مه   ق م مل تاؤذو ين وقاد  ل تحقياق تعلما ن أين رسا ي هللا إلايام



أبن ترك م  أزا  هللا قل هبمعن احلق أبن استمرلا يف  اذائه  )ع يه النالا(ماي ق ا م سى  مل زا  افل
ا اا وني عان طاعاة هللا عاااوا ي فا اه تعااىل ال ا طاف  وهللا ال يهدي الق م الفلساقنيم  زاه  ق  ام 

ذاااة بعااا اوناا مني لرساا ي هللا لشااباهت ا أب )ع يااه النااالا(ااام ا لطااا  ا فيااةي لاجنتيااان بقصااة م سااى 
 يف فرا هم لبعا هعمانم لهق انم. )ص ى هللا ع يه لآله(
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وإذ قلي عيسى  ن مرمي    ين إسرائيل إين رس ي هللا إليام ملادقل  ملال  اني يادي  واا تقادا مان
)صا ى هللا ع ياه  سا لاا العظايم حمماد  امساه أمحاد ومبشارا   رسا ي أييت مان  عادي« بيان لا )ما( الت راة
اب ولااة  ابلبيناالت )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(ي هل همحااد )ع يااه النااالا(هي عينااى  فلماال جاال هم لآلااه(

 لا ح. سحر مبنيالذي و تاا به من اوعجلا   قلل ا هذاال ا حة 

ومن أظلم  هي ال هظ م ماهدعى إىل ا سا مممن افىى على هللا الاذ  وها  يا  أبن قااي  ن
 وهللا ال يهاااادي القاااا م الظاااالملنيهلل ااااراكا ي هل  ن  ساااا له كاااااذسي أبن وعاااال مكااااان اجنوابااااة االفاااارتا  

 اوعا دان فال ا طف ام ا لطا  ا فية.

يرياادون   هي الكفاااليطفئاا ا  اا ر هللا  اجنسااالاأبفاا اههم  الطاعاااة يف اجنسااالا وهللا مااتم
  متامه. ول  كره الالفرونإبعال ه لأتايد  ل شر   مظ ر    ره

 ه  هللاالذي أرسل رس له ابهلدى  م  الدان الذان ا دي الااسووين احلق  عطاف بياان
هي كاال ا وايني لاكاا ن ذلاا  ع ااى حناا   ا مت يف زمااان  علااى الاادين كلااهاع يااه  ليظهاارهلااا )انااد ( 

 ظ    . كره املشرك ن  ول  )عجل هللا فروه(اجنماا او دي 

أيهل الذين آمن ا هل أولام    ه ادكمعلى جتلرة تننيام من عذا  أليم  ماؤ  لها  عاذاس
 ااخرة.

تؤمناا ن اب  ورساا له وجتلهاادون يف ساابيل هللا أبماا الام وأ فسااام ذلااام  اجنميااان لام اااو لااري
 هل الع م لع متم هن ذل  خري لكم.هي ان كاتم من ه إن كنتم تعلم نيف و ياكم لهخراكم  لام

حتا   ويادللام جنالت جتاري مان حتتهالالناابقة  لاام ذ ا  امهللا  يغفارفان تفع  ا ذلا  
 قاماةي  يف جنالت عادنمنااة منات ذة  مسالكن  يباةاادخ كم يف  األهنالر وهاجا ها لقص  ها 

 .الف ز العظيمالغفران ل وخاي اماة  ذلكهي يف واة هي هبداة 

و  اعطيكم ابجن افة  ىل ت ا  الاعماة ااو اة  عماةألارى  عاو اةحتب هنال  هي حتبا ن ه اتم



فتح مكة هل  قريبلبالوهم  وفتحااصركم ع ى هعدائكم   لر من هللاهذ  الاعمة ا خر  لهي 
 بكل خري. و شر املؤمننيمط ق الفت ما  

أيهل الذين آمن ا ك   ا أ للر هللا   رة وااه باصكمل قلي عيسى  ان مارمي للحا اريني   تالمياذ
قاالي لمعاااا  العماال مبااا اقاا ي ل فاا ز بث ابااه تعاااىل  إىل هللاااصاارين مات يااا   ماان أ لاالرياجنااااا عشاار 

لصدق  بعينى  ف منت  لئفة من  ين إسرائيلفأخذلا اب غ ن الااس الدان  احل اري ن حنن أ للر هللا
الكاااافران  الاااذين آمنااا ا علاااى عااادوهم صاااران  فيياااد ف ااام اؤماااا ا  ت  لئفاااةوكفااار  )ع ياااه الناااالا(

فيصبح ا  هي اوؤما ن ما مظلهرين . هالبني ع ى الكفا 
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يساابح *  ساام هللا الاارمحن الاارحيم   وااا  هاااا ابوضااا ل واللااة ع ااى اونااتقبلي ليف بعااا الناا 
اوااالا  عاان كاال  قااص    ماال يف السااملوات وماال يف األر  امللااك القاادوسابوا ااي واللااة ع ااى اوا ااي 

العليل  يف س طا هاحلايم . يف تدبري 

 ه  هللا الذي  ع  ه سليف األميني  اوان بني  ىل ها القار  ا مكاة ا هل مانا س  ىل ا ا
القااارآن  علااايهم آ تاااهاقاااره  يتلااا مااان وانااا م   مااانهمرسااا ال   هنااام ماااا كاااا  ا اقااارهلن لال اكتبااا ن 

ويلكيهم  اط رهم من الكفر لالفنق ويعلمهم الاتل  القارآنواحلاماة  الشاراعة وإن كال  ا مان
 لا ح. لفي ع ي مبنيقبل هن (تي م  قبل

وآلرين  )عطف ع ى )ا مينيمنهم  هي مان وااا هاؤال  يف الكفار لالضااليقا ا ملال يلح
وها  العلياال بعاد   ا حقاا ا ااؤال  يف اجنمياااني لااتظار حلاا ق مي لاواراو اام اوؤمااا ن  ىل اا ا القيامااة  هبام

 .احلايم

ذلك  اجن ساي  ىل الاااس فضال هللا يؤتياه مان يشال   كماا هعطاا  لنماة اجنساالمية ولن ا مام
 ل فضل.الذي امنتحقر عاد فض ه ك وهللا ذو الفضل العظيمالنابقني 

مثال الاذين محلا ا التا راة   ك افا ا مح  اا ا لهام ال اراادلن احلمال ا لاواراو ك فا ا العمال ااا مث مل
كتبا  من الع م اتعاب مان مح  اا لال   كمثل احلملر حيمل أسفلرا  ترك ا العمل اا ا لهم الي  و ا  حيمل هل

أبولتاهي لهام الي ا و الاذان كاذب ا مباا   ت هللامثل الق م الاذين كاذ  ا  اوثل ابحلما    ئسااتف  اا 
الاذان ظ ما ا ه فنا م عاااوا ي فا اه  وهللا ال يهادي القا م الظالملني )ص ى هللا ع يه لآله(ه لي ع ى حممد 

 تعاىل ال ا طف ام ا لطا  ا فية.

قل   أيهال الاذين هالووا  هظ ارلا الي  وااةإن زعماتم أ اام أوليال    مان وون النالس  ذ كاا  ا 
بااااق كم مااان وا  الب ياااة  ىل وا   املااا تاط بااا ا مااان هللا  فتمنااا ااق لااا ن حنااان همباااا  هللاي ولن سااا اان 

 يف زعمكم. إن كنتم صلوقنيالكرامة 



وال يتمن  ه أ دا  آل قدمت أيديهم  هي بنبب ما قادم ا  ىل آخاردم مان الكفار لاوعاصاي وهللا
 ى ظ م م.فيجازا م ع  عليم ابلظلملني

قااال إن املااا ت الاااذي تفااارون مناااه  إبعاااداو ال ساااائل المتاااداو ميااااتكم خ فاااا  مااان ااخااارة فإ اااه
ماا هاااس عاان احلاا اس  إىل عاالمل الغياابتروعا ن  تااروونبعاد اواا    مثت ق  ااه ال حمالااة  م قايام

والشهلوة  ما ظ ر ل ح اسفينبئام  ى كم  ول هن  ازاكمآل كنتم تعمل ن. 
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أيهل الذين آمن ا إذا   وي    همذانللل ة من ي م اجلمعة فلسع ا  امض ا منرعني إىل ذكار
 لااري لاام إن كنااتم تعلماا نالناعي  ىل الااذكر لتاار  البيا   البياع ذلاااماتركاا ا  وذرواالصاالة  هللا

  لكم.هي  ن كاتم من ههل الع م لع متم  ن ذل  خري

فإذا قضايت اللا ة  فمارَِ  مان هوائ اا فل تشاروا يف األر  ابماة بعاد مظاري كال ااذهب  ىل 
لاا ال تشااغ كم  واذكااروا هللا كثااريا  ابلتجااا ة لاالكتناااس  ماان فضاال هللااط باا ا  وا تغاا احماال عم ااه 

 تف زلن بث ابه. لعلام تفلح نالد يا 

وإذا رأوا معاة هي الاذان مضارلا لصاالة امجتالرة    كناابا  أو هلا ا   ماا ا  اي كالطبال لالغاااا
ا فضاا ا  تفرقاا ا مناارعنيإليهاال   ىل ت اا  التجااا ة هل ال  اا وتركاا اب  صاا ى هللا ع يااه اي  ساا ي هللا(

ىطب ل جمعة  ذ واا   قاف اة جتا ااة  )ص ى هللا ع يه لآله(لاقفا  ختطبي فقد كان الايب  قلئمل   لآله(
ب  الطباااا ي ل عااااالا كمااااا كا اااا  عاااااودم فخاااارج احلا اااارلن  ال مجاعااااة مااااا مي لتركاااا ا  ىل اودااااااة فضاااار 

لعادا  لاري مان اللها مان الثا اس  قال مال عناد هللاي فالل  اااة م اة نام )ص ى هللا ع يه لآله(الايب
حتصايل  فت ك ا ا ع ياه اارزقكم لال حترصا ا ع اى وهللا لري الارازقني ن  فع ا زائل  ومن التنلرة فعه 

 الرزق برت  ال اوبا .
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إذا جاااال اب *  ساااام هللا الاااارمحن الاااارحيم  اي  ساااا ي هللااملناااالفق ن  لاوااااراو بااااه عبااااد هللا باااان هيب
قاااالل ا   فاقااااا شااااهد إ ااااك لرساااا ي هللا وهللا يعلاااام إ ااااك لرساااا له   مقيقااااة وهللا يشااااهد إن املناااالفقني

 ىالف ق ب م لناهنم. يف ق نم ) ش د(  ذ لالذ  ن

اختااذوا  هخااذ اواااافق نأ االهنم  م ف اامجنااة  لقااااة حلفااظ مااانم لوم اامفلاادوا  الااااس
عن سبيل هللا  ماع هم عن اجنميانإهنم سل  مل كل  ا يعمل ن .هي سا  العمل عم  م 

ذلك  العمل النيا   منا صد  ما ما   سببأهنم آمن ا   ظاهرامث كفروا  ابساتمرا هم يف



علاااى طَبااا  هللا  فطُباااعالافااااقي هل اواااراو آماااا ا مقيقاااة خ واااا  هلا هن اجنمياااان ال ا افاااق اااا  ادم كفااارلا 
 ال اف م ن احلق. فهم ال يفقه نمتكن الكفر ما م م  صا  كا تم ع ى ق  ام  قل هبم

وإذا رأيتهم تعنبك أجسلمهم  حبنن ماظرهموإن يق ل ا  اتك م اتسمع  تصغلق هلم 
هساد   ىل احلائطي نا ظاهر مجيل لكا ا فا هة  مسندةمج  خشبة  كيهنم لشبحلنن ماطق م 

مباا م  حيساب ن كال صايحة علايهمال تتمكن من القياا بافن اي ف م هاباح خالياة عان الع ام لاجنمياان 
قاا  ع ااي م لهن لابنااا عائاادة لمااب ه فناا م فاااذا ماادا  صاايحة يف العنااكر هل مااا هااابه منااب ها ههنااا ت

احلقيقاي  ذ الكاافر ااتمكن اجن ناان مان  هم العادوحن هم فيخاف ن لارجتف ني لهذا اأن اواافق وائما  
وعااا  ع ااي م  فلحااذرهم قاالتلهم هللااوتااباه همااا اواااافق فيضاار لال ميكاان عاااوة التجااب ماان آاث   النااي ة 

  ن عن احلق.امصرف يؤفا ن ىل هان لكيف  أىابنال  
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وإذا قيل هلم  ل ماافقنيتعلل ا يستغفر لام رس ي هللا ل َّوا رؤوسهم   هكثارلا حتراك اا اسات لا ا
ورأيتهم يلادون   اعر ا ن عان افايوهام مساتاربون  صا ى هللا اتكا لن عان اجنتياان  ىل الرسا ي(

عاااد  و عااه مااان ماارس بااين اوصاااط ق كااان يف مااالي  ذ تااااازل  ع يااه لآلاااه()صاا ى هللا ي فا اااه  ع يااه لآلااه(
ه صااا ي لم اااوري ع اااى اوااا  فقااااي اباان هيب: عااااد  و عاااا  ىل اوداااااة خناارج الرسااا ي لاو اااوران لتك ااام 

لهخا   اب ا ي لواا  ا  القا ا قاال ا البان هيب  )صا ى هللا ع ياه لآلاه(بكالا سيا ي فأتى زاد  ىل  سا ي هللا 
لاعتااذ  ماااه لكاااه هيف لهخااريا  ا ااطر  ىل هن (  لاط ااب ماان  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(ب  ىل الرساا ي اذهاا

 العذ  له كر القصةي فالل  الن  ة مصدقة وا قاله زاد. )ص ى هللا ع يه لآله(الرس ي

س ا  عليهم  ع ى اوااافقنيأساتغفرت هلام أم مل تساتغفر هلام لان يغفار هللا هلام  جنصارا هم ع اى
 ال ا طف اب ا ج عن همكاا هللا عااوا . إن هللا ال يهدي الق م الفلسقنيلافاق ا

هام  اواااافق نالااذين يق لا ن  جنخاا اهنمال تنفقاا ا علاى ماان عنااد رسا ي هللا   هي ع ااى فقاارا
و  لاااالائن السااااملوات  )صاااا ى هللا ع يااااه لآلااااه(اتفرقاااا ا ماااان ماااا ي الرس ي حااااىت ينفضاااا ااو اااااوران 

ولاان كاوطر مان خلاااة الناما ي لالاباا  مان خلاااة ا  ضي فاالرزق بياد  تعااىل ال أباادا م  واألر 
 ال اف م ن ذل  بل العم ن هن الرزق بيد الااس. املنلفقني ال يفقه ن

يق لا ن لاائن رجعنال إىل املدينااة لي ارجن األعاال  لاقصادلن اب عاال اوااافقني ه فناا ممنهال  ماان
و  العالة ولرسا له لهصاحابه او ااوران  )ص ى هللا ع ياه لآلاه(اب ذي الرس ي  قاصدان األذياودااة 

 بل العم ن هن العلة نم. وللمؤمنني ولان املنلفقني اليعلم ن

أيهل الذين آمن ا ال تلهام    ال تشغ كمأما الام وال أوالوكام عان ذكار هللا  الصاالة لهريهاا
ومن يفعل ذلاك د  لتار  ذكار هللا أبن اااتغل مبالاه لللافيولئاك هام ا لسارون  الاذان خنارلا اا اس

 هللا تعاىل.

وأ فق ا من مل رزقنلكم  بعا ما  زقااكممن قبل أن أييت أحدكم امل ت فا   ) وا يق ي
يف  وأكن مان اللالحلنيهتصدق مباك  فيصد زماان  ق يال   ألرتين إىل أجل قريبهالا  ر  ل ال



 هعماك.

ولن يؤلر هللا  فسل  إذا جل  أجلهل  مات ى عمرهاوهللا لبري آل تعمل ن .فيجازاكم ع يه 
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يساابح   ماال يف السااملوات ومال يف األر  لااه امللااك ولااه احلمااد *  سام هللا الاارمحن الاارحيم  ااه  
 .قديرمن   او ل عداا   وه  على كل دياوتفضل بكل اي  

ه  الذين للقام فمنام كلفر ومنام مؤمن وهللا آل تعمل ن  لري  فيجازاكم مناب عقائادكم
 لهعمالكم.

للاااق الساااملوات واألر  ابحلاااق   ابحلكماااة ال  وااال ال  ااافيحسااان صااا ركم وصااا ركم  فاااان
 نان.مات ى كل    امللري ىل ولائه  وإليهص  ة اجن نان مجي ة ودا  

يعلام ماال يف الساملوات واألر  ويعلاام مال تساارون  ختفاا ن مان ا عماااي لا قا ايوماال تعلناا ن 
 مبضمرا  الق  س او و وة يف الصدل . وهللا عليم  ذات اللدورتظ رلن 

أمل أيتااام   ها ااا الكفااا ُبااي    خااالااذين كفااروا ماان قباال   كقاا ا  اا ح لصااا  لاااعيب للاا اث
 مؤ . أليميف ااخرة  وهلم عذا عاقبة همرهم الني ة  أمرهم فذاق ا وابيلهريهم 

ذلاااك  الااا ابي لالعاااذاساااا   ساااببأ اااه   كفااارلا بعاااد  متااااا احلجاااة كل ااات  تااايهم رسااالهم
هي كيف اك ن البشر  يهدو نلاق  ع ى ال امد لامم   فقلل ا أ شراحلج  ال ا حا   ابلبينلت
وهللا هظ ار هااا  عان  ميااهنم لطااعت م  واساتغىن هللاا عن اتباال الرسال هعر    فافروا وت ل ا س ال  

 حمم و يف هفعاله.  ين محيد

زعم الذين كفروا أن لن يبعث ا  يف ااخرةقل  لى وري  قنما  بريبلتبعثن مث لتنبؤن  ا نا ختم
 .على هللا يسريالبعإ  آل عملتم وذلك ول املا  

 س له والن رف من ا اب  ور  القرآنالذي أ للنل وهللا آل تعمل ن لبري .فيجازاكم ع يه 

ي م  ن البعإ لاالخبا  لامالا  ها  يف اا ا آبمعاام ليا م اجلماع  مان ه اا  القياماة الوتماال
 (خذ فيه ههل اماة ماازي ههل الاا ي  ذ اب  لكل   نان مالالن: يف اماة ذلك ي م التغل نالااس فيه 



ل الاا ي فيأخذ ههل اماة ماازي ههل الاا ي لابلعكاي فالتفاعال  مناا ها  مان ابس اولالواةي  ذ الها  يف 
عنه سيئلته ويدللاه جنالت جتاري اغفر  صلحلل  يافرعمال   ومن يؤمن اب  ويعملطر  ههل اماة 

ال صا ي  ىل  الفا زاماة وخ ي  األهنلر لللدين فيهل أ دا  ذلكحت  هاجا ها لقص  ها  من حتتهل
 .العظيماوط  س 
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والذين كفروا وكذ  ا   تنل أولئك أصحل  النلر لللدين فيهل و ئس امللري . هي اورو 

مال أصال  مان ملايبة إال إبذن هللا  فاهناا  ن كا ا  مان هللا ف ا اح ل ن كا ا  مان هاري  كالقتاال
  ي بني اجن نان لبني لص ي اوصيبة  ليه ميإ خ ق اجن نان مرا  خمتا ا .فان هللا ى

ومن يؤمن اب  يهد قلبه  اثبته ع ى الص ي   ه اع م ههنا بعاني هللا له اه اثيباه ع ي اا وهللا  اال
 فيجازاكم أبعمالكم. دي  عليم

وأ يع ا هللا وأ يع ا الرس ي فإن ت ليتم  هعر تم عن اجنطاعة ل على رس لنل الب  فإ  التب يغ
املبني .الظاهري لال اضر الت ك  الا ه فنكم 

هللا ال إله إال ه  وعلى هللا فليت كل املؤمن ن .اك  ا هم  هم  ليه 

أيهااال الاااذين آمنااا ا إن مااان أزواجاااام وأوالوكااام    هي بعضااا معااادوا  لاااام  حيم ااا  كم ع اااى
 وتلاافح اعااا م بارت  عقاااام  وإن تعفاا ا ال ىادع كم خااف ا مااا م ماا  فلحااذروهمعصايان هللا 

 ام. رحيمنم  فإن هللا  ف رنم ما فراث ما م  ا واز هفرا ه  وتغفروابرت  ت بيخ م 

إ ل أم الام وأوالوكم فتناة  امتحاان لكام هال تعم ا ن في ماا مناب همار هللا ها ال وهللا عناده
 ف ا  ذل  ا ور.  فال انبب اواي لال لد أجر عظيم

فلتق ا هللا مل استطعتم  بقد  لسعكم لطاقتكموامسع ا   هلامروأ يع ا  همكامهوأ فق ا 
هي ا  ااا  دااح  فسااهحيفااظ ماان  وماان ياا   أل فسااامماان اواااي فا ااه عائااد  لااريا  يف طاعتااه 

 الفائللن. فيولئك هم املفلح نالكامن يف الافاي أبن متكن من اجن فاق 

إن تقرع ا هللا  أبن تافقا ا يف سابي ه تعااىل  قرعال  حسانل  بادلن  اي  لمااة لعصايان يضالعفه
بناابب  قرا ااكم فااا ) ن احلناااا   ويغفاار لااامهي اعطاايكم  اي  مضاااعفا ي لكاال لامااد عشاارة  لااام

 ال اعجل بعق بة من خالفه. حليماشكر احملنن  وهللا دا ر (50)اذه  الني ا (

                                                        
 .114س  ة ه و:  (50)



بعاالمل الغياا  مااا هاااس عاان احلاا اسوالشااهلوة  مااا مضاار لااد  احلاا اسالعلياال  يف ساا طا ه
احلايم . يف تدبري 
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أيهاال النااق إذا  لقااتم *  ساام هللا الاارمحن الاارحيم    ه ومت طااالقالنساال  فطلقاا هن لااا   لقاا
عد ن ا اقا  اوارهة فياهي لالعادة هاي ا ايا الايت ال  ا ز في اا هن تتاللج  للق  العدة ه  الط ر الذي  

ماادة العاادة  ال خترجاا هنفااال ختااالف   فيمااا هماار  واتقاا ا هللا ر اااما اابط ها  وأحلاا ا العاادةاواارهة 
ماان  ياا  ن  الاايت طم اقاان في اااوال خياارجن  هاان أب فناا نإال أن أيتااني  فلحشااة  معصاايةمبينااة 

ا مكاا الايت بياااهاا  وتلكلان فتخرج جنورا  احلدي لكااذا  ههل الدا  فتاقل  ىل مكان آخر ظاهرة كال
حااادوو هللا  همكاماااهومااان يتعاااد حااادوو هللا  أبن خالف اااافقاااد ظلااام  فساااه  مياااإ عر اااا ا ع اااى

طااالق ال لعاال هللا حيااد   عااد ذلااكالعاقبااة فااا  التاادريالعقاااسي ل منااا ق اااا ببقائ ااا يف بيت ااا   اا  
  أمرا .أبن  هب الللج في ا فأ وع ا  ىل  فنه 

فاااإذا  لغااان أجلهااان  أبن قااارس  متااااا العااادةفيمساااا هن  ابلروااا ل  لاااي نآعاااروف  حبنااان
ال إب ااارا   آعاااروفأبن هتركااا هن مااا  تاقضاااي عاااددن  أو فااالرق هناوعااااارة ال  منااااكا  ل  ااارا  

وأقيمااا ا ها اااا اونااا م ن  مااانامني عااااولني  و ااا ذوي عاااديعااااد الطاااالق  وأداااهدوالخشااا  ة 
اواذك   مان  ذلاامل و ه تعاىلي فاذا طم ب ماكم هن تش دلا فااا دلا   ها ا الش  و  الشهلوة

والي م اعلر ومن يتق ابمتثاي هلامر   من كلن يؤمن اب بذل   ي عظ  ها مكاا ل)كم( خطاس 
 اكل.خرلوا  من اوش هللا آبعل له صرجل

ويرزقه من حيا  ال حيتساب  ال ىطار ببالاهومان يت كال علاى هللا  اكال هما     ىل هللا فها 
 قااد جعاال هللا لااال دااي  قاادرا  اب ااغ مااا اراااد  لالاف تااه هماار  إن هللا ابلاا  أماارهكافيااه   حساابهفاااهلل 

 مقدا ا ي فاذا ا ت ى قد   صا   ىل ما ىالفه.

و   الانااااال ئاااي  هي الاااال يئسااان مااان احملااايض  هي احلااايامااان  سااالئام إن ارتباااتم 
    ة أدهر وال ئاي مل حيضانبعد الطالق  فعد ناككتم أبن قط  احليا عا ا ليأس هل لعا ض 

اوااارهة احلامااال  ذا  األمحاااليصاااامبا   وأوالتلهااان يف سااان احلاااياي كاااذل  عاااددن االااااة هاااا ر 



 ومن يتق هللا آبعل لاه مان أماره يساراقرابا  هل بعيدا   هنأن يضعن محلمدة عددن  أجلهنط ق  
 اينار همر .

ذلااك  الااذي ذكاار ماان ا مكااااأماار هللا أ للااه إلاايام وماان يتااق هللا يافاار عنااه ساايئلته  اغفرهااا
ويعظم له أجرا .اعطيه هورا  عظيما  يف ااخرة 
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أسااان هن  قااا  ها ااا ا زلاج اسااكا ا اوطماان حياا  سااانتم  بعااا مكااان سااكااكم ماان
فتضاطرلهن  لتضايق ا علايهنإبساكاهنن ماا ال ا ياق اان  وال تضالروهنلساعكم لطااقتكم  وجدكم

فاإن سا ا  كا ا  ابئااة هل  وعياة  وإن كن أوالت محل فاي فق ا علايهن حاىت يضاعن محلهان ىل ا رلج 
 ياانام تشااال لا  واال النااك  لالافقااة ها ااا ا زلاج لاوط قااا   أرعااعن لااام فاا ت هن أجاا رهن وأوااروا

يف    اال ال لادي أبن ه او  الللواة هكثار  وإن تعلسارماقر  العر  بدلن التشاداد لالتعاسار  آعروف
ل  لاد امارهة  فسىعاع لاهمن مق اي هل ه او الللج هن اعطاي هقال مان مق اا ا ل  اقبال الطار  ااخار ا 

ألرى  ا ا اوط قة.هري 

لينفق ذو سعة  لالد ال لدمن سعته  هورة متعا فةومن قادر  ايق  علياه رزقاه فلينفاق ممال
ماال بقااد   ال يالااف هللا  فساال  إالع ااى قااد  ي فااان كاال لامااد مك ااف إبعطااا  هواارة همثالااه  آاته هللا
    يق هم   .فال اضيق صد  الفقري ميإ ار  سينعل هللا  عد عسر يسراهعطاها  آاتهل

وكيين   كم ا لهاي ل كثارة امان قرياة عتات   طغا  لتعادعان أمار رهبال ورساله فحلسابنلهل 
ماكارا  أبن  وعاذ نلهل عاذااب   اارابعادا العفا ي عماا  عفا  عااه ل ماؤمن  حسالاب  داديدا   ول عذااا 

 ه للاا ع ي ا العذاس الشداد.

فذاقت وابي  عق بةأمرهل   كفرها لعت هاوكلن علقبة أمرهل لسرا .ال  بح فيه 

  أعد هللا هلم عذااب  دديدا  ا ا القيامة ابجن افة  ىل عذاس الد يافلتق ا هللا  خاف ا عذاباه  
 قااد أ االي هللا إلاايام ذكاارا  «صاافة )هلك ا لباااس( الااذين آمناا ااي هصااحاس العقاا ي  أوي األلباال 

 ة.تذكريا  ل مؤماني اذ  الاعمة العظيم

  رس ال  لك  اه يف كمااي التاذكريي صاا  كأ اه  )صا ى هللا ع ياه لآلاه(بدي من )ذكرا( فان الرس ي
لي ارج الااذين م  احا  لنما    علايام آ ت هللا مبينالتاقااره  يتلا ذكار حماا حنا : زااد عادي 

 ا    رإىل النا  ظ ماة الكفار  وعملا ا اللالحللت مان الظلمالتهي الذان هام يف هاذا الصادو  آمن ا
 جنالت جتاري مان حتتهاالهللا  وماان ياؤمن اب  ويعمال صالحلل  يدللااهاجنمياان انااوي  ىل طرااق الناعاوة 



 هعطا   زقا  مناا  يف اماة. األهنلر لللدين فيهل أ دا  قد أحسن هللا رزقل  حت  قص  ها لهاجا ها 

هللا الااذي للااق ساابع مساالوات وماان األر  مااثلهن  م نااا  اكهااا لهااي سااب  ه  ااني كاال ه ض
باني النامالا  لا   اني  ىل الاايب   يانهنهمار هللا لمكماه  يتنالي األمارالك اكب النيا ة هل هريها 

أن فعل ذل   ن تع م ا  لتعلم اي هل اوراو مط ق هلامر  التك ااية لالتشراعية )ع ي م النالا(لاجنماا 
ف ه قد ة كام ة لع م ااملي  ذ ا  ق لا مر    علمل  هللا على كل دي  قدير وأن هللا قد أحل   ال دي
 اقتضيان ذل  لوليالن ع ى كماي الع م لالقد ة.
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 أيهاال النااق مل حتاارم ماال أحاال هللا لااك * ساام هللا الاارمحن الاارحيم   صاا ى هللا ع يااه فقااد ل و ه ااه(
ذلاا  لماارا ع ااى  فنااه هن  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه( عاا  بعااا زلواتااهي فكاار  الااايب خااال مبا اااة فاط لآلااه(

هي  أزواجاك  اا  مرعلتتط ب اذا التحرمي  تبتغيى   مبا اة فالل  الن  ةي لقيل هري ذل  
ب ي ميإ ه اد   ىل  باذ التحارميي لال ىفاى ه اه  رحيمما فع   من التحرمي  وهللا  ف رزلوات  
م ف ع اى عادا لطي اا بال لع اه قااي: مرما   )ص ى هللا ع يه لآله(ااي  واللة ع ى هن الايب ليا يف ا

 ي مضافا   ىل هن ع د  كان مشرلطا  كما سيأ .(51)مثل ) ال ما مرا  سرائيل ع ى  فنه(«ع ى  فنيي

 قااد فااار  هلواابهللا لاااام حتلااة  مااالاأ اال ام  ع ااادكم ع ااى ه فناااكم فااان الع اااد ع اااى
ف ا   وهللا ما الكمن   اشاتمل ع اى الشارلاث اواذك  ة يف الفقاه ا ال ا واب حت ايال  لال حترمياا الاافا ا  

 يف تدبري . احلايمبكل اي   وه  العليمهعر  مبصاحلكم 

وإذ   اذكاار زماااان  أساارا النااق إىل  عااض أزواجااه حااديثل  قاااي نااا كالمااا  خمفيااا ي أبن قاااي حلفصااة
ابحلااداإ ا خالفااا  لكااالا   ااههخاا   الللوااة  فلماال  باايت اااا بعااد ذلاا  هسااراي قصااة ما اااة فااال هقا

يف مالا مان  )صا ى هللا ع ياه لآلاه(ا فاهنا هخ   عائشةي للذا كاان الاايب  )ص ى هللا ع يه لآله( س ي هللا 
 هي هع ماه هللا تعااىل وأظهاره هللا علياهع د  ميإ كان عدا اوقا بة مشرلطا  أبن ختفي مفصة القصة 

بعاا ماا ذكرتاه   عضاهلهخا  مفصاة  )ص ى هللا ع يه لآلاه(الايب  عرافأبن مفصة هخ   عائشة 
أبن   ى هااا  مياا   فشااائ ا لااهي تكرمااا ي فااان عاااوة الكبااا  هن ال اتعر اا ا  وأعاار  عاان  عااضلعائشااة 

هخا  الاايب  هالفلمال  بيلكل احلداإ الاذي اناي  الطار  اوقابال هل هساا  ي بال ا محا ن  لياه ت ميحاا  
هخ    من أ بيابمفصةي متعجبة  قللتإبفشائ ا حلداثه مع ا   همفصة  )ص ى هللا ع يه لآله(

 بيين العليم  )ص ى هللا ع يه لآله(الرس ي  قليأبين هفشي  مداث   ىل عائشة  هذااي  س ي هللا 
 هي هللا العا  بكل اي  لاوط   ع ى ا فااي. ا بري
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ابإن تتاا   مبااا اؤذاااه  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(اي عائشااة لمفصااة ماان التعااالن ع ااى الااايب إىل هللا
 علياهتتعاالان  وإن تظالهرامان مر ااة هللا  قل  امالمالا   صغتكا   الت بة الزمة  ذ   فقد

ا اي همار  مباا  إن هللا ها  ما الهال اضار  تعال كماا  ذ  فاامباا انا ك   )صا ى هللا ع ياه لآلاه(ع ى الاايب 
)ع ياااه خيااا همي ليف الرلاااااة هن اوااراو باااه هماااري اوااؤماني ع اااي  وجربياال وصااالي املاااؤمننيالاصاايبه مكااارل  

 )صا ى هللا ع ياه لآلاه(ظ ارا  لاه  ظهريبعد  صر هللا لو ئيل لاوؤماني  وامل ئاة  عد ذلك النالا(
 . )ص ى هللا ع يه لآله(هع ان لدف  اجناذا  عاه 

عساااى  لعااالر ااااه إن  لقاااان  صاااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(الاااايب(  أن يبدلااااه أزواجااال  لاااري ماااانان
 سااااااالئحلتهلل  عل ااااااداتعاااااان الاااااااذ ب  اتئبااااااالتمطيعااااااا  هلل  مساااااالملت مؤمناااااالت قل تااااااالت

 . يبلت وأ الرا   (52)صائما 

أيهل الذين آمن ا ق ا    امفظ اأ فسام  برت  اوعاصيوأهليام  ابلاصح لاحلفاظ   را 
فمااا ظااا  باااا  لق وهااا احلجااا ة  الناالس واحلناالرةمطااب ت اا  الاااا   وق وهاالعاان ان  و ااام الاايت 

ال يعلا ن هللا البطش  دداوالق  س ال ارمح ن ههل الاا   م ئاة    خل ت ا  عليهللالااس 
ةي كمااا يف لسااائط يف تعااذاب ههاال الاااا  فااال اقب اا ن االسااتغااة لالضااراع ماال أماارهم ويفعلاا ن ماال يااؤمرون

 الد يا.

فا ااه    أيهاال الااذين كفااروا التعتااذروا الياا مفاااذا عااذب ا الكفاارة (خااذلن يف االعتااذا  فيقاااي ناام: 
 يف الد يا. مل كنتم تعمل نولا   إ ل جتلونالا تف   ىل عذ كم 

                                                        
 : اما يي ل ي الصائم ابلنائح مراه يف اجنمنا  من اوفطرا .النائح (52)
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أيهاال الااذين آمناا ا ت  اا ا   ا وعاا ا عاان اااثا   إىل هللا ت  ااة  لاا حل   خالصاااعسااى  لعاال  ذا
حت  هاجا ها لقص  ها  عنام سيئلتام ويدللام جنلت جتري من حتتهلميح   ر ام أن يافرتبتم 
األهناالر  يفياا م ال خياالي  الاااذيهللا النااق والااذين آمناا ا معااه  باال اعاالهمي لاااذي الكفااا  لالعصاااة
رهم    ماني     يف لو ه م النااودة هلل ليف هميااهنم الايت في اا صاحائف فان ل محشر ظ ما ي لل مؤ

إبوخالااا   ني أيديهم وأب لهنم يق ل ن ر نال أوام لنال  ا ر ميتد اعاعه لانري بنريهم  يسعىمناادم 
 من  متاا الا   لهفران العصيان. إ ك على كل دي  قديرمعاصياا  وا فر لنلاماة 

 الافاالر  أيهاال النااق جلهااد  ابحلاارسواملناالفقني  ابلكااالا لمااا اااروع موا لااظ    كاان ه يظااا
 الذي اصري اواافق ن  ليه. جهنم و ئس امللريحم  م  ع ي م لمألاهمادادا  

   عر  هللا مث   لبيان ه ه كيف ه ه اعاقب الكافر بكفر    للذين كفروا امرأت   ح وامرأت لا
 )ع ي ماا الناالا(  افد   ح للا اث  فلم يغنيلابلكفر  ني ف ل تلمهلكل تل حتت عبدين من عبلو  صلحل

عنهمل  عن الللوتنيمن  عاذاس  هللا دايئل  ف ام اتمكااا هن اادفعا عا ماا للا  بعاا العاذاسي فاال
يف عاا  الا ز ي قبال  اولا  النالرنماا  وقيالقراما من الايب هفاومهاي لال متكن الايب من افاعت ما 

 سائر الكفا  لالعصاة. مع الداللنيااخرة  ان 

   وعار  هللا ماث  لبيااان ه اه كيااف اثااس اوااؤمن لال اضار  كفاار مان كااان قراباا  ماااه للاذين آمناا ا
ي من الباا   إذ قللت ر  ا ن )ع يه النالا(آسية با  ملامم ميإ آما  مب سى  امرأت فرع ن

التاااابعني  وجناااين مااان القااا م الظااالملنيالنااايا   عااا ن وعملاااهفر  فاااا  عناااداب  يتااال  يف اجلناااة وجناااين مااان
 لفرع ني فاستجاس هللا نا ل ه  حم  ا يف اماة لهي بعد يف وا  الد يا.

و   امرهة هخر ي   اكن همد من هطراف ا كافرا ي فمثاالن لقنمني من الانا مرمي ا نت عمران
الارلح  من روحناليف الفرج ب اسطة و ئيل  فنف نل فيهمن احلراا  فرجهلمفظ   الي أحلنت

كتااب ا  بيااا    وكتبااهمبااا قاااي هللا تعاااىل يف ااارائعه  وصاادقت  الماالت رهباال (53)اوشاار  باناابته  لياااا
وكل ت من القل تني .يف مج ة اوطيعني هللي للذا اختا ها هللا لاصطفاها 
 

                                                        
 هي  لح خ قاا  لقد ار  بانبته  ىل البا ي عللول. (53)
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تبلراب * م هللا الرمحن الرحيم س   واا لكثر خريالاذي  ياده امللاك  حتا  تصارفه  وها  علاى
 فيقد  ع ى اجنميا  لاجنماتة لكل اي  اراد . كل دي  قدير

الذي للق امل ت واحليلة   أبن قد مهاي هل خ ق ما خ قا  فيك ن او   خم  قاا  هاضااليبلا كم 
الغالااب يف ساا طا ه  وهاا  العلياالخاار فيجااازاكم ع ااى هعمااالكم ماان اا أيااام أحساان عماا ىتاا كم 

الغف ر . ون اشا 

  الااذي للاااق سااابع مساالوات  بلقااال  مطابقاااة بعضااا ا فاا ق بعاااا مااال تاارى يف للاااق الااارمحن مااان
صاادلل  هاال تاارى ماان فطاا رهعااد  متكاار ا  متااأماال   فاالرجع البلاارتااااقا لعاادا تااسااب  تفاالوت
 لخ ل.

مث ارجع البلر كرتني  مرة بعد مرةينقلب   ارو  إليك البلر للسئل   ذليال    ه   اال ما
 ك يل من كثرة الاظر.  وه  حسريكان ارتقبه من ا  ل 

ولقااااد زيناااال الساااامل  الااااد يل  القرابااااةآلاااال يح  الك اكاااابوجعلنلهاااال  هي ت اااا  اوصااااابيح
  رج مااال  اااا با  تااارومللشااايل ني ن اوااان ا ع اااى السااارتاق النااام   ممااا ا فاااان الشاااياطني  ذا اقرتبااا ا مااا

الاااا  اوناااتعرة  عااذا  السااعريل شاااياطني  هلاامهيااأان  وأعتااد ابلشاا ب ماان وا ااب الك اكاااب 
 او ت بة.

وللذين كفروا  رهبم عذا  جهنم و ئس امللري .هي 

إذا ألقاا ا   هي الكفااافيهاال  يف و اااممسعاا ا هلاال   ل اااا  دااهيقل  صاا    كصاا   احلمااا 
 تغ ي ام كغ ي القد . وهي تف رفيلادهم ه ال  لخت افا  

تالو   الااويل   تتقطمن الغيظ   الغضب ع ى الكفا ي فان الاا  او ت بة اراها اجن نان
خل ة الاا  او ك  ن  سيهلم لل تهلمجاعة من الكفا   ف جيف الاا   كلمل ألقي فيهلكأهنا تتقطا  

 ااذ كم من هذ  الاا . ذيرأمل أيتام  اا 



قلل ا   هي ههل الاا لى قد جل    ذير فااذ نل وقلنال مال  الي هللا مان داي   اا تادع  اا  لياه 
ميااإ تلعماا ن ه كااام  كباارياحناارا   إال يف عاا يها ااا اوااااذ لن  أ ااتممااا  إنماان الشاارائ  

 مرس  ن من قبل هللا.

وقلل ا   هي ههل الاال  كنل  سامع  كاالا الرسالأو  عقال  ناتعمل عق لااا ما   تاابع م 
مل كنل يف  مج ةأصحل  السعري .الاا  او ت بة 

فالعىف ا   ماني ال اافا  االعاارتااذ بهم   لههنام ماذ ب ن  فسااحقل  هي بعادا  عان  محااة هللا
ألصحل  السعري. 

إن الذين خيش ن رهبم ابلغيب  يف ماي ههنم   ارل  تعاىلمغفارة هلام  هفاران لاذ  ام  وأجار
 ه  ا اس هللا تعاىل يف ااخرة. كبري
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وأسااروا قاا لام أواجهااروا  ااه إ ااه علاايم  ااذات اللاادور  بضاامائرها فكيااف مبااا  طقااتم بااه ساارا  هل
 و را .

أال يعلااام مااان للاااق  فاااان ا اااالق اع ااام سااار خم  قاااهوهااا  اللطياااف يف ا اااايا   الاافاااذ ع ماااه
ا بري .  بب اطن ا م 

  ها  الاذي جعاال لاام األر  ذلاا ال  ذلي اة مناخرة وااااف  الاااسفلمشاا ا يف منلكبهال  و ا ب ااا
 احلياة بعد او  . النش ر ىل ولائه لمنابه  وإليه زق هللا  وكل ا من رزقهلطرق ا 
أمنتم   ها ا البشر من من يف السمل  تقدار  االي من النما  ا هي هللا ا فانأن خيساف 

 تضطرس بكم. و را  ض  فإذا هيأبن تب عكم   ام األر من يف النما  

  أم أمنااتم ماان يف السااامل  أن يرساال علااايام حلصاابل  حيااا  في اااا صااغا  احلصاااى  واال  هالككااام 
فستعلم ن   مني ذاكيف  ذير  . كيف كان   ذا ي لكم صدقا 

 ماان قاابلهمولقااد كااذ  الااذين   قباال هااؤال  الكفااافايااف كاالن  اااري  كااا ي ع ااي م إب االاي  
 العذاس.

أو مل ياروا إىل الطااري فاا قهم   يف اناا اصالفلت  ابسااطا  هواحاات نويقبضاان  هواحاات ن
ف اا  ااار   إال الاارمحن إ ااه  ااال دااي   لااريمااا حيفظ اان ماان النااق اث  ماال  ساااهنهمياااان  ل جااري 
 الطري لحيفظه.

أم ف اا استمن  مبتادههاذا    خاالاذي  )صافة )هاذاها  جناد لاام  هعا ان لكام
ينلركم من وون الرمحن  ميااعكم مان عذاباهإن  مااالاالفرون إال يف  ارور  اغارهم الشايطان أبن

 العذاس ال االي بكم.

أمااان هااذا الااذي ياارزقام  هي هللاإن أمسااك  ل  اعطكاامرزقااه  بناابب قحااط لحناا   فماان
 عن احلق. و ف رعااو لطغيان  يف عت هصرلا   ل جل اكم ارزق

  أفمن  شي مابل   لاقعاعلى وجهه   كالذي انحب ع ى لو ه    أهدى أمان  شاي سا 



 فالكافر كا لي   ه ال اعر  احلقائق لال ا تدي  ىل الطراق. على صرا  مستقيممعتدال  

 قل ه  هللاالذي أ شيكم  خ قكمل لام السمع واأل للر واألفئدةوجع  مجا  فاؤاو هي
  عمه. تشارونأتكيد ل ق ة  قلي   ملالق  س 

قل ه  الذي ذرأكم  خ قكم لهكثر  ن كميف األر  وإليه حتشرون . جتمع ن ل جلا 

ويق ل ن   هي الكفامىت هاذا ال عاد  ابلعاذاس الاذي تعادلن ه اه (خاذ الكاافران إن كناتم
 ا ا الايب لاوؤما ن يف لعدكم.ه صلوقني

قل إ ل العلم  ب قتهعند هللا  فا ه اع م لق  العذاسوإ ل أ   ذير مبني .ظاهر 
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فلمل رأوه  ه  الكفا  العذاس زلفة   اقرتس ماا م قارابسايئت   قبحا  لاسا وا وجا ه
قاااي خل اااة و اااام هل  وقيااالباااد ي هل اااا ا القيامااةي هل لقااا  اواا    خ فااا ي لاواااراو ااا ا الااذين كفاااروا

تط باااا ن  الااااذي كنااااتم  ااااه تاااادع نالعااااذاس هاااا   هااااذاعل ائياااالي هل ماااان كااااان هاااااا  عاااااد احلاااارس 
 لتنتعج  ني لقد ه كم.

قل أرأيتم إن أهلاين هللا ومن معي  من اوؤماني أبن هماتااي ف م  ر عذاس الكفا  يف الد يا أو
 مؤ ي هي ف م معذب ن ال حمالة. الالفرين من عذا  أليمحيفظ  فمن آبريأبن هبقاان مياا   رمحنل

 قاال هاا  الااذي هوعاا كم  ليااهالرمحاالن  الااذي ااارمم مجياا  الااااسآمناال  ااه وعليااه ت كلناال  يف
 لا حي هحنن ها ه تم. من ه  يف ع ي مبنيعاد قياا الناعة  فستعلم نهم  ان 

إن أصبح ملؤكم   را قل أرأيتم   هائرا  يف ا  ض ف م اكان لكام ماافمان أيتايام آال  معاني 
 ظاهر س ل اوأخذي هفال تشكرلن هللا ع ى ذل .
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ن *  سااام هللا الااارمحن الااارحيم  صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه( مااال باااني هللا لالرسااا ي( والقلااام   قناااما
 ا قالاي فا ه من آاي  هللا تص ح احل ف به. اكتب ن هي هصحاس ومل يسطرونابلق م 

ماال أ اات  اي  ساا ي هللانعمااة ر ااك   الاايت ه عاام ع ياا  لهااي الاباا ةآنناا ن   ف ناا  بااا ان
 بنبب الاب ة كما اق ي اوعا دلن.

  وإن لك ألجرا   ولا ا  كبرياري ممن ن  .هري مقط ل بل وائم 

وإ ك لعلى للق عظيم ناة.هي قمة ا خالق احل 

فستبلر   هي ترويبلرون . ارلن مني ظ ر همر 

أبيااام املفتاا ن صاا ى هللا ع يااه لآلااه(هي امااا ن ا لهاا  مصااد  ا فاااهنم كااا  ا اق لاا ن  ن الايب( 
 با ني للكن افا ن ه  العاصي هلل تعاىل.

إن ر ك ه  أعلم آن عل عن سبيله  فاستحق هن انمى ابفا نوه  أعلم ابملهتدين  ف ام



 يف كماي العقل.

ف  تطع املاذ ني .يف هق انم 

وووا  متا ا لهمب ال  تدهن   ت ني نم يف واافيدهن ن . ا يا ن ل  هاضا 

وال تطع كل ح ف   كثري احل ف ابلباطلمهني .مقري 

مهلز  عياس ل ااسمشل   نميم .ميشي بني الااس ابلاميمة لاجنفناو 

منلا لل ري الااس عن عمل ا ري ميا  معتد  بالز ل حدأ يم .عاص هلل تعاىل 

عتاال  وااا  ه اايظعااد ذلااك   الااذي ذكاار ماان هلصااافهز اايم  وعاايا  ذ   اظ اار لااه هسي
 لقيل  ن اوراو به ال ليد بن اوغرية.

أن  ال تطعه   هكلن ذا ملي و ناني  لاه واا  )صا ى هللا ع ياه لآلاه(فا اه كاان ارااد اتاباال الاايب
 اتمت  به من ماي لوا  بني الااس.

إذا تتلى عليه آ تنل قلي   هذأسل ري األولني .هكاذاب م لخرافادم 
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سنساامه  ع مااه بعالمااة علااى ا ر اا م  ع ااى ه فااهي لاااباه اب رطاا ا لتكاا ا  لقااد خطااف ه فااه
 ابلنيف ا ا بد .

إ   لاا  هم صاا ى هللا ع يااه لآلااه(حاااا هااؤال  الكفااا  إب ساااي الااايب امت(   كماال  لاا   أصااحل
البنااتاني فقااد كااان لرواال صااا  بنااتان لكااان اعطااي الفقاارا  ماااه ف مااا مااا  قاااي بااا    قطاا  واار   اجلنااة

م ف ا هصحاس اماة  إذ أقسم اصباما  م  ال حيضر الفقرا  فأصبح ا لقد همرق  الثما  ابلصاعقة 
هلليلرمن  هي اقطع ن ورهاملبحني .هلي وخ نم يف الصباح 

وال يستثن ن . س ما  ما ا ل فقرا 

فطلف  هماااثعليهال  ع اى امااةالئف    لاواراو باه انمان  قبالر اك و  احلااي ه اا
هم  ئم ن. 

فيصبحت  اماةكلللرمي  . كاوقط ل ور  بال ور هصال 

فتنلووا   انو  بعض م بعضا ملبحني :يف هلي الصبح قائ ني با 

أن ا دوا  اخرو ا هدلةعلى حر ام  وركمإن كنتم صلرمني . ترادلن الصرا لالقط 

فل طلق ا  ذهب ا  ىل البنتانوهم يت لفت ن :اتشال لن بيا م بكالا خاف  قائ ني 

أن ال يدللنهل  ادخ ن البنتانالي م عليام مساني. 

 وو اااادوا علااااى حاااار   ماااااقاااالورين  هي زعماااا ا ههناااام قااااد لا ع ااااى ماااارو الفقاااارا  لماااااع م فااااا
 متع ق با )قاو ان(.«)ع ى(

فلمل رأوهل   اماة لقد هممرققلل ا إ  لضلل ن .عن احلق 

ل حنن حمروم ن  .من ورها وا ه وان من ما  مق ا 

قاالي أوسااطهم  هعاادنمأمل أقاال لااام   قااباللاا ال تساابح ن  هللا لال تقصاادلن هااذا تالاهاا ن



 يف همر  إبعطا  الفقرا . (54)القصد فان من  لهاه سبحا ه ع م ه ه    ر

قلل ا سبحلن ر نل   الهه تالا ا إ  كنل ظلملني . يف علماا ما  الفقرا 

فيقبل  عضهم على  عض يت وم ن .ا  ا همدمها ااخر 

قلل ا   ويلنل  اي س   مالااإ  كنل  ل ني .بالزان احلد 

عسااى  لعاالر ناال أن يباادلنل لااريا  منهاال  ماان هااذ  اماااةي ميااإ تباااا عاان ذ  باااا إ  إىل ر ناال
  رهب  ىل فض ه. را ب ن

كاااذلك  هكاااذا العاااذا  يف الاااد ياولعاااذا  اعلااارة أكااارب لااا  كااال  ا يعلمااا ن  لع مااا ا هن
 عذاس ااخرة هك .

إن للمتقني عند رهبم  يف ااخرةجنلت  بناتنيالنعيم .ذا   عمة 

أفننعل املسلمني كلجملرمني .يف  عطا  املا  احلنن 

مل لام  ها ا القائ  ن بتنالي الطائفتنيكيف حتام ن .مكما  ابلباطل 

 أم لام كتل  الي فيه تدرس ن .تقرهلن فيه 

إنا لام فيه ملل ختريون .ترادلن من خري الد يا لااخرة 

لنأم لاااام أ ااا  ع ااا وعلينااال ابلغاااة  يف التأكيااادإىل يااا م القيلماااة إنا لاااام ملااال حتامااا ن  باااه
   فنكم أبن هخذمت ماا ع دا  بذل .

سلهم أيهم  ذلك  احلكمي له   ن نم ما اتخريلن لحيكم نزعيم  .كفيل 

 أم هلم دركل  يف هذا الق يفلييت ا  شركلئهم  ليش دلا اذاإن كل  ا صلوقني هن نم  يف
 اركا  اعتقدلن مثل اعتقاوهمي لاحلاصل ه ه ال منتاد نم من عقل هل  قل.

كاااة عن ادتهي فان اجن نان عن سل اظ ر  ياشفهي ا ا القيامة ميإ  ي ماذكر 
وياادع ن إىل  ذا لقاا  يف مشااك ة له او هن اماجااي  فنااه كشااف ا بااه عاان ساااقه لاا ال اعرقاال مركتااه ا بمااه 

 فااا  يساااتطيع ننااامي لبيااااان   هنااام   اناااجدلا يف الاااد يا للاااذا ابت ااا ا ااااذا العاااذاس  ت بيخاااا   الساان و
 النج و الااف   ن لقته قد مضى.

                                                        
 من ام  ي هي ال اظ م همدا  مياما همر ابجن فاق ل فقرا . (54)
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للدعة أ للرهم   ال ترفترهقهم  تغشاهمذلة  مياإ ع ما ا ماا نام مان العاذاس  وقاد
 اافع م النج و فال انجدلن. وهم سلمل ن يدع ن إىل السن ويف الد يا  كل  ا

فااذرين  اتااركين وماان ياااذ  هبااذا احلاادي  هي القاارآني فااأان هعاقبااهسنسااتدرجهم  قااراام 
  اااه  مااان حياا  ال يعلمااا نو وااة و واااةي ابجن عاااا ع اااي م مااا  ااناا ا لا  ااا ا لاتمااا ا هماادهم يف الاااد يا 

 استد اج.

وأملي هلم  هم   مإن كيدي م   عالوي لنمتني .منتحكم 

أم  هاال  تساايهلم أجاارا  ع ااى الرسااالةفااا  افاارلن   اااهاام ماان مغاارم  هرامااة ل عطااا  ماااي
مثقل ن .حبم  ا للذا ال اؤما ن 

أم عندهم الغيب  هي ع م الغيبفهم ياتبا ن  مان ذلا  الع ام لفياه ماا اا ااهم عان اجنمياان
 .)ص ى هللا ع يه لآله(مبحمد 
 كفلصرب حلام ر   أبن ب اغه لال تبااي اب ذوالتاان كلالحب احلا ت  النام ي لاواراو باه
ميإ   ه   اص  ع ى البال ي فقد ا ا لخرج عن ق مه فألقا  هللا يف بطن احل    )ع يه النالا(ا  ا 
إذ  وى   به من هاا وه  ماظ م . هيظا      

لاا ال أن تداركااه  عمااة ماان ر ااه مااا صااد  ماااه ماان تاار  ا لىل  أبن اسااتغفر هللا ع ااىلنبااذ  هي
 برتكه ا لىل. وه  مذم مابلصحرا  بعد أتوابه ببطن احل    ابلعرا طرح 

فلجتبله    اختار ه  ابلعف  عن تركه لنلىلفنعله من الللحلني .الكام ني يف الصالح 

وإن  خمففة من الثقي ةياالو  اقارسمالاذين كفاروا ليللق  اك أب لالره   هي ااظارلن  ليا
)صا ى هللا ع يااه  ظار ها اب فيلل  اا  عان م قفا ي هل اوااراو اصايب    ابلعاانيي  هنام ه اولا  ارس الااايب 

 فق له ق ي افا ني. إ ه جملن نمندا   ويق ل نالقرآن  ملل مسع ا الذكرابلعني  لآله(

و  احلااااي مااال هااا  هي القااارآنإال ذكااار  م عظاااةللعااالملني  الاااااس للااايا كاااالا  مميااا
 با ن.
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احللقة *  سم هللا الرمحن الرحيم .القيامة اليت هي مق للاوبة ال ق ل 

مل احللقة .هيا اي  هيي لاالستف اا ل ت  ال لالتفخيم 

ومل أورااب   هيا اي  هع ممل احللقاة  ماا هايي فاهناا هعظام مان هن تاد   مقيقت اا لعظايم
 ان ي في ا.

كذ ت مث و وعلو ابلقلرعة .احلالة اليت تقرل الااس اب ه اي 

فيمل مث و فيهلا ا  بنبب تكذاب مابلطل ية .ابلصيحة افالزة احلد يف الطغيان 

وأماال عاالو فاايهلا ا  ااريح صرصاار  ااادادة الاا لوةعلتيااة  ااادادة انباا س كأهنااا عتاا  ع ااى
 خلااهنا.

سا رهل  ساا ط ا هللاعلايهم و ع ااى عاااسابع لياالي ومثل يااة أ م حسا مل   متتابعااا فااىى
 كايهنم أعنالزم قاني يف مالاة اناال   صارعىيف ت ا  ا ايا لال يااك  فيهالل  مضردم  الق م

 خنرة ساقطة. فل للويةهص ي 

فهل ترى هلم من  فا ابقية  . كال بل هبدانهم مجيعا 



 
 567الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 

 فرعااا ن ومااان قبلاااه وجااال  مااان ا مااام اوكذباااةواملؤتفاااالت   هي ههااال القااار  الااايت ائتفكااا
 من الكفر لاوعاصي. ا ل ئةالفع ة   الا ق ب ي لهي قر  ق ا ل اث 

فعلاا ا    كاال مجاعااة ماان هااؤالرساا ي رهباام  اوبعاا ،  لااي مفيلااذهم  هللاألااذة را يااة 
 زائدة يف الشدة.

 إ  ملل  غى املل ي  وال  هاال  ق ماه )ع ياه الناالا(لز مد  يف زمان  ا ح جتامحلنالكم  يف
 اليت كا   جتري يف الط فان. اجللريةالنفياة  يفهصالس آابئكم 

لننعلهل  هي ت   الفع ة إبيا  اوؤماني ل هراق الكافرانلام تذكرة  ع ةو  لاتعيهل 
 من اأهنا هن تعي لحتفظ. أذن واعيةحتفظ ا 

فإذا  فف يف الل ر   الب ق الاذي ااافخ فياه  سارافيل  وال  مياا  ا ما اف اة واحادة   ال
 هكثر.

ومحلاات األر  واجلباالي  ماان هماكا اااي فامباااي تكاا ن ساارااب  لا  ض حتماال ماان هعالي ااا لااتمن
يف ماارة لامادةي ال تطاا يي فصاا   امباااي  وكااة واحادة اربتا بعضاا ما بابعا  فاادكتلماخفضاادا 

 هبا ا  لا  ض قاعا  صفصفا .

في مئذ  يف ذل  الي اوقعت   قامال اقعة .القيامة 

 وا شقت السمل  أبن تبدو  ظام افهي ي مئذ واهية .هري منتحكمة 

وامللااك   واااا اوالئكااة ااارعلااى أرجلئهاال   هطاارا  النااما  صااع وا  ل االلال وحيماال عاارش
فا ق هكتاا  اوالئكاة  فا قهمتشارافا ي كالكعباة يف ا  ض  له  اي  عظايم خااص ابهلل تعااىل ر ك
ي مئذ مثل ية .من هفراوهم 

ي مئذ تعرع ن  حتضرلن ل حناسال ختفى منام للفية .فا خافية ع ى هللا  

فيمل من أويت  هعطيكتل ه   كتاس هعمالاهيميناه   ليف ذلا  واللاة ع اى ياتاهفيقا ي 



هي كتااااايبي لانااااا   اقاااارأوا كتل ياااهي مباللاااة )هاااااكم( هي خااااذلاي لالتفتااا ا همااار ل جماعااااة هاااالؤمفرماااا  
 ل نك .

إين ظننت   ع م  أين م  هالقي له   يف ااخرةحسل يه  مناايبي للاذا عم ا  ناذا
 الي ا.

فه  يف عيشة راعية .مر ية 

يف جنة عللية .فيعة  

قط فهل  وا هاوا ية ا ه او هن اتاالنا له  منت ق متكن.قرابة من اجن نان م   ذ 

قادمتم  مال أسالفتمسابب   ااهكاال  بادلن تعاب لال مالن  كلا ا وادار  ا هنيئال  لاقاي نام: 
 اوا ية هي هايا الد يا. يف األ م ا لليةمن ا ري 

وأماال ماان أويت كتل ااه  شااملله  لذلاا  عالمااة ساا   احلااايفيقاا ي   ليتااين مل أوت كتل يااه   ماا
 ني ين.ا

ومل أور مل حسل يه .هعر  منايب   

ليتهل   هي او تة اليت ذقت اكل ت القلعية .اوبيدة حليا   ىل ا بد ف م هممي 

مل أ ىن  ما هفاوين يف الاجاة من عذاس هللاعين ملليه .هم اك 

هلك عين سلطل يه .ذهب واهي لس طايت ل  افدين 

 ا بط ا اداه ل و يه اب هالي. فغل هلذوه خ اقاي ل مالئكة: 

مث اجلحيم صل ه .هوخ    في ا 

مث يف سلسالة  ماان احلدااادذرعهاال  قااد ها ابلااذ ال  سابع ن ذراعاال  لهااذا اوقاادا   مااا  واال
 اوع    في ا. فلسلا هالت  ال يف عذاامي هل  ول لفا ا ع ى هعضائ م 

وال حيااض * إ ااه كاالن ال يااؤمن اب  العظاايم  ال حيااإعلااى  عاالم املساااني  لماان ال حيااا ال
 ابذيي فا ه قنم من احلإي للعل اوراو اللكاة.
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فليس له الي م هلهنل محيم .صداق 
وال  علم إال من  سلني .صداد ههل الاا ي لهص ه ما ابقى من الغنالة 
ال أيكله إال ا ل ئ ن طي ة.الذان تعمدلا ا  
ف  أقسم  الي زائدة ل تأكيدي هل اوراو الت ميح  ىل القنم بدلن القنمآل تبلرون. 
ومل ال تبلرون .هي ابوخ  قا  ك  اي هل اا لاالق اي  ن هللا الامبصر 
إ ه لق ي رس ي كرمي  ها  قا ي هللاي  ذ )ماا ااطاق  )ص ى هللا ع يه لآلاه(ع ى هللاي لق ي الرس ي
 .(55)     ه ه   ال لمي ا مى(عن ان

ومل ه   ق ي دلعر   كما تلعم نقلاي   مال  زائادة لتأكياد الق اةتؤمنا ن   لعاااوكمي لاوعا
 ه كم ال تصدق ن  ال ببعا ما ظ ر لكم من احلقي ال بك ه.

وال  ق ي كلهن  له من ى  عن الشياطنيقلي   مل تذكرون . تذكرا  لاتعاظا  ق يال 
 .من ر  العلملني  لاي  تناليل بل ه 
ول تقا ي علينال  أبن  ناب  ليااا قاا ال  ابلكاذس  )صا ى هللا ع ياه لآلااه(حمماادعاض األقلوياال  
 ا ق اي.
أللذ  منه ابليمني .بيمياه 
مث لقطعنل منه ال تني .عرق ق به 
فمال مانام مان أحاد عناه  عان اوقتا يحالجلين لاه لقت اهي للكاااه ماا عنيي أبن مياعااا عان  ذال

   اكذس ع ياا قط. )ص ى هللا ع يه لآله(
وإ ه  القرآنلتذكرة  مذكر للاعظللمتقني . فاهنم اواتفع ن ابلذكر 
وإ  لنعلم أن منام  اي ههل مكةماذ ني .فاجازا م ع ى تكذاب م 
وإ ااه  القاارآنحلساارة علااى الااالفرين  اعم اا ا بااه يف يف ااا ا القيامااة ميااإ اتحناارلن واااذا  
 الد يا.

وإ ه  القرآنحلق اليقني .احلق اوتيقن الذي ال ا  فيه 
فسبح   لا ا   ذكراسم ر ك العظايم  صافة )الارس( فااذا قااي اجن ناان: هللا العااوي الغاين

                                                        
 .4-3س  ة الاجم:  (55)



 الصاوق ا مثال  ا فقد  لهه عن الظ م لاالمتياج لالكذس.
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سيي سلئل * رحيم سم هللا الرمحن ال  وعا والعذا  واقع     كاان الكفاا  اق لا ن )ال  ام  ن
كان هذا ه  احلق من عاد  فأمطر ع ياا مجا ة من النما ( فالعذاس لاق  ام ال حمالةي  ن عاوال  هل 
آوال  ا لقد ل و  ن ااااة  للا  يف بعاا اوااافقني اا ا الغاداري واا ط اب مان هللا هن اعذباه  ن كاان  صاب 

 أبمر  تعاىلي فرما  هللا حبجر فقت ه. )ع يه النالا(ري اوؤماني ع ي هم

للالفرين ليس له وافع . ال همد ادفعه من الكفا 

من هللا ذي املعلرج .اوصاعدي هي النمالا  اليت تعرج اوالئكة في اي هل و وا  اماة 

تعرج امل ئاة والروح  و ئيلإليه  ىل حمل تشاراف هللا  يا ميف  هي هن العارلج اكا ن يف
 .مخسني ألف سنةأبايا الد يا  كلن مقدارها ا ا له  ا ا القيامة ا 

فلصرب  ص ى هللا ع يه لآله(اي حممد(    صربا   ي .ال اك   فيه لال ولل 

إهنم   هي الكفايرو ه  هي ا ا القيامة  عيدا  .عن هن اك ن 

  و راه قريبل    قرابي فان همد الد يا قصري م ما طاي.كائاا  يف لق 

ي م ) ظر  لا )قرابا »تا ن السمل  كلملهل  .كالف ل اوذاس 

وتا ن اجلبلي كللعهن  .كالص   او  ان اواف شي انري به الراح 

وال يسيي محيم محيمل .هي ال انأي الصداق صداقه ن ي ذل  الي ا 



 
 569الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

روهنميبلاااا  فاااان عااادا الناااؤاي لتشااااهل كااال بافناااهي ال   اااه ال ابصااار صاااداقهيااا و   اتمااا
اجملرم ل  يفتدي من عذا  ي مئذ  أبن اعطي الفداة لى اص  فنهبنيه . 

وصلحبته  زلوتهوأليه. 

وفليلته  عشريتهالي تؤويه .تضماه فان العشرية تضم هفراوها 

 ومن يف األر  من ا الئق يعل  مث يننيه . االفتدا 

 ك  ال ياةإهنل  الاا  اوعدة ل مجرالظى .نب حمرقة 

لاعة    كثرية الاللللش ى .لنطرا  من امنم 

 تدع  الاا   ىل  فن امن أو ر   ذهب عن احلق لهعطى  ليه وبروت ىل .هعرض 

و ع  اوايفيوعى .وع ه يف لعا  لما  مق هللا عاه 

إن ا  سلن للق هل عل :ق يل الص  اداد احلرصي افنر  ق له 

إذا مسه  هصابهالشر   كالفقر لاورضجلوعل .اكثر املل 

وإذا مسه ا ري    كالصحة لالغمن عل .ميا  مق هللا يف بد ه لماله 

إال  ف يا اونتث  ه  عااملللني. 

الذين هم على ص  م وائم ن م اظب ن. 

والذين يف أم اهلم حق معل م  .كاللكاة 

للسلئل واحملروم .الذي ال انأي فيحنبه الااس هايا ي فيحرم  ه 

والذين يلدق ن  ي م الدين .ا ا القيامة 

والذين هم من عذا  رهبم مشفق ن .خائف ن 

إن عذا  رهبم  ري ميم ن .هن االي ابجن نان 



على أزواجهم أو مال ملاات أ الهنمإال  * والذين هم لفروجهم حلفظ ن  هي  ماائ م فاإهنم  اري
 من استعماي فرو م يف الللوة لا مة. مل مني

فمن ا تغى  ط بورا  ذلك  الذي هابمه هللا من الللوة لاوم  كاةفيولئاك هام العالوون 
 افالزلن ل حدلو.

والذين هم ألمل  م  هما ة الااس عادهموعهدهم  م  الااسراع ن .اراع ن لحيفظ ن 

والذين هم  شهلوا م قلئم ن .اقيم ن الش اوة كما حتم  ها 

والذين هم على ص  م حيلفظ ن .أبوائ ا يف هلقادا 

أولئك يف جنلت مارم ن .اكرم م هللا لاوالئكة لالصاحل ن 
فمل ي الذين كفروا  فأي اي  ل كفا  الذان همقبلك   عادمهطعني ني.منرع 
عاان اليمااني وعاان الشااملي   عاان مييااا  ل،الااعاالين   مجاعااا  متفرقااةي مجاا  )عاالة( مبعاا

مني كاان اقاره القارآن كاان الكفاا  انارع ن حنا   لالسات لا  باه  )ص ى هللا ع يه لآله(مجاعةي فان الرس ي 
 فيحف ن به مجاعا  مجاعا .

أيطمااع كاال اماار  ماانهم أن ياادلل جنااة  عاايم ا  ا اق لاا ن: لاا  كااان حممااد ذا   عمااةي فاااهنم كاا
صاوقا  لكان لاا عااد هللا هفضال  اا لاهي كماا تفضال ع يااا يف الاد يا ابوااي لا لالوي  )ص ى هللا ع يه لآله(

 .)ص ى هللا ع يه لآله(ل  اعط ا حملمد 

 كاا  ال واااة ناامإ  للقناالهم مماال يعلماا ن  ماان  طفااة قااذ ة فااال كرامااة ناام ذا  ي ل منااا تكاا ن
 مة لوخ ي اماة ابجنميان لالعمل الصا .الكرا
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ف  أقسم (« زائدة ل تأكيدي هل ت ميح  ىل القنم فااتك ن انفياة )ال ار  املشالر  واملغالر  
 .إ  لقلورون ن ل شما يف كل ا ا مشرقا  لمغراب  خاصا  

على أن  بدي لريا  منهم م أبانس آخاران خاريا  ماا مي فاال كراماة نام عااداني أبن هن ك م ل بادن
مبغ  بنيي أبن انبق اني فال  صل  لي مي كما انابق مان افارا  ان ارااد  ومل حنن آسب قنيكما العم ن 

 هخذ .

فذرهم  وع م لال تقاب  م ابجنسا ةخي ع ا  ادخ  ا يف ابط  مويلعب ا  يف و ياهم بدلن
 هي ا ا القيامة. ا ي مهم الذي ي عدونحىت ي ق  تفكر اباخرة 

 ياا م خيرجاا ن ماان األجاادا    القباا  سااراعل  مناارعنيي فاارا ا  ماان ههاا اي احملشاار ا باالعم م ا
كيهنم إىل  لب  صامي فض ن .انرع ني فاهنم كا  ا يف الد يا انرع ن  ىل ا صااا لعباودا 

للدااااعة أ لاااالرهم   ذال  لخ فاااااتاااارهقهم  تغشاااااهمذلااااة  يف ذلااااك الياااا م الااااذي كااااال  ا
 به يف الد يا فال اصدق ن به. ي عدون
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إ  أرساالنل   حاال  إىل ق مااه أن أ ااذر *  ساام هللا الاارمحن الاارحيم    أبن خاا ق مااك ماان قباال أن
 مؤ ي يف الد يا ابلغرقي ليف ااخرة ابلاا . أيتيهم عذا  أليم

قلي   ق م إين لام  ذير مبني ح.لا  

أن اعبدوا هللا  اعتقدلا بهواتق ه  خاف ا عقابهوأ يع ن .هي هطيع ين فيما همركم هللا 

وياؤلركم بعضا اي فاان ماق الاااس ا الا هن اارو  لاي م  يغفار لاام مان ذ ا  امفان فع تم ذل  
الطبيعي  قد  ي لكمي أبن مت ت ا فيهي ل ال هخذمت ابلعذاس قبل ا ت ا  ا ول مسمىلق   إىل أجل

إن أجل هللا  ال ق  اوقر  و تكم هل عذابكمإذا جل  ال يؤلر  فباو لا  ىل اجنميان قبل فا ا  ا لان
ل  كنتم تعلم ن .احلقائق لع متم ما ذكر  لكم 



قلي  ع يه النالا(  ح(   ر  إين وع ت ق مي لي   وهنلرا . هي وائما 

فلم يلوهم وعلئي إال فرارا ان.عن اجنمي 

وإين كلمااال وعااا  م لتغفااار هلااام  أبن اؤماااا ا مااا  تغفااار نااامجعلااا ا أصااال عهم يف آذاهنااام  لااا ال
ع ااااى كفاااارهم  وأصاااارواتغطاااا ا اااااا ع ااااى لواااا ه م لاااا ال ااااارلين  واستغشاااا ا  ياااالهبماناااامع ا كالمااااي 

واستاربوا  تك لا عن اجنميان  استابلرا. 

مث  لرتتيب الكالاإين وع  م جهلرا    و   ي.بص 

مث إين أعلنااات هلااام  الااادع ة يف اوااانوأساااررت هلااام إسااارارا  تك مااا  مع ااام يف النااار هاضاااا ي
 لاحلاصل تك م  مع م بكل ال و   اومكاة.

فقلت استغفروا ر ام  ابلت بة عن الكفر لالعصيانإ ه كلن  فلرا . ون استغفر 
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 مطرا  كثريا . عليام مدراراإب لاي اوطر  السمل يرسل فان استغفرمت 

و دوكم أبم اي و نني  هي اكثرها لكموآبعل لام جنلت  بناتنيوآبعل لام أهنلرا  هي
 اكثر خريكم.

مل لام  هي ااي  لكام يف هنال ترجا ن   وقالرا  هي اباا  ي فاال تعتقادلن ب وا و ي فمان ال
 ا  عقابهي لهتى ب فظ الروا   ن من اعتقد ب و و هللا لاباته  وا  .اعتقد ابهلل ال ارو   لال ى

و  احلاي  قد للقام أ  ارا  ط  ا  بعد ط  : مايا  لوايااا  لهكاذاي فاان هاذا ا  اق اادي ع اى
 ا الق ف ماذا ال تعتقدلن به.

أمل تروا كيف للق هللا سبع مسلوات  بلقل .مطابقة بعض ا ف ق بعا 

فيهن وجعل القمر   يف النمالارا  وجعل الشمس سراجل   . مصباما 

وهللا أ بااتام  ه شااأكم  مااان األر   باالات   ذ ا  ض تتحاا ي  ىل العشاااب فيؤكاال لتكاا ن وماااا 
 ل طفة.

مث يعيدكم    بعد اوفيهل  يف ا  ضوخيرجام إلراجل .عاد القيامة 

وهللا جعل لام األر   سل ل .مبن طة 

لتسلا ا  متش امنهل  يف بعا ا  ضسب   فنلجل . لاسعا 

قاالي  اا ح ر  إهناام علاا ين واتبعاا ا ماان  هي  كسااا هم الااذانمل ياالوه مللااه وولااده إال لساالرا 
فااااان ا ماااا اي لا لالو  ذا صاااارف  يف عصاااايان هللا ساااابب زايوة ا نااااا ةي ابجن ااااافة  ىل كفاااار الشااااخص 

 لعصيا ه الشخصي.
وماروا ان  ول  طفا  الد  مارا  كبلرا  . كبريا  ودا 
وقلل ا  هي الركسا  ل ااس ال تذرنا  ال تدعناآهلتام  ي خ )ع ياه الناالا(لتعبدلا  له  ا ح

وال تاااذرن ووا  وال سااا اعل  وال يغااا   ويعااا   ذكااارلا مخناااة مااان ااناااة الكباااا  يف  ظااارهم مياااإ قاااال ا: 



 .و سرا
و  اي  س  )ص ى هللا ع يه لآله(قاي   حقد أعل ا   هؤال  الركساكثريا  و  س  التلو
 أبن ختذنم هكثر فأكثر. إال ع ال  ه فن م ابلعااو  الظلملني
ممااال  مااان هواااللطيئااال م  معاصاااي هلل ااا  القااا اأ رقااا ا  ابلط فاااان  فااايولل ا  را  يف
 .ف م تاصرهم آنت م أ للراهري هللا  فلم آبدوا هلم من وون هللاااخرة 

وقلي   ح ر  التذر  التدل  على األر  من الالفرين و را . هي همدا  االي الدا 
إ اااك إن تاااذرهم يضااال ا عبااالواب  اواااؤماني  وال يلااادوا إال فااالجرا  كفااالرا  ال مااان ااااؤلي همااار   ىل 

 الفج   لالكفر.
ر  ا فار ي ول الادي وملان ولال  ياي  ماالك  مؤمناال ا  ا ااارالولن مااي ك  اه مؤمااا ي فااهنم كا

هالكاااا ي  هنااام  والتااالو الظااالملني إال تبااالراعاماااة  وللماااؤمنني واملؤمنااالتيف وا    )ع ياااه الناااالا( اا ح 
 معا دلني فال انتحق ن زايوة  عمة لفضل.
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قل أوحي إي أ ه *  سم هللا الرمحن الرحيم  هي الشاأناساتمع لقارآَن افار   مجاعاة مان
 بداعا  ال اشبه كالا البشر. إ  مسعنل قرآ   عنبل  لق م م وا  وع ا  لي م  اجلن فقلل ا

يهدي إىل الردد  الص اسف منل  ه  ابلقرآنولن  شراب  فيما بعد  ر نل أحدا   ال يعل
 له اراكا .

وأ اه  الشاأنتعالىل   ا تفاجاد ر نال اي واد فاالن يف عياين هي عظام هي عظمتااهي اقا ماال
 كما اق ي الكفا .  وال ولدازلوة  اختذ صلحبة

وأ ه كلن يق ي سفيهنل  هي الشيطان ا   ه من امن اعلى هللا داططل  قا ال  كاذاب  ما   عال
 له ال لد لالشرا .

وأ  ظننل أن لن تق ي ا  س واجلن على هللا كذاب فيه يف اختااذ ال لاد هي  منا اتبعاا الشيطان الن
 لالشرا  لظااا ه ه صاوق يف ق له.

وأ ه كلن رجلي من ا  س يع ذون  رجلي من اجلن   كان الرول  ذا مشى بقفر اق ي هع ذ بنيد
 تعبا  لظ ما  إبه ائ م ل  ا. رهقلزاو امن اجن ا  فلاووهمهذا ال اوي من ار سف ا  ق مه 

وأهنااااااااام  هي اجن ااااااااااظنااااااااا ا كمااااااااال ظنناااااااااتم  ها اااااااااا امااااااااانأن لااااااااان يبعااااااااا  هللا أحااااااااادا 
 ال ارسل  س ال .

 وأ  ملسااانل السااامل   منناااااها السااارتاق النااامف جاااد هل ملئااات   الناااما  حرسااال  مااان
 مج  ا اسي لهي ون اسرتق النم  من الشياطني. ودهبل  يف احلراسة  دديدا  اوالئكة 

وأ  كناال  قعااد منهاال   ماان الناامامقلعااد  بااالاساامعلل  ىل كااالا اوالئكااةي لذلاا  قباال 
آباد لاه داهلاب  أبن اذهب  ىل ت   اوقاعاد لالساتمال  فمن يستمع اعن )ص ى هللا ع يه لآله(حممد 
 قد  صد لريوم به  ذا خطف ا طفة. رصدا  



 وأ  ال دري أدر أريد آن يف األر   باللي العاذاس  لاي مي للاذا مان الناما  ابلرصاد لاحلارسي
كماا هن   أم أراو هبم رهبم رددان احلك مة  ذا ه او  تدمري ب د هكثر  فيه من اميش لا  صاو كما ه

 احلك مة  ذا ه او  الباا  لالتأسيا لالعمران هكثر  من العماي لاو ظفني لما هابه.

وأ  منل  معاار امنالللحل ن   مياان  لعمال ومنل وون ذلك  الصالح ابلفنق خ الكفار
نل  رائقك  ذلي طراقا  لمذاهب  قدوا .متفرقة 

وأ  ظننال  تيقااااأن لان  عنال هللا  أبن  ااداف  عان ماا ارااد باااا مان التقادارا ي يف مااي ك  اااا
يف األر  و  ظااا هنلن  عنله هراب .أبن هنرس ماه فال اد كاا 

وأ  ملاال مسعناال اهلاادى  القاارآنخبساال آمناال  ااه فماان يااؤمن  ر ااه فاا  خياالف   قصااا  يف هواار  وال
 ظ ما  لتعبا . رهقل
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وأ  مناال املساالم ن ومناال القلسااط ن  امائرلنيالعاااول ن عاان احلااقفماان أساالم فيولئااك حتااروا 
 ص ااب . ردداط ب ا 

وأمل القلسط ن فال  ا جلهنم حطبل . لق وا 

و  ع مااااأن ة خمففااة ماان الثقي االاا  اسااتقلم ا  هي الااثقالنعلااى الطريقااة  الصااحيحة
كثاريا ي لاواراو الارزق   مال    ادقل  ا التفا  من كالا امن  ىل كالا هللا تعاىل ا  ألسقينلهملهي اجنميان 

 الكثري فان اوا  انبب اجن زاق.

لنفتنهم  خنت هنمفيه ال  امتحاان يف ذل  اوا ي فان كثرة الاعمة امتحاني كماا هن الاب ومان
اشاام ه لاصااعد ع ااى كاال  عااذااب  صااعداادخ ااه  يساالاهأبن كفاار لعصااى  يعاار  عاان ذكاار ر ااه

 ونمه ا هي صاعدا  ا.

  وأن املسلجد  باي   و اهفا  تادع ا  يف اونااودماع هللا أحادا   كماا كاان اوشارك ن
 باية لم ا   النج و ا.اعبدلن ا صااا يف منجد مكة ا هل اوراو ابوناود ا عم من ا 

وأ ه ملل قلم عبد هللا  ص ى هللا ع يه لآله(حممد( يدع ه   هي اادع  هللا لمادكالووا  هي
 هي ملومحني الستمال القرآن. لبدا )ص ى هللا ع يه لآله(ع ى الرس ي  يا   ن عليهامن 

قل إ ل أوع  ري وال أدراب  ه أحدا . صاما  هل هري 

أملك لام عرا  وال رددا قل إين ال .فعا ي فال هقد  ع ى  فعكم هل  ركم  هنما بيد هللا  

قاال إين لاان آبااريين  حيفظااينماان هللا أحااد   ن ه او يب  اار ولاان أجااد ماان وو ااه  ولن هللا
ملتحدا . م جأ هفر  ليه  ذا ه او يب  ر ا 

إال  )  استثاا  من: )ال هم  ل     التب ياغ  لايكمومان هللا   ال رسالالته  عطاف بياان
 ابق ن في ا  ىل ا بد. ومن يعر هللا ورس له فإن له  ر جهنم لللدين فيهل أ دا« لا )بالها (

حىت  هااة حملذل  ويا ع يه الكالاي هي هن الكفا  انتضعف ن ا  بياا  لاواؤماني إذا رأوا مال
 هع اان ي هم ها ا  بيا  . عدوا   فسيعلم ن من أععف  صرا  وأقلمن العذاس  ي عدون



قاال إن أوري  لناا  هع اامأقريااب ماال ت عاادون  ماان العااذاسأم آبعاال لااه ري أماادا  ماادة
 بعيدة   ه كائن الحمالة لكن ال هع م لقته.

 من خ قه. على  يبه أحداالامع م  ف  يظهرماهاس عن احل اس  علمل الغيبه  تعاىل 

إال ماان ارتضااى ن اط عااه ع اااى بعااا هيبااه اختاااا   هللا  مااان رساا ي  ع اااي م لع ااام ا ئمااة(
ي لاوراو الغيب ا اص ابهللي هما ما وعال هللا لاه طرقاا ي للا   )ص ى هللا ع يه لآله(ب اسطة الرس ي النالا(

هي هللا  فإ اااهب اساااطة تصااافية الاااافا كماااا  ااار  يف اللهااااو لمااان  لاااي م ف ااايا مااان الغياااب ا ااااص ابهلل 
يديه ومن للفه رصدايسلك من  ني   لمياذا  ا مى  ليه  )ع يه النالا( عل مالئكه م اك الرس ي

ابلغيابي مفظاا  ل اا مي مان ختااليط الشاايطان ا لمان اوع اا ا هن هاذا تشارافيي كنااائر ااؤلن الكا ن مثاال 
 وعل احلفظة  عماي اجن ناني م  هن هللا مط  ي لهكذا ا.

لاايعلم   ج هي ليحصاال ع مااه تعاااىل يف ا اااأن  خمففااة ماان الثقي ااةقااد أ لغاا ا  الرساالي هل
قااد  وبااال زايوة هل  قصااان  رساالالت رهبااماوالئكااة الرصااد الااذان (تاا ن بع اام الغيااب  ىل الرساا ي 

 أحل   هللا ع ماآل لديهم  ا افع  ن ف يا الرصد لع مه ب اسطت م وأحلى   ع ما  كل دي
 م ما لد  الااسي عا  ابممي .فمن اع م عدو ا ايا  لاع  عدوا  
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أيهااال امللمااال *  سااام هللا الااارمحن الااارحيم   صااا ى هللا ع ياااه هي اوت فاااف بثياباااهي لاواااراو باااه الايب(
 ل  ق له:انئما  يف ال يلي كما ا مح  ىل ذ )ص ى هللا ع يه لآله(ي للع ه هلمي  ليه ماي كان لآله(

قم الليل  هي ل صالة يف ال يل   إال قلي .من ال يل فام فيه 

لفه   )بدي من )ال يلأو ا قر منه  من الاصف   قلي. 

أو زو عليه  ع ى الاصف. لاحلاصل قم  صف ال يل هل هكثر ماه هل هقلي لالىفى  ن اجن ناان
با مة ق يال ي ف   اصطالحي ال هن اوراو الق يل من ال يال  ذا قاا ابلعباوة مبقدا   صف ال يلي اقاي: انا ال

 .القرآن ترتي اقره ادل   ورتللغة م  اقاي: كيف حيمل لفظ )ق يال ( ع ى ظاهر  

  إ  سنلقي عليك ق ال  هي القرآن قي   لاواراو اااي  الايت تاالي بعاد ذلا ي لاق  اا واا في اا
 لا اهي الصعبة ع ى الافا عمال ي لتب يغا .من ا مكاا الشاقة لا لامر لا

إن  دئة الليل  العبااوة الايت تاشاأ يف ال يال  هاي أداد و ئال   صاع بة ع اى اجن ناان  ن ذلا
 هي هص س ق ال ي لكثرة ا ابه. وأق م قي لق  الا ا ال ذاذ 

  إن لك يف النهلر سبحل   تق با  يف م ائج ي    للذا همر  ابلعبااوة فال تفر  وااواة هللاي
 يف ال يلي هل اوراو: تنبيحا ي فيك ن همرا  بص  ة خ ي هي سبحه يف الا ا  سبحا  ط اال  ا هاضا  ا. 

واذكر اسم ر ك   وائماوتبتل   ا قطإليه  يف العباوة تبتي. 

 ر  املشر  واملغر  ال إله إال ه  فلختذه وكي  ا.م كال   ليه هم    فا ه اكفيك 

واصرب على مل يق ل ن   من تكذابواهنارهم  فاال تقااب  م ابوثال هنارا   اي  ابوادا اة
 ل ال تنتفلهم.

وذرين  وعينواملاذ ني   فأان هواازا مي ليب هاياة عااأوي النعماة  هصاحاس الاعماة هي
 زماان  ق يال  فاين س   آخذهم له صر  ع ي م. ومهلهم قلي صااواد قراش 



ن لدينل أ الالإ  مج   كل له  القيد الثقيلوجحيمل . و اما 

و علمل  ذا  لة  ااشب يف احل ق ورا ته لمرا ته لعف صاته ل تااهي لالغصاة ماا اعارتض يف احل اق
  وعذااب  أليمل . مؤوا 

 ماال   وكل ات اجلبالي كثيبالتتللالي  ترجاف األر  واجلباليله  ا ا القياماة  ي ملذل  يف 
 مهي . ماش  ا  فاهنا تتحر  من هاا  ىل هاا 

إ  أرساالنل إلاايام  اي ههاال مكااةرساا ال   صاا ى هللا ع يااه لآلااه(حمماادا(  داالهدا  علاايام كماال
 .)ع يه النالا(م سى  أرسلنل إىل فرع ن رس ال

فعلى فرع ن الرس ي  اوبع ،  ليه فيلذ ه ألذا  و ي .ادادا  هليما ي ابلغرق 

 تتق نفايف  لتدفع ن العذاسإن كفرم  يف الد يا  ي مل  هي عذاس ا اآبعال   ذلا
 مج  هايبي لشدة ه له لط ي مدته. ديبلهي ا لالو  ال لدانالي ا 

الساامل  منفطاار  ماشااقااه   هي تاشااق ل)بااه(  واال التعداااةكاالن وعااده  لعااد هللا إبتيااان
 كائاا  ال حمالة.  مفع الذل  الي ا 

ن هذهإ   ااايتذكرة  مذكرة لكم فمن دل   اندااة اذ  اااياختذ إىل ر ه   ا  
 أبن س   النبيل او وب لر  ا ه. سبي تعاىل 
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إن ر ك يعلم أ ك تق م أوى  هقلمن  لثاي الليال  يف بعاا ال يااك كناب  سااعا  مان لي اة
تقا ا هاضاا  ل عبااوة  وكن  له ب ي يف بعا ال ياك ا خر   و لفه و لثهة ا مثال  ا ااايت عشرة ساع

لئفاااة مااان الاااذين معاااك   مااان اواااؤمانيوهللا يقااادر الليااال والنهااالر  هي ا وااادمها مقاااد ان ابوقااااوار
اهلل التقااد لن ع ااى قياااا متاااا ال ياالي فاا علاام أن لاان حتلاا هاوضااب طة ابالمتااداو   ة لالتق اايص هخاار  

أبن خفاف يف قيااا ال يالي لهصال الت باة العطافي ل ال كاان مقتضاى  فتال  علاياماوقد  عاا  حباالكم 
يف ال يال عااد العبااوةي  فالقرأوا مال تيسار مان القارآنالعب واة هن اق ا اجن نان كل ال يل مااوياا  مصا يا  

فاوشاقة الا عياة سابب   ساقااث   عف مالكمي ف م (مركم بقياا متاا ال يلي علميف الصالة لخا و ا 
وآلاارون يضاار  ن يف لاوااراا الاقااد  ع ااى الناا ر  أن ساايا ن ماانام مرعااىالتك يااف االسااتحبايب 

ابلتجاا ةي لاوناافر قاد تعاب يف الا اا  فاال اقاد   مان فضال هللااط با ن  يبتغ نانافرلن  األر 
فالقرأوا مال تيسار كثاري فريااد الاا ا لايال    فافاهاد ذل تعاب وآلارون يقالتل ن يف سابيل هللاع ى الن ر 

ابجن فااق يف سابي هي  وأقيما ا اللا ة وآتا ا اللكالة وأقرعا ا هللا قرعال  ماا سا ل مان القارآني لايال   منه
عمال هل  أل فساام مان لاري ىل ااخرة  ومل تقدم اإبخالص  حسنل  فا ه قرض ارو  هللا ع يكم 

وأعظاام ماان البخاال لالتقصااري  لااريا  التقاادمي اكاا ن لكاام  هاا  يف ااخاارة جتاادوه عنااد هللاماااي 
 ارمم عباو  اوؤماني. رحيمكثري الغفران   إن هللا  ف راط ب ا هفرا ه  واستغفروا هللاا ااب   أجرا  
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أيهاال املااد ر *  ساام هللا الاارمحن الاارحيم    صاا ى هللا ع يااه )هي اوتغطااي ابلااداث ي لاوااراو بااه الااايب
 .لآله(

قم   من مضجعفي ذر .الااسي خ ف م من أبس هللا 

ور ك فارب .عظامه عما ال ا يق به 

و يل ك فطهر . عن ا وانسي لمن مج ة التط ري تقصري 



والرجل  ا لاثنفلهنر .ابتعد عاه 

وال ونن   يف عطيتتستاثر . أبن ترا  كثريا 

ولر ك  لذاته تعاىلفلصرب . ع ى ما تالقيه من ا ذ 

فإذا  قر  فخ يف النلق ر .  الص 

فذلك  الاقري مئذ  يف ذل  الي ا له  ا ا القيامةي م عسري .اداد 

على الالفرين  ري يسري .هري س ل 

ذرين  وعين فاين هكفيكهومن للقت  هي ال ليد بن مغريةوحيدا  يف ماي ك  ه بال للاد
 خ تفض   ع يه ميإ:  لال ماي

وجعلت له ملال  ممدووا  . كثريا  مبن طا 

و نني ده وا .ما ران معه مبكة اتمت  ب قائ م 

ومهدت له وهيدا .هيأ  له ا م   من اما  لالراسة 

مث يطمع أن أزيد .فيما ه عم  به ع يه 

 كااا  ال هزااااد  فااااإ اااه كااالن ع تنااال عنيااادا تنااا ب الاعماااة لال تلاااادها فاااان  معا ااادا ي لاوعا ااادة
 الشكر الاد الاعمة.

سيرهقه  هك فه يف ااخرةصع وا  عذااب  اصاعد ع ياهي هل وابال  اصاعد ع ياه يف و اامي كماا
 صعد أب فه يف الد يا.
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إ ه  تع يل آخر ل  عيدفار  فيما اطعن به القرآنوقدر .ذل  يف  فنه 

قتلف  وعا  ع يه أبن اقت ه هللاكيف قدر. 

مث قتل كيف قدر .است لا   بتقدار  النخيف 

مث  ظر .يف همر القرآن ماذا اطعاه به 

مث عابس  قطااب لو اه كماا افعاال مان افكار يف ماؤامرة سااي ةو سار  لاهاتم لاذل ي هل عبااا ة
 هخر  عن العب س.

مث أو ر  عن احلقواستارب . تك 

 إنفقلي  ماهذا  القرآنإال سحر يؤ ر .ارل  عن النحرة 

 لليا كالا هللا. إال ق ي البشرما هذا القرآن  إن هذالقاي: 

سيصليه  هوخ ه يف ااخرةسقر . الاا 

ومل أورااب مل سقر .هنا هعظم من هن اد   مقيقة عذااا اجن نان  

ال تبقي  اي ا  ادخ  اوال تذر  د كه لتغطيه أباد العذاس. الترتكه م 

ل احة للبشر .مغرية لظاهر ام  و ابجنمراق 

عليهل  من اوالئكة الذان هم خل ت اتسعة عشر . م كا 

ومل جعلنل أصحل  النلر  هي او ك ني ااإال م ئاة  فاال ااتمكن ههال الااا  مان مقاالمت مي
تعاااذابا   إال فتناااةهي مجااااعت م  جعلنااال عاااد مومااال لقااا دمي لالارمحااا ن  هنااام الحينااا ن حباااا الشااار 

للذين كفروا  فان كثرة العدو هاد يف اجناالا من هن اك ن لامدا ي م  ه ه كاان ميكان هن اكا ن ا اازن
 )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(هي الي اا و صاادق الااايب حممااد  الااذين أوتاا ا الاتاال اع اام  ليسااتيقنلاماادا  

)صاا ى هللا ع يااه ابهلل لالرس ي ياالواو الااذين آمناا الااا  وكتااب م ميااإ هخاا  حبقااائق هاام  اادلهنا يف  



 الاذين أوتا ا الاتال الاشا   اليارات لكاي  وفان التخ اف الاد اوؤمن  ميااان   إ ل  لآله(
لاوعااا  ل ع ااام لاجنمياااان مااااال   املؤمنااا نالاااار س  وفاااان مااان تااايقن ال ادخ اااه الرااااب يف اوناااتقبل 

ماالذا أراو هللا هبااذا ع اااا   والااالفرونماان ههاال الافاااق  ليقاا ي الااذين يف قلاا هبم ماار و لمنااتقبال  
هي اذا اوط ب الذي قاله من هن هصحاس الاا  مالئكة اذا العدوي  ذ احلق الاد اوبطل  الال ي  مث   

هي  كاذلكوقار  فاجنتيان ابحلق  ول تق اة اوؤمانيي لزايوة  الي اوبط ني ما  اصا  ا  ىل والائ م ا
بارتك م  يضال هللا مان يشال هكذا إب لاي اااي  او وبة لضالي الكفا  لاواافقني لزايوة  ميان اواؤماني 

هاذ  النا  ة  إال ها  ومال هايكم هام لكياف هام   ويهدي من يشل  ومل يعلم جن و ر كم  اض  ا 
 .للبشرتذكرة  إال ذكرىهل اااي  

 ك  زعم الكفا  من ه ه ال واة لال ان  ليا ا مر كماوالقمر .قنما  به 

والليل إذ أو ر .أبن ذهب 

واللبح إذا أسفر . ه ا 

إهنل  هي النقرحدى   الدلاهيالارب .مج  ك   هي عظمى 

ذيرا    م وبا  خت افاللبشر. 

ملن  )بدي من )البشردل  منام أن يتقدم أو يتيلر  ا ري هل اتاأخر يف  تياان أبن اتقدا  ىل
 ا ري.

كل  فس آل كسبت رهينة .ا العمل الصا  ف   فنه من عذاس هللا  مره  ة فاذا قدا

إال أصحل  اليمني  الذان اؤتا ن صاحائف هعماانم أبميااهنم فااهنم ااذهب ن  ىل امااة  ذ العمال
 فاسد نم.

 انأل ن. يتسل ل نالبناتني  يف جنلتف م 

عن اجملرمني . الذان وخ  ا يف الاا 
مل سلاام  هوخ كميف سقر . الاا 
قلل ا  هي افرم ن يف و ااممل  ك  يف الد يامن املللني. 
ومل  ك  طعم املساني .ل ا هم الاا    
  وكنل ف  دخل يف الباطل مع ا لئضني. 



وكنل  اذ   ي م الدين لا .هي بي ا املا  فكاا ال عتقد ابم 
حىت أات  اليقني .  هي او 
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فمل تنفعهم دفلعة الشلفعني .فاهنم ل  افع ا نم فر ا  التافع م  ن الشفاعة ون هس م 

فملهلم  هي اي  نم يف  عرا  معن التذكرة  هي التذكر بنبب القرآنمعرعني. 

كيهنم  كار لبالودم يف تافارهم عن التذمحر   مج  محامستنفرة .لمشية متافرة 

فرت من قس رة .هسد 

ل يريد كل امر  منهم    من هؤال  الكفاأن يؤتى  اعطيه هللاصحفل  منشرة  ميإ  هنم
 لن  ؤمن ل  م  تالي ع ياا كتااب  من النما . )ص ى هللا ع يه لآله(قال ا ل ايب 

 ك ة  ن احلجاة متا  ع اي م  هنم الارادلن احلجال   الاؤماا ن  هنامالخيالف ن اعلارة 
 ف ذا هعر  ا عن التذكر لاجنميان.

 ك  ليا ا مر ع ى ما زعم ا م  الىاف نإ ه  هي القرآنتذكرة .مذكر نم 

فمن دل  ذكره .اتعظ به 

ومل يذكرون إال أن يشل  هللا  أبن   هم  هنم معا دلنلتق ىه  أهل ا  ههل  ن امتقى ماه
 أبن اغفر ل مؤماني. وأهل املغفرةلىا  
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ال *  سم هللا الرمحن الرحيم  ما زائدة ل تأكيدي هل  اا ة  ىل القنم ب فظ الافيي كما اقاي: ال 
 .أقسم  ي م القيلمةهم ف ب  لكن ا مر هكذا 

وال أقسم ابلنفس الل امة يت ت  ا صامب ا وائما  ع ى تر  خري لاجنتيان مبكرل .اوؤماة ال 

أحيسب  هل العما  سلن  اواكر ل بعإألن جنمع عظلمه .  بعد التفرق ابو 

لاى   يمع اا يف ماااي ك  اااقاالورين   قاد علاى أن  ساا ي  لحنياينل ااه   هانم اهي فااان



 انبة  ىل القد ة البشراة احملدلوة.ا من ة  ط ط ا اوخت فة من هصعب ا ايا   عاوة ابل

اال يريااد ا  ساالن ليفناار أملمااه   هي ااادلا ع ااى فجاا    يف هلقاتااه الباقيااة ماان عماار ي فا ااه الاراااد
 تقييد  فنه ابلدان لاجنميان.

يسيي   است لا اأ ن   مي م القيلمة. 

فإذا  ر  البلر . حتري  عبا ي اقاي برق الرول  ذا وهش بصر 

 القمرولسف .     ذهب 

و ع  يف مكان لامد لاوراو ط  ل الشما من اوغرسالشمس والقمر. 

يق ي ا  سلن ي مئذ  يف هذا الي اأين املفر .هي ال حمل ل فرا ي فاالستف اا ل يأس 

 ك  ال مفراال وزر .ال حمل اعتصم به اجن نان 

إىل ر ك  ىل همر  لولائه ي مئذ املستقر ل استقرا  العباو حلناام لولائ م.حم 

 ُينبااي   اال أبن تركااه بعااد  وألاار ىل ااخاارة يف مياتااه  ا  ساالن ي مئااذ آاال قاادمىاا   ن  م
 لفاته كناة مناة هل سي ة.

ل   الحيتاجا  سلن  ىل هن اابأ   ه على  فسه  لرية .التا  ل مبالغة 

ول  ألقى  هعطى لوا  بامعلذيره ذا   فا ه اع م كذاا.أبع 

الحتراب  ص ى هللا ع يه لآله(اي حممد( ه   ابلقرآنلسل ك  قبل  متاا لميهلتعنال  اه 
 كان اتاب  و ئيل يف القرا ة خ فا  من هن اانى.  )ص ى هللا ع يه لآله(لتأخذ  بعج ة فا ه 

إن علينل  عه   يف صدوقرآ ه .قرا ته 

فإذا قرأ ه   ئيل هي قره  وفلتبع قرآ ه . هي قرا ته بعد استماعه متاما 

مث إن علينل  يل ه . بتف يم   اي 
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 ك  هنم اعا دلن القرآن لال ارادلن احلق ل حتب ن العلجلة  .هي الد يا 

وتذرون  تدع ناعلرة .هي العمل نا 

وج ه ي مئذ  يف ا ا القيامةعرة  .ذا  اجة 

إىل رهبل  ىل  محته تعاىل ظرة  .ه ااتظر الرمحة   

ووج ه ي مئذ ابسرة .عابنة 

تظن أن يفعل هبل فلقرة .واهية تقصم فقا  الظ ر 

 ك  التاتظرلن  محة هللاإذا  لغت  الافاالىاقي . هعاك الصد 

وقيال  قالاا  اوالئكااة الااذان م لاه ماان را اااا  ىل اوان ا ع ااىي هي هاال اااذهب اااا  ارقااى
 مالئكة الرمحة هل العذاس.

وظن  احملتضر أ ه الفرا .ن ما مل به ه  فراق الد يا  

 والتفت السل  ابلسل .ساقه بناقه من كرس او   فال اقد  ع ى حتراك ما 

إىل  مكم ر ك ي مئذ املسل .الن ق 

 ف  صد  ابحلقوال صلى .هلل 

 لان كذ و  ابحلقوت ىل .هعرض عن اجنميان 

مث ذهب إىل أهله يتمطى .اتبخرت  عجااب  بافنه 

أوىل لك فيوىل .هذا مثلي هي اوكرل  هلىل ل ي لهذا وعا  ع يه 

أحيساااااااااااااب ا  سااااااااااااالن أن ياااااااااااااىاب سااااااااااااادى *مث أوىل لاااااااااااااك فااااااااااااايوىل  مهاااااااااااااال  باااااااااااااال تك ياااااااااااااف 
 لال ولا .

أمل يك  يف هللهطفة من مين  ىن  .اراق يف الرمم 



مث كلن علقة  قطعة واف لق   هللا  اي    ناانفس ى .له  فعدا

فنعل منه  من هذا ا صلاللوجني  الصافنيالذكر واأل ثى. 

أليس ذلك    الفاعل نذ  ا مقلور على أن حييي امل تى   فاان مان خ اق ابتادا   قااو  ع اى
 اجنعاوةي فكيف ااكر هؤال  اوعاو.

 

 : سورة اإلنسان )الدهر(76

هل أتى على ا  سلن *  سم هللا الرمحن الرحيم  وانهحني من الدهر  مدة مان اللماان مل
 اذكري بل كان عدما  حمضا ي لاالستف اا  ول التقرار لتذكريهم أبص  م. يان ديئل  مذك را

إ  للقناال ا  ساالن ماان  طفااة  مااينأمشااالج  هخااالاث ماان مااا  الااللوني بتليااه  وااال هن 
  ول هن اك ن قابال  لالمتحان. فنعلنله مسيعل   لريامنتحاه 

إ  هاادينله الساابيل  طراااق ا ااري لالشاار  إماال داالكرا  لاااعم هللا ابجنميااان لالطاعااةوإماال كفاا را 
 أب عم هللا.

 إ  اعتد  هيأانللالفرين س سل  ن اغ  ا اا وأ  ال  وسعريا  بة.يف ان  م ت 

إن األ اارار   مجاا  ابيشاار  ن ماان كاايس  ان  ماان مخاار اماااة كاالن ملاجهاال   مااا ماالج بت اا
 يف بيا ه لعطر . كلف راالكأس 
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 عبااالو هللا يفنروهنااال تفنااارياما اااا  يشااار  هبااالمااان اواااا  هل ال ااا   عينااال  لتااار  يف امااااة 
 ن هماكن اماة.اظ رلهنا ميإ ما ااكلا م

ماتشارا  يف  مساتطريااار ذلا  اليا ا  ي ف ن ابلنذر وخيلف ن ي مل  كلن دارهلمن صفادم ههنم 
 كل ام ا .

ويطعماااا ن الطعاااالم علااااى حبااااه  مااااب هللا تعاااااىلمساااااينل  ويتيماااال  وأسااااريا  ماااان الكفااااا  عاااااد
هن اصااا م ا االااااة هايا فصاااام ا  ()ع اااي م الصاااالة لالناااالااونااا منيي فقاااد  اااذ  ع اااي لفاطماااة لاحلنااان لاحلناااني 

 لهعط ا  فطا هم لي ة ل منكني للي ة ل يتيم للي ة لنسري فالل  في م هذ  الن  ة.

 وال داا رايف  طعاامكم  ال ريد مانام جالا ا  تقراب  ور اته  إ ل  طعمام ل جه هللاقائ ني 
 اكرا  ع ى الطعاا ا لالشك   مصد  ا .

إ  فلف من ر نل ه عذاب  ي مل  عب سل    تعبا فيه ال وقمطريرا . مكف را 

ف قاالهم  مفظ اامهللا داار ذلااك الياا م  ااا ا القيامااةولقاالهم   كناااهم لهعطاااهمضاارة  
 يف  ف س م. وسرورامناا  يف لو ه م 

وجلاهم آل صربوا  يف مقابل ص هم ع ى الطاعةجنة  انكا هناوحريرا .ا بن  ه 

هي  الياارون فيهال  ساال  مجاا  ه اكاة لهااي النارار  متائااني فيهال علااى األرائاكيف مااي كا هنم 
 هي بروا . وال زمهريرامر الشما 

ووا ية  مايي هي قرابةعليهم ظ هلل  ظالي هاجا هاوذللت قط فهل  س ل هخذ وا ها
 .تذلي  هنا قرابة 

ويطلف عليهم  لي م للدان اماة   )ياة     ظار مان فضاة وأكا ا  هاب ااق باال عارلةي
 زواوا . كل ت ق اريرامج  ك س 

ق ارير من فضة  وامعة لصفا  اللواج لبيااض الفضاةقادروهل تقاديرا  ف  اا ااكل مقاد  ال



 الت ا  في ا لال اع واج.

ويساااق ن فيهااال  يف امااااة  كيسااال  مااان ا ماااركااالن ملاجهااال  هي الاااذي مااالج امااار الكاااأس
 زجنبي (56)طعمه لذاذ فان. 

 س ناال  عذاب . تسمى سلسبي يف اماة  عينل  فيهللتر  

ويطاا ف علاايهم ولاادان  اادمت م صلاادون  وائماا ن يف اماااةإذا رأيااتهم حساابتهم  ظاااات م
  لؤلؤا  لبيا  م لصفائ ممنث را . ال تشا هم يف ا دمة هاا لهاا 

وإذا رأيت مث  هاا  يف اماةلرأيت  عيم    كبرياوملال  كبريا . متنعا 

علليهم  ف ق ميل  سندس   ما  ق من احلرارلضر  مج  هخضر وإساترب  ماا ه اظ
 مان فضاة وساقلهم رهبام دارااب   ها راماا ا  ا  يف ااد اجن ناان  أسالورزااا ا  وحل امن الداباج 

 طاهرا  من ا قذا .

إن هااااذا  الثاااا اس   كااااالن لااااام جاااالا لكم الصاااااحلة ع اااااى هعماااااوكااااالن سااااعيام  لآلخااااارة
مشا را .مقب ال  عاد هللا 

 إ  حنن  للنل عليك القرآن تنالي .فال دتم مبا ارم   من ا قالال الباط ة 

فلصرب حلام ر ك  بتب يغه  والتطع منهم آمثل   عاصياأو كف را  .كافرا  كثري الكفر 

واذكر اسم ر ك  ارة   صباما وأصي را ي هي وائما .عص 

                                                        
 الليبيل:  ب  طيب الطعم. (56)
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ومن الليل  بعضهفلسند له   لرباوسابحه  لهاه  لاي    ا ي  هي يف طا ي ال يال هي
 لق  ماه.

 إن هااؤال  الكفااا  لالعصاااةحيباا ن  الااد ياالعلجلااة ويااذرون ورا هاام   كااأن ااخاارة خ ف اام
 ع ي مي فال اعم  ن له. ي مل   قي  هنم مقب  ن ع ى الد يا 

حنن للقنلهم وددو  أسرهم  همكماا  بط مفاص  موإذا دئنل  دلنل  هام بااأمثالهلم  أبن
 .تبدي هه كااهم لو اا أبمثانم 

إن هذه   الن  ة هل ااايتذكرة  م عظة نمفمن دل  اختذ إىل ر ه   ىل   ا  سبي 
 أبن س   سبيل الطاعة.

 ونومااال تشااال  اختااااذ النااابيلإال أن يشااال  هللا  أبن ااااالي  لااايكم اناااد ي  ذ مشاااي ة اجن ناااان
 حايمالبكال ااي   إن هللا كالن عليمالل  دااة التاف   ذا   اكن هااا  بعاإ  سا ي ل  الاي كتااس 

 يف تدبري .

 ياادلل ماان يشاال  هي اوااؤمانييف رمحتااه  هي اماااةوالظاالملني  ابلكفاار لالعصاايانأعااد 
 مؤوا . هلم عذااب  أليمليأ ه
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واملرساا ت *  ساام هللا الاارمحن الاارحيم  قنااما  ابوالئكااة اورساا ة أبلاماار  تعاااىل  عرفاال   متتابعااة
 كعر  الفرسي له  اعر  الكائن يف هطرا  عاقه.

فااا  قنااما  ابوالئكااةالعلصاافلت  الاايت تعصااف عاااد هب ط ااا لصااع وهاعلاافل  كعصااف 
 الرايح هي هب اا.

و  قنااما  ابوالئكااةالنلداارات  الاايت تاشاار الكتااب اواللااة ماان النااما ي هل  شاار الشاارائ ي هل



 . شرا  تاشر هواحت ا 

فاا  قنما  ابوالئكةالفلرقلت  الايت تفارق باني احلاق لالباطال بنابب ماا هتا ا باه مان الادان  ىل
 .فرقل   )ع ي م النالا(ا  بيا  

لتفلمللقياا  اوالئكااة الاايت ت قااي  ذكاارا   لاوااراو بااه كاال مااا اااذكر  )ع ااي م النااالا( ىل ا  بيااا
اجن ناان اباخاارة مان الكتااب اواللاة لهريهاااي لاحلاصال قنااما  ابوالئكاة الاايت ه سا    ىل ا  ض فعصااف  

ريي ليف اااي  فاشر  الشرائ  ففرق  بني احلق لالباطل فألق  اااي   ىل ا  بيا ي لالفا  ل رتتيب الذك
 تفاسري هخر.

  عذرا  منا هتى ابلذكر  ول هن اك ن عذ ا  ون آمن   أو  ذرا .خم فا  ون كفر لعصى 

إ ل  و اس القنمت عدون  من قياا الناعةل اقع .ال حمالة 

فإذا النن م  مست .ق    ها  حمم

وإذا السمل  فرجت . ا شق 

وإذا اجلبلي  سفت ماكا ا.هق ع  عن ه 

وإذا الرسل أقتت .مجع  ل قت ا اوقر  له  ا ا القيامة 

ألي ي م أجلت .هي هخر  مج  الرسلي لاالستف اا ل ت  ال 

لي م الفلل .بني ا الئق إباثبة احملق لعقاس اوبطل 

ومل أورااب مل ي م الفلل .هذا ل ت  الي هي الاع م مقيقة ا ا الفصل لهه اله همد 

ويل   هالي مئذ  يف هذا الي اللماذ ني .الذان كذب ا ابوبده لاوعاو 

أمل هنلك األولني  لعاو. )ع يه النالا(ابلعذاسي كق ا   ح 

مث  تبعهم   يف اجنهالاعلرين .من الكفا ي ككفا  مكة 

كذلك   اجنهالفعل ابجملرمني  .الذان هورم ا ابلكفر لالعصيان 

ويل ي مئذ للماذ ني.  
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 أمل فلقام من مل  طفة مهني .مقري ذليل 

فنعلنله  هي اوا : الاطفةيف قرار  الرممماني .حمف ظ 

إىل قدر   مقدامعل م .من ال ق  كتنعة ها ر 

 فقدر   هي قد ان  تقدارافنعم  حننالقلورون .ع ى ما ه وان 

أمل جنعل األر  كفلات *لماذ نيويل ي مئذ ل .هي حمل  م لمج ي من كف  مبع   م 

   أحيل  ع ى ظ رها  وأم اات .يف بطا ا ف ي جتم  البشر يف كل ماي 

وجعلناال فيهاال رواسااي   وباااالداالصلت   طاا االوأسااقينلكم ماال   فااراات  عااذاب ي أبن خ قاااا
 لكم اوا .

ا طلق ا * ويل ي مئذ للماذ ني هبا ا ها اا الكفاا  يف اا ا القياماة اذإىل مال كناتم  اه تااذ  ن 
 من ولائكم.

ا طلقاا ا إىل ظااال  وخاااان و اااامذي  ااا   داااعب  ااااعبة ل كفاااا  لهخااار  ل مااااافقني لاثلثاااة
 ل عصاةي لاوراو اال طالق  ىل الاا  اليت ف ق ا الدخان.

ال ظليل  ليا ببا ووال يغين من اللهب  ونما  حي ي ولن نب الاا .مرا ة الاا   ذ ليا 

إهنل  هي الاا ي هل الشعبترمي   تقذشرر    من احلمم اليت تطاارها الااكللقلار  
 كل ارا ة ما ا كالقصر يف عظمت ا.

كي ه  هي الشر ي يف ل  ه لكثرته لتتابعهللت   مج  مَجَلي هي اجنبلصفر  مجا  هصافري
 فال  ماو معه.

هذا ي م الينطق ن * ويل ي مئذ للماذ ني .هي الكفا  مبا اافع م 

واليؤذن هلم فيعتذرون .عذ ا  لاهيا ي لهذا م قف من م اقف القيامة 



هااااذا ياااا م الفلاااال * وياااال ي مئااااذ للماااااذ ني  بااااني احملااااق لاوبطاااالعناااالكم   اي كفااااا  مكااااة
واألولني .من كفا  سائر ا مم 

فإن كلن لام كيد س مي ة لاجاتكم من العذافايدون .لهذا لبيان عجلهم 

إن املتقني يف ظ ي * ويل ي مئذ للماذ ني  ف ق  كلس موعي ن .وا اة حت  ه و  م 

وف اكه ممل  من واا مايشته ن. 

  كل ا وادر  ا هنيئل  ال هذ  يف ا كل لالشرسآل  مبقابل ماكنتم تعمل ن .يف الد يا 

إ  كذلك  هكذاجنلي احملسنني. 

كلاااا ا * وياااال ي مئااااذ للماااااذ ني  ها ااااا افرماااا ن يف وا  الااااد ياووتعاااا ا  ت ااااذذلا مبتااااال الااااد يا
   قلي  يف هايا ق ي ةإ ام جمرم ن .فعاقبتكم سي ة 

وإذا قيل هلم اركع ا * ويل ي مئذ للماذ ني  اخشع ا هللاليركع ن . 

فبيي حدي   عده * ويل ي مئذ للماذ ني قرآن هي بعد اليؤمن ن .ذا   اؤما ا ابلقرآن  
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عم *  سم هللا الرمحن الرحيم  هي عن ماذايتسل ل ن . انأي الكفا  بعض م بعضا 

واا  )صا ى هللا ع ياه لآلاه(هي البعاإي فاان الاايب  العظايما ا   عان النبايلام اس اتناا ل ن 
. ليف التألاال:  ن اواراو  )ص ى هللا ع يه لآلاه(هم بذل  هخذ بعض م انأي ااخر: ماذا اق ي حممد هخ  

 .)ع يه النالا(ابلابأ همري اوؤماني ع ي 

الذي هم فيه صتلف ن .ابلتصداق لالتكذابي فان بعا الكفا  كا  ا اؤما ن ابلبعإ 

 ك  ليا كما زعم ا ه ه البعإسيعلم ن  ذا مات ا. صدق ذل  

مث  لتأكيد ا مرك  سيعلم ن. 

أمل جنعل األر  مهلوا .م دا  ل بشري فمن اقد  ع ى االبتدا  اقد  ع ى اجنعاوة 

واجلبلي أواتوا  .كاونامري اوثبتة ل خشبة 

وللقنلكم أزواجل .هصاافا ي هل ذكرا  له ثى 

وجعلنل   مام سبلات .قاطعا  ل عملي  ول الرامة 

وجعلنل الليل لبلسل  .كالغطا  انرتكم 

وجعلنل النهلر معلدل .لق  معاش لتحصيل الرزق 

  و نينل ف قام سبعل   سب   الادداوا . حمكما 

وجعلنل   يف النماسراجل  الشماوهلجل . ماريا  متنل 

وأ للناال ماان املعلاارات   ماان الاارايح الاايت تعصاار النااحاسي لماان لالبتاادالجاالماال    ن   ماصاابا
 بكثرة.

لن رج  ه   ابوا  حبل   كاحلبةو بلات  .كاحلشيش 



و  خنرج بهجنلت  بناتني  ألفلفل .م تفة بعض ا ببعا 

إن ي م الفلل  هي القيامة الذي افصل فيه بني احملق لاوبطلكلن ميقلات . لقتا  ل جلا 

ي م ينفف يف الل ر ا  الاااس البا قي ااافخ فياه  سارافيل جنميافتايت ن  ىل احملشار ها اا البشار 
  أف اجل . مجاعا 

 وفتحااات السااامل  ظ ااار في اااا الفااارج لااااللي اوالئكاااةفال ااات   الفتحاااا  أ ااا ااب  ل صاااع و
 لانب اث.

وسريت  هزا   عن هماكا ااجلبلي فال ت سرااب  .كالنراس اظن ههنا وباي للين   باي 

إن جهنم كل ت مرصلوا  ا ا ل ة الكفا  ماتظران جناقاع م في ا.ارصد في 

للطل ني  الذان طغ ا ابلكفر لالعصيانم اب . مروعا  لحمال 

ال ثني  ماكثنيفيهل أحقلاب .وه  ا  متتابعة 

  اليذوق ن فيهل  روا   ه ا ا  اب واوال درااب .انكن عطش م 

  إال محيمل   ما   ما او سلقل الصداد. ما انيل من امرح هي 

 م افقا   عمانم يف الد يا. جلا   وفلقللاك ن هذا نم 

إهنم كل  ا اليرج ن  الات قع نحسلاب .عمانمي هي ه كرلا اوعاو  

وكذ  ا   تنل  اليت هت  اا الرسلكذااب . تكذابا 

 وكل دي   كل عمل صد  ما مأحلينله    كتبااكتلاب  .كتابة 

فااا هاااا   اقاااي ناامذوقاا ا فلاان  لياادكم إال عااذااب  فااان االسااتمرا  ا وااب زايوة ل  ااافة كاال
 مني ع ى سابقه.
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إن للمتقني مفلزا . ف زا 

حدائق  بناتنيوأعنلاب . 

وك اعب   وا اي  ظ ر  هاداهن وداداأترااب .يف عمر هزلاو ن 

  وكيسل  من ا مروهلقل .ة     

اليسمع ن فيهل   يف اماة ق اللغ ا  وال كذااب .تكذابا  من بعض م لبعا 

   جلا   من ر ك عطل  )  بدي من )ولاحسلاب . ابحلناسي ف يا  عطاكها نم اعتباطا 

ر  السملوات واألر  ومل  ينهمل الرمحن  )بدي من ) سال لا ن  ال مي   همدمنه 
 ي كالما ي فالتك م  منا اك ن هاا  إبذ هي ل  ميم ا  همدا  هن اتك م بدلن  ذ ه.ه لطلابتعاىل 

يا م  ظار  واا سابقيقا م الاروح  و ئيال  وامل ئااة صافل  مصاطفني كماا اصاطف امااا و
اليتالم ن إال من أذن له الرمحن  أبن اتك م  لقاي مياذا  ص ااب       . كالما  صحيحا 

ذلاك اليا م احلاق  الثابا  ال قا ل ال حمالاةفمان دال  اختاذ إىل  اا اسر اه ما اب  مروعاا  أبن
 اطيعه فيما همر.

إ  أ ذر كم  اي كفا  مكةعذااب  قريبل  فان ااخرة قرابة  ىل اجن ناني م  ه  ا ا القيامة
 ينظر املر  ار   ن  ل  باهمال قادمت ياداه  مان خاري لاار  كنات تارااب  ويقا ي الاالفر   ليتاين 

 ف م هخ ق يف الد ياي هل بقي  ترااب  يف الق ي هل صر  اان ترااب .
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والنلزعالت *  سام هللا الارمحن الارحيم  قناما  ابوالئكاة الايت تاالل ه لاح الاااس  رقال    منات فيا
 يف الالل.

والنلدطلت ذا وذس  اوالئكة اماذاب  لن لاح بعد  خراو اي من  شط   شطل . 



والسلرلت  يف الفضا   ول  اصاي ا  لاح  ىل هماكا ا  سبحل. 

فللسل قلت  اوالئكة اليت تنبق  ىل ما همر هللا يف  اصاي ا  لاح  ىل هماكا ا  سبقل . 

  فلملد رات أمرا اي  اوالئكاة الايت تادبر هما   ا  لاح مان  اصاانا  ىل الاعايم هل امحايم ا ليف اا
 تفاسري هخر ا .

ياا م  ظاار  لااا )ق اا س...( لهاا  ااا ا القيامااةترجااف  تضااطرسالراجفااة  ا  ضي بناابب
 اللللايي لذل  يف الافخة ا لىل جنماتة الااس.

تتبعهل  هي تتب  الراوفةالراوفة .الافخة اليت تروف ا جنميا  الااس 

قل   ي مئذ واجفة .   ق قة من ا 

أ للرهل  هصحاس ت   الق  س  هبصاللدعة .ذلي ة 

يق ل ن  هي الكفا  اواكرلن ل بعإإ  ملاروووون   روا   ىل احليااة  ذا صاران يف احلالفرة 
 القب   احملف  ة ا هي  ذا متاا ا.

أإذا كنل عظلمل  فرة .ابلية 

قااالل ا   هي الكفااااتلاااك  الروعاااة  إذا  ذا كا ااا  كماااا تق لااا ن كااارة احليااااة   وعاااة  ىل
للسرة .هنا ت وب خنا ة اجن نان  

 اصيح ام  سرافيل فيحي ن. واحدةصيحة  زجرةالكرة  فإ ل هيلو اام 

فإذا هم ابلسلهرة .هي ما رلن يف ا  ض 

هل أاتاب حدي  م سى  صا ى هللا ع ياه م  ق مهي فاصا  اي حمماد  )ع يه النالا(قصة م سى(
 ع ى تكذاب الق ا. النالا( )ع يهكما ص  م سى   لآله(
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إذ  واه ر ه ابل اوي املقدس  اوط ر   ه حمل لطف هللاى   .اسم ال اوي 

اذهب إىل فرع ن إ ه  غى .جتالز احلد يف الكفر لالعصيان 

فقل هل لك  هل ترادإىل أن تلكى .تتط ر 

وأهااديك   هولااإىل ر ااك معرفااة  باا   ع ااىفت شااى  عقابااه هي تعماال صاااحلا  ماا  ال
 تعاقب.

فاااايراه  فرعاااا ن  )ع يااااه النااااالا(ه   م سااااىاعيااااة الاااااربى   اوعجاااالة العظيمااااةي هي واناااا ا
 كالعصا.

 فاذ  ابااة لقاي  هنا سحروعلى  ع يه النالا(هللا فيما همر  م سى(. 

مث أو ر  هعرض عن اجنميانيسعى ع يه النالا(  ول وف  م سى(. 

فحشر  مج  ق مهفنلوى .في م 

فقلي أ  ر ام األعلى ع يه النالا(ال  س ف قي كما العم م سى(. 

فيلذه هللا  كال به الي   عقاساعلرة   ابلااواألوىل .الد يا: ابجنهراق 

إن يف ذلك  الذي فعل هللا بفرع نلعربة  اعتبا ا  لم عظةملن خيشى  ه اواتف  ابلع ة.فا 

أ اتم أدااد    هقاا   لهمااللقال  أم الساامل   نلهاال   هي  ن هللا باا  الناما ي فاااذا كااان هللا قاااو ا
 ع ى باا  النما  فيقد  ع ى  عاوتكم لخ قكم من ودادي فما هذا اجن كا  ماكم ل بعإ .

 رفااااع مساهاااال   ا تفاع اااااي هي وعاااال ا تفاع ااااا عاليااااا  واااادافساااا اهل ناااات اة باااادلن وع  ااااا م
 اع واج.

وأ طيف  هظ مليلهل وألرج عحلهل .هي هنا هاي لذل  بنبب الدل ان 

واألر   عد ذلك   ا  ق ل نماوحلهل  بناط ا لمرك ااي لكا ا  قبال الناما  خم  قاة هاري



 الرتتيب الكالمي.«بعد ذل (»)مدميةي هل اوراو با

ألرج منهل مل هل  هي العي نومرعلهل ي هي  بادا.حمل الرعي 

واجلبلي أرسلهل .هابت ا هل وا  يف ا  ض 

  متلعل  هي وعل كل ذل  ل تمت  لالعيشلام وأل علمام. 

فإذا جل ت الطلمة  الداهية اليت تطم هي تع   لتق رالاربى .لاوراو القيامة 

ي م يتذكر ا  سلن مل سعى .ما عم ه يف الد يا 

و رزت   ظ ر يرىاجلحيم ملن .  لكل  ا 

فيمل من  غى .ابلكفر لالعصيان 

وآ ر  قدااحليلة الد يل .ع ى ااخرة فااتغل اا انسيا  ااخرة 

فإن اجلحيم هي امليوى . هي مألا  لمصري 

وأمل من للف مقلم ر ه  هي خا   بهي وقامه الرب يبوهنى النفس  هي  فنهعن اهلا ى 
 ا.هي الش  ا  أبن   اقرتف 

فإن اجلنة هي امليوى . تك ن مألا  لمصري 

يسيل  ك عن السلعة  هي القيامةأ ن   ممرسلهل .ساكها هي  قامت ا   

فااااااااااايم   يف هي اااااااااااايأ ااااااااااات مااااااااااان ذكراهااااااااااال  مااااااااااان الع ااااااااااام ااااااااااااا مااااااااااا  تع م ااااااااااااي هي 
 ال تع م ه   لقت ا.

إىل ر ك منتهلهل .هي مات ى ع م ا  ىل هللاي ف   العا  ب قت ا 

إ اال أ اات منااذر  منااا عم اا  اجن ااذا  لااا ماان خيشاالهل  ىشااى القيامااةي لختصاايص اجن ااذا  ااامي
  ول ا تفال هؤال  فقط ابجن ذا  ولن س اهم.

كاايهنم ياا م يروهناال  هي مااني تقاا ا ع ااي م القيامااةمل يلبثاا ا  يف الااد ياإال عشااية  هي لي ااة
ساعة من ليل هل ساعة من هناا ي  هنام اناتق  ن مادة هنا  عشية لامدةي هل اوراو  أو عحلهللامدة 

 مكث م يف الد يا.
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عبس *  سم هللا الرمحن الرحيم  قطاب عثمان لو هوت ىل .هعرض 

أن  مني هنجل ه األعماى   فقاد كاان عثماان والناا ي فجاا  ابان ها مكتا ا ا عماىي فتقاذ
 لمج   فنه لهعرض ب و ه عاه. ماه

ومل يدريك   هي اي  هع م  ه ه قذلعله يلكى . اك ن طاهرا  زكيا 

أو يذكر  اتعظفتنفعه الذكرى .او عظة 

أمل من استغىن  .كان هايا  ابواي 

في ت له تلدى .تتعرض مقبال  ع يه 

ومل عليك  الدتمأال يلكى .يف ه ه هري طاهر 

ل اب يسعىوأمل من ج .انرل طالبا  ل خري 

وه  خيشى .ااخرة 

في ت عنه تلهى . تتشاهل لال دتم بشأ هي لاااي  يف معرض اجن كا 

 ك  التكن هكذاي خ استأ ف ق له تعاىلإهنل  هي الن  ةتذكرة .مذكرة 

فمن دل  ذكره .)اتعظ بهي لالضمري عائد  ىل ال عظ اوف  ا من )تذكرة 

ف مارمةيف صح .ذا  كرامة عاد هللا 

مرف عة  قد هامطهرة .مالهة عن الباطل 

أبيدي  هخذدا هاديسفرة  ص ى هللا ع يه لآله(سفرا  بني هللا لالرس ي(. 

كرام  هلل   النفرةررة  . هخيا 



قتل ا  سلن  وعا  ع يه أبن اقت ه هللا لا  كهمل أكفره . تعجب من كفر 

 للقه من أي دي .هللا 

من  طفة  قذ ةللقه    ابتدافقدره . خ قة لهط ا ا 

مث السبيل  الطراق  ىل النعاوةيسره .س ل له س  كه 

مث أملته   بعد متاا عمرفيقربه . هوخ ه الق 

مث إذا دل  أ شره .بعثه ميا  يف ا ا القيامة 

 ك  ه ليا ا مر كما زعم من   كا  ا الق لعصياملل يقض  بعد   (ِ  بامل أمره  هللا
 تعاىل.

فلينظاار ا  ساالن  ظاار اعتبااا  لتفكاار إىل  علمااه   الااذي اطعمااه كاال ااا ا كيااف ااار  فيااه آاث
 الاعم.

 أ  صببنل املل  اوطرصبل. 

 مث دققنل األر   ابلابا ي الذي صا  بنبب اوا  دقل. 

في بتنل فيهل  يف ا  ض  حبل  اطة.كاحل 

  وعنبل  وقضبل  57لهي الق. 

   وحدائق * وزيت    وف  بناتنيلبل   .كثرية ا اجا  تغ ب بعض ا بعضا  يف االستطالة 

وفلكهة  سائر الف اكه  وأاب .اورعى 

متلعل  لام  ول متتعكم وأل علمام  .  كالق  لا سا

فإذا جل ت اللللة وراو صيحة القيامة.هي الصيحة اليت تصم ااذاني لا 

وصلحبته *وأمه وأ يه  * ي م يفر املر  من أليه  زلوتهو نيه .هلالو ي ل ال ابت ى ام 

لال امر  منهم  من هؤال  اوذك  اني مئذ  يف ذل  الي ادين يغنيه  مااي اشاغ ه عان
 مرب اثي با )فاذا(.«هري ي لق له: )لكل(

                                                        
 )ا يه(.  ب  (ك ه احلي اني لا ه ابلفا سية 57



وج ه ي مئذ مسفرة .مضي ة 

 مستبشرةعلحاة .ذا  بشا ة مبا ار  من الاعيم 

ووج ه ي مئذ عليهل  ربة .هبا  لكدل ة 

ترهقهل  تغشاهاقىة .ظ ة لس او 

أولئك هم الافرة الفنرة .  امامع ن بني س   العقيدة لفناو العملي ابلكفر لالفج 
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إذا الشمس ك رت * الرحيم  سم هللا الرمحن .ف     ها  

وإذا النن م ا ادرت . هظ م 

وإذا اجلبلي سريت . أبن ق ع  لسا   يف الفضا 

وإذا العشلر  مج  عشرا : الااقة احلاملعطلت .همه    ن هصحااا يف ه ي ا ا القيامة 

وإذا ال ح ش حشرت . مجع  ليتقص ما ا مبا ظ م 

وإذا البحلر سنرت .  هلقد  ان ا ي من سجر التا 

وإذا النف س زوجت .قر   اب وناو 

وإذا امل  ووة  البا  اليت وفا  ميةسئلت .تبكيتا  لقات  ا 

أبي ذ ب قتلت .فاذا قال   هنا قت   بال ذ بي عذس هللا قات  ا 

وإذا اللحف  لنعمايشرت  .حلناس الااس 

وإذا السمل  كشطت اكشط ام دي لذل  ادا  ظاا الك اكب. هي ق ع  كما 

وإذا اجلحيم سعرت .القد  فازواو  مرا ة 

وإذا اجلنة أزلفت .قرب  لرياها الااس 

علمت  )و اس ) ذافس    كل  فامل أحضرت .من خري لار 

 فااا  ماااا زائااادة ل تأكيااادي هل ل افاااي لذلااا  ل ت مااايح ابلقنااام كماااا تقااادا أقسااام اب ااانس  هي
 اليت ختاا لترو  لختتفي.الاج ا 

اجل ار   اما اي  يف النماالانس . اليت تكاا هي ختتفي هنا ا 



و  قنما  باالليل إذا عسعس .هقبل ظالمه 

واللبح إذا تنفس .ه ا ي ع ا به جنقباي الانيم عاد الصبح 

إ ااه  هي القاارآني لهااذا واا اس القنااملقاا ي رساا ي  عاااد هللا هي و ئياال الااذي وااا  بااه ماان
كرمي .ذي كرامة 

ذي ق ة  يف امنم لالعملعند ذي العرش ماني .ذي مكا ة لوا  عاد هللا 

مطلا  تطيعه اوالئكةمث   هااأمني .عاد هللا 

ومل صلحبام  ص ى هللا ع يه لآله(حممد( آنن ن  .كما زعمتم 

ولقااد رآه  و ئياال  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه( ه  حمماادفااق املباانيابأل   ال ا ااحي هي يف طاار
 ا فق.

 ومل ه  صا ى هللا ع ياه لآلاه(الايب( علاى  ماا ىا   مانالغياب   كاالقرآن لالشاراعة لاوباده
 مب تمي فال اكذس.  ضننيلاوعاو 

 ومله  القرآنقا ي دايطلن رجايم   مروا ا مطارلوي كماا ها  ااأن الكااهن مياإ ااقال عان
 الشيطان.

فيين تذهب ن ا ا الكفا  من احلق  ىل الباطل.ه 

إن  ما ه  القرآنإال ذكر  م عظةللعلملني .ل  ا لامن 

ملن  )بدي من )العاونيدل  منام أن يستقيم .يف العقيدة لالعمل 

وماال تشاال ون  االسااتقامةإال أن يشاال  هللا ر  العاالملني  أبن ارساال الرساا ي لاااالي الكتاااس  ذ
 همد ع ى اندااة. ل ال ذل  الاقد 
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إذا السمل  ا فطرت *  سم هللا الرمحن الرحيم . ا شق 

وإذا الا اكب ا تثرت .هي تفرق  ببطالن  ظام ا 

وإذا البحلر فنرت . فتح  بعض ا ع ى بعا م  صا   حبرا  لامدا 

وإذا القب ر  عثرت  ااا لهخرج هم ادا.ق ب تر 

علمات  فاس ماال قادمت  يف ميادااا  ىل ااخارةوألارت  ماان ساااة مناااة هل ساي ة هل صاادقة
 خ ف ا ون بعد .

أيهل ا  سلن مل  راب  ر ك الارمي   .م  عصيته 

الذي للقك    هلود هصفس ااب   وع     ناانفعدلك . وع   معتدي ا عضا 

يف أي ص رة مل  تأكيد زائدة ل دل  هللاركبك .مناة هل قبيحة ذكرا  هل ه ثى 

 ك  التشكرلن هللا ابجنميان لاجنطاعةل تاذ  ن ابلدين  . ابملا 

وإن عليام حللفظني .حيفظ ن هعمالكمي لهم اوالئكة 

  كرامل  مج  كرميكلتبني .اكتب ن هعمالكم 

يعلم ن مل تفعل ن .من خري لار فيكتب هنا 

األ رار إن   ا خيالفي  عيم .اماة ذا  الاعمة 

وإن الفنلر  الفاوران لهم العصاةلفي جحيم . الاا 

يلل هنل  ادخ  هناي م الدين .ا ا القيامة 

ومل هم عنهل  عن امحيمغلئبني  . بل اك   ن في ا وائما 



مث مال أورااب مال يا م الادين * ومل أورااب مل يا م الادين لشاأ ه ما  كاأن اجن ناان الاطا ا   تفخايم
 ع ى مقيقته.

  ي م الولك  فس لنفس ديئل .وفاعا  عن عذاااي هل  اثبت ا 

واألمر  يف الث اس ل العقاس  ي مئذ . لمد 
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ويل *  سم هللا الرمحن الرحيم   هالللمطففني .التطفيف اا اوكياي لاويلان 

 كتالل ا علاى النالسالاذين إذا ا  هي كاال ا  وال هن (خاذلا ا أبن كاا  ا مشارتان ايسات ف ن 
 (خذلن الكيل لافيا .

وإذا كلل هم   هي كاال ا نامي أبن ابعا ا ل اااس ااي اأو وز ا هم  هي لز ا ا ل اااسخيسارون 
 ااقص ن مق الااس.

أال يظن أولئك  اوطفف نأهنم مبع   ن .  بعد او 

يملي م عظ .ه  القيامةي  ذ ل  ظا ا احلناس وا جترهلا ع ى هذا العصيان 

ي م يق م النلس لا  مكمر  العلملني . 
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 ك  التطفف اإن كتل  الفنلر  ما اكتب من هعمانملفي سنني   الكتاس الذي  ما
 فيه هعماي الكفا  لالعصاة.

ننيومل أورااب مل س  .كأ ه التد ي مقيقته له ي ما فيه لما هعدا  صحابه 

كتل  مرق م .قام لكتب فيه هعماي الطغاة  

ويل ي مئذ  يف ا ا القيامةللماذ ني .ابهلل لالرس ي لاوعاو 

الذين ياذ  ن  ي م الدين .ا ا القيامة 

ومل ياذ   ه  بي ا الدانإال كل معتد  بالز ل حدأ يم  هلل تعاىل.عاص 

إذا تتلى  تقرهعليه آ تنل  القرآنقلي  هذاأسل ري األولني .هكاذاب م لخرافادم 

 كااا  لااايا ا مااار كماااا اقااا يااال ران علاااى قلااا هبم   ه بااا  ذ ااا ام ع اااى ق ااا ام مااال كااال  ا
 من العصيان فصا   ق  ام كأهنا يف هال  للذا ال اد ك ن احلقائق. ياسب ن

 كاا   ن هكااذا الارتكااإهناام عاان رهباام ي مئااذ  ااا ا القيامااةحملن  اا ن  حيجباا ن لمياعاا ن عاان
  محته.

مث إهنم لللل ا  لداخ  ن يفاجلحيم. 

مث يقاالي  اقاا ي ناام اللاب يااةهااذا   الياا ا هااالااذي كنااتم  ااه تاااذ  ن  يف الااد يا ميااإ كاااتم
 تق ل ن ال بعإ.

 كاا   لاايا ا ماار كمااا زعاام الكفااااارار لفااي علياانيإن كتاال  األ    كتاااس  ماا  فيااه هعماااي
 اوؤماني الصاحلني.

يشهده املقر  ن *كتل  مرق م  * ومل أورااب مل علي ن  حيضر  اوالئكة اوقرب ن   ه كتاس م م
 فالالزا هن اك ن بيد اوقربني.



إن األ رار لفي  عيم .اماة ذا  الاعمة 

على األرائك  مج  ه اكة لهي النرارينظرون .ىل مجاي اماة  

تعرف يف وج ههم  ضرة النعيم .اجة التاعمي فاذا  ظر   ىل لو ه م تر  في ا آاث  الاعمة 

يسق ن من رحيق  مخر اماةصت م .قد ختم ع ى ظرفه عالمة ه ه   ميناه همد من قبل 

لتلمه  ما ختم بهمسك .بدي الطني لاوداو 

ويف ذلااااك  الاعاااايمتنلفساااا نفليتناااالفس امل  الااااذان اتنااااابق ن يف ا ااااريي اابغااااي هن اتنااااابق ا
 لتحصيل هذا الاعيم.

وملاجه  ما ملج به هذا الرميقمن تسنيم .ما  يف اماة يف كماي احلاللة لالصفا  لالعطر 

  عينل  )ماي من )تنايميشر  هبل  هي ما ااملقر  ن .ىل هللا تعاىل ابواللة  

إن الذين أجرم ا الكفا   منكل  ا من الذين آمن ا يضحا ن . است لا ا 

وإذا مروا  هي اوؤما نهبم  ابفرمنييتغالملون  اشاري بعضا م  ىل بعاا بعيا هنم لهاادا م
 است لا ا  ابوؤماني.

وإذا ا قلب ا  هي افرم نإىل أهلهم  ذهبا ا  ىل بيا دما قلبا ا فاهاني  مت اذذان ابلناخراة
 ابوؤماني.

وإذا رأوهم قلل ا  هي افرم ن إن هؤال  اوؤمانيلضلل ن .عن الطراق ميإ آما ا 

ومل أرسل ا   هي الكفااعلايهم  ع اى اواؤمانيحالفظني  ما ك ني حيفاظ هعماانمي ف ام هاذا
 االست لا  لالنباس.

فللي م  ا ا القيامةالذين آمن ا من الافلر يضحا ن لالعذاس.مني ارلن مانم يف الاا   
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علااى األرائااك ينظاارون  لااي م  ظاار اسااتحقا  لاسااتخفا ي كمااا كااان افرماا ن ااظاارلن  لااي م يف 
 الد يا.

    هل  و زيالافلر مل كل  ا يفعل ن  من الكفر لالعصياني لاالستف اا ل تقراري هي لقد
 ع قب ا ولا    عمانم.

 

 نشقاق : سورة اال84

إذا السمل  ا شقت *  سم هللا الرمحن الرحيم .عالمة ل قيامةي أبن ظ ر  في ا الفرج 

وأذ اات   ا قاااولرهباال  يف مااا اراااد هن افعاال اااا ماان التشااقيقوحقاات  هي مااق اااا هن
 تاقاو.

وإذا األر  مدت .بنط ي  ن امباي تاق   ما اي لا ه ا  متن 

وألقت مل فيهل   ا  لالكا ز من ا موختلت .   خ   هااة ا 

وأذ ت  ا  ضلرهبل وحقت. 

أيهاال ا  سااالن إ اااك كااالوح     ساااال سااعيا  مت اصاااالإىل  هن تات اااي  ىلر اااك    عااااد اوااا
  كدحل  أتكيدفم قيه .تر  ا ابه لعقابه 

فيماااااااااال ماااااااااان أويت كتل ااااااااااه  يمينااااااااااه   بيااااااااااد  اليماااااااااا  فساااااااااا ف حيلسااااااااااب حساااااااااالاب  يسااااااااااريا  
 اااقش يف احلناس لاتجالز هللا عن سي اته. ال

وينقلب   اروإىل أهله  الذان معه يف اماةمسرورا. 

وأمل من أويت كتل ه ورا  ظهره .أبن جتعل ،اله مغ  لة ل ا  ظ ر  لاعطى كتابه اا 

فس ف يدع   ب را .  هي هالكا ي فيق ي اي ليتين هم 



ويللى  ادخلسعريا  بة.ان ا  م ت 

إ ه كلن يف أهله  يف الد يامسرورا .ابو ذا  لاحملرما  ال ادخ ه خ   ااخرة 

إ ه ظن أن لن حي ر .  لن ارو  بعد او 

لى    اروإن ر ه كلن  ه  لريا .فقد مفظ هعماله الني ة ل لاه اا 

ف  أقسم  ال( زائدة ل تأكيدي هل  في ل قنم ت ميحا   ليه(ابلشفق مرة عاد الغرلس.احل 

و  باالليل ومل وسق .مجعه فان ال يل  م  اجن نان لاحلي ان اواتشر  ىل هماكا ا 

و  باالقمر إذا اتسق . مت بد ا 

لىكب  بقل  عان  باق  هي تركبا ن مااال  بعاد ماايي اوا   لم اقاف القياماة لهريهااي ف ايا كماا
 تلعم ن من الفاا  بعد او  .

ؤمن نفمل هلم الي .ابلقيامةي فأي عذ  نم يف تر  اجنميان 

وإذا قرى  عليهم القرآن اليسندون .هللي أبن الاعرتف ن به م  ظ    اجنعجاز يف القرآن 

ل الذين كفروا ياذ  ن  .ابهلل لالي ا ااخر لالقرآن 

وهللا أعلم آل ي ع ن .حيفظ ن يف صدل هم من الكفر لالضاليي لس    ازا م ع يه 

فبشرهم  عذا  أليم .مؤ ي لهذا من ابس الت كم 

إال  لكاانالااذين آمناا ا وعملاا ا اللاالحللت  هي ا عماااي الصاااحلةهلاام أجاار  واالا  مناان
ري ممن ن  .هري مقط لي بل وائم هبدي 
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والسمل  *  سم هللا الرمحن الرحيم نما  قنما  ابلذات الربوج .االاين عشر 

و  قنما  باالي م امل ع و .ا ا القيامة 

و  قنااما  باااداالهد  اشاا د ع ااى همتااه  )صاا ى هللا ع يااه لآلااه(هاا  الااايبومشااه و  ا  مااةي
 لو اس القنم حمذل : هي  ن الكفا  ا عا ن كما لعن الكفا  النابق ني لادي ع يه ق له:

قتاال  اوااراو تعاااذاب م هي قااات  م هللاي لأصااحل  األلاادوو  ع ياااه فااان مجاعاااة آمااا ا بعينااى(
 فأخذهم الكفا  لهلق هم يف هخاواد من الاا  لهمرق همي لا خدلو الشق يف ا  ض. النالا(

النلر  )بدي عن )ا خدلوذات ال ق و . ما ا قد به الاا 

إذ هم  هلل   ا صحاسي الكافرلنعليهل   ع ى الااقع و الن ن اتفرو ن.و 

وهم على مل يفعل ن ابملؤمنني   من  لقائ م يف الااده و .ما رلن ارل ه 

ومل  قم ا  ه كرلا هلل   الكافرلنمنهم  من اوؤمانيإال  مياهنم أن يؤمن ا اب  العليل 
 احملم و. احلميديف س طا ه 

الااذي لااه ملااك السااملوات واألر  وهللا علااى كاال دااي  دااهيد  ما اار فيجااازي احملااق ابلثاا اس
 لاوبطل ابلعقاس.

إن الاذين   مان الكفاافتنا ا  ب ا ا اب ذ  لاجنماراقاملاؤمنني واملؤمنالت مث مل يت  ا ا   مااات ا
اللائد يف اجنماراقي  هنام زاولا ع اى كفارهم فتااة اواؤماني  فلهم عذا  جهنم وهلم عذا  احلريقكفا ا  
 هاضا .

مل ا الللحللت هلم جنلت جتري من حتتهلإن الذين آمن ا وع  حت  هاجا ها لقص  ها األهنلر
 الذي ال ف ز اشب ه. ذلك الف ز الابري

إن  طيف ر ك  هخذ   ول العذاسلشديد .  يف كماي ا 



 إ ه ه  يبد  ا  قويعيد .هم بعد او   ل حناس 

وه  الغف ر  ون  سال ووو .احملب ون طال 

لعرشذو ا    صامب اواجمليد .العظيم 

فعلي ملل يريد . افعل كل ما اراد لالميتا  ع يه اي 

هل أاتاب حدي  اجلن و .م  ادلا  ع ى ه ه تعاىل كيف افعل ما اراد 

فرع ن  لق مهومث و .لمداث م  ن هللا هه ك م بتكذاب م 

ل الذين كفروا يف تاذيب   لاااي .وا و   بهي معر ني عن الع  

 وهللا من ورائهم حمي .ام قد ة لع ما  فال ميكا م الفرا  ماه 

 ل ه   الذي كذب ا بهقرآن جميد .ذل بد لعظمة 

  يف ل ح حمف .عن التغيري لالتحراف 
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والسمل  *  سم هللا الرمحن الرحيم قنما  ابلنما   والطلر . الك كب الذي اظ ر ليال 

 ومل أورااب مل الطلر .ه اي  عظيم الحييط حبقيقته اجن نان ا لهذا ل تعظيم ا   

الننم الثلقب .الذي اثقب بضيائه ظالا ال يل 

إن  ماكل  فس ملل  ال عليهل حلفظ  .من اوالئكة حيفظ هعمانا ا لهذا و اس القنم ا 

فلينظر  افكرا  سلن مم  من ماذاللق .لذل  ليعت ي لاعرت  ابوبده لاوعاو 

للق من مل  وافق .اوين الذي ىرج بدفق لادة 

خيرج   ذل  اوامن  ني الللب  عظم ظ ر الرولوالىائب .عظاا صد  اورهة 

إ اه  هي ا ااالق لااهعلااى رجعااه   هن اروعااه  ىل احلياااة بعااد هن مااالقاالور   قااد  ع ااى كمااا
 ابتدا  خ قته.

ي م  )ظر  ) وعهتبلى   تظ ر لختتالسرائر .الضمائر ليظ ر ما في ا من خري لار 

فماااااااااال لااااااااااه  ل  نااااااااااانماااااااااان قاااااااااا ة ميتااااااااااا  اااااااااااا عاااااااااان مااااااااااا اااااااااااراو اااااااااااا ماااااااااان العااااااااااذاس 
وال  صر . ااصر 

والسمل  ذات الرجع ترو   ريادا يف كل ول ة  ىل او    الذي حترك  ماه 

ر  ذات اللداواأل .  التشقق اب هنا  لالابا 

إ ه  هي القرآنلق ي فلل .بني احلق لالباطل 

ومل ه  ابهللي .فا ه ود ك ه 

إهنم  هي الكفا  يايدون كيدا .جنبطاي القرآن 

  وأكيد كيدا  ص ى هللا هي هعاجل لههي  ا سباس يف ا فا  جنبقا  القرآن ل عال  اأن الرس ي(



 .آله(ع يه ل 

فمهل الالفرين  ال تتعرض نم  أمهلهم رويدا .ق يال  م  تر  ماذا هفعل ام 
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سابح *  سام هللا الارمحن الارحيم   ال اسام  مااا اواراو اونامىي هل االسامي لتالااه االسام عاادا 
 اي . الذي ال انالاه ر ك األعلىاقرتا ه أب ا  ا صااا للصفه ابلصفا  الني ة 

الذي للق  ا الئقفس ى .خ ق ا  ع  ا منتعدة ل كماي الالئق اا 

والذي قدر  لكل خم  ق ما اص حهفهدى .  ه اد   ىل ماافعه لمضا 

والذي ألرج املرعى . حمل  عي احلي اني هي الابا 

فنعله  بعد خضرته   ثل    ايبناأح ى .هس و 

سنقرئك   القرآني هي  ع امف  تنساى  صا ى هللا ع ياه ااي ا  مااهي لهاذا مان  عجااز الاايب(
 .لآله(

إال مل دل  هللا  هن تانا ي  اا ة  ىل هن ا مر بيد هللا ف   اا  هن ااني  متكن مااه إ اه يعلام
 ما خفي. ومل خيفىما ظ ر  اجلهر

و يسراب   هي  ن ل للليسرى  هي الشراعة الن  ة الينرية يف العمل 

 كرفذ  الااس ابهلل لاوعاوإن  قدفعت الذكرى  .التذكري 

سيذكر   اتعظ بق لمن خيشى .الرتوي لالعقاس 

ويتننبهل   ابتعد عن الذكراألدقى .ا كثر اق ة بنبب اوعاصيي لاوراو به الكافر 

الذي يللى  ادخلالنلر الاربى .و ام 

مث ال  ت فيهل  يف الاا  لينرتاححيبوال  .مياة طيبة 

قد أفلح  فاز ابلث اسمن تلكى .تط ر من الكفر لاجنخ 

وذكر اسم ر ه  بق به للنا هفللى  .كما هلوب هللا له 
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ل   ترتك ن الذكر  لتؤ رون  تروح ناحليلة الد يل .ع ى ااخرة 

واعلرة لري  همنن من الد يا أ قىو .هنا وائمة هبداة  

إن هذا  الذي ذكران  يف القرآنلفي اللحف األوىل  :الكتب اواللة قبل القرآن هاضا ي مثل 

صحف إ راهيم وم سى .لسائر الصحف 

 

 : سورة الغاشية 88

هل أاتاب حدي  الغلدية *  سم هللا الرمحن الرحيم .القيامة اليت تغشي الااس أبه انا 

ئذوج ه ي م  يف ا ا القيامةللدعة .ذلي ة 

علملة   تعمل يف الااصبة  .لتتعب 

تللى  تدخلرا  حلمية  .ادادة احلر 

تسقى   تعطى اوامن عني   ماآ ية .قد تااه  يف احلر 

ليس هلم  علم إال من عريع .ا   ااب  يف الاا  همرا من الص  له   من اميفة 

اليسمن  البدنواليغين من ج ا .فاذا هك ه الاشب  بل ابقى ع ى و عه 

وج ه ي مئذ  عمة .متاعمة 

لسعيهل  عم  ا الذي عم ته يف الد ياراعية .ميإ تر  ا ااا 

يف جنة عللية . حمال  لاأان 

التسمع فيهل ال ية .فنا  ت غ  لتق ي الباطل  

فيهل عني جلرية .جتري ماكها 



فيهل سرر  سرار  مجمرف عة .عن ا  ض 

 وأك ا  مج  ك سي  ان  ال عرلة لهم ع عة .قد ل ع  بني هادا م 

 و لر  مج  منرقةي اونادملف فة .قد صف  بعض ا واب بعا 

وزراي  مج  ز يبي البنااثمبث  ة .مفرلاة 

أف  ينظرون   باظر االعتباإىل ا  ل كيف للقت كماي يف قد ة خالقه.خ قا  واال  ع ى ال 

وإىل السمل  كيف رفعت .بال عمد 

وإىل اجلبلي كيف  لبت .اثبتة مجي ة في ا مااف  كثرية 

وإىل األر  كيف سطحت .م  صا   م دا  ل  نان لحمال  حل ائجه 

فذكر  الااس ابهلل لآايتهإ ل أ ت مذكر .اأ   التب يغ 

لست عليهم آسيطر  ى اجنميان.متن ط تق رهم ع 

إال من ت ىل  هعرضوكفر .فما ع ي  ماه 

فا  ه  يعذ ه هللا العذا  األكرب .له  عذاس ااخرة 

إن إلينل  ىل مناباا لولائاا إ هبم .و ع م  

مث إن علينل حسلهبم  .كي يازا م مبا عم  ا 
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والفنر * لرمحن الرحيم سم هللا ا .قنما  ابلصبح 

وليلي عشر .من ذي احلجة 

و  قنما  باالشفع  بكل زلجوال تر.كل اي  فرو 

والليل إذا يسر .ميضي لادبر 

هل يف ذلك قسم لذي حنر  لذي عقلي هي هل اكفي العاقل اذ  ا مياني ما  اصادق ماا
 اعذس الكفا ي كما عذس النابقني.  ق ي لحن ف ع يهي لاوقنم ع يه حمذل ي هي

أمل تر كيف فعل ر ك  علو  ي ميإ هه ك م.)ع يه النالا(ق ا ه و 

إرم  عطاااف بياااان لاااا )عااااو( هي إب ا ب ااادهمذات العمااالو  الااايت كا ااا  ذا  هعمااادة طااا ايي
 .الي مل خيلق مثلهل يف الب وفأه   الق اي لخرس بالوهم 

ومث و   ع ياه الناالاق ا صاا() الاذين جال  ا اللا ر     حنتا   لوع ا   بياابلا او  لاوي
 القر . 

وفرع ن ذي األواتو .فا ه كان اعذس الااس اب ل و هي اونامري 

الذين  صفة ل ثالاةغ ا   ابلكفر لالعصيانيف الب و. 

فيكثروا فيهل  يف البالوالفسلو .هي هفندلا 

 فلب عليهم ر ك س   عذا   مت اترا  مؤوا  كت اتر الن اث ل االمه.عذااب  

إن ر ك لبلملرصلو .عجل اوراقبةي اراقب هعماي الااسي فيجازا م مبا عم  ا 

فيمال ا  سالن إذا مال ا ات ه    اختار اه فيكرماه  وع اه ذا مكا اة لكراماة يف الاااسو عمااه 



 هعطاين لكراميت ع يه. فيق ي ري أكرمنهعطا  الاعمة 

ل إذا مال ا ات ه فقادروأم  ايق علياه رزقاه فيقا ي ري أهال ن  ي هي ههاا ين ل ال   اضاياق ع ايا
 زاعما  هن اواي ميلان الكرامة لان ان.

 ك  ليا ا مر هكذال   فع كم هس ه من قا لكم فاا كمالتارما ن اليتايم  لقاد همار هللا
 إبكرامه لمج  ، ه.

وال حتلع ن  ال حتث نعلى  علم  طعاا املساني .إبعطا  اللكاة لهريها 

 و كل ن الىا  ،اورياأك  ملل .،مجعا  بني مصتكم لمصة سائر ال  ا 

وحتب ن امللي حبل   ل  .كثريا  للذا متاع ن مق ق هللا لمق ق الااس 

 ك   ليا عم كم مناا إذا وكت األر   وق  وكل  وكل م  تكا ن منات اةي هل اواراو 
 زللانا.

وجاال  ر ااك   هي هماار  بااو   واااامللااك  يف ااا ا القيامااة  صاافل  صاافل    هي يف صااف
 متعدوة.

وجي  ي مئذ جبهنم  جترا من مكاهنا لتقرس مان م قاف القياماةي مئاذ يتاذكر ا  سالن  ااتعظ
 كيف افيد  التذكر لقد فا  ا لان.  وأى له الذكرىلاعر  س   عم ه 
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يق ي   حتنراليتين قدمت     خرياحليليت . هذ 

في مئااااااااااذ اليعااااااااااذ  عذا ااااااااااه  عااااااااااذاس اجن نااااااااااان اوقاااااااااار  عذابااااااااااهأحااااااااااد  هااااااااااري هللاي هي 
 ال ات ىل تعذاب اوعذَّس  ال هللا.

وال ي  ق  هلاقه  ذا اد اد  هل  و هواثقه أحد  ااد هي الات ىل همد هري هللا هالا اوعاذس ل
 اداه ل و يه.

أيتهل النفس املطمئنة   . بفضل هللاي    كا  مؤماة عام ة ابلصاحلا 

ارجعي إىل  ا اسر ك راعية   مبا هعطامرعية .عاد  تعاىل 

فلوللي يف  مج ةعبلوي .الصاحلني 

واوللي جني .مع م 

 

 : سورة البلد 90

ال أقسم * سم هللا الرمحن الرحيم  زائدة ل تأكيدي هل  فيي ل ت ميح  ىل القنامي بادلن هن ال  ما
 هي مبكة. هبذا البلدحي ف 

و  احلايأ ت  ص ى هللا ع يه لآله(اي حممد( حل  مايهبذا البلد. 

و  قنما  باوالد   كل هسومل ولد .من ا لالو 

لقد للقنل ا  سلن  وانهيف كبد .تعبي هي اكابد ا تعاس 

أحيسااب  هاال اظاان اجن نااانأن لاان يقاادر عليااه أحااد  فياابطش بااهي فكيااف ااكاار لواا و هللا
 القاو  ع يه.

يق ي أهلات   هفاي  ملال  لبدا  .كثريا  يف مقاصدي 



أحيسب أن مل يره أحد كيف ه فقي لاوع   ان ساجازاه مبا ه فق عقااب ي ميإ  ن   فاقه كاان يف
 سبيل الباطل.

أمل جنعل له عينني بصر اما.ا 

ولسل   ودفتني .ل تك م 

وهدينله النندين .طراقي ا ري لالشر 

فاا  اقااتحم  هي   اقااتحمي لاالقتحاااا الاادخ ي بعناارالعقبااة  فااان عماال ا ااري كالعقبااة ماان
 امبل الصعب اورتقى.

ومل أورااب مل العقبة .تعظيم لشأهنا لكثرة ا ااا 

فك رقبة .حترار العبد 

أو إ علم  ل مناكنييف ي م ذي مسغبة .ذي و لي أبن كا   باعة لقحط 

  يتيمل   هي اطعم اتيماذا مقر ة .قرابة ابلانب 

أو مساينل  ذا مى ة . قد لصق ابلرتاس لفقر 

مث كلن   هي ف ماذا   اكن ابجن افة  ىل ذلمن الاذين آمنا ا وت اصا ا ابللارب  ع اى طاعاة
 ابلرمحة ع ى عباو هللا. وت اص ا ابملرمحةهللا 

أولئاك   اوتصااف ن اااذ  الصاافاأصااحل  امليمناة  اليمااني يف ااخاارة والااذين كفااروا   تناال
 الشماي اؤخذ ام  ىل الاا . هم أصحل  املشئمة

عليهم  ر مؤصدة .مطبقة ع ي م هب اااي ال مفر نم ما ا 
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والشمس *  سم هللا الرمحن الرحيم  قنما  ابلشماوعحلهل .ها    

والقمر إذا ت هل .ت ى الشما يف الط  ل هل الغرلس 

والنهلر إذا ج هل .هبرز الا ا  الشما 

والليل إذا يغشلهل .هطاى الشما 

والسمل  ومل  مننلهل  .خ ق ا 

واألر  ومل  حلهل .بنط ا 

 س اهلو فس ومل .خ ق ا معتدلة 

فيهلمهل فن رهل وتق اهل .عرف ا طراقي ا ري لالشر 

قد  و اس ا ميانأفلح من زكلهل .ط رها عن الكفر لاوعصية 

 وقد لل  خنرمن وسلهل .هخفاها ابلكفر لاجنخ 

كذ ت  قبي ةمث و  ابلرسلطغ اهل  .بنبب طغياهنا 

إذ  يف زمان ا بع  قااقلهلأد .الرول الذي ه  هاقى القبي ة 

فقلي هلام رسا ي هللا   اماذ لا  )ع ياه الناالا(صااقاة هللا     فاال متنا ها بناوساقيلهل 
 لامذ لا اراا اوا  فال متاع ها.

فااااذ  ه   ع ياااه الناااالا(هي كاااذب ا صااااحلا( فعقروهااال  ورم هاااا لقت  هاااافدمااادم  هطباااق
علاااايهم رهباااام  العااااذاسااااذ بهم   بناااابب ذ ااااب مفساااا اهل  فناااا   الدمدمااااة ع ااااي م أبن عم اااام

 ابلعذاس.

والخياالف  تعاااىلعقبلهاال  هي عاقبااة الدمدمااة   ااه لاايا كاااو    ىااا   ذا ومااار هل قتاالي باال



 الامنأي عن ما افعل.

 

 : سورة الليل 92

والليل *  سم هللا الرمحن الرحيم  قنما  ابل يلإذا يغشى اغطي بظالمه ا ايا.  

والنهلر إذا جتلى .ظ ر 

و  قنما  بامل  مبنللق الذكر واأل ثى. 

إن سعيام  يف الد يالشىت .خمت فة 

فيمل من أعطى  مق هللاواتقى .الكفر لاجنخ 

وصد  ابحلسىن .هي الك مة احلناة لهي الش او ن 

فسنيسره  ن ل له لليسرى المية.ل طراقة الن  ة لهي الشراعة اجنس 

وأمل من خبل  ف م اافقواستغىن .عن الث اس 

 فسنيسره للعسرى *وكذ  ابحلسىن .ل طراقة العنرة أبن ان   الطراق العنري 

ومل يغين عنه ملله إذا تروى .ه  ي فان ماله الااجيه 

إن علينل للهدى .اجن ااوي فمن اا  اهتد  لمن اا   لا 

وإن لنل لآللرة واألوىل ي ما  شا  ون  شا ي يف الدا ان.فاعط 

في ذرتام  خ فتكم ها ا الااسرا  تلظى  .ت ت ب 
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اليل هل  ال ادخ  ا مالزما  ناإال األدقى .الكافر ا كثر اق ة من العاصي 

 الذي كذ  آباي  هللاوت ىل .هعرض 

وسيننبهل  امبعد عا ااألتقى . ا كثر تق   له  اوؤمن العامل ل صاحلا 

الذي يؤيت ملله  اعطي احلق ق اوالية لاافق ماي ك  هيتلكى . اتط ر اذا اجنعطا 

وماال ألحااد عنااده ماان  عمااة جتاالى  ف اايا  عطاااك  واالا   واان قاادا لااه  عمااة ماان قباال ماا  اكاا ن
 مكافأة.

 .ه األعلىر ذا   وجهط ب   ا  إال ا تغل فال اؤ  ماله 

ولس ف يرعى .ار ا  هللا مبا اتفضل ع يه من ولا    فاقه 

 

 : سورة الضحى 93

والضحى *  سم هللا الرمحن الرحيم .قنما  ابلا ا ي هل لق  ا تفال الشما 

والليل إذا سنى .استقر بظالمه 

مل ووعك ر ك  الكفاا  تركاه ما ترك  هللاي لاااة  للا  ماني هبطاأ ع اى الرسا ي الا ميي فقااي
 ما هبغض . ومل قلى به هل هضب ع يه 

ولآللرة لري لك من األوىل .الد يا الفا ية 

ولس ف يعطيك ر ك   بقدفىعى . مبا هعطا 

أمل آبداب يتيمل  ف وى  ع يه النالا(وعل ل  مأل  يف كاف ود  عبد اوط ب(. 

  ووجاداب عالال  بعاا الصاحا ي  يف )صاا ى هللا ع ياه لآلاه(مياإ  اال الاايبفهادى   هاادا
  ىل الطراق.

   ووجداب علئ   فقريافي ىن . ههاا 



فيمل اليتيم ف  تقهر .فال تذهب حبقهي لالتق ر  أبخذ ماله ل اذائه 

وأمل السلئل ف  تنهر . فال تطرو 

 وأمل  نعمة ر ك فحد .الااسي فان احلداإ ابلاعمة اكر لتثبي  ل ميان يف ق  س الااس 

 

 : سورة الشرح94

أمل  شرح لك صدراب *  سم هللا الرمحن الرحيم .سعه ابلع م لا خالق   

ووععنل  مططااعنك وزراب .مح   الثقيلي ميإ خففاا ع ي  م مة التب يغ 

الذي أ قض  هاقلظهراب .تشبيه اوعق ي ابحملن س 

ورفعنل لك ذكراب ىل.أبن وع اا   بيا  اقرن ذكر  بذكر هللا تعا 

فااا   ذا  هااا  عناارا  فاصاا  ميااإ  هااا  سااالف  منااا اا باا   إن مااع العساار يساارا  بعااد كاال
 عنر انر.

إن مع العسر يسرا  .كرا  ل تأكيد 

فإذا فر ت  من هعمال  الضرل اةفل لب .اتعب  فن  يف التب يغ 

وإىل ر ك فلر ب بط ب ما عاد  من خري الدا ان.… 
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والتني والليت ن *  سم هللا الرمحن الرحيم .قنما  اذان الثمران 

و  ر  اسم وبلسينني . اسم سياا ي هي قنما  ابمبل الذي يف سياا 

و  قنما باهذا البلد  مكةاألمني . الذي من وخ ه كان آماا 

لقد  و اس القنم تق ميللقنل ا  سلن يف أحسن .ق اا: اك ه لص  ته لملاوه ل فنه 

مث روو ه  تركاا  فيما  ذا عا اد احلاقأسافل سالفلني  هوىن و   يف ا ناة لالادان ةي لالااا  يف
 ااخرة.

إال الذين آمن ا وعمل ا الللحللت فلهم أجر  اا اساري ممنا ن   هاري مقطا ل  ن  عايم امااة
 وائم.

فمااال يااااذ ك ذس ها اااا اجن ناااان هي ماااا انااابب هن تكاااعاااد    هي بعاااد ظ ااا   هاااذ  اااي
 ابملا . ابلدينعاد  

ألايس هللا أبحاام احلالكمني  أبعاادي مان كال عاااويي في الا لعدلاه  قامااة وا  امالا  جناثباة احملناان
 لعقاس اوني .

 

 : سورة العلق 96

اقرأ *  سم هللا الرمحن الرحيم  افتح القرآنابسم ر ك      هناا هلي سا  ة  للا  يف ق ي مش
الذي للق .ا  ق 

للق ا  سلن من علق .مج  ع قةي لهي قطعة وا وامدة 

اقرأ  تكرار ل تأكيدور ك األكرم . من كل اي 



الذي علم  ا طابلقلم .ول بقا  الع م  

علم ا  سلن مل مل يعلم .من ع م الد يا لع م ااخرة 

 ك   هذ  الاعم الاطي  اجن نان لالاقداإن ا  سلن ليطغى .اتجالز احلد 

 ابواي لاما . استغىن ه   فنه  أن رآهلا 

إن إىل ر ك الرجعى .الرو ل ملا  ا عماي 

عبدا  إذا صلى * أرأيت الذي ينهى .االستف اا ل تعجب من ماي الااهي 

أرأيت إن كلن  اوص يعلى اهلدى. 

أو أمر ابلتق ى الااهي  لواذا .فكيف اا ا   

 أريت إن كذ  الااهي ابهلل لآايتهوت ىل .هعرض عن اجنميان 

أمل يعلم أبن هللا يرى .ما افع ه فيجازاه ابلعقاس 

 كاا  الاطياا  هااذا اجن نااانلاائن مل ينتااه  عاان كفاار  لصااد  لناابيل هللالنسااعفن  لاأخااذن
ابلنلصية . بااصيتهي مقدا  هسهي فا قيه يف الاا 

صية كلذ ة    نبة  ىل الااصية من ابس عالقة الكل لامل لل ئة .ذا  هخطا  لآاثا 

فليدا  هذا اجن نانويه  .ههل ب نه لياصرل  من عذاس هللا 

سندا اللاب يه . دع  خل ة و ام لتعذابهي فار  هااا هق   لهقد  

 كاا  ال رتكااه حبالااهال تطعااه   يف مااراوواسااند  سااج و  هلل وا ع ااى واقااى  تقاارس
  ىل هللا بعباوته.
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 : سورة القدر 97

إ  أ للناله *  سام هللا الارمحن الارحيم  هي القارآنيف ليلاة القادر  يف اا ر  مضااني فقاد ه االي
  اسطة و ئيل.ي خ ابتده من ا ا اوبعإ ماجما  ب)ص ى هللا ع يه لآله(مبجم عه ع ى ق ب الرس ي

ومل أورااب مل ليلة القدر .تعظيم نا ل ا اا لفض  ا 

ليلة القدر لري من ألف دهر . فاهنا هفضل عاد هللا من ذل ي لا اس العمل في ا كثري ودا 

تنالي  تتالي يف كل عااامل ئاة والروح  ع ياه الناالا(و ئيال( فيهال  يف ت ا  ال ي اة  ىل
ماان   )ع ياه الناالا(هل اجنمااا  )صا ى هللا ع ياه لآلااه(مار  تعااىلي (تاا ن  ىل الاايب أب إبذن رهباما  ض 
 مرب اث اذا العا ي لذل  مثل عرض او   ما اراد عم ه  ىل  ئيا ال ز ا  تشرافا  له. كل أمر

سااا م هاااي  لي اااة القاااد  ااااالي هللا ابلناااالا  هااال ا  ضي لكاااا م اغريل اااه بنااابب اوعاصاااي  ىل
فان عاد ط ا ل الفجار تاقطا  اوالئكاة لقاد واا لا بكال ماا اكا ن يف النااة  حىت مطلع الفنراوكا   
 اوقب ة.

 

 : سورة البينة 98

مل يان الذين كفروا من أهل الاتل  *  سم هللا الرمحن الرحيم   من( ل بياني فان ههل الكتاس(
حااىت  تاايهم عاان كفاارهم  نفااانيمعباادة ا صااااا  املشااركنيماان  وكفاارلا ابختاااذهم ا لالو هلل 

 احلجة ال ا حةي له : البينة

رسااا ي مااان هللا  فا اااه افك ااام مااان كفااارهم  )صااا ى هللا ع ياااه لآلاااه(حمماااد يتلااا  اقاااره ع اااي م
  صحفل  صحائفمطهرة . مالهة عن الكذس لاالحنرا 

فيهل  يف ت   الصحفكتب   مكت ابقيمة .ذا  استقامة 

ا الاتل ومل تفر  الذين أوت   أبن آمن بعض م لكفر بعض مإال من  عاد مال جال  م البيناة 



 .)ص ى هللا ع يه لآله(ي ل ال فقبل بي ه كان ك  م اصدق ن به)ص ى هللا ع يه لآله(الرس ي 

ومل أمروا  ههل الكتااسإال ليعبادوا هللا صللاني لاه الادين  باال  اارا  لاختااذ للاد حنفال 
او ة  وينالصحيحي هص له لفرلعه  ويقيم ا الل ة ويؤت ا اللكلة وذلكالباط ة مائ ني عن العقائد 

القيمة .اونتقيمة 

إن الذين كفروا  ص ى هللا ع يه لآله(وحدلا  سالة حممد(  من أهل الاتل  واملشركني يف  ر
  ا فعا دلا.ا  يقةي  هنم عرف أولئك هم در الربيةلذل  يف ااخرة  جهنم لللدين فيهل

إن الاذين آمناا ا وعملاا ا اللاالحللت أولئااك هاام لااري الربيااة  هناام مجعاا ا بااني العقياادة الصااحيحة 
 لالعمل الصا .
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 جلاؤهم عند رهبم جنلت عدن  قامة جتري من حتتهل  حت  هاجا ها األهنلر لللدين فيهال
ملن املا  احلنن  ذلكمبا هعطاهم من الث اس  ورع ا عنهم هلامر  التباع  أ دا  رعي هللا عنهم

 فأطاعه. لشي ر ه

 

 : سورة الزلزلة99

 إذا زلللت األر  * سم هللا الرمحن الرحيم  ه وف  لقياا الناعةزللاهل .اوقدا  نا 

وألرجت األر  أ قلهلل .ما يف بطا ا من الكا ز لاو تى 

 هللوقلي ا  سلن مل .ما لن ض تتللليي تعجبا  له 

ي مئااذ  يف ذلاا  الياا ا حتااد  ا  ضألبلرهاال  تاطااق ب نااان احلاااي اب هاا اي الاايت تغماار
 الااس.   

 همرها أبن تظ ر ا ه اي. أن ر ك أوحى هللسبب   احتد، 

ي مئذ يلدر النلس  ىرو ن من قب  هم  ىل م قف احلنااسأداتلات  لاريوا أعمالهلم يجاازلن ف
 ع ي ا.

فمن يعمل مثقلي  اقلذرة  تمر  يف الا   الاداخل مان الكا ة يف الغرفاة اوظ ماةلاريا  ياره 
 ار  ا ابه.

ومن يعمل مثقلي ذرة درا  يره .  ار  ولا 



 

 : سورة العاديات 100

والعااالو ت *  سااام هللا الااارمحن الااارحيم عااادل قناااما  اب فاااراس ل مجاهااادان يف سااابيل هللا الااايت ت
 هي  احبةي لهي ص   ه فاس ا. عبحللتركا 

فاا  قناما  باااملا ر ت  ا يال الايت تاا  ي الااا  بنابب  ارس هقادام ا ع اى احلصاى  قاادحل 
 اقاي قدح الل د  ذا هل ا .

فاالملغريات  ههااا لا  صاابحل ميااإ  )ع يااه النااالا(لقاا  الصاابحي  للاا  يف همااري اوااؤماني ع ي
 مجاعةي فغلاهم بعد صالة الصبح.  ع يه لآله()ص ى هللاما س أبمر الرس ي 

في رن  من اجناث ة مبع  هياجنه    بذل  ال ق  قعل  . هبا ا 

ف سطن  ت سطنه    بذل  ال قعل  .يف مج  العدل 

إن ا  سلن لر ه لان و .لكف   ا هي واا اجن نان هكذا ا 

وإ ه  هي اجن نانعلى ذلك  ع ى كفرا ههيدلش   ااهد ع ى  فنهي   ه اع م ابطاا  ه ه
 كافري فيش د ا ا القيامة ع ى  فنه.

وإ ه حلب ا ري  هي اوايلشديد .للذا مياعه عن بذله يف سبيل هللا 

أف  يعلم إذا  عثر  هخرجمل يف القب ر . من ا م ا 
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وحلل  ظ رمل يف اللدور الكفر لاجنميان. من 

إن رهبم هبم ي مئذ  بري .ع يم أبم انم فيجازا م ع ى هعمانم 

 

 : سورة القارعة 101

القلرعة *  سم هللا الرمحن الرحيم .من هسامي القيامةي  هنا تقرل الااس أبصاا  ا ه اي 

مل القلرعة .استف اا ل ت  ال 

ومل أورااب  هي اي  هو ا ي فكأ ه التع م ه  مل القلرعة .ن نا 

ي م يا ن النلس كللفراش  امراو  املبث .اواتشر 

وتا ن اجلبلي كللعهن     كالصاملنف ش .اوادل  او  ن لتفرق هولائ ا لخفة سريها 

فيمل من  قلت م ازينه .وح  منااته  

فه  يف عيشة راعية .مر ية ا اسم فاعل مبع  اسم اوفع ي ا 

لفت وأمل من   من احلناام ازينه. 

فيمه   مألا  الذي اؤماه لاقصدهلوية .و ام ا  ي في ا 

ومل أورااب ملهيه .لكثرة ه نا 

ر حلمية  .ادادة احلر 

 : سورة التكاثر 102

أهلاالكم *  ساام هللا الاارمحن الاارحيم  هاااغ كم ها ااا الااااس عاان ااخاارةالتااال ر  التباااهي بكثاارة
 و.اواي لا لال

حىت زرم املقل ر .صرمت  لي ا أبن متم 



 ك  الاابغي هن اك ن اجن نان هكذاس ف تعلم ن .عاقبة س   عم كم 

مث  ل تأكيد ك   ل رول هاضاس ف تعلم ن. 

ك  ل  تعلم ن علم اليقني .ع ما  اقيايا  بعاقبة همركم 

لىون  بركاة الق باجلحيم ا .اوعدة ون هنته و ي 

مث  عاااد اوااا   هل يف ااخاارةلىوهنااال  هي امحاايمعاااني اليقااني  اليقاااني الااذي هااا  معااااااة
 بدخ نا.

مث لتسيلن ي مئذ  عااد وخ نااعان النعايم  فتق لا ن حتنارا  هاان ذهاب ذلا  الاعايم الاذي كااا
 فيه.
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 : سورة العصر 103

 والعلار * رحيم سم هللا الرمحن ال  قناما  ابلعصاري لاواراو لقا  العصار هل الادهري ليف التألاال
 .)عجل هللا فروه(ه ه اجنماا او دي 

إن ا  سلن لفي لسر  خنا ةي   ه ك ما فا  ا ا ماه ذهاب قنام مان عمار  لفاتاه ماا همكااه
 من العمل الصا  فيه ل  اعم ه.

إال الاذين آمنا ا وعملا ا اللاالحللت وت اصا ا   هلصاى بعضا م بعضاااابحلاق  أبن اعمال ابحلااق
وت اص ا ابللرب .أبن اص  ع ى اوكا   لهتعاس التك يف 

 

 : سورة الهمزة 104

ويال *  سام هللا الارمحن الارحيم   سا   لهااللاال مهالة   كثاري انمال هي الكنار مان هعااراض
 كثري الطعن في م.  مللةالااس 

الااذي  ااع ماالال  وعاادوه  ا ا ي فااان الثااري الغافاال عاان ااخاارة اكاا ن هكااذا مهااازا  وااازا  مناابه ماار
 مناااب .

حيسب  العمأن ملله أللده . هبقا  ساوا  عن اافا 

 ك  ليا هكاذا فاان اوااي الانا م اجن ناانلينباذن  اطارمن بذلاةيف احلطماة  الااا  الايت
 حتطم عظاا اجن نان.

ومل أورااب مل احلطمة   ال في ا.تعظيم نا لد 

ر هللا امل قدة  .  اليت هاع 

الي تطلع  تنت كعلى األفئدة . الق  سي جنهنا مكان الك  لالتج 



إهنااااااااااال   هي الاااااااااااااعلااااااااااايهم   ع اااااااااااى هاااااااااااؤال  الكفاااااااااااامؤصااااااااااادة  منااااااااااادلوة البااااااااااااس 
 فال اقد لن ع ى ا رلج ما ا.

ل افارمني اب عمادة اوباياة  ادلوةي كماا تاربط ه وا ممادوةتربط ه و  ام بعماد  يف عمدلهم 
 يف ا  ض م  ال افرلا.

 

 : سورة الفيل 105

أمل تار كياف فعال ر اك أبصاحل  الفيال *  سم هللا الرمحن الرحيم  الاذان قصادلا خترااب الكعباة
 لوا لا مع م ابلفي ة نذا الغرض.

أمل آبعل كيدهم  تدبريهم  ول هدم ايف تضليل لكعبة.تضيي ي أبن هه ك م لمفظ ا 

وأرسل  هللاعليهم  ريا  أاب يل .) بيان )طريا 

تاارميهم  ا اببياالرناالرة ماان ساانيل  الطااني اوتحجااري لكااان كاال لامااد ماان الطااري حيماال يف
 ماقا   ل و يه االاة همجا  فيقتل االاة هاخاص.

فنعلهاام  هللا تعاااىلكعلااف   كاا  ق ز لماايك ي  ال هك ااه الاادلاسي فا ااه ال فائاادة فيااه ل
 ماظر لهي هي هه ك م مجيعا .
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 : سورة قريش 106

ياا ف *  سام هللا الاارمحن الارحيم  )هي اعباادلا قاراش  س البياا  م ااة هن «متع اق بااا )ف يعبادلا
 .قرييفهللا انار نم هن (لف ا لاذهب ا  ىل سائر البالو م ب الطعاا لاحلاويا  

إي فهاام ي ماان )جناااال ( يف باادرحلااة  لام اام يف  الشااتل  ىل الاايمن واللاايف  ىل 
 الشاا.

فليعبدوا ر  هذا البيت .الكعبة 

الذي أ عمهم من ج ا .أبن هيأ نم الرم ة م    ب ا الطعاا ليأك  ا 

وآمنهم من ل ف .ه وعل مكة مرما  آماا  ال اعتدي ع ي م همدي ابمرتاا مكة   

 الماعون : سورة 107

أرأيت *  سم هللا الرمحن الرحيم  استف اا تعجبالذي ياذ  ابلدين . ابملا 

فذلك   اوكذس ا  ن   تعرفه ا هالذي يدا اليتيم .ادفعه عن مقه بعاف 

وال حياض   الحيااإ  فنااه لال هاريعلااى  عاالم املسااني  طعامااهي وااا فياه ماان الشااح لتكذابااه 
 ابملا .

الناا   عاان الصااالة الاايت هااي عماا و  فااااوباااالة ابليتاايم لابونااكني م وبااا  ل ااذا ل ذا كااان عاادا 
 الغاف ني. للمللنيهال   ويلالدان هلىل ابلادا فا 

الذين هم عن ص  م سله ن .هاف  ن هري مبالني ااي ص ي  ها الي ابلشرائط ها ال 

الذين هم يرا ون .ارلن الااس هعمانم ليمدم هم اا 

 نع ن امللع نو  .ا ريي أبن مياع ا ه فن م لالااس عن عمل ا ري 



 

 : سورة الكوثر 108

إ  أعطينالاب الاا  ر *  سم هللا الارمحن الارحيم  صا ى هللا ا اري الكثاريي لمان مصااواقه  عطائاه(
 .)ع ي ا النالا(فاطمة  ع يه لآله(

فلل لر ك واحنر .اجنبلي اكرا  له 

إن دل ئك   مبغضه  األ ى  الذي ال عقاب لاهي لال خاري ابقاى بعاد ي لااااة  للا  ماني
 هبرت ال عقب له. )ص ى هللا ع يه لآله(قاي الكفا   ن حممدا  
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 : سورة الكافرون 109

ال أعباد مال تعبادون * قل   أيهل الاالفرون *  سم هللا الرمحن الرحيم ماد  عباد فقاد قاال ا: اي حم
  ن  ساة لتعبد آنتاا ساة.

وال أ تم عل دون  يف اونتقبلمال أعباد     لهاذا  خباا  مااه أبن مان قااي لاه هاذا الكاالا ميا
 كافرا ي لكان كما  لي.

 وال أ  يف احلايعل د مل عبدم .من ا صااا 

وال أ تم عل دون  يف احلايمل أعبد  ل حايي هل العكا.فا لالن لالستقباي لا خريان 

لام وينام وي وين .وايني فأ تم ال ترتك ن وااكم لهان ال ه فا واين 

 : سورة النصر 110

إذا جل   لر هللا *  سم هللا الرمحن الرحيم   باصر  ع ى هعدائوالفتح .فتح مكة 

ورأيت النلس يدلل ن يف وين هللا  اجنسالا  أف اجل . مجاعا  مجاعا 

ر ااك فساابح رمااد  لاهااه عاان الاقااائص بااذكر حمامااد ي فاااذا ق اا : عاااويي كااان معاااا  ه ااه لاايا 
كثاااري الغفاااران وااان  س لاساااتغفري لقاااد تقااادا لواااه   إ اااه كااالن تااا ااباط اااب هفرا اااه  واساااتغفرهبظاااا  

 .)ص ى هللا ع يه لآله(استغفا  الايب

 : سورة تبت 111

تباات *  ساام هللا الاارمحن الاارحيم   خناارياادا أي هلااب  فا ااه كااان اضاارس الرساا ي ابحلجااا ة
وتب .خنر ه   فنه 

مل أ ىن عنه ملله  ما هفاو  عن عذاس هللا مالهومل كسب  ما كنبه من ا لالو لاما ي فاهنا
 ال تغايه عن العذاس.



سيللى  ادخلرا  ذات هلب  .ااتعاي 

و   تباااامرأتاااه  ها مجيااال هخااا  هيب سااافياني مااااي ك هنااااطااابمحللاااة احل   كا ااا  حتمااال
 ليؤذي  و ه الكرمية. )ص ى هللا ع يه لآله(الش   لتاشر  يف ال يل يف طراق الايب 

يف جيدهل  قبت ا حبل من مسد .من ليفي فاهنا كا   حتمل احلطب يف ذل  ال يف 



 
 604الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 

 : سورة االخالص 112

أحد قل ه  هللا *  سم هللا الرمحن الرحيم .ال ارا  له 

هللا اللمد .  النيد اوقص و يف كل ا م 

مل يلد  منيحا  لال هري  كما قاي اونيحي ن لهريهمومل ي لد .ف يا له هس لها 

  ومل يان له كف ا   مثالأحد .ذ ال همد مياا ه م  اك ن كف ا  له  

 : سورة الفلق 113

قل أع ذ *  سم هللا الرمحن الرحيم وري  فني هر  الفلق  .الصبح 

من در مل للق .ا له ار  

ومن در  لسق  ظ مة ال يلإذا وقب . وخلي فان ال يل معرض البال 

ومن در النفلاثت  الانا  النامرا  الاال  ااافخن عااد الناحريف العقاد  مجا  عقادة الايت
 اعقدهنا يف ا يط.

ومن در حلسد إذا حسد د  من ا ذ  لاوكر.أبن عمل مبقتضى من 

 : سورة الناس 114

ملك النلس * قل أع ذ  ر  النلس *  سم هللا الرمحن الرحيم .مالك م 

من در ال س اس * إله النلس  الشايطان الاذي ا قاي ال س ساة لالشاب ةا نالس   اه ىااا  
 كثريا ي هي ارتاو  لىتفي  ذا ذكر هللا تعاىل.

الذي ي س س يف صدور  ق  سلنلسا. 

من )بيان )ال س اس»اجلنة  امنوالنلس .البشر 

 صد  هللا العلي العظيم



سبحان  ب   س العلة عما اصف ن لسالا ع ى اورس ني ل احلمد هلل  س العاوني لص ى هللا ع ى 
 حممد لآله الطيبني الطاهران.

 ا ما ي لمت يف:  48استغرق  كتابته بم عا  
 ها 1389/ رجب/15 
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