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أ@ه
جسم

لفحكللخ@ارعالاخص؟ارتوا@دهوضيرهحضالاثنأعمثو*

وألارضاطابشأخصوصانسانأةبولسطةللحيرانا@عارض

لىللهدحارضة@ةراهكاطالمبايئب@بب
تممىلاصا"حبهايخهوهىراكبمبب

مو@لعلهضر:الم@فاتإلىبا)بة@غر@نجهاسلماغريبمالمحراضا

1الاعراضعاإلاز@ا@ي@لا 5 ة@@ضر@ذيئ،1



مائعلىاكوطقنا-
عه.ص%أنءتعرفناهذا@لامنالآنددءبث@ت

ماهحةونءقهر@
)يخلفةالمالككاتهمءق-لذ:عارضس

أن@الترآنتفسيرفى
المزرءاتاكءتللسأفتهءن@4كايخرقفءإريم:

تعالىإثاءالمهبالتفصا@ضرحايكوشأشهالكءارزاحمبنا@لىورية@لض

إ.مماوافردكرهايخما@لفرقهالماد@منام؟الإإاخبكللثوأماق

ت@مرالذهنوكدبهلمتيعاناةمعارنت@لاحتىلاحامافرةتتطاب
مسانا،

جم
ا.أأنصزتفإت؟محاشاوعلاصانعآدا

وبم
قء@أ@@ؤمن@فضلاء@ر؟

وكنءتأنناهزيمعردلء@لىشوأنهويهفانلصايدقطأن

@ر@مة@ا@علعليع@يها@لايقلنحافىنهبات@دفا@لهبلقابايعة2سأن

ادياكلأسباشوحرا،نقشل*دتذأ،لازا@لعهانأ@لخانصيغلهجثإلا

أفيلافانهحمذالكتتررافإتبةم@أرالجزأهوذ@كالنهاندةتمكنت؟

لحض@@لابالاأولىلفىرلا
رر

دت
وعظا@لعام

يم
صكل@غا.4

@

ماء،-تتيئبدراضهوانكلا@لعظميهف@نقرآنسونإت%@لقريفيه
ق

منات@باكالكنهانحمرماصتنسجأوقتبهالقرآنالمفسرينمسالكمن

كطتآت:@ة@لآ@،لحظه
ت

نبهبهربثبهألمهلهآتالذىضدواإ.قا-

ق@إلهأثاكألأنتحذ:أ@باصال:تلسجنب
تتإتاصتهدتومئم.

@لتهرآن@شى?لتفبرىتصدأنقا@لاأ:نجك.يتوؤ-أنملإبكذلك

آ@أش@يمع@@لقاثدغ@ى@وءتألمجيلى
شكلد!@

بتفسيرهثخاد-يئذ@@

دراسهمنأفكوحبكأيفآيرصىاام@إلىة@ال@جةاط(وءدى

تور-مدالح@وتعددارهأء.كاف@فى@7قفس@ير@لقرخ@تا:@كم@
قافرمحا

راوأمامذا،يو@اإد@لإسا*صد@أكل!@إ،زادء:أنرو
ح@

)با@ثل@مذه

"لكؤسناحسما
إنماالىءأنعلإكلايثمتهزإ"فكلهوهونحهاق

خر@ب@لترفيفضل
ا

مفلغايته
وقفاكفرالثر@م:لالفض

ىءاش

1لاتحدوت

هذاإلآظ@عطحته*
اوبابهالميهوثمرالعلم



@باشرد،@لترإنتفسل!@اغضا@ةانحاتةااز،عرخلهة

أ
دتء:احادى

ءتنم@س؟)فا"نلى؟
مىشقهطمله@@

ت@ى@
المخاين.م

اء.وأكلا-
س

@.:

إلىت%؟سةا

مرعرت:ابحتر@،فإنذنكو"
تف@كا".،ضإلمص-مسا!

@

@إال@أأمحىنإنفرع.لة)،-خيدصرت@تإ@:
وأحعخ@ه"ث@بلمنزم

6

ا@مرلصتهاابىحقالمافتةخليهارنفي.@افالمتهدءأ@ومر

الارلفى@لعضفلك@انالمثروططء@الضمزلة@لتفحيرالض@ءق

4 ببثأث1
قد

@ى@تنرع
@@

@نهالمحتافةئكلداممنويرسأصفإ!صثال

أصللا؟منأوافرعدةمتر
آ

لهناثي@أطبالتفحيرالمر"اشغالسنلىم

مإ:إأنهتفس@-.؟فىماس@ه
4@.

الاشالت
مع

د@ا،ا@للاف
@

إحماتعروأنالمف@ربنلهؤلا.اقنارغعوت:
تاتيرمفىالىتبا@@م

@@@وصذ@رلة
@

طزم.
ا@لبعخهأنءتالاخر@ض@ص@ويانهوء39

لة@زإذ@تلهاقمبزوشرحلصنسيربا.ار.)شنغاقصةضروردءا!ءصدم

"طأ@ض

ط
اك

جات.هروط؟س

إلىءيدا@الفنتنفف؟ألوومردىأنيمف@صادسرأما

عاتصيدثقرب@
عوم

علرمته3فىقى@هالاقئلادقر!@،:@

@لظأيدتينت6رافىث@لقرآن
أ"لةخم@أثمص

للزش،@قرآسا@عرممازئت-

كأتنلةعلومفىالعرنةاتومناما@غى،للإ:القرثتعلإمفىنوالاتت@

تعديخناأث@@ثي

اللاشقولتب،محذء@اجغير@فى،ظألى@ال@طيم

صيخر@ا:وصابتء@ديمفى@@@ش
ثموص

مح@.
@

قي-اسبايد..تىت@ا@
ث

لم:!!)درا،جميزةة-ش3تحاحيء@زأالدس.لأصلطةا-.ةأى"
@و.@.3*

"

لحهءسكاتر:@ببةبرتبه@يضعآحمافأعماأنهاة%دافرن@ى



@نولابد!كلننإدتي.أحالتصدك@؟؟فىبهنجرطفيلأ@لؤ2ت:

اضغشهءق."ءق
ليت@ماعرتهء@عيهتطرر@نه@تاريخكا:ل@اته

قليلةمانلأنإلااللهمكذلك.تطورهوتاريخ@لفرآتعلومواضعء@

ءت
@لقاصيرطانفاتنليرادأثالمنايفلأبا@علا،"بعضافردهادفئها@

@اكاللترآنةص@ك
فىأ@فحيثللفرينطقاتلميثءت)طويه@،

انه؟نلغرو@حجاثب@حماهمجلدينفى@لكرءافىكتاباحمزةبنحمودالاول

خممونكثيرالناقفىا@فالإيقان،:فىالمهرحمهطى@بىيكرل
5سنةاتمرفىالاتقانصاحب@لسيوطىينا،جافىللاظأ

9 1 حية1

عدالديئضيتمه،:اكتابايئ@فس@قاتفىصاأصف
بنعليبئ

آحمد

سجدأبو@خو@مجلرين،فىومحقئ@بوحتا،ركابهكه4هسنةفى@ق.

صنع
9شةفى@ك،كنائ@لكوزءات@ 8

ترأ@@0
في

ىءقالادتعد

أفيننإلااءجرة،:منعنرافى@ق@لقرنعدا.
ألفف@لرسان@طمن

عنافهجيمفلامحالةو@طاعلاء@لشيرفىسحاتءتل@و"

جمغرثياضنتةماكثيرألهاتنا:@لتى@لثخيهة
ةن@طومناصجنجكياث

ممق

بهم@شجكلجة@تلاثتتأش
علا.منلاشماكثيرة:@حما:اءأوتأفى%

ن.ثالمبمذا@لعمرفىالىينأعرل@يي@

ثاج@بالهاوإفىادأهنا@لفىمانا@بأكثروفا.@ايهبأعظمأنوإلا

الةنحس@صتوراككةاذلأس@ايهابهر:
هي

جةدريهنالالذىالمهرحيه

اصمأنثبشيفحهلموإن)الايهو@(@لعاالي@
اليرم،ثادلفا@لفئ@

ق"نقرلهأنمايمكنذيذاصوالمفرصن.@لضير@متحتوضعهبل

ظناريخواعغءخا@لعلم:حدبةءق
تث

ه.

علىيكطلحر-أنهكرفتد@إحمهمرهزا@لفن:مطرمحهابعما-2و



حربليهالإتبلينترصبحدرلنئذ@لنىيد@لنرينناحجتصة
ة.

عاتموخوترركلنابك@ملل!بهذآمغرو،بكنفئ!أمنهأخرى@ن

@متتبحسبضاويئء-لمفةتحتمان@هتلأرشوإنملاكانتا@أ@لقرعلىم

جعحققيحتىالآنمعها
@

ظم
تالقلمنحصرصفىيهابمانله

علإه
أ

ئةور@لغسر@لقيرابئعوعيهاص@قانما@@ليوه@@لثهررةالتسية5

أنفا.-.تننا؟

مثتكلفىدرلةمنجلهفإنلشمداد:ومرللباصكلره@ئاكنوأما

@لتى@لقارنةالدر@سةمقثمبرلاحدنهعلىنرلةئراكنبانتغر

أ@إ-عل!شلىىمافيم
أ

ىأخرواخلافءتا-أتنماقدفمىعدل@

مق@داثبعضأسة"منوباية
وعلوماجم@لزككباضةاتإنهاك@ا

وغردا.بيةو@لرو@لفمير@نقرآن

بذبعداثأرأس@ه،ب@للاضتنهالفىآ@ث@رعومرصتاسعها،و@ما

ليغ،المفرين@سالكمناقىصرفهثراشهثمر@تق@ن،تعرة
@قتتبين@نلتطغذلكفيإلىويجتنبر@لاضلمنهابعليو@رقرف

@إجرب،مو@@واص@@هذ،ثلفىللثارعحكانص@@نمابمكنالوفى

2ثفهةضرلفيئللسللعامةلمةبا"ئة@@ل@و@لنرضية
يتومأنعيمب

نهم
@لسلفى@ثر@سة؟يئ@لكريم@قرآنتنسير@لدر@سةقك@@@لدد@

@لتغسيرقعددكتب@لدراسةء3مذوتنوتفص@ر،جملأبمانياجبال

كاا-هتنتا@وفتةءق@الإفادةعلىمترقةبه@بعلإت@د@ل@وتنرع

لتفسيريتمدى@الحشة!با@لدرأسةمشهحمئنبالالىتت@ينأنتتطيع

عرفت.لما@ينى@الوجربوموبالفعك@لتهرأن

حولرند:جملتهاائ@ودإص@انلدن!مذ@بادكله-خر@



@@
س

ضةإيميرا
ث

ما
آكأ@ض"إطءأ.إ:@

@ءا@م@

اد*لظتحوبميخمدا.@.تثدرصك@
نصيسدىإتبد

أتجر@نءقير

مح.ثؤ،اس

ا-.اة.@حةا@أ@*إثاا.أبماه.والإإ4ال@راعلم -

اة.@ت.
ة

لمر-%@عوس

كأ@كأدلأ@رإفا@بقز@ر:الماال.ب@@جامعنمنر@وااجريرابئ

المسانلى@اصهسجةمنكةإلىيرالىن@وىنمألمأ-عدتتصير@لؤآتفى

الله.@ثا.إت@لتنهيهلوحهعكثرا@خبايكستأ@اكأوالجزنجة

3تع@ر.@@عاحها@نز@-أخاشا@ك@@@@ةصتال@مةلأإطاممايذ@ة

نهاكلكقيوأنأصة.الفمذيخا@لل@تنيرئطنأملا@لحا.كتقيا-د:

ة@رمباصتتبنؤ:إلا)كأحاولاوصبجدالاقالكليهبخةةدكيرعلي

ال@ء-يمفهعا-@اص-أسهقاثما.-فنآممونلأنالدراصهمذه

سحاو-

@حقانمضحالآ!الخموكةمانلهلهعلمصويرى

و-@ءضوعباث

@ىء@عبا.صا%ءت

!@حق@مؤفىث@واناعلنح@دوالىتجرةا
مات@فيئث

4علإإقأعإمن

بينمنرغ.-5باصزلالة@نرةو@لآ@شوصمذ؟نيته

إغاتهكلاعلا؟بذلته)تجاثعلومشتموكأصائر

حزه!إلى
ا

لنبةباكادتأطببالأص-كرمأان(@لنر)علإمكاث

و@ا-و@مة"وح@علمفناصبه"زمحيحأ-بتضيرآ)لمجيدلقسير@مرآت

يلباسةت@يح@ماكلو@يهرها@قا@مراسةبه@بنشناأن@@@والمه

المجيب.نعمإنهتفهمهقسعلويدين@ل@يم

@لعلممانلعناجت@طيئنا-الإلىامة-هتهمن@نفراغبحه.ثم
"وبالتهئقول@ت@@شا،إتذكمندا@تهللر@حمابالتفمإق

ث..فيث



الارللمرضوعا

@هواص@لغ@و@التاويل@لتفير@ش
لعما@بر@كلببهما@ث@ذ@و@ص

خاص...ضو3عأم،ل@رىواسنعماليلوالتا؟@لفسيى

@نة،و@لنأربلمعى@لتف@ير.

انغير،@رلا"

فهو@ايمثمادتهفأثعلبهربد:الذىالمحورفإناما@لفبر:ز:

فرتبقادذباث.لير@م@فظضلغص:@كثفن!اناتأ؟سواءلفاط

ونمرضرببابمنفرااخفظ

لازااكتفصبتهالش"،مغلهبهفتإذاكرةرو@اثتف:وفرته

و@رتجرىأىحمرهاقلتظكمحصوردبهضتهاثمعرتهاونحر@ا@ؤأ

اإصأتتإلى@اج":يرل

@لا*@لطيبيخهينظرالذىلابرلشلونه
وللحال@ريض@علةش@ن

يديءعغالتى
تغسرة،ل،@@@فكا

(3"
لة.@لفهبذا@3

إكلا!1)
1إ:@زاطابس ، ز.1

أ@(2)
كاأاصابئ-رالب@ا؟ل@؟@ا+-ال@.آأ@-مفىت!حا@.@

لمحام.ا@وبالح@سار:مثدوثديىلج@ردمحص:نرله.

فمفلفعلقاسياآممدتآقت@غ؟زان4تسب(3)

يرلكلدرأحماعأم@تاقىفدلدكلةفىمحتلةأوزالآخرمههين@أ@

4صبتهينجعيندلمرلااتارأرقر@بهرمبةتحرزكجر@ لأ-7



تمزياد،.@ماعفاب@-
@ت@بمذء@أت@ذاح@لميخنىءا-يئ@د.

4

ألمسبةبام@

كلللبرل
قاب@2إبابق

ا@.موبرادةلصرتا
@لق@بصت@ب@مرسلامجارأ!@@@

مرهءلل-@ش@فاكرتف@4ءيهفإبيانالا@لاءيقىالاستنهاث؟قلأ.
حر-وبمين@@بئديد@مضأتإفع@اط"

أعنى@ذهوأكاالمربضلحألا
إطلاقبابمنابىلداكعبايخبه.التى@لريضلغ@ألمهبالآاللس@

ثعتىلآلفةالات@نا@كذنمأمرسا*االمفحولاءاتأم@وإراتالمحمدر

فسرء!اىوفخ@غا@!@إكلد@مفرةأكاحذالىتنحر@الاطمذهن3

@ابرد.ذلاثعاأباث

كلاا.ص@لقرآن-2ضلومفىالإنفاطأتى(1)

@لأصة.فىءخهالخةانطر(2)

ص@ماذعهعليئ@-للن@لاأى(3)
التفعيلاعلىأشا@ا@ه@ا@برم@ن@ب

للنمديةفا@لآسديدنوإنما؟1،4عرولأنض-3فى@لتشيرذكرهتقدملما

صارحىبمأط7رءتها@ل@@لأن@يم@@ا@تندث
خمماوىنرم؟لا-وووح

فىبخلاصهمعماهضت@لاتحيةيميدإنمامالمع@اقتنيفأنالمعلىم

فإنفس(اننهعلا
نآنفا؟سعتحشفط@ديا-"انلما؟امجرديةلا:ة

أعا.جاثاواللههومعناه؟ثلا-ت@وهه@تعدبر@ورا.آخرهلثىإذات@نعيفه

س.ةا@@ء:حو@لا"المازثات)ير،

ف.-و---كأ



@اىمحاثأ@سفاسا-21-أىأيضالأوأياأيالةا@قلا@

لك.صوفنا@@دتتةولعلكاللغةفىيلو@لأ:@اخنهير@ك@اء،!في

دزليهه
أحدكينواللنةفى@لتفمجرملودا@@نشة؟ن@أن@عر@@ا@حملىءتا

هىةتز@ل@)@-5خود؟مدلرلى@لتأوباط
الع@

جه@منوصرأفمف

1وا
@إخفمدلرلبلإنزأعى@لف3

أل!:م@فرد@الآحرتبلإتير@

وارجرعخفال@آنألاوليانباطا@تصوأف:مل@ه:هىااناسة

تم@لاتم@أحفإدرجهابهرن@لىظالألقبمحنىفىمجصعان
ا

افى@شا@"

@ل@)رتفاعوالمثنىإفثف@افىبآ@
بمفىف@إيماويخفرد4فيضث

يع

لهل@لببكثكهت@جم@لاء"
ةإلىتكييرهس

ت.
صالتالمبى?لما؟

يلهوتأواإء@ئرابفى@-كذلكوالتصلا@ا@-ثريخنمردلاثيض

ر-4زتىما.@صدنذ@كإدوءاركذاةإد
آ

نجدكفا.ولالصيرأو

إفى4ؤتلأمراإجصسا@كلنلأيكسمعانو@د:!-4@ت@ايمأتافى@كدا@و

منثىءبذل
@@لا-

مالثىكثفاولاريبذلكفىفإنالىعايةومزيد

@آتو!ساشه@سببءتإكنى@أعقالافظلةد،اسعصا.يهثف@

يمثفو@مثلارعايتة
المببءت@لرعةعنوايخاقالمحارأنرلخجمغ

دلكا@ها@ب
يخهالأصيحناجمالافىكللا@كثفدوينضجرا،وم@م

تجاى..مرالشاسة؟تشء4بذلإلى

حا:اعحطا،@اص!

أئإطلاشوتما
اا

اه@لع@بارات@ظتثنتماصلفإن-(ح،لاصطا،

اللقاينكل@أنا:@أ:رنب-؟@.انبهلحجىلايخرجءتالمغاممذافىلهالحد@

ثيرالىحاهرإ،حذافىبناء@تايلأدعلإكلايخقثمالخاران@ر(1)

ترى.ابخا،؟هذأبحرنمنالتدى@فعل
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س
عئجمط

ا-كأ@س
شتءآحدماطراماإ*أتبحب

ة

بلا*4الاحرءلي

فى-أد
صر:و@@ذ،وإد@زاق@

1

ا(رائفة
فىاذ،4ر-.لآقاد

لفظفىخأرإاأما@واتأويل:.سابهالمهفىبالإكيا@@وسومة@تها@

ظأفقأء:شاد-انوبمتفير@لكلأحدسحا:معنانفلهادإت

بمؤتلف@،أوض!
)ذوه-ادفا.-4أولاء@تقاربا@تمخضا@حفسير@ا.نت

مجاعأ:الدىأعاراظ@
1

بريبئوجمرله:نثالتداءأن-5

أه!اخاء@وصذا،.4كذاقىإأ@إتأ:فى@وله@د:لمفىلي@:@طبر@@

تفسيرء،مراثك،ذ@خسالآبةش@فىه@لنأوبل

ث:لمالاتجاهلايئلهاقوأءا
الآخررلهاءضاءتتئصلرلت4رعااص

اكةبمالاتجاههذانصرقلىلغة.:اختله@)صحلاحا؟
تدتبلغءقحى

بعكم
فاء:،حيباءبئقالئنسابقهعلىيهيرا

صزمانانبغ

حمإاأ@تد.صا@التأويل@تفسير%@بهن@لؤثعئالر-نمفر:

صادصالولالمبز،لاالمحلاثمبالعه-@رفالاخالأ@@!5

"قل.ب@رين؟اكبينبالتاينمرأ:@تاويا@.لمدلرلاسنب4باانملق

@@الرلى@ل@كنةللاضلرفأكونابخجقعاراخهمأمثلةؤ

ا@ث@خا:و@ش-

باللطلقمبالى.@
ا

أ@نرللكبالن@ذ@لنأ!بافىصرصول،للا:ةف

@تهقسب@ء:فىاقرحمهافىصبما@*ارأغ@
منأضمصير

أكلأ.@با@قأا"

لاالى:اطث@أ%@اقإكلافىلثااطافماتا-وأكرتالأكفىمالا)صخه

ها.غيروفىفهاحماقيو@اتفمجىالإلهة،@نكتقيختعملوأكره

1صالانقان-2انظر!)) 7 لياط@محلفىط،3

ما.فاكى23ص(2)

ا.صكيخ@الاتقان(3)



أفاظا،مفرداتمعاقفىلي@عهماأكروألفير

@دأ:انو،@لقرآنهمعاتالعلا.ثحففرسصلتفيمأقوأءقال

إهر@لظ@دشوجمكبوغيره،المثكناللفظمجسبنيماسأنمئأعم

يبكرفىيشعملماأسوالنسيراط،ا@فىأكراتأو!واوعيىه،

و@رعيلةرالانجةخير@@نكر@اطلا@ةا،
نحوبثرح،يتبيئوجزفىأ:(3ر

يم@نلألقصةمتف@فىكلرموأمابماواو3أ@أتيز،
تص.

فى@لك@مر،زياث@ألدىءإنمالىا@ركاكة،إ،؟يرء

نص(1)

محا@قالأمواطأئى3)
@

سرحء-فى@لتهرحم@"
نر

أمجرذكر،آخرماأبطنحمسةافاتأتجتإذاامبة@إء!ن/إئاط؟ا،1

عنتطردولادكوبلااواوحر.وداأرثأذغا،
إذأومرعح،ولام!

منفستإذاارجل:يقولوممنرا-مها@ايركبها.لم@حيلمها@

يقفلعالاتحريمفىلبجرةا؟ارجهسانجق@فناقئضىسبرتء@صفرى@ر
أع@اإت@لىجلنوذ!@:؟بها،

ت
لاوينه.اعقلف@لأصانبةهرتالاسس

@لآهم@ثا@ذسولدتوإن"،كىأنثى@ثاةللتوإفااث.ير

أخاما:وصالهقارا:وأنثىدبهراولدتفك
لألههم،عوا@لذكربئة!

جتء@وإذات
تدرالرابما@أعثرةجلدهبى@@

يركبفلالمحرد.حمى

قر@هو.34اصبمووأعى.ولاء-ماءعنخيخولاعيه،ولا@ل

د@أعباهمى)@دي(
إلى@اجة@معهتلحثديدالبهاءفلكيخرأومير

نبم.واللها@كو@

عنخلحةأبىبنعليؤإليانهفىال@هرحمهبنشيرافظااطؤإل(3)

جناد:=آنإقااشسدف.-،فى3زيادنل@مىءإنما@ه:و:فى@استا:
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يخعصن@فيبا@ان@%وآ@
@

ت@ل@)ف@ا-اعائضتءكأءا:د

االملا؟وجا@عزالارىكأد.@فيةالمخلق:-كأداج@نتارة

تفىكل3المروافىثكانت،)إكطلآأ"بئ=

كابمو؟م
أت

ات*ا@اعامواخا@ضألأابر-لالاءات:ام@ةأباأنألاخادىأمة@
رط

م@الا-@4ؤجاخطلالا@حاء
عاماا

اي@و@كرم
مه

@كعاماث

عا@ااعاما%احدوم@ركونثلثيةفر(فى@ايم@با@)إ.مما@لنىء:اذلا"ة

فاسأ.قءة@ونى@@هى@ولشصكرءونه
@

إيخء@تا@وتجاه،
بىر@لءطن@؟@كلا@

نهإتعإصا-مإ:اإدعامكلأ:لا@
ددة

ال-حر@ناألافأقرل.لمامردوال@@أص@لاأمحلب:لاات@ناس@أ.،!
@

م

ثف@بعدهال@امهمجىثمئوآخر
ؤ-انايقولمتهامفل

ألى-ناأخرعفى:حرمنا
الا،:
ماعدخليراصوأا4ا

قالالله(حرم

ما:ة:-الاربع@إصنى
عنوررى3)الحرهذا@لثهزتاخيرا@تى

لما

@

.3كلادج@5لفكرءزا@ةوقاشاثجا@صو@وانل

مح.تءش-ى@يخات@لأخر@(1)
(.

أتلمالم)؟قالعازب@ت

أتأتبأن)برا)و@بساقفأكأا@ظهرهأترأ@ألجتلجاءلةافىأحوموا

سو@ضاأ،-،-!@@

@@

قال"ابها@.إضأمنت@ب:وا@ونسقىأ-

ألمهء،إطاصاحب
ب@@@

اإدالانشادسنياسشاأ؟نه

ظحس)أ.،.
أ-

ا
أض!ليد--

مهم
فس@لاحأولادأراولاحانفا

يدضفه@تهنقباتاضا@منقبالمد-@ننفإفا@ا-،

؟.
طوإط؟يععلى-*اطكتأ؟

"
ظ

ىضآ@ألىبرضلأ"
ف=ظ



المظفى@تصدث:إمعصاط
اغضاوإماأخرى.ألحقتمدينفىتارق:ث

و@لرجدلب@دةفىف@@وجد!نحر@فط:!نحتلفةمعانبينمثزك

دارجراو

@ربالخباين@دلوليئ@بينلافالاتلكون@لفيدءعباد@تهمأ@نةوءق
واحدا،وتجهاإلاالابخمدإ،لفظيان@لتفير"بخه@:لز:لفما

مقفىبمامهال.وا@إفىكأفةإدء@ان@ترجهلفضطترجيمابلوأ@:

.@.1لم،لأدا

عليالقطع@إضقير:المه:،رحمهبدقالماتمنمورأدكتهولودو

ظ@فإنمذأ،بائلففعنىأيهاطهعليلئدو@اللمظءتإرادءتألت

س!)لهملخا@نصلا-
@بر(.ر@إوا@هصق@ابابلدضمئبتحربم،@بر(@

ماخا(ا)@اق
حرم

كلأ!.أصالله-

همجطمجدمفمو؟وللطلربكوء-ث)وحبمس@الاء@كاحبةعباث!1)

)نالاجرنآاوو@ووجودأووجدآجةو:اكألهاوبولاظالجيمبضم

ب@عل@يهواشغنىوحدءث@ثثهوجدايجدبروغيرهوالمالادركهحرهمابم

.

بفىاطاوجفلهوغحنبجمةوجدةءرجدآمجد
لاانرىدكذافقح@

@ةء:ا.يشباوالىحد@لخش:ما@يهيهركى@
الجيمأى-بريحدتنه

@للاروس-:تاخفىأتهرحمهيرىافىاحهار@قال@ع(.أ-ء@بفساعىث

لم@تافىمفارعأنهظادرهشخاقالالحومحلى؟يخ@لهش)ة
@لسابتهينبئ

مع
أ@نهونحومافهخالةوجد@مخارحاللغتانماتاثبلبهقاثللاأنه

صرح

1حذ."@@ض@@@بئلغةعلى@لقافهة 1 ل.لغة1 س
-،"

عومب@حعس
ث

م@وس

.@ا.آةحمعصهىاءربن

اظ
1صالاتتان-3@ ؤا1@سا،و@برمان-732

جا.ب@



-17-

مقشدلل
@تأولو@ض@ه،@لنهىثرهبارل@ففسيروإلافح.جبهثع

جيحش
على@ت@،ادةو@قكعنبد:@يزاترأ-

(1

ضعيان:)التنميرطابى@تشر!أبىكألةأيخةأمثلهاومن
ائلكلفا

يلوو@تبالمطر،و@لميبإ/طرقآبهفير@لمر@طمجاتآوحقيقةإما

يلاخاوفاالأكر،لحانبةا@جرحثوهالأولمنماخوذاللفطيفيم،2ان

االن@@لراد@إنداجلع@إنجارو@إصنسيرالمراد،تحيق@عنإنجار

سفحا:5لؤادفءتفي
1

ابالمرصاد(ربكا@)إتعالىصرلهالهثل:1
يلهاوتاا؟منهمف@ال@رصاتو@رقته،رضتهينالالىتأشهءقه@تف

تالتص
مئير

لجهللحرضالاشعدادالامبة:عنوالغفلةالمهبأصأونإ-أ

و.-
فىتعلىضمنهادياندفىثنتح@ارةا

و@فث
لآ،2،الل@فىاللمظ

ى:ان@ر"ابىرلةأو@

أ@(با@تازصماب@علقوإنما@لاستاطو@ل@عنير@لانجلع@فى@يعتبر:)

أكزتويئمحفاخملوماعيهحما@آاحىمعى:إلامجشللا)فاقاد:

إنرالإطلا:عندكد@بته@حملىلمواد،متمائلة؟.@يلا-:وخعنإن

تظ@@ف!نحتلنة،لمعانوخع
مثيةإلاك@لظادر،عكحملسللتك

ويا@رإنالدايل،
فىأ-مجازأ،نوذيهما@كلق@للاص.اناء؟

أهم.@ش
ضللى*وفىحش@تهة

@
أطخشافىفانللى(اكفثالآأمحات

حملز

إ"
ع@لنا

ني.@كلءلممااال@قرم:قالدف@ابشاذ:ا1نوإضىس:.إ"إاذء@ا

قف(أن@جهءةرأ@
(3)

وايةبا!@اقمت@ب@إخغى)أاه-@دكألوشله

1صصج@الاتقان(1) 73

(2)
1صلاتان-2ا 73

01،صح@ا@برمانث@3)

@لصمبر(مأ-أ
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خ@

علالدالإال@جز@للظمو-.-أالا*إدراجاتوهماايةباظو@لقسإ-اوأ

9،يلى
تعالى،إتابذ@تاللمائما@ه@-.م

"

بفهم:@ولومن@
ء

محيعومعياقاقهبيآئكابوقع
@لسنة

معشلأنتنإ!حمى
@

إيهضشي@أنلا@1-وليى@وومخعظرز:ه

ورداشى@نىعلى@محملةبخ@ولاكر،با@تباد
ت@را@لا

ر
علهامد@اويل)نت@

للعلو@لاتافى@نالمامر:ألهحلابافىلصيقإ:العأ@لحدأه

ا:م@رأيا)المجالا.ت5قىلخرج@عرتط

@نغر@لءث.كلما-لرعذا@نىتفضنافآبمتفجالب-

يل!،و@أصاويى)@الت@فى@ا@كلت،يئثنت-اواني-د@ا@حة@ت@با@

ير-/أتعاد.
ل@مرءبحآج@تمحماباأمح@أىفي،تا

لالتللىنفه،لض

جلات:المحماو@ة.عذءثلتةأوإغغيرء،اللأ@حرجأكذلدر@آ

تفميرء:مقدمةز@لثيئإذالت@رحمها،ئرصىالفذ@لحلامهلعمأحد@ا

بييلفرقالمرادكلىإنأتوكد@
فيإ@ة،أؤشرطاخه@تر@ما/---

نثيرضرممهتثارف.إذ@ل@م،@ذ@@رفلفةتمهاظلمماماحممتها:

بومعارؤططيهإسلىةإ،لل@أو@ن
مقيهفشيةجا

@لعئر@تسحنص

يخر-ا"رإتعير@لملزفينقلىبعلى@فيبسحبمتغلللالكوين.

ب@حسببينهماالفرث@ر@دكا@وإت
أظاءفلاإقةمطاالنفظعيهيد@لعا

5،-@
فىصأطإلاتمضأكراثف@ماجه@و!الالأزءمنى@ء:@

فافبمفى@رجاصهعحطوئجاعاإتةء@
1

0
ء-(3)@

(1)
"

للصلر.ف@ر،

كي(-صخ@@لافقان(31
ا

@وح!3)
ن@ترءثنينبحىإله-ه.-اصالمحافى-

افتبامحمنا-ث
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و@رل!

محا)،لهز@ءت

اساسوفس

جمغعرف
ا

عىت
عيمثفء@ا@لى@لامةءطته

س
قاد:حبماءه

@كلىحا؟عحرهعرثقا@ؤاحمرأ(@ل!رفللصلفة

د
يثا@@ابهعنئإتن:ببم:أنطبغىو@اتالا@صارمى

برءسلملأعصار.
ظعآ.

كأرالاسالاشادبر،فىي@فمور@مقشىإلى=
عنهبىا@زحسينع@

الحهرصهماالالر@ىال@لاءقيمراد
من

@لعرتبحسب@و@لتفوروبل@

له:بتوصىء@ذإكاد@لحلأم@مرجمء@ارمبىت:@ليئأنوذاك

ا@
تمف@اد@اكأالمعاقنبي@%5صير

اندرببا@ث@ل@بارةوحعمن

االحعات
الىأكلاهأ!يدوز-/:4د:ؤأ@إلى"ارةالإثطريئى

س-:تتتمق@*فىالألرءىة@@@@أى()@ماا@لأخب
لآالثص

@ا@اوكوخ،:شضاء@للأتوالبعثن@أ@استعرضبعد
لآن@،"تجار،ث

@لر@ب@بطتافتتثرتودافحمهتثالألو-عبارةثننجب-وأنت

بقسننما؟"كأأتةالإشاتبريقيشفادماببنمنأخصعلى@اءو

فيوالإلهام@لفيض@
فرضوءلىالإشارةأخصءتيببلاكوهذا@سب.

@صاموال!يخ@،@أدثعق@لإض@رةباصا@لاتل@رزومذاعناوز@ض@

فحههماأنوء@ظنه،@لتجاوزممقيممالابقىفف
1 1

مة@لعا"عارقثتءت

عنسى
قصرهىشأل!خ.@لإأتتلكمقبلارببأخص5@تفسير@

حهنعلى@@لعباهىحيىتفاد@ئ%مابيانعلىمذأ@احلاكةمفىكلللخفسبر

أطلقهلدألالر@تجادقيأت
"

@اتذكر-ماصلفيث
ت

@
سن@ا؟

من@شءإكان@بم-يهبا@ن@،أى@لعبارة@عثطربقلا..،اطآ-ا@ا

@لع@أمحن@قوله-إدترىألالآ.اثرايقكر
ه

سر-:،ا@@
@تنسهب@

هذافنجمفلها@ا،وال!@ل@يضصاريقمئنما؟غريعنىذلد،يخر

ل@شاملل@،@@
@بع

هر@ذكر@مجرد@اضلينإصرلاظ!تناهما

فتلبه."وحدهلتهرا@لكحال)يمو@ته@



ااب*ؤ?و،-ت@ف@ي@رثأصصاأشعرتالمألةفى@رلو؟كي@

ت.أي.ساتب@ةالا-اكا.،-ة:4داءأ*اا@أزواا--أختكا@رن@

ا،؟أوفثاإحمصوصعرفا؟ر@الملاتفإن
أعاطقولشرحاط@س

إ،@@لثمايمالع!لالذالاةز:رلاحواطلااد:ها؟لةوأءكاتالأصزل.

بعد@درلهأن
@فىغبأتا

سلييخفا،إرجاخفىوفىجاجماإثيهف

اال@إ،1ث@نىمماش
صلكببناماذلكفىث

@
@اصفب@ن@لنبةأن

"ءثالذ@كرثت،اتإخفاس@ولدالذى
ا@خآ@!لرإءر@ا-

م:ثفى@لعهعرت@غة!
أط

@وصءخا:
تا@لمح.4

إناضثت،"

بئ؟شا.ؤيذا

@شجفرادكث@اذالأس.اف@حو*7اأفا

حي@االلهرحههإلذهىي

يم.؟فىيقول
لم

@
@

عي@ح@ناكمما%ضاشساتتبعد.ن(سزأن

@اشإل@ا@ة:والذىسثت:،يمو/نتوصالث@-؟@@ائحلء؟أتجاتق@

خذ،-ن@أدهرا@اآ@@@)دن@ن@
نإ؟ا@4و@امحاوتإية،إفى@اا@را@نا؟@

@صصاخ%/@إح@ليا@)حطفامعناه@خ@@لأنذلدأية@أكإلرا@ا

وممإا،اشكايهسواع@لتحلى"قورد؟إزأإلابهمشس:ا،اتعاا@تهأض@عن
قب@5أحماطمااهوعلحىأ@ردا،شي:الذو@بهاصيبعضآوء@

أتوغاووقانع،ث@ص!
@

@هإ"وارج@ثسلمصلىالتل!اقرسولا

آ@نعلبمأسكليما
قى-وء4فاجوطن@تأويا@وآما@لكرجم@.نلترآتمعافى

ت

@"بالدللالمفظمح@ملاتأحد
@

@ي@صل!وبرتجهاد@@كليعتمدبربئش

@لسياقسبواصتطالا@احربلغةواستنباطالااظظمفردكبرنة

وصر
بهىارلذاك.،صنالمعافى،فىارلاتموولر/؟4أوالأساليبنة

اصطا،ئبلببكلن-)
ا@@أول@و@ب@حف@ركنةالقرتةعليلثيرع

بنت



فى@قعلوالمنقولفيالاعت@دعلىلجلالم@تنط"الىقول؟ن

..911@المتطا(1.

جميآوفى@لتأويل@لتنيرفيصو@.لتهرص@إخمانالهل:وأؤ-
فى@بزماثز@طقنيةسالنالهلولحقئما@ا@فسجىنحدنا.تجهغلاس

@لكشف
يئطرمقكرنهعلىيتوقفلاذاكتعالىفإنا@تهمرادعن

تأتطئلءيم@لرواية
المحقتعين@@د@ئطعكأ@كءظالجزمجققة

تعا@حثلا:ؤ@هفىكاإلآ،@لقرآالجلةأو@لحمةمنيخريبر@رةو@تحالة

أ@هوفهأ-!ازر)زلء،
لهو":ث(أ-اا"ك@صكوئماكثر!@د!1)

قل@@@بتعاع@لتىة@ككاشياتا،ءظذ@،غيرإدراح@(إلهآوإلا@إ

ر@عنىفيأيضا@بزمبتحقق@نتيم@يره.؟@د@إشمضاماو@يلكنص

أصاو@شترفاظندغيره.لامجت@لفيهنماالنهظيهونبأ@ىنجفهلاء.

@لنرد@تبعضلائتبمرإنبل@ملا@لفانلهلملاباءلزمءانا@ثل

@حنن@ك:ايهبلاشأو
فا

ةئر@لباررادق@لعخامنى@لكلمةيج@ز@نملع

ترئنتناوإلاذكرناالذى@لطربقأوء@ذكرهالنى@لفريوئإما@

تعالىلتههو@لر@د@دىبهونيخنلكنقطعلأأنااثمرغاية@للىبغبة

قانرنرضبقناإنانقولبل@لقطع،ذلكفلتفيدعبارةفطلئلاوباقالى

هذس@لذى@لطربقأنرأبنايد@فعهأنمنمفالابسع@لن@صولأ،نكل

كص
صالفىإلااللهمآيضا،@بزممجققأنلافيلآالىواثوءتالجزمقت

أز؟تكونبأننفهافى@لبوتقديةالىوايئ@كرنتنحىو@حمة

سنالإجماحاع@يهوخمما@ر3وعليه@نهصلى@النبىعنازآتوحدثاأو

فاما@لطبة،هذ@مثلأعزومايخير.يخرمنو@لتابعين@لصحابة
جت

2اص-(1) ا.ث@صان-2كشىفى@لبر*ا@عننقلهوانظر2



طأي@إ.ن/
@

صأ-فىتت/@
ت/ت

أقكل@هأتحا@-@اإت

م/ضليه:-
ا@د"إ

@ول؟الاتوا؟ح
تضآتتءا،إت

)دباال@-م@

و.-
@ب@أ

ت.
خأ

أ-.إت@ا:@ثو@
1 1

لإي@ت:!ت
لملأفوا@الاهفىكأنسف

ا@فكلىتف؟في.لقولآنا
ت

تهر-
م

أنجاتآتش@.

لآواةائإضنا:إة:أطيلا@أن
مع

أفر؟أنه
5ق

اسعا

انهفذا:حةين،@؟@@ولاء@@لسا@لإنلاءتأحدبهضا@إا،بماأطقات

فى@اخ@ير.

أ@أء!
نمابهاأويلت

لتسم
ت@أتيحبايةدتكذاكأعاشله

إب@إأ%@لقلب@بقحاثممالمإكأتحىأريا،،
لانصآألافظ@،ك.

حه."اءضغلا@
سناهفىاظاكلاللكظكص.حجهن.--،11-5
ط-ى--@ط.--

أرجهبلصاعنه،ب@كزالعحر@هءشامذأ-جب:-@@نف@رنم

ف@@إكني@5أتكذلكثمن@دكامخبماالاخ@لا"داا.3؟

إلم@مشتر!النفتووتأصتناشمهبرص@مام@با@د@أ:بمفصر@وأ@أ@خنهير

إعال@ءت@:@
1

كهدتلمج@عحىي!ونبمأ:أ@إن@لىة،وإنعا1ءيهرة

ا@قرآت،نزلىإلهاد.عارثت"حهص(ب@أفإغ!ذاك:خحى

صى@دفإى.محآاتام@ةطرتعليكهاإد:نيم:حا/لا
م@

ت

أمحافى.أ@لىأ:إ

فىثبل-أعى@اسد:منه-)دأنءذا@ر@لرإلاأحسبولا
@

بددعاما

ى

مالمث:،فى@لصصلي@:إذعهماأطهرضىبماسلابنأو-ضبهالمه

ةما@إنأ:!!ا@حا@أعىهذاولعل@تأوبح،.@وعل،ادبئفتهة
ا

إء
من

هرافظرإممانإتأءاط:اإطاذ
ما

@آعاتدغءط

أثالمناعلاء@إغلصض

مذا@لولن@يرضا،.@@@جرير@لا.سابنصسلامضج@أفي

@
ا@أا،ت

1،1أ،عام-4بم@صآ@،شير@عليايطلشأنإلىلا"@لم



-

@ف!
م

1 تولبلغهماالنقبالمنزلر@ل@الالجلرلمق@قراتا@رأ-1

دو@للاجيافىا@ءإر@4ء@ذتوأنالآخرينلاقالاولين:فى
تو@ا"

ىه*

ماذلك،رنجر
صع

@وصفمعه

عهوبؤوس@معيهافهسلىعل!أقىل@

أقرلألىد،.علىكرةصكلئولاسجانجهشقضىولافقال:،وعفهيخما

)معتشميربانهايمون@نمنهء@كهةكلأجراقدكأكمذإكاأ:لما:

ولح؟المنى@لواصعل4نيجو@ز@مق@تفيم@فظتحلهأنكنمأ@

سلا،ثلللغةراللنظسنىمجردب@انوملة

@

يهوتةماس@إصالملأتتينم

اتمى@كلةفىصأنالظر@ررأراوإمعاق@اخأملمنيدإلمهزيهالحاجة

صاخها@@خقكابا@مرعنتجل@لىالحتائقمق@جزا،تابمذا@ايم

اطدصلة
و-ولكلتاوبا،.@يسهأناما@حرلك@رم

ل@با5ء"صة

ساستزت.-"وحدئايماف@للاءةأ@@كلىللىيرات.افاشباقو

ة
3ء

ماعلىالمسيرايطله:أن)علىءز
مايايأأعىكه،ذلكيعم

لارلكيد@

فهممجردمنوهلة
وإن@امديم@@ل@إطالهإلىمافذهووماذاكوغير@للغة

يرىاح@لظرة
@ؤلفة@القومصبسبماءالإعألمحقولرله@نصذلك

تففنفى
ث@

ج@ل@قرآن@
ا@أحالمموقفةءش!@@رقيإجا@افو3:م@

ثاوفىكتبهم
إ

@لعامفى@لرفشاع@دذاكأنويهثكةاما

أ@ف3وج@ناةإةالذىكنىبا،حىلا@خأرتآدارالحاصبى..
ح@

داخلا

نيخخرج-لا@ذلكأربهة@اخنهسيرووقءقيدلود؟تحت.
@

كأالم@بيالااونه

حل@.!@اخا@وأش@ادركص:!أ@،-ل@رتإةا
لا

الذىإرشا-واقأط

المصحز!@لتفسيربينإفنالنبةمنصت.5علىيخئلا
أشقرأتالىلسع@

نجا،ووظناهىاككأبالم@@تاويل@وب@نقلا،إاص؟اطأم:اال@@ان@عيه

العههى
ض

ع@ولاتفيربلتأ:فح@با@ا@لاق،واطصوصروه
مجتصعانس،
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بلا@كاجيانفى
اتفىشاقنحميرونجفرد@نضوإك@انالأملىإلىانه

صك.لاما

ذالمث.إلىبياةاج

يم-عيكيخفىلاودمفا؟
6نفى@لقراطأص؟!)أطعما@لاريخلثة

د@وأيفافلناهالىبتلعنى@ىيلانضاشعننتحدثإذشاهماعابعا،ادكريم
ن

أا@@باعتاركونه
ا

يئرغللضآنام@رثما"!
@نشة@أن.ميكيخفىفلراه

إلىإلافىة@الإصاعدلايخمرفبالغبةعارعلافالذء@@لخفيركيئوي@نه

بم@تاريلبين@إلم@ةقول:خادلآ،@هقرانياط
التفسيرينوالوصفذا

4ضاعذاصارثأف@
ةالعه@

مرصواطم
@

منهمافمكلوجه،ت

أ-@ة@نمنهأخصة:ج.منا@لاخرم@3آنيه.
@

أنذلكبىياتى
الةأودرالةقىجيخاثأوقماكأ@نراشرءحنله@لنفظشا@لالمعنىفسير@ثذا@@

دلأوإ:أ..@أدفا(سطى،اند".،-لهوشاققلاءماعا سى.كا
كاحيىد-هر..طى

مننحرصونوغبالفاننبم%غاو!بانقتلعولابالروأيةبهوقلا

مم.نرىثء@ذاةإك.وص@اماعلىأي@@ا@
م

@@خفحير%@
رص

)تا:ا

ع@ت؟
س

عهأعىذلك
صضبلاوبا@:و-

@اتأويلأنق@

؟
ا@يمهمح@سإديعدوهبلأصالأ،@ثريمبا@قرآنا@صلاص@:ارمح@ا@@زا

بهذا@لتهمجىأنحهنعلىذأكريخرأارفلوتاو-ا@نةثءتآعا*:
لهنهفت@بهخاعةاالقرإتمساللء@تأص@لاثضرعه@الا@ؤجارصف

النقاة
بني@لذمةنم.هذاوالمنة.وقهلهاضششانجإفىث

لاو@نءإوو@لتأويل(@تفسيى@)اللف@ظنهزيئمنصمدرل

@دلولثلب@ظهز@اممثير@باعللاق؟رصواف@لوم@اصحلافى-!
تمدة@تنسيرأءأ@ث@صطلا"خرلهو.لغة@لى.

يد:%النىالمحر@أطعرصة



-

ناهفر:النىقباثب-اخفامضنقا،:@اكثحف@المضذ-تماضةفاإث@كاث

نهاف@كونهعنيخرتجللاالاع@طلاحفىلك
ث

15تحتجافدتت

ما@ر:،الأتنأعنىكشف@ءت-:ام@@@فف"

"فاالاول."إما@اللغهفىأعلهأنعرؤتندنةأما@كأوني
رصع

تمبيروخعا@لاصطلاحفىلدناجلرالف@صلوله"مطلتها،@لح@ررة:

ككه
فدرجصداث

الىفهاصصالآية:رجعأعنىكأ@كالعامالغوىتحت

ةبدعنى@لا-الإيالأو@لإيالةتوإماصأددقيقةالمعافىتخمئهءت@ا

الاصط@-بمفاههوأثمفصا
يةاللغوتحتخاقيث@نححوكأسيلةق

لا*المؤولساصةأعىال@امة
ونحإضه."فيهفمئووخعهم

أعال@.وأته

@لعلم:المنيق.*سمةبالمعنىعل@ا@قرآنتفسجىأبمهل

ىالاشاذليز:
)@لتكيربهابهأولفى@ت@حمهالنمبىثيند-

@@تفسير@الاعللاح(:@)انع"تحتوللفسرون(
آ@@لعدا.بعضى

ائعللبس-@@تفير
تمل@أوقراعدلبىالأنهحدالا@لتىيتكلفم

@عنه@ئهأنلهاأمكن@لتىالملوممنكخيره@تراعدمز@ىلا@لآءشانات.
م

مياط*نهبا@لت@ير)يفاحفىيمتئ@حقلية،.@
اضالاأةالمينأيهأ:دته،@

المسائلقيا@من@تفيىأنمنهم:7خربعضىىويماكا.منه."القرآ@

مزت4ءالا-لمدكلق@أواأو@در@كلد@ليهةلحزتيةا
ا
نيكفأع@@لق.لةو

لمغة@لقرآلة؟3،فى@ليهاتحاجأخرىعلىماذلكنىيذكراقحريف،ل

@أنظر@(3
4صجمها@.@ ةا.7

ألمصد،نفسى3،1
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الأؤ،تتبشاتوإذا@سقا@أ:،ذ@ك.وغيةو@امراءاتث@ك-و@لمرت:

ء@عد(@

تكلةالذين
ث
ةسبضاريف53عرة.@دجدنا@تلاظس@ي@تاطا

إلاالنهطتجهةةءتتحلةلةوإط؟ءطفها،واحدإلىأدجاعا@طاكايم@

(1)ءا..8إله@قوما@@دىجهةمنن@ا@شح@
@

@

ة
ا

ا

أنال:وأؤس
المجيدتغهير@لقرآنتىيجعلالأخير@لذىمذا@لرأىمع

أتيمن
@المنفبطةوللسانا@المرنحوع@ذ@الحلومت

يتهاوتغوحمام.حدة

4نيأنلسافى@لعلرم.؟به؟الختصة@دوة@يههلهفإنزا@ك،وغير

يخدرج@لىالتهراعد@دكية@يرا@ص
للسائلتنها*احقواشكلتحت

شاأ@وبها@ثرسلمنصكلصلو@لتىفيطاص@منعليبخئلاماالجريخة

مجردتقنا@كمافىو@لباحةهذا@لجةضعلىضتعبنهما@ضأش@ا-،

المهاءفإت
اوال@لقى@فقهباقرسهاوين@يم@لماخافىكنباوخ

أماالاعن

منح@ضاانش
نيرءقبمألاستعانةإلىا@ض@بهوفهق.)@ل@فى@ذكلامإ.ا

قف:قه؟سعلاصترىقدا@ثملاعلكونهءقأصا*لا،انعلإم

قد@مبحتر@لتىالأسمنفإن@للم.اسمتجقاثوأدخا@ا@ا-@لعلرمأدق

لاتأتلفخلباشهاتأتأ@مات!ابباش@ن
قاء!أعل@لتامنروتسنع

اقعالووأنأخرىصلومفىات@السلم@رسبمعلاسانلهسشءيئأنبرأسه
عكاأا@غ@كىياخذءتبعر@اللرمأنفيهأراة@الهتحلحلاا@ن@ى

ث
ببانأ@ه

ت@فبناته،؟حاقاعضأ@ءخو@بحالحلا؟وصمابد@لكرآننفاظلى*

هنا.إلىوما)ستنهاقاخهاوألفاظهالمصافىنادياكونةخء@فيلاوفتههااللغة

خلم؟
ننمل!عا@سنكأالنفس@يهتاح!شافىقفاطعنا.ع@ق"يلا

االكح@ههق@ئلعيهتنمارسماوأجلوأدقدأكلعلمسل!@@@أ@@إت

.14اص-(1)



ئترية
4

ط@*ا!،
شا

م-لي@لص

@

عليآحا@ك@

إ-:اءن@ىاتإت*@فا@ا@
ء

ألمنطدباختلأ@هاارزه4ر
حأ

عاإثا@س

ثإاليهدف@ا--@نى.ا!فى
@

ى!
@ااخلأ؟نكأ

ب@تمي@،ال:الإبم@يتمحن

مها:@ا@ادط-

باءتجا-@ب@@سغط
نا.ا-:دوا@

ق.-
ة
صمةستفالمهرتههاتو،:آةقارماا

أأمحت@:،:مجره
عمإتفيم

تمح@ر-صة
@

يت
احل@إيلازوأ-ك@ءثالاحبا،@الل@@لت@رآقبانكلأظ@لنخلقي

أبرأثمللك،.شمات5ايخب؟احا@تحملءلببمااستى!@ظان.وكل@ةوإ

ذتأ.@بفأفىأخذ
انعنرمألاتليةجذ@ض@ا،

أا

أك5)1أ
@احامنعلء:ر

@على@"ة:لاحمادتق@ء%-ن@
ص

نت

@،.قادءند@اح@ر@.أ:4ءلنما@ا@يتيميمأطد.@فاده؟:
يثءخاض@أ

@ا-
@

بدبمخ
6

مخى-شهو@:4.@رفظات@دت!لؤ%علىا-بئفبنن@م

")قالووعاأء:،ا"ما@حها.ت.ب.أى@طلأم(!@
عإبم@أن@

ا.-
ا

نل

العل@أمااسالت@،إنث@.مر؟تنجاة
فىجميعايأفنلابةوالأ::@لشءبةم

@تفمير@وكذلكماكا،ومنه@إنم@أضإ9ادصإلاليىالغةفإتذ@لمث

ض
@لعام@د@.أ:.4لأا؟،-3ص@أ.لة،دحاا

ك@لن@المش@ض@كلىية@ خاط

ضرعمو@
@ل@صميقاتلقيمنى@أنتأئند*@@لحا،أيهإذمبما

تيحكتلأنه
يموندفاوعلىافىالم@لهذهغبأ@ا@7ا-الا@فاكأعاآ@@

جزفسانلعنةعبات@ن@لاير@
لأملخطابالاس!أبا)يازولنامل@

ا@لأالمدية،.لأما@ختلا،ب(1أت،ا@لذءيئأقي)بامحه،
3:

الدال=6معا



@لقرامات-علما@مرءت@لقر3ن،بألافاظ@اشطقيهمهفيءتبر@الاوقو

علمهورفناالالفاظتلكومدلىلاغا@ثمدلرلاتلناوقر
اجالذصيئاللغة

بف@مراعلميث@اديقر@الزكيد@توهذالافرالناوأحكلماقئوا@لعلم.@مذإليه

علمو
عا@لا@رعلمبرلاعر@أ

لتريهب.ق@حاعله@لنىتحملا@ني@وقو@فاومعارج.ل!@

يقصىف@لتريهببالمجازصاتعليهدلالهما"يمقةباطعايهمادلالهيثمل

ئيه@ذتنلاجلجتاجةعاد@لظامرعلي@طلعنوصدشبابظاهره

@لفنحوسببمحرتمولذلك،وقدفاوقريبك.وم@يخر@لظامرعلي
ااذكو@صالقرآظ،@انجهممابعضنوضحوتحة@لرل

منوء.ا.

ولفئعلمصئال:@لبرمانائالزكىبهعرفهما@لعباراتكذلكتلاث

حدنيهاواميه@قىتيبئميخاالناتلةالاضار@تهاسوأقاع@هاوصودالاية

ومطلتاصا3وعاوخاصهامدسوخهاوناصخها.ومتثابههاومحكها

وحر@مهاياحلاعمفقالوا:قىميخهاوز@ثفالومفرما.وجملهاوضدحا

وعبرو@يا(ونمرماعيرها،لتووعدما
فبهفعومذا@لذىلهاوأفاما

المحقمعناهو@لىحمن:ألاقدس،)تالذمعناه@ته:و@@سمى،على@-

مبادىئالمنعلوملزالثردا.جزثيماايا@هنهأ@شكولاذلك،وغيى

ص.61161.@لعلإم

فا63اص)ا!-
بص

هذء@لعلومأنبدتتبهأنيجبكليدإنهئمهات

ظوسلن@تهابحيتمقصوثة@حبثمنإنيهالاينظر@خ@لتىعدما@

حلإنالعلمدرلسةئمو@لثأن)فما؟@مارنجغمسحرعة@مييةثراسة

حيةدمنيقص
حيثمق@لعلوممنهعن@لنفسيرئي@بحثإغابلذاته

)فإنهاولذبيانامحيحا@لزين@لكلاببيكمتوفءلهالهخادكةمى

@لتىالجزياتبعضنهايدرسبلضرعبةبمةدراسةفيتدرسلا

لحسب.ل@ناتعلقاالآيات@وبالايئ@علق



-

@3-

لم!@أاتمام"فىكتاىاىإخاكأء@اسيرمامناثأحماال
ا.@ترة

تا@@ا*الأش:نجرءت)-جمةغلم@لتفيرا-:قاللاخريفاإنءإيةأ

4لآ،ء.!.@ا*.أ
1..

ادةا4،..-افاا"أ"@بهأ*"
ا-إلأك1/"خواقيا

ص-وثتح@@ر--

لاح@بالم@ووامةوا
ويرم

ذاك
3ا

نحاما4رحصتا)@تهحمهقافىر.ا@ثائ@@إخاءر@أثت-قاط
-

ط
طرر@.يم."

ال@
ولإشا@سيامايخثهلأ(@فبطصةاد)وافىإخعريفاحا@افاق-)ر@

كاس.يشدلماأدان@(لآاد/بهاه"")ال@صاالهوت@هيمو
رت

اشءل-تاس*ا

كام.وا@يماد

وحمتهيةكرنهناحيةمنبا@نفظيثلقماأفاظه(أبكمة)واكراد

ص@
منيا.أبالاأءسمضأثجا

لةالوح@ا%أبيثبدماالمتطقة؟اإفاظه(يهبمعا)دللرؤ-

ض
صا4نح@:دام@ا@منما@مربأحكهه(المعنقهممحأباد

قي؟
@نغو@م

(3
)إهلقةالؤإنمعاتحمملىلولاحىضرحد،ث

ثن@ادأكأت-حتلادىمح@مذافإتوالوصل@لف@لبهيئماعليبانفان@4

أ!اوإلحبالالفا@@تعلتةالمحات)دىفىلاالملألنهاظ
@

عندىالم@افبهذءأد

انابة،يخاقأركقولؤا:الم@ةخثامنإ+"افي.بتشيريتعاتماكل

قح@إنهثم)و@نولاحها(
فا@ن

خد@ري@!@
5

ش
قولا@ته@هى@@ه

جميعبهيرادعامقولوو@ذلكوعريه@لسيرطى
ما،

منيهرءئا!إف

@ف@@@لخر@@عدقة@رجةأصوالديلأنلعبر@لقر3نذكر
ىالهدوى؟@

1ص2بر(11 4 8

3صللكامم@لعلوممفتاحمامث@أنظر(3) 1

7،3ا@ا)3،-



@لسخا%،.
أسذ"إلءا

تفيرهفىإفراإليهاصخاح@لقوللعاثآالعدر@

نىيديخماوأخرهاكنأ!@لجاراتمن@ءشاسبئ..ماتحتولات

خميع@تبنرودقة،بهيقفىف@ما@الضةالمحرر،دللعبا@من@عنااد:إ.س
ننلهماأعنىبقما

صع
ارحقالتفسير@كلاترالافانحةفىكذلكاخناف

بمء@@ايم@لغرإتز:4ءقإ@ماعلملاحطلاح:افى
@دفهدلاص@

عاانافتودئربة@الطاقهبتهدتكالىالله
@من@

الهةيبحثلناوقرشرحهلك

الآصعن@لاخة@دلرمبهخرخلأ:قب@ل@ريم@لقرآنالنصءط

بهخرجئانقبتعالىالمهمرأدعليدلالهحثمقلنا@س@لغرآن

كلالترآنالآ-،ثءت@ا-
عحةعلىاطاثنهيم3نطيذزدذءيخرق

خسأومحقد@أ@ا@ئرفتهىر@مب@ر@ي@؟أتنب:.4قات-
ث

ذلك
وخرح

أرفق@ة!ط:لفظاشتكرنهص@قرإتء@@@حوالثءت@لإ-لكيمابه

نملمرسرماخخأ
ا

اكافىبوحتهبلىآلمعافى@لقرتقخادل@احيثكرنمنلاآى)ا!

لكماتريتىبينتقينكأتلمجنةق@اماس
الديئم@و@مك؟الديئيوم

ارسوتقرلوكانبالخديدطرندضامتخفيفبابم@رنحتىوقرانتى.

خبسانطثحر:مجزدرماسلأو@.ئةالمح@اصلىروف
للنكلرقأن

@انرنإإه:اين؟@@@عليعبهىكاشمالغرماعاىأعاؤها@ثتملهءليها@ء

رحممنهم@لا@ثاكأيش
أ!إلىكوناط@

@
حماء@ا@*تلك

أكثر@س

أطح@ذ؟مرممسيانها@لتىمجردء@
لايصحيثيةاطمشقنقرلا@بسالطوث@

محنقكلرخ@أ@
أ@@

جهذاوشبه@أدن@إ"ل@الاؤتدا@لةمىص@

بهؤاأخرخاأشاخشا-:-@منىس:المر@الاجمالعطعدولاسركنتت.
ا@اأصى@@لقد

و@قراءإت@تادا@تلامرادعلىدلاقهتح@من

3
لك.تجلىماعلى@كحققخلرفوهومقلقاأىلمعما"



-3لأ-

بااال@!قبتهد@إ*أنةانب4-5ير@ثبةنامض@طاقةبقيفلنا%

الله)دخر@حامحد@
لأ@رااونف@@@الراخالآيةمن

ا:

)ة@
حيان@اثاص@ب

@9
لم

وبمللاخراج@لاقدلالأدخالتإ*-
طرو-ا@جارةونءخ@ت@ذأ

@

مانحالنفير@امعاحدآوجا@با
ره

ز:!ولذا@نعاريفبياغةرث@@@

انمفبخةعسانلهلهنامد:فناباعلرهالمجيدلتفير@لقرآنتعربفانحتارما

0و@حد،بجثهة

أممكا.و@تهاعلايحد@ل@اعتارما

عدمنضرأإامادناقولمىذلكعلي)ق@حرناإنماأ(!
ف

الحهل@

بمعنىإفةال@بجهلنقوللاكذلدلانالتفب@لعلم،ئألمتابه@تقبمص

لناا@تتنبهترب@أويلفى@لعلم@راسنهيئبعلمقانلوتنكئبللهيى@يفضى!؟

نجق.@لتووباقهبمرإس@لدكرنلعالجة!إثههمذافى

تعالى@بمرأ@العلمة-نستادناقولعليالتحفظهذأزدناإنما(3)

يمأل@@تفسير@لخمرمته@ايك.بم@اثح@انبعضالامرئنضلطتم.ةيل؟

نمالفثا-اكونيية@و@لعقلبهبكطعمما@وكاتظحهطربقنورد@قد

@سظهخملل!
نمفبه.إليه3@ارال!فثصفتحث"



افائدة

ايهإي@انا@طاجةو

لا
ير

هومافىك@على@شث@لرؤ،أنفىودينعقلمنس@ذوبد(

حمغحملالميملاع@ده،:إلىتهرسا،خاتمةلا،%إسالم@كلرم
م@ب@ل!أشما

لالإساىإ؟@اجزؤوالمكلنيائاء@بهاب
6

مالإصا*ونبىم
ةافاأ

المحجفر

علمشظبم؟
ءوالآض-و@لايئو*ا

أنىيخميعكأأ@وينص1،:لأ@را،و@ثاقرابعاب
ثيج@و@ا@بض@اجات

سص

آ.أ@بهخاما:وديخاد@آصهم

مطعلالرقوثأضافىودين-عقا@@مقءص@ذ.لايرتابل@ن@

ى
أ

ماأعلم@ة،:الأهم.منكوكما/غايةعلىأسسأنهءودزا
ريت.

روت
باضرثكألااش@إذتتفسيرهالاشتغاله@وتحد/يمإلى@ناذة@

جمناعهفلية،ثسالاصبهانىثض@تهغ-:بلا@ناترأ@مها@ئعلرم

نرتلمحالنتناتضرفدا@ذلكيانتفسير@لنر!@للإناناهاكاصافي

الذد@لحساغةلا،..الد@اغةفءا.أ.اإ.ة@لث@كلةشلعاء،.
بط3-

موضوعأشرفءناو@او@لفضة
فأمافي@ليتة:جلدتالن@5إباغةا

ال@ف@كرضنناسد،@ه@عنلثةمىفأضفاكا@لطبخاعةشلكرضها

@لححةإلادة
لباجة!الحاثد:اوأ@أح،@د@رتغظف@ايمحاصةض:@

ورأثإجةا@(فإنقهكال@
1ت

ح@ا@@فىةرأصنماسالطب!إدجةا@(
ناو

الآضحا*ح@انتخاملهاللانإد@لفقهمقنردإلاوددالخنقأحدتنى

ؤاالطب@ئ،والديناأندن.
لمقاتالأ:بعضفى@اصناسبعضه@اتداجي@

الففكناعةذاثعرفإفا
ير

أساسأ@ثلالةماتا؟مق@لنرفحازتتد

اجة
@كط@يخبو@هوالدىتعافىالله@لامضرعهمرف@لأنضوع

لاوبذكم@مارح@ممابعد،،خيرفبدآ:لممافنجأيخهفيلةفىومعدن

عجانبه.تقفراولاارد،عل@كزق



-23-

قىالى"بالعروةتامألا-مرخهالغرضنؤأ%@لغرضبهةمئو@ما

@اد@صمبه@:وأعاء@نننى،لا@نى@@ي@لق@@العادخيدوادصرل

سة@لثرالعلومإلىكلرمث.آجلىنرعلليقفي:أودبنىلىس؟@لأنة

ديذا@ارفوالمكل
قي

تعالى،،اطهابتإيم@لاشرقفةوهى

هنافن
3باجميا@لىاومبينقو@وحد@علهيمىأنحن

للكشفإفجىء@اسنىع@جهيشا@ماعللةجميعا@تأنهاالنفسيىخ

و@حتباجهوجكعزالمحهلراديانإلىوقمروشأنهلعظمةلأنهو@لتيين

@@لذلك
العنرمبمخإلهاخ@@اجمك.@رق)ت@ترايلا@لى*ايادخو:فيأل@

.51ماعددونحده5نه@ممن

ح@ر:المحالد-:للافى@فف@ر@إ!ا@@دفمذا@لةوضت

حكأآإ،كتبماإ
قكماعوءش@وب@ءبداتننزلا@-آدتي

اتحمخلصافىعربض@
ب@

اا)سسادا
مزلهوصفه)ب(؟م

لهزثطأثتء.،موكأعشيرفىبالإبانةتعالى
ب

آإتتلكا@"نهجا

الآياتمئذلكإل:يهر@بينتاب9@ر@لهرؤثبثن،وترآن@لكأب.

مالأ:فهايفهم@لىالعديدة
أثرلاجلييينالقرآناأنءتيفيم

فيه.للغ@وض

يحسماإذ@أوتفئ
فشا"برانإلىمجضاجلاسهنماموبتبءبئشتغالا\1

بينإذتا@لفرآن@بالشةاشاسدإنبرأس@اقا،اعلذلكلكتبارعن

ا-
غتن@رنينبلضرىء(

ت
بمى@لة-آنيفقهأنأتث

دونلم

7ص2برالإتمان(1) 5(

(3مأ



سالةإلم@لآحإ-ما
تحالىو@:4بي@@@حناتشموإلا@ئملأء@شى:.نه

ضدمو@سوضمر@اف@أ@أيمهذاقعضونلإنابالإبانةضابهإيم

لاءل.امماإ::ا

كلأكؤإدبؤنع@ا@صلنب@لت@ا@حذامحارحاونجر-3
@

@لؤآق.إ،إفقهحنىأنئاتأصحرفأن؟

3هر@ا:@@ذ@ثفهيت@لأننأما
ال@هإلى.سيللاا@اف@@سير@@

اند؟شبهل@لأةءقفكا:
ي@!أ@ماالرفت@يد:ا؟الجهدصهأضاخةأنبه،رد

نه.اصدا-فى

بالإبانة@لترق@سفئن%نالانتهولخاابءتلا*

ميككنإنمافإنهشرحإلىثى@ملاحاجةعمبتضروايات
لدئرلرذنك

محا@4خرضرح-ا@ببانمى
عن@منكرنرمهئريدنوفامافةل@ا

اسظللثق@يينمع@بركأوأنه@ته،@
الم@ورضلمنهأريد@رعاحملمج@ا

بثرطى

صاستبانته،
ئملوسؤالاالمراحغ،بعزفىوص!،إيهأزوتا

ال.@إلى-)@حهفما@كتأج

مإلإلاثلالاثم@يندمنعمحالهلافبلاذلكأريدلوأمانتول
"

ا

ذكر

ل.ف@ندهذأشبانكيهفيه
.@المر@هنامر@

يخدهورجدهدقرآن(تدبر@تركشثيرنعاد@ديدهثبديل(1)

دئاعضءققالاله؟إشمنماكاياتغأيةبلحميه،لاكتثاف

أ@ضآن@رونبتدأفلار
كتاتجل،قالو؟اتفالها،فلربعليأ

اب.@1ا،أورتجذكروآباتهليدبروأمبالك@يكلنار!أش

نأخطهوأنوسامعل!ال@هعلنبيهكلنتعالى@لنلبكالمهوبديل)بم@



-

"3-

"@لذسالانفكأتيهمنيهبمص@اابخينأتثهبمقضىاحالىبانحنى

ل!ماسللساسلتبلإتالذكر@ك@وأبزلنا!شأنه،جلفالكا
@

يهما

رون،.يميتةللىمو

كلراببل@تزهذا@نانوأبضا
ببنلس@:لىمارا"لأيحازلالاجم@ت

بهوعو*!ص@هآضحاثإلىبهتصلقدإدةأكاإلىلامحالةفتقرلا
د

المقصعلبالنقفى
ث
يحمرنجرفىبهتالمتوالذكرلاجففاتبيرهت"د

شطءبم.،سللذكر@ل@قويرنا@لترإشا@قانا:،بم!يل@نخف@كر@هء@@

صبمولا
كقإذتبد@ف@سار@يانإدالاحمادادتنى@ا@ةة

طأرأتد*جى،خاتيا@
@إس"لنببانمذ!"ي@طيرتث@

فأ@ا

انتداطهما-،بهههأإد
أ

ان.نظ@إ-بهفىىتاإ-ا@آمأفى*-طىد"

فئا@اليهاخاجةإحهوأما
بإخاء.فتهانأإطعلوأنءقأعلمبخم

"ك@وا:هتر@هلدانرصرلثلىلآ@-لدنكيؤامزظ؟بماخته
س

ثأنمى@الا@لادقيتقريري@صيذكرلما@إلى@اصتئوإنمالغتبم
ق.@

إلىوإنما@شخصرحضبهرمنبنانهلمهمونعهفإنما@لبضكتابافع:.

نلاثة:لاموروح@لض

مجصيعللطيةاقونهنهفافحن@باتالمضفأ@م@ثل
فىالثصأالدقيتمةاثلل@

بالئر@فقصدمراد؟أيمعصمماالو@ر
خا

5 2
لآرسللطتىرتك

عره.ضرحلىالمرادعلىي@لتعنين@هالأثمةإشعنىسرحنمنا؟

نو@اوعلىاعكاثاصاالاثر.@رالمألةتماتبفر/هأكاوئانيها

ة-خثتاخرنلأتج@ر
اتبه.مراخذوت:@يانارحلك

ا@زال!0ودلاللكرالاسقرفى@الجازلممان؟اللفظالاصوثال@ها
أ



-3أ-

و.إخنهصعرضصا@إلىالئاريحبخاحفي
يفا@تص!فىيقعوقدجمهص

يخل-لاكا
@

منلر
@

يمأوو@لؤاطسر
يخراالبم؟%ث@أو@أئى@ت

لثإاذ
ش

أ@إك.!علىتإخيه@ات@ا!@أخ@
لن@هذات

ث
إنماانند

سفىتضرئا،.بانض
طت@لضأ@عربأنكلح@

وأح@اء4امر؟ت

@لنبىالهما@نخار@تأئم--بدلمم@@ت@؟تقانما؟/ئهىدحاقأ@ا
أقه-على،

@ةلالمممثالاكر@فىث-!،
@يابواله،

اض@(إيمأ
تا

البزافعسر-ننسهيثدلماوأينانقالىاا،
لركباوسام،عاجهال@

شرذ@طلم)إتا@بؤ@@يهوأشدل
خظ
آ(

ا(@
عنحشةغاالهبر@

ابا@

ئل@رضكففكا@
"13

بيضا،1يطاطفىعاتمعدىء@قصةو3

"والاسود"-
ع@ساراىاذلكو@-

اماكاأإلىمحتابرت@ثقء4:احا-

ى.فى@لخاتأصدهديتاط(1)

الهمحلياللهسولفالت-عانثةعما-ويرهماافيخلإنع@نته؟(2)

نعال@اللهتالأنلبسفنلت،إتتاعنب،اءسابتثىد@نرسالجه

لكوإيهن:سابطاطذلكلبىفال.ايسبم-حابايحاسب)فوف(

عنب،.الحسابقث@انعرحنرءق

لماقال:ضةلموفيوالثيخانأحمدا@لاط@عف@أخرحام@؟(3)

اطيخطضءقالأتطا@أ.مقت@."تحقا0واثر)وكاوالآالاتطهلتنز

تجعلهماقالأيضوالاخردأس.أحدهماعقالينإفحمدتد(الأس
دالاسومنألاب@ضتجيننحااننطر@ليسانجعلتقالوسادنى،ت

ةفا-براللهءليه:3صلىاكل@لنردإلىغدوتأصجتفلاتأحمح@

من@احهاكألياضذراثإ،1لثربضإسنوساث!)إنفنالعت@الي@

س
لهإذنسادلىإن؟إلاى@؟و"ابنكير:اظأطقالاللإ(.اد

@ضر:
ت



-
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اذيك*عقوزيادخإيىنخاص
أ-؟تصإلبه@

)مرأدطرم
@تص

أ-؟مداركأءترأث
م

الغة
تعلمتج!@

إلىإخلجاالناسرآ-تؤ-

وبهفارجزةالألناظفلترن*بمبمفهتفيرها@أومحلوم@لتفسير

)ءابعضىعليألاحمالاتبعضقىبرءتجلوبعضهءقمعايخها

ا،ئهرقالىما:
بن

اط
عرهأماييرعسرالتفسبرعاأنمنوببى

أظجمره@نما@ءتة
د.-

بالسماعمرادهإلىتصلأصتثممأنه*ها
خه

"
الانساند@!،وكأثضثافواذ@اطألاءإبلا@ئ@ل!لاوصول@إء؟لا

إصمعأنةإذانغفه4ل@ءا@@
حمعنوء@م@

ءث@قرآنوآ@ا@@ظ

الاساطيطالححصا؟ن)بكانأنأى-
ه

هنهتءتأد@أصوالإ"د

اياسفاخ@.أتحشصااالاية
رض"يبمانآنف@تنثىالليل@واده@@

ألمئرق:ا
لصرب.

أنإلى@وصاق-بهذا:مفسراىايخا-ااية-"لىخوهثفاتتال:

معنىنحش؟دأسعتهالاتأجضعقالاىأختء-فالىعنءتتال:،

تالوسا@قتحتجحلتاقكأليارستالأصبملطرفايشبيافلماا@ل@ا

ا،الأور-ت@:لطيطتإن؟بفىلرإذنوسادك))ن
سادنكتحضصود

مروبالبلادةبع@المفنسره@لقمفا(لعريض)ك)إالالفاظبعفىفىوجاء

عر@ىآيضافتغا،عريفاساد،إذأ؟ان.لانههذا@لىيربم@ب@ىيف@

مأعا.لته:
قال:

أ@نالإلىا-5رذكرتاأيشااليخال@روأيةينرهس

الجطمنالأيحنرأ@يطمااللهرصولي@اقلتتالى،حاتمبن.عدىعن

شاقالاأيخثلينأبعرتإت@لقفايربشإنكإةقالالخينهانأد@ثا@اؤ*-
@@ث5لابر،

ث
1ا.(@كأ@ريا..اليل@@ .12ااصبما:ت3ءيرتشميىد.0

.17لمسي@يان-2ألا)1،
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@ه@وتجه
ق

3،و@لىاقصلىالىسوك،يصعءتبأتإلابتلملا
فافدلا!@،إتآفىلاامتعذث@@@وت

لانا@.:@بامارأتيستنطاثبائمرلحا

بمتأتأراثت@الى@ل@دأننيارعة:
تيهيامرفلملنابهفىتعا:ر

برخفىالمرأدص@با@تن@ص
4الاشم.!@ك،يشةنبههذأ؟آإته ا!0

أفونجق.وباقتاماخليا

جح@.المرنض(1)
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توفىمامنلابدالتىالتنروط

للتنسيرتجمدىقيه

وطشراسخ@اح@لعظيمءققفير@لة؟ندىي@منلابدأنهأعلم

فنا*منباواحدلالاشتحدلايمج
مرا،هذاعلىجمجميعها@لغء@

عنالاتقانكاحبحكل@ماعلىلكوقمبلاتقريرطفىنعولالخطيى

رحمم@لعل@.
@يعا.ا@ته

فىآدا@@لقرلنغإ-5فى@.إنلللطبرىكابأبرالاماموقالقال:

صر:ماأناعاالمفر
فانءقالد@نضةورومأولاالإعتقاد@ص@طه

تمنلايزثمعلىائديئؤيم@فنياا،عقءتلاإ:دينهفىصيه@غرصان؟

اللهأصر@رىار-نى@لا@تمىت:يميف@الا@الانجاتءتعلىنىالدين

ليهاشاسوبضي@ى@لنكنةأتخادأ،بامتهمابئان؟يرلنلاولافهتعالى

كد@بوخداعه
@

أنمابهرى!:@ت@ان@و@نلآ،اثومخلر@للباعاقي

اةماعلي5)ووشيحمله
الكتابيصت@حن@فاقرريةبخةأبكدبدعهت

(1)المماك@تخادلإعالايكىو@قمربى@خهفى@لصير

)تباععماليكمدمم
@لنبىعنعلما@لنقلأع@مهنبم:ناتومجبالهدى.طرضاولىوملف@ل@

ت...ألمحدأاتجتعايرم@م.ومئ)عحابهوعقوسلمعليهل@تهصلى

ثومنقاله:أت@د
@ف

قالقثد@لتسديدللقيخمايقرلالمقصدمحةطه

مدزأثنا@لقثصلهيخلصرانماشلا.لخديغمياحاهدوأوالذينرتعالى

ضعوكاماخوذودإبحم@م،ديهبمنانابا@هض@لهم4ألاعر@ى(1)

صاحبد@ذيرع؟ج@لهأىراكبهوأوضعهلص.ع)ذاوضعا@لبعير

كل.وغبزه.@لمكثاف
ء-



عقيح@د:غرضادبها@أت/مئأ%فيرمخ@اذايلان@@افىحاذ

.

شتاوتيمأن@ئرأن@ذهفتمام@حمله.صحةعل!وبنهدقتد@ا@ص

مأاللر.وجرهأ@حادفمح@بيال@ب@لاابالإعرعدةء@
ادانالأة

خآحر

وتلىأصاتاتعطنه.قاويلهمجازآأو.حععةآمااللاتموكععقبا@ان

اللهل@مالأزمةأنهذر@،نماللهتلىتعالىألهقئبضبعكهمرأشه

له.أقىلهاللهوالتقد:المحرمنهاحذتتجلةمدأ@يللى@لنهىوا

منممتنئابرنأنانطخو@ا@ض5وتمام@هو:-
@لخالاعربى...عدة

@إ!@تهال@
بعضعنطىلمما"علومجملةمىبلخسب،عر@بالى*

فتال:علمحثضحهسةكالل@@ر@اأدقض؟@

شرحا@فر@اتير@حهالأق)نلغةه!:أحش
مجسبرلاحهاو@الالفاظ

لأح@يحللأمحامد:يم@ا@
ءت،لم%

فىخ@ثأنالآخرموأو"إلقه

ح
ا،إمانكالأكاملق@وشقدماخربتبلظلمااطيه@إ-اذالل@حماب

فى

يعلىموومثر؟أنلفظوبئي@شمقا-مهاالعرؤنرحقهد@به@ولاذل@
أ

الا--.ادكي@ط:اإخى

يخغيم-.للعنىلااخاالو

تاط-عئت@أ"اعاشء.

1

3
ح@

فراءيةبهاكيمالمضق

يخبا.جههافيهلك@عياالآية

نالإعرإحا@لابد.باخالأفضطت.

للسة@ا@ا@نو@@ل@ء!
ملا.@ى@.@

أيقرألىجا@اط!لمياقف@سنقتاق

لهلاطالمربفأث:احاا
فارصا"بئقالوا@صيغ.الابنيئيفسر

يريدلأا(
@ت@ذكر@ما

تالماللثعنالثعبىوأبةسقض

يرلم--اأوقىلا"
عا"
م

ن@،*،.جعلتهالااللهيفسريهاب@رببلغة



المعظناتهعا@هضا-4ت4و
م

ءا-.0ء1صرؤنا*أاصةوو،لآكا".ي@*بم-ثلان

"ىأ@تتالما.:ا*:بم@

@.بع
فىالا@ابم)تقادمنلؤ@@نها--ث@@

تعالى،
"باماكمأناسكلندعريوم

ندءثوأنأمبم

ر@بالت@جه@جةا%غلطت!@ة:قالأبا@مطد%بد@اكماقيامة
ت

امام.لاتححعءا!حا

زل

اضققات@نإذا؟الاصملانالا@تع@واخ@:
كأتخافي@اد-؟ن@ن

@لافها؟!باشالمحنضف

منصمليع
@@

@:
الميع.أ:احة

ا-!@
خ.و@بن@بباقو@افىالمهو@مابم:ونلم@ادسر

4لأأ

فب@-

12@)خرإفى@كث،.ا.افادشها@هةمنكلرما@اكيبشاصض-ل.

هو-وبانأكوخفائها@لالةا،وضرحبحسبفالماا.*اشكأ.شا

-

اق@ص@@
"وطىاللاغةأعاتمىلانة@إ:@لعرمومن@م.

ت
أعظ
م

بهغهكيدتوإكأاإلاجازبقننهبهمامراعاةمةئةلابدلألهالمفر@رممن
ونح@هبم:يلايرو-!.جبايطءحازصانأنأشدا:@@لس@،قا-دعلرأ.@

لهإلىتحصولاعربئلملاحة.و؟وعضهابمن@لا؟ذدف.الرزتصتتامة؟

أ@اءتوفالا@افالم@علىض@لىإلا@قرا،@إسا@مةةذ@بشب
ممطتثلأكائ:ض.والأفصما@ضحشرفةأنأعاكد:اطد

م@ا@
ر@نج@ابمنزلة.@4،ارلالةءلي4اقاق@حيملأوكأقةالشإل!ررنلاتآ@ه

أسلةيئالعيس@ثغركحلا.@نصة@حقيدقيقةبحمرةمئربةليناءتثهاا-

المحمامنفات@دن@فى@غاوالاخرى@لقامة،معتدلةالانفدالقةد)@ك

ذلكسبإ@لقولى*منياوئلقلىبنالبفىأحلىلكخما
س

يرفلكنه

ينلافرقيقنحمم.وهكذا@لكلتعيدهتيم@رلا@،)يخام@بانذوق-

كلكهبدربعضىعلىبعماونففلوملانهاهصالتصأنصفيئال

من
علأش@منلبىكلوقاذ:باإلافلابدوكمو@ما@لكلصحجةعنله
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ل@؟لان@قادل@خيصونمنالذصقأهلمنيهرنكقهوأالحةرأصرباث
م

أاسضغلر@لذيئمئلذوقأملوإءأ
ئاىبالىطأنفمور@فرااليان،بعا

فالتامةوملكةدريةيكبذلهموسارتوانثر،تابةو@ل@وإطض

قالوبعض.علىبعفهونخلالكلامسرنةفىيرجعأنبنغىأواش@ك

@مفمركةحقمننخرىأك
@

بقاءحاء:أن/:@العجزمهوكل@لإاهرا@ته

اد@.@لةسيماء@@لتحدىبهوخومالها،علي؟واللاغةحة،عل@نفم
لعءا@كط@تفير@دهصفاعا@با:@لصناتف@سرفةغيرهوقال
وهىتحالى@لتهكللأمنبجما

غة.عقد@لب@وواسطةلئ@لفصعدغفا

اتا.وبال@-اش@بالص@فماتيحرفيخةلهلا@@لقرا@اتعاملثامن

بعفى.علي@خطة@هار-:إكضبزحع

مالاعلإمرهابظلةااكالأياتمنفى@لتهم!@3زالدينأصولالتاسع

يجبماومايتجلعللويت@ذلكبزوتفالاك@ولىتعال@قهعليتيس؟

ز.وماص

الاح@عللالالاسدوجهعليبرتبهإذاللفقهئمرل@لعاثر:
م

لاصتجاول.او

عضالحادى

لةالمنزالآيةمع@

عر:@ثافى

و@لقصمق،ولالنقأباب

@ا@"ة:
أما

.":"لتات

لعرفل@قفبببإذ

غره.منآإلم@ليعلم@ذ@وخو@اناسخ

عرأ@ثالث

للبهم.والمجللتفيرلآالمبندب@لأطاكأ-:بمأدا
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سعامومرالمرمبهعلمعر:اخاص
اضه-أ.رثه

@
عام:اق.مماص

أظه4رةبمامملمنبحدبرةاليماش@
3

يفم.أما
الدنياأبىأتنا

موءات
ال@

@
حى@ل@مأث@ل@@ؤح@قاد@ش.ساحلي@بثر@ينبر@و@اان

آمفنبدوخبا؟نرعباكا.ت-@سفصرآ!نلابم:لا@فرلإلة؟

فريصوإذامحن@،المه@أىبا
)ةئ@با@-آ@جم@تالها

شش
نحف@.

ىمح@كننثب@@او@!بةو@لكحاؤإل

لتطبال!طفئء*ا@لر@ثلوممم
ب/

لعا!ثئل@وسم،سيها@تهص!@ل@ثعقىالأ-ت@حلرما@واستادث

أ:دتقولوحمبةلا،عمثخكل
ولب@أ@يهسانةفىقنفلي@ىء

@ثر@جةاثاالأ-@رتكبفىت@لهت@ل@الإ:مملمنخلنحت؟

ز:أرب@ضروضلافرأت@اإذنلكبشحلوالزءت.:@لعص

ن.الد"شةورومالإعتتهادصحةا:4أر

المقمد.أ@-أ

سياقىتفملعئبطجدشا@@لثاتلالمضصليا@لاخالراث:المثا

فى

انم:
غلىا-للإقدوالمغبذ@لعدبد@@لعلوممنلا.لإتا

أعلم.والله

انقيم@ك@ي
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التفسيرأقمام

لت@يم
احن@لإخييخفامتعددةانجلرأت@تشحير@

تكونبجث

الاخر.إلىبالنظريخرهاالاكباراتأحدإلىباالأقام

إءممنجثمنإلى@لتفيرتنظرآنالاتجار@تمذعفأول-)

عدمن:الإ?مناةدا%واتاعيله@
ينقسمالاضتاربهفاوه-ذلك

ىالطبرجريرايأخرجهاأقا@أربعةإلى
"

عقى@لنورسنياططقت

ئهعاس@ابى
ةلا@هامن@لعربترنهوجهأو@ه،أربعةغسيرسا@

أحد4لايعدوشسيرةاءيعد@لعلوتفسيربهالته،أحدنتيكللاوتنسير

أضدأو@د،1،.ا.اقه(الا
سح

نا!ارأبىلإحمناط@ايمد@لىزا@ع.مخنه

-)لحال:تغ@يربحض:
إلى@لتفسيرقمأنلأعاسابئعنافررىأ@الم@

بهاقه،أ@يعذتلاقمكللاسهاء5منالعربترفهتمأقام:بعذأت

خاصة:ا.@لعلبع@هرووتمأم،الحروث@@من!-!يحرل.-
رقم

"يعللا

لتهرحيالىركنىقالكذ،ب،فيعدأدعى@ر"افداإلا
ا)رء-

تقسبم

صحع(1.*

جهةمن@لتنيرإلم@يخمارأنفز:-الإسث@بارات@ت5نافىوأما-2

@رنثهدقر3ن@@لطربقءتذلككانقا:@رشا@،@مر@لطريقراد؟إت

@أو@ا@ةمن
ص
م

استمدالمح@دا:وإجتهارأبائوممنبعيناقاأوبةالصحا

منإبىرينظآوو@لفي@نىالإلهامبماريقويهونبأنال@نقاذ5غرمن

نهو3:@لقللطريقنهكوبهة
الإجمتهادبحرثونإيمبأنبقالطرمزابغير

ض.الإلهامءو@لة:ب@لربقآو

ابم@طرىت@صير@(1)

1صتج@@برح@ان@!2) 6



-
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س@لما:بهنأت

ارعا@ضا

1 1
"

1احى-

اففه@).+ط
ام.

بسنوايه%با@تثسيرا(ؤ
التف

كأ.بالما@:ير

أى.باإهيروبمى@لن@لآلالدرا،تفيئحب(:ا

بسمىالإشارة،:افيفى:بايرونف@إ-(
ا@حف

الإضارىير

جة@تتيرءقإلى@نجظرآنفهو@كتباراتال!متانا@وأما-3

أف@ةفىاللنف@معقجردشرحانهكو
@خااللسييلالآش@ق"المعىم

وصالمفراتةىامجسبق7القرلنصالخفصل@@لتام
بنقسمعحلرافياحه

بليأو@ى)ب(ا@إيم(1)ؤصملالنإد

تاولهخححوصبهةمنالتفسجىين@كإلمطأنوأمارابحهاء-4

@رض@وع
@ل@@ل@-آانمونوعاتمنبعينهما

ريم
فرعإ:أذككنشاما؟

لأح@واأحقدة؟
وصو@.@او@ك.نيةاوراحدلتلاةخاصأ؟آومثافى،@

@المركرعلذلدمن@ت@كان
ياتا@رصهإ-ا@ؤاصتواخ@ضحا

منإد@لتفسيريننهاكأأممانمولتمددةمرالنعأ.مخيرهفى)إوضرعذإت

بم
ى

إلى@لنصبالضفمير@لقثسدتيمبأنوعدمههفا@ل@ناولاخحوص

عوضزع@ءت@لظبقطح)نهذق@لض2
نض

ث
الإتجارينقمبهذاودومه

4تدلءإلا4الآثكذكالأنحمىإنما(1)
س

لائماظاامر@اتص

ث
نيم@لثى.بلالآية،اهرل@اصرحاليسإفن.@@سب؟فإئارةإبير

الله.شا.إنح@ينبعدنجؤهل@سيا-ية؟)؟إلهتثيرنق

معأممامغلقاكثفحهاحلمأ@عرذمق(2)

ينبىءحمافىذ@كوانتالتيئالمبالغة
@لتفعيف.تزى@مات
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عامتفلا.(1)تسمينإلىلكت@
"

عى.وضو5تفسير)ب(

1 س@ا-أصانذةم..لالمح@100@@@آ..،0
-@@مد.لدبعفى@هنو.-.---5

@سرإقمار@@ةمقبلى@لتفسيرينفارأنمهآإتجاتخيرةا،نةالآ*فى

5وأحد-قالهعلىءأدنا،ث نونتهيض@لقائلذلكنأ؟1

ممقأكثرقالهماالضنفيرفىبوردباننااثعلىيفنصرألاضبم.؟أنيم

مقارناتنسيرأأقواكتنيرمطاقالاولمف،
21!

ثالأوعد

به:ل@
أحداقاله@حتإلىؤثاصاحبهالذكر@ينيبا*الجلء،أخاسه

تففى@لا@ناط
مصمفرينالأزثنى:@لقرا@فصة@

حمكريذعددين

/1@

1ينح@@ةلا@ناد:-ذ:ة 0 0 أ@ا!كما...@ليفةرعباواخ،0

@الإعتارادذلنو@كنىذأك،إد.أصباهندزتى-إطرعبا،-:!

بر@
لا.أوانتفشرالايخرءتلنرعلهذاإخديةإخبأبماق

رى@اكز@*"@بلإنارنةر@الهعئإفىيخهابكا؟ا!أمحا@@إيم

بلنيا،ثا
ص

بورصأ!إبىاؤسمصماك@
أنبروناما@شإرأباللسألةفىا

لنأوالاض،بالبح@@فلت@تدفاكوأ@بىئتةيهفلدنسى@/@15

@آحر؟جامبر@ى@ذأ!وأنابخى،ىبرأىجاءتدحسذا
للنخمىونج

"ر@-@لص:تحملةأ@صكئرأى؟من@رأبم@انار*فىكير@ن@الوا@

فىالرحونأخفقلنا،بماف!وكأتللإتجارمذانىالقرلنطيللافإنا

@لؤفيق:@تةب@وفنقولالآنفقىنببهاعلالمارةغبارات؟إ*ائقمةو@لتضبل

لعهبذلكحم@(1)
ث

مه

"ن؟3@ت@ر@أر@مومه@لنصويهما@كل.فيخ

فى@اب@لغااسر@
ليرحأ@ا،.بمتناولمو)@هربنخ@

ا

ارإلأفح@

لى.أ:عندىالأرلرألوجهفيهكحثفىمونحوعى@ءل

(3)!@
للفونل@

ه

عقدأنهأوئرأبمأىبهطكاإ@بينفيقرنقد

ذلاى.يخهنةازومومقارنة



صىلا،-

ى.@

"

حرفا!انمقض-وهوالإعغباراتهذ:وا@
"الك

حا
ت@

بم
عج@اث

أ!أقام.ثربرةإلىلمنبرضنهما)تهرضى
@

فت@
صأدش:يهى@صرح

@اصر.ب،ت@رفهإذفافأ"!ل:فطبعةألا@الأفامتمكتكيما.يفماالله

انذىؤيو
لساكم:%إلىيخهيرحع

شا@إثت
تالإتافة:اء

أ@.

لأ
2

ميلتولى*أ-إ@ها،مياتوم@سعانيم!:صر@ا@سرلىف@اللخةما

ة-4كئ@نعلمتد:@ملجا@ألفا@هات@تتفض.ماكل@ئممح@@لقات@ك-

@كانوإنواليتينليتباالإستتبادلائنخ:وأأراح@-نحر
@@

@ا
اهه@خووتلإ-5اللتظالمثيتبهى-أز-@يماتبلذلك،بكف

-

المتصعلىجبلدكى:محلااخافىفضفا@لنالإعراب:-أما
.

اللإتمط@نقا@يو@بسلماعامعرلةإلى@را!رعلقيشع@همحماء

ج@للصعى:محلأكن1،،
لامجهواللحن،على@نفأرى@بسلمءقتعلحه

فىنقصبهنةأ@@هبدس.@تمزدب@وعا@؟@لأن@ألمنسر/

ش
ص

رااج@@لتتيراتءقفا؟فنك،
أ

للففسيلدنسمنلىهنا@
ت

اللةتجاشليى@لرب.-يسانفىوردماعلىئب@@،

@لببتع@حقهفئكئلا/@دزبن،%@اسقابمنشى.تنمير@ات-ومغ

المعيين.أحديعام@وهمثتر؟اللنظيهونكأةنها

فةالىصرالافهامتتبادتماوهبجهله،واحدي@ذرما@لا@النات..

أت-امئ6ممنا
ص

الاح@شرأخ)قضمنة
تفظوكا@الترسلي،ودلإئلم

"

تعالى.أظ@مرلدأنهيعلمسراهلاجليااواصمعر@ناد

بلت@@ذا
م

يددثأححداذصبا4،تأ؟تجبسولاحكه،نخاتولأ



)فاعل@ألى:تكلله@قكلاقوجد
لهيك.ضرلاوأنها@ته(إلاإلهلالنه

نلاثاتإلا،8وللنفى،اللغ@قمرضومح@لا،رأنيعامان!ث@جتة-

اط@لالمةمذع@فى@وأن
لهمقتنىقرأنرةباتحرممفبع!محر،:

ماميةاط.ادخاصاإبالاوامرمنخاو@كى@نو@لزكاةاا@لحلاة:)وأقبز

@الأ@
ةر:

ص@أنيحلماوأنالرجودنا4
باوجومقصاما@لتربرجئنلة

@لقمفاكلنءقء01نباأ:
ا*

تأت/أحديقدت
6ألفاظهبمحافاللابعى

.3رلمنر.باح@@أكلم@لراء*لأغ

صبأتيمجرىيجرقماؤاتعال:اللهإلايحلهمالاأخه:@لا

قفيرالإرحام،:فىوماة@لجةولشالاعة،:قحامالمتنضةا

لرصساغةث،اطأملعند@قرآنا@@متشابهوكا@المفعحةرفوالجرسخماا@
جه:ألائه@حد؟قفلمجصباكإلاذلكإلىثصارلملاتفسيره،فىادلالأنجى

النبى،ت@ياتأويل@إخترووقنصإء!
إلآمةإجماجيمأووس!،عليها@نه

دانزغا@اشلهغلإنا؟الجهاتضهوو@قيفآثيخهيردفإفا!تاوبله،عل

بوأ@ه.نعالى

قاطا،4يرلصءرتالشىحوا@عاط،ادا.-إلىما@اللا:وا! -

حع-صا.

جط،للؤولس@ناتل:فالمفرإبى،نجالماإلىاللفظصرف@مر@اويل؟@@
لآح@ااشباطوذاك

العحوم.وتخكضلمجمل،يانوم،

دو@لعلما.بحركألاالذقفم،أفكاع@ثامعضلفخ@وص

ايخ@وأتلهمليسشرالدلانل،اهدإعماد@اث:وءا@لعلماءفي،الاجا!

ماعلىيخهرأحهممجرد
(1@1ء@@يانه،تقدم

لأر5قال،بمااتوفى@ل@ابه@لررفرانحفىوولهرلاحص@ومو

1اص%(1) 6 1ت4



-
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فىوماالعيثرلوشاوالاعةبى،فرأتع@حاللهء@!يرححمهما

جمغأنلنامجتفىحققناقدفاياتلنثابهاتتحتالارحام
م@ذلك

لا)كذفىلا؟7منثاوأطلامثابه،
منهوالمنباثوللراثنكإلى-يرجع

متثا@سهبطححرطلاقا"،عد
ا

لدكرمالي@أخرىبلىبهمإتبل

ابه@لتث@وعفيطلقءلباأنحتىيحمأشولا@حثريمء-قفى@لقرآن

خالالما@مرآنالة3ياتوصفمرا@نت@
فصكاحسماعنهااج

أنأبضاثاذلكفىحننهاواكر@ته؟نفصللأعحنالكأص

ا@فىارزيئ.
@!

ذلكفىأياح@-.وأ@المثابه،تنيرفى@كت@لراانأ

الظبنة
ايىنتهقاخمدنلإن؟الحئإ.لأذلكأحسبلاآثيهأن@

فاك@إلاثاقمداناأنلرلاأنه@دى)وماكنااناقءت
لاط(محنقةأصحلم

إفسير.العارا،1وأباماممنص@

آقام:@يمائةإلىاا@خ@س)ننمنجت@نفاحوالذىأراتهافناقوأما
@لقولئكتصلفإنابايبمائارو،وتميربادأىيروت@ر،بالمات.تضير

ةإقتكاهاف@لىالاتامتلكواحدءقكلصانفىكذلد
ل:-@

تشتعلاينوالله

وصادرهلمأثوربا@لنسيرأولا:-

@نمسلإ-أءا@اة
1؟1ا

ؤور
أ-إلنضإبرآناتنسيرألاظءتنثءا؟2

@

مآو@*4اتأرءتش@
فىخولثحا،@نء!الابةمكل*أوجابةالص

ث@صتحتهيقهيكسأفى@ذأ.ب@نالاأعنىمملاملأخل!@ا
اصأذ@،

@د:د:تظ@
لارأيتئرر؟باطصير

لرلحة-خرخاءط

@ير*-3ال@شة-2@قرآن،@أ-
ا@همابة.م

يخه.الآفأ*فلا@علألالعينكلام،-
-

ايفير(-4)م



انشانقرلنف.المتادتدل@أولءتأت:-؟اننهراط:ا@المك@-

لاقالإطعليمهاخر@لشيرأم@مرة،ببالمأثرراسمعر!مصاخىأممر

ذلكتطلبأنعيكاتفإماثوغا،أ،آبئث"@فخين

لل@اخأصبلابدذ@ك.نإضاوتجلتننسه،اقنزيا@ت"مانف@هلأ:

@أعل!يخره.تعدأ@؟أنادلأصا@كادءكا

@

وانجاعة@ثن@@أطةةعد@ا؟

منلذءت
كابمفتفىعلىأسبرمأق:الإطالإضزءبر@قا@أعف

ف@إنطافىفايه،سن@/المه،
آ

تثتا،طد"اك?فى:

نبماتأصاء:،د،دا:-:لأأ:

@لىرول.
ا

اوحر@.أله

اتوأز-،،فطنيبا@4-

محا@أةتكل@ذاظأ
@

الأعلشتشاء:"اتابالكرورةالديناض.

نلإفد@و@إزراالادث
ا

لايمكنث@@و@@@،ا،صذال@ان@هيقومءأ.إد
أ".الا---."أ"

تفثسا؟.لةر*-ماصزالإذ@(.أ"الاخد/" .

ط.
"

وءءع-.وء@ا.د.بى-سءى-

يد؟@عث@الإلببةا@رنجسواغبهلة.من@كخر+-اؤ*اا1لم

ءد-؟@ا@لا@ااتماد:ناع@الم.-:4

إ..
@@

@ما
ؤ،ا@

عر
ا

أناالؤلهمن

6@فاةء:
أاأيهاة!@

شلأئلىإ.اق:ءكأ!أآممان

2

الأ@روت

صى.فننازعتمضافإ،@،س@
بالم@ترمؤنءكحم@واك:@لر+أ@ته:إلىشه،

بلا،،نا،شوأ-.صلك"الآيم،مو.

من)نأضألرفييرى@نئلششلبعيمإيمساالقرآننىالاظروإتامذا

زآخر،؟بشدقدكاىفر/.نهارج.مافىىفت@دلعفى،بنههتفير

ي@،نصفي@لذى:2وا@ا@نخمصة،يخ@نإذى@ا@لامتىت

تنبره.نجهذص@لذىوافيبيانه،ي@دذى@والمل

رماتتكلفبهيرالمجيد،بلى@لترصن@فىزاهماالأولنلىلمظهرفق



-51-

ط@لل!ووطنهانماص3شاالقرثؤءقفىاراح@ة@لقصة
لآاضاةو

@عى@نعام،ا@ثات،أمث@ةتو@الاخرفىليىمااتجدديألحصان@ا
"

@ذكرهمابء@ضحه@نق@
فنفنال:-الاتتهانفىاطهرحيه@

نةأ:قبأننسمتبصقيالمللاتعالى:،@دولهبالثترآنخصماأثنة

ن@)إفانعالىبقو@هقرو.،
حمنتحرأنتجا@تموضء@عالم@ك@ناتانمزجي

إيمفا
يضعقأناقأجاالاحمال)ورلاتكوا4وةعدك(عايهنءتم

تب@كانمصالميةمنخىوألىم(جتةاإعطتصحمال.ت(إ
)أصل@ه

د
ج@3

بترلهامداطالد،ومىللب@رة(يمم:0ءأ1صاما@ه@بز@:@

م)وآفلهلهوؤ.ممفرحا(ساأث
-@ز@لا،قفاكأاقاكأأه

@
مها

به-(اقلتفما@ما@احء!ص)نا*آمادبقولهضالآي@.شي@ا-.(
@صلدد(.نة-بماطرأ@د@كق@ا@لدر!أفوأوي@زا@)رلهوةلآ،لآثا

افاؤتولهإحذلب(:ااتءقالمححه:ع@مانصف@)ف@ايم4تجرأ

لدمان:-االإت@ىفىا@نشرحمةطىا@قال(1)
يشكرقلم@

@)كل@كر@بسد@بهلعي@ة:-ضيرحصر،:@دءقايع@ال@
ن

فإن(!@ع@

ح@صه؟إ(*اشردعر!تابعةأؤ
تهما:"وآىوأكف)أ-واأجمرن(،كم

عر-م@تىبهالمرادفإت@ك@ا(أتيهلىاتقاط)و@اذقوجمبسا@كر

9ز،ليا@ب@لاح@:نه
1

أ@دسفك)أثب@!
اال@%)إالترل!،ت-@

@

1آت،
صا)شلذ@اضة(:أرحا@اتأواشاتالعساطأوكيلر

أ@لى-اأح@
ش،

الهيض(إءبء@فا@ال@)و@نجات(،اضدأان@لنمهء@اياد-(،و-

ان@@ماضةءق@تبنياق@ا@)ثلآ،ايلأث

0ض.ناتأيهم ايلاإلآ،(01

احا)ءحا(و)@ا(و)تثا(وهما(.ن.ة-نيا@ايا.والذان

م)ان@سنى(.اطاءالأبفللأتدص)اباسانحوعرلاومهوأس@فهاما

د.@5تجدوياوما
،@

ان
سل@)من@@صت@سببهغ

واجميم=به(.ا@كزه
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ئهايمم..(علإيهمإحرءتإقولهخص@للما...(ستأيطابما
ء.أ.

(1)

الملا@أعى@إثاكأمثلةوء@
أدتهرح@هذكره@انقيبله@الذى%@3،

ردحمائم:ثرووأوبصفةمثى.فىحمإفالنهآتالخابطفقأيفأ

جا@عدت@عاطذلدإلااصهإير-!@لا@يمنأ@ظر@إت@طات

منلىبأوهماأح@-إلىردهيمنغيره!إليهيردأصللهن@؟و!به5تقد

أفلع)فدنحربالالصرفأولافىاللهيوصمأوانماشا@س-

الذين)ةمحرالمصاتواصمين(،اك؟اقو!ر(،/؟للؤسز

أ@@ثماكلأء-5!يخا
@

"ألجعخكر@.:احلى@لت@بألوالصرفاق،

افيئإلاليل،ب@هإنساناكلأىخر،لئالإتانإتبجع،،صأى

)إبمأو1،:1
ت
@شاقفة

لانأف،،،لهمانقلفلانحو،و@لهر@نفى

فةر)فافىفيهء:ببلار@ابهسابذلكاننه،،،خزرناعتإ/\حئى.ء@

اطفى)أطجدلافرث:ولا
نم

@.

منأحدوإنصكى،@لثرطيا@وئ
حىفاجرهاستجإرك@نرك@ين@

يمع
مكا*

ر@ط@إ.@لسا?منموأزفانحوالامننلنوفى@اقا@ته،،
،@(

-@.16عر2بمء.ا.

.17اص""،1

علالدالالمطلقللم@ر:،نفىفىا@تهحمه@ضل.تال@2،

و@وحيدبلاالماهة
نجدومتىقألى@لفدلمياطاص.معل@أم@لعد؟

علللطلقيقىبلواالافلا،إيىصيرالمطاقننهييدعلىدلي!

ء..1@لرب،بلغةخاطنااللهنصله،تةعلىوالمميرإضلاقه

.31ص2بم
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جكلأ@علدص/فى@كال@لتأىل@ل@ا@لأر@@لأض.
صةالاق:وأفرة

فىتر@ه:.

ار:رأثإ
ا

أحدآحضريذا2ة"باد:)ثلهرتر(3مىلع@ذرى
عفى@لب:@لثهاضأطكفآ،،:م.عداطاذ%اشانة@لر@ح@ينالمرت

دةانإتلم،تبايع@ا،إذأدواونسم@فر@هفىوغيرءا
افاشددإأموالم@مأليهمكتم

ءت@ه،بة،اروصير@ثوثلالجيعرطو@عليهم،

كدلدونيأتأ@ؤجمااثاليقهوإط،ديئ،،بها@وينيرصوعةبد

ةفىكاسطإغلا.ط"ثوكف)ك*@.وبعد@رعةمماالمرارلةمنأصال@ا

مق@لفتل
وإكا@ةت@ا:رفة@

@

رال@*يئ.رياك@كفارةاقخ

إلىلهالضاليمايدفمانكلبركذ@كقةا@كففى:لج@دق؟أنمنلا.ث

1ةة)ةا! )دةا@ص!/1أحاطت-:/@فى@ا:.زصااعاي@ص.1 س.@ء.بمرء-،-كا@@-،

عئلميرت@دصقكل%@لهفى،@غر@ل@يهلبالىت
وءهءف@،فيمتدنه

3فىوأطلىالآية،
ءق:14)@

يموتيهنكلتهله،ت-صبضمانبال!بم

"بالم@الىأ
ح@

فبفي@موا.تنيماتوئحاإمالاأ:ثا
ا

الجالقحمل

ةكما@@@@@أ@ا@وءرزلامجسله"@لحلما?ءتاجملأخ،:فىالمحدات

@بعو،،إفى@إجملآرءبادعفى@لتيموجمنىو@ل@بن@ر@لثلم

فبطدغ@را@إل

بمر@@لعمل
والفاعات.كمارذ@لشافئبامبد:دنقبو@لإاتدها.

فمافبصادر@@فا.:@ان@ل!أ@دلقكعارغأزخ:ومفى@بقبالتووتقيب@

@@اضاتمحلهما@هلاءج.ا@عاقاوش.م@@زعصتهء.إحطا:محا
حدين

ط-د-ى

أخرهما@ش@1،5-خ.يهلىو@لاو@اخحاحينوهما@لنؤ-

@ذكرهماي@انهلت@لذىا@ا@،1،أعنىاخ:ا@سحاىء@%
ب

أباالمجما@كسه..@ثدر@ا@تهكذالشقرحمهلوظ1،5
تص

ح=
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بتأنهجراتوفىطما،لدأوودفا@ح@@قرآسافى@واغر@-ه.لاأ.ث=

@لا@أصحها@ىأقهيرملا

ل:ظغ@-2،@بخا*به@ما@بااتالم@

ضوعفرشإنهحد@،إذأ@لليلوا"عرألىالاشترمنهاأسبابا@لال!و

موصرء@@@فإقنروء،لائ@وأد-،،؟لأنجل
@

أووا@طهر،.للثضع

ةعقدعمنهماي@لزفانالراثوحا@يحتلالكح،محقدالت!@يع@

ال؟
كأااغذحاو@هاح،

و@
وعن،مجتقت،يهحرهتأننغه

"اخلافونها
اح@دو@ل@الثفببالطميم@!إيىنحه،@إصحيرجع@

حكه.ونه،
ت:
صيرد

دووإلهضيرحيهإلىءأ@كا!يرن@هفىإىأ

@للمفمالذى@مرلح@ط@الل@@أنوالمعنىإلى@للعرثهويخحلاظه
@@

الإمماطإلاقالعلملإي@لألهالالع@حملبرصيموجد@وهو@يب

أل@غفىواراصخرناشلار!نحووألاحت@افطأونه.
ةحكو..الفسطالةشبهاشو@يق@رلرن،

اكل:

@ة..
ةكرد(@ها-@

ن@أتمودنحو..عمالألات
ح،

أىءقي،سشلفه،آنى"ضا،ضيسهأكا
نا@إخق@-نادما.،ئ@كصه،لبب@فاعع.

م..
كلهلالشنص،خيرأ"شأ

@وأجاطراماتطقرلمبئشقتءق

ص،
مسسإطوأ-كألمإكا

يسأواما،،نإ-؟
نتأنثكاا

عاكانكلىةبأ!@أىغ@حااحفى
حمق

أصاإعليسبا،.أىلجح@نءنس،لضقاكومما
طنىس@ين،

للضمحر،الخكاهرهافالول*لوما@لقاصعالتكرينوفهاالياس،
يئ

@،تقنلمنفراأسصضه
لرلان@سوهر.1،819ص2بمء..1

يكنأاذأرابكث@كتفيإجمالعلىالمجلبقا.جرأزنييصحيحه
ا!فانابالعمل؟،الىكنفت"

@بم
ظات@منضءبقاء@خدنا

ب=



ه،--

ففقال:كمكالاتقان
كلالمت@لبإتييقع

ا(
لهتوبد@لفجر(ن@)خكر

)فإنعرأحرى4فىإومنفصلأالأصود(:ليطمنالأيفىلليطا
لهشكل@لاةطلقها

تان()@لتا@يماق--ولهبعدعره(جاز.تنكعحىبعدمق
الكلتل@ورلامابفهجمةأ@تكلاثالن@@لطلأقبه@لرادأنديلأتفاكا

ثنا-خهفىوددا:وأبرأحمدأخرجوقدفى@لتللىيئ.جمراس
د

بن

رصمىيارجا@قالقال:،الاسدىرزينأبىعنوغيرمنصور
ألمه

@ان،.!@شص،جأ:قال:الثافة؟فأينمرتانت@لطا*اللهقولتنرأ/

وأ-
ق6الطااخه*كررحرلبارجلتالقال:.أن@مرلويهءتابنج

اك@قال:!فة؟@لافأينرتلإن.
ل:وؤ@ن،.لإحطخأوسوف@بمش

أناترثادؤول:)زرعل-دادك(ربهاإلىنانحرةم@ذه،،)و":

محطلاالابح@ار(لات@وكهاكقوله)دإرا
به.

عنحوأ-.
-3@أيةارشألهء-اقيىأنه(3ز@@

أ@زأ

ح!آلدت@تنج.كلطيا:-أف@ءاد،فىفألستفنالالأبصاد(كهندتلاا

احتفلا؟أصإجما@هعلىوالمحنة=

د.الجيو@ته

أصهإخاراابضاقذلك

ير/1،0
@صل@واخدض!4إفىلالل@عضب@يلىنممالالىملد

رى-يذكرفى!@ماالآقى
ا،اتحدله

شلعلتتطأميا:را@ع@

إ+أفىالىربهىعليهنبماما
دأن.@

بتضأنإما3،،
عهالخر-اونويمم@بسا.س@هتكلأحرحت

أتوإماؤث!تالمطأنستحدثابئإصف@لذى-:مردى؟ابن@الر

علىتطقه
ا

"لللمبناء
أ@س

الا@لمذاالخرجلنايذكرا@وىأىلم@نوبم:ل

@عىءبم
مة.
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ظا-1@يمةإ-.!-

المية..،3علإ)حرمهقولهفسرهعلإآ،بتاىماإلام

ألم
3

و@ة.
مإك،:ما4،1

ألى
تولهفمره@،

@

اريئأفاثأضراذوعا
.

روةالآبةأ-أ@@000،ما:آشرأك.ما
@-؟آد@ة@؟أ،

5

0-

لرلاذا4وقهاأنفنا،ظلناناقالاا، لسرله-4@د@

@هوب@ألملأنق.@علاكض4فىآ@هه@ت@لأ،ظ@.)غربتجا

ةأ-:.
ث
ا

ا@ملنله.العهدهنايانالملا.قالبعهدآ،أوفدىب@
@لخبرسل--وآمنغةاك؟آتيتمة:الما"

ك@لاكفر@دم،وع@)عهىفذ

@نا
صروقوله.@غ.آيهم...،

قىا"بيهضلر@م،ستأ/أيين)ط

وفكقة
ألارة.@لنبيين،مفعيهم@ته"أن@مالينييم

تزش

شا
0

وهلمح@@ه@تفيرء-دبهراي@الممأعقلهامر-ا
ة

مع.خليفة،ازرضافىجاعا@إنىالترة.
قدلكبعدفتسيىهمنجا.أ

لذثإ-.اخطء@لاص:ارةءثو-،ا"قروفريته،؟آ3نهبهرإبلقافمم:"

ء@اععليه..وأنعحتابهظآ"أنم@!المذق
إ؟@ولأ!@

الىق-@نه:أ
لهقر2،

يات)رالذصورةفى4إوتواكها،،فرج.وطرامهالم-ذنمىالحماا،

ا-.ص/ا
م

ة@له.لى.-..-"جا.ماا، لىصررمردلرىيصيرد@حسصءيم.--@

4وقىتا،ها@اس@ظةفثر،
1

ثسرسفىء-اإلناأ@المزءا،؟رةفى
@*

ل،@لرءشنء.ف@ص
خ

أ!أففسبر@منماجا
4علإسبأنهءثل--@

ة.@ايهيرالمثلمقذلكيخرإلىاللام

ةرللذكرالايةهيالدينليومالمفسرةالآيةلأنالآياتبهمراا،ر

لاتملئنفىمالإيفطار،:خلأممة.فىعزقانلألهقهيكىالايتينهاينجد
الآية.صئا،لنف@
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حذا@ل5إدخالل@وربما@ع
ا-نما@ح

بانأعى@ل-@

طانفهأدخلهالمجمل-؟
مهم

سماش-ااسا@@رححهغىإيى@اخانظ

لهبة،اللان@لد@مئا@نجما@هلأء:من
ب

@ه."أ!لأ@ة+جاكه،
ر.ممه@ت

أكثات..
@أدبهرء،:!@لوفر@هإغ،

آ@دبسر
تللر@هبشرنيبما3

فإناأغ.م،طيمتأنع@انيصرااطشانه،عزقى@ه15،@ح@000،
خسما

عيئمرا5ت@بمأطاثل-نةبا@قطما،اقبلمفامنفيهق

اشهما@ف!المواب
بمعنيخرجلابه

@
وةقدكعمات4)

ح
يا@نة

ذ@دببببركلهاماودإ"االإ-كأأك
ىا@وياقإلىش@ف.@اضلمن

المصاكا@لاضشمرنيالالإ:سبب
م

)لتهطجاالحافثلقافىكللاملك

انمصللإجمال%المستتبعالاثزاكاءفإفىاه.
م

*4فىأيهإ@لتنيهلك
م

)مذ

4اب
"أعمق

محنو!أ:عمع@،يممة،ا،،نللما@فظجاونبملن@

ي@؟دو@ه،فىالمجروربا@ض@ير@هلم.؟الذف
ح@،.@كعقدة

س.أ@اخقحاصتنكداكوح@ا@
ا*سا@لوالعلا.@

خ@-

فى@ضابهتفهىاى@ب؟لحافظبا@تايف؟المب@،-تنسيرتما?

يعنىءادلاوفصرمإ%عمواقرآن،؟مبهماتفىالأفرانأمف@كات8

با@لهقاثما%تطبهونهابا@،بيا@عىمحدلممذا@نوعخروج

ص،مجديةالمجملق"مخموصة@طاتةدإق،1عنعمالامرظية

د
أعلم.)ل@ه

و@لنفمبر:@@@لنهرأ.

جيضأنء@لا
بياناتجبلمننما؟ولاشماالمفمارمذافىقلنلوحما

عىنسزيلبغى@نكلايد@نمخها.آخرلبعضالؤأحاتصضيانإمجمل

مهمين:لمركأهناإلهاهنؤن@
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برنيفرحتتامذثلفىل@حدثهينمرونممماصيرينان3@مما:أ:

فىثيصلعلا@لع@ثماف@لقراء@تانفةءتصاإدتبم@@كالل
هء@@

@لعلممقم@م@المجالمذاف@:فىسماولابهالاخذالواجبلكحق@تمعايلاب

فيي@ال@نبملححتىنص@لاانسى?.كاءقيعدأننوالىت
مقإنه4

بالفيآقء)تمرآنانكلبر

مقطانفةإلىنم@:ي@ل:
هذا@ك

منمولماثالانهنجاخذ%تع

الابعدو@ستباين@ا@لس@يلإيهوت:@ا@ا@موالزولرلأخرت،ةا.قرلؤ---

ا@ات
رع

بالسنةلقيقمر-فماوصايهوهباليهة،ؤ@همخنمما

تم@اان@رحضبة@لصجاالصشاأو.مما
الذىجعتبنا@ت@ذأ..اننإمحيم،

ثايةللاءس
ا@ل@أشزإبلانلمق؟صظ

اختارهماعدر،ش@زوكلإصمع

ظرحيهفالجمطويخرهابىااكأت
بعىسادس-لىكأ2

الحأشءت
ءا-غ-ا،@لنفسيركقروجهعليأتا

أخيه)روق@صأبىبئ
)لي@عباسأبئاصؤتمنحمور:بنسعيدأخربهاأم(مماأختأو

يمعل!
مربمنكما،تتواأننجاحم

م
4فى

اصم@
ى@رخر@جها@ل@@دج(@

أمة@مكمبم)ودبير@لزأبئوترا@ة
وتسبا،ونويأصيىا@@رعرنث

ىأدرفاحروقالنصابههم(ماعلبالمهنثوبشحت@د@ر:نهرنء@

@أخرحه-.فسر،أمقرأءتهأكان@
ر

ىالانجاروأخرجهمنصوربن

وجزم
الا@ءبهم)و!يترأأ@ه؟أداقاطشوأخرجتصهب.لأنه

كميرلدخولاد:الىر؟@هإل@:الا/قالل(الدض:دألردضوارثثا

ةغلطدثلمعنىشمااط-مط
ت

4
ابنقالفى@لقران.قأدخلهاةالضبعض

إيضاحماالقراصاتفىللميرنلخللمأربما@:مه::كل*اصفىالجزرى

محقةلا@مربىانا
قر3/3وضايهألمهصليتلقوهءقإصانث

"

آفرن@م

بعضإتيتولويماءقمعه.بهنهبعثنياورمماكاتالإل@اسمى
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أرعمذاوصاؤدققال:كدكذب،بالىكأاة@لقر@@سكلنيةصك@:

المد-أعنى
5ضزرتألينها@ن را0،1

5دالم@الزآنعفائجفىآب@ءيياطو،آخر:،مرضعفىوقال
ضا

ةعاثأيهاكؤا@معاإتبيينةال@ا@ى)ءةير@لفرنف@ثاتة@@قر@@
حفصةو

أئاظ(وا)فاقط@كودسأبئا@ةوقرإعصر!احلاةالوسطى)والصلاة

5إعب@داللهءق)فبنجابروحراع@ 1
لات

لى
ذيذهفال:ر@م(غفور@)

ا@اعنثىكان:%وثن2للةمفسرةتصافشا@طهافوماللىروث

عارك@الكحالةعنكبارى@اتجنه@!ف@فبحن،فى@لتفبر@نابيز

مقيتطمافاثنطوأقوى،التنهيرمجردمنأكغرفي،ؤالقرا.ننىفى

ث.)تموبل،@لاجةلآ@ةصرروتهذء@ط
لىفىبهااعنتقص@ل::ق

و@را.زاندأ@لى@عنىألاد،ت.قراءةصانببببل،@للاتأسر@ف،

ء،أ.دةألى:

ذماأضفإلا@الرآن@رم،)تقوتالميا.يئقا@ود@؟

اقىؤ:مقأيخا.قل@هلالذ@ثبهوتنضىالوا؟خعيهشهدماترفيفي

موتفثسيلا،:جملةجمعه
شفة

اذة@!@@لقرأءأتتلكمئ@ئئاأنعلينء@اث

نهصلائدواعىتصالالعا.ثبذاكلبى
ا

مالتالىباو4
وسح

لمحدأ

صبحد@نمن@لمحابةمنفة@؟@@إطبئ@نعنفنلابها@@را.@يهملأن

رصمءتبد@ا@!
ذاته،الممحف

ح@
اثالقد-مفىىءتا-بهابترأأ!عك

ادياعجانبمناد@ى@كجبة@نر-اءق؟لرىأدتئايث.أط-ئ

ص
@غت

ث
المجال.هفانكرفىأمثالماالمجلكلأنلا.

كللا.صالاتقان-2"ا"

.+82مىنفى@المدر2،8
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عاى،1رهقصدأ@كاواءاط5ا@ا"ةإ؟!ىايه@-
ل

صاعحصىءت!@

عنكدمشدرفىآ@طاأخرجهفقتموسلما@تهءا@هصلىإلى@لبىيشاث@

أبىالجلوىءنعاعم
@كأنرةصه

عل)ءنرأوسلمعيهكلى@لتهبئ

أبؤير3حدي@مقأخرجه-لذلكماحان(:وعانرىخفررنالف
أعن(قراتمنلهمأصم@نضتعلما،ةقرأ!سلمعل!:اقصلىأنه

ا("

جايم)لتهدقرأملمثعل!ملى@قأفهعباسابنعنأيتاأخرجهوما
حبفآ(أنفمنلثل@

3150))؟ا.@@@

كذاكترآناركا@يستبم@لقتغسبافقث@ا.نرنوإن؟هذافإن

حفألقينهى.مماوإ.
اعلإ--اقضلىإصاإلىز@لف@لمحجةنةباير

بقةادالآأا@ل@اخعالإذبقه،@لبفى@لعذ-رأتجا@سبلزأددىحر

جميعءتفإربالجلةسا@تهه.:فىريبل!فه:قركمافي(تةوألىث
ذا-آوا

فف،)رزهئة@لا*نجاس@ا،أعاءأتأيلأ@كئءدك1)
@

ة(ق@@له

ن@أوواجمرعن@يرادأنبطعالنىالمتل@ققلم@
@

كل
قببا@-هء@

الم@المشزك
والكلححملينو@حدءتبهصيراثأضا)@اى@كماالف.@

في@سإا@اومحالي@المهصليف.؟نالإجمالأمنأ.عاكالإسضاذال@ببنيه

الأبهالمن
بم

ما@كنل.ئثنىعلىفثرهامق،@لآخو@

لمااملةدغاء-@بض@@@آنزآ(@طة!أنكألكلا@ىءإيئ!2)

اقممنن5
و-!عيهلتهفاباتنفيا،نهانوءا؟يسا@

وكلثثرالمحمالعضإياءاءابتصردالإجماليخهاءتما
أىالأقم@ه

@لعا..بتنح

س.أ@@الإنقان-أ3)
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فياد@منلإجماعهثءتيمىصأجمعالف@@ثاذمن
@اءا!"واحف@

م

نه"شى.عد
من

أص@لا.7ن@قر@

هفهأمثالفىتت!اطمبةو"ضأبز@تس@قممنحدينغى،ئاوإذن

ظبتإذاناماألب@ة،نينحنلماقلفى@فهصئآيأخذ@نالمهمات

اك@لمعحةات@لقر@.منلذ@ك)ثال
ش@.كهزيابؤآنتهاواترقالمفطرث

منالأ@فبحذثالديئ(م)@لد.%رابرث@قرا.
هما@

ءتاعمقرا.مع
يبو.بئ-)يماخمطوا

متممثنو@زاكتلايئا.@لقرماتلإتمنكلفبنباخها،.

أتم@هلعيصماإلهمصفالأخرى،لمعىو@لن@يئالنمفةيعاتفى

وجه.منللأخرىيايأمنهما)حح@وصونق@

أىالنلا@ءتسا.المملركةكيفالأعيانفطالمتمرفهر)المالكإذ

أىالملكمنربئألمام@فى@ليىبالأمر:الممرف@رالملكا@يمبر

ليمبضم
سىالالوالمحقئصقهماعليجهمن:وخحوصنجهما@ومةا""

ة
س

الم@
س

لامحاوفىضهأببمنقولهإلىمذابمدتا@فتلائمه،

ة)تر@اهمامشالاخرى@عليامتينلإحدى@لقرالأبليةبيانوخ،إش-ا

جهارنهماعلىو@ح@وليجمد،حكيملدنمن)ية@لقرمقطرعة

الخ@ثععلىيخفىمالاالأخرى،مقبه@ظفر@اكيتبس@لا@لذىاوجه
@لعظيم.@لقر3نلةج@@تج@

مأسالألوسأعنىامحتهق،عذاثش
قالحيثبتهشوالله

صرلفى@لس@ن@رلةاعاتللصمنكيرةنفةط@إذساقجدتفيرهفى

يها،سو@نبرافابلك،و)مللك(قرام.نهالزوالمش"يهريم@@

.3صىللابة@ل@يضاوى@علاتففسبر@أظر1،،
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وملدازنخرى:تالايلابلغءكا.تارإخنلفبها،ا-د-فلكرحابا

ل@أملغلرا.لألأة@ات@ال!
@لوم،الملكإق"تعاذلهو@غر@@،ر@

ا("الماكلأنوالاس،،ملكنعاف،لهواتر

يم:
يخسالماأ"2(

"3)

عمالدشقىامومءاياهإنهأيات@اكثعاحبررجه
كر@رة

الىبلأز
(4)

يةبالمل@ات@الةاذانهصفألىت@وبأنهأيتأ،بمافى
،5(

)ك@.الماتد:باتذ،إث-الما)ماتكلهؤفىلخةالماكأر

علىلؤ-لمر*تء-.،اطلأهاءغناشةأولا:أما.4غل@@واءرض

ا/أ@تسلمسلرلأتالىجان
نه!لاشرآظبا:م

@

ا.@لتهرحمتفى@أذ@

مالمحم

@ص@أننر@صاأ.*ت.رب
سالكأكأشعلى@مقمدمىنجاتإ

عا+!درو
0@لةأ@عا@دشة@ تت،أ-ا-@خ@ك.ات1

لبت@!افأةدا- وب@-5رى@+---ى-
@أ

الميم.نج@أى1،1

2 ا،@ثماصمص"0
يم.

دذاكءزء@العباتبانفىأإؤ.3،،
2@قر@لن

"

ي
إذ@تهرحمه

ها:لمصبعدبنول
كالك،@حهكلإثألى،ماثقوأبلعأعمملا@فنبم@

حمتىلورفىسالماياثعلىنافالمثهأ"نلى*ملكا،:مالاثكلولي@

أص.د،ا،-.أ"مخ@دخ:4إتاالملك.تدللالابتثرف

ارحهنرايم
@ل@شادسذلاثءأفىقش

بم،ارصوالحىموم

قنبه.الألىسمة@لعا:فىقريأبانمالموضححاحهوشتهماح

ةوجمأإ-ق،التارب@ه،فىأى4،5
ت

لامفى؟اكذ@كق@:رد؟ك
ثانتظره.لألرساالمحقى

ى-+-

@بم.لحنس@@@8،،
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.

ل@
أط@لأء@يخفىحلااكهابونر-@،و@@لإد@مرلبلتفت@

@@ر@
الحة-

نكإناتة@وثشأبفاالمغكأاشفن؟م.-والا@@إتحرآ@يكلمثاوش
ب

التصكأعهلممئعليمجفىلا@-؟@@@@
غ

ا

@!)نعالىبقرلهألاستدلالفلأنيخا:ناماوأ
دثصصي.يم(@@اك@

إم)؟قريه
@لميامةيرماليرم@ر@دجحانهفإنه@ا(فف@:.قىتجلكلا

بيانإذ@لاقله،إناتهابتثنضىيخر،)يهةءتالم@اوتثىالديئميه-و"

الأهروأ-الاية:آخرأ@لامرتعالى%ضطت
3ضلانالأواسلادض

@لناسمالكنها،لمامأبرفى@اخاسمافلأنلئا:ناوأمافي.4إعماات

ت@ئ@لاحم@وأماشأتكررءربئذوذابهترى"لما@لثتلو؟
ار@

@للكانادعاهءتمافللأن)بحا:رواماالمقام.خحافىف،
يممالهمبضم

ل@باوالملذ
الملكولدالمابينلنوادظاهردطاحر،@للافيخيى@مصر

فاء@لسلامله@لصد@-سفننومحزفا،لغةومبموخموعا-قجمرما

عمصيمقتضشح@"فى@صرينرئابا@ماأ،على
ولمد@

اتممآ

لدطعي@مد@أيخهالهلا@الثبكلعلىواللطاننتمألم@وئكإحج.

علىاعرهثفنىبمصاحب@لبهفزعهيلنى@لتكر@فبانخامأ:واما.

ائمد.@كليظقممن@ربأندبرمرق@)إذلإرام،الى15،

تما"!بأنهنقبهأنلكاتة،2،الذى-خيرأ،@ل@لهنظ@حما.@أماطر

أيفأ:ونيه@رعد.صوتتابعوالقعقعةوضر@@لنهامرس(1)

الأص.فىرتعاثدةللأبنكيفوعرلللاحعوتفيطالتحقعة-ا

@لصاد@نم@لكل@بلوتها:للسانلعريماتتفزمهامنفارللقشود

@لذكوريئ.@يين@منبأىبالعقكو@لثبيهةلأ؟%ا@أفى@

ال@بهفءبعنىصاحب-(31
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1دونلآبالمال@أتهوكغ@، ا،لللداإلىكاالمابماتوأيكايةاح1

@كتجعلقدبا@للكلانالحلكمنأبلغالمالدأتعلندل

وءايهمكسبواماولهمفارهكذاتهمملر؟دأسنهف؟المالكجةجعالأ
اكتسبر@ءا

للالافى@نفرقولارمانسافري@تانرالقرلافل@:ثمرةلاوعندق:

1قتعالى@؟لتهمفضيناثوالما إنهماكحاذرقالمىإلى@فاتولا@4ءيئ1

ت.و-
،3(

سدترالادلة@سظتماتعفلإت@أ@د@زجحأكأرتومى

أاقرأفىإلابه.ره-ظئاالميرةبحرإلىنقلبواالانار@إ،أءا

لكمااحصاذ@
خرحناتبادةبن

إلىواكحة@ثارةف@ه!كرلأن4"

@اك(.@مالكاللهم)فلترالى4فرافىأى(1)

جيماسجهأ:بةاتدبهرقدشاف@ل@صاحبأندخاتافىحظ(3)

ثشف@عاج@انلأ@نا-!باعلى@الك-ألف-إدونملك-فرا"

-3وجهينإكاإأضافقد
فندماقراثدذش@طبالألرسى@لعلامةوأتيئ

@ته@كرتين:قهذا@نحت@إلىفارجعا@دبهرايش@@لرتيبعلجميعا

اك.مديؤلى

مالكمنأبلغونت@بالخةحميههذأملاثونخبانأى(3)

ءرأ.(الجالغة@صيغالؤق؟@فىالتانصعا@.؟ظاسمدالرالذى

ثتنبه.@فاعل

5)قىمقماصقاإلغتوهر5،@لفراخيهفىالا@فريادءأى)،أ

والحسنةحشةبهفله@لنهدبمنحرفاترأء@وسلم:،عل!اطهصلى

رب@
مندأالمراحرفكرنعلىاوفييث:تأ؟أئالها،

أحدهررلبث@

الماجستير،="نم@صتحمعافىبحثنالاأنيداالمحجما.و@ص



لآخ@وانلكبل@لض
صةأفى،-

@كباإ-ر@صثه@

فزقلثاماأنهجةق

ماقصؤأ"أ،حيثسن@الكليإ!@لطمع
يرجىء@

يبمأنالملك

إاثا)أء@رلما.رأ-@.@ه@انال!
لقرا@ةظذلك.فرشامرجىءا@

للعنىبهزا.للدينإلىم4أةو!.قبله@اثأنسبثلىبالمذنىينؤقأ.يه

مفإتا@اع:ت@أت@يكس
@كتشب@الامحين%@ئم@لقلقياينا

من

تعالىقىلهوجه
إعفا

لاسمااد-طعلى@دأ%و@لى!(تأكعتألن@

لاكألمأنهعلىإرغب4ؤ@مريخب@جر-:واللامر
و

صشالءتاط
كاقوب

مهأدإن@أيهإخكاق)يىزاف@علىرماذيمش@ع(نحى@تا-ب
"

1اكءزا@ذنجف،ء.الم.ء10 1 1
حيرجزسله--ر.

ةزصالأصءتفى@اتءتعالقرلهبهحيرأ:ثرإعتأأيضذا@كومى

إبنا@لأخيار(تحتهامنفقي.جاتثمأء--)قيرأ.
حأ@رمنىادخ

زا.

2ا
")اففى@بحذفهاا؟بى

@الإنباتتراء،فى@اف!نحع،ث
ت

اءةإنال

ا@إتا
سللتفىإصه"نبممأت

لانكىخ@اطاتأنوذالم@المجملاط@

الجةتحتىارشا@*3أنفيهامافى@الاكاس،برياتدأب-علفها

منغد:لآةا؟تحتت"،انمنىشأعم؟وهر
ومبثدأاكه@رتلك

جملمآخرححاهاءضر@وت@عايرنوأتبر@لها
الله

أنايلامرضج@به،

سطالمراثأنفيحننناإطافىنحبه=
اط

@
@د.اطفىف

1

صه.:ثإنشاكإؤا-بثها،!امةب1
زباد:دناكتؤجلاخه

كلبا@لأل@مالكتجرا@ة
الاطحكلتم@قةأضاوالمهغا.بىث)كإ

حاضا.كل

روح(1)
بمممد.زاثم3اصق-لل@،
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منغأنفىرنصالهامطبةالإثاتحرا@ةثاتتنة،ا؟تحتجربانها
تمك

@أ@لانهار.

الجنة.تحتكذأكبريا@ثاصأ@ول

جابمإقاصرأالدينأحمهاباصاق.و@ايمحمزخأءخأبفاأتذلكولن
اخقف:بن@اقفا-

4ةا. 1
قر*ا-شقرأ@ةفىفإتوا،يئر-ر:@

@يان@

آدليقرلموكاتالةأنوذلكأما@اكفيىالا"قراتصماالىأندء!

خيخصإنإلىوا@أقالنباتبىوطفا@غنيرو@اللغة
الحال،

3
تا*1

اطوبذلعالا@-@الم@ضاصاح*الا-@@ذ"م@نأشايم:أن
2

كلما@ترثنما@ر

@لياتصالب@فميركذإك-و@المخةلأ@لايئ@ف@بهيى@ر-؟أتص

.

و@لأفنف:@@رد@الإك@غا.عدمتفتنىإذن"ا-؟فاةالصخع

ا@*جلىتأتإد
جلى@ش@حلابدالجد@قمخئنبذلأنبلخنسها!؟مر:

@به@وبطحكملهما
ألطيم.بأسرأريهابهأعاأدله

أ@لأ"يم.أياماش
يدم.ت.@الىوأشأتالقراحالعضفىأ@تفتد@:أ!ا

مايم@شخاأخرلبضإتضميرايات%ا.
سيماولاماقلناهفىسلكننمها

المددمافىب@ارطثافىوأنء،أ-يانأز:شاحاما؟

)،أتطعحاكذ@كثبلالذاءأتمينئما
مفبما@يس"عاتدأكتزشتح

مذألالحر.اذ.ادلداكفا"اآ.أ-انابانالأإحها
@

@

و--@@
@

ط
ول

لىصءد.@

ابىالمحاهدلأء.،فىرلابالميطةي.أظولر-الدقةتمامعلى5و@و

@ايمفبصاصثضل@لىا@مية
إ،--@ابلبلرصبهفىوا@نىثت

قي

ارصايدةوشيج@هافاالوعرو@امننرفما@@ا@ا@طوة-الإمح@ممن

عىنسترأننا@رداللذينلامريناأ@د:@)فهذ)ك@ولى@ث.لدفياو@لحلمأسبر

المجال.هذافى@ليهماإتمباحك
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الى.اءء.
"-

1

1 1
0

0

ال.
بر.رمليئلر،م

اتمثالميئا@ته:فىآياتينالمايم-بخكى@لسثرقلإنأتؤلونانيهمأ:وأء!

@ايهظظمصمالا@لام:ال!علرممنقربهمفىلي@بما
وب

أكثيرة،نرر

نطلئةءقبال@@اطأر-الشاف@أتئمحالءتء@لقر@.إلىونيصء..ما

ل@قلنا@ترأنية؟@
قح@لاليق

ى
لأضقرامغقنسيرلمحرد@دثبهاسوأ

@
ى

أمةعلى@لقراوو:مالىءثحقدمأيذالهاا6أءط-بللائكأتلىاط؟

د؟دلب@لاقرآث.:
لم

مطاتشة:@لطايامهمفها-
@لك@ا@حظإفى@لزاشةف

ا
يم..أخ@إعجزالكللامهالامةإلىش

ش

تاملتنقوظ

اثعاإ/سحدإفىدقراءأتحذد@لاكنالطاال@@اللبم@فى@ا،@علي@@م@@

ا!@لنهرأءأتجاتإلىفىكبهم
اها؟مضويالفظبر،بت،@اكايةصاتىة@

ثنان@مجانا@ففىبهااذ؟:إدحدبزلك،ا-@ةأ%باالت:نا.يفص

@دمقءةلابععنحم-اكأ.ممأفىكلصئمبكأبحرن-،أمثتلأختهاإقزامقاتنسه-

حكممئاذاصمئركأن!محص-،أ.:اتمزثي
ة.)شترلللآ@ا@قرآأة@

آة
@

@أشا؟محلئ@وءتأ:1تخأنضأكأل
م@بيرغبررله؟-

جمرعنلالةأساوو@ل@@ا@ء@بثالم@صروينأولنك@@ق@م@ال!
تمد

نه@

ت-
الم

رح@همخهيم@رل@فا@@لجةلك،سنشىالله!@
اياكأء@لمداالله

اأشوؤ:الجنلالإمرثذأنكرفىفراص@يخاتوأق@حىةإخيطجاب
من

"قل!فى@قرنيثص-*@ثح@
2؟أد@وا@ض@

ار@ةلا@ضاذص:عسم

@ةووارد

"بلخ@وإنحقالتثولق
@بل@تا

@لتأنخقارة@لقدرثاتحر@

@و@الأمةدق@ساتدق@للجلءنذس،أرحةيخا.آ:ت5أثفاذاشؤ/
عن

أعإفى
ا

مجدهأساب
"والقوعظم@هاأ

رون.؟*وصخيطرراكبم@
أل@ه

و@اداكرين.@رحوالله
واوصؤ-أدتثرتينريلاءكهزانشىءممانيم@ا

ا

بئ:صماولاقارثيهبممنعلاتات:
ا

جل@ا،
فىصخماادمرحمزنن@

ادجميئ@ياذةاتاهالقبرمذ:اتأل،و@ل@@لقرل@نيشرلفئىلبربئيابا



أال@لنبأ@هات@نفي+شا
@

@

حاءا@فى-@ذرام!@اتمرات."س.و@إحمنبسالم

انكلةحاأذواهورمارثماو@@سبب
@لملآإصحا:امة@ا@رأ؟س

االى*علىمعينغير*
عدرتفوتآيمأنلإلآاطاطبجيتىقحا*

اطالامةأنما*فيأضلخكلىكرواما-ومحتللى*اأ:فعلبا@سم

نبتهتلإثلاالنفىئص@كاسآحمقبع@ن@فىافعلباوجدتأ:زيمت

الكضلذاكللفمهمةالقراءاتلءتإئى@امدثاضطرتفتطا!إطإلى

فىأتا)قرازةبل@لتافوأعقاتا.تلا@هاأن@تيمماواخترءت

م@+
يحشحقنئيإ

فاخت@ك@نثاوا@@ثغرةا@ولمجد:طأاطحهااص

لاتض@يرقئاء@إلىقثهعثنباسببمذأإذن؟نابأ؟غا@@ا.أ

@

بهمدثوأ؟م
المجال.هذافى

س@تؤ@ا@مز@يماوغابة
لهذالآ@تبةتو-أبخهصأنئحتامذا

@

هلشم.ما؟إلأالمه%@اليى@ل@@نقر!@أن@@همفىتةالأ.من@مغ

ا@ضىدث
خ.ا@دتاسالأ:واس

@
زممهمفىمضهكانح@و-الأ.إل

كذلك

و@لتزبدنيلالدحريدمابئتما@@لقرآداكثيراأمةواتالؤاماتبهذء
ونحدبرأفلأ@قىل،حمكرفىدكذب@بهذ!7نالقروأنفهما@يسضالحه

عد@خماتااك.كيرخ@لافااانيلرجد.)نجمرعنفمنرلىكان"أ@آقا

الملحدونلاه%5ونحطفا،لحافظ:لها"الاس:كشضنانالاارفىف

4إيىأسندواماإنضبعأ.خقيرلكهاصارةؤ*وا
ابع@رلاوأثبامهذلد@

دجمرإلارعرسمعلىيقطأنوبهنلهيةلي@مائا،حرارايطونأن

@طةتئ@حممةنسمة.تقاربهأن
فىأكثرمموماايحصقإهلكلماتمن

ت@اولالهرىعيهايسدلعينظرةأوا@تهبحمدالأمةمنه

فاه7هامزدونعرل@ظلاتمنكمابأحب@الأخرقاخعصبوأ

خاثكأمجشة)بأسرن@يعدوا@نلا@لنهالابلأبعةلمح@@لثصى@لاعاح@



واللهحسابهفرفا؟عدلفهرو%-مجاص::!ا@أ.ا@حتىإتكاءات@لص

@طساب.سريع

فىدا@لت@ثارأتاطإ:نأما
الم@تحالقومخءت

نكوؤ.يتبهم

الإص@لإى،@إفسيرمذامبأطببث،نىيهابهزيهر،جردف8لهقاطما

عبالايهررجمة
ه

افجلى.الحلبم

كآلخببماقابتدأا
إ

ت:@)كذلاطالتالة:-")يهلباراا4

ل@:ف@في-ليزنثهاطفيسةلدح@للاهرقىاتاخ@لعالملإتجيلافىماقالهان

فيصكدآمرمح.بم@اووخلس،)الكحتابمدفعقانتيماإببمرى@@

ثإآرثاكأابرفىباضضرخافيتيا!يطلإما@طوصوجهخق

حتح@إلم@الإتحا:أطا:ذافىمىالبما@
نؤا!إلى"ةإتجدكطاكما@لضنتط

ومضا@لأحلام،افصهضليء:شداالنصدشة
أ

يه@)لبمات.ه-.جا.لمابتنه

@تمسه@
@

ي!و-قلمااصخمدبدعىأقبنصخ@إنحدتأ:وبغ.@مو@ئا*

المتهام.بهذايخفث@وأتالديىبلتاعات

تاقياجإتاحوضالا-نببثةنبر،؟لافونحاحبهالإتجا،15

ةافلكركا+فىلدشماسرعات@نعبىتفسب-

@لبيط،بلشيرللسخححث

د@وءك@
أىوإفىو@لاأعاعلمفما*:قيإ/!ت-ى،أندكاالبة@كجوث@

فى:اذينتإدبأكاءصت@لخاحثنممتى
أ

خثزإفىألإ-@
بئ

ض.ال@ذلك

1 0

0
أء..الاسا4عاا.-اص0

ال@مححهفوح@
ق:سه-

س

@،ا-/لثم،،

بةوالفاصةبالمف@يلال!صفللإيما4اختإرتضأولهثا.

ح@ارستانماءضألة-آنوبلإت
كلعىأن

لحتهفي@-@لعقل:ميكشهضا

هبثىلاءالمه
@@ا@الإنيوبين@لقرانبينأنف

ا

)قمأوشأثصكتلإ،،



لا-4أآ)المحز.ه@
ق

ا@لناسأيدق@نف@االدفناجيل@لا.@
وم،-:

حق"@
)@لرحضهئرسلل@خا@@ايمقو@لنحا@دنل!عل!ي@المقما@ا@س

اءكتصصررضث@رهاغكطاحشو@لنحريفاس!بدزالهمملتماخرت@

ديطلاآ،.لاولاكن@قا-حما.ر@ا-ق:"شآول*لا
ضى.بأقإوق

قد@ا:"
خرج

4

اغحطثن

4ا-أأقلىءلىا:-
قاطللتهرإنأدجنعلىير

@نث@غ@ة"ومحثا@اشامذسوتفىلولباطلجد@رةاأ-ةالحلىا.اد-،، مط-.@

ا@لوسف.@

"

ا
ايم

جهوعليطل!ما@دى2نثتبىأسكاطبأن3الىا:-@

ألخحه
دوصللق@فإلآإزكأص

الظاهر5صبمافاالفثلط@ةكلش

س/فالمتا@
كل@لطلب@ةأخمتإوبنحى@لعبارة،@نم@ثمرق@

سالإر@سق

أ@@حمأةفى
مناحئرثظ@1تأةح@انتبهلايم@هذاغاية:ى

احشالكلتعاميهاتفاسيل،%@لق@6@:حم@ةزقي:،
الم

ر@لصىبههبالم!

@كأمحا@
أ.

@كلف@ةح@اوممط!ال@بحسبولىذلكوجمودالمقمرد@مرنز،؟لمواما
@و!أذوت@هض@مجملءما@لانها@إغالتحتة.:العا

شلازا!
قبه@أوأباص@!1إدالآص.إ،إألألفا@ل@اغةفئاأف@ء

أا@لأ.
@

اعداتأ-ف@

درسءحمومه،5محسبلمةهذء@ب@لمتنر:

)تا@ا@لنقتىفا@)نقواطولكأرناالىاقاكأدافياتمال؟طة
@ا@لةاالر-

رالذوعلى)@هلىه@لحر@اوأوانلءشألقرآنود@تغس@@

ذا-انه@انصإفامةفىلآانصاط
لم--

طانفةبهأءبر"--مى،هنابا@

ن@ال@لهأء،لأ..أنهعندلاءا)غرأؤآيةدلم
مو@مدرك@حا.

فىأقد4
@وء..الاضطرأبمن)صرتة@حا@ء:.61تدأو@هر@

ضا.الثا.



-71-

اككمبموفى@آن،@لةنصفىنبه@؟
س

تلكط

ل،صاتبم
يع

العقدىبموالنظا

برزعامة،روحوتخلغلبق،@لتطاال@ؤث
@كحل؟اذامن

منأمرازثث

هر(ث@حقالأ@ليالصنخصانمى
ت

@امإ6اإلىيبر@رأله،بارز
5ألاحثرأننتحاجذإكة.:أضمتفىصإلا

نهت
رت

الأكلئلضترحيدإلىالجلأنالدين،@حققةأساسيةبهلة:تاخغير
@@@ال!علىيب

أ@الأتا@عليهرئرألامربادى@ر@ام
بال.ذىيخرر

ها.ء@نلتران(%صا-نصءهنهاكليى
زافياشفى@ياغتهاحأأنضأ@

لىحرا-.طا@ا@شإ-.أ:

مرحدلدأته:5ىاكرد،اف:ل@@لقرل،@لقى@ا:اكوت@

شعاظ-أث-ؤ@لناالحل@اؤبضاتمااك،ايمإلةاإلىإته،.--ننسح@نما

@أحاشا@الانجفر
6ممايرغصررائرسشالمحسلأ@فىأ@لتهممر6أيةرتت

ف@لصادفيءا!ة؟:@فىئهأ@وت
س-ا-فىرنجةتتؤالى!ت@تغيرث

ط.اطلعلتفيكا@ا:اثةي@لمازضكوةمولاتبرقت@حظءتذات

أصءتفبم@تش@ه،إلللسبالتىألمفرضص!ال1)إلىفإت

حر:شط@حرثوكلىلآ،كهأنا@أخرىأد@انفا@ةاف@ا:@بم*ت@
ت-

أطكمابالمص
مطحا@*نى-@

)،فى@شدمنذ@تمدالمكلنثهفلافىا@ته
ح@

دتت@@@المحفرظ

ا

بهل@تاللىح
الختارلاداءا@لرسشضالو-@اك@

بعمذأ@لتى
ص

@
"تامالإس@ا*دأتدأ@:فت

اتقرل)@عكيرة،@

د!د:س?كل
1،1

@

إ
"ا

@اء!إخعشبهاشخا+@و،-1اأ@
ع

لأثص-+.اسمات

سيح@مدرقي(

انقراءمذءيلىكل

إلهى.نصووفى،

نم@ما،إكأب@فىإد@تساعالميليىردات.@
تسشعد

ومحلاتأتنصلماخالمحتامةأت
ارسنتظره،؟؟ح@

قر@د:أ!@@ن@-إذبنسب@سا@جولإءا
التلا

أ@اإ*
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نماق
ا

مز-اب
ا!@لةأصاح@إتب!@ل،با)لمجعمقصلقكلر

أياتو@

فاأخرن@إلى@اسىوا-@عآالإلهى-أحرالمصعن@ء!أى@إ،+،الي-

لاقى؟نحصفيشغاوبينءا،انيأ،علاجا@ةالظمنهعابموه

اق@@لضآ-عتارثر:@لإبمالأصا@بهفىكللدكهرثد:ش@الكبيرعيات

@رى،ةئدأىؤ--وأنول:ي@اري@15،الأوبةش@لن@يخبةأ@ةجا%نال

@ايم
منارسما@مئأوأحمىصطرآيخاىبه@اا@لر@ل@ئن@يه@ريم

@لؤآنوآمة@لقرآن،ودينر@قرآن@إلطظللةطعنةتدي@من@لكللام

حمغأنن-يموإت
و@اههاأخو@حياجمحثان)ءالذبطيسالطعناته@

جميحاكهامجهثىاتبجا@فيمطلرت@قالديئمذاآعدأ.ما:-4كأ@؟ا*

ا@مر@صحدقكحوا
م%

@اصا@اقن@ب@صاكهشان@ر@@إتد@
عتواءتمنخ

@اقلأ@كانإنأ،4ينكلا.بخأت@أ:جاهلينالدمر،دى@علينجة@إراص.@مابة

حسب.أععاجمهاإلا@تاتاأزا@فا،خة@@ط@ات@نتي@ممز؟

كلقج@لأ@!يرتفحأبدبةأزاصةحضين@اتودينإلكرآنؤأما

ف:با@باعل(
عاكاباهروورسدزيف،كا@سطوعلابنصرعهاثق

إش@أ
1لىشى

ممىم
نل.@ا.مخىقأنىلايتلانه

ط
وب

ت
لآ@نك@4

قحقهاهكلات.ا@مدتمئ"@كا@أابا@ءا-أم@ا

"عليهتانما،فا@إكاية
سو.ط

د،بص@ضاخسفتياقيالما،خلأعدوبرن@ة

أمحفاضا@نقله@لكءضانا@اطرؤسىباولمنلااال@ىتن@أننمالايهمأتبمان

@هفيوفىلار:ارالمر-خشلماللهفص@ا-@نال

ير
ا-3وأ@اقرآنا

ننسة.@لنصفىإتامة@لصالهةالنفا@المثتمةاءا@لتفسير

فىالمي@برضاذداش@-أ-لةفي؟@لكئهبهف@لظقتنك@لالنة%

ح
خير%تابه/

@4@دمذمردسءأ@روقللف@
@ذ3حر@فىكاقي

ص@
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مى@إقالمجالرؤ،%مناأكتابدإلأ:@فر@ة@
أبمإوش

حما@س

@،أ@قف!@قئلا@احله)المر.خنصبذا.ا@تاصفي
@

ل.إكأ/إانرأةا
ا

بها

ا،فيقتركز
صأ.بعبارةتنمزصهوفىنتهتلض

مقراءانةفىخ

فئ
تنمثماء."خنيررلة(طأولآن.رىنتطغاخفلفهس@ا،من@

قاأجلومن:3)كأا@هعايبيقولإت@لسلامةإخمااطإلأنهاا@تهرحمه

.

يعى
حملنهاوباب،-آن،قير@لتهرآ.تةجهأشمنالتهرحمهدبهرمابم

يظغ@لنا@-وا@اد%@ك@"إلىكثيرذ@دوحما"،أخرىلىيمهقر@
صلامةافي)المذلبفىك@ا:4ا4قامامح@صرلصالآص@ا-)وثأ@أن

كل@آت(دةتفير@فى
ساقاو@لغ،"لتفسير@الرإخا.لىالاتالمر@لةأخاخا

@محبرء@
قانمجل@

ثأقننلإحنعم
يركل-لاأ@لر@لهعلا@ن@أف@

ال@فىتركزة
ع@تجيلهوحمكمح@،،إد4لتثابمدعا@اءعى@رثإق@

4ءيئ
مطالهإ@ة،:ضعليمحةظة؟

ع@
م@

ا@ط-يدء...

أقىة@ثغل!@قراءاتكننوما؟ة،اش@أ!)ءاتهقريع@ىفىصرا-؟

"دقرآف،@لنصتفحيزآببتارما@ياجرلفا،

افتهأ@أننشطيمم

عنهنقلها@لنىد:@لىبرلءتفىكلةلةل:"1ء"1اد،،أ@إداا@عل

ما@لخيمأولاالكلمةفىهذءلنهتإا@ا@لترحمة.اتيحمه@@كج

3أءت)ات
ض@

@

الختهيىأ@رخءساذهتصا@ثلهيرأن@ايد@ما@ههقاط@

"@@خت

@)ربر!بأنذلكش@:غايةأنهتارني@سناجلم

قد
ثرح

"مرادهعنهقي@ؤبمتا@ا@قتثنىتء@اخبارة؟@ئ.
نمو@4و@ن@هة--نق

ا@ت..)@لنرونهب@
ص

ا

وه؟
بإ-@لا@لملا@نا.ضامما@قرآن@نموصمنقىىاما،؟ب@بم)إذا@هأ

1 1 أفىفيت@لفين1
.41اصور-ص
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@وأظبض،بمأرومو"@باب15فىالإعباراعقمالهدأ-ا.
ت

ربلاو@لتفسيرمضاتفىخلامدوأعا!جمجألآيؤ@ل@@@لثي@حميث

كبمطثبيأتكلسبئيخماثافىمنهضرنجامما@ت@لقر@.اض@لافم@

مماهفىابدوماالمجملويان@لعام،ونخصص)قا@ال@تنجىبم،:إ؟ا

إخافى@هخللامد
6

أحلا.ات@لتهرا.ف

اتشرحهنتقبكل@3إذت:@ر
الأغلبدتهدرا@دتفياهلب.

ةابابامذافىوالإم

قدخبوفهااتا.@فإخا:فىأنورد،

اكنمتؤسهر؟إزلاولىالمحاوئةبخزت
ث

فىثملهطلىصتبدأا@تهمااة
صرح

أدصتأنكيفاته،@وقر@نكى@لقرآتثلإختا*ثاتبأنغدلأألى-

ممابم.@ثبةلما@كلاشاشفىأنلاثإحشرتهه@اللأضاللأث
@اقي*نى@لنرآ@

افىءتلن@،رى.واة@ما@ا
@@سايمثانرح

تكشأتم
ف@.عن

صرءى
@تانقص

@
@إصه@ة.دن@

نت@إفاءزق@خهقصبأنفاضلامحالةضا@لثرحثشلإقس@ف!

تتركز@اخفيركرا@لأولىنناسطمةامذءفىدبر@تى@ات@قىا@الفرأن:

و@لقاضىب،الإكطر@اإ@فخى@ختلاف)فيىقالىجهحذاعلىدانيخما
ت

لتهرحمهليضحا"فلشسالاالكف@زعةاقندنهاصت-طث

فىجلا@رأىوسوءوضاروا،سسراترد(اتا.ال@رنى
بم

ءشامثل؟ما

@ض@حى؟رأد@الشىقأبيونح@رمواهحدعلىوشمانمااتراتشوأكأ@لة
دي@التىلااندالي*خلةأوضحبماخهسزا@

حاللى.عقأحلىمبهايفم

اباطه*@ة!ز@والاليلاص"
1

1
ب@ا-:و

عىاص@و-
@كر@هابفترضا@الرحيد:روقيا،د

بقمدا@ا"/

@آ.ف@اع:صاح@ا

وهنج@،-منمحل!رى@اتنطرىلكببارت)لمهحيهني-محاف
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بهغوأماءاوية،
بهاصار؟.@خطاهالآ@فراء،بعرها:\اذأ@ددبهرما

رعز@

ن@ءاحرالغى%حالآغ@قولايرىبديثلا@لهشركأ@لابغيرنتممصلا

إتجأ.:وض@عةوض
ئج

1@لضآنأن

ةز@:ا-ممريم

خ
تلكوا@ضهممذ@

يهبقالباتألاثإءأحقوأنهباأءأ@،
تفيءإل@لحمحابطا

دأفىىلا%فإنا
أصتذناإلمبألى*36؟صد؟حق،@الج@رادمافإثا

ا@
به@

ثإووصااتردردقياد؟؟-الأتولاذاكإصفىفىال@هرحمه
إح

ؤ@وبمآن،ش،أ"أإظ-/أ-ررىأفى
ص@

هن@اءتهاولاشحشتصحتأ"ر@@خ@@

ا
@

ثعى:ات@يوء،@لتئنمأل@حتىن@هممهلا+لا@ت
ا

دعلى

بم.@فى

"

@
ش@

@

كل@ن@@صا@ا@
:@نخيماللهد،ني

@اصثمة3شذحا.زلىنه.،أ@ا
ا.خ@@لا:،ت،م@

ا.

س.ض
ذت

به.
تإ،?

حى.*ء:منزلأدىعلىلم!ت*-أ؟!ديؤ:
@

اغءأ،تر@(-
1

0

"@لصورةت.،نأع:@قدأؤ@هعثور
كا@-الافي*ت

م
حضأ:ا،؟@لأ"@

@
نا@ا-كفالأ؟تء.-@ش

إلم*لآ@اتم--ص-ب*
تإث@

إناذ1

ح:-
ا@ا

إ-أك-!-+إ-،
لأ.دوواآ@فايقولإذهع@الردن@

م
إ

ا:-

مم@إتب
ص

زىفىبقةا@
وحى

1
الأ-يئ.0

4@سغأت؟ا،و@اقى@@ر-تعدد@فىلقرتبنلححتظأ@!حكبميق-،زبم

الف:ت
ل@،مخ@

صصثا@*ضير-ب@دءا@لاب)فىح@مايلرء@ص

سا

؟

اغأإطص:ا+يقرلادإ،@@أنأحرث(سب@ةع!@أصا@لزآغ@إصه.،

ف؟اص@ابنهرآلو.-،ش@آمذاألي@احد.@ة"ولافىء،



ث6ثادصحثالبثرتاريخنخعرمةفى@هوأد@لثا،حل،و@م

فظ،
بم.هماوغيلد،لنرشروفةء

اةر@لاثبإشا:أأ-فأإختا*صهنصإختلنهتالإمجأ@وكذاك

آرنرمقدء4نتار)اومز@لتورلقمنهعكنيرتأكدفش،؟افىوا.مق

اثلكجإلادحلاتن؟(إثفوا-اود،أبى:لإبتحفالماإب@علينجنرى

للص@تءشا.شى.ثب@ؤ@ماوحرنتهماومحة@يلرال!@قرراةغتارثأن

و
وق(.لر@ا

ددطال@ص:فى@لنص:-@ثاتوضدمابتيتراساءكلوإت

"
@ث

شحفمشاربةأثمحتنهة
رر@لنص@أما:@انثات

تثعلىص
@أ.

ذلاثفىلب@ةضنهإيةكأا!:موا/د@تإدف@

@اخ@نحدتللرآنإتقرن.عد.(الاكنتاراب:هءقصى

هه
لنهتإشا

صق،-لأ*اأ@ما-:إلىابحببئالها@اوع@اراص@صكا@

يؤ:؟
ثكك%ا

ننمهز"-ذ
بع@.نجما

خااثثع@لم.ا.أفى-ا@ضورفشتا@بإكأا*ثدثد:!آنهوحشك

ببنةتو@للأ@ا@@ا@نهلاةغي@ا!الى-ومرلالاسالأحل@حرداأن

@

@ال!اد-

ز:ائرأقح
@

@@أ@نف@،
ص

@
ثوقالمويخةبالحفا:

لد:؟ماتبسر@ن-ةبقراأذأ@أحرث،بعةعليلأ.،:@لت@رانأتبه

آرءقأنلزمإنبانؤجا.ل@ر-@اتصأا--آ@كتوإدالدضبمركأت

آآت
بم
5ا@إقرلفدذبهوسعطا

حوص0
ةعاجهبمالامزإ!للعلاء

0

اند

@@@ال@ت
س

لآأصأأنهاندعدذأحلوالجمراءأت،
ا@إصحاةنراحىسن

تابلابملة@تكلعدغيهبأفىاته3را،ةبتثد:لأنه3ت.إدتر4إاختصىالت

اولنلأهأبمناإن@لكرا@اتذعكلفىكثثرء@كنإذاسجماو@*عىو@
قيونر

يحبحزالإيةاككستؤاللذلك.@وخكةسء@وت.فىجدلة



لا-لما-

را!؟والذءب-عابا،المزيه

@لتوحميعفىهذا،:ب@نرلهأما
أ

ا@ض-
يم

للط
زمجرالإص@رى،!ر/يخ

@إلى!الما@
@@ أيفأاناصتؤ:.8صفنهة@)@حا@إلاا@لاءصتحدقأ

هناكدانآنهثبتآنأ@لمجعلاتقال.إد@ءونةالعالأمةء:اءض

افىلميل:اذلك)تصاربلهأ@قرآن@نصإلىتوحيد@يل

لدجمرفثايناحص

انمةالخش)ت@لقرا،تلقو!الملينأنمنب@يخمايذكرهقه؟ازح@

ذكره.ثاذلكعر)@يروإتحبرل،وا)أسامح@يا

على@ةتفنهرنوالمدن.ةتوجد@لصيقفىأنلإ-وأق

علي-القر7نإوالمنالىسرلحديث
@مصحفع@فا.@وبمأحرف،ب

@نلنص-؟تر-؟-فىرغبةابها
تصربلر،بكليخ@زيه.-بم-،ه@ه

المقما،اتا.إثا@إلى
تسثذااول،ثإر-اإلىونضهألص-@تهاع

1أدة@بم
0

0 0

نخافةأكر
ا

5أ- 1 @ا@ع@!ومماعلت1،،
@حمر@.

عاملكذاجنئش،سرىالحطفي@لتكلاشتط:إهمالغص@المشدات

"لاماعد
تفيجا؟@

كموالإس@لامبهعنىماب@:صفماألمؤ@فصه

ق@ولهاسامفىفما@فلكائبتاؤإ-تراترها@قراء@@محةب@ثب@ءت

ةأضها"ادواء*
اءذدأفكرمنفرج@آن؟ا

روحوننل@لق،بإخمتلا@@ل@قلى@لدنيزو@لنظامله،ةوأما
قتامقهعامة

طاخدعرحثهمنالاسلي@لصخمائطةمقليىأمرانقواك:انلال@

ذاكعيهصعلامراحلفىإلاالأمامإلىببرزبارزله:!

الدءيئحقمةفىأصايةبليخرنعوتظء@نلا"أننست@خ

بعدماثا4صمنا@لقولعلتعليقبهانظر011)

هصتعليقه)نظر)2،
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فىالإصلا@امح@محوببصلىأ"االصنرجدإفىالجا@أن

بال،.ذىيخرأمرقاالأ*مرأو

الم*
عر،

منتحرير@رلاإدية@@ضكللمجارةمشهفه،
شتبرحهاصا-

تةقحتىيم@قحد،حكلبقةيه
جل@لر@ة!أهلهمىبالمعيار@لذ.ديها@

@لظانم@درس.@)قهنا@لعشل@رادتءتحعقةلناءتبمفلم
وضعبسببالفهمإلىص@لتإدرمتباداسحنهءدء،أيريد@عقدى،@

بخلف@ا

له
5

0

أفلانهاجمن@لحارفةالقربةعرإلالغيرهإحمالهصح@
وص

-"با@ته@لقدأ":الإعتقاديةرانيء@برفىلامالإ-ل@اى@1
سله

لهياتا،إالكللام،خلا،عيةيحللقمان@ى:و@و@إللإ-تمثوالي

ثاجمراتوأ
@ححيات،؟@

لث@زرتهآنبص-أعطاناءزأجآأتإذتءأادنايربدءفافا@فإق؟

كف4تات؟تجزشأتهفىعنا،أىإداشآي@:لاالدأكنةا؟ا@ف-4

نهافينبأما@ال@لاطءالإصثوسداما@لتث@وشةذ.@@ايمنفصهح@4أن

@وإ؟@نآءا.)بالإسخقر)ت@@لنمر@إخضرثأت@ماا@بلهلبا@لرمإ*ا
ار

رموشالآ"إحتلاثألمحقعن@يدتأبندقءدلرأ4!@لسلإترلىمولأح@لممفة

تمرر@طا/@رآن@@مرصمنأى@سوأتأ،ا@لايامنبرمفىا@عقدية

ا
الورأق،و-راي@صم@ثاآضنصعا"دير:الاءور-ممفومن

مافحه@بل
كلجةدتأرنمأعلىماكذإكضلا-بلء.قة@لحقاتمن

@لتطات
إث

@فأن-حفما@)إخى،وا
خ@

واصة.كمةالجهةدتءمن@قران@

لل@@لبارزهز@فطاخذلمثوأت
@

!@وإلم@نزلانءيئ
مث

أنإلطبلة

يرث
د"ئرنعلىهلا@كطىأمارةانءفو@صايها،عن@الارض@أطه

مق

قينحص@هانوأإنوأتاقالدصهذاظيجدننارإلاالإجمات)نأر

@ننلو؟ودتهران@يتلعبروناؤرةالمعجزا@ا@ك@ابت"فىتعالىقرلمخو



ل@7--

إخ@وأيخهلوبرانيغجىعد
ا*

شمةد@إت-طر+يخا-جامايئأوا،وأبمء@

جملأتا"6ءا"@حد-آوؤأ.---ا..دت.عق@ء.@حد-.@أط)ءمحس@. @@.

حف55@صد-ودآ-

ذجر@قيطة@أ@س@ققر،الهبادتجاتعانجها@لقرآققدصاخها،
ختى@

الاسلعضفىيقعأت)كماحناغايةوإغايخ
ىضاعرعرد@كالفت@

4محدانالظرقدرءأثقإعالعدار:انفكرفرلايلبت

1

أبس!

لد:وأوف@تهادبول،ا
و

3جزالةطلو@به@،قكل
نهلياعةورث@قرآن@

ى.خرأيةمن-

@@ء21ي@وأمثا@حاإلرأأ@ءتسب:لا@سو
@ش

@

@
اصعةش@قيكأتهاطهذه

الملح@ادء:وا
وشأما@لؤثد@كذ.ب!ذأذا@ن.الجاحد@ووء-@ت.

ادءرممخءبالنلتدى@لعة@اظامماعلةيدس@لاأحدأنإنخ.تلاطوافي

أخماإتاا@فاشلةا@همةآنوذ@كاأختاإفه@نص%د@ابالدصفهءت

ىيانبر@أرأهعاتقه@رجل

مجتلاقرتن.،مركأنقلثبوتم

عه.زعلىالمهعىمنالفىهون@-،أكابانالقط@كعيا،يىة

مآضكأ@يماقدربر5فىقر7تن@و@مألة.هت@اننيخطلا،ومما

)@زاللهمصك.بالاولىلازبطهاأضرىمالةةر@لعقيدتقربرفىا@.

1القبر7ن"فى@-دبم@ة@مماإقفهءته@يهواتأن
0

مهفى:كانثى.ى

اكدتةامةنحاأ!ضثبمىمها
على@نجتيمصالذىنج@ماا@ش@لعلى@@

نبم:أ.زء،لاءإترت5أن)رعمظمقلهيا@فء@أفنىبعي@ها،:مأ@ة

منف@:5
نصىالعق@ا@لنغ@امثتا:إ.أنكلؤمأ@ذاد@

@لقرآن،رص

أوسعبأباباددفيأتقدز@ه6تقريرفى@لة-انار@ولض
المقمةنرايممنها،مايحلوالهم4اخز@عدإلنوصهفىتني@لإ-@

8اللساءآة)!، 24.



ثه-.-

ثجهدأ،بخةو@تن،.4،نبيتكذزرا

ألا-
1 0

إ..المر مدامنلىطاث؟--

بهدلكةرأحبأ.هوزي@هكذبهبتأت:

سفإةرتس5ءو؟

تثوش@بهندايلاإحبمبتمد@دةإ-/ااء

انم@لفاذكيطلق@تر@أموش@لض@أ@على@هرهطوإخا*ؤيهرنه،

ةبمثرالاحماعأمللنئويعيدزيهاه@با-@لىدعة.@تلك!ضلىأيفآى@لعه

فىية@لعاالجوفا،نن@ريةأعنى@طةمبهدني@ق@لحا:*توإعظامدب،إشا

تمي@اط
ة

الاصلى(.)ترجد@لنصبالذفمحتركماكلمنافأ.الامرو"

ثسمياخهاعإهعلنلاحماءقولثأحرى،ةانجا:اإقت-فتوإذنا

مق@لأ@سروحتماإعادتإدحاحة@نىإن@ماحا
@ى

ب
شالث

@@علةهذء@إلىبهوإنماط،الإخحا،ض
@بر

@هصوت@لتىا@تلا،ا@اؤكأ

ح@زينهيا-أ@ألحاثحوثرد
الآقاساإر@شالابضنهضاتنتأوأدن

برث؟تجالماء@
إذأ@عتهمص@هذا@لذى---لنصجفلىلطه

يتأدى@@كذا.@ندذتث@بلحدحق.تتقراطغى@لرا@نلكان

@ض?را@ي@شنرأنءتسرا،صعلي@يهاب
وجوك@رنه@ءكأ.@

3تا:معالأظزقولنحواه
دإ/"اتمه،:ضندمنال@ت@

عن

أىمنافرةك.ذ@فىونبمهفا@لاسمإ:إلن@لليصعهد@تتلهرحو

ت
لابالنوعجىباكتصم.@مخصبا!أواح@يهابانقضيماكونهؤخ"

تعالى.اظهمما@نلحب

@أب.@؟:
@

لاسي@اوو@ثلة،مككلىرو@نر@بمو:تهمعلىاقىآنأص

بلاغةبنهنو@أ-أخر@م@تأفيل@لتى@لعرب@تمنهمنىن؟

عليبهياكنرنممغ@زاذلاثشلبعدوامخاديهف!وجزالدالقول،

ا@ئهرةنتبتاكيفبلثائجة!صئلكفى@الووجدشاقرآن1رد@لاان

اصئيبذؤناأنثارب@لض@رليكمنلرةال@
ب

الذىودنحدتآقاتا
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الرحيدللتصيرأنألبص@نا-!+جمعاقكءاوكأرصدت)@تهسصا@ص
على@لعك@با@آ@ذاكفىأا@:لماأنهمالثلامرت،لهنه@عقرل@

علا.تررهاعديذأخرفوفىأث@،@لئ!إخي@@أفزقافيهوص

خظأ@4أءامفقوجدواوعرمالق@ر3طوعلومإلقراءاتالتير%

@صك@مح@ك@)طإيلالهي@لآأد:ونم@و-@الأ@الع@/؟ا@ارة

بهخناؤا-:ادتيمةنن؟@إلم@ز"..!ضابإجامذاات@
ةا

يجتا!

الأرض،ثفىصلا@لعتهولتت@لهآخرفرضآ@لظامرذمن@يرلتن@
اديمثزتولا

@@
@

أيماء
@

اةرتأت-بمننه
ز-،فىالايلا@رج@ف

ير

مأر@
المس@وبهلةاقديئ،اط

ثاول*لهوليهفإنابردت
ا

4إماات:4

@)@قرآز.؟فدتق@

إدأ-:::4أافىقيووا@لا:@اظ@دتء:كلةا/.@ك4اؤأ،

@ش
@اطللنئنكه

إةا
ه

ت،أكأ@ا@@@ل
دءالنضس

@ر،قراءطبلإن@رتتأوأىالمر.

أنلوحرف:حرصا@."لا@،:اه

ب!الى*إىن؟ؤيكل.لإظمائذحنقةإلمحىبهتا@لترآ-،فسترجد

أالا@ألىزتقت.هعايهغربهرة@اتنس@أرئةط"
بعد؟يخماأ

عنه.كا-نفا؟*لاتقابلى@ز@4@ةء@لا:هىإنماعم،؟إت

تخثصررولاحغفهحهاتنقومأيقإنيهألصفانهإحدىهىبل

بمعىءلمآنللةترخيدضآكمابدوخهاالحضيمةنلك
وتراءا@هاحرنهنعدد

كنت@شط@لاثأفيعللارحرد@اأخرىفسالة
لبنز%ته@و@هنلإ.س@@ىء@

آ-@ب@-@@-آنا@
@

@انرآ@تتإد-@ميتئأاف5ث
اءات@ر

مىدى
أ@لاثثتةكل

يبررابدكذاكاز1الى@م.@
قال)غ؟الريخفإلىلدآأ

ا-أصاحب4@ع@رصالاصاذ@
@

@تهخا*فى@ولارغةماباء@عيلقا@ثقجمة

الة@.:@ضمفعايها؟
@

غيرفىوحت@@لاذ!ك@ضاتكلنكتل

4دذاإدأضفثمسبما@ @@ان@0

م
محقلك

بمااحبلآصأما،ا

@4تم،.
خم
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به@بهع@ما
تعلى@.:@ناس@عقمح@ا@@أتاتتأ،ضرفدمح@ا:/اك

ثرح@ذاتضهرنجة)حدكأنو
ا@فىبادىا@قرإننصصليفىث@يرلا@

دتيرة-8
@كلهعللإاصااتخناا"وايىجمعآ"2

ث
اط

أق@حير.قالحمية"ذتث

@س،ت@:أترحيد@لصفى@رغجةأنلك@@ول@دعرى@عد

@لقمدتإصا؟@ذغه،%رضى@ع@ما@ع@تءالرف@تالمد؟ن،دمنأ-

1ادقر@آباتإوالى كادت@أحذاما؟إخيالمفئجرند:الم@-4ت5

مماحفأحرقتحيث@لنمايخةو@لصاحفئبتانراتالاخذإلىحتث

"مصج@منهاىأض@ثيرةبم
ا@ا1(.وغير،(@سودبن+)لمهد

@بمأبو@نتاضىوقال
غمانريقصلماالانتصارفى@ت@@رحمهاقلافىإ:ا

قصد-وإنمارحبنانجيئالقرآتت@حمعفىع@أققحد
@م

!@ت

كاوإلغا.سلم،عليه%أ@تهكلالبئلاحرو؟4ء@@لابتة)ءاتبلتر

تق@لابمححفوأخذمكذلك
معأنبتولاتاوبلتاجمر،ولافيبم

وحنهظهتهقر@هوضوع@-رحمهمئبتخوتهيهبتا،ملسوخولاا@:تز-@

د-خبة
ث

)ءت(بهباقىعلءضالآ،فو@إبمد@فس@لا@

لعلىعا:صايمادفها@لترفهاخ@"عح@نرغبةأ@ار@ا@اء:إدعا.أ@ا.

ا@وإجنعمنزقولظ،اط
ن،المل:إفها@انت،الرنجةدد؟فلانلا

إق
ل:

صوريخما@لا@م!ا!قطمم.@كأ.!/

1

صاجنا@لقيم،طيخالخبالىهم5
أجمعقشأسوقاعبنوقمافاوممله@ءبخ@نقصكاد@قىاكلأنما

@ط.من@لثالىتحيقهأنظر(1)

.17ااصبمالإتقانأظر(3)
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أولقضىاطتهلضلتحمن@5شتصه؟ة،ي@:4.كأاكلىصانالم@مدث

يلايله-أشإءكان،%وء3ضنهم،لىذرورصصحةنرضعلىائلاثر

@ند:أنلاخ@م@فريا
رنتىأخهما@لتادخرطصنلإ-يئ

إلىجع

"إلأتبات@نثتهاتبضيهرهف؟الخا:نجذالجاعةرنى
يل@ي@ر

ق@لضتسمؤلاس@رأفلرلةيوالأونقبلا@لتىولالاتربالإخماقآنه

بأثالهم.@رأجب

ضرللتسإلاخلي@فنصبأنبلىنجةلهذ،التريخىتتمامعببئتعليله-وأما
"

جاال@فؤء@جمنىنفهإلىتينصب@ن@
أ+ءص..أخرقى@ؤباتلآ

مليعهنمدةقىاءإتةمر@غئالإسلامد@قنمتيمرف@

ص@تءا:ش@ماث@لرو@يات
كأ*يكلىفءخألت

برتفراناضمحلىم

@زنل@أدذادأءائ@حلا.نح@رةأء@لثصو-رلناالخث
ج@ى--.

ىلىظ

ط
برتايةراكالمحخان@

كلاكا

ضا4وتار-ةاخيدءيئ

.@ا،)نه
@

-@

عنهرضى@لنه@لىءلأ.أناتله*بدءتفلاتاولأكا!

عأنم-عرؤتفى-تانتهوش:
@لوكير@النيبت@م@/منإصل؟تا

ثالما*،@فنح@
حلىا@ه-نض@@رأق@@ركر@عنجهاشرق@ئهوايأتبأر@بت

وسلممحليه
ت@ا:جمجوأتتث@ل@رآزثاتقرلتعددضا"

منتي

رعرمم/بة@لححا
حالاةضدمإماوبدفىهانترآ:ثو@أيخضقدتالا

ر!ممأأ@لةبى:د.-فىإتقهك-تعك-اآ-إجة.ححسنبجهمبامرمنهدا

مإماتارخا،،:؟
تاعة

وانج@طدةدتبشقبياقةنهم

دحقرل.@نغبلهإثئاإخمالهنا

9ص@نرات@محلرمفى@قدشاصاذإكفىيخلى(1). ناملو5

0لإ)محط- اكاء2

فان!@@
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و-امحت.-@،
ا-ءا@،@ألا-ا*فىءمراللاطإ،آن-*كأ

@-

ت-001.-
@

*"كل-ا@*،-،!أاأذ.ا@ا@.-@
ر@--+دوتوسس@"-

ح@

@@--. ر:..ط-
ام.-ى

ج"لالىباتأنه%
5هصجهنقلات@ا@يمأقت أ1@؟إالت@1

ثفى@لة@لتصيخهيحرزلااللهبانث-.-
ئنهبماثواخكمةوالمامله

@،كيص@فىأنيرونولكئربهعن@ح@عه@لنينجقا@بس@رن

-

صيعءت
احهو-قولهفىالقضعل!زواتبر@موغاحذأتهاته

ةرفىحو)يينجهنماافلإعتراانجنوق@نقدوجلإتأخرىحارةبهوحك@.

معى)،:@تمحهم
بمانأأيفآأد-

تم
@اسلةت-@حئ@تالديئمذا

لىةءلا.*-:5لأا.أ@لاحا@@.-@لح
"

ط-+ا.-.@.

إسقلتء@وتى

رنيه:وعلي@كل!اتهمبه:بمفرممأحمهم
به،

ث.نج@:-أ5ر@!
@

جهشعرفتندةوالواقعلاحقتئإطةومغار@

اط
أ،ضكالا@فىصث

الابمذا@لعما@احوانىمءأأضط%-دف"مينص

@لنبى@صاقيء@كأ@فء؟أق-شيئاجروا؟يماموأض@فيهقا،و:إح@انا
@دس@علبلأعلا،

ت
لهخا،نذو!أبته:فرآت8آإق@صوواءلاطذدد

كبء@!اطشا

دعليهوالم-رةإئ@اهذهضد@لرجلءتلسرءاليان@تهذا@لوجه(1/

تعيقا@لترجمةماحبإلعالأمةالىلأسحاذفرلعنهدناء@أولىبما؟*-
ص@

ت.انروا؟نوقبرل:؟يع@رشاصيهف)أنماهذ:إلمز@فة

يعالا@وإذأ؟
ان؟(أتترا.بتمددوالإتاعالإفان،إلامنها@

اءتع@قيبهانأنيمنلا؟لف@أ".دإت6صتمليقه
ا

افالإغر

هذاوفىيهف@لرواباتق
@فئ6نلاقرالمدحعمن

و-
الث@مادةة

معيتلا@ملاوما4؟ثاعلىمحفىلاما
إنما-و"غيهابهمننمده



.

"

رسوهازجل@قاتلىء@!أ:@ت@
سل!ت@

له.ييماتموهؤاق

-

@)س@قؤف@مامنالهقئفىفإنئانحهاأماث
@

حذ!@رهقكر"الأصلى(:@ص

نكأ3نللتهر@يرى!ينهفىعرجاطببة-يهابهمنمرضعغيرفىالقرل

الأصلىالن@لمجر@سلىين@وجماعةع@نبعملوأنهأصلي،غيروآض@ميأ
@لنبئ@ينهل@لنص.يمثا@لاالآنروفلل@@لقرآنحرأعبان

)طشغير@لقرآنمرالآن@لضآنأتأفاافعلبا
فصتةدخاكذلكرأن@

بل@المسلينمن@حديقولأتفىم@لإ:حقضاكقابفيمعالمه،وعفا

شبهنونثماث
1حاه. ح-1

أطانلذ@هربث
@اشبىبلغه@ذىالمعجز!ميتى

هرببساصالآالمحنةالمكلورددأءاءذهلاشحابهوصلمعل@هلتهعلى
إلىآجائض

أ@فالمتصثلللواث
ط:-رث

الإجم@!مذافإتلفعل.باكنالقا:ملمقرآننصإعجازأولهمأ:-

هذا@لخىنلر؟@@ا@تهعدمنلو@لتختيمة@طعلاإليون@أصدثلهر

صنيعمن
ةو@دجزلاجمف.معجزآ،بهرنأنلاشحاذالمهيخرأحد

@@بإتفاقالإسلا@صنعهء!فىلخلر@مديخللامما

خ@
لذن@و@ل@قاد.

@
فىصسضى@ق)صأ@لقأررمجما@إلاأناصاؤولنزلةلتشب

@

عنىإ.مايبلغه

نةلأماواوتحرى@لعلشلة@لدابكمالالثب@@لناريخث@شهأنيهما:-نا

فى
@لني@صحابجميع

ه@الذينوسلمعايهأ@تهاص
الهإاحلقاتأولى

كلإدمحلةالمباركأ
أداءفىبالإئهموحسنمةا،إدوسرتل@ألقرتنلة@

حدإلىألثريعةهنهونصرة

@احبناأنريبول!ثيلالدياال@رفلم

جمونأنشولإ*اأ@إبوالأز-ألاشه+

"

"ةتصد
الضا-@اهذا@القول@

ؤحمأمل..-ل@
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فك-يعرف
جهخوفىب@لثآنوأنا@ردة.ث

لنهما@الأمثاله

وعلوآ.ضالماأنفسهميقهاوأ@بها،وجلرايممأطقريهفى

ين.ألمفعابةنف؟:@

نصصفهزقصده.سرءودلانلفاألىجلسالطاتا@ثأمانا؟

فإن)للفترض(بقولهالنصمذاثلهؤ:حدعلىالأكل@اقرا@

ب@هذأ@اكرلناقجا،فارجل
)صمنيريدحخهر@اي@الانافى؟اخها

تبإلىبخلصأدء4
@الانيم:رهوز@جها@لفاضحعا@اتكهالآ

منهيسوقا،شثمؤق)@ته،@لام@لة-آنفىكونوأمالهحمهذاالثكك

4قدمجرىثصفحسبوالإخمالالفرض.ماثالامر.لأ:منالقزة

وكأن.)عكذض(المةالأصلىالنص)فإنقي:@باغب@لطمة!بهن@التلاث@

لنوكأالولاصبتهقامتقد@لفرآنأ@بدرىلاإهلالمتبمبلا@اهل

تتلاولبلفتموها،الجبارتساىشعنةقاحعةالآبديئأبدالش

رتحلإها.لمأإلع@)تالماو

غايةذلكءلىعلىوأنهيتئول،الضآدإبماذعنلدبثأدورلا

فييسطرأنلرجبراضة%الإشةمق
ا

أقا
مدىعنيينماهنا

تعلىءطة.@الأ"عيئ
ييوببثة،اطحهرثإزسثاقحدإلىبئا

ل@تثعةليطالاغاهأ@أثاذفىصكرنالملاكأحمةعاح@@لامةالهالأشاذ

الذهبىالدك@و-الاستافيسيخناقيبلأنناص@ة،المفيدةتعيفانهءت
ونصوالم@الجليلبها؟فىأ@لنصكشلء-إتحين-المهرحمه

هجم.ءت:
بالىغمؤ:هنامماأبثعبهاوأالأولىص

رضي@-قدمما
وء

@1عحرة؟(وحرةآكلة@الةبكللامأوحىز-تعالىاقأن

4اصبم(1)
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@نم
ت-إ*ث

@

أوني*-ا@لتزاساتتبر@تثالمل@تساخا@

حاح@ر@ايئا؟@تافيئثماا@ث*ةفكنحبول!محل!ق@@ةأدذند:@ص@

ا-@@@@ض!أكالاإإلاألمه
ق-

@لاين@ولينها@م@بافىاعأن.

جملإفىلاخط@@تاالهوات-ار@-.ش:@ف!الأ*فإ-(سال.علىص

أئنئ::.ءإدإء.ا@يماةجمرد

أدتيهسما:.@@ب@ير?

خىل
ي.

@اكلث

لاتجاجمةان@-

تس
يمألما@نراريكه@

ريم

1 0 1
الاسالإصط.1

ى--ءرصه

كأد@ز-ا-ا@لأباصطث
مح@

يد.إديكلأضا

ش
"

خن@
لا

هذاأ@اكمابإ-ق@د@ءعد.@-كأفيء@ز"فنلنهة-

أسإ-)ا؟
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ءط
حرفءكاوفى@فهكلةكلوئنأخرىأديانفىيةتجاللما:@@

@قدممذ@المحت@دنمهجلالمى-اقهمملام+يمثلرفةاطبالمعنىحروفه

)الا@دذومن)نحنهوظ،1(الاتخفى
كلئفاماارحىملكبهلش@

دئخا:.ات-:إ

ات@قر@كثيرةمواضعناالأسلامعهودأقدممنذبعرضا@لنصنف

ا،وابات@ليخدء@كلي**
دا:البىفااص*تختل@بها.نر@ض

نرعءت

ليأضشاللأعر@انصليماعةرافبىتالدفيبألمعىنصفإخماالا@ةممحم

عذا.بحرتولهئملائفي-:مكل@@@للا@كل@@لظاهرتممروالى

تلكضليستبدنما@تاع-إلىا@يليسودتالقرا،مذهوتجاه@

كانءبفلرآء@ه.؟وص@هاعتملتنكىأمابمالخخلفةالقردات

جاء)ذا)لتهعنا@صلورحمقنفسهالىينبأنإنمايمنالمىنص

@قابى*فى
اطكأ@نحر@تل@

خ
م@صأصالةلكمدتلا@0/عولأ2!1

إلى@ابوا@رغجم@عأالأ@ىالمصد!عنرماصد:نىا@كل@لفةرأياتا!

سلموعل!ا@تهصلىعلماعدنخا@إءأ@شكلحيذا@فاله-آنوإنأىأض
اوا،بنوته،قدرناأن

الاحمالمحوعدياقدرنا@ازر!علىمنهشحل

طبآ.لأقرلبضدها

4إز@فلإمأنههذاوردناءإى
الاعحفةالأعجازحقجقةتجاملمن

ةوأ@ناث
الثاناله)ت.)دقر@من@تعددحقالدلالة4البيههه@وصبعضثن

ممابهرنهاالمنتاعاحمه@@قرأء@@هنهفراندلكء@غيرشإلىاتموإزه
اللهعند

-

@

@منا@فىمافوقلنقه
ممام

أدبءسو.ايضأبمهاث،ذا

اطظديئ.بينماتأمل(1)

لهظ@ينامابينوأفظر!2)
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جموبوء،عل!ضإفى.يساحلاكل2با@ثخىنالأعيةفرض)لمه،:

عمجمىإلصحفة
وقرأءاته.هأحرشتعدد

قرأجفإنهمخنا@نئر،عليشاحقيزضأنمالاينبغاكذاكبل

اللقانخلعةنمرصجزنيةءتيهابصسصيمنف@لعاثى@ن@للاكا@ب

هذاعلىتصالقيظمأنللصئوس@ء،تماه-%ا@اتحادوالمظهرخ

بةوعدإلآحشاذأكلكلن@لبانناعميهوامتلالىلابراعةآالها-@لنحو

ذلكنرففاخا!مقثنإلاتصةاطمز@ين@-ماواتنارهإللأغتهسكلى

ر@ل@وبثريخا@نا،أيامإلىآضفيشرلانحبهالآكاحتى

تاكالألبابأولىبا@فنعجيبةفاى@لحلىالمفلبخا@ند:لهطا@موا

وتعجآلقيتجعله@لق
@

منأعظم"لغات@اقاروفىيهماالألهت
أحمىون@ح@

"فىكتااللهبظهارسهاوالجليلة.غالاهلاف@نجمرعةفىخمثل

عقلهنتهوعيا
@ل@ا@لأوجه3مذعلىنهكوخموالإختافىفإبل@ف@

ء،صلإ-

الآياتد@خ@بمتهلةاتاه@لقرشرعإذيجاش@،يإعجازهفىلغة@لباا:ومن@

بك،@فتعاومنفيهنسا؟يخفأعلى@دغ،إلآلفظكا@دلالةجعاتولو

ةرسرق@فو.ا4فىآتعالىقولهفىجلكم،وأرقوله:-أكانوعذا

وئرجدكمآبزسساوألدنل@
مترلاوييراصصببادكعين@ل@ا

حولا@@رجا@،لشل
بهإعرابإخالأفل@نواحدوالنفظاطت،

@فى@لفراء@يهلالعنهمايبين@لقرءاتبعضننوفها:دلالخه،إخنلفت

مذ!.@طرفلاثتقدموقدالاخرى

نهانكلهاوشرارإ"ومهاعلىالأمة@تخنهيفو@لتح@جا@بنلا@هاو@

أجرعا،اعظامومها:وجه،منبنأ@منخهابظهررالأممساثسهلى

حتى@فنطة،لفظةوضبحلهذلكتجقيقفىممبهدبؤضر@أ@محيثمق

آ)رؤإستاطذالم@معافىكتغفائمالإمالات،ونفاوتاتالملهسقادير



غئتلأ-/راإةص@-6لم
أ

إياطتراا--:4ت

أ
كللأ.،1@،،ا.

1 1*
أال.

أ
أتأ/1..-لعلث

سءت--%-----@
لمء.-حمه-،.-،،--@@

@@لا--ء*-!@اص--،تأن@ذ-نه.@ز.أن،:

كأإ!-امت@

فدا@ت-جهلا.،لاأترحمهصا@تهأللحض
أظه%.آتبر@لم،

إنه@

ا.!-،
1

0

1

)آز@ا:ص
@

@@اذإسال@ءكل،.أنأ--:لكل
ة

ا.محج@::
د.

تش@

م-
-

اأفىتألتكلدتخلامهءد@ضال@ا،
لوا

ولم
فىاتجا@للغا.@ب

حأا-حط-
خاط.5@

تال.@لنى

غ
اضتبأ@نقكل*فىاتكنة*

وبم،:ه
وص@واصثةمت@

سا

تح@.:روا:،-.
@

@
@@

اءلأ(.لا@ايد.-أ@*بئ

-..@أ:
@

الض
@

س+-!3@!.رخ@.-:ش،.
أوينىفى@احفاقضا

!
@ء.-دت/3ألم

دادت

"

إس
.0س

ا

إفى.-تضما@ابئ-آ:تلالإلم

ن@.
يم

ت@:ت؟كلى-يمبهإضتلا
ال@اوصصشااد-اءاة-إلمأنت@ا.،يم

د-.ا@@-%-
@

كط--حد@ا:.
ت

@نإلاثاحم-أنالله:كأروتربت*كأر
ط

@اقال@اعلا@.يخردث@:--:ص؟-ض@تبلا@دت،.افى-بالثخال@إ*ا

صاهذس
ظبم

به
ش.أ!

اتهغركأدثفظلو؟اكذضبأدال!لمس.

لهمنرض@ءكا@ي@كألآحدثقىا---ا@*آ(،1(تزقي*!لرجمشوا

خا@،@@@
@د@

اس1!أط-.@
@

الأتتاتنيم
@و"ال!@تاصث

ال@

ثىءفىت

@ر.؟شايئ@أ@@ة@ثأق:-لى،صتهأ،ج@-.أا@قرآرورشا
عئء@

ا@

@دص



-

ا؟-

.

@بعص@ىا@.
امأةتقراءبالإ-اثعلاءحصروإنمابصم.

"

@لاث@وأغ!

لمصءعن:لاماشبماءأنهؤتالتثران%أحرث

احثاحمةدا:يغفا@لم

@@@عا*@جم@-))صاحب
للزت)@ثا؟اللهر@هقالشه@

1 1

ألمجففةت
من

ضوصاقاقكلى،أو@تنادبكمجاركذ"يفعفاأ@ة

الإخلث4أنرصر@لعلاءويدئمالاكةالآيةرساق
@لافهما-ضحآا@،!.الى.ا@فترفإشال:أ-طلانةع!دقئ وىوط

)زص)قناعمعجميعا@رفماإشواحد،شىءفىإجماعماحرازمع

انثارالنضادلابقضىآخروجهقنفقك،بلااحد@شى.فىاتجماعهما

4اصبمالجزرىلا@ط@لل@ر أءأ9

ةباحلأثةالأنوأعهذمنيلىزد@عنهناالمهرحمةقلهاو@

خال:@ه؟نرع@ىكللب@ال@.اللهرحمهالجزرق)بن)تبعه

@لادز@أى@لصراءا-،"ألفاوللىلاخلافالأول:،-؟ؤأما

ر.@و@@رضها،الها+@ئنأى)وعليم()ى)شوو@لين
ن@أى!"ر

@1)ذوص"وزخماين@ا@ينستأىويخب،@،،وضم@نض@

فق@.لغاتأنهممايماأتءليه

ف!وأما@لنافى:-/
@

ادالمركنالفانحةفىوملك،8ما@كلفظ،

"ما@كلأنهنعالىاقتنفى@لفراء

ننثزطوكذأومد-الدإقم

ق@لى@لتهأن@دشو@لفطام:بها@المرادلأناء،بامانلضواىباك

قفتطحى@لتابعضإل@بعفهاش@رأىماوا@احياما.أىأنثزها

نين.فى@لقرا.المعيئالمحه

.7صت@ليقهانثلر!11



-
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ارضك:تعالى..رلهة@ووئما@نا@شه:-

ا

قىئ"كذبراز:اضهم

لد-الجئكذبوالفظفىو@اجيفريداش@با
أ@

@لثديد،جهفى2نا

أنسلو@تز@اسحنىفاإ
فالمعنىتنجف@@@وأ@اوجه@،مءالم

أ@أن@يمط@3ونو
س@ب

قدكذ"
همليمااخبيرع@ماذ:عأ-ثهم،

إبئللرسل،،أ@ئلائةرح@االضتعينا@لأوفىقنفاظبه
ا@ةد@

س

ضكلآ@لاة:ة@@

وءقم.إلي@@ر-للنةالثا،و@لخماثر
دآوأن؟لى،تح@فر@هالقب15

ءبم
الأول@لنرمعبصلببهال،مهلزوليرهم

ورقي
لأضا

س
ولاسفىكهكا

خشؤةاللاولمطصبم
تجهةايفآؤ.باإلآ@ثا

ن
@لثايخةورخلاولىاا

حة@دتو@ارمالثيماآ4ءتمخص@،كنذا!آيهونأت
إينالف@رقس

جها@رعلى@حم@الآي@فىيا؟ك@يطم-أأ:لتا@إذاالخةأن

يماقأى%اننافيأنينوة
الجبالبهلأتهأن@د@ةزد،بئءترهم

س،،اكح@أ.منء:أياتأش
ء.

@د*كسر@وجهوأما
آ

ف@علأولى.:ا
نافيهإن،@آنعلي@ويخة@صا@

@ثص@و@للام
الجصلاممىرة@

ه@أيهرن@ا؟ئ@نفىكان.بعدد@لتىت@
الاسلام،دينثوسلمعل!الم@صلىعدصنهل@رلتعاظمإت:
(2)آمجازونيمة@لثايخةوءلحق@قة،المجالونتجلى،الآ@أ-كلى@لقرذ،

لا@ذكره.لأإش@@ينااللهرحمهإشهاباد@لعلامةأو@!11

أفى@ايةا.يافى4انجأنهاصوركؤإن@3ثراأنها!قالاعنهوأجاب

بمظيملإلتهالللث@تة
مرمه

@جبقلتعاحفارتهةنافيكزنجهاودلالة

دالاو@تزول-لامبقتععى@لتىأ@@اصه@ساقأءتفىالاا؟:بأنعنة

ورخ
حتيقضعل4أتا@أ

حاءماإلىار:،1غيرماثوفىا
@ب@

أت@-لاكصدي

يا،=رإتبايمنهيتو@ردا@ءاحراحدإذ!تعارضرةقاطق"او-عل!
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.

م
طت-أك،؟م@تشوءفىأنىثمهر-الجزرىاثقال

تتادلاث%

.

اة.-@@
صلتةءإ،.@ايمء.أ،تا

ح@فف.ذلك-أ. @-@-
ط

:/"ع@
ي

ص

5ث-

م

-

موإ.ردء،الا@أخآءقيحومء-+،
إ

صلأاطءشاممهأنه@به

خالايئكأكألةقاضا،1مهاخترأعةإذصاق،عد
ا@ا

ث
نالإيخمجبةكأ

كولا@رز@ومملا،علاتتنمتةمانباعوابهاك@،
@اث!إ-موجب

5أهحشاتحا@ءأ.ظناءالأ-لأجا

0

@لا..ص.
برحساحمر@بعطدرحاط

@لغامفى،

رحملامالإ-علا.إجتهدآأث-
شدواأخقسبيلليانفىا@ته

ةألاءلي@شقكفضلاعن!توممبيلاإلىلنبضمةحبلا@ما
قل@و

فا.الثاء.ل@هت@.فيا@د)ص.-@اقانل@ينأصد.قالماعاالاه
ساطلا.ساجم-صا-كا-

سدا!.@ولا@ا،تجكد

-

أدلنكةرثلهاكانتفى@لثباتبباليههالله-آيات)جعلإءبأنهورد

صابا@طرتالدنياجالبز@لتهانتنى@ااق@101إتأثفإفانها
ا@

@

لتافىوفى

د:)وهاءقات:بات.لفالاش@@لكاق)ع@بقرحه"-اإباطاإز@اشه

ونبمزا-يلا4@إثفى.-4ط/4اكأثونء.نبمأن@ا..*@ا...@لأ.. س

س....وط..إ-س@ا،-:-

اص@حاكأله
الجبلئوتلانوهناكذلك@لتهبوجه@حرتبه)ثبهت@

سلملرإق:االذكىءإحاالغبئ.يرت
إزألهعلىىدبةرف@

الأةا
ثونىو

بهمشبهجلفق.علىبقسرول!أصدعفاظبزش،-جاعلماخ؟.:الآض

!

ح@أ.بت-خاعهءةفى*
بمن/؟اقوىو؟شا

لابمأدنهت
بالا؟كأولمجثشا

م؟
حىم@.ذىلل@ظا@رأ.!وهلولايئ؟شنكلاتنت

خ
2كى5 7،7

لعدهاو
@لفاسةمن@لالغق)@لخقهتعقا@تهخ.إهءتشى.م!

أء.)جلىأ-

التتاءال@فى@@ئرأنةار@ا!إ
4صس بعدعا.ثا9
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ارأ@
أنوإيهامهمفيه@ناتلللآيةعكيسهؤاتكناالىجلأباكيلحادص@

غاد@إتذلواء:بطت:4خ@@ردلأخرقاب@احما:شب@اير@اة-!@ءت

مقا
تءتث..لمإبم:يصتوحفم:@إلامازعهءتلالثى.@نضف@

فاثأأدخاعليدناوت@القرآ@،دونحدأ@ذ%كل:وأ@@"

ص
للحقفيهاجلاجافاةمدىعليهئالامزبدمذء@إو-مالةفىاد

ثكو@مافىة@تربم@عاجبتعليت@اتأرانلفىعريتجميعأ؟واحثة

تصسا+@ىبا"نحعا@الاتدغالمرصللطرية@بهتب!@نصتوحد

أ@جإبها.زعبم

حقا@ئها:تةأكنبضانجغألفالمشوفهبم

موعفةةب@اشمن-ىفعكرامنطفىئذ@ه-.دتنة.
لإثاتانكلليت@مف

نيبواف@بالفعل،نارةارولكرا@انجاقتنةألخلأشا@:

ساهوكونطنج@،لنناضالمري@ماخنأتكىحديدعا@نعدلضن@:

عئبأ@قطعآ،@تهحق-:ألآقجردم@هاء
لنغطهنت@ل@زكماضة

موكعتررقجث
ضرفتترىال@ط@اآلفيخ@ما:احى:كتابهمىخر3

.

جد@لنصمأذ@ناكنزبن@إنماتهكعئ@لغشاهمانيكهذلكمئ

حآقاتئثلحاةاللنهلبهايتأدى.@لتىات@لنر@.حرف:ا؟دتع@عدمبممى

صليشا"تنبضأنقيم@لافبهاكذلكاللهضندت@ر@لنزليخةاطفى
كقبهونآنلرجبإلاألبتة:ا@تهر@كوفلأءتل،ضتهه

"

نص

نسناتأ-جدقايهكل
ت

ح@ا؟ملاثبهلزأ،المص@هآتيآء@نثأ@بثر@
هشكاءأ-.

عا
رد-رتلنص

الجسقهعاقا@ثنهليتهههآننبمالا؟@

4كرأ)انصح@وبهن

نا*ضحد@لتهمن
@توححاحمحا!نقدجبا@أل@ةزم

@تعنث@ونيموفلاأتلامتفىكثيرسازى؟ضندور@النصنهبمولا

ز@ايخرأءثيإللإهت@ننه@لعددبهون@الله،عزءبئ@نططويمون

يينماةضلىأ@بميمالدجمرفىا@ته؟عندحنمرحرفةنلإث@ئاطعة
@@!

المسفينلثمز@كه-أماأمله.@رفق@طكأفاتف@بصر؟و@بهه



ف@@ترأءأت@قوا@فى
صأو@ل!@ي@@اذأءا@@

@
أ،تأء1أكأاهذ@ص

إ
@

نم
ا

ماخكرص@
أتشروص4ع@إاينهىقاثثابتد:

ا%-و@إاشلله-@لامل@لواءةممالقمنهايرتآمقألصر:
اىعلى

يرثكأاهولاالأولتفإت؟
@@كأتأكرءاصصز@تلاع@ف@د،

اتم

على@اصاذ.

تس@كمن@)ليرا+كأج@ةعاحبمة@لا،قالهماإذألفا
بلمع

خهام@)عتملتوابهاتثتتمق@لقراصةنبيلمسلمعلىك@مجب

كاشئ(1ء11(.رذلكأن@ويكفرءت

صوس@أفى@كانوإت
ن@فإلااهقكلمالفعلبا4)د

تسامحمالىلث
زاإعزوواقىجميعأاكلثاذ%يإصلاقيرلبمعنىذلدأعلايم

نلمعلىبها3

افىجللبر))يتىبهذا@نثنادب@@هماةصكحلهأ-@بلالماواء،

ظعاآهلهمنأمناله،
اتفرقةفىقىاقر)المسمينأ@اليقلإنتإيعلم-

جبه

.
"

به،اوقرأولمفتبلىء@لقراتت"واش@ك@لابتينلأى@لتاسمعهامجأل

به.)ث-.قيمرعلىيمر)@كد-ص@فغرء.@اصاذمهاينو

ألج@النتهلمذا@لمفة@نب@فيزأباثفىبكطؤ"
رالإتقانا.مىخع

حم

قصامنلاثالكراتماروكاقع@*@:وفاليقهلي:-،جثمخفهالله

كأبية:@عر@ووازث@لثتهاتمالتلهوه%جاكأويكفربهابش@ححم

ثسم
اخ@ائشثلةخا@ففيسحالأحاد:نقلهء@ع@خ

بهولابفرأفبقاب
صص:بل@اجماعصز*-ا@ة:@هع@أبملمالفنهمخامرإ-:لى3

قمثححد@إذماصنعضجاحلهولابهف@فرأ@بهولايثبتالآحاد
@أ-:نية@لرفلهولا@بر:تمةنئله

:@أة
و*

ت
ش

أخط.اخا@را@ة

@لثاق.ظفيهأظر(1)



ن،@ؤاثر-ر-.ويخدت@رملك،ثي؟الاولمثاللجزرى:اا،توقال

@اي@.)@إأفى@روسءإ!@

عباسةفرارالاأث:والذكرويخرهعود

4أط:؟ا@

الم*
@نال:ذلى.نس،لآ:اطسنجة-كلتياأصلم.2

العدحتاتا

ؤاقلادتملتتل@وإن)ترولم*أخهااإخعلالأفيبنك:ةا@ؤافى

حإجطئولاجر.انجةامف:
انح@

ا
وثا@-يخ@لع@افى،كا

ا

اى

أتوكالترنيفإشادهغالبحاا:ه،@)فىيهبمماكير4ثهغيرمانقد

@افثنلاياجمهالتىخمةأبىاإلىبةلل@ء
اقىاعىتجغ@ربن

الله)إنما@كضونهاا@هذلىابماسمأ:طنهونهايا
أهادء@لعلكماء:

خأة(@
ن@أ@ه؟

ب
العلما-

عكأ@اجامذأبانوجماعةالىأرتلىقدكب5

يم:لا:-فا@لرئهج@لإ:كأد:-@@اء@ل@ش!لد.لأ-يلا
@س

ص
جعا*ش

ب@
@

م@
قس.رلض@زإل:باغر-.عاث@4نانعنأرجةضايةثتشة

م
،@

ج

أأالضنإت
ا@لعرية%ازثما؟ود:

"--ترددفذاتجةأأإتا-+اث

وء.
وهأصدعه

رو-.@ل!خ:4ء/-س
ا؟كما@إمم@ت

ر:

ئموصقتغلى@شهاأجمور@@مجن@فلىبببوسضدنهبنرإجأبى
لهئحللاايضالمكللقلماسباالت@ركتا@ش

أحهإيرحه(
يض@!لابهئث

فا"تصممالمفإظكذلظأعلمالهآ@اتال:د.صكاضالادا.فى
ديلايو

معإ@مامحا
)ءجى!،قللأن@

صيهلثي@إذللبرمأتصاحبىقرمؤأئم
ةتراد@ت@@

إصبالإدأكاتقا?ا-دزد@؟-انته:رحهئمامةأ/؟فا
إلثافغاتالقرىقجم

5ة!@ا"زرول ت-قءا-ال@:10
قارىء،أءغب@،@لآإ،أ،كلس

حا،@كقحماعةذلكصفاجاب
نا،عمر@

مغ
رلميةوالمانلتاثجةسخا

@طابن@حاتصا،ابئيعنى-ع@مانوأبرعروكللاهماح@ئذ،

بعدحا.نماثلأ)صبر(1)
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.
نتا-اقىعلم:به@اقرو.ونيم@نشزطأفافثية:اسيخقال

ن

ا-.:وتلقتهنجلك،@لهواضفاشتربخا؟وا!@تثحيه@صلالم@زس@

@@نخ،،ك@ت@لقر@.كهذ،يانقبول
ك@!ف@و@@ليقينذلكفىبر

ثتبهعثرةماعداذلكفيهجد"لبمف@اا،عرذ،فىوءيدنقررما.
عنتج

نموعو@لصلاة.وخارجالحلاةفىلامغكرأمةتخريمنعبه@ة@الققمق
ذلك،لمجمحرفيرمنوالمعاق@صاذث@فع@ممنىفة

ة

علء@وو@جب
نما.د@ذةك،بوتجبيقومللنكركعقثو@ل@مريالمثروتا،علىقدز

بها،.ةا.للضلا@لربيةبعلمشعلقمامخها@فرأئد:ال@لا.مىففلهامقنقالها
.4مببااسنقامفنلمحثءصا

حم
"@و@قال:

@

آ،،1(ؤمانقل@لاذةقأ.

منلصولتلقا@باوإستفاضةاتريخرتما
لمحتبعل!،لجمثت@الامم@

"-آقأينقلىأناعرمنتجوبنءصكليبالىك@وأعا@لقرا.:ويخرهجىلابئ

@لةمئدلكفابر
@

بملىمحوىلمذيثعلىءوللنجر-6،أط@لاذءا"

-:"د@إ.يمني@يخ@ز:حد!لا%ن@وبخاليصيم
@ل@"/.ئآ.مجب@ر،

يمتغلموإنتعريفهبعدوتائيةبانثرأذ
@دئرص!...،قعز:ايةف@

@ضبالة-يقرأأنلامجرز@قه::رحمةض@يخلو،.@قالئغإلى

قارو.قرأماجاملا@اذا@ولةكنلرباعالما3ولايخرماصلاةفى@لاذة

بثرعا"@-صكللا@دبلانبتركهاولعربةع@فبالتحريرجا@لاكلنفإن

عن،@:يرتدعأنوحبى@دعلى@عر@ر،أ@بفلكعلىأصروإن

ونحوه،)زبنت(لت(!)سوو)أعطا(تينا(،)اتجديلوأما

)ذ@لثومناهذفليمى
شهوالمغعلإأ/كو@لتأدببتحريماأشدرحر

أاطكاأوحالانانية@ض@بعدمناوسكدم@لنخ@نالاصلبحسبلى(1)

وضدم
فى@مذا@خت@@

ر-امقح@و@لس@:الراترعدمبدلالةالمن@ا
أدح@صف

علك.لاضتق؟
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وء.@اس.نتهلاالخانأفىد@هرسانلت:قال:،إد@حا..،

ثقيلا.ويخرمم:أدحمابناقا@فقال:الثاسىأصحابالمذلاءتجمشر

دفرأ.إ-
ا@و/زمخ@غتاا،ا؟

إ
@كتآ@لانة!،اتلىالأنمتا+اثإاةا.)قيا

أ"!@اه.غجىوم@خا@الااترتت@تللاذغ)ع@إلقرأصراش.%إلايانبتلا

اذا-جماما@،أو
ما،وضيرلاة@صفى@اقرلتمعيهأبخرخاذبا"وقرألف

لآ.@علبغدادف@ا.انفىوز-
كقرأ@ى

ث
إبرامح!ابناوأذ.

حلف@ءقولابملىا-بال@و@.)لاتجكرز@لقرانهعلىلللحينصاخإ:

ب
2

ت
5،1بها،أ

فا@
تإ:ددا@بمدالمهرعا!ر

ت
@@

ص@با@غ
@بلبء-@ئتكاحأحة

6ا@ال!ا.ط
فاضة@ف@ى@الدعا:حمذءأصألاففهضاقلييئا@يمم

خال@ءقوز:وافزىكؤا-أتلأعاصاعا-عاالمنادلةةاب. ب.ثاطب@.ى.-

ا:لوفاو؟فزى.أ

س@ممنللا.-طحمالفمي@رمد:مئ@نرء@ثمىر@لعينآبمفد@
داجلبدبحتاصآ@لنهلىإذاصى.الإذمانفىيمعولي@

لقي،فىئيالمسلتامعةظا@جق@لظاهرة-همن@)خعا)وقدقال

ردثبوللبهبيرزعيا@لقرآنلفهصعلاتهاوينو@يااتمكللابئا.لة

زقأكأئيق@لنقوشنالجا:الن@@لتهرآنتاريخ@ابهرا،علبهفىكتاككه

إلا@لضلال(قاطيعد)تاذابفاليستإقضالقلنا.5)ي@اري@(بةالأس
معي@توحبئمنو@(لايز"م@ننرءقو@نغنى@لاباتو@ا

مذأ

احبنا@بهينهوهالنىفىحصا.4عقدأنور@كوقؤلفى@لفحلةوعراقه

1اتنكلابعنر 5
قتةلمظوأعن"ات@نضفففىأص%أقىليالذىحى@

صشمجالاآخرهاب
يمحأن@تها@

نفصرالحديثآخرفىكتاببهلنا

تعالى.@نهشاء@إن@لقرآنخكومسهاتعليفي

3عىا@لبرهان-(1) 3 بعدما.فا2



.

دذا
بلكذو@لمةالخاا@لر@ل.الم@منا@اشميهد@نضالبعدلفالمز@ثم!

الاول"سبأنفذكرآرلاى،@لضمذهءقالفصي!اخدفاقىأكأ

احطتجردد:@رآتاتترا.@لافإشمنبيرقمبملثاغ
ال@بى

بى@لترطاطعهخص:أضاءتمعوألمحكل@لنقطمقالقرإتبهرسم
يقد+مالمرصحيهلهأن

@
صر@ي@لتمه.نجو@ممقاسيرالثلق؟ادخعدإت@

ثتةوعطدأو@كلسه،لاال@منافو:@لرءوعةللنقاط@لأفلإشتبعأ

إشدى:@ية@مو@المقاديتساوىجالفىحتىآنه@نتهاط،:

اط
ر
اقعإختلاثءهإلىت3

إشإلىوبا@تالىلديهرة:)ا؟ابلإء-ا

إتها.د@لا

@ذت(1)
ختض@لىقاصرةرهىجا@@سجارة!هى

أوا-صث

عام@هبئركاتاطفإ-:،ولرىترحبالحر@يتبةالصرات@اصهل

الدلالبببهلأواخر@ولامما@ض@تاتاكفىنيم:أن@نفارصتبقطع

إخلاثبمكأنماإذجنئدولاظوأثهللىأ:@طنالأجاتقفىفي+

إكك@لنعى.لعل!@نركنبهثاملاأشبآضضسحهأو:فقط،آولهفىاخر@

صبمحل،ر.
@ط

و-
لىاو@ناق@لالر:فرقلمامجملالاولف!جا

ا@لكر@،على@لخرة،أ:فى@البعلقن
ا،بهسرط،

يم
كلر.

يمخهاعا،

حسبع@ومولكلأواستنامأثفرط3إالنافىجر:حرفالالأ%@ف!

ل.االأ؟3حرإلاهنا!لسشالمقامات

زمنىإلأول.،أت@كا،و@وفح@ها@قاثصر@بمفقه،لكاوك@:
3

صجمىوا@صانى
ثساثم@@سحيق@لهالف@قهكاربعنىو@لالثالفهياإدسيهردث

@"؟ف:أصد،وكقولد،الىسط،حركدتجرإلا
لخعموا

ونفي

للكلال@ظ.@صفعنأ@يط@
اء@!@@صيغةإفىم

@لاشل!@به.
م

أو@ه

رأسبا@-ذ@كفإطءقالمخار.فىجهوذللاضىح@ائاركر



ستلاز@نى@للقران-لأء4ت@لمابحاية@ها@أن@@ذاعليورد.@ا

ا@ا:تاخصذ4آ.لي
صليي

استشء
سمتب

@

ول@
آ

@
أثاأ:ماتإلى:مه

اثإإفةاأ!"ت؟-4@كأمء@مااد!الت@
النبىكلبا!لذراشالما@!كا

تعلمطيعةأنوللم(.لجهات
علىالأياممءتي.فىأنشلان@

ال!
@

تالأخد.فىثلم@
دمجرعلىأوكيرقلفىوالإمحلاصف@ا!

فادعى.تومألىص@؟

لأىلاتباتأمرين@اهناا@ناثحومهورلهفد@إ-أأنالحامحل:

6ء4الإسااالأمةأنللاصراات4بحاطجمجحماتللا@@منبما

من@لنقلغيرماء@ضل!اعقد،ما@لعلييهاحها.تأ-فىاعتدتقد

الىكؤبة.الححف
أة

ات.ت
ى@

وببارلكفتفزخبمالمرصطإط

الاسأولفىطأطهذأتجرد
من

يفاكحربهيرء@قىافتطكاى@@ك

ا"إتصطحكبكلأحماطح@فىالفرإنوأتصجف
من

@ن!

آماروال@ا

ا*عحهء@
الإ-@احقفىذلكببواقكلة-نفسهفىوحهدف

ضالما،إخظ@.-الأفام،%تنما-ةة.تضنهعا-أ
أت

@الباتإلى@ محاتو@وهس@ا.

حا.الأ-@منفىكنر

@اتجا.@ا@ا.ل@قيالا؟تلقىجم@ونءتاأبزإدكأئنء:ضرفتوة-
ع@حلأاإجثعثمادغ

@لالأة
ائماءتالمح@ارأتعاولمها:-عد-/تسش-

لتبإخا،تمهتروالمتما@تكضايامناراعةاطف@@عامة@المحروفءت

أخفلافىشيرخهمعن@لقرثن
ت.أ@ا-جمر-منكأا@ه

-

خصاو*تغيىمحلأنةلهلبا

على@تغبرآلبآصناهتغير

@

مايبدو.على
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@لناطاثبت@لارإعنيها:-و@ا
5ارلبتمرق

حلقاتهوإتكاقنا@لرايع

انعهود@لقرأولمفالذىسلمس@ه:ا@تهصلىعدءحىالماغىأجابم!فى

و@د،اب
مإ:اأتهوقرأمحمظى@لقرآتلإضيرءقى@!@لاتزال:أنكك

ةاحا.أ@دعا)حفثلهش@لعدأنمذ@تا*نث،س
ص@.

1
0

0@4 .@-.-@

لمهره.يهمى-

ط---

سا4أقيءإاصالى@ا.صا-.ات
وم.:@صيط

فىكتظةمحؤ@إونةكذلفلتطةد@لحجح@@ا*-!منيه@يرأوأت

يمماسات@لقرا.
ر

ص@أوجاملإلا15
فإقكرن@ماكقر@.لها:-وئابر.

شا@ق@اثبرى@ل@اكجزد@نبسى:لو@الم@ولأو!الأعلاان*@ل@

اطوء:@لدبال@اسمفىء-مطلى@)كذعلرآندالدت،
الإصدلالت

6مخمابهالإعما@رطةنقلهعلىالم.فرت.قاضأولثدماكلىرضس@

حدغوالآفىكاص@أضا،وأد
ة
ة

ثإذتماذاث.@ه)ش@
يمالابصار؟أولىا

@

ثيهأت،
ىءكن

عقاكأعقلنويلغىنإلا(ئر@تص@ب،بن@@اش@

لا.@--"بأبمبا@بمنالم@يمأ،:ةجرتةأ!فيرى

@ملأ@تعوتأنفي.ادعاطوكهرح@ا@هثالذ:ن-الامرينئافىا@

اب،الا-:@@ما@)بجملا"وت@،ت@قيا0ر11وأو4الاووهذ@خر@هن!

@@@مهن@ك@الاواثنا،أ@1ي@آنالاخريئعلىإ!اس@يكأث

إلمطأسدا!ذأ@كدتعنهمتاد@أوصوسلممحل!التلاكلعما@لن@رحمب@%

@هض@وليلإنال@ه!الم@حفتكل@اثفىء-إلا@لقرآن@م

رمالمر@
و!وات@قطبا@بدت

كانأينا@لاخر@هذاؤإصحثا@لا

ضحيفااسلرأر@ؤوراملم@ا@تهءلهأصاللهل@ر-فىمن@قرآن@تلئتكل

وقع،؟ناضء@نه
نا

علألستهمويقيصرا4أءاير@وهلميهفاي@هم.-7

اط
أنىكر*@ر:تق

ابخنيديةلرأىا@ته،
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ثبعدلممننمعنم،للتران@الملة-فيجةذاطاثنل:
ذادو@يكح@

بووصأنزلا@نرآق،؟تب@خصةب@-أجمع3حمداخيرشاإلى
أ،ا

وثإلى
@إحمهى@سأ

بدر-إتفتث@ضالرانتحربفوتما-لىيمراك

6نا

فىذاشالىقتومللزاأ-المتجق:@ذا@إصابشلأنعنهماا/-@

ث@@@ركمه
ب

3ممالا
لهيخاوالمربضهمهز%إلاامق.@هونبمأنن

@دقيم.

غ@نارتخ!ذاكرغفإت
أىإدعاظعليبرىءلاللب:هذاس@ألدا.

ارجا@ا@ه.لاحتى.القرآنمخص:من

ةذاسخنقوق!قلنا،ارائغة؟تهفرمراترنلازمةمووإنما

عتتد:نلك.؟م@اتص@-سمحكلىبلث،الإطا:عليا@لسببمفمنلاناريخ

إتتادحلتاتإنهأرا-تجللبرإطأعدادبإعتراتاثت@خاريخ@ذاكرةلنا

إتبحئر7قالقراقئت@أولها:آخرهاحرصثوت@الآية،صلملة
إأ

آؤية

وشدم
الإنة

أ
طأقض،انتاححت

أر:.لماأأ+%-،ا،ؤت؟ببت@@@
@هذأش@

للىادعلىصاييماصادب@.:أ@@لدلهت@لىلطصهإتمادلاالذق

طألنطا@ر!واب)اكثنا-منعنهالمأس-ألنصعاىءافىبالم@:

دينئأص@افع@هعضفاص.-لايج!@لذى@إححقيهطكاعكإ:أ---

أواصكلقلحا،م@نهيدعوالىىوكتأضحظوثالىجل
ف

إ"ماقا

ممن*الناسلىأد:ممائنو-!ع!اظهكلالمدصوم
"ف

إذالىالأث:@

وق@؟ماثث،ى@امغتت@ا
أ

يقذثفالأزج@أتشيخ@كاشقاراءت

ة.را@يباطشبهر.

قالينقشتعليقريئتش)تأصاخبما@إ"اإلىءإأضفتفإذا

الخطبهن)اأو@ما:فى
ءسلثدإ؟يحرو@الراءات،إشفىميمااالربى

احفاحضنحديهالازح@احهانيمالقمجالتها@حجحةا@اتالضأشيمابكل
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ط،داطذصففاتة@بو@ثى،؟@طا@إخماللآء@نلعما،:
ألاو

اتقىاهلاعتمدات
يىح

ن@للأ؟صذكرهاالتىط-كقراعةبهاالختل

ش@أبئ@وكقر@
أيخا.وبذكرهاغيرهذ:@

متىبه)م@دقر@صحتالع@ق@لم@محفخطو@ز@ماأنيرىركاتفة

@ببعتبرا-أدت:وذلكواية،@)@لظرءقبقثلعفى@نريةوجههصج

(1)اهسيأقىغيه؟عنرجعحى
منامه)نقفى*حهمائافىوقال

عنةتأ-@لقراءاتثاةأت
ر@قبا@-يممنذكروؤ-الخط

5

بعدق

@؟اقر@.إخارفىيةاشعضأت
كأآن.@@تاولئرذنذموفررأط

@لن@طإهمالأنتوقدط@نكتابة.عنناصشاذنكوإذ@نابمما

آاى@كانو@كء
رفللإصجالاءجة@حص@)تراء@ن@علىاسيعاب

ا@
ملىهذا@ديذا@ثنتلت:

@
أجلىءكا@ئممساقيالرلد@

ب@@ر@لاتقلئمللا@حة.
ت@لتحاب@ى@اقفدبثاطمجردتكىت

فإختا،جوعحقيق@:يعنىالحتهختيزهايينحماءلماضثلبا"@لعدى

اتجردإد@نقراش

شهس@ا@
ألىسمءتتجردإفىمح@ر@ه@ط.@@

فاقىكلا@

من
حتىذكريردالاإى!اا@نوذكةالبالم@@@لترا.منابهغابماذلك

الأشاتا.فى@شر
بع

د:واز)ك@لعثروراههى@ى@

كلق8؟"بالآثبانتثلأالمرسوايى@خابلةفىأولا@لاخ@رتشل

اقارب@يماثمنهمؤث@يصرجالااثلاعراأتأص@نادى"الأضرأثاسورة

أج@رون،.يمفوماكغعض@أغىأ*
مةبدلابعضا

أنهنا@نزيداث@يماأكجماكرونف@@ا،باانبم؟@ت

8صالأول@اخعلإق(11

الصفحةقثىن@الايخه."ت@إقيأ!21
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اءأت@قرفى@أ@ترأب:@تق@ا.قال:،ثصجمةالآاضا@إلىلهؤيم

@ويدء@وجه!تولا!،منكرةهىبا@غت؟الأرعإلأ1

بذإك.أة

)ء@ق@لقر@ةتة@عهحو@بهنلنط!علىأنداسيلامذاوحاث
1 1 1
5.

يدىبينأثرارباحسلوهوأيضآ.رة@د:حمن@7ء@5بالآبة

لصاحب@لرجمةأيفاهنادرا@سالا..بدلتبالضئراقر@.ثسرخه،

لض@إ.@لزة5ئبتتل:بضإذ

م
ا!

إبخ@امرطر@عنافي@ندة-@

@فممما@لشتى؟
ناصريقعنثينو@نا@

أبىوممضأدكثر:ا@ت5حآ
الكما@ة:حمقرقرأولللإكأيدكما،محيثنىابنووافقهمويشوبج@فر

إخلفث
ا

قعاراخالممد:@@اسيننوج.حة@ل@:ق
لىتبينالحا

4مضلاابة@تراتر@بنىذلكءتأنلذ

لحسأ2للرسم

1بالالة 1 ثن4
س

إس@رفيو@ا.3ان@ك:*ارغث
أ

لأبيهاممإي

بال@اءابهءرعدمما/صرعدطش@إ
إ
من)@ةفىث-رقالرا--@،ت

إأباه،ولية،حاد)كهفرأكا@لغربب
عا@برثوفىحد@،الم@إ

بالةسهبمقراع@)عذ،قيةثاكلأيآ15"ا@تر-
@

ت@

ق"فليسس
ز!فىط@؟امجرداتد-؟الارحوإ1إبعةا

3)أ@لثتمدت!

9بالايةئم مات4
-

النساءارةض
ت
سدياطفىبتمضرإذأأالذيئأيهاا

9صائاققعلي@4اننس)أ/

نظا(3)
الصفحة@ن@@قأحمة@ثاتعليق@@

3اصأنظرت@ليتهه)كا(
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أجمابمة-حجاشية.:1،قبذ@1.ا@
@

فش.راءال@لذأت
@

بدلاءتأ؟

ة-فقالات5علىاردنة4شاألآإت-اصعبكفاناقكث)،.بخهت

كلدترا?@تثثاتمنلمبزدثترأبانءظزيرلدصف،

قىاطخاصن@بعدفها@اقىةاكأزقراعاتبأى
هم

@ف؟طاط@ن

)ءقيقرؤا@بنو@اقروالذ@تذلك؟ئ
@فقهمو:خافالكسافى:حمزث3

بانمتقلفهماوو@نسفل:ثاةباهمزحدة:ببا.@باقونتعثىا،للن%

أه.تببنهفى@لثىهتثبتل:-يظ

@ذءلاتبحالصتله:-ز@لتدقب@عجلقالغ

5ز،بههاوماثلافاتالإت
الإشعمالجيةولأءقأ@ال@ى@احاجهةتق

ةة?-،:إ@تالى:غعفىيوجدقئضمؤالثل@ت@فقهى،:

دلاعرإسرانجلئ@بمغعلمحينموصىغفبحولامحدثيحر@@لقرة

@ل:يت@:ثغة)أءباءعاث@بمذمب%ءت

ا
قه

مأنفظلتمإن@مم

ئمبارعندلمخيرلكفيبمأنرافاةبئآأإلى@ا:اة:@@صجل@بإنخاج
نض@

ب@شا.آبع@فاتح.ئى@رحيم،اب@ات!3علإب

بطقوعذأبأنصثم،آنفاافاقظرفى@نص..)طبأمعنىأو،

خ@م@هوالذى2،لأفك@ةاكمفكا@أخز:جت)جاءعلءأراغفى

م@تدطمنروتن6مماورية،القرأكامات@ا
"

ةالمرذكر@نادةبهم،

1قاك 1 مكي5@7
أنفسهمبقل)الامرمزوجدوأقفذلك،عليحجة

معثتابوغيرة،شديد@لف:أمرأمنهمأتلآغ؟@بمل
للمشة

اقآؤ.

أسفلنجقطتدينءتة@لصاتثاطر:مبكلق@لىإج،الحرفمخيه

ا@لر%-عحقز:بمحىأتكم،افايلها:.أعلىمنللثنكالتا،با!

أمر@لقراضينفى@لتحفيئبكوقد*-ا،ص.لا@لأ@تعيقهأنخر(31

ث.ثإتأ@هجعفا:هذا@لبحشهأولقاىسانإحداهماأنتبم-
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أ@ص

عقباخد،أقازاتم
نيا

@

أنعلىلم@ف@يدلالاكأتهؤلآثالمةلآ

خلزة@لقرأتفإخا*سببفىشاشكتذ-عةكأءا-
ا

للا@ي@ة

.3إلىلأرجعفهملابساتمجردفحهاء@الإخ@لافذ@لتى@أبكلاساا

سررةمن9-7فىإقجداهرة5ء@لمانفىأتلووبقال:-

@
أضاهاكنرسكإنأسلم.ضلإ:اظهكلاللهءلاصؤإضبوها@مفع.

بمرةودف-وه:ترؤوه:وتزررسوله@ته:ا!نزء:آنذ.@ومنرآ؟

ا@نرهف:@مض@لذتااملة،ا!لر@.باروه،وتعزمن.لانجدأصا،،،و

بعضهمأقر
توتعظموهبكلعق:بالى@ى@ا@جمةوتعززوه،@

ثس@عدلاأنا

على@لنكىينت@اعىد:وتاء@بمأط
@ت@@أنقمحورخية@لرحه15

معرت.3سساعد@لناسمنيفف.

3،
أ@@قرإضا@د@لش

@
@ته@ئنخاء-@@اخراضءت@و@.ا،

1إيئ@طج،رةثن-آية.؟."نجرهتص@ءةب 7@
محيد،رذشت-

@و.-لدنهوينترون"وراجع

سر.8ءتبةا،فىده،
)جمقو@،@كة

@ربماص
فىوللستعمكنةوالمعوالماعقالمراثنص@،@فظ:-

جمغ

ندتثا@.والا@لطاءلآالآدبى،!م@حنى@نن@ربن@هماحبا،إللثاراخع

قيأيرآت@يصورأت
ث

ورهي@دبة؟المطات@@
لنهظ.

رعز

حقواتم@ضا@الم@صل
قيإنحازبردنوقد؟@به@،عازر@لفظ:

المصتقلفاألاكام.ذلكللاإزافىيآواحدة؟ن@ماو
ف

لتهتالم@:تقد-آق"

صااظفىقىبقكل@هسنا:فىتصرتوهرا@ته.تعظيملى!

@فشا-/.ا@دت

ممذال:أز،
ت@لةوللفا،وراكفىرولآللهابخجنة:الصورةس@وجب

دلمميندمالأحظةحوللل@لاغةوبقهعنالىثحوفالماشردرجل@حدبخه

ألاتةاتكأا.بعضى@ل@فىبالمعقالذى@كت@اد@ل@@لنقص:زعهء@نى

عرنوصالبعضذاكأيفأءقو@هفىيحدرنجعلموأكأطبال
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أفاءا@-:،!زنهلدلى*.ا.@11ءآنص،
ت@كأ:-@ءس.3 ر-ر@ا.@@

"

ط
ا.

@

@

اف@ك
1زورثباخءتوة:أ@ال.@ةرب@.كل!ا.يد@وم

0

المدى5

@
عةفئبفرغ@1ا:@

قارفياجصتنوأ@كل!@.محلإت@اتلث
وروالف@@بتىم!ب:المزمنجم@،فىكأس@ا

ألجاضخهتشض

فى@غلفوغير@تصرإخلطعنلاأ:@لفريةث-ت
ب@@رة@ني

ه

ةاتءاىسملت@ةللجلش@لنلامرىث@ك%@تنميق%من

)خوفىونمئاله@قهيىثل!جماإكتوأئاتو@لتليملاةو@لصولرسالة
تطاءرسرسةأنمىماكرئهنا@إتأو؟/فى@لعبرندللرم@آذ:إلااثيم

حشةفىافافة
بر

مايخماحتهقةخكءقحتىت@عة.@@يهاوليلاتم@.!)ؤة

يخا@لحنهاء.ال@علىفقإطناك،وإفا

يخرو@نصربم@لىت@نا@حهفرءتحدنج@غنل:نض

ع@عليالمخلى
على

لق،و!@لنرة،@ا.@ت!نتإخس!علإ%اته

كروفةءشامصا@ر*@لتهرأنءظسرثجمث@لة-آن(نخمثتي)اجزغا-

محكليالملك"ل:شأنه:@مئمعهدة.قد؟ية@لكتب
3نحل)خروخفىمؤهماجاء 2فت@ه3 5@لنى7

ص

@لكمت!مد.

المد1اتالأمحاضامولحيثأثتجفله
علىأتحعفى@رينطقاومؤاضيم:-

عل!لفردنتذإتفىواصرامةارنوحأباشةاحجتاتية.@لة؟

اقهوخ@باضلهبفبنو@لقطعرفىالضا؟غابةءا@اأ":-فىحمةتنثل

ءحا."اءتوتكل

عنولولاحىلاةممرماننعالؤت!@ا@اريخةددممية@ة-لالش

@ءا!
ين

عدأمرواخبانالقائةابدمةتلك:العاثش@لغىقيئاخمض

رصأولوسلمعيها@هحلى
ءثلا؟تثلاوكمآمه.تاافى-"ثظلى/أىط

@ا@)طيهة:جلىبيغلىال@ث@،
ل@

ح@هميه
ياماثافىيرمءظمان@

خاب)يماأهلأياءققطخالطلايمجه،4خعالا@مرآت؟نيكنابا

)طأةش-
بمؤ@لعءإجمهمث

@لعظالمحض@ابال@خا
فيءكهبايهمتج

ين.والاضلاوأيناأمرأعاصب
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وءت
ش

س!
@جب،الحجلا.!باأحدكلت@رضد@ايقفى"رعقيدغاحق@@

حاءأورصأجصرن@نيخ@أخرإحمالا@لتىاط4فيفأنما/لا؟بمنمال

ةعثرتلأثفىبأكر@لقر3ن:جاممحىفلاط@أء-5ل@تلمثمإبه"ا

إلىالمدينةتهجرإلىطخظة@لقرىئبمبادلمعنمهالايريمفيبفتهعمن

نأنه؟وأءمومميديسبقئنكنضافى-ومفقبلهاإرأاذلكلأبارح؟

بدنيهانعبوأحدةإلامرةعممبو@لةال@شابأهلعنللحلقىأهاشنيها

ذلكقيأرو@لعئرينأفىامسهفىشومرخد@ةفىءالاقبرأم@ك

ل.-بفات

وح
محهوكاتءا-تجا:لاباألمرةتلا@افىنفقد؟ذلك

غلامةمي@مر

@يخر"عنه:ا@هرضخديجة
لا:ث@ضافمةارجال

م
@لنتاكتشكه

جا.ثا@لا-@؟ا.ؤةالاربعينرأضعلي@حتى؟
ةحم

@ترإت،ا@د:"

نتهرلبدأ.االحردةونها@عاتمحرى@فللض--إتفىضوءلىآفهفا:

ا،تاكفىعنهبموئخذتاب@ايمأهللطخاأنهر
س

ببماونأنتثاذا؟بمز

بافامالأقا@ةغء".علىعخهبمتليههإلى@لرممبئقدباينى@قدا@@ذلك
لابتجقت@لآجلسفشقبم.الإأندباك-إ:@هاششةوعا@أطأك،تئجعة

مصلتنهباثسابهويطنأننخلاء@إكرأن
ثمية،أ@لقرفاتلاحأ

لر"@لنهرآنمننىءتومهعلىبطلأنند:حالفالذىذلثماخأى
كلحظض@ا@لكلن؟

صةكا:ق
صق"سنة3عرخصلمدغالىاقع

@

بلايئ.لأىاأسرإلىو@لفرطاس@ا

.

ماكانبثضولريثهدأنتونحالقي)ي@اكدلكء-ماخئىم

@ىنلر؟ع@موأخذإب)يماأعا@خا@طبأنهطتال@قاةفىمعه

فاسحىدون@ح@قدمانع
وضةينأجم@آيلآ@لقومما@سبسدقءت

سموعل!اظ@كلنحالحاخهونيمأنإلاو.أجدايماآبائهمإحلامإحافىمم



عم@ل.مقهلهنفإلآ@ارد!.إخمالأغر:ع@وآخذهتاتبمأ!لاهل

ميه@يمبير@@قبل@لكي
1كاا @@ة@ة-ي@رلاا@حموفقل@@إتمحضكدا@وشو1

حميرفى3
ألفهورامععلىوسلمعل!@تهصنا@كدت@لاهنا

آ@.-ا/بئم@م

رناارثخا@ماإتأي@لضاإخجالأ.اإظةده@@لضعناتمنأطهرهمبلإنلا@لاين

2 4علإعلى@ت@وبيهأ@نبىمنغء،.@1

ضبأ@لأفيإدومروسلم

لل@وطنانتو؟المدينةإلىوسلمعل!دق@عليماجرنئدلامه
ير

حدبلقهحى@نا@ى@ا@يهود:@@لقراتمطاعند@زد@دتيههما

خصومتهممناضاعفمماجاوزتهئر@لكزغ
اطعلىحندمم@له

ات@ث

جاء!4.-

بالمعىوبب@يملمالآ؟شا@لنبىظباىالا"إقيبتلبذا@ككليصعوام

@اشتم
خ

عخمياخذ@نرمعهقمهلنبمكنى@واكئإلكمة

و
ت@

ضشوصا)صلاعصانهم،اوحسن@سد@@لذين@واخكحقني%
أ

من

و-عليه@ت@عإء@تهجرة
ا

3
1
ربب@مببنهكانأنهيرت3

ا@ته@7

منعنيه--
منلا)ط@حة،%الخالتالآ

اث
لابت@رصسرنبهداش

ذالمثسقيرفلبمأعحابه.بقيةعلىلم@بموصلمضل!ح@ا@تهتتملمن

منض@.كلةنلر؟@ل@امأ:الأشاذصأنيرنلمب@ى@نتئرء؟4ا@
@@ص

و-
ثفقدءذلكانع@ء.ا

1

0

لواءا.@ل@جا@ثىاكقةإنه1
ث@.

ر+-.-.-.طس

ممأكغير3*ا؟-إإ
س

@
منفى@ئفنلهثرجهبقادفىالمحاعمه

@س
أبى@و

@لعلمنثيتاتنرا@نهم؟إلمهاجمر@شا.أ؟%قإحمإو@اوعلىوءحمان

جابه.@لصفهمن؟يخردميتاقاهكاوسلمصكيه@تهحلى@صش+

؟-.
منبقولهمابلأنبيانهم.،بهابه@:عتيقوئهماذلكفىا.

1 ذلكغرفىفو@هوماثاما@لكد،ء.حلد-كف..عاا!1
-.@ط@ث@ئ@.ى-حخئن

،

وف.معرذلككا@لرتأدذبلاومخوها@عفاندو@اضيم
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لاصستنبزء@
لح

العةأهلمقأكأآ
بذآءيمطأ"ضافنبذ"،اتلت

معآالأوح@اأرفأن
فالمص@موكما@@ايمءابأمللدىشيئا@اات@ذا

فيإنتار@لبدد@ةمدهإلىأضفتاةإ-آرة،إنة@اتلل@
:11ة

يةإ.وة،ه

بعرتلمأنجهفىوت@ثقوصاعل!لتهضليأمر@أقعثتغاتم@ا!ىآض

مفئ!
"

معر:تحتىإنه؟علىالناسإبهذ.بباالابا@ط
م@نبا؟بفتهنجلفا

ص@لص@الكلوأنخقه،صلو؟قىامنهلفرط

صر.@نبمأبأنهقانىح@

أحدبذالم@صيمذء@العظاثم؟باثاطافهعل@ببمنم@لناسضب@ل@

@لرومضظمدرقلوهوأيفهمالإسلأمأعناء

ىنجطومامال@لأثتج@هذ؟أخغا"كلإبداآلكإلىأعفتإناأطن@

طا،-بةء@دتا@لأعنلكلشا.إر--محيه
بئ
يعا.ج@درن@لآ@اك@فير-ة

ةالأرب@رالا@لأ:زيذا
درت@ؤطأخة@ا@جةاطتش@بهل@لق

لة.-@@@ل@هءت

خموملداىشاأحدأسأنظنا.بحدةا@لناريخأنزحاتنبها:ثاوأما

كلىا@تهمححد:فىيخرمأوءقتاب@ايمأملمنند@ىا،@لحتاة4ونا@لإصلام

كذؤلآا،ت@كثحلدئعلى@ل@جرؤئدضويا@أمدإلىبعد:وسام:علبه

بمضبةط@لنبقريبتفوهأتلكماهناغايةوإنماالىكشوفة،

نجهمحمرافر:مهم@يننحذأجسذاجةاشخلراالنين@لئركينبهلة
ينا"

ذ.أكت@ب)كا@ألاودو-!عل!الله@ماش-أن
عليهغليى

بو@ا.بنريعلهإنماداأن-آخروحياوئجالأ،بم@3
أتإطاكت

1إبر-،
اللهدصصي@ىاطب@.ا.أئلالاط-.0 -

ت-ض@
للعدند@رهاتد:لءت-@

تفى-هرقدفرلأنظر(1)
سلنىأ:يل@لطهصن@يانفي-يث

يخ@لىى..ا



-
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إ-امةثألىبماجلمعل!:
قان@هح@لقرلاثملخاصبم

س@ابسققلهتت@ءق@وماكنت
للو@.إ@لارتا@إدايميكمحةل!

@ا@شآ:كدوفيخا@@-آيكبا@
كا@ص،@.إ:

ا

ش@إءاأ@خاا،ى*إياتاا

لقد:5كنه:عزتلهوث
خ@لهمماإ.لىتيؤ.خلم

طااشئانبر

مب@عر@@)ساكاومذاأمحجمىإليهنيلحش
،1(

اثأمرةفا@

تنسيرءالأيةءتهذ،شرحفىاقرتهه@إبيضاوى@لعالأمةيقرلؤا!

عامرغلام@لرومى@يعنرنض،يلهإنمابفرلون@نهمنعلمولقد،

اةرعا@لأ.وبرا@يمنعا@ا@لفنأريحارآ؟جرآوشا-اخفرمىبئ

حوبعليهم@@وسئم،عل!فتهخلى@رحمولوممنوالإنجيل،
نهايقرما

بئبخبحوغلامئثأطوقاب
قلوعاحبيهبتو؟تسلم@لعزسؤت

أعجحى،.إليهبلحد@نلعأ@نذق@لفارص،علاق
لحدلقبىتذ*اض@يهالإصتقامة!قىلهمء@صلجث@لذىجللزل@
بينيخرنجمىاصانوان@لا،بفغن،بدحد:"و@ايمساقحنرةوترأ

وانجلتانودفاحة،يازش8مبنعربىنانوخا@لقرآن،وحشا،د

"تحط@ير:لمحنهم:ب@لال*@تانمان@

جمين.

أولاموبنههمهلاأعجمىممق*يسمعهماكهما:@خف-
آنرالترتم

فهمهوئانيهما:فه.قياقفهمايمونيميفةتأملبأدفىنهثفبوفع@

ئكلجمىلدثلاتاللفظفهبتقفنمتل@كرمهعيبظالمحىمهتعلم

ارمف
@و@لقرآن؟عربى

حديثاللفظمنمحجزباعحاد@تمنىغ:سجزر

مةبملازإل!قعلبا@يخ@لافىللقرآنضء@لتى@ل@)شا@لعلىمخ
معلم

@ظ

جيعنعامفيهفتءمتطاولة@لعلربمفىتلك
حمعق@م-كا:منذل@

معناهاير،أيحلهماأجميةعليهمرورهقاتأ:بعضفىمنه

جمزه@غايةدليلءاىح@@لربمات@لكل@ه@بأثالفى@لضآنفعانهم
اء

إلهاش.ص.*@ثابءلى@ل@فاوىحثة
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بمللقرمنخابثن)قرآنلبه@جازفيبلأح@،علىا5بعدذبالأ؟

عليموماكالألات
ا

أولتي!نمزنهبهفإشاح@أظار@نفوس

لانصلأة@ردثنم.زإنها")تبا"زربئالاض@مذمؤلمحا
تلبئفى@حد@

ة

تلكفىالقرآنخموممئنقةإلاذأككديا@ةتلنا،العصور؟
"

العه@لح@يهأ

@،و!عثلثنىبأن
مثلىمذ@.لاب.،@رةو@ل@الجها،دسكل@لمفلإلىانحط

وا@نفرأبمبجرفنلفبمئمممنؤتلحر@ر،@اكثوفارعم-

من.@حدكلللنضوحالزيف@طظيرءيئمذا@لنزقبلائليهووايخلم

غيرهمءلىرءق@لكلبئمأ@منو@لعامةعةان
سواء.حد

رإنماالد@ل،علىارقتولولخىحالهيزمافكنهبداطفىراوآ

لا@ااكلابرت:آ،النين
يئة@المتئربكلاوئحنر@لرجا-ياعهامماباؤوبةحر

خصأث@يدا،ممابافاتفىءأصا@لعصررالمب@ريئ
جمغنىإ.(@الرآمس

1لم@عمور؟
امزحرناصستترقىفباءقللراقعملاصةدزأآعقل؟5

علكابرةووأقلأواند@رىصزيفبإتفاحمنبموأصمينريه،أ:

نقد؟.أقل

ةش@ل@بالمطاء@القرآنإمنلا.أنكراثمرر:-ح@5ئالثولمما

@ه..-جمثا.ادو@لنص@ا.نا@.أما@ل@عا
ط

لد-
"-

بم@جتمىسول@ى@.

بطاطهاثثم-ئخا،ثسوءقوخبثهاأمماجثوءت@اكمونحلا:

عهدهعلى@لقانمةكبمظلىو@ثهادغاصكلإةإلثاكمذاكوإسقاط

4دتهءإصلى@

أدقلاريبثخئرلئك؟لء@واقي@حربفبا!وسلم
@

لىإنخاذ@لمفىءق@وكرم@لصلحطأمنالكريمة@لنفوسونرك@نلعق@.

وبخر@مت..فكليماعلىوايةلعزته،را"ممالليهم

دع
عاحه@قلأكلعدمثلبهرنلنلأش

أمةوكرعقلهوفرةفىوصبم



-
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كلات*عوأزبتقديريحسنمحاقلاىأتل@وذا.نفسه

@

مننأن@ل!

اأنثاك:لثولرازكيفإطأ@لحدود:أهلتبةأتمؤافعلإطنفطعلى

@يلأبمئمضنا،يأخذبفا@لعاقبمهقبل@
عمت@ما:/و@منلنا

لىأرأول

@ه@4إنتحإماصآنويلإنباخشعيهبخقاكتانجامذاة:مناباخق

نحن.أةعتمن@فيسدقه@آية@ه@.

حقابةاثكأ:د:ن@@؟ث@بكش@للوثرقيجب@اذإك@اص
مع

عأحه.@طهكلجتهلسضكت:لوفعلىا@مذاننبم
لببا@ش@لته،لاف-سلم

ءأعدا:عيهالرظ@د،ئاأبه@رل@إذا"ت،:الآإتألدإلىهعرات

بن@لىاضئا@القومثلته،وخا-بهحرتبتأنشهمأبهدصوأ

ذلك@ق
م@

اطه
ا

@رشبلشم،ثعيه
حهءثناتبلامغهفيا

نر-أمنثاتتلي:-إأكأأ@أس-برا:.؟
حز
ةنردآ

إد@كنهم:@

("د@حلأنىتأبلإتت.ت:أ-
لأنوخ@سةأكأدأص-

2 1

@ص@آ(ط
إر-تمينإلىنهميئأخرت

@م:برفأ@م:
@رجب@ش

(3"

شفاعثكليمرسلم-كلى"حثتيقل@فيدمنرنتكأ)ا
ا

علبهمكنىنم.ك@أفرءإتإلىالمدنةوجلراءقحكسهس@
حىوش@@ط

للنر.@ليرةقكنباجميمآ؟3رو

وءكذلك@يه@حاصرد@اضلى@جتنجر@ننضيرمع@نولك(2)
اللهصلىغزأحمحيثإر-ت*-ليندا،جبىئمحكهراطتتحى

ءأء

صروثح@،ت؟دزخةصدشعترداركه@:ففلكبعدوسلم

نة.رةذأ@ه:

3أواصك؟3،
ت

أضا-صلمأدنهءإ-،.ك@حاص؟جةقريتلة@
ف

س
بنشدعلى@؟أ

رقيةتمعررثيمللدكو-صاث

لآ.ا!-

إ
@

(8م
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قس-@موأصرإبه@لرحلبزوبةأرنج!
أتتحل@ا!."جة،-ؤ@!@؟ع@الق

علهاييعو@جردكنهة"باتوراأتيصأبةعلىخدصال؟@تن@ت@ء

1

"دان
ظوثحا@هم،بهابمرنؤ:رحبمأثيين@أ@@احهبموغبم@

بهاثال@-

..4إوأطغلهالدسةو@لونعدوممبهاوبظم-.!م،)لمحا

-

مإغنعم
اوقاكاإوسلمعل!اتمهكلعدأكذبواف

بلغبلبنبى،
الا.

دينخيرءنادتءآقريث@لمركىيانلمفالأنذلدفىمربه@
ا،حد،

قدقول:-
حج@@ا.ته:وساوعدا%ا@تهءايهصلىتكن@بهمنم@ض@بلغ

اطمح@
-@)يموداطشاب@5-جاءالذىشا

منالرغم@@
ذلك

أإعمنممازعم
منسروقبهماجاء@فاقط

أعحمابيافداذاةص

دمجرلوولأتحملممالصأصاسلاممالأكذوبةاخ@@نأنإلاالعتوا@

مناصاسلهنيريلأ-ننإخمال
نن@في@لحجة

رق.الإطعليأيهمى

اككاص@اأو@يهزد@لدقشىءممالوكنأنهنزرالأ"،رأخءنهوآما

محرحد.فيفىمغ@زيه!ا-حاقابنحت(1)
كةع@عنكدأفبئ

منإبالاحزحنربواافينوكنقالعاسأبئبرننءتشاةجدأوءت

أبووا@اقيىأبىمماموس@أخطببنحيىتريظةوبنىانطةوتشترة

وه:عامربنوحوحعامروبووأقينأبى@طبنو@لرلييرأغ
دة

قب@بن

فأ@ا.
فا@نتير،بى@منمما،@@نالل-؟وا@ؤ@ومردةمحالروأثصخأ

سجمهأحبارءا،قاراصنربثرعلىقلصوا

الأولباليهب@لعلمول@لد

دئيأمخيربمأثيندسالوحم
دبئ@خيى*نجح)ثففاالوفألرمبممح@.؟

@ته@للا%أ@بعهوممى4"أهلىأنغت
أأو@وا@دءنإلىشالمرجل،عز

@ننشبب@
ير@طما،1ءتف@كآ@@و2تامموجد،دعزبدة:يهخات،ا@

ا
5اء،في-بئ 13.

@.
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3ينلقرآية؟فكئاتللصدت@يهابء@
قدعال@

فى@لر-آنوخ

من
ليهم.يخماواغوتكحاصوفريعاع@دار@لديلحريفلك
لماكطا@قةحرردنيك@سا@إنآ@ولوجب

أغمةباات@لة@كأم--

أاقكل@دأينفنصالا

تمحيمبالفعلءد:الة@طتر؟وسامعه
بهاإقلات@اىلةالمدخووالقصصلة،@ل!يعاتدنثرو@فةامحرالعقاندتمك

أو@وصلمتنهى@ال@ا@،أبفة@طا@أخممثلأ@بماء-أباليمإب@اني@بهيم

نيم:@@@بدكليلايندرماد@ملآخا@وأ@لت@لر-لأكلالماوق@تأ@

"فلأ@فا@آنهؤ

ط
ك.

بههم.

على4@نة-:حدآاخرالإلد@لدتمريةبلىء؟،فأنهكألأسالناولر

قرآنفىجاف--قانتتى-و@نثريعاحة،صدنخاا@دخ@منوايهم

@؟@،من
أ--

أ

هاءإ:
@

عحبةرأرز،ا

لااد@@لنرآننج@ح@نيى-حمالترب@إئلغإذا@لددر@جابمن
وص@

عنويشضقعبقرينه
مصا%

ربم
ة

بة،شء@لجترتلاتثامماييهة،با

اخكةلبابة@و!فى@قخجحللجز)عدمذاإلىاعةتنقعحهرلا

بلهرأمسبيافى،لامازا@@مدىريبولاذأ"فإن
دت-%

فتا

اح@ائوأصحدقدورزر@تنعنلاتحدثأتا@ؤروض@إنثم

نحإدعااالإطلاقعار@بما@لاهإابهماوإلاالغيوبنياتدامخبرهسرآ

دأمء!المزعو@ة،المصدريةتلكمقادعا؟@ا
أ

آ-
س

به،يسحلمركأأمامحه

لقئيهب!عنتحتاوإ،
@باة--تنحم

@تءالواح-لمفىظد
لرم

بيهكلدسالمة@اباجبايسمى@ليرميرى@ا@ا@ا@أنني@لاريبومما

4قانمافىعدءصلىاقهءإنما؟

و@ا.

ر:كلىإد*5)دمموإباتفىمحاولد@ناتنعضهضل!يىل؟
ى

االر@د3لأا@ش@اآوإذس@الخر:سف@لآء@والاةحوول!ا
سيداعوالرقع،



-116-

و؟@قرلوندوو،؟ني
وهإتكأد./ات

@ا
5%

@ا
المقدسايهشأ@باتب@.

م.بخ@يماك@ثمفى،ولاعين@ماا@لاخر@ما@اليى،نماص3

5فىفي"@@و@@لمار@

@
مورأ@@

ينهقإ،ما
منفت

اعاجالأ

أكأم@ىاالا@بابأولىيادبهر@ويمن@متن@كحماصافقهء؟نتلرةدلر@

لادخر.اءعدر

خإصوأما
اوأميالاء"::آخرهاهنه

إعجاتصلثفذجيحاا

@ء:يكلالنى@قران@
عدعدقعلىايةوأنمعآبةأعطماخلنثةمه

@

أنهالحالبطجعةذا@كرأسوعإطحايشد!كاطقوسامضيهألته

فهلالم@نجدءشاجملةإلهموحىضا@لقرآت5وأنالله،ركول

قبل@لبيافىوجهحماولى"-الاعحازذلدتالمقدس.@حثابيسئيخما

فوى@لعقرلكاةز@باقب!بالفعاطكاقومريمشاأفاذاكثير،أ:

مة.المزعرالمصرريةشمررءصهأننيم@إذاأيئزت@رسيلة@

بئنلقرآنفلع@عقكوإحزمنن@ه@احباأنصكطوإءدفله

اثي
@ل@تابماقأبعضسانيهبعقىفى@رافقته@ليفايد؟وألاتانر

تلكصلفيوقعتماعلى@نالآياتآيةهذهواعتبرةهذأالمت@دس

ي@امماافقةالم@
@مق@تحربف@ص

أ@كئماافق@المهإهلولا@أنهثبه،يها

تبخالاعالا@نارا:
كحابمسلىأىصلآ

@ط)هر.تكل
عند

حقا.@لته

حقةواعبرلة،الملأ-هذعفرقكنابهءتأ،مقلابدت:فإن؟

@لضالةاعليومامولها.مروجهةو@كلإلهمة،فرقما،

مم.فىأ@احر
بعضفىللقرآنكتابهمرافقة@عبرعل!نف@

غيةلمرامح@
الله،عدحقآءق@لتران)ألب@ضىءقعذتسعليصب



كلدإة@@@بر/@ح@.أاللا.جمرات)قصهىانحثاتدفثلبمصأنلا
لدة@)؟إذفإنهبيناء،ما

متات@
د،اعجازيلالةسمحا@ةلا4نتثارلأءلىت

@دبم،وكن
زللاسر:زلمصط.،موعاى.لاتالمتد-@5ب

مذ؟ا@ء@ل)فىالآض-،اأ..ءإلر-.كتهأ-:فىلد.أنالهصك@
ر.ر..-@كا.

وب@ض@قد-م!)@نهد@للقساإنتاب@بع@حها؟بح@-:مقكلرعالمزل@قة

عيىنيههآ.،عتهلكلمجتفىؤالا@ديد،ابئر@لعم،
ا

ذبا@للام؟عي@

4إلحىسألايخا@أندعرىفى

ة:
أ

ذلاثأخذإكأام@لا:عليهعىا

بمأب@@لتور@قمرا
د.

ل@ر.)فإنجض@لبالةلسنه@كىت.@فا:يقتضلمفإذا

ش@فئ@ف@ينوالمبثرثرؤيئإد،منبهأكأكأأ:
ت

اصاتف@طبالت.بلقرآتفى4

ص+قذ%لا@ى-لدصا@ذةأن
صماحبهإدصدر@@وئؤجمهاصأاضأه

يميضحث@طنلأب@للجالإخر،رأماةكلت
اتىرصخرصلابةعلير

سايىن.

صا-بلعلامةده@ته
جمة--@اسب

صا
لللضاهتامنطرنآوو

تنإدأ؟أنهءفىتحال،ةالاخير
هىال@@@د.@لؤا"أنرقي.نهرإت

اكفىلماجاءبقةالم@
@لقرأءاتدجةبلسانهرتأ-اذاب@ةراةث

المثتمدة،
1 ،
5.،1

"لح.جلفربةنما

حم
ة@توا@@نرآخهماءاتزفىقصاينلدل

يمول:أنداممابكلىلهر؟)اشيما!@سأووسمحيهاظهصلىنبيهمعن

الا-ات@لؤا.مقلذلتوإخا*
@

ما
و@اكطا@نصمذالغصء@يدخ

ثهانلهماآريقولرنأحد؟@ص-:عكفورفياديحتاأنرا@هايريدءت:

والفاد.ا@قصباانهمعقأقسهمالىل؟ن

صمنساط(أنثلرتعلقةإ(إ
بعدءا.فيأا0
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هن@أماقرل@رمامهم.حكلايابلهينهمقي@لاء-آنتبرإلهمونانحسا

حف@سنب@لفريئ
الكا.القالر

حين،إلىع@سابخاشاطتاخيرفىعنوأ@

مناسة.أحلأ@بهذ!أور@ما@:)لنهشا.إنكرمهم@ردحى

مصداقأالآنحتىدهماأورالذقلملإناله@يهثإ*إرأساننننهلوإنما

تادةةز@.منماذكرهو@أوأ@صاأمافنقول:-@فرية@لهذهظنهفى

لمزاممهنفنيدآذحلثمأنفأفاقنهمئبدلاآأنففأفي@بقرة4فىآ

هنائاضللإتفلامعىا@لترجمة:عاحبئرل@لقراءق5حول

عنلىة@لض@لصء.تعح@بثازقرأ@زالم@كاننننرضو@ى@المجال

@لنقدرجالدفطوانحافئلانلانه؟الا@االآحاد،عار@

ط.باندا@

ة-ولالارمجكر@لبحةمن@لقرام@نليتءن@مىو@مابمن

دو@ةلافراء؟كنبانهفالفئأماناح@قال:-أإلى@
مذاإشحظامىالف

أنرالعلا"عل!ونردقاثةعنار*المعتزلىالجبرمجبدالتهاضعنالجزا.

()أعحابها،يخىإلىالاقرالنةالامانةفلي@ءقلآ،.فىالأرص@

ة@لقرامقانمكرإنقالذ!ومنتراعة،لبستئنهاعدتقدوقرله:..اء

@1اءات؟،ايقرمن

@علفعلتعااوجرعتفيجمى@سالانف@لةإزاأنأبضأهنايدكو%

قتلتنافىلايهاقتادغةقرا.ضقهءلمانرماص
6

وهالمقرالأنفى

قيليبكونء@اتأطبلاؤتالمحنىا@به@الإفالةأنوذ@كا،واترب@-

فةالحطيحةعليدجنقى.ءحرد@لندم،لأن@لماكا@ألمجمل
نتل@يهرمن

صالخلم@تعلية(1)
بعدما.فاا0

.11عوالأودانظرتملبقه(21



-

ث@11-

قر-متوألهال!به،الههءأ@*إمنأ@*@لن@صبقتلتبخ@وأ@لحللنفى

.4روخخضى؟*فس،؟ا@للأتشيخر@قأ@لممجرد

على)كو@اشافق@لقرهنيبيا،وقن@المتواقىةق+)ا@ضفإنئمرمن

اء:بالضتلسخأنتلبا@فعا@@قر@نتوأكا؟نحد،ودهاء@تفرض

@لحدوللانشأعقطفاكةلهذنرةرااك:.@با@خهاوبمونانرة،لتر

الىىيرعلاولمحقا)نثشةذالى-!@فلىكن@ب@ان.إلالالإ-قت

هشىفىإلىوأشسبءا

أنجيمءق@عي@ل،@ت@دلكراهب@ين-ص
ين

سوقربهالجعمزايسرعلىاءتلايئالىا
طرخنأو؟ببا،باقرقاط@

@لل@اتيرةة@فى@لقر@يخ@(رة،:!@اش@ذشا@:فىغلة@ا،اع@الف

أش.@باك

5ماذكر.قات؟ان@صدأنلاآبنفئوإلا
جالكاربسب@

وكرفى
نبأت@يطلعأأنما@لر@لأيضاخدوزصالجزاء؟امحخعظسن4

دوولا@،@ل@@@
"؟*يرسماأتعليب.هد@إسرار@العليملإن؟ت"

م
هؤا

المأة
د،ى@ك:أتنتهصتحنا@قث

وضدأ
محعمافبهانناصص

@كا@اط

تجإ:-.ا
بو:
ؤان--ثإذأ؟فإن@@اناد،بالءخن@:4نف"،ا-@فيد

با
ا

@بصفاش@@برنأنبدلاسالمصتاب

اط
ا@قديما@عهد@مىرو@

جزعكلالذى
جزءدووايىالئحامحاعدضابال@أد@جزآمنلايئ4

رعاو"به@اللعزف@رراة@جزأسقلاتكذلك
ةدأليه@لما

وري@@لتةالطء،دزاأنأى

رقشجمححا:تا@أجأل51@@اظ@نحد

جا"إ"رغء-ألف@رأءظفىأتءاءوج@*

ا!س@
وحئأت-أذأكأفى@-اء!

النزلءه،@با@ةأ@لإعرا@

صراخةفىهناشسهالرجاط

:
الىذأالهرو@5فىلما

@المصد@د
نية3ألةاتلل@كلم
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هناومقفىختب@ها،وآيتمارأبت

ما+ننصلنهحاضىرةا@:ء.)فى@

نإن؟أنهئديحهبباطة

ببكأصفا@كغ
5موافتآالافيما@اء@ذاك

ا@سفرت
ئرأيتروج،

منعزيخه@لتهقالفما@لحظيمالقرآنممدأقجاءمدىأىإلى
لاو@ا@،قي

ث@@

ا

@تهو@اللهويمكرويهرونبامله،،،إلا@سيىة
ين،الماكرجمر

@ل@بآبةاكءاقألا-اءلهواماثهزا
ج

صاحبلبة:بهذلكفيهفناهك

ا"لراللرة،@الارن@ولا@لغ@قراءاتإس@ءكا@@تر@ة:-@

بها.يعتدفلأالآية،فىالألرسظرأاس،لابنء:آحاد

ةفىجمرلدوأخطا
آ@

@لتحزيرز@ات@رسة.فردف

@ا@صةإرا+با
@ل@فضمفا@الىا

المح@ة،@ىباكاتعزبزوإو@لعظمبم

معنىال@رر.الت@د"االلأجر@ذامعى@ل@ر.اخفصنةا@بنترب@دث

تعالى:-اطتاللعبىبة،حافىفاالأرللافى@لوي@ة،جهرآيرأتصمعدةالى!

لهاوزنليقامقما؟وهاما،دا-!ئل@@س@بنا@ا،ؤثأىبناك،ناتت

ى.صثد@خرتراعقأدإة؟فى

ذ!.وآ
ادكلبثتملإلاياتط

يربر@دتكاؤكرإ".انجصربير

اد1أمقامتزيهإلىبافردلالةنهأعفأوبمعاهأر
ثل:-هة@

تأالإعتارأته@نىنفلى؟ومخره،حناعاؤالهانقرصإ@

تفىتعايقهلف@ا!لافىقو@تعلوبهذأسنفكسىءآن@@@ف1

أ-جهةومن
@

@ألا؟بنبهحىى
هى)فارةوتززوهغا.أناضإقشنحىه

لآ.لأ

بعدط.فاا1@ثانىص@أنفطر@لحليق(1)
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ءونرقر؟@لهلاقاثأنوالنهعا،@تص@شفنتأتءت@لىاه@ةفى@وأن

-:15بحد@فلا@قاتئماء"يزانتعزإلىكأالم@فاألربوتبحره،

ماحرلكاةإخا*يثو%@لىاتعدد@لقرا.كير
بنتهطينمجلىالرسم

تا.؟لالأ:عليخأسفل،@رمنأس@مق
المذ@لخمكاب@ة@

علىور.

تغيرشالمهبناللايك@)خاليئممناوفيلبذكر،للغاتياءتحتية@نافى

بالا.ذ:

لدكهأأنظربقوله:-نكسهتىموئم
ج

28صل@الأ:لابعةا، 2

وساعل!@ت@@صل@د@لنبىنب@لقر@ماتمش@بمثليتعلىويخما
ل:أنه،

اصأسد@لغابة-يا.،فاكتبرهأوتا.ياهموملف@فى@طإخنلفتمإذا8

1 9 ضعهءت:@ئتيننهباكئرمماملأعلى@ذا@ل@ولانعليئاء.3

لاسيارة،للشمالقر@ماتلمجحابماعدأ@كلىعاثلان@لرصبم؟كون

لإخلانها.

@لحلامة:-ة@لتر@صاحبقولثم

أمآ@نبىنفف؟ظاهر@ففف،ا،رقم

عنه@ه@آ@@ن@يتل@منماتبينوسلمعل!

فى1،3اصرقمقكا:@ةاينطر@"لفالمز

أنهظ@قدجفة.:مصأ@محر@،وأخرى

(2)ا@هفىشاءاتق"ليس)عه

المؤلصتعلإقفى8ثعذا@طر،

وا@نبىعلى@قن@جمفثم،
تخدذاكمنوأعجبصفاهآ؟

نمية،فرا"هنالىان)ضإ.

9م@يزضأنتأساس،غبرعلييبئ

ب@المؤ@فأخذثم
مايلئاألحر@%إخلافتطالحديثفىهنا

أكيرالمعنىمعهتجغيرمالاذ@كفذكرءق@لراءغ،إخلاثمنعنه

ا!1)
.12اصردم

.13صاخ@لراقياق)نظر(3)
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أهتفىحىسماخهق@1@؟رأأكر،إ
فإصإ،ىىثلأولالوع

مننإن؟حتىال)طصةبط:
5@لب@ير@رلللوندفا

و@لسباهالقرعلى

قصأإ:بامثالمر-لأيىبمت(منوزبفهخطلهتمانجض@هيو@عهفى-ميخا

قاحديتفىذاكبحرأ@حذو@ثي
أعنىأيضآ،لكثف،شبلاخ@ا

ذلدفىووكرآبعد.!@رة@فىءال@إختاجقنول@رممت.اط@@إكأ@

ال@ضصومنإرء-أسورةقكلغلآمالآثلنخادقرلفىاقع@لث@ت@ال!

@

إا@
يم@اصمشأنمولفى@@الشو@ةإقر@.اثصشابص@@

لة
علىمنيمح@

اإ
@ل@علعدردالصرنةض

@لذيئبعةالإ:بقنىوقرأع@م،ررغنجة@

و@
وةو@واقي-ا@أتفىمحند؟دالش:@ثىم*صر@@تاء@

س

س@أ

لب@@

-

حما-
ل.ت2برلص:)ابنيعلىتا@)يمأعابعةلاءأل11لأ"

إحرا@ثا@ت)تاءص@أ@ضالء@أن@بيرهأ@:
@
بهأن،لايثعة

@أن@له
@

@كدثثممرارأ.ا@هإنجه@الات@؟ع@ىالمكلاماتىت5أ@ثالفى

لهقورفىوإ؟أننحسبحركةإشلافهعنضى.امقهى@ك(اثتا،ا@يما-داشا

سانسيه@ردل@مجلرا@اوكنوه؟آيةمنآو@ى-إ8تعالى
ق

لإحماإش@ا@تا

وغ*@نجرما
ةالإماكل-."@إض@ا

رءشمأ@رحلينبمعم@خبافيكشاهلهمزت@ن

وجرب
آلهماتت

ألتهأصبعءلمائنا@-@مقدمسألةلمجروهوقر@صمن

ع.@فر@و@الأصولعلهافىيهب@كللام@
حنافيهانطلأ@نحبق@لا

لام.@دولذث

أال@اءصابأخرىكما@انفةريحةز-إطأض-
ت

1@لتىتتاش@لظاهرةأ.

3

سهءلادبت*لهنتهزلإ.!وملة،لأ:شاوكليةب@تتزباداتإخاش@@ق

طر.وإ.مماولا@ببر،قبيارلم@لتراءات
ف@الية؟نتمسجىاتد.كأبا-بر

ء!ز،اأ@نص@فىكاأتلهاأدلاع@
أوإ@ا

ا

1-؟.



أ.اأث@لغجب@لترحمة:عاحبفالر؟
إلىجمهرجمولدتتسرعم.تب@

اتقرلنأدؤثرقاربادا@بأصاآاط-
ح

أنه:قليلبعديذكرأنه

ختص@إلىأصحابهاقكدهل@لزبا@اتمذةنماقصر.ح@ااض@عثليمى

صرشىفىالنصلاتغيرفقطجةموصتعليقاتإضافةإلىأوللنص،حممى

الأمرمننكفىأولانأنه؟ذلكصنىألبى@ثافى،يرجعءتا@لرأكا@ثم

أحدأغايقلوا@عم-خسب،@قل@قياد@تاكأعا@ت@إدامتدثخم
1اق@؟ذا@ك5فا.7@ا-. 1

5،1 ط.3دمرءممه

فىارياداتتلكأمثالرويتوقدفاأث-فىيدتهقجهالمزلفقال

ل@لر-صحابةمنإتينعقالنصفى
علقرانتيهمافىتظرخاك@جهب@

مث@لعهوجه
منكثما@سورمحمهليحنىتمى@ثىفاتالإخا،أسر

عب@إصلاميةيبقةأقد،فىمقامآللعلينأعظم
@ته@

بنوآبىمود،بن

مافاتخنوالاولاتبترا.نبر:لبالجملرجا@لأف@اتفعوفكعب

.3رأ@بت10)@لتهر@فى@للطعنقيحس

المدىبجدغ)تتغيرمنياقرإش@فىفى@لص؟@لصنالمماالىءموعلي

فتدنا-ذكرلمات،؟ر@احتر؟وإطاحروفيرثيفطءتليى

ذلكفىارجرع@لؤآدع@لنصحخير@أغما@ا@الإجلالءل

مهإصتحىالذقأبىوكاتسا.عايه؟اللهصليلرسإفى@لى-،@مإد@

بثهاثءأ@لصحابةيعدارحىإبهفىصأيفآوسااللهءإيهملتص

خر@نبمئهرآ،لهكو-جبربل
بدخلون)دآ@تعريفءقاضمد

أنارحى@لقرآفى،؟بنعرمالتعلم-طريقعنالإصلام-فىحد@يثأ

سبهد
الله

سا@فممنسفاهاتلقىسودبن
سبلإنوسلمعليهاللهعلىق

@اك@بع@اللاشوصادمنسورة
@اأول@ننو؟@بلا@@يرعى

لهألىسعنخدلةو@منأمكة.أهلفىالم@سالرحىوصفأفنى

..15صاخهتع@؟إاأظإ(إ
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أسئهر؟
في@شةمحامع!ح

سآخر@تامنلايئح@@ود(@را:@)أبى@ع@ت

محردابئعبد@غه@ربة:-سقا@لقرأن@دعظيمدهلةفىء@لكحابة

مذاىلف"؟وءكاذءتكعب،بنوأنجاةيفةحذأفيلىاءثوسا

شافي-،دتر@هترئتكن@لومحاه@،افتلاألمحدثاتء@عفإ*ا
د

ا

مأته،.مما@لقرآنفيءطفىعباس)بنأسالننإدأح@بخ

.

"

قراماتشرةبثرر@افىأ@لاس-بطى:-أضناجهوءق

عنتلقىأ،ىنفتوةة،@لىؤ--عاسافيححيةإلىأبضاخباريةإ*اأبى

إ
بن

هذا@لتعبر@لعمافي.صل@المخالنةفراءانهلكجهفىدمص

اإتالعيف،

لمذن@جالا!
أنشهم،اتلقءفىالقرآنءتأتصر،:آ@

فىدؤا@إد@لنص3أبىزيفالقئابت@ىز؟تقالأنةمممار@؟

عيلببأ@تإنه؟ل-بابؤ،اقىا@
دوتافى؟الرقتفىانإلظ

حنظتأ؟@صرد)ابن
ك..سوضيئوببك@عادس@)نمس

فر،رجل؟صلبفىثاتبئوزيدتلتهد@طى،أضروابةوفى

روباشرةالأصليالمم@إرتاكاهاء@@لىقراءنهضترإذأففي
اء

ابئ؟رزثةقر@.

النراكاتنبجا@د@لاصبهأعترفالذىلالإجا6كدىلمبينو

ذ@كأ.فى@ن@فة@اتلاش@رالمثهورة
الالة@لظادردش@لقارنينين

جرى@لاسخلفةإخذإد.بعديخمابنبذاللقز@تلا@جماعلآئفافتفند

فهاآيحنآتخماحةقخله،نقي:إلمكلأطاةاثأزدانف/.@عا! ىررمماوخثا.
و-

ان@لاتيا@لمحايانذانكيهبه@ىاإذيئاتماباعضألىأنهمنإليهنب

فىالفا-.

باعثإذدجمد-سا:تحالةزأب@ناشباتك@تعسفىبىحملوعو
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4أ-"ض 1 0

لماا*،أد.أءز""ا@لاأ-دفي
ا@ا

غا. ولىاث-ور@الابىص@ا@ءلا-

تنهذا؟نه-،عقهء؟لد@تالروفة@ايمولايةت"عزدهبعد

حأججامالإأتجاته
قالذت

@

اطد-@عا@ءة
ى

أئ--بين-إحملا
تهلأ*ك@ر@للأصأطآ.لمجةاطخضأثفى@لعاد@ية،.ثيرة

ق
نى.أت

إكعلى.7-مودبا-تأ@قتأنهااالأسطررةذكرت@لتئالإهاناتومن

مص@4.اقإحر

دخالء!(إش@اللذينتالرجد،إا@يساةبالموجا.هذينئنيد

جن:آخربينأيحناذلكىر:بلللقرآ@،رثاثشمعلى@لنصزيادات

تصدماحقآبرأضحولي@ين/آضصط
ذصمل)رباد@ت:-هذهمما

مرايقةتن@إخاقيإلىأ؟لنص،حؤقتجحإلىذاكمقأعحابها
ك

3لىا@لأوشخارةباتأضجا@إيي@اونثلىثىءئكير@لنصلافتط،

ولتصحغ
مثلبفافةيحرزئفه@لمحابةبعضعنروى@لنظرةمذه

اعليالمعينةتإظئلتبن
ا.)جوا@نحىبأنهاص/اعلاكأأفند:كم

إدتيمدأأ@.يا(قرابعحفده@فىألتفسير@ثن@إنبات

جلالربفة@لقرآنوديئ2نا@تعلىاطبئفى@إصططمندإطاهنىوإلى

-

)عبداطه@انجلحل!بيين@لمحاعنالمرقهذهيثهتضلال-ممن)طنجثةمه

ا-

ياد:ززأمحنح@المدخرلةواياتأ@تخذآ@نكب(بىوأبىمسعود،ت

تكالابماالمؤولةأراقولترةالمحتمضةعلى@لقراحاتنراتهما
سع3

)@قرنفى@طعئ@عليالححجحجةتقديرأقلالا@ة)جماعع@يهأءابقاما

فاخها.سررهمحمولفىسىوألىياقى،اخقصانبا@لعظيم

ةونا@
.@اص

رولو@ا@الما@غةمقالثريمهنءإلةا@الهنعذينولس@

إإلأ@ةح@ومماق@فى@اتمدا@ئ؟-
إ.

@ءت
@!

فىبهعع@بض-إذا!قة@ك.
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ا@إتا)فىةاتمراتإمرأ.أفىلؤضر@م!فيالأمة@فئاا@أوالقرآث

و(ء.،1
ثت:

قيت.أ@حيالاطدونلآءقاث*حدئهاز@ء،ا.ل

فطضهسا،شى.فىخالفهأوع@ن.ز@لراشدلمليهاعليعحنوإت

بدث
@@

اطقداثءق"ضرفافهآن@@ى.تمحالةلان
الإنقام،5

حمبعأنيا@-جميعاالأ@ةخباريعدبلهونرئقهكلتأىا:ولر
دنص@

أحدهمالب@ئرننه،وصإاعليهعاى@قهإلىالرصرلمنوبمالترآنى@س

لهش@دتد
@لسا،عل!جمر/،

م
لنرآن.أبةدصبأفرأ@باذفله

و@
@ىبرتفما

المخودشرضالم@"ءتأور-ماأحردأ@ىث-
الاطقيلتكلابفخلههاثالإءة-إلى@قةمنهأفكد@لاتأف:

إلىزإ/@أبذ!كنهسالل
@

@إنحا@انيرةباعه
فىال@-3نال@أك@ع

ألتهلر-أ؟ا.ر@بليل@نءقين@لمي@دذءتفشلءت@ط:-

لهء.@لت@"ء@تسولالة@ش@أ.@@سا@عدالهك!
ط-

م
طرو-برس.

يا-اأمربلغإشارلبما@إننان،فيهكأدفلابجثالمل@ينلآ؟اه

بأسرءأ.ئقهرفىنافس@@ك.آنعلحد@لصنإلىةانقعضهن@فىوالمالغة

هذبئفأن
رءإجما@آتلاهالجالغداالهءإدخلقانتسهما@لأشرينأ-@ل@

@ود؟،!وء:@ا.ر@.؟،فكيرأ،
@أود*اأإ-؟ذا@دصرفىثا@لا-:ت

هفىشوجلهلل@الغاتعنتحاصهأ@فىثنى@-تأطسف

دم.

ننسه-اإدينه@اإش@ن@صاها@لتنها?لا@@وك@
خ

أ،إآءا@إ@قكاءاضنك
برم

قالإطا:علىلهئاترلاوجمردلاا@واا@يهة،باذاته@افلمعا

أفىت)اح@فرثفحمة@اتعليهمعلحاصنااطعلىأأف@تهذأل6ظإلأش

5بلاااءل.ع@اسداتإ:@قاط@اق!@حتهالمقام

@لأو.ش،-لآ@بدءأحهق

@كهسهةدحهيئ
ا

أسضأمنصف@
ا؟@
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ث

@

لمادحة
جع

حىمم@ابنإدو@ة)بخ@تإكلرثواقرانا

ث
اط@

!5فىعه
@

أدا-أتأو@لأ-:اقر.ثقدضأن
لاات

عهايح@ارثتكم@@

1ا@?زاألدا، ت؟ع@الماخاة.@ال!اجماء1ةا-الى@سعة1
-@ورء@-م.-@طط-.

دفىئنمزلماقةتماممثلابقةننمهسعودإبنإشءقبئ-

لافى@ؤ،%افيلافىرس@:قلى?ا@ةيخر@ا@لعماقتالمم@

أليتة.عاطإخفاا

اال@ياداتلاش@بالمسببالقذةجدوفملو@كنا
أبىثإفىب@@

@لقرآنمنقطن@الجامعبآنالقرآثجمعفىحدغالم@بهاطمق@لىكعب%

منإفإلىأصندحتفيدفىاتهرحمهالأنجال@بمرأبواطقاعتايما@رآ

اا@ذبنكفر%بثئافى-.قرأيكلبساعلإ%@تهعلى@المهلل@:@ن

يا،ئالسألفاعد"مالمن)دياسال%آدم)ينأتولو8@حثغاب@أهاطمن

5يملاولافا،ئاأل@فأعطهثانياسآلولو
اجوت

بن
"ا@@زإلا@اد

غير@لمجةالحنيفيةاقالدءقذاتو@نتاب،علىءق@ته@ويخاب

بهفره،.فلنخيرآيفعلوقو@لا@نصرافة،ود،لا@ات2ة:@حسركة

عاعر،!علىقرأمةعا:أتىرشمادبهرأنبعدا@ته:رحمهقال

قر@ضلأن@نعلم@ن@با@للمذافال:هذا@ها4آثلانبنبمق،

يم.ق،فا،!الم@يهوراتفيا@بقرألاكحببئبأبىمنصلانعرووأبى

مكا@ستأنهسثلىسلمتعباللهصلىاللهرسوله؟حدتجة.فىثضمومما

عنثبك@بلا.لام-@@عبلألى-

ه

رب
ثانارواحو@افى@لض+ن.أين@عا@

ابكاعة،.مذمبنحالفو@حدحكثيهمماأئبتالإبعصهعا

جعنهرأبى@راتاتصالقناهيةيهدطأك5@لحلاء:بلاضوتال

ثوغيىلم،معردوابنةوأبىتءباس
بنكحبأبىعلىقرأوامم

ا"قرحالس
@

عباسلم@اأوقئعاسعليع@مجادد:ابنحهك@-.مما-
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جه@،:وسعبدبتجا@دعرر؟أدتراء:اتحالفي،،ةغلى
قرما@هما

5عبا-@،ابن
أفي.عاكطء!ا:.أ

غلاأوارتالذبئاد:توأعلاأطةإ-*ب/،-ال@
ارختا،ة

خ@ه؟عايم

-

كذاكأققراتمندانةتدإلمح@ة:ت:
ى

إأد
ضنهورأوة-جهم،

ا،د"أالإلراكأتلكالماليىاتكأأوح@
لمثةلن@رةالمك@@لقرأهومن

يهجرأناجي@لاألهانعتا:.
(!

آحادايةر:لمجرتيخص@اثلز@لحابتمسق@

ةعر@عئبهيش@ىأتلحاثا@اشصلأشينفعلاايه:إبةمن@:

رد@@نثصاط@@خم
تاتا-تنف:إتءثباشاطاحكلد@لاقهلىشاا-

جصزتوفى@آت-1رب@،
إلى@جي@@تنريةال!آرقىاءأتهقر

سصتافء@أنهىرتؤ-تالآ:تءحاكا@لرقي
زشرةرسشد

ت*4.ن(

ةشرس@ذادمهلاستلت
اتأ@ن@ذساللأندجمر،

دة@لر@رصغه:علىحت:يةالإخيا-@@أه!@ح@@لريخعةاسعبابئجمة-

اثات@@قاتزس4؟عل@،--وأبئأنجاءت
امق)ترثصا:ا!رتث

أظا(@
ه

9ص@نترآنعرم@تانل@@@ @اتاسةلد-ترافض2
@

ا@

ث!-@1،03:
فىودتمذى،و@ذ@تأحصرو@هذا5أبىث

أبثأ،يئالح@-يم
1

@علاهفيها@حضئرفمدإزتاارباشةهنهبدوتت

ب@قلمرةصش4آأنهقائلفنيخها،بباضراحمختمادق

ث-@وق-4آو@../
6للسابعينالمعدرينانخارةا4ثة

@لنسخمقهثفيشايككاعلىولفيها@صحيا،فىحن@فىو-
اقىت،-@آثوماأدكايةالمحاكأالبهاعءابدللغهاثعوأ@ر-

رة.ألمذكوأتا.@ضر@
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@لسبعةمنابئكضوقرلىعرأبى@ةوقر@صرفلل@للخممينئحدجعفرأبى

ر.

عقوللىبدهى@لتقررهوبكلاعأساءبئلعانإنما؟ذلكأ@أليى

حد@لواتىمقطوعوابنهافى@تبلغأقىيمهصأنشبخونفوسهمالمدين
ا،يمالنصمرصواممدوانمنلة-آيخةباللضفردوأنفرآنبنها،جدم

بث

إعباسلابئيمك@*نل؟ؤ.لا،وإنةلحسبة@دحما/.@حاحف@دفئب@ن
نهاءتلرآ،آوفيلاؤا:)ت@لقراءخهسنيرؤ@نىأنغيى:أو

اط؟.با.دفص@ل@.-آت

فنهلاخاالإطلرق،عدأحدلدىحجحةلهنجم@أط/نا@؟وه

جمأن
تح@ون

لآ.رؤ:*4"

@لحدنمح@لايحلصح-إذازا-5صودافيمصبانديآ:و؟ا

فى؟
تتأنلىالأوأنرسهنى/يرىكلنأنهعلىبدلاإ:@لؤآن،ن

منآكضبننسهيىنلأنه؟ةالج@نمذا)ني
تقه

الاب،أفىءتيدبن

5زيرفىيرىنأنه؟بافىلاوذلك إيى.دأتبماضلك:وكفايةلية1

ر.وأصأكفأنصهن@رفىلان

عثدوممروربمأبىنقديرأنريبولاتقديربة،ألة@نلى@نجر

ن@صتأصدق)بد
فىقىشيح@ده@لصديقلب@وناديثله،،مسعودابئدير

لاكمك.بهصعاقلشابرجل)إناثالميحونفىعهالترآنبمثلمهة

بل@لطرحدينهفىوصام(؟ع!4الاكلى4الاللرسادحمىتبيم

وغيردالخاركماعدللثرر
أثيةرتمه@لابدكفاتابرخكفه(1)

)ط-(1)
ث

@لتفشابهاب4اترخرفىاخاتبا:أخر@هت
باجاوفىير

أننيرافىأبثاى@لترء:أخرجه@لقرآن؟ا!@فضا@-3@اكرآا@ء.ت

ح@م.وعير@لقيآنفحنانلفىوالشاق
@
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جماعتا،-،ص@أ-واءيد!؟@امبرالمقخسش@@احب@وعن@هذأ@ل@م@
ا-.مما.ا

عدم-ا@مانةار"وأت،
@

قي
وهى

مة@أ:
"

ف
@غلاا-

ا
ء@هذاث:

وجمهايم؟ىاإو-أ@ةبه.!صا!إ،إ
1@ساإكلأإن@

@.

رصع@نعلىأن
@إصم@لوحرء،عيهالمجعمهمةبقكرعنه!الله

عدتة،الئا،تث-@ل@رهط
وس@ارليرابنالله

@

@-
إلىحمنعبدإصر:إ*

بئ
وممم؟كام،ضاب.@رثاط

طأمون.@ة

ه.-@ثم؟
عأطفىاهحكوأإم،مرالبينعبهميئنرةر@لصىحابةآ

@لحفاظت"نألهه؟
إت.@الرت

إعزأنأءواتمزاخلاعة،
ا

كنجته@نرضد@لىمس@،ابنصر

@خحم@
ا

4@اخةابنه@تأبقةحرعلى 1
حابخيفىح@جةلا@ح،

9كلهأن

مس@
@
يمااأنه؟مطعلماأمتدلل!لثةالطد

بهدستزيدأبر
إذا@،ط/

عب@كان
أبما@ن-5لبرويه.ألبسرآ@صآ@ضصلايرالالآوزيد@أك

لأ@لأثث@ف@رو،ا:فى

ا*انلرحمو

مسحرا@اجملةإثمجمواخا@ا@ناممنخ@ا@ح@؟*@اس*إ@ألئمر
د

،@
شمث

أفىنها@لطه@

9ةأالاهكالا31أنلآناصكمايد إيم1
و،

@@ء-
يس

@ب@نج،4كانراأكا.و@اع@اةشقلأثث-ذط@ن،
وض-@ارأبمأروصأ

ا

.
5كافىفيآبا.أصالىبرت

ى،أخروزرروأزرةلاش@يقرل:-،تعالىالله

ينت@:إننمدءيئكفروأتلة-،ويقول
ا

يغفر@ا
صل@،.ماقد

؟
تمانقلعحةسا@ناإذااتأأ@وأ.-أ

ن
"

صحةفى@لكعن
جمع

عددأمأنهلانسا2ن@را@
غف@وقتفىعهاللهضىمنصمذاكانلنة

"مفه،ماكاطعلىول@ح

الجماعةرأىالىر-حما

نفمهغو)ماوأ@تىرومذه،@لطشقصةعقب

أرادأنهوصئمنامس@-ءت

بلأ@صئ@نا@

ماثم
أ

إلى@لرلمحد،ىاءإ:

وانلأ:إ"ماحتبدلاط

ء

"
أصنحبامما)لتهعدأضات
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أنامانقاكقال.
اكعنلشحمبخبرهم،

بر
عه)شترمادووبدايل)11،

ع@مم.قرأمهءق

"ابنأر@لإمرابعآ
@ص
تاعلمذاد

فىالطلاشبهأراد4وأكحته

وإسيهداموأنهالجمع،@جة
يرحعا

نحه.

فى@لق@!بكنى@تواتىفإنالقرإط.ترازإ.طالعلىبدلأنهلانسلم
@4ئروحاعلى@لكذتتراطزميؤء@جمع@قيخقل@نمرويهبصحة

يخالث@اناقى@ل@؟ن"بقدعقحزنحا@ففيهفةيخاأللاوطهصرمىواي@

ا*غيرأوركأد@أبنيخ@
ت

@

اوأقرؤ-بةحاال@ضا@ؤير@بر،ادام@رد،

انياد-عك@لقرآنجمع
@أفعدفىو

@

مرعثماقدوفىءنمة
د

@لعنرا@تهراءاتدقعاتراستيهماقرا.إخادفألةانج@.بأوأخرى،1،

ند:نىو@وحدثا،لهابق!@الأ@قيوالماكاة.قكأة@لث@افى.للرسمافقةالمو

الىاللآمزع@فى@لانأن@أسيةةجحاالأننةالدللائلتنياماما-سانر

ب@@عل!اخمعأشلله@لباشاومةعمم@أخهافى@لثأنكذلكبية

عنها.عبمالرصأوعهما@ص@،ررردهاصحةلعدمإماحال

!3حملممفلاظفماواز.@عدد@لتهولدماقرفاةم@لعدموأما

نجتنمترآنانا؟:3كرمجردتآنهعلىثر@تفسيربة،يادأتا@مجرد

فلئؤالرجهنينيم@ماتماأعاد.:@قرآيةلجقاء@قصد@ماند:وتهت@

صعإذاعبهصكل@لأن
الربرشث.نجقلوأ@مد@

ء

و:ماححى؟أما
"امح@اه

أيصححجخير"ضنهمااللهرضىكماكو@

و

.95صانجرانأعلوفىر@مان@(1)

2اصزإن-@ح@@دلأنظر@نا!3) 7 لدراسهاءخلو@ابدما،ش@أ6

أ.@لفران
ص+3.ث@هبهأقعدعدايايخرربأشاذنالأر@(



لأ@!--

إ"@ىب!ت-.بحمفى7ضأ.
@ر.عع@!اكعلىنبى

نم
ضر:المخراله

أح..
ا-

@ا!نل@
1ا

ا@ير@2،
"

كال@!-،،
@ت@ى@.-@ءارء-لر.@%-"--.

@في-ح!أ!

ام-و@عمابها@ته
لدب،إمؤاءإ

4.جرافىراصكإت،،ئا

@خبا.تجياصإتلم!أالزحمة.عاحببقول
@ماق.@@

وش@-لمبها،صاأ@ربم@نى@حفاالصماعدالإحرأتمحما@آمروت
لك

ا
@نبىومدحوغيرهمعوداقإ

مدحوفالمطلقة،جتهماعلىلايلفما

ور؟أيضآ،غيىها
الوحى،عهدفى@واثا@ن،صيهض@ا@قررهبلدفلكحصلها

رقروق@-من/القرنن،كيرعهساغابآوعليهايقفااآباتنختوربما

1)داطا.@أكد

!@4إإوانهطتاخرتالتبر@زبدلأنله:-و
@@

القر@ضثإمة

@:!@الانقا@ى:أتار@اجما@@،ب.@زمناط:بعدط@وءأس
@حترونا،@

نن@أما
أتخفلأ@أبى،معود:ابنعليوصامعليها@تهكل@لنبى

الأم@ا@د@اغ@الىك،اتنهر@بالإقرأ.إعماإ؟وأمرءنهما،غيرهما؟أحنظ

إقول.امذا4زتصحرالذىف@فى@مرإ@ا

بنمنبمدهماجا.ف@
لسها!فمتلقىءت@سحهب)بنوكونهما،

ونسخء،-?5)وماىالقر2نمنبصلهاأنهلايمغردشعين-:
ما

يق@لم

@ئغابةادبمية@لسورمنأفحركانهناعلىلزاهطأغ@بئنيظرعلإ؟

ضدحادوعلىكل@لفص،
جبت

بلجماعماعحل@صالعمايةالمماحف
ر@)"الأ@

@@سزالمذا@أنمناقىبدكنم
ةرالمقرلبمياتبرة.م@ما

يدزأنيعلمجملى@حدفإنبى@،أ؟عنففلا@لعقولأعصحابأحماغرلمى

ابو@نابتت
رهمبد:اهمتلمهتدعددافراقىمن@لغفيرم

هذه

1ضص@لالا:تعلبهآظر(1) اثاذص-91خلينهاأنثا(3ؤ7
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أكأت@لؤاه
حرالمصذلكعلإتلض@افىءقلرسم@رأفقة@ةا@@

أدنهصلىأعىد)بئعنهتلقالذت
عيهرسلم.

ات@غ@را.@وبينعحنها،علىؤضأبس@ود@فر@ب@ف*@لى*فالافن

عنؤ@ردةكاهماتينقر@.ينإخنلالآالأمروواخللممةفىليس

هو@لبىصلىواحدممدر
يئنخلكلينمصد-لاعمانصهوسلمعل!الم@

إجماحنوإفا؟اله،بسرجل@)لطبشاأصبل؟يخروالاخرأجملأحدهما
فالامة

صورففىةرأء@اكأتعاى@لؤلىوغ

كلاث@اماسخ
قراء@

ونجره.مسعودبنأ

اقراقىماورأتقرآيةنسخ@ةقا@دليلاينهضمنافإن

إبنلمصحتضانإحراقلتادونماثصببقاحها.@زاترأعى@وتافرده

رضىحرد
@.قواعهةإلهدزتكاح@تعسفيآءيرعلاكل@ع@ا4الا

بل-:"@ز-@عاحبقولأأيتردءفىبكءوالإنتقام.دالحه

@اكتابةن@ح@طتمتالنىدنحرعلى@@المحا"/بمآبةعمانأء-ن@طء@

ل.لضفبا

مناد*إو@بهحوا
@أ-ألمصبهذءإصاعلىشذ

أعظممنذاكوضد@

اقوإحرجة@لصصللاقراءاتإنباتفىرتجتهكبررالد@ان،؟ع@اقبت

ل@ماعداط
م-

أ
@

إلىكنبأنهصرعىىدشؤ-)نب،؟اتاسصه

رأالتل،بادرايةيمسكأنتجذ:بلمآناش@أبذأتسودينهادابن

تايبهممفاقلإحرياء.لمإذاسماقد@*إطأحبفةكام*@فلارجة
د

@بمبا@ح@،.
ككلابنمححفرنهالآ،ا@ت@اشاخفإ-أتحا:ما

@
د



إ*دإكافئ
@

طثكد@ذأ:قر*،اء*أصتاررةبىأ@هاالام
حقآا+-3إثس

"

ا

@أصحإجمها*نص-
تعيقاتإغاةىةللص،؟حجقنصجغإلى)كت

@اتتغلإساز!-@خحه-.
شى..فى@

لللمحا:-
اداتا@تأ@افمنتصةء4بئلاسالدىارأصحأ

يص
1إكمنخا

مضاالهز-إا؟أتئمعاتت0
ا

)تأنا@كهالتف@على

عحإندعذأ@صا!على@لحصأنفيهفال@لذالمث،فب@يهماومالا؟عل!

سوإلا@ارع@اسند،
ةول@ةإلى@محتيا.!ياأ

"

"5قى،دبا"
رمئركهأ

@ئأن.ا@@بنلةورأدفىييلةمنصعابءتو@تىقء@روف

لفأكأخذثم
بكل-

هاسنرزطهاء!اؤبادأتن.@أشلةق@تفىسهؤا

بم%
أ

ا"،قيص.ألار@@ءأتةع.!حتى
إضاز@إلايهاض@رأ.:@ي@

تتصيرل

ط
إك

سكلسعوبنإسا@ة@@يه-تس@ويدوأنقال:-أدإفىرت2
د

عاميت،إخنالأفجانببدبثا،قمدأنجا@لةرغسنلم1اثإيةف
@

ر@ن:-ى@)،إلإاطهلث@--ىضتءت@بئ-4--.-4:-،
عنا

صأ/إيلاء@(:باقامماو،

صأ@.المهإلادعهأترلاآأا@
لاحةوأم

أكثرلاو@أذ"@قأدنى(ولا)ثمهورأفص)ألقا@لاعاشهم%أدنهإلا

م@اال@إال@
إذاآبأ+

آ
بلإن@رةا@@يا@ؤا!فهدءأ@نما@لابمأح.

اخةإزأ@يدوديم!حهابدأ-@عقوقلإن@
بم

سىصعلييدأ@ثالهأنلآ
لاآقتصره

عندزلل@تجلهوحاضربلالتاجى،وتصهادنه

فيه.تصد@لروع

@ولا.
ألنكلعفدنث@دأكز..إلىماصةأ--*لشتجهخ@فاأأ

ىة
خط.

رىط

أ@
أ*لفيبذاطزنيةمذ،محك@لزجمةبىرماحببم

البداء@اجه@

وص.ا،أ:أيما؟@خبحانهالهفالفقدخر،ولالاتتهدمالىبالةرهذ"

.30عرمنالأولتعليقهأنطر(1)
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ازتولرؤأيماوقأل:-@نيج،يل:لاصكلتاصأتعميم
كل@

ذلكو@يهيال@،ا@و@

رأت@إذامروإنمانت،ذكرء@لزليى؟تودابق-ممحففىو@ف@
أ

مكلأبئزال@الذى@لتفسيرق@لمنذككلأنبعدءاذكرآئغأوجل
ث
د

ضزأمنرمموبماللتصرج@
ا@لأقالف@-الايةمن

أدفىشولاانه:ب@
بهلكأ@و@لعثر@تللاحاديثتملحاوه:أكنر،ولاذك

أقلى،وفع،
قاعد،هرد:-،:مسع.ابنزبالحؤفى@لثأنوكذلكأدق،لآإيهلتضيرآ

اه

مىدلثلةفىصضابعد@ز@ف@أصثم
يتشفىاذة@إللزبادأتفكل

@للفظس)تا!@نىبدآللهنها@آخر@وبفبقنفمحماطتغبربها

@ها@أناحالبجيحةقكأصثفىينسواقحدثةتمحت@ا،بلإنداز

@الماء@رة4ء@-2يةفالأ*@لقرآن.بأمة@عآو@لظنالادبوي@ى

آجررهنىفريؤ"،،حنبهضا،

انت-حمذاعلىزيارواخاصمللوضعفىت@ه@
و@

ئا
من@اصتتعتم؟

ازجرتتؤلآيضة،ترهأبم:دتنا:سصى(@أجلبلى)@د

عقد@لنكل،.منهذأ@إوع

الفقيهةإلىآلة@نض@@بحثلجةمناللكريم-لقارتح@بانحنضخضولا

نجبلالفروع،ةفىكتفعهلكء@نلذ
قما

زبكفأبفاذالمثفى
صاحب

ونت@ال@%ألاماكة@عة@بذلا@اشداطإ.ممال:-بةاج@@لزجمة

الأكةربم.،ذإكورفقمةاالم@كيح
)إتعةأصهلأنيرع

مص

مس@موأنوأبىإلىألجتو@لتىدكرما،انتىالىياثةوأنتحلإلبعد
د

دلكعليالأولاني@فوانسختز-عباسوابن
عباسابىنهاورجع

ت@ا1)
ا

بعدحا.فاص+أخ@تحه



صا@ا-:-@بعد؟/
ن.

ت-4ااتورث

ا

ات
أممابماا@@

نفعلىلآأما،.كا@ءاءتتقدسحمائية@ا*
لدتذكر:-:@اضت

ع!أل@عففىلت%
@ف

ا(أ-ئجعيهاوقىتتيا،سأ؟خ@يحلحجيم

تنجح@(لااعلاتةفلاكا.ررما@لفةةفي
أءزألمحرم.تمعةا\

و@إعصا:؟اواتالص)علىة@@بتره،@كأةث8؟?،-لآالاةوفي

قيلفإتالب@@إسطى،.@
أىلكبيرصإصعلاثسادفىله:-اته

كى@كمبهئنينبغىالخس@لصلرات
@ع@ا@ت

صتلى(@لأة)@لصيى@البمي

ص@ضءأول
@لنماالرصلاةعلىآخربعض@اتشب@ةعلىها:@@ذا@

إلعحر،غصا،ذلك)عنثبنجهأنالمضرباتتدأى@رأبم.@رد@بد@وبئ

"الرفتفكأإلىعليمة@لالششيلسبءقلما
ممماوعام،جهالنهاتط

ا،@ا@ل!إلىتربتظرة
م

نتنهسيرهذأايةإلى-وقسدآأخبى.محطت"

"لهأقحملآحروقتتعي@ينمن
نصفىعنيحمبه%بتهرل@

افرتا@فرآن،
ثاتانثة-@@مرلاةعم@

أنلآاةؤ-@نىثأدتم

@اعها،لنا@شائتةأوعتأأ@تفاكانى-بتد:يمإحما

ح@ظ4،عاث@م@-قجلتة،
ت
ارصطىوالحلاة@لكلواتع!ا

النصعنحيما-نماصة@اعا+رو@!@إحكلر(،؟وه@+)

خ،@لص@
صرلا@محهدل@عألاولثاءت)فىماأتقا

3وعل!إلنهعلى
@

جديرقالبفىصيتإنالىيخع:ظامرةسوأيةبعفهموىوي

حفصةأنق،بار:
حمبيمأمرتءكا@رسول،أخرئزوجةهىث

لها

فاظلنى-،المكسالقهذا)بلغتإذنتالتممحفآ،
أفلى

عليءافلوابلغ،
@

@

.23ص@لناقطزوليقهأنتلى(1)
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سض،1أشلاد1ت:افصلوأ

4ذيد

اقه!@اقر-،ت

ا*اءا!

@العمر@ة@خ.!إلىقى

طآ-@نجصاية،.
بر

حفمة

)سح@كأفاحماقيبمته

ا@حص،.وصلاة

حاللاةيهص،-ألت:ؤا.
ا

@ل@لاس.

النت.@آخ@..يمص.روس!،"عا

-.ا@-
ء----@

ا)شذخرعاما،غيرس@"@ز،
إقي

ت-أنيكأأ-
ة

@
تأنالتلاما،كلءكماكاأت

1 1 1 0
0

ا@اإ-6ل@اقا-.ا!؟1 ص

@،اس-هسء-ممو.خكرا

تجولامتتما.-
ا

ب@ع@@رأ.،بئاذ@افممنلابدنت؟ليماحما،

علىتقعدةيقرأكلن@لنصانمؤداعاسندا@ررايةل@رصحا@ا@@

نكهلغير@لرس:ثم@لعصر،وحلاة@لصلىاتحافتارر@لرصوا@ع@

يمأ"نمنا@لض
أ

ات@حلوإفئاواءا@ص@اع@بةاألامر

سطى،.---أ@أو@لملاة

صاله:)فىة@ال@عش@فىلمربطفزى
صهأو)نالقرخالاد.به

@تالمفص@دا@ىمن@لرأجمعربر@لص@وله:-ز:لميا:آ:غبار-ب@انا@

ثيفهأن
"شأىف@ملة@لتهرأن،متاقلنإخبيرفإإ!.أ-.

الاادة.إ:مالةط؟
يخعالقالن@و@لنثىالهزىلذىلشةإلأ!3

@لقرآن،أهلوايرهريربدءلماوطبقا@،هر@من-إلالاضياء3فى

بذلك.وسلمعايهاللهكلإلبىأعحط@قأنبمارا@4@تمرةعما@ولا

نلو؟حىوكيفما؟اننأنجا؟ق@طوذعل@اءت،أتاعوإ.كام

مقماهوجمغوطرحادالأ-الابا.:عبهلمجرماكلناءثفىءصا

ا@!هذانء@لو@زمل؟صبلظهرياوراعمموتكرماالجاهإة4عبر

كذا.علياتامتبلامثنوية؟وغالمرتخكىبكل)فى@ميمالبضو@ن

يبهرلاالذىالمتوانر@لعنوىمنعارحنى@لارإخ)ء-ثردت@)

م@،إلاجبه
بر.
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دلالةمنالعمروتتبدمدربهواابال@شةوله5أيهالاوأما

عنكيه
ة

قن@نا@كرفأجبئ.محطمقالإسلامبدترتنظرة)ومى

انقرآنجةللكلتهو@حدرلنروجسنرأنذبئأ-أا؟ردنالء،عند

ب@نق@خرأة@ننيهف@الكلكولينامنا@لقرلإىالةالنناءعننيما

هماح@@ممدريةالالاصمنمجاليقتفىلاوآخرد/بئنروآخركتاب

ة@ونعوزهخالىتحليقرل:-إذمنا@لترجمةصاحبدرو@تهلاقخر

0ء1ستدلالل!ا

حمايةألىدأوقث@فقرله:-المقالةخ@5فى@الاتثالثوأما

بهمكأتبه:ل:4ثتكلأشاللا،مناف@وت+خرييئت@منالتفسيرهذا

خاذلاثفىوذكرهإلمحع،ا@قرآدأ...نصفى
يو@

@وروايهد@ض@ف

إخ@ا
6
أ

ام
معإخ@زقا.لها

@لم@خحةالاحاديثمئالسنةفىيهبآن

@لصلاة.بأ@ا@أ@باعنهو@لناصاقة3وع@-*ألتهكل@بىإد@عة@

جاهل.إلا.يهرهفيلاما@عحر،@م@ر@سارصثاى

وحب
إصجيناعندغلحديةفىوسلمعل!صلى@نهله@ذلكمىك

@لحعر.عالأةارسطىة@لما،عنناشغلوالأحزابغزوةفىويخرهما

@ش@ردبث
ادغثاوة)سخهاو@لا@على@صد@كفىأنأشبر@نس

ف@ح

ن.-@"فلب

صض@عنحلتحينما-اقملآعارثأنروىله:؟ؤثآ!رأب@رأءا

لاصد@ا@رسرعليالأرل،ففىنقرؤما،كاخاج@ه:قا@@لمجيع

الإطلأمأصلمنلأصنط؟أ،4نجيرأكفإسلم.اينهءإ":

2صامسأطتعلبقهأقر(1)
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يجشحوء
نه

اإا،د-يخر@اس@ا@حة@عا؟@هفي-.ردت
@

االنر.
إسح@،.

إكصأيبماقتهطلا.لاأما
صيخحفي-ر

با@ة
اماعاا،،نا-ا"-"ز@كا.ف@آنة@ل@دتها."ا:الهجماإكاالاه ح@ءعارر--..@هسط-

@"
@@

انجة.آحفآنبتهب@تملايف.أنصك.@ز@رذاكوبذيمون.@لاةكفي@خا*

يومفىبهناالقرآنفلاإأمرثاياوأما
@

أحدم@@اباللآعلىالملايامت

غنلححابة1يم؟عهالتهرض@عاتةعمرذإكفىودلاسماأل@لهمن

@@عل@لاسنحرصلمحمأكتر%دةأضكأ@
إ

نراق.إ:

خ@ل@يم@ن@@عئسأليسألأصؤاق
5كأنماكل:4

كأنماأوئهتجرلث

كاذاعنها@ءحاتهرغىعانةأمأقولف،يصءجافيإلىيقوم

1هاة: 0 @@ماتالهالاا@إتمولت5شا@نحتأراها*@0-،0
0س احما1 ر-
@.

ال*آخرنفهإت@ا.!دت@
مر

تج@إحصو.ة@ثلصأولابقرأمم@أنه@"
ف

ق
@@دالص

@ثينإضماأحإجت@لزضاحبقالهإلالالقولاءا1ألوشلر،ة

ففوتيمننإماداتعاتةتما@ءتما@ل:-يؤض
@نيهونأتوإءاع،

عانئهآيمقولمبهاقيلا@سفص@@العلىوء@الاصحاد.قيل

المعتد.)@لضةزحرفى
مالكوكذبهم،

الآحا-ديثأحاذلئمشمملةخه،بص

نآ.قرالالخبتناش

أأما
فنهاالا@محفأئن:بهبلمنحفصة@مرئندعواهفرخمها:-

ظاهلآ@لكر؟الآيةيلوغ
خموصفىىهذهأوردإ؟@ارضع،:@

إذ@لممروسلاة@لوصطالملاة@بيناوون:بدأى@لىاع@لأولىاالىواية

إنماو@لو@ر،هنهمرعدءارنجعرفي،سبببيمونأتلالمعضالجىءت

يرىب
@لقصقرلكئهذهأنخالرضع.ظاهرة@هاا@بة...@ليهاقتمة

وغيرهالموضافىبضةثاصحيحةاللفظين،اراوبينبرإقى

ثم.3اصكير-ابنتفسرا@كر:(1)
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ألاخرقةضصلآروآثار@رفىزياد،أناء4إيمسادسها:-رآما

ف@بأنوتصريحههى@لعصر،سطى@لالملاةبأن@لقرلبهبعلىضمما

مععذا@لقوللأصحابونالمعار@جةهى@زيدة@وايةا@
@@عج@ان

وخها@لواوبمم@ن@عنبراأجاقدوخافأسلفاادل؟ن@هرروكمهذا@لقرل

بينافاتفىالمغايرةتقتقىلا@لعطففرضعلىربلنهاعامحفة،لازاندن

المفاتفىالمغايرةممولءا@لع@فبل@لدمر،وصلاةأرسطىلاةالث@

قلوفىوالديننأو،إايؤلوإذتعالىتلهتءأ-
الآية،ض..بهم

@لثاوقرل
عر!-

@زدحمفى@تجبة)جاوليثالهداموافي@انومالملكإلى
ز

نخلقآننهأبهدا!@لبر@.حديثأنلدإءامهشفيوآما-

بمرلاسقصاءرانجيللنصرص@

بعقىلةرالإخمالاتءا!-خ@
موأنه

ص؟للرطأ:إلىيها@ماعزاهعزاهفىصأصية)افىريثعلىءزعلقتةننسه

فىكذكدتضقيال:-
للىاد،علالدلالةقاطعوهرريخرهصامعصح

غضالموصفىاخباسإدص)خر
4ز دش@لتعليئيقوإذ@نرجمة@صاحبدر1

تالحد/ا5عاالمز@فثعل-عا

ولدلرة،@)تلدالقرأن)@مذ ءوط-فى-

ن@@.ففدعرحاإداأنهءا!

لاينقض-ينأكالاحادقؤا*بذككفدفبة@لمحابحش@نلاذا؟

@ترا@معلم
إصدىمنالمانذسورد9ءت8الآيةفئمال@و-@1(2)

أرس@سبلانزق@فقألة:-ت@@المهيقولاجمينفىشهالحشمم@ردالخ@

@@لتاححيفةأبىسةتطبالفقه
"رأىفيع

@
المحدثينثقات

المساس.الرا،+1(1)

.23ص@،مالث@@آملي@اكفكرا(3)



أ--1؟

فىد@اثلاصيهمق
ا

أ. 1

ر-ءس،--@

شز،أ@:3ي@-ظؤأ-تملةأن@@@طأأح@س@لرأضوت

بمذولا-بعات،ء!ء:ام،أةالةلم@فيأم-)ءأوموضحةياد،بننا@قط@
@

@لص
إد@نتخهااجنيرة:%انزياث@@نهاالشبزرةص

@

@ق@نتقارنين

مو)بنوألىأقرأنلإتابةقريبانتالعاىنات؟الاذ@ذكرهما
د

نني@تكشوافىش
.(19-"8ص7صىثسردمأ@الض@

أمجئر@أ@م!إشكاءحدإلىنيهة)طمهرسةعلىيجم!لهذأءأت@اة

مرأ؟آ@مواةتدع@@
عننم@راع@@جمأ@ا،@كف@فر3ت@نصفى

تلعقللهتا
هب

صاالىاةأىاباالضآخرأتإنأ@احكلوكأنت،أقرلتاجباكإشال!

فاماصدوالأقيعاىلاى@ل!االجرعلىضرببفي@هاأبهأن.@خمه(

علىدلعقدد،ما@لهمو@ا:با@فعلادمةتت.أذءضا@؟المافىن

فىاعنفادوبنزلهماحكيةبالاصلحينفلإبمنصبسقثئهميمنذيكسذ@الكى

اماويخثولءأصه@،@د@)قهعلىىبفلآ@فئمنزلة؟!"كل

يفله.آ

بذكرالأكوبة.مذءيفرىجهنعلىارجلالأمرأ@غرببوء-

ابنوأيايعنىذكرتهاا@إصابقلاقارننقراء@ريادةهنهأنهت@مر

اصآ@رويتا@قىوبفترمجلىيهففالرأيتنها.ا@هرخىدع.-

طفالوفما
الحقدةحلىأ@احنفبةنإذا؟مة:-@لعلاا@لزجمطحب

عم.ين@قرثن؟@نصفىرنم@امي

3وأ@الجعيمامتاخرةل@ئن@قرذلكفعنى
ثو@بهفها.أصحرالذ؟ت5

اة-.)قر@هال!يم.
ب@

@لت@
غلىمتتهدعه@ىوإذ@سه،بنوأبىمسعودبن

ح@وعلىففيةاط
دأبخمسوإلىةشد@لقراهن@أنفإماذاكوع@ىكم
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بلصحج@،قراتأ@الاعليمطصنأنسابهأعاطيمرنوإذت@---نها

ض@نججاف@مسردا"بئلرنىل،.31-"
وفوق@-@مقه!فى@لآرنة:@

مسعود(.ابنأصعلثاتاطضصةسةثمد:أ@

)@لدمذبهونأنوإما
@لصحح

"

فتايهيناإننو5محردقا،

بانخايقاإذآ@ردنفدكاد@صا@بادةء@@لزتةإذا@أ@ا.؟@اردءلميه

تفكاتزياداقيأنذكرناءنبماذلكجهأن،؟إلاممحفهمجرت
ير
آ

ول،2،.1للاقرآنا(

@مةأكأن@@فقه@ممولأفىوف@تقرر@لحر@نخناوآيؤ
كأتف@ن؟ا@يعه

لراحدخبرمزلةذلدفىويزرنهااستد@ق@رسممحإفا@إاذ@اء:

م،غير@وب@بنه@ايةخا،@سالةو@بمقنهاء،العما@جمربني
مت

ث
غظ

اث5فىئبهمفإتاثثالاعول،لخبفىلانا،)نف
و.اس@نرع

س
زخ@م.خ@هم؟كلعلىاللاسةثنا@لاوضيهرما@نتاذخ@قرا@@ح@ن@

إضلافاخرشلرتعقاطدية)فىهذبعدللز@ة@أشئم

مراث@لهخرر@المت@،د@لترا@وجاهلفظالاتفىيتثلات@@تر@@

ئأنبرولاش@الا،لي@ينأو.
ص

بهلابخس@ذكاولز-المجالمناتالتهأس.

المشبت@ئابإزأ.أ@عاقى،له
ص@صذالمثفىحدبثهنوردتوإنمااز،@

اصعةوبروعيمآفعليةفسمنفى@لنص؟فالإخنا،هداوسلتقرله

اط
@

بضفىحآضودادثينبلتي،تةيالىلنالمحقنإذا؟لانهلآا

ركا@رعنحأ-غامخةلآمن؟ا.طانشةبكلتستبدلأنالجانزؤ@جانا@*
م@

أ.

)ثودز
اويد:جيه،و@كبنرحارحمةعليهمعلماؤنالهقدعرضرتء

المجمع@لعماقلر@مافقالمور@تواج@منخروجهبصدمشروطذاكأن

2صمنالأرلتعليفهأن@(1) ة6
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تة-وتتتتم@ثأموعلت.%
1

س
أطهعد

نجهبتالحرخ

تكل@شبأبمب@فجمالهذااا@إاسيرض"
@

@

@جىء@!
ت-و!ؤ؟ل@

ا@

@س
رةبح.اخا

ا
شا.ا-يل@ذإلى

ع!نظرتهقاصرألموتالذاوأمدأ@ث:@ب@ردفى.المؤ@فاشر

إدأنده@@ؤونةماتقدمص"بذاك:لأايخآ!و؟إل،اطبطجةياخاذ

لبعضالمسللإتريلل-ابتهفرمعياقتىاللر@ما@ضاصد-

باللايل@قنثصمنممثفعآلما@رة@ا@أتا.
"

@لخ.هية..س

2ال@انينالآيةنئ
بدلاكبعاشافهفراءةبعضهمكقرأحمف@ل@صررةت

بك...@خافوكفرا،،اناص@سيىمقاأنخثاشحانه،له@م@ق

تغصقاصءأطلآوا-اتخ@اء5بتيملئايخاالخ،
حزثتأنإلاةظ

عماهاديثأطقولما؟لى:-فقاز@إقفعا@ؤاثئط
شهيم@فقدنهصجاالله

صتش*قأن
بمقاملانقةيخه@بدتربما@لتى@عبارات@إتجابرعابةأنات5

أءات.فىإخ@افىخ@القرر@ؤ@ائمامث@تكنلملالرميةأ

فىش@ءصيةاطايهإأسندتالفتىالموحنوعيفطربالن@@تر@كأ

من
المكلأكرفع@هرقدشضر،طف

أقتااأتهءغ@"4إبأيرشاص

حة-@.اصرأجا.فقدلاخرى@ا"آما@لقرلمرس.
لع

إشداأنفىش@

ماثراهالقطبش@ل@-حاجهدسودته4شحااللههرفا-:اي@إ

بنفه.نشهيردعلىل:-ب@-إذ

لاعا@لإصتجابةإلىجماقصدولا@ترامات،فى@لاتمنعأنهوا@ث

ما)زوآث)روايةصحةمحدالمحرلوإ.مما@ها،ينافرى@لى)عىد:ءت

الإختلاأتمقأخرلونديثءقفىاطمذابعدلف@خذ@كثماء،1،،

.28صأنم@لرتعليقهأنظر(!)



@لؤ@م@ىبضبينزحمهفىمد@أبعدإلىصريحاوتاقفاتاما،ناعلى-.

فاكواسانه،)فدحصوجههعلىفى@لارل:-بههي@فكوفىبعض،و

با@تأ@مجر@رملإتهلفطيماتنييراتأيفاتحنثاالمدىبصيئإختلافات

اثمنلةفىفها،؟@الشكركللرأضعلبعضفجثرشلالةا،فىبط

ة.لآجرا

رد@لدكوأكهومسحردوابئرةالبيمء،للتر!تاماعسض،تفلغبل

ص
ته
رص6ءق45:4عثلاآئييقرأغ:.@@@لقر@.شه@م@ا@فىأ

ة

صضلإت"تكلبكاسعلببميطا@@لصافات،.
@

بطبلإت،للثارلنقا.

"
@إلياس،وإقة،@ا-ننصاء@كم4آوفىللار؟@،ئف@باء،@،

يسإدتإن.8رأ:تجادإ:تمحل!@اين،@ر-@
)ص،.إدإن.

1آرأ@ثاذ@علىو@ا. 3 .-،4@@

@@تبدلاصبى-ث،إد-علىم
م

)@اها.اأءأ 3بريرىسلاب،@ما.- ة-"(3،156ص3
بعد@العنىب:ان@كدث

مالمذ3ث
@

رثاثالص@
@ماة

ويوخع
م@لعويقدمننجة،ماد@نهظ

دماورويد@@لىصرةالمكلا@لتاريخة@لأقاتى@ل@@ل!اذكرارومرخ-

همض:اكفألنئنىوهاا@غبتفى@لقرآن،
ن،شغلإ.كلبهمبدت@

نن@سفى3زللذىثىا،لنعكلسالايةرتتتنمئفعلىالصير@ك:
ى

1اآشةالىومضلىإنتحار@لنرسسلم.عليه:سلى@لتهحد م،:6
تد

قدحة.:@أم@لإلىخبرهلو@
انرإذ؟النعارىحهزيمةألمحركونرحب

بانثتهعقارتتنضفىنهوإيمحافته،اطإأقربص@العلىكل

ا"عليبات@ورستىارةال
اطخاسبسحديرس:

أ-وبهةرب
ى.@

لأنهوسلمعليه@ت@صلى@مجدبنرةعلىداجلانللسل@ىح@ذايوفى

لكئو@تأيهدوجهبم@وأصم(@ه،26الفرصعلىحمرقلبإنخاتنبا
لآاانلة

شتحققتمريخوخد@@تحديدطدثهذا@مثاحقانناتذكرلم
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تا@تهصلىحريريدوإنماما،ماونى.

ت@ا@جهثيو،أ!رمام
ص

@@طريل-ويتيمضىولىقإ:مغلرالا@فالروماخخ@،بىتضفىنمله

نقح@اينغاليبروايص
أت.الأكهرداختصاأفيشةهى

ابمئنيد
غبتدأيفافرس@بل@،سكمااإصاأءتعلىبتفقوالمخ

@نصرأ-إدرإصاو@لفامحلباروم
عر/ترا@أنر؟د/ت

ح@

خعدغت@م*كر@أدثفىريةضردعاد@طنقيء
إغافةت-)إبهم

)بان@سيضللفاعل!دصلش@
أ

"

و@للونسش@ن،،بعغفىلمفحرل(

امح@أد@مرم@ءأ@ازرأيئإل
لجمامحهازتهالدى@باآإحصافوأودت

نلا..صلن@ال-ك@ذأدل@ن@ينعا@للا.@لفتةالإسلاكية
ط-ساد.@ى.-ه.-

أأويا؟تلها/ةاءاءالخال@أ@قو:@ث:المئما@ق@لض@أنوزى

أ-نمانأ،:الم@ردا!!فى@نتراءقفالمنتصرونبميدا،
@

"انىأتئتا.

إنترإء-في،1واد@ا@ثاية.ئتللمضأفىللماضا@أم!واسعلأس

أإلىاتاققعاشاللهكرمت"احدغ@لة%ونأوبلان؟
ة-لوأز@ت.ب@

بمفىلأسنط
خ

حرو@إليهء@اسدما

كنثز@لل@الخاقةات@لت@ر@.ؤحهاءتماونفلع@أمائولا:

عاقلفىتلاي@ى@ثلالذى@لاذ
@

المتراتر،ر@غ@المقاومةا*ت

صرص@خةندارت@خا@التضفىلبىهناذلكبخفث@فالاخذ

ةدت@@نبهقول،لمنخ@تام-@@لخببلر@للمثم
يحةص

متلىإ،ته@يخبىكأنالدىزإاة!الت@:يباني
@@دثجادةدرجل@

@

ا!@اشلد@مانثهابأن@زأصةاشت@واكيةبا@@و@نرأذطرح*،

1بطاشلجنةإزضمين5؟تنةاك(@حصولفرض
@رة!3

صأ
3

أ.عمحشأفي
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من@كلت@بهإصتند!@ابهنألبةلاتناقخىفلأنهرآ@ا@ايخأ:-

@اذء!إت:أ
بئالتليمض@

بلإشاخدلا%@ا
ةرلفض.:ت1،0ا

ةبقر@.للتعاقألاوأطللثالىبالنسبةذلدياتعأنصفىراؤةإ.ا

حقواحدشىءعليتراردااالوصمينئنيفاء،بد@زسنصفراء،،

وصفادهمابلبالاخر،لرعفهمفادااللوفينبأحدومحفهيمون

نحتلفين.فئلإن

"وتن@باننفيا)يمأمىأوصففالمفرغ،،
وال@اض،ذهب،@

@نس\ماوعف

ثمافىبالنبةاصإحهو@،والأوأ@؟ا"س،أو@اصمإلى؟تن

باالمنعا@
@لا،عل!@لني3

أةإدريس،؟.5أوإلباس،@عر،هلم.

@إبنعند@اتال!بكونأن@ضيل@
منهما،؟كلعاي@وا-يردمىو-

مسو)بنيتلإنءتامح@@لتراءتلإنعلىأنفة،المتصالمنمرين؟يحقض@
د

"فى
ازبالرعنه@لثابت@لمحيعبلبهية،باكهتم@،أالمئا@هنبى

رةثالمثمءإتالض.فىماعنهء،حي@ئىب@كازرعنعاصمرواية@لا

@)إياس
@

لد@وبا
ابحديةانمحلقللناد@لأكبلا

وم
@اكأجمةصاحبناكظنفد

بهغعل@ردمؤونةاللهرحمهمةلمى@ل
و-،،وج@ل.ريففيهءتما

معوإذارحمهايترحهاصاحبولمنأولى)عندىت5(1)

ليض@،بدلومحن@مفرا.إمرالاولأمافقرل:-دسردأ@تهناءق
ومع@فراءبها@يعتدفىإحادروأيةمىبلالىخ،منكى.فيلبىة

ذلد

دلبلاإذايمونا@أفىخ:وأما@،صفر@نوت@يفا.تكونفالكاس

الىضوعشاقلأنأته-.فرلهلاطراحوجةمسودابىقحفظءعلي-%
3عىالأولتعليقهأنطره.أ.بدريسلاإلامىيقصةبتعلق



-

4 ظ-7

هذالإ-يتوتبهرلقرآن،وؤكسديبأب
ألرغع

أرإيهانه
ا

ىء

علهعلى@نهعدعلتأنه*
يقولتوذإث--أ@ته،لي@ت@-للاءتوص!

"@.اص@@ل!لإن:المأ@فىآحديشيعأ@ترحمة:-كاحب.

تات@نهىإساتيئ

أنألاث*!4؟رودون"زصإلىضخالنثماتوأخا@لتناقضفى@لضآن،

@شفادي.ضب.ننبتاورإلالايتحنهئأقنافمقامعنى
أح@وأكللىح

6مافى

راحدة.بىأت

مؤ:ودءاإضان@ستوم%ئنقلإذاودل
"ض2

@

بشسهذسلن@ل.فدللثفىونبمثوالعربنالنرس.ضيم

ست

ت
در+أ@@اتجم@أثتت

ا
لض

و@اىلفرسنرر%
@!@أنهمم@لان@

@رتأالر.تجانا@إحدقماا
أءأثى؟أشا.

ء"رد*احى:لز:علىإخ@يزايترل،قوإذ
عدآكأإص

@أرتتننىفىو"@لتهءليهصك

بعإهلإوو.تنة.-عبرء@
@

@
إءتتر

فتريا@د:وإنما8نف
ح@

وت-اللهسدتولتهديد،يم-
نه

أبهرعد:ءا
2 ،.،5

جو!ر.)@الإا@متقىلعلينعتيأأيضأبقولوإذ
الهافين

أ@نتحميدى،ورتملحغ@افاتذكرلمشينبعنعفىانعالهي@ى،:

نجةفيحرتء@سشان5@لعثر،تبنر*منحيئيضعمقيدتحد؟

الازق-."وإب@يلا،تأوطاقثيرارمفددىالأ
حمرتخ

عة

الاور.دحلوإنالرعةمن)@لوجهح@ذكلىال@ول

(1)
أ

ت
بعدث@ا.شا@اا9@ىإلثءق@كتعليفه@

اد@@@@4يزم@"أنط1/3)

ية-ن

مهبات

أ@لأ:
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بهمينقلبفلممو@ر؟الفرسربالهكبوقد
عم.،كاينوضيكااحظ

ددت@نمل@ررنجةاعراباء@بمرتأتمحالسبدفا@ك

عدم
تحققه

غ@أنبحدتحققوتدنفسها.ة
الدفلرةد:د@رتأن@روم@

خ@وهذلكبعد@ابعة@فى@لنة@لؤسبى@رومفه
@خبرصنين؟بفع

الىكيم.القرثن
ة

احاد@قر@ننهاإلاآيفابهأخبرتمانحققوإنفإنهايةو@ثا.)نما@لقر

منجلزممهماعلىنعيقايقولوإذأهأ1(،.ا.بها@لضيآكأأ

أنعدخطقدمى:-آبعدإلى@لكريمةالآبةفىتيز@لتراةبينالترض

فدأمنافصاعخها،ضوأنهربها،ي@لمإثايةا@

لإخلافشق.نجمازممهف@لناتى@كفكلاء@إلبهيثيرانم@@تعارض
أءلاينا.@قرممتا@فىفرعإثا

إليه@ر@كصاعيةا،تهنرعلىإلى@لترفيئخر@مرةللزلفعادنم

أنو@ء@فقلل:،زعهإلن@للسببكللقر@.لدلم@ينتبديلحمرلانفا
يمةلفعثنم@ها@ودناعددا@لتىرأيا@لترآنفص@فتلنة@ت@لقرا.

أكرعنهاثحدث.أقوفاقبل،منإليهاةالإشا:سبقتلتلانفةكبيرة

مقعددائنذلكلاصى،طابم@"لهالمادلكء@
@فالفةت4دقرا@

بإصتطل@لماحالخثيةء@فىإيىالاعةيجدبالقبول)قلئللنص

@لنظروجهةغيىتفقةءئىلالتهةتبدوغيرودع@وإ"بالتهتعلة)تعبر

له.ور-ل@تهتعظيموجربالى

ييقمالأصدورهذا@لتخرفء@)ستباد@لغراءبعضئر@دونا

إ
ا

طيقةإظ-إ
ئم.صاجا
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تةدحريتتنيعلىفى@لنصييىتجييى
@الهدفىضسوفر-آ،تث

@ة@
األل@خيةأتلنتغلابفإنا@طربتبط@جما@تةحقآ@ماكممنوإنديم،

ى

وحقأللإفةيلكثأجريت
ا،

ذلعهد@لقديمللاعل@نصفيدب

نصفىهذء@لنغ@راتثلوإغاتجعأحينعلكاثإع@ر@دوصلت

@لنصفيبوجردماالملإخفاظالترآن
1 1@

بالصلي.قغ@

ةالاشةبحضو-تنر
@لنزيهية:-@ا@تغيير@عءت؟ت

أنها@تهرض8@ر@ن:آلسزرة8ء@1ل@شيةرلبههادمى

بعذ@مأ@ركالحم،..و@ررو@الان@مرإلاب@لا
قئهاور@تنيرهما

أعلىللملمو@رلىبالم@إن@ذكرهقرقماخلا@لنته
3

معهدرنساه

بصيةدته،سهد@كل،ال@ققر@.عقبالإص@عا@نةذلكعلاجعلىافاسنعانر

بمرنأرعلىلسابقةالآيةفىبالاقذلكرابط@يندته،سهاء@@بع،

مر،إلالا@لهأنهالهضهد@.ر@لصادقين...@لمابرق@عى:@

خ.ن@...!الما*و

مقا66الايةفىمئله@كروأئمكرر@لتديل@خثوأ@ت@لنءقيلى

ثهدودنهن@وللا؟بلهلهأشإيكئزلبماشهد@لتهلكئا.،@لدصورة

ةرسرمنا-21اا@لآنجينوفىبها.يلتال@لمعوبةقغييىشر-لرما@ون

تنه-سبحا"يخدد@مته@لمافات
ون@ي@@نينم@@ملائمرفيءقإيمانم

ل@ءقخلضاقثصخلفآ،أضدئمفاسنغتهمساخرين،بالبعثالإيمان

خلقنائمإناقب.تيعدتنلى@لى@ا*و@والكراكبوالارض@ل@ى

إصناد@لعجبأنوويبه.ويخرصنعجبتبللاش@حل@ينمناص،@@"

@ل@محجعقبيلما..س!(عل!:ألتهعكعدإذآر)وهالخأط@حميرإلى

أيخأبهات@و@لتى@كن،"الى@ايمبةللف،الأعليةو@لقرأء:و@لتصرب،
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المحتملىةيينلارن.@ضا@تر@.تعاارخاو@لتىد،"وخا.ألتهءرو

يملم.اكيهرالىبايلإضادجمتا،أنها،بإوكزماوأالأوساطاأوسعى

المف،)@نعجبهذوفى
ئتى،إكما)تمأورنصلك@جانهالىاظهب

دالىةأنا@دفبر:نوآحضلذلد،مجازبامحنىبعضهموج@لةواسهه

بحجبالذىفهرام.و@ع!اللهصلىعدبلالله،مرلي@@عجبابى@

خ@@لنصرلبمامكمانالمجالافس@مجردحنىيليىلاممارأوا@تهءيئنواج

ق"اجعلرالحركل@فىل@طوتجيير@لعحب،بمنهةبحانهايتهسف"

"موجهطابفاطالمخاضبنهيرأقطمليم
محبت،بلالىاللهق

ممنمجب@أىن،ض:ي@)وم(
@ساخر.@

الاصلية،ا@هى@لقريملم)كحبغةثن)فتراضعلمنا@بى@حلو!

ب@يخما)أنظرفالمابرى)ءة.@لضمذهبروايةلتائربساتما*بعضص
د

ص
ص

ا؟اخههث@!صك@)بمبكلرل:-ص@46(لأ
رتانمته.)ء@انكأ

.

منهماأحد:ءا@5إش:و@مبهيم-أ،زل،يا@@تروأنلأمحار،اتمهقي@أ

هيسا.بالقراءتينيقرأأنلألرسنمررف@الأنجر@،على

إيخالفةاشا@اقراءاتبصلألامح@جرىوق.-ممدما@طبرىفإذاا

مساو!ذاىلجيمقممالاهمةالمويعطر@لقراتنحتل@،يخرمعناهنما؟ألا

ذإكمويدآرةافىءلقر@م@
الذ.يمونأنبد@ا:@لوفن،رأججةمججج

تدو@هفيابعادهابمونوئنق،نوسص@لتكر@مة
المصاعب.بعضسبب

فى)كرالمسليئمنالأرلبالججا@@عهد@@لقريبشروج@لقاضىوذاك

6الىنىص 2عنم6*-96 كاعاأنهيبدووايىيروى(فما)سنة0

بسبنهوظبلىحتىقدصار@لقرامةلذاعةعلىريصلايناطئشدءق

كلنالذىافخعىيمابرأهلسخريةهمفاا@تمح.يم،هزا@فاعةعليصه-

-.@اكم4ة!6حرالىفىوفى،%أبفا@)هوتفى؟ا@البنطأعمبعد
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بمات
لا@ته@أ@ينولسروح

يرجب
ىء%:@@

انما
بحالامنيجب

ا

يعجبهننرمجا؟انأبرأهي@ي*ذأكوفىح،باكعجتتر@ضنىحب

ل@تهغديربدأعام،اتحهعبعله:
شلي@-

بالفم،.؟يق@رأنو؟ت

8@@لمنكجرتسورة2-3ءقآبتىوئ
@

@لا@أجب
آنابزسأنت

آمنالراية:
وهم

مقيمنلننلىقفتاوقريفشرخا،لا
@لخيناللهإيعدتة

نظر@لفمفىدنر@ايهلمات%تمل.8شبلإن@ايمليعدنصدفوأس
ا@تهأنافزاض@لبط-

سيعلم
يعلمهلمكانماخان،ر@صبصئرلاذلك

و@قضا@.دتؤت@لذىه.ليىركانمااك،تند؟
ربةمد@قرا@أطد

الى@بهادرى@تاكعلى%@ل
ت*

لآ@شبم@خ@
لءقتج@الترأ@قش@3و

ححربم"فىبتعست،ة،
@اجرةةغ@راصق،:*لية

بهم،أس:11إنذ

حا.نبحرة.بإلمإمة@لتهفلبمنهمنو@ى

قهرز"يئالمحثذ/مةعا*آو@ا@ماناد@لبسيئ@لصادةفعاجمة

تعشو@ف@اوية،نجث@مةثرروءد@@@عيون@وتشزرقة@لعيرن،

1لآألاةوفىكسارغ."شيزتأآآصاليهارينسب!بهاميثا.تججة 1 مد2

آتأنبصلربونيساد@طلة@اةرد@-
ى

بئياعيىف،وبعبباقا

@كلماند+عينابةش!ئنربكيشعلخملمريم
@ا@لسؤالحثلثصال@،،ا!

بمضهمءفرأا-2رار@ناطلسانسيدلزبهرنأتلايكليماق
را-

تجعلةأنلىربكصزالتطصعنى@لربك،تستطيعهلللةيهب:-،

إياه.سؤألكعليبنا.ذلدية

1@زية@ةا.ةآيشأ@طةاطحه@ءإد@ثددعتوؤد الأنبيا.سورةكلقا2

نص@4وببلوأن@لتهراء-نتماتأح@برتفىفلمث،،باطاحمربتل،

بالحقمي@أن.الذ@إس!ر-غليهانتهعدبعلبأننجرلا-أيجد

أشذ@لط،أبننيحلامم@أنناالإم@فى"اكأ*
ر@أ

صلىبضحرإثبهتأتءكل
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كبغةتةالمرقي،بمححولها-الإخماظ@ابمتغ@ر"صاطة@لثيضة!

الخفبها@.ص@خةإلىالدعا.

م.-الكل@ب@لوبهفا
ةاحمابى-"رالإفيإلىتتاءأ.د*

اط
أىت،

بافمس.شىذ@كيكلكءقلن@نءقحثأباطكأبىأعظ@

1والآبة 0

أوض@ا،زألكير@هانرف!لآمن؟ماننسخ8البق@رتسورة6ءق

@بهئوحىمافيالنيانيماطأنيربدسجانها@ت@أنقب
اعتىترمذأ

@جلآ@ا.@ب@نى@ل@الا?
محض

دآب@آتجلاب@@ال!)دةالإدنيرم
عن

الاح@نسخمنألياقة
ةاذكرو@لتلاوامن-ماصعدمعلاالايىةم

@أنها؟عليالنصلىتقجم@

م
)لمه.

د،يا@يأتفنداما،اجة:-،@لتااتنرأ.ال/ا.قي@ثبممذء@شث@وقد

نرأكبروبذلدبالحيهةزف@ها@لىرنعاواة-حجأأى:6ننساها@
@

@
ا"

@تاو@بةص:!حمص
@هموتبعيتة

بم
فيا@ؤزمة،رأف@@؟ش؟.كل

حأ@مراءةحفرينءتأاءت
لفسير@.

5سصةفىأاالممب!بنوترأسعيد
94=7 1 لوسر)فىم(3

عه

سدأنيهىوبدسبحانه.)طهإت@المانأت@إ-نلاها،،
قاصوأبىبن

عه%شكبلغهحينغكب

@

ولاعلىالميبعلىيزلاأقراتأإن
ابم)طبرقبب،الم@آل

3-3إدهكر 60.

1الآيةوفى 0

إلماش@و.--6ءشه-
ت

اهأ،ةثألرص-4ولالحدبة-ور@

أشاهفعضفىشكأ@ف)ححلفإذ
ىلاثقرإرت@إنبالتهفدؤين،

بدابهاتماالانم@ن،لمىإذآإناالهشاك@نكنمولأترلىذانولو؟تمابه

5)الموفى@لعاصر@يعبى 1 لهطف@:كلى@اك@نإيقاعأنتم،3=؟037

كلأنإفا@رجم@اذلكن)ذ؟لانثغيراته،ثهاد@8ص:-الذى
المم@نق

نمه.اللهس@ش،.-ككات
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كب))نتارعلهميشمدربمااكءتاثقاتا01ذادءثكلتتخلص@

خثك@-ثاث@لفظ.بتوء@(67حى@لطبرقا-7الاخصعلى@تغس@ير

1جليدحم@ابتداهعليالمه،مد@زة،الإخارة- ن@ولا6
تم

ا@تهضادة

وبتينءدف@قع@عوضء@فالإستفهاماقأى:الآثمين،تإدا،إنا

كابرني@لتزجمهةمذ@لتحوجكثلمنىواقةف9)اجهإمادعا

1الايةعلا عنلز:ث@لقرة،-:سوره7ءت3
ثلآمنوا؟فإت@يزدأ@

شبهةلكخوفجئالاتقاءسعلىغبنفقردوا،ا@فقدبهضأ@ما

الننهظتهمما،أنمىاللنهوىأ@يمامعانأسلاضرلهالالساس
ع@،يفع

@يدعى@لي@ثلاسجإنهلتهجانبإلىفكأ
يبمدونومبهنم@:@اخهمد

حس@لى@ثبة
مئ@،لنهظ،ما@لنصيحنفرنمشاحا@،بتغيرآ

به،آمنتمبماآمنوافإنوبفرؤنالثبةأمماوءصيالذى

لطقب@ر-:فاإلى@فايمإدقصدي@ات@لتمومنهإلىايفأدعاوف

ص@تج@وءت
علاءفء،واضفى@لتزمتن@يبال@لمن)قى@ىإذ@رسل@

أنضأق@لقرآن
@

فئمناسادفىقب@ظ@ذ@ءققفأقبرلباالمنابزاة@تى

1يةالى* 6 الحفيردخضوث"ينهلأنلنبىوماكانحمر@نالرةص،من1،5

إتربالمأ:
فبح

بحضهمئنفبمايؤخذأحرال@برإير@طا@
@نبىاتإفىثك

يا@ةرأمربعضفىتمامآةارواخذمنمجنا@حملااحملصامعيه:ا@ته

بعد-إنهفقال
قمها.@لى@لغنائمحمراءنهنقيفةايجعللدركة

و"
@

لاست@لافىعو@هاطلاخالجيئىسوادعنابتعدتحبما@خركطة

@@اغنمه@لعد:،

المماتلهمنبعهحضرعليءىبه!قى.@@معاديةيةس@@

لانقغيربداف.بماآوب@نهابامر.تغيبوا@لذينلا@لطلاعمههلحب

بفبح@نم@تةا،@ضىنثل@.
صولرإلىينسبافتراضلادقالمجال

اللب.وجهعلىولرصا@غيرمملا4عليهالحهعل
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@لقسم97صعتضر@لط@ررفت،ثلطصالأض@أ15أزالوتد

@الأعظلم

س3يخروعدو@لكوفةقراء@لديةن
فف@!@فرادالمضرينت-

ماكنوللجمءليكبيا@لمعلبقر@م@@بهلى@لتهر@.،حال-وللانهمءاإكل

"خزت-)وبهذ"بفلانلبى
ا@لافىنبمعلإ-الافزاض@ومر،ا،لأ:ق

اطغ@رلصالباقىأنباءكا
ت.

لم@شببأتدلاةخاو؟
1ا@ةق-يرةك@يردر/ 1 . رصمن@8

ة

1وق@لرسلاستشإذاحتىصفي.
فجىنمرناجاءهمكذبوافأكم0

@لةغنبأظنثاءولايىدمن
أل@طمااتافىهنافلةوالم@8المجرمينمه

عنهمصحراىللعزم،باا،قدكذ:@وا@همض
@ا@@

إذآلشكب

لأصلية.ا@م@مى@لةهز؟أن

فاعا!إفىفا@فعك@أض@وقدكذبرأ@لرسا@اسث@إذاحتىوالجلتان

فاستجسمواء@ينحن@ؤفلمبالوعيدا@لكنر@تأسر؟افند@رسلواحد@

عندأ@تصابم@سفجامر@)خيرأولكئحقآليىليه)نذإ؟ماأناوظنرذلث

هناون@ياه،لازر@ل@صفةوتمت@لماثقينونجاةالمجرمين،عقابقثكل
ير
د

4دهءإ@كلعد

مثا*@لسابقيفبيا.@@حالةم@خذآمقوسلم
@ستهز@@س

غةي@@نركين@
بعديقعهماموا@*الآخرةوحاب@لساعةاقرابعن

ئرلايستطيععهه@لكذبعدراقبرالنهمكذفدظوايلان@اءكونيدأن
حلىادا@ستتج@الاهمهمنابىتوينتمبلهخملهآن/الايمانسادتمولن

مراز6قخلنفسياضعاتتهالرسولجمز"الروايلأوجعلتل،ش@ا،لهذا

ى@لفج@الاخمالات،كنبطاثفهالنصاسا،حب@خانلاإ-وكان
ج

1 3

بعضهالحب.-حنااذكر52-47ص

لمهكذ1كنبر.ا،لدلي+بابخاهابدلامماكذثترأبخ@همفتد
بالزخيفاا

بنا.علىبادنجنيفدالؤ@.صارتوقدةللا@حه.للبناءعلإروالت-
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)كهى@لقرا@لحم@محه@
ايلانلياءكذبرااشريهنأ@أدر،بصيمارة-7

مح@هاعرفىظوأ،@@ة@؟ابمذلك،علىولكئبالكذب،رمرهم@ى
محنىعلةعن@يدةتمدكأ@لظنبتاوبلذاكلهذاءإلجرا؟
"

أيفأ.@لحلم،

1تغير،عليها@حنالمعترض@لقراعةيقونوآخرزت

م

إلظأجهالمسند!عل@فا@أنكأيئمفزى@جمره@@تمرإل@يلجمرن
ن،الم@رص@مم

إلىب@خىفص@لكنت؟ع@بمعد:فدأنالمنركونوظن@ى

الن@المجداوهذ@نكنب.تدصدرعن@م)ثمركين@ن@رسلوظن@لعك@،

امؤمى@لقر@خهاعليدليلوجهةمنقرلق@ذبوالإنقاذبذل

لأصلية.ا

لا@بالجدلا-أخرسا@حاط@قكصيفا@شصحابذ@(عاو@دل

يقرأهذاحبير:-يهف@صع@يد،قرد@فئء@صألففةذا@لتمدا@
اولى@ر+آقرآألأ@نيتعلهاتيتإذافإفف@

إ
ىأخر4

بلغ.لىمقبلغتإلآا:-قايسار:-ناةمسم@لمماثا@ء:أتفحاذكر
فى@ماعلبانسعيدأجابهؤلاا،ق@بهذ:أكم@لىسلظنأنالىتيفاة

صوثبللثركون،هرللثانيةنهاب

@قعافلتوتال:-سحيلافانقلم

اللان.ىرص؟

وفى

بهاد:ا@ر

ات@لؤ@.

ل!!اببم

1الاية ير-رةست"2
وقدسفإخوةبشرلاف

آش@مفاأرصلهلأيهم،ثرأ
أعئروبتدوف@بلعبيرتحر.

"فىكلمةإختلانا

رعى.ق4@ررقعمنهىهليرخ،
تخ@لف

لآوتهمنامنا@لط@شقاتة،أفيفى@لصيفةرفالإ-هزاةدا:في

@لؤام.ولكئالى@لقرأء-@لفة@كز@لؤاء@أؤهىباب،
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@قر@ة@ذكرتحينكلييثاوى@وتلجه.و@قنصفيصاجةا،

أ-قرا@ةئنالنمير@لضانب@دلاصاد@لتصا@
@

ى.

مىوضيى@نكئم،بالإض@اد@لا)ونلعبولىا،@لقر@منهأترفى@لواخ

ية.أ،فىجاهفقدصليةا،@هى@لفر@.و@لب@يفاوق(عد@لرعرىا،ولى

1 7
@نانبئ،ذبناإنابوس@،بوفاةأباهمبوسفإخوةنعبرثص

يدح
شبافاك@رأن8للتكمجمعبلىمدأ@لفعليمرنأتفقط

ة)قى@.أنهاتصيرهفىذكر@ل@ابرى@لذى@ف!ة.@من@اعر@حفىجها؟

@بىترا"أيخاوئغالكويخن،خلا@ا@لبصرثبعضةقر@.ىناب.
و:-بىسيل،المالرس:ينبربهذا@لوتتثسفىاضاإخفظةممرو

يترلرنيهف
ا

ء.أند،ثذةابهو-لمقال:-أن@ا.؟وحمنعب

القرتقم@نةومط"ثقأتجعلاألى@لصريئ.ة@@لن@)حفبر

@ل@نفيمباثعئإذأكدزقفيرمم،أصاسأد!ويخ@)كالزمحرق
اوظاهرللنتىوالبأنياءبتينرأأنلهمقنفاء@لذبنالاف@لادلأ؟

مز:يرب@حقبلنن
خثلايهلل@ه

ريغمئلهمقر
الم@

ننولايمرم.

لماباللاصا@تصريبقالبممنيلهتل@و@جهم.دذا@يل!نسبةبالقرآقتيظ

.17الإيةجاءفى

حمقهيعقربأبناءمقلراحدأ،للنصتصريايروى@نكذلك

8ايلأيةكأللهددءة من-1
بررقم

@ب@يميرسف،إخوةقالسف.

ببامينئجهرحلفىدندببىمفصوضعهاعنالتى@فمفابةيرسفو@أن

صصإشكإد،
صطنةإفرارذلكفىيكرنوعاىءصا"

"

وقدبنياميئ،

بهذةولد@،بدنسبثىصرق،@دصافى.قىل@قنةلش.روتمحت

لخليضنم3كان:رمثأنيالىإحدئفىالجراحبنلعك"أترأ@لقر@ض
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عنخد@لملاهالدببةللسانليهغتالذى؟الخايةعبروتد

عننيا.ا،@ولادتنزبهنجهامذ@لتراةينقال:-5بذتهبقر@.بكلجابه

الإحياضاتمذهثلأنلدنتيرننمذا@لشاقفىوئودالكوب،.

دية،أطفىتعربباتإجرا.إلىالأجانبعفىفىأيفآدعتفد@لدنجية

ا،لرلمنمهنصنةوبن؟
الترآن.نصباء@إضطراأكثرمر

فةا@مقمدىئىإلىلندنلالبلويافامثال@صدعنوسنخار

3وعل!المهصلي@لنبىأ@صر:@لديق،علا.عن@ية@لق@البهوكنذب
وليقضاقزجروااأسض"أصحابهحضرءتكقالصانلجام@إفات؟

لب@ىشفاعتكمبعد@لاللبهسأجبصا@غل@ماثاه،نيهلات@ته@

المه.بهماقفىديو@لكهة:دىشمق

نملعنددته!@حقفىلانقغيرأنهيبدودته...@وليقضللفظ:-
جا@تقدوصىلدتهعلىولايجببيقتضى@رصلانهلا@لتزلة(@لنه

إلى@لرقوحب@لر-:فعلغيىتإذالإصكل@مساأخرى@نالت)يةسو
بحانه.@لتهعليصى.@إمج@@لبالعئأبعدوبذا@نه،ويقضى@8

د.الافرس@د@لإغد@لإتجاهما@إعلىارمناكفاوردحفأ
فمىرو

)رضىمذامنثالنسبوفدنب!.وعدميد@لى@لنزبهبة@لنغيبرات

يةبحرالإعتز@زشديدذلكعدأيماوهوبافاتمسعودبناللهعبدإلى

1الايةفىوذتث@لكفير. افصمنتلوتيردحثابة،@لرسررةن.19

ابهونوا@نهأتفوافىور،
العادنين،.مع

مم@وجهعليحا@@ةتكئلنها!يبدوفادصدقعلى@@طثفعبارة

لذلدمنهم،نولاجم@ن@صاد@نمع@رجلفقديموننقإ.،ا،بعفىعد-

أنهمسعودابنعنصوىهذأرفى@امادقين،.معوكونوا"ة@قر@ثروا
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ذ@ن@لايثلعتال:-
صهأحدآيعدات@رلاتولامزلجدفىب

يد")

فثافياى@لح@ادقينء،أخشنهتم.إنوا-أقى.لانججذهثم

@
.51رضهق

تد-

تفىبم!@استالةهى
يم،لاكأالش@أتملنا@ا@ل@المةمه

مممالها

لالزومادإشما@نهاخع@اتبت@ماق
1

حقألموضوعفىله

@جملأ@يخماأنلهخا*د@يه-خادع)ب.ض.!@سر@قاحهفى9@"ثيتث*@

أمنهثث@سأت
ةصلدعوى@لرجل:جد:اداتلإ-اتلاثمن

ت
شبهتهفىة

لمءتللوفاء@كلا%ئروءشا
ا!

@لترية.دذ،نىتندألحنتقسابقا*به

أ"ولالمهلانول
فلمصرحماة3ءقيمةيثنع*أنماودأمات:-في@

اط
تما@ت

فنكلالتهمرو@لاىإل*ؤ.،4ولاتردمسد@إفاأبهإلا@ذلاثرو@

نإ.كلا/يم:الا@@لوجلتوحد،بناحكيها@لتىبالتراءأتأإإءكاابان

الاحتاءلعاكدمنه@لكلا.أ.؟للشةإخهااا-اءلةذ!عما @
طء-د،موكماوج@

@نقحدتنئو؟به،يقرأفا*وكاتمضهوللثاذبه.يختراا:سا،الناحت

ذلك.نحردتو@لرثالهدكماحمماغا.نض@ا@يان.

م@و@لثلققلسدررفيخة،لغايةأتلقرا.نالإضامنبمأنداما

عل
اطؤاخومنا.@لرجلعتثماوورحسبدتهر7ت@ةوأ@آنال@

دواوظق

تخفإ!ولذابرده،الإم@م@زينشب@ياق@@ح@الإط!ثله@مزاإن
ا

@با!
د

فىأ@تهرحمهاأصاذناسيلولانلكهنا،مذا@لضالىشاةماط

لقمدعادلا@دأشلةمماايى@لرجلاصتدماأنإنبمحرد،إ*كنفاءا

@هكل@أولاسي@لرد.بلهذا،أجلمطيغيرحىإتتحن@ء@نقص

فىشنناجمتيلآ؟@لتث@أثاظعىدتاطفئذلدبعدنأخذالنظرىثم

ن@قفيوباف/لا@قرلؤكابق@



خ@ازإ"انء-يم.صاظالدين؟ذا5إلىنبة4حمهلهممئحدلا"د@ما؟

مالإسض*ولر@نلر؟حى
أ@را@حرفا@قراتا@@@كلتبغجرأنذاته

1

3

@ته@صليرسولهئلىوحلعزلا@لتهس-
@بعدماسىعيه:3

فد-افىا
@

الوحى@
@

صر/ج
ات:بلائألهاإ

@وح@وضوح
ص؟بل.الاغر،@عغ

ح

حجاب.ولاسحابدو@هاليى@لالمحة@لثص@

آباتخاعليهم)تتليوإد8ذاتههذا@لقرآنفىنعالىاقىقالتدألبى

ةأويخرهفا@نقر.ةإن@نالقاءنلايرصالذفيقالينات
نعايمثدلى

عصتإنأحافإشلىحى!إلا@ا:أتجإتقستاكأأءمندلاأةأضالى

مإ.عنابربى
ظ

اأد@ولاعلإآماتنوتهالمهشاءلوقلنم.
فقهبهآ

با@اللهعلىإفنرىت@أظلمفةتحقلون.أ@لافلهمنعوآآفيلبثت

صلىلهرسوعلىدت@@لأشإذنجعدالمجرمون،،1(لايفلحإنهياتهباأوكنب
@لكل@لق@طعهالأكما@يخاتهصت.باف@المجالضافىوس@عل!دته@

ءشا@لدبلىخ@مى.إل@وابمممهيلحأنطيم@بابسدمم@فىإفمونوا

وص)تهذلط@لرسونلو؟
مرمو@وا@رنياز@شديليمونأنذلكفىا.

المصفنلأ%@افعلمصرمبهماشطقحسبرالمظمصمجرد@لقنرةفىأو
31)

ح.ألوص%غايةفىمو@لق؟سياففىأباطه()آن

يقدمأنبصرغأوعقلمنوخلاتفربتعمورضاكيفبعدنقول

@صحابةأضالبر@بمرنءتأنعنلافضالدإنهذاإلىحقيمهن@بةذو

ين@لعا(وفقهائهوحفظنهحملتهوخيرةأتهترونجر@الذينو@لابعين

مامغبل@ته،@بهياذنما!علىهزلاء@لكلملينثالمرم(ت@ن4ة-:.إ

.10:17@اتال!شب.(1)

عليك.لايك@و@لفعل؟أنمن@ؤوليى@(2)
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صقوج@لهالاياتفىءخوصراحةشه
س@و@ئلعمكا@بحذابهضيت@اط@عمية@

مانعةخلرلامانعةححنأوأ:إيانه،بهذببئر@كعل!ايم@1ا.إفترمن

كاقة.الكبقولجمع؟

عندمنبهجا.نجمالةلاطكذبأعليهمفزا@تهلبضىكلرميرالمةإذ

ذيمنفسه
علىبردله؟@آبههالآخرالذىالحضل@إ؟بكقةلاعالةب

وتهثادالمسثرقأثخهبموآنلااللم!لكتموالإتضا@رر@لفلمنغاية

أمثاللاذصئون@يا@اروتلاء@لع@زهلا@ث.مازواص!عقولمممألغواز-
عنبلإت@لفا@نثقاتو@لو"الات3خيربر.قاك@أوفك

اتالآ@ن@@

جه@همأ@امم@حةبا
@

بم@فاكأح
ت"

كأ
تثذثر@بيانالحلماما

ح@ا.يجهم

بهملتها@إبأكالرإيهاموالمجوندعبث@تأ-@ليهذيبذلكإلىوركر@جم
عليالمنزلروجهالتلاكرمأنهاء@علإيامااسا@.اءو!المصحففى

بك@شثيةدقرآاقى@ا@ا.ركوله
وخررجبمرويةالم@@اختما:

نككلهءشات

إمابالك@ي@،الديننطاث
ب@اجاح@ل@ثددلا@لالذى@غاكأح@الجلمع

معرلجرفيبه@ا@لعمو!ةاطروجبرا
الجنرن@اشترجاتثفأقصىذاك

دواففالىيئهذاسيلفىولمفيس@نفسيفل
قىىوكايا؟حياعهعن

بنعأنيمثسقلااخ@لات
جلأهذايطونأنألااللهمعاقلعمللها

به.اوأ

@لف@فإنهفى@لترآن،@طدتعلىكونمذاكل@بنىدفعكلايقال

ع@مذا@للىغقذكرتهبماابنتقد
حد@هت3وتبدليتغييرهجوازم

أدضفىهرانماتجلىالر
ه

لا@اقرات

اقثةعلأ.مئاحتعبم؟صرحت:
و@لسيرطى@لزركشمهم

أت@@دلول@@بلا%بالفرقعرمما
دارمدلو@تران@حدلرلكأ.



@
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س!علبط؟أقهضاعدعليا،كألالىحىبةىبصا@لأولوأنات،اائض
@ير@ينوالإعجاز-

فىس؟دؤكور@ألىصألفاظ@ردطإش@لناقس
حاآإتمكفزويخرهما،تقليتحصف:من@ها@@روفاط

!@ذ@بفاللا@صا:جل@لبقودهادفعآ@ث@هيلتجزا:@لتراعمحلغيىفى

لازمالدض@مقيخهقلاال@لع،:@نقمحلعينىفىمناكلبللنضاأ،
كا*لن@رلاهما:-جلإنمنوذاكلامحالةالىبئلفق

ر@م@لقولم
للابرعنهصفبممخريرإلىتحاجمحالةلالينالمدلو@ن@لتمرقةهذهفىدنه@

رحمهمطى@لقرميخقال@غ،@فييضا@لاحتى
يميماقلاونهويريامالاالله

بكلال.يريدوهأن

@وتحريرك
@م

قيريد@ن*لا
أ@قارىء@رآهي@-ماهناات@تر@.@

مرجعنبم:القصسآق@نةاللفظأداءبهانخاتالى@خروف
رفلاصا

لاهماأ-إلىأوحمجآميخهاللفضا:صعادةبدإمايخها
وكيفحسب،

إلاإياماة@لت@آنلي@أق!@أوبجنهللقرآ@إلاليستللعنىابهفو@راطت

ماوثما
لفظماقننىاليرجع

فنطامر.ح@

ير@وأما@ا
إفىء

س

كلب@و@تأد@تأننإبملاانلفظأنفبين4
ت

صه،

عنإحداهماكنف@،يعةءق!الماالفرورةربمقت@ىإفآوميشهبهادتهفاللفظ

حيةوادت@لحاللمظنتهولعاقل،مح@لانعحهايدءال@لاو@لنىالاخرى

بهذااتا.و@لفرفالق@-آنقدآقرآت@لضرررةبمقنفىءض@إذآ:مجت@عبن

مخه@كلقيدلادفا@@@إنلفخاإذا@عنى@
أ

الأخر.ساحمهيدلماعهنعلى

اتءيرويىأنبقللا
رحمهمم

نيىيد@إنماألتة،خالأتءناص!اظه

اتالقر@ص@لقرآن.وحقيقةحقيق@ساكنلأوا@لفرق@لىالؤأءأتووشه

المانلذىألمدونتو@افي@خمرصا@عا@@ثذ@علىلة!تهاصيرو:باعتار

ير-نجطدإاة@ما-صو@
إكاأو"كأضايا.مولر@كلا@ص@

1ءبا@أ@
ة
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غرالمحنىبهذا@ى.)مدلرلأنببولا-اءات@لفرمحلم@يد.واحدةء-

@شتل@حققةمذامحذالمدداينمنإحد:للاكل.وأن@الرآنسرل

وه.3ذت؟الآضصكقيقةتل@ج@اد*

"كروعفبعدهإذال@

منالوصفذالمثماي@تبعهعلاع

@يوم@صك-اشمرضويرمناتمميزعص:إثوأالمخصوصالوأضع

عامناتثاتهوا@علم؟حماتخراإلىغاياضمابينم@@دددغرالغاية
منوأمثالهالان@@@لؤا،

يخرها@لوصفمذبعد@@لثىء@تمولأ

ور@لي@ر@ا@ا:صلوربهاتجبث@لاتمة:دنء-حيهخ؟قلالامحالاش

إغاصالىجا@مصيقولفإنانا@لكالدإذا،)ععرصألسفحهم؟

الاتحادأبناأ@ن@الأرلبخامااتا@قرا.فى
بينويخه@لفرقوعدم

@لتهرآن.معقحقة

جابة@لصمنالأولينأهلماعدفىاتالترا.ئكلمءتمماألب@!.

ا@تهرضرانو@لتابعين
لاالإسلايةعصر@لعلىميهنأجثعليم:

3
برمالإسا:معا@ءتصوا،ولا@لؤا@ات

حتقلفاعلومأ؟كوناعف

مليئمفنكذلل@؟.بينموبعد؟خره)نبثققدتلد@لعلىمعصربمقا
ماوبمقتصضىإذاحدثهنإذ؟الىجلعنقمحالةلادفثنا

عنموإنمامر

فنهلك.تجلىقداعا،،؟ذلكورا،صى.لاعن@ير@لفرآقث7ن@لقر

وولهما.صارجلعنقيلزممحالةلادف@ناإنفنااللتينالجث@نأولى

وتطقأنظرأجلا@منطقفىجمغالجلىمن@ى@نالنانية:أما
ما

بقا.بعدمعلى@لقرآنبعد@لفعندأهسبأتيدوماألانإلىنحهمفى

أمةوحكلى3وعايه@قهكل@لبىبهقرأماارذ@وعلى@ا:ألفاظهبعض

أ@فلطمنء@ممار@قإلى@لبفىذلكعى@الابعحىالقرآن
إخرعرهام

الخببث..مذافى@لامهذكرأدقللغابةأنفسهمتجل@
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.

1س@ء@الا-ا+مح@ينر..لالكل.@ين@ لا.@لا@1:01 @ى@-@ا.ى@ء-.@

@ينبغى@هو@ا
المصكبذا.أكأ@تاه@ثرو@رل@لفزآند@ين@نرقة@@ت@كق

ف

@@@ة،1،1ا@نأ-أتلكوصفناالذى
ا@@رس.بلنه@اث@شاحابة،@

ألتاالمهلمابنذلمنفهعندمنبؤامظجماءففدونهوسلمعليهلقهصلى

دنىثلفيظرخامآ.!صلفاؤالأصإبهىاحدانع@نا5على
سلم

قط.

ت(إلق:رحمثحماناإذآ@نىط@لتؤنةهذهثل
أ
و@"

أف@رومثا

جةلدرشدعا+@كا@ةفىامتآتمعآلة،:ئاعاش:خمىلامححتها:

م@@ردناأثماللا.@ال@عدتفىمهايخنجق@
أ

@دإحتى@كل@اجاض
عهفكلناما

از5فىللتهو.أمنجلإت*ئنثبرديالكشاءذئك@واب.من

@
مق@لتايةفا@إنتارغفيبظهر@فىنلفبث،1@رحتىلايحمع

جمغكون@كلإجماحممعل!انعقدلماالمناقضة،ءت
آناترتجة@لاتا.

شالى،@ققبلمنفزلا

بدو@لتصريم،فيها@لنليحءتلابخى@ل@سات@ىءقكا:لهو@لس@

كاحبناءقباخف@حفأىبدرأينامذاكه؟معفارننا@لكريمأىتفل

فىيحىإسيأأ-طابئذكر.@اننرأىحيمن@لىأخاوصره@دىسفاهة

@أ:إمار@ها
ن@م،أطإلانحسبلااللموالحصاد@طنجبث@د،لأصا@ءط

شاعة@الدلالةفىإلانلب@بتوللاصيأ؟بمنإنحذا@نطاخو@ن

فحوتفاهةجهله
ماد.@نلهق(اللهيثنلا@@و*ده

الأء

أ@ف

ة
للها

تغيبردعرىأنحل@جا@.بمازعهيتعلق@ناماكاصالر@

علىلقرمايلااللا@باضثدمق@@لعرر@تهبصيررأتهء-شمافأماا@ا:إتحرلآ

دى)ةال@تلاثرأنةاقنبب
ألسما@تالجه\،

مص@ةاتعبا@الإصضا

ورمر
بئبرو)ك@ن@خارمعوججةممقةيخرأسلانقةمحيرستب@له



منالخرقام@ذأاستيعاد"الفرأءبنىفا@رادورحموله..ا@ثهنفايم

إخ."@نص.فييسيربتنيريلإقما@لاعد؟!

قدكلنابرأ@لرجليالئنهنامنصفصصمنأ@فلارب

لا،@رفى@لقوا@وئنانينهه@@لرببلانيط@بىةمن@ممن@لقراءهؤلا.

ز،.تجروماتوجهما@حقرلمةيباتبالمدلكل@تم

ه@إتكقمىاتر@5أقب@نانجا:-غئهوما
كلعلمفقدبالفعلكذلك

أ.أ@إلىن.ف@لقرثنء@لضاهمج@لا@رئيلشالى@نوم@يرةذى@

كلةأ.ينبهوبمامذا@لاح@برمإلى@المينربمنحى@لبهتنزلنز

@لظر@دبتئمر@هوالإعجازسالروعةوقةو@لصو،لكعالنوةعن

ومرابه.لمدافهالىأمفي.مماألىأمنبه،مبا

عليسلمتعليهدته@علعدتا،5يخماكانلويحدثاأنلعافلا@والا@

ةذنفمؤقعنطب.أثارةأوقصثانبة)@لق@آنمذمقأصحابه

علىكر@هه@@اكح@ق@الألد@خصومهنأيئ؟والإعجازموكما@ا@ا@نرق

المجةختو@@قرحبئ،وو@منررصم،رنحلمئغافاتهمرتوخوونرخدم

حخه،اللهقدرلابهت@قطهذا@لقر7ن،فىمغنرطلبعلىالهمةصؤفر

شاخمهمعليأو@ئكيمثفلمكيتنترلتامته.وتديهس
ممهزماهذا

يفول.اء؟الفرإبعفىلم@لا،@لقص@نقجاط*@لر

صالذمول(زواياأوالنسبانطياتفىأبخر.ذلد@لقصظلبل

أ؟اكشفه
بعدوالمتفرة،@لةفىةتلكفىأنفسبمم@ا،)إ*أتجاعبر

مجصونلاخلقفلربفىعيفابجرانهوضربوغرب،الإملامخرق)ز

فتحانقعانههؤلا..اكث@فضسبذ@كلإذكنرة،
وأعرضواسوه

بدجلأوخموما،أثياعاادناسجمغعلىحيلهمانطلتثمبفهمه،مما
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ند:ومنخمو-)بهو@ضفىنا"أسقرقفماهذاأكت@حقجيل

آالاخ.@اموآ@لا،ضا،مذاقر.أب@تئرأثفةا@ته؟خلق

ةلطبرمئتجردفالاسصنفاءقأناللامرحق@ةنت@عا@ذا؟

مقيه،وقف@لصرخ@لعقا@نطقومقوئ@اف@ما/لعربنبلس@@كلفة@

لاوبحسةوأضرابه@لرجل@مثال
المبين@صبرشاومكح@جهلهميمع

عليناماوأطقىالها+فلعمرلمحرظ@.أ@فربةو@@لطائثى،اعد@ر@لبهاتالا

وسرئرإك،جهلءق
2

@قائل:-@بقولكاالاراياهمنحقومافهمم.

@بقر.تفهمااذ!عليناوما

يمنعلمفلموآيضا
يهدنا@تزوبغبةهذا@لصنغثللاءالقر@ه:@

حط@نهربة@لهن@كنلرم،@زص@
ية،لنبربالمفاتبرف@مااطقحق

وشرءاخ@بم.لذكرفىمفا@لنرعورودنرةمثابهأو

ين"الأشنحدقعالىبهد@ىمالاإفادخأوإيهامئهظادتتبادر
ا"

ءظ

كدالمجدبل@لتزلفاظأمئاثمر@مذا@نوخلب@(1)

مالإصا*شيخ

إماءقدانماسعلىمنا@لحو@.@@@طا@ء@قه:رخمهتييةابئ

اللفظقىكلكقل
ما@ربهنبا@ت@،:لا@باكبام--لانقهومابينى

ىالمحنوك@ب@-قجلعنوإماالأجسامحماتولب@ءقبالته،لاثق

ل@تب@:يليئوماباغ@،بليقمال!بيئالمركرثل@مجردفى@ىء@ضر@@

@يبب@ودفعلهحة،باذ@كاومذاونمرالآر،لاثتيانليىض@لش

ذلك@كاهالأكثرينتعرتجالإحتبمقثررممناوإنما@لنرحنى

مق@نرح.
احهامفىرماثتبا@رظمالجاتاعتقادهممن@لرغمعلظالألف@

كى@لغرلءأصلا.الجفالإله@دنبتهتجوزلاللذى@لباطل@فادغأ.

@ال!مو

فتلا4.با@@ع@هذا@فى@لر@لن@أكذ@زيتعلىبذناثباج
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اله()يدأمثادمنأخرىر@لنفيةنارةيةا؟،ضبةأوالبخبة،

يمعذ)إلهش(،علاستوىزربك(%)وجه@افه!)نجنبو

ا@
كم

)موإطجب(،،ا
@4زتنجت)نىلم(،م@

أع!لاإةوحى(ر:ت
أثاه@لرصيمإ:ق@ر@اطه(%!)غكبسالله(ضى)راث(،مافىث

مجافىاخرممنىإفىلعغهأدتءتأ-@ظا@@معناهء@مرفىاحقذلاث،

مذا@لقدرعنلىواقفبيئالمجلة،عليسلكإكدنواثم؟لى،ظبناتهلات

لاالإجمالى،لي@لآ%من
@بألذ@ألمجازى@للاقللعنىيئت@إلى@وهي@

مكلالأقمص.
مدى@ذمحاإ@نحلاقرينلى،ر4ليهالمعنى!داكعاضت

ئعالى،بها@لانكةالمجازيهالمحافىتلدينبتبالنفصلى@لأربلمنوأرحب

ظشإبغاآو"رأيهمفىوالمرادغ
كمءق

الرع.امىاظألة

طةا؟وعليهخاكلهن؟
ألفاظمنهفا@نوعفىالأكثريئسنج

@اج@لضآن
جلماقضا:ريخ

إلىتطهمهتتطاولىلمنمن؟نناا؟أ-ن

الإيهاممذاخالءتإخروردبلهظالألظمذه@لى+صهبقدالمساص

ه@عورع.مماجاتود:بدرجاتأثالذى@مر
لاو@اجا@ايهلإا@،دا

ووأص@اتجقة،فىوجردله
شية.وموو@فيإلالأمرا

مالجكئيمئللا@لقالأ@فاخطزة5أمئالإلالاء@لقراءوإذن
مماذ@ءأن

وصفرضا
شبايذكرو-أعلانيهاذلكد

@لغرانب@لىبل@لجائب،)مقمتألبسإلمنثا@ثةالااغاظتلكنبجايا@

ففا*نفهمها@لعقول،انيم@،لا
اظك)بامذلب@أوايا،نتيأتعن

ذاك.ارجلقعليا@زين@علىبر@!أوضحأبضالاتداغال@!وبالفرورة

أس@ا:عنلاسلا@ثنعافليتمورؤيهيفأيضاس
لا+@ناضلالإ-م
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-

)اسرلمفالإسافىموعقائد@قرآتعليأحرصنضهمننجعلق@أهله

وعيه@كل
أحتىت@سه،

وصلمعليه@ت@صليبه
فاكأ،دنىقىأتد

والدىصافييخهالممددإىس@ه،ضياوت@لقرآنءط

ص
@رى.@

المجافاءيخماورفى@للالفاظكذه@هقتزس!فى@ف@فكجاه@ا

كللكذلدلقدجملبل6لهنا@لر@مهفغل!@رسله@دمق@و@بالهييقلما

.

ديخهرعقافعلىبهابهذانهبنهكقأحرصالزحمممذانجتقضىقه؟مئ

حنىجاء@لإيه@ملنحوءقخا5عليلتهصإبهثزلحثهللعالمحقالى@رتفا*(

نهئرمإ-عهبنلل@*ذلك
خاله.باتبدبإ،وجبر

أ،ءا*لاءهتأقأبخاحشامح@:
مذءللرجم@إلبهمعزا@لذينم

نركلنوكمقن@مفيوللتأكلالثريعحقنغمئكلثنوا،فد@،@لخيو@

@تهمجببماأعرفأنفهمرئر(وبم@لعقيةتر3ومر@دئي
@هور-

حتبمئخلي@وماومايحرت
@

مذأ@هنن6؟لهورسول@نهت
نم

ن@رو

باب.ا،أ@ن@ديامذايعتلنلورساد،

معتنأضىجلىاأ@كهاإبد*ئضفتفإفا
نتريرفى@تجط4نف

مزضحءتغيرفى@لعلةمذ.
@لزجمةعاحبفالاطييث؟هذا

@ل@بارلتإجتابغايةننبنررميا@كتفيأت@نجبلقه:-رخه

ثيخنا*فىمقمودةقت@لملريةا؟بكلقامةلانهضىبدتربما@إق

علقة@نز@@@نقر@.نخ@نجلمأذلك.فىعاما@غ@-جعلهايئ2و@لثراءلت،

،

د.@ب.فىكتبحصلع@د؟يفلك

سى

ت@نلم@@دقرا.@أتعلىردللانفردبها@رآتذءلزية3داذن

مع@
بعدءصاعننجهنملء،و؟)ا"،الن@،يراءعكوةلدوا@لفة

@ثالثتعليقه)ظر(1)
بعد@ما.@ا3@اس



-)@لأ-

رنىمودتا@
معو:اشنبمرردشه@تها-المقالى:مذهرفاعه،اغه

-

@

@لا@قب@ر@لتادزيخا،مقة@را@تثنه

بع
يةا%فىثن،اتالص

إلىالمؤلفئفطرحف@الة@فىه@حمتءشهبماة@ك/ر*سودنا!9--

غثد::@ين-و@ف@لت@خ@محاولة
الحاانإءمني

بلة.@يعلي.عفة3

الإتجماهعل!يدلماومنللثمناورد)حتأآنمآ:عتنفنالكفقال؟.

ء-يد%لىالنتربيهالضبرأترففىفس@ثشالال!إلىالأترب

ثمنا.(م

كلبالذاتالجزنيةمذءوعنروقا
يمود@قابنعقالرجلتقلت

سلموعليهصلى@ته@صحابلمحاللياصبمتا1يسأله،أنمنكف
-

فضا@إتايحينم@ألالاجدوالخيرة
بميم

مذاوأضرإبهمريهبأنملدة

ا:نف@إلةثنلخهعلى@@بيةاحت@نقاءإتنامر@تذ؟ح@لأ@يتالءت)نبر،@لبهتاق
-

ببللعظيم،اشمنكآمالزلدنخبهيعارسدث.اغفأديلاإدغ@دتصه
بغيرأن-منقإسو؟وأخلنرشدأمحى@افهأدكابلم@مفوأوبمث

ا

بما

منجةشبطاساوى@كلت.صم@@أوماممنيخخلع
إ

@للهكلامجزالةاغا
@ععايم،

عيهاوفافتماصذ@لكل@فغسبقا@وا@ماما@-ميةاللط@دأيات@ر@*،
:

)يات...ارتلذ@دأأء

سبحن@مم@الرجلأنلكيهفخلىثماب):افئمذنضفتإذانترل
آض

با@ات)@اكرانمزلءت@ق.ؤححققرأقيم@يرنواأ@المهخا@ث

ويلبه.سعهعلىوخمعلمال@هءتتضلهاه%صإلاههاتخذمنأفرأبت"

يهدثنكئماوةبحرهعلىوجعل
4

تأيهرون،.أفلاا@تهبعدمن

/

زتت؟غناسإذوبعدن@و@
ومرفيجب*آوعاتاألدعرى@ملف

بةا

جمجعلعايهابهينسحئاماءبممميةلفاعدقالتأصل
رجيئأفىجمنما
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اتباقكفإية@ازغموعليمذأ،جلىثالآنمولا@زئات.تحهاءت

يوألم@الهوقفاتا@قلا@لسليمءتلنى@
يلليثء،فىناخذفإناة،

إ:حاوارانخه@على@و@بهاسثهدمافىجملىالمت@ثل@لعملي@لىجلثتطب

آلتةمتثتذلكفىببقىلأحتىكأاةللة
@

عرضقل!فيإممن
ة

1يصو:مقعثرةلآ@لئد8الابةفىمازممهأمانستحين،و@فهققول 1

-

مر.4لآثا"@وا@لعلمرأ:والمافىن@الاء-بلهلاأنهخمد@لله@ن،ص

ءقلاأ-@ىلفنمهلنهئحجادغلياثةعدم
كلأ.ئا"@لائ@وبىينببنهرتك@

)عليثأثاتنبىالصب@يلقالحيالمذامقأمحجبلال:-فضثايخأ.ال@ئادة

لرن.بتونة؟وى@لطنااا@مت@
@

وإخاضاله"عليبهعلهممن@لثى.عليصدادةباةأحقفنالاولئما

لاممنجة،أ"شى.فيبهسبغيرذاقىوصفودقيئجبليكلمنه

ىفيأنأضرلااط
امناتكوتأنمجتماط.بديهةمنلاويصب.ه

.-

سنهح@
ثحديم@ونقث@،@أ@لىقي،-أ"@@غلمب@ذلكو@لاء@لتص@

أقث@غهاباو"@ثمادغ،@فصديئيتثار@نيم@توماخابهون،-قئا@؟
إربا@مأ@؟يخربالفعا@علبهداقئ:راغبقغابمطاوالبقيئاصجاتد%

عالو،@كلىإ"لاعقف@عتهلااى@لتص:@لختتىلمستجلعلي@ا:
@ثا)

علملنربالنبما
ذلكإلىأ"تبمو@وماكالىأ@ته

@لعام،

مذثل@ل@تل!فىددماشعقلهواخرمتمسه@رجلأنمففر

وعلى.الإطايئسى.أىسبنافى@لشفىلنفه@ته@شادغةإثلمنصار@ط

@@لثقةوغايةاليقين،قف@هوللثىءذ@كبهونالا@نلالهم
مزليستدى

شناءتتفل@لا،@انعليهدالمث.الط@لثادةمطابقةبكللغا؟وراكا

اال@؟
بى

)فزول@ل@قل@وقنا@@لتهلان@يه@نبلغءت@ا@ن6لثهادممل6،
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صفمووإنه@وآخرمحبم،فى@أاولعيهالراتجمعحى@ل@لمل@لق@ت

@عالنلكلعقلفىناوللحعين@لرحي@@الجر@ث
بلالا،و

يتمالىوباطلاعمذرإلىطعلمعنمبتأبفآ@ر@ضهادك@نيم؟ةان
ض.

أيخرفاه،يخى@ربوحى،ع!د@ث@حالحقيقةفينهسب@

تتبولهى@طتيتيةأنقةو@نلته،@قسادةإذتءقالهتيمو-

الترايئصالةموونما@نناق:لابها،اثمرفىآخر@جة@ماسعيها:.

فتد
@ونهال@ع@فحروف@ن-جمحلقرإنلغةيةبالردرايةذىك@3

لاتقضىلة،الجا@علىلفظلهبونلدلللان@لآع@،ية)،ق@لعاعقة@رات

بنياثلض
ه@ا:-عو@ينأ?ب-:فيإلاع@ه@ثئرفو@ت@ض@

خر@و@@الشالكلهلإع@اجه@@قبك@@طا@إلبمردلفظى@ا:-نع@

ت
يعو-ىت

5نصلى@دبدد
@

@طمت@منوباطاولكمنلا:ياسثناه
حهرو

ةأالامرهنافىحائمئربكطلعتلفلابتتخىحت
بضفىق

امن@ليىبلقذكروهتكصبلصليجصه
لكتمدبداه..بمموضع

1\مرهذافى@لئريكمئأيضاوهمهبهزنةصانقول:فإنامشا

أقأصرأ@لتئريك)أ*:@طجا@@لرجلوكزممناكل4نجالتنى@دنوى

نحتىتكلما-قلاءت؟ة@صو@بدلةأ،رقي@لإتنعد@يهم@طنحلعلى

مقولايه،@المعطوفضهادةدرجةبعيخهاحىالمعطوتشهاتحةد-

خلقه.بينوانتهبلايئما4تل!ذلكنىونييمالأخرمححتىالمنحاطفينفاتك@

وضزحمنعلى@لرغمالنضفىجا!يناومل
ماج@صرلهأومنا-

اتهبين@نرق@@قل@بمقت@-مكليةبا@ل@ل@ضمق@حارو@االرممن

قي7عدساسفىوظوعقمىءتأولا،خلقهينو
ثانجا،المقعردبيان-6

أ؟الرأحدء@ذلكيهونأتعنفزلات،أ-الهاج@@الأفليأبه
بى
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الحال:بحاحجة)ضعا،،د:-لىا@إجليعج@مالذينيئأو@لاب@بةالم@ظ

ءفىكير@.بيرة@ل@بأسيغيصرحبا@
واحدغ..فذ:حيادا،

وتعليهاث@راه@لأيماوقعهاعدصةمنهاحل)ا@مالقدلآ:-وئا"
ةرووبالف@أيهنهاثف@بلىالأنف@لحاولبالذات،الجزنجةمذهفى@آ-

منالمانةبعدعرةدماثس@@الآيةماقتلكاالزبلهالجاحداهنقهلازءة

@لأشبمايديئاتهلكئ@للسلسورة
@
نبثهد-والملابمةبعلى،لهأشد

ىا@س@رلهذهكانفل!الآية،تلكفىبعينهمنا@لثريكوفعحيث

اطأفىءطوتعللا
بفاهىماصيئاح@نءتسآلفىآبةشراهقرأء@صغق

عاص@ولهمأنمنبهما@صل@نساءتلاولابنفعه@فىآيئالميعضا

لرعليمأهوننما؟إذفها@يير@بةلصوكلنالايةتال@قأ@لمنيعه@

ادلمايناسبخرباليهة؟يثبلى،لفظ،تغيرذكرمااخالكات
من

بهدئربقرلالمهنأبم)مآ:يقولربأتالمقام،ذاكفىالأمركيدتأ

فىةبالمرغيرممذنل@)طال@فإتبطبيعةاللفخذ@نكريملإغةكلهاوأن

منالنص@أفإبامالمزص@حنغهذا@"أيصغمنإغبار

ذإكفنلواوفلوممن،@لئبهةإشارة
بن

منوعدبدة،مر@مغفىه@

ئهمذإك
8

سوشمناكلاالآيةماثل،"لففا
عمحماز@بقرة@ة

بالذات.المقالةعدتق@مو@فسه

الامرواتعماتضةعلىالدلالةب@دبا،إذنذ@كبنعلراايهونهمة

ماتأنلححلىبأنمذاكدهبعدعضدك@شددئمحميا.لهوزتلقض

@فىلمرة@ك@با@@ش@-@خ@ء@ءط@ثه@اء،@،قرا.فى@نا@ر@ل@يه

رببقبكومنورلمالفرة،@نينالأئىكةالاركةحىبهيقرأ
جعاجمرأ

يمة.@لكرالا@ةفى@لبثر؟لا.ف@إتحاتإلىكتاب.
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عجبتبل8@لصافاترةصعثرةءط@ثانيةالآيةفىذممهرأما

@تاءعلىبضم)عجبت!فهامىالأصية@قراء@أنق"ويخرون

لىوا،@القر@.تم@نجغبهاخدقى@تطارتةجمر@فاطب@دالفحلااث@@

)خ.ةتعالى-إليهنبهللللزمإصنادللعجبسبهةودغ

@و(و@لطرو،الأعالة@ىزبفمرةفيتعلتفنقرل:

مى:ألتةل@عشنى@عدلمالمافوللالانات:@لنى@لرجلىة@طققة

تاأكثر؟ترقراتمقو@لتواتىالإسثانةسيلعلىفى@نصنبتما

ينب@إلإعالاقعلذلكفىتفرقةبا*الأصيلدويددمايمون

ه.ثر@.امه:فر

أكلمنسرا.ألتةقرآنألبىفإنهالرجه،حذاعلىلهالائباتنن:

افباوإللتنسغ،ثمقيمنقرآنا
فإساتط.ؤ-آنآتيملم@مقرأيته.بخ

ف!ت،اطحبنا@الميارما@ناإلىتتا@
ا

@لقبيلمقتينستجدكا@لقر@هنث

آ.وطاتأحبآفيهمابأت@لقوللايصمفشوأشسببههمافكلتاا،ول

@لتمحغبثةآما
فقد@زعومة:@

علمص
@لععملؤآنالثلةلهتحد

ص@لفنم،1،تراصةفى@لأويلينر.آ-مزح@ماتعالىإيىاإصنلثأت

ف!@ؤبميففي@االأكئرينرئ@عرفتوزت@لصفاتمتثابهتجلمئ

أ؟بعدست@أن@لعقل
صقبالذلت،:كذاخصرص@ترآد@دي

مر.لي؟صيركإنحيئعلمسا@لحينيعيخهانه@ن@اعهأ؟ساسدون

ضا؟(1)
دقرلحنثملوسلمعديهأتهإلىصإصنادءأنص@

واقا@كبنشل!،@الولفيذيموقدأ،.."عجت،"قالبلل@

@لن@-
ايلاية.فىبر
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@لؤلفنرلعلىتعالمجآبتهولحثتاب@النرجمةعاجهددقهنم

عجبتفىهيجشر)،،."يينإلى@لكوةربةالمدالأعيةو@لقر@مات

أعية،قرلةماذوليىفى@ل@3@،لابم@.للنكلم:نهيرإلىيالإسناد

ت.ب@لىواية؟جةصأءتينكتا@لقربلبة،نوناىأضو

وإ-)هأ@للمر@صانأةللز@فق@هانقىوحدنرل

ا@دتر@نى.يمرنلند*ةات.دلؤقولعلي@تسلإقئ@ته@رحمهبتود

بعفىصبندوقهفىإجمعادمابمونو@نعقإ)جنر@لضمبمنىقر@مة

اسةللتر@كلجت@شريمطوبذا،أيإصنبادماتالذا)مقيتمعاعب..ا

ندتيربف@@لقر@وغيره@اببفصير@
م.

يمون@نذاكيحد+!ءبلا

ردةمح@حربةثغا@ى@مجخين.@قراءتين@مننرام@إختارفىحرية

اه)3،.@لاعللإلرى:اخيارلاةالداش

تءق"نل@رةسو@لنانحةءق@لثانيةالايق@ينلصزكهماولما

لافا%إ:سيعلماللهأناضإفه-علىأئبطالفهمننمفىكلاحهما@شت@لط

ب
قفنيعلكبرى،ا@عات:قرالكنلذانم،حمىخان@@

"@لته

@اجاءبفم

كسر@لا@لبدبفغبعل@ن،5بدلاالإعلاممنوكسر@للام.
6

م
@لعلم،ت@

رة.@ثش@حشماءو@لمراصة

عالؤ؟@رث@لحسبك
احادلابعداسقر)مىللنهرحه@لنرجمةحب

الااولانح@لبعلااىولا@لثاذفةاشللشنمطالقراءاتبها
ئموة،عرخ

ىهروا@على:علت@ولكوإختيا@ولبقمدقرا@تغببرأحدبباليخطر

يه@.صالثالثتعليقهأنظر(1)

3صيتعليقهأنغلر(2) ة4
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ماذلئكلغعحمإذابلابمصد،يهناذكلايفصأنمنأجلوهما@باسال.إ!

@@على.ولا@غرإلىكى@لقرأنوأث.اتر@يابد.ا@6نا

علمتتفرتح@ةفيهاياتماتأنعلى
شلفهلتقل@أ!فى@لته

يعمولمالبنة،أل@ضأنحس@مأم@الايةفىدذأثدلاوالرهرىس@
الله

لكفشسبهةلاأنهاخقيلكلأكرنحرها؟@لحابريئبحلمآ؟جاددوأتالنين

تلعدا?فسروقدأصلا.
علمتجلقبانهأ@لم

اثمر،اغ"ئبالمعلوم@لتة

ثو-يقع؟أنتجلبحصولايخر@لعلمومذأ
ا"0ء"1أخرىه

يلإى

-

كرعإو3)ارء:أكاوفىنا.@دحا@@نبجمافىبالتل@لغبمأناظ@حمهت

ب@ى؟لا
ألأ

لنعفقاةا@بولا/إا،زلية،أفانية@لصفةذةإتط

ا
@ف!اخادث،جزىتعلقها@كخموصليباتتياضبلى@الديخ،

@اشىء@دلرملواغ@إتاج@وكل4،للصة@ا@ب@مربا@لذاتالأحرذيلى

@تكلمون.@نرر*تغبره؟وتجربحلونهمجدت

الإخماافيثانىسيفى@لتعليقايفآ@لتهرحمهجمة%@@ماحبوقال

@د@ق@كيمرنلنأعنىللذكورةتفسير@لقر@م@فىلفدبهر@اا@انين

@@ترلةهذء@فىق،جل،

بلاتدفءتأو)خ،بها-نيعرفئبعلامةيمغ

بهارنومجأ:محدكم،صعةلإظهارالمفسرينمنالمتكلرينبضحهأيتمحك

ماكيرأأخرى،أو@ةقر@عريمفىتالن@تدريب
قد@.بافيلف4يو

واظ@تدكلزفى@بهزلاه
دأ2،.ا@طا6ءسعةلإض@اتونه

.35صاقالت@ليقهأنظر(11

5ء-.3صاثاصاإتعليقهأفثلر(2)
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يكلعرة@لناية4فى@لآلزساللى:4ت
ألمات؟رةدس.المانةر

بالاءآىربكشبمبحلاطا@اصكونأت/إنكلر.

علالىبورخ
نتنكدأك؟يلإت:أ@اط:لسانرر@@زتعاية@لض

ال@اللنتنكباء%@اربك،طيعف.هللاخرى،@ا@قرا"
يم@

لذ"

منأعدقلا
ضافىكاعقا@فىوأونقأحدثاللهلاتا@ته

لاثأنةشراترةصيةاجمن@ؤفيها@@ايهدأبالجاملاذإنكلى@من

@مام@كما.فى@

@لا.@قر@إ،إجديدأأصافتقد@لتاءام@ؤنكونأنلدناماهمخاي@

@
@لسلام4عيىءإالالمائددبالشإ.منربللطإنجازبكونئنث

لنهيخزهآلم@يمونأنلابالذات
@للامعل!منهالعابق-،يخر@ن

ا@أالإشذلكوتبم@ىاضفزيالالزابقعراظكومتثككلإخمال

قدأمرآ
وح

منفك@لومحضاتفاقا
4القصدسيمرنأندون@لته

ةمعجز

@لسلام.عليهلميى

ف@
ض

الامر،+ئمهذا)تثاتعلىا@نهفدوةعن)@ولاسأروار@ناطن
لأمرفىاللعقولهوكف@ا@لسالأمعلبهعبىالبزهذاياكرننااصرطر

عزهلفارنبةءقالمؤلفحرقلاما@لعيميهابهبأصر@رأصولته

مىو،@لىعنا،،بةوالاكذ؟
ماصطر@ل@تلكمذابحدورشد@كلمة-

3ذلكنلايم@يمفيقوله:اذه@ا@لزبهةص@بتم

صدقعلىبالىللعب@ىمطالعةفىمن@بكلنا:وإاطبنمب"

ماإليهما@امىجمةإلى@@نانالإطهيريدعاقلكلشانرخا3لهرسا

يرضونيحيثالغفلةمننوااءوأربين؟ننأحديفزضومل@أخار..

نيهمأعحال@مويىلقدسألبنبرته؟.3يخبرأنلمجرذبنبى
ذلدمنكبرأ
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فا3جهرايتهأرناله،فالىا
حذتهم

1*،ا،.إكاعقة،ا

الا@بيا.-سوردمنالمانةبعدعثرة@ا/@اصي@@فى@صلماتاطشةوبا

@قر@.يىتض@لتهرا.!ثقاتتأ-أنثنلآ،الآثبافىت،آأ-رب@تال

."سكبغيرممج@آننألإم@فىاكأ؟ا@لطلبيحجةبالحقأ@3

@نعالئرلفىمؤانرأنصانمحبتاطا.ريمة@ل@الآيةمن@فىل،ن@،@ا

لآ.ريمأجالآالآث

حا5قىاءدىوا،--قال@ئاحى.ببءةا@لفعا@ت5تقرا،ألمحىاإص

لص@فل@
ةالأمر،رة@

،@
فراه:س@@حف@ةت@ن@ممت@أ@اكأ@

أ-،
حمدزبنب@ن@فحاكويعنىقرالوأص@نقاتأما@الكاء،،@ميغةلأم

)7)بم@نطرىجر:ابتإلىوعزاهشة.اط(فىلاثبتنم@د،لماءث

صرثي(.

حرلها@لزعمتلن@إ:اإكما-ددف@.@دنهجةيازرتأيضايالفاتة

بعدلمبهاقرأشاوسضباسلابنآحادأع@قرحىيقول:إذاجمة@لترساحب

منليسوالمحماكعيه،غمدا
لتفير،باا@تيرو!؟عم،تك@@آنشبلةثتها

سجلغ.حتىتجكمفسعرة،الاربمرلافى@لمبم@لقرلظةضتمد@ولم
آتالقرقرلاتمامئقرامقلافىهنا:لهلاوبئا@لبدأءو@@لثمافف)ك@@لتهر

امةمحنى@لؤرفىولا@بمو@لقللاروأيةهوذ@كنس@سئنعدتدف@

@بش@فى@لديا@لنعيليطلبرن@رو؟-أنثعناما-المعتمدة،

@لتعحيلطلبس@@المر@ل،بايصوالثديدين

ذلكللمدينتمو@و@ل@ديد،
لمابالنبةاءل@(ة:بدهبدرومامب

للانةبعدإصادصةأالايةلصزص
ماألبقرة،شورةمن

صتسغ
إلآ

3صدق@لالثتعليقهأنر(1) ب@-نما6
ما.

527@@سنالثالثأنظرتعليقه!2)
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ئ@ا،نلم@،قرا.ضنل@لعد:ننمقالابةننهائز(
نكصنازكلبضم

في@ذكرمماجمرهاإلى
ا

بعضمالىمما@لؤأعات
ا

لقرامهمتواز؟سبعى

أ،ننسأهئراءة.ومربثة،@اصا
ياوب@صالممزةنإس@ونلين@لونبصح

إليه.يلتفتلاشكرساذ

لىوا@*@@لؤليعن@عدل@أنمقيةالى*مفهفىزصماأمانمرل:-

يفيدفنتجيرأانءت@.؟لب@ى@لعلاسىما:بسبقإلىماذكره؟
@واللا،الإلهيةلأما،-

قحيروة:،؟@ا*@@@لذكر:تمحوء!*عدممع

تمجدفىأيكاكؤابأنلاقة،عنأبعدتجيرهوللقرأعهنحمذعتملل@

مئالاسلوبافىءتلزش:-@جه@بتول
ظامر.@ءرير؟@تة@

عم!يخردآإظأ@لحلاءبعضقوله:-وح@ويدأقئمذايطلقفإنه

بئوئر@د@لخحاك"@لقرلهنتاتبعضنه:-تهنىتلمننعلئلك؟

بة@د-بذلكءققرأمئ@ل@لاهيعف@يريدرمرفى@لتعلق،مرا.حم؟

حدشعربآا0لاء؟و*:أو@لثابع@ين،
ذاسكبحلأفذيوابالفطرى،@عهد@

صوءسفلسف،@ر@@لتشبميديئء@
ء@د.-قي

كلاإمإليهمألقإسايئ
5ينحئن@ته إت@علىالرجه0

بىعرب@اتأنزلرفخ،
ىجمرويين:4

عق
@لتصإحمقساليبالأ*بخخنلفانقصدإبلا،فى@لعربىلكلامطة

فىالعليق@ته@أيخآرحمهوقالأ،،1(،و@لتيع
منللؤلفؤ@مهما@

الة
ه

أنوإن،@@منأنهاأشننا*للبب،بئسحيدإلىبة@ش@قا.

إلى@قه.كمر@حةهنىء@ل@ريضميا@قلدنسبسيدا

3صالأولتعيفلانظر.@(1)

(12)م
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@إليةضدماغيرمذا@ته:رحمهاط،

ضدبلالمبب،بنب@

@برة،:ابيخففخرهالةنىندأماالاشا@:-ا@زة:تحصف

صحداروإف@ات،@لف:م@ش@.ذ@كفى
@مة@مشهلانقاصأبى:بن

تمعلم
منعزووأبرفي)ابنترفتدوبلاعد"

ننأماب@:@@

يو-@@تفغبالهمز.
أءالهترةيخففاوإن!ما

@نمننيةيذفىءص@المؤلفلانفهما@كرهتعقيأعا@أيفاوظل

سد
تانلا:-@لقراعقهذ.@لسببسيربنمليأنكرأبىوظص،بن

الله:رحمهاطظ."الميهعلىآللاسيلبن@لقران!إن"

@@ندللاعليهذاحبن
نت5إذإلابقرا?يعبأونايهو:@قزم!

وسلم.ع@هالمهكلارسولااروايةءضانكلل.با"ئابتة

الممببآلعليولاالمجبعلينزوواعل!نزل)غ!@لفرآنفإن

ل،@لرسخلافأو@لمحابئ@لعلماءمننق؟تآ@أحد؟عليولا

لماوبألنشةأه@قصدأو@للوىمجالف@لا
تالى:قر@هفيزعم

ترأنمناترةفى@لقراعؤ@لرالإضافةعليا@،شهادتمنك@لا:"

استجضقبة،جملةلتدا.علالهمنرةبمدالله،بالتشءيئ،@لثعبىثاد،

بببتلا@لتراع@ءنتالاشهامءضا@نبهمزغنيها@قسمحرفىشا

@لته،سهالهص،النىمفعوله@كلي@ل@كسمانإيقاع@نللثعبىمنبداما

احب@فيأيفاوئحادأظدنقد)نملا@-غيى@ث@هول@فى@لترا@

فى@لتهرآن.لهيلوثنضيهرهولاللعبىلي@بقول:-اذالزجمة

يجب.بها؟ل@تهأمرالىاتهشها@@رادءق@بلل@امفاكوليم@

38الشافىصتعايقهأنظر(1)

@"-@1،الأ،قعلفهأظ3،لأ
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ض@أتيةفار!كانوقفعنده،أضها@تنلا@دت.)قىأئعبىقرأنرينا

ثوت@بلغتبلغلمفهىعرة،ولاالغفى@تقثلمالتر@ق

لدبممهش@ن@الاتهاليامنرضعلحتىمنا@فهبدلففأء،1(،

دبما@نادذلككنبذبتوله:كهعبرو@نن@رةلثه@القر@ضمقزيهر
ت@كأءضهدءل@تهكآنللمكنه@لنءت

د-مو
@ل@أقزلفىلايموتفإفه@ا@فرضعلى

ضانجة@دزريم

ومن
يبالفعليةا،ماحدلةومو@النيا@ركما@حذأوئوحأن)قالذ

ذاغأ،@ت@ربوية@لكنلر@ل@نكيرءقبقعءقيغللم@قأمنلبى

نفه.لتهسيهأفيمعالقر3نصيماكماتننههلفلكمقيقعا1

@رلىضاضة؟فأىأفشهما@ا@لكسماقا.عن@لامنانفلذأث

هذانىصارا،
زعه-ليلماللبةوباجاهل.ئرعالمعنهيدلحى

للاثةءتب@در@ثلائين@لابعةالآيةئبه،أيماتقنتمتمتفإنقى@ه،

@كالترا"فىمر@لذىنل،لنط،جمنت6تجرت2سررة
ة.رثر

لهلائحاسمماا،فىمقثببةئلةذكرحينبننم@شهلمرنجابفف

ش@!لكرثالنومءإ!له:-ننولبذرعدا@نرتالإمعانكد@ع@

مرونملها@طلص.منبصاإذموثقانتها@رمابأصوأخل!@دخةنينبا؟

عنهم.نلنرنبأملاعدأفري@النالا@عا

نندفتتملتضبهةأقهمفيكور@يعقلى@فيهفلاذظ

بدجالقياسفىلعمرىدنا
@ثاد@لبهرمقالتر@م@من@انمل.8

2عىأثافىتعليتهأنظر(1)
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الابةحولفىحهشاوباللهشمحثاقليابه+ثمالهلهلا@نبخ@الن@

الإيةيغلى،أنف@كاطما:"عراث:-آلسورةوالتيهتءخا@طالوية

@ديغل@لفحلئللعئرم@لناءصررةعن@لقر@.قكا@.@رلأثءت

1بدذ@بتهمالايبقلإزا،ممنني،@لناءللجهليعورة

@لنبىعلي
@ته@

عله
الأمر.أولمماوسم

@الآيةفىمنهبهصتلنما،
صاوعل!صلى@لته@لرصولاإتهامكاو،ة

صانافقدكفا)خء-.وار،وعدآ@لحدلانة،والجالغدرلبايفىنزا.
حب

جياسوطالفجرى@لزل:-يق@إذعيه،@ردمؤونةتمامادزجمة@

نمبىيئ@سئهبضى@منللاةص@لإعامأقق،و@طالخيا@فى
الآيةوقىلتئفوصهم،صريرةفىذلل@ممنوإ،وسم،عل@هدتهعلى@

اكان@بؤفىنينتعيما@هعليهم:رداذلئهنى
لإسلام.باعدحديى

لثزدةه@@لقر@صحلومللالقبالفعلة@لقراهئفوفىمذا،قإ@

مقأصمحدذلكوودا:إ@رى،ولالايد@رىالإصلأمأتعلصجة

لنههاو@لع@ف،منلاستئملتلي@لقر@ه،هش@اغمرتلماالمل@ين
هى@علوم@ةأ.وقرتبديل،ولانيصيرلاة@ة@بهقرأالض@ته@

يدى@ليزمحيض؟ابنوو@فهم@لسبعةمقوصحصمحررولل!ابئبهيرقرامه

لدىبينمزددومعناهألمجهول،عل@لغلإنو@ح@يا.ضموقرأ@باقرن
مماأبضآومذانفسه،ولا،

بخونلغعن@لنهىوببن@،المز@علىبرد
أحد

اء،بخا

ةمنىالآبقالعاثرتعالىلهفىشمدىأبعد@دبهالخياللطحوباللبه

@لقر@مةنن:و@دعائهأ،،قدكذبرأ@غوطنويوصت،سوسةمئ@لانةب

ةبلمافا4ص.تعلبقهاظر(11
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يتهنجماسقعرفتفكلدللمفرأ،وا،بهذ:الغحلي@نأ.للنصصية)يب"

وخية،أ@يخروأخرىلمنص،@صبةققر@.لآغأنىدء:
نإنهنلك

فنا،@تبمية@الاصالة:هذ؟فلظاتيظنآنمندولاثتإن؟

جاك@لثماذغةا.القرتجعلأنعاتا@فحئفى
@
@لعثرفأحدمنتبابقرا@لتىة

عاسابئإلىنسبما@بغضأنلرماكايةإنما2ا.ورلهالذ@بعةالارمقلا@

مذهنلتجحا@أنعاقلذهنفىيمحيه@نقول:و@لفحاك،رمجا@د

ذكرت@ننسهجلا@أنعلىتجا،اترالصركنيرماويححلثصلى،@لزات

ىا@لقرأم@دىءت:المفسرينترتجيهاتكىتخانفة
ع@هاشلال!يدح@

معهيوبهومالاامحة،با
ج@ل!

ننس@قشجهةمنتثيرهأنيمكنلماذلذ

@توجهات.من@بامثالجاملة

رو@.للاخةينةال@@يامفى@لقرأن.ثاغابأبهب@ممال!@لثبهاتهه@ئل

جمبعا.ر@يرع@لعق@@حكمفىوالمخثدة@اجاصالأستقاث

الىا-رهذا-::@@كا@إ؟أد5داأطأحاعلالإصتدلالفىلهلعا

حىآنهاعلىدأ@ذ@تصثرنظر@قيأص.-3إ.لإنقاذ@لذلالى

دس@وبداطيةالأ@@@لر@
أحاطتأخرىنحصاستتجابأيفالتا

إش.امذالصبلبدل

بمحقكلأ@نسانلأستدلالهعلشاهدآوذكره
ر

بن

ا

نجه@.

الجهدمذاجلأونلاإنلم@لعنبهرت،ببتلوهىءنكلىدأتفنقرل:-

منبالررآنيصلماب@،@الإحم@مفىبهآكىبالغةعلىدليلاللبذ:

2صى5صارىأنبي@أننلر@ثهاب(1) 2@لكمافي:و"1،2

3س 97.-
ء-



-1 82-

عدم@ا@@لقرا@ةيهرةكهف@صأ:شاذةنرأ-لرصحتىب@أوقرب

@طذكتش?ءإياغ
ث

الهدىا@حولاب
@

بى@عر@ال@انلا@بلاغة

ظيم.ا@@آن@أ@@ذاضي@لتا،!@ء"

0أو!@ءت ح@وا!المحقول،@لوحيدحمالإ،ا5
خث

نر@لقرم،أقدجللا@ة

يعربأنيهنىلا؟@لذىعلهمووافر
عقلفىمركوزةذأولمةبدهعنة

نه،علاعقفكلالتهر2ن،@باعلهفوكا@وقلب
اتاترالقرا.توبل@يةمى

ا@
عليأخافىبا@اعال!وانعقادوا@قرا.ةتأ@ثا@5سوا@اءقدوانرءشا

المزعوم.@لقصصأمرهءقلوما@بالقرآنية،@فر@هذهتفرد

منوهمهعلىدلالةوأبلغهحهإخارأت4بدأولا
سيدفصة

جبر:ء،
بحلمالانلإتمام@أكثر.فيفلي@صاننه،

مجلةلقالقر@.@

م@الإمسمام،هذاثم@صأتاللأ-سن@الي@كأمفىلافىصء4

عنح@رتةأعتتاد@لقرالة
دإخ@أ

إ
مالى@لةالاصا

يدص
إئف،ا!

يمكنا

دعتالإعخدأثحدعلىاؤ-اكلامصحلاث!أورا@قيشونأفايم

ع@صبرآقبضلمحتىيعى@ناس
س

@لقراءةكحذتانبا@ز@سسلثءالاثبم

علىأقكناوتمنيهم@افى
بو-زقنلسورةقرألا\.:،1.ضأنالحرفهنا

درضعلىا؟4حساننسه.@لهتت@ل!الذىجمكبهلهيذكرهالهرفهزأ

ات.@د:بابئ@ايلخأ@ذأكودونالقمة9إ5شلمحة

هذ"*)ءثثولعل!@لشةفتل!وكذأك
@

أجلالتبع@ضءقثا*الاعا

معنا4أرصماة،السوص.ي@س@منعرةيةالاالآيةفىالبهةوإز@لةالمجع

وتسكدايرخ
الأعل،س)نلب(في@نونفرأعقجحلىصة

الل@منبا+مالاإكأ@لةلأجلا@طارنةمى5دالا،ةرقىأ.
بء@

ن@اء،اذ@ا

ادلإم.وءامع@ببع@:لادأ:فىالحلافعلىألازر-إءأنا.أو
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@@@كن@لنض
إيمبتتها،فى@هناق@ص

حن
أنحروأ":ضافانر

باهنا@االرو@مذةكللىوإحنجاجهاترة.قوكا@لقرل-؟@شجة
6ا

بعةاطبة

أأباياقارا8رةنفى@لسوعئوةءق
ا

أإ
ا

@ة،ال!نشبن،نبنا

ولاشما@لتك@ئموتكصآ،ة@ألحاعةفيهاءتديتاطجا.جث
ماخأقيكلول:-ئننحدإذأتجة،شئالابزن@@شجاضامانل

@لسلامعل!يرسفأخامسهميرسلأتأبيهمإلىأصالمرق@ابمرثأنفى
آعذشبجدولمف@لتهمبهفعلوافل@رحمايغ،عخمفىويلبمرليىتع

لأنهيتهمو
يهم،

أإلىوإصنا@تلكالإستبا:كرىاء@إصإلا
تمسهم،

ا!فإكاتأدزلجةضبهتأما
جخإذ@لصجبنحجب@

اءاصنضوب@*ين@لله

علبهتبرصاالة-ئةلا@شونثفايخ،@االضراد@ؤا.أكأ..لاءقف@

ذكأته.عنفشلائدلام،

حهلىأقتلعهاأذللىفى@لنهرتنألة.ماآر..وة-للاويهف صرمىايثردعر-

آلمنللزمن@لرجللانتعلدعلىقرلأ@زمنىءت@رةفىصدلا@ةء!

جاهآمماصلىفىفاز@تمبالينن،صابقكلب.يفجانمولقدفرعرن،
سألتهيبعةلنقلتمهادإذاحىبه

إذاذ@بماين@الآية،لا،رسبعدهت

ف@ط،@خع@@للعبنشةللتهراء@أ؟بعض@يمرفأ@عاؤلعتا@بضل

تهسارعلثطالىلهايعتد@بهاعمايدصر@حةبنب@هنبر@مليزت@@في

نبرتإلى@نبىتجا@البنبةفىلر؟يخها،اذجمكبا@6فكرماكفر

للدزربنللآقط@أنبيا.يخرارقت،فىذلكجميهمنوف؟غفلفة،

الى،إف@إخرتمن@رأقعةمدل@اكالمعاعى@د@لام،:ضليهسفليرانجةبا

عناطديظمئدخا@لقدروعذةق@عآ@نبوةوصفاشبوتو@بافية

6@لساعليهيرسفةإ-تمععية

م.

ل!نزا@فإ،
@

عندمابقاصنلطأصلا.نتهيصةتلر؟ائلبنقيمةجابخا
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4فوه@إتما

إ!نبئمعاصق
بم

بابهاعصراحة@اكريمةالمورةفىآيات
عهم.بصرؤكأأحى@لفرأء،

صى.لل@مذع4.الهموببز@اللب،ة

الهوفو@هى@@ا@لأمر@نلى؟دى،الأ-الأليئ:@اءلاأ،،أأنبماس

أحدفىصوا@قادحةكأجم@أل@المعاصىتء1ءكأ@صرة،ةأنىينتحشما

بدلالهم،عل@هما@لسلاموأببي.شفا@تغما-ببعنهاالمهلولا

@نجثها@لمريحة!يب@واأنق"
ريصرأنعلىيلونينلانم@م

ا
نهم

@ملا.بنصمةالحقبقةفىمالب@

ته.نظر@س@علي)دابل)هذبقولإذمنا@لزجمةعاحبد@قه%

يرولمذاكاايةولاترجيميب.التموهوالمقصودفلر؟3
أحد

بلأنيا.،نوأولأ+@مماا@لا@ي@ءل!تلا*إد.انلعبنجهفىغشاضة

ث-أبر،لير@أنفىالميلضدكان
ا@(11،.ربلعببرخأند@إبنهت

لمالنبةباشلركذلاث
كلوافانلإكأبةالحكالآيةفىزعم

@نفر@ق
رر

قي

ف@أي@مإلىبرجرا،
تصأنمقصيئئ،إنجكإنأبانارا.@اث

ت
لمنصنآ

بيع@أبنا.منالواحدأنق@
يبفو@ه@ضرا@وتج@ثلءتددة،للمصهشه

للصبابخاء)سرق(@لكسافىلافعلفىترا-
ا!تثديدلءسبم

@
بحىاء

ةإ-إقر@رمقاطلروثتصريب،ا!مذاوأدفإلى@لرقه،نسب

إيهذلمج.@الانياح@اأولادبهننزذكرقيخهبنيامينأجميخئةس@"
@لعباص.باط@@د@نصاطليفةبدعزاه؟

أداهماإ-فىلمسمبةلإء:اتوة،)ءيينكشا@لقرأقول:-

الخطلمنبالأخرممآا@ئقراءنلإتخقتمويب!دعرىمافىعرفتوف

@لتخفيفحمكلللفجكاطقئأنأحدهماآمرا@هناةالمج.ذلكوآبةوألىيف

4ض@ثاقءتتعبقهانما(1) فابعدها.3
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"

مللمع@وأبخاء
أ-@ةإن@رإقي-ألحةميهالبى8

حم
حملتفدقةإصأ

ع@وةالعبيرءتمائءإء@لقراع@،ص-الأمر،سون@فى@لواخشه

لهباطنه:وأماالاعر،ظاهومنوقفوأءليهلمابا@نبةنهلآالهماهض

عراحة.اللهإلىذلكف@الامروكلىأنق@حعمته

أ@االدسشانفإةأيفأ@لعنبتهمبصرشاأتعينهكفيلوهنا

مح@بلب@@ساطتم!)ءال،ظاصمنيمإابماحمثإفان@ان@@
اصق@ب@

لبىا@ته،-رحمه@لزجمةصا-حبللا،؟،أصذبايمو@؟لاالمه،إلى

لاتعليء@رئوهحكهمبئ@صرحراقدنغ@ايهذ"بمنص.ذاكفى

ماكنا3بقول:-ذلكتخةوقدوعانه،مناسخرخايه@ا@%

حازشنين،.للجب

أيعلموو!ا،--،ظامرفىرعلسوهماص@وهبقش@يمايثيلوأ!أ@م

@ص@ئقوء،رق،ااكر
رصتلهفادكىاعث

1 ،
@لفعلنرا"ن@نى1،.5

لاشب@ممال@صورةبهنه
ءتغ@-الدف@إلىلآ@ننن@@تخلحتىفي،@

بم
ا

عم.يرالأخرىكاقفى@ل@ر@.

اء@لضبعضلصغعلىمايقوللوك@ئنثانيهما:-
عيعهم

"

صرقفتدقيصإكالوا)ةرة@سهنف@منو@لمبحلإن@سابة@الابةفيات

لامعلرم@لبا.عليوسرث،يسرق@ن.@لفكل@اجميمأس@هقلمقلهآ@

يمإثنادمرنيماثاوفىالمفكررأجهمعلىقةلاصينتيأولهماونى
كد

ثأثغيىوصنوسف،ثبهنيخ.الذىالأخرأخجهمبدقةنمصتد!إ،

المرة.مذ؟سفإخوة.إحياطءت

كنبط.@@رع@الخطتةعناءالان@لابناننزبهمألةشا@لسالةفإذأ؟

انثلر(1)
ا

.44ض@نانىمنتعيقه
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إله.بلسباارتتذاتفىأوكدلم:صريحةءإبهدى،أجم@!@@ني:دق

لاز!
صيعبما؟تأدفصتذ@كلزإذأا.ا@قوإح@@ضح

الأمر@لو؟ذاكفى

كلعيهويدعاحبه،بعجرةعلىثي@ىاتم:ظ)يمما-خى،:علي

لالدق.إلىمنفذ

عهماشوأ@ا
بالنبةيهة،@لتنقيخلطاتافيضهأنالوترعمن

بعضىضيهراقدديخهول@@ر:وأنآن.ةإ.فىوغ@نرى؟لمديث

أتطر@دأممنفإنموإت@خالغابة،عل!قهكلانبى@ءتالصادتالأافاظ

نغولأنباسلاقاجانة،ايفمنتقبهنعنىاف@ضناتنىغيرءوص

كة؟4
ذ.-جزمز

سعباكعلهن@وأنحى
انخف،

بالبةقناتمابعض@نيعلم

فلب@اقي؟منءفىافياطدخه@الإنكباقتماميخئبنللقرآن

لميةأنءتفضا*تغير،إلىتحاجنت@حأرسولهقالهبقرليظنأنلىلم

فتضىعاقه،منالإسافىآبقةروإل!صا-،شكد:عىعلى@غيره

سا:4علإا@تهصلى@نبىبرسالةالضدإق
لو؟تيقته،اعخق@اد-

ماجا.جمغ

لة@ذقكلفإتوأيخااء.@ص@وبا3به
بملم

بمفيضدية@ط
مجصلاا

اأ@س@أتللدلات@كرةمن
@لر-عط:@لإحظإتدقغاأابلغرؤ-خديث

قالىا:ألف@تأولفخلضبطفىيمراإدابنهمحتىتماإتأقاظهنقلفى

ث)أرف%اط(قالو؟ا
ة

الدنيافإتوأيفآند(قريب)نبك(

م
@قة@أضى@ا*اترتحرى@إخقد،ةقى@هتبلرا-قدخدزكأفت@

علو@كا@ثهنف؟)طحديثنقدغحيارفةمنعرفتوسندأ@امتآفي

سقثولل@كانضرابه)المئرق.تكل
لملنقدة.لاءح@:4إليونهلمحه
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@لىؤ-لىأت-.ابالمعنىطس@-؟ؤتحدي@ه@أنالامرقىغاثوإ.مما

"مذالىطض؟ن@يا@%
أيات@ل@الأأعاظلفتخهثمز@ياكا.نعث

شفىلا:جى@الاواياتا@بعضفىجدمنهاو-@لواحد،شدت

ونتؤجر)اصفعواعل!%3صلى@لت@تولهمقذكرهوماالآخر،
(

يثاء(.مان@هلانعلىاللهليقكىث

هناالحديةهذأمنذكرهما
ثههردفىنو@هذا@لقيل،من

فإنا@للامأصالأ،لدفى-إغاللاا@ته:-رحمهش@اثصاحبلةعليه
ان:ش@لقروردقددعاء@و@ل@سا:أونمرآبمونقفومرمجرد@لطلبتؤر

اح،تءرا،@لىحهد@ه@@لنلالاءب@@نربكءق؟عليا@يتفى
أء

@أةللابص-عرة@تاسمةإلايةتعلقويخما

رست
3

فتكفاناقي:ا

دمعرابنحديتمنتمهرث*أ@بهاإدعل!،أرنةكةث"س.

شقتالذكما@لفا@أنمناإسذفيأنفودانماتفدم،.و@عنه،المهرضى

@لصادحين.معث!به@زف@ها@لتهلؤثفىلايةا@يحتمالآيةمذية

من@للقثودلب@
ا

يكشطالآيهفىنلابم:حئبالذاتالمعبةمجرد

ذالمفىالق@ردوإ.،1ث،الصجاتوبم
زا،:ق@كا

5
ا@آيهر@أنث

ع@
ة

ألابةفىلابهرمامعنىنيماوإلا@لصادفونعليهوماالصدق،صنهةفى

الةبعدصالمهقجهلفا،%ندأضئمأصلا،
ت

شلأخرصر-@أكذوبةفىلآ

عدمبدأيلللنا@:3منجاءت)ضؤرةآنالؤقرا@اتبعضأتنا

نسعفى@الس@مجح@ولتنطقرواياتذلكىدبهرة،؟انت@تها@لعربمم

.3غيروبراسوابنعفاقبنعكانبنوأبانلآعات@لة-آشاءت

4،5صمنالىابمتحليقهأنشلر(1)
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لنباحهى:)بؤلهعل!دوادسممسظنقلمزرنةلانغ@دروورك@ااأ

يةرالإ-انجاعاتفىآقمرغيرهمءتكبار@ثتهاتعانثةأبان:أب@ىالىو

ا"اء"تمالاتار@ضيةنجر

بكليخفعهولا@@
عىككلحتمىأخها)بيدلهز@هذات

إءكاتبظرنالنغم؟الأزلم@تفيد@يومى@قديم،دنفير@د@3إلىحال

أط@افى@لثصابقابى@لنصعليالإخيال@الى؟م@
أآمخرضرعهس

.@عةمختركاتوإنعلهاتجارلالآقدعآسايخدبرساخة

نةلانا
أ،زخطيى3لأمرالمدعىلعاقا@ءزا@الظ،شاأيئمئل:ث

مق

اون@روأياتدمجر
@لةئقا@إذاءأ@عة،:نيد

@لاص@علإصا@بةأكذ:مس

مسلمالجازم@لمعليلهمإن@عها@رخ@لالغ3نحذبرعلهاح
دالمجرنونويممضالتها،علىالإجماعينةقروقاميانها،في

جا؟ج@نإم@هذا@لنقل
فى@لكشاب@لصقاعلأ@لإخيال@م

يها.ادإأعيتءتقةا@برة-وايمصنها@د؟ةثرعبأ@لقدس

محدمفادءأما
اذنمسيربأبسطيمإيأ@اكتاتفةي@،فى@لرت@@و@@

بيةفى@لع@سالوجهنعخفيم@لؤآ@جزئياتمنجزئيةكأ@موأفقةب@يا@

مق.
ترنةإلىتبال@فىءخ@زجعأقكو@إض،إائملالء@ف

المالةبتو@لتلإن@لنايةألايةفى@لكافىة،والمشتيمين،
ووق

نلشاءةرس

قوله.زيفمدىىابنكثمذابعدلفأ!بهاثلو@لتى

أ؟ينفىلةتتشا@أحرقلالةلجة.اصدت@رلف@ا..-
س م

@

صص.*

ه.

إكأالآالثبموسبالمحنى،دقرآن@تراع@بجوازالأقل@بعين@تا@لصحابة.

تجإطن@لللضذيراطنيم!ييلأحذنوألى"يخبا،إيجاز@نقوللهصق
@للا

حلةتنمثل@لنحى،إقامةفىالنشاطمنالآنحشنثارناهفمالته:تو

ن...تغسير@كئإبدانية

7؟.أنظرص!1)
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اقةلإحصلقيةأن@نما@لىجين@مذه@بتحاربمقيخش@@عى@بمكننا@ن

يةاطحدبدملىثةحريةتودا،ولكانتابخحملامفىالمقلى@نص

اعةإلا@ققجهعلى:)@لنصينفننالاسلدىبهاغاممفحو@ىالنردبة

دي@@فبر@لذى)نذ@لظامرةمقهوةفشمثلوربماا،عية،صررتهمع

فى@نصعنيختلفوجه@حيانأعليقرأ@لضآ@نفسةع@ىالمحمايفةأن

@لارتبألىللائورة@لكابة
اعتمدها..ثم

.

0الآيةتى إلىيدعون@عةشيقولن@حر@ن،آلهةسو:مقا4

وازيلتحح@أفاالمنكر،عننوينه.بالمعروثويأمرونالحير
خذ

نما.عاعللدتهويستعيونالعث@فىهفى@نص
(24ص)طبرى-4م،

افىالعفوألا-@سكذالم@
ه

ظ
أء@صممثلالقراجاالعمانياتببتيذ@لكتبةم

لللية.بامرأ@ه@لدىأفصعقتختلف

كافوفا@واية@ه،عو@ب)ن@لقرلن@ر،الحليفهفررقد:

ا@قاص.بم)طبرحمة،@عذ@وآيةدحمقذابآتجعل؟4لمماسا@كا

معىفىصئطإختلاتصكمللمد@مماأى
تة@رنح@إذآظدولالالفا@ا

فى@لدف@تنضىالإخفاطعلىلا@نص،يسنبطنهللعنى@لذىعلىالاولى

نلبالق@فث@راسيم@مقرثنوةبت@بتعلقفما)لهيصأىوهومعين@بقرامة

@للفظحريةيطابقأوإنللمعنى.للطابئلنصقر@ةمجو@زالقولإلى

وليىبة!@ن@ظبعضدهسوايةاذلائارجرحمعبالمعنى(،)ت)@لقر

تالتسوبة.منوإليهفمبتمامدىعليدلالةفى@لنظرمر@رغمامناك

@لفاتحة،صورةمثل@لحبادةمراسيمئالأميةعظمنصعليظقها

مبكر.عهدمنذالدبلبة@لباثها@بها@@ابعأ@لعزف

بمدنا@لعرامل8بدل:بظهر(بمامود)ابنعبد@قهفرأف@ا



جم@الاولالفطفو@لقم،
كدو"للتقيميزضدتالمر@طةلر@

ركترحمعتلقدلإصاصى@نلا،،التوك.صعودتءسايد@بنب

رتممكفولم،نيعلغكانر@والربرق،،عنةئغتوو-
"

ل،

يوحكلءت
يقهد

5لألثوفىكألباتفي نالاف@م،كال.18-7

فأخرآحدعلىلايردكنأنهبالحديث،قهكفوصةعهر@يإ،-لببرأ

بؤا@أ.للثهورة(لفآ@ر@مه)كأ

الصحابةمنيةءشلشهؤ.موتجعزلمنبديهثالتص@ممرإث

بمكمانيدونإنهلىتكهيد@رصنلثجو@.إتلىإلىجداالكيضللا

علىذكرتلثهورفصنحالفةأت@هكأى؟نغ.8مق(لغرلبةنجرءتي

لقه@رليةتلاأنهبثز@شإلىيلس@مماالرسيلترلياتفى

12@الآيةقيالاصلى.فىلرصرلهبلغهلنىجمر@لرجهثخروجه

ضمآ،لفر-ليءت@ر@م@ربة،صرةمق
نىالقرك@لفاء

@قهرسرلقرلص@لنهاعلىأقم،منىبهفلى،فغ@و@ذكرتلل@رلا

لقهعدتيركئ-؟ثالهمذاأجأصالىوعثتة،وكلفمه
ث@للرحبئ

بعدرتىئمفيتجلفىالإصلامدخل@نن@الرضا@@ضاعل@ءق

علىم!@لإصاثللإ،فىلجرزأنصآنايآبحونم@رسرل،ويل@

ىل@وقدوسلم.عل!@ن@عئ2لرصرلكد@رحى@مق@كن"كث@ن

يعاكخرهنلعئهعفحربئقأنه
حفنلىذبهنجمغكنبماانترسووآ

عليملكنركلل:-يرير،كانبىمجردكلنإةنتاله:-الرسولعر

حكبم.عزينثلا:-

يكفمولحمأحكمعلمكتبحلفأدرل:-
صؤ@ب@.@يضمي:

لا@لى@طرية؟هنهثلأما@ن
@لرحىس@نات-يحمانةإلإجمنثجع

محاظةلشد@6دوئ@رفياحعدمأخرىناحيةحمئأثارتة:@لقلى،



يئالحرص@5تقلأ@معانبديم9ياائلىيعداصأةأمافى@لتفيهر،:

خسب.@لحاتةالمجطةأخاتبيرشمكلياجها،إلابألنظر

اظاهد.سامابف@@محة.@أساصىءتمجفلهابالاءقىاتبل
عن

@لاشانقمة
جمفوقي"لم@الإ-عز:نقدأ@ديد@مر@للىقىجع؟

بنحرنثنال@إبأ@ننذكر@لرنض،رةسمئثم)الآ@ةا@ةفي

إنماص:@لطلح؟أنما-قال:-ئنههعكعقروىاشمنحنرد،؟ط@حئ
4)الإيةمغيم،طا@ها@@رأ،شضرد،وطلعو ي.أثو@.سورةمقا8

علي:ئمالالمعنى؟هاإلىلهاصصقإكأي@ىهاطالحاضزون:-لهفقال
@ر@ل!لنمو-طارأيا@إيديحزل..ولا@ليومحمماجلا@لقرت@إت

منيصحاكايهاج،لايجوز@نفرآفىلنص@طاقبالاتحاللى@مجمفلم

الامرفيال@رسطأونقاوؤد@لقيرد،ق@المجرد،لمريةبااخرىناية
لتهصليلمحمدحديتفىالمانور@كل@دء

جرو@لبى.نفطةعادعليه3%

بعد.فماالذى@زدهراتلى@لفرعلملإحقاتالأساس

لمحرفشعةعلى1-آن4لأشفحانهاقهأنللدبمفاومقصى

يم@كلنوإنيتوموشالإلهىالمصمرعنعاثرآناصيبغى@

فإنهرا-رر،قتنحركيرةإتبلونر@ة@لشلفىش:دبرن@شهأكبيرآ

عديمسرو
الديئعلا.يقفالذى!@لمجعم@ناهوموفىبهذا@لىن@@لملة

تف@فىدبهرفهواضحأموففاأنفهمالإصلايرن
علاقةلاوحمآ35يره

@لقر6ننصإماجة()كثرةننبيدات،@لقر@.يا@فبتاناالأعلقله

بالقر@مو.المقاممذائالحرفتفسيرعلمبكر،جدوقتفىحملت

ببعفى@لنظمللقيديبدتمو@عليالدلالةفى@طدبواسخدام
.

مذاأصدرارصولننمنروىلماوذلد@لساندة@للقر@م@وافروط

.

ليىو@رقرآنهترا@ؤ@@ظت@@علبه!عرضتجمنماالأصاصى،@لبلاأ
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مفهرمئاتجهصابىتحديدبد@ل@تصدونيمأ@يف@ا-فياترفا-م@
@

بهاالمعندحا@لنةمجافىروفالذكأديث-ورذ@طفى@ةخض@11:ت

2كأ-@لا@اترفىإ--عد@لةأفكثأقةننص.غم@اعا@ 3 48 3 م!85 م.ط.-ثاراط

نحقشاذجمرمند-بانه@ند،-
@سالف.@تغسيى@سيحمك

@نصفروقعلىداجافىاتخاذةخألةرحتىخ@منء@ءأ@ل@اثا@كبل

أحرفعدلشاننالقربناتءكنى@اصرة،هرأت(.@@لض)إخلابئ

وبإطو@رالمعجز،اللهكزماداوأد@تعلىأيم@ل@نياويمطث،@ل@ك@يرة

آإلآإإلىاجةلأطبرزتالىينيهباطيات@ى!و.إنعالا@صكانمالمحاتتعا-(

اطجهث:الإءطنحسب@اصت
ث

الرحمىنح@شاولفىلساظغة؟

بعبعئ!يم@أبعدفلم
ويوجدضكيةعبا@اطريةمقيقفىئن

1انة
@لفقهة،تو@لعاما"@لثباداتنفىث-أنهو!آ؟اسلا.تقرست0

منمجدبدأ@أقيموقدناجة،ادبءتلاتحتلآبئيالإكرافية

علىيعتمدأ@ن@لاتإذاإلامخالفبعما@حيسهألا.@ثتر@@ريةا@محنات

مذاوبعينأو@لتابة@لعحااشدففىوقتبهاحوئرقسابتهةأ:جدحديث

صالإجتهادكأاكيةحربزأءلو.م"حفبدأخرىناحية@لتساعء@مع

بيقتسويةمخابىية@سشتتويخق@قرإ-@ضفىسإلة

@لة
ت

لعبير..بنرقيد؟فئولاتدخىأ":قر@ةب@اثاضنج،@فتلفة،@ت@@

إلىنسشدلتنبمبمإذاإلااتقيرت*@محا:احكل@لؤآفى@بز@اخدى

حجخ
منىحقذاتللعنىحهذاص@جةترا@وصبها،قلآ)ثالفق@

لارت.-ا@لترآنكلامالاعإزقصانجبعة

فللنهابالرولية@لثاتجةالاخلافاتح@ذهعليأفىوجزناو@ح@

جوهووتاصوتمثيصنفدمجثاء@طفى@لقرثحهمئ@رلأندكروور

@@اتجقو@.خيهاك@تشمدالاصناد@لى2أرقوضجها،عللت@لمار@لق
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الا@*فىدخاطة@بصتهدى@يممردؤ،خأ
"بقماروانم

ه

@

حا

1الىف..ث)اك 70-1 د،لاتابصيلةخو@الذى@0ء(8
@عن

يئر

لار@الة.احريةفىالالاضفبمذهئىلهش3@لى!@@@رلا.،

@ف@@لنا.وثت@هوس!،؟ر@ظانيعنهىرفة-
@ت،بنء@رو@ي

إذان@،)إروكيرداء؟لايزالصى،ز@ناإنغر،بذهربة@طتى--أنيد

تيمماعلىزاتبمص@ر@لنص،صاغةفىأصاسىعد:-أحبدآت

أ،بهاقثحججعليالاخنادفإتني!)غرو:..-يمأن

@اىأ@نةانىأ)مراءأتوأكرامحتلا@فوء@،دإفىء.رأجعآنىث.ءإدإم

ثبفا*!ذيم
أتنة-@عنهم:.؟يزخذمزأرخإلىأسنت-ث-

لث

علىالاضرا@يمتبوعثمانةرشاضةعجاسابنإفىولن.@ر،ق

تبةتا
ص

@ت@ت@رتجةقبهع@مقرفئقاتأوإأبانرإبهتنه
بهعر
د

مثل:-ا،ذس@لقداىالينع@هئجبض@ليهاآ@الذيئلببىتوأق

وضكبر@ا.@مدقاد::

حرنحالشعق@ا،لالةءق@@@نغامضللحديةفىالجر@تفجىيبأ@ودنا

افالإعزكحصلربحةا،)هب@ذ@بأنمةفى@لتنرخاثالإعلا-ح@كلنكما

صغثلمد@رسبسجلرقتمفىعلى@لنرآنعةق@لقرا.دانرةأبكآفى

للفمدة،"واباز-يمامهامدإسةكا@ترلاتوإت.اءتفى@لة.انجاهأمنىا

من@اتقر@هعاانى@لة@نصإقامةفىىانتا:حزبنى@ر

مر@لإ(.ا--.

@لنرآنبع!بتخمصيلىمنمطربأماص@رإحا@وءإنتوصاقتتن@

رصطرغاأ@
ا

بمنب@لأ!سبمش@اا.بهنمللقرللقدسلصألخبم@أنلمتهر:-(

تفالقالىبادغ@ما@ألاوأقولكلا@لقرآن.ؤ@رو-،@لتحلىحق"

صعنثناجابمايخها،اقىفرفت3/إلقالشكلر@رلأ!ص:

إع@ه،
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رةعما@با@فاوألىس
ت

@ألىإد@3هقلعكىعنهردوو-ننهتاخه

أمذؤاللهر%؟نلزجم@@@ق@لة؟االقح@أ*،:اسا@.إرءت-!3ز

شبتلوحتى@خدكاالآحادا@نىأنجا-توكر@عجح،يخر)جر

لىأحرتعمانأنتتوتديهف3،علإرا@تهكلأطإلى

خوببممصحففىيؤأو@قلأنهثبتممىحفه،:يخا@فممف

1ء1((.@لاجمحة(@ف@ال.قرالفى(أيضآ)أ@ذحنلولاضاحمه؟من

الاساس@لعفوأتقرا.بعضفىوقعتأتتكلكأز@هءتماوكذلك

اتقرمناصيةاطفىبهوماثابت(،)زيديقالقر7@جممفى

كلقبدلاشثرةمما-:و@لفرإق@لثايةيةا؟إفى)يثرآ

من@أوشاكأب،ولنج)يسيرآ(،
قاي@لبتتهدير،؟أقلعلىر

روابةمىبلاء،@قرعند@@لروابةههذتصع)إاأينااللهرحمه@لنرحهة

آحاداة
ا@

أدالك-..@ماص-@لثاذغ،اءات@@@ منردشوروىوىء@
1

@
ت

@أء،3اللأحاس

@اا@م@؟محكيلىتصإءا@@ا!الأمرذ@إلا:-الم

@لتغلاملصلى@بلا@قىآنية،صا@علىلاادقرآن،جمعفلبذيكيقران

ماعلقق،نمقرآنانما؟حكابةأو
يقولماعلىفالأمروإلاتقدم،

ععرؤأيفا@لرجمةعاحب
4دولاضرورةهناكتلما؟ذكرهما

فيهاطالماوأما"أء)3صيها(المجمع@لعمابةالمصاحفعداماإحر@قبد

نجفسفي@لتقيدضرورةعدمبمفاكا:@لقرآنفر@م@نىاطريةحديثءت

صب@ةهنهفنقرلبه:-أمحاعليوسامعل!اللهملىدرأها@نبىالالفاصذ@لى
@اكشافعاحببهة@ئ@@هفاليمنبت)ى@لذينالقدفنيظحديمةتة

4عى@نأجالرتليقهأظر(1) 1

4@لاقاصتطيقهأنظر(3) 9

*9صالشالثنعيقهأنمار(3إ



ةارصجراندخان.حمورةمقوالاربمينبة@راو@@ةفىالآيتيز@لثا.يقوللؤ

يقولانبمةرجلايقرى.كلنإنهالمرداءأبىوعنالأئيم،صامالزقرم

شا.با@لفاجرضعامقلفقال@ليتيم،طعام

مزديةكاتإذاجلئزكعةبهانكعةإبدالئنيشدلوبهذا

أنومى:-يطةثرعلىبالفاريةة@لؤا.حمنيفةأبوأجازومنهمعناما،

لهاكا@@لعاقدى@نتالضهت
ودن@قاراشنا.مهايخرملتيخرمن

نهللقصودتهىاإجازف@رإجلزة.ننهاصد@لريطة
ا،"

جىابن@رمهم

ن@@عينتغيرهنى@لر@زىالامامإيىنبجثررفالمكل@نحرى

المتهالة،2،.

إلىالمدخليهابه@يؤلثثيرصبلاتثر:@@المحدئينومن

بابعةحى5ء3عابمعلىأي@بأ@تيلى@لفرةخلال@لثترآن:

جمغملاءكانتعام@لك،عد@8الخاصاكموقلخليفة
الاغامات

بدازنا@إذ؟دكى@لب@*فى3فنهرذثرقد@لفماقفالمحىحفتترلمحه،

فى@لتام.كملآمنابيثغلونانووقد؟حده،فىشركوامقبنفرذ

أن@ندأ@محينة،لآنثاثيهثأت@لذقهر@لىنتمذاكلنلف؟(

نهيمنمشرالم.بضى@دالمسبةنجارياةكر؟أصبعقدكانع@نأضلاح

مجر@لقر3ننص
روحه.وانمادز@نه@فه

علطمنة:التىأتفى@لؤ@ه)اخرف(اختيار@لرجهظلهناومن

مح@يهايعا@قا@تىلآ@فخاثمنعألاتام،ييرولابأسلأأمرأ@دث@س@@

نخديدل@@يتااذ@أخز@لنظرباتمئشكدصنكاتبالىت،@لقر@م@

2ص4-!1) 22-
@

ظ((3)
+7عى8@لغيب-مفلأدي@س
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@اصس-!إ

مم@@الدقيد"اإتأ@د@ت:-@
ف

الافأهالكش@نعا*لم-ة
@

عايهاوغ)خمعلة
ا
آ

@ة-ا-.الاأد
اة

هىساس)اة*لبم.قي،.-أ.-4ك@-لمى

@طتس--س.طط؟ى

@ف@مذ@ةكثيرنموصأيىت-@
ر

ة.

ثبمفاق
ط.بر:

مأنح@كله@
لملا@@،ا

عابخأومضفرقكذابأنجعلاماعرابىالفرآندزلهممرإلىنجنسب

@لرجمرهط@منقال:ثماثعا،،لماتتهدلانموعآذكرئمم@غرة...

زيمثأتيةإصفيرا
@
حد@إلى@تريناأثلةاكومضللحنىبكسب@.)@قر@ة

كلزمنتاكتج@@
ههنه)طثاري@دلبي@نجارآأيرقئجحكلرنه...المه

توةل:-يخضالأى@ل!اانخمحفىلآ

بهأء:عاس
جلأأخرينالتزد

تت؟
أ

أذادعىنهقى@.فىفىزثفلاالآيات.نظامفيتلبان،

جرءلم؟@نا.قشنب*@
إروىنظام،أتق@لنصكليدكرمادامة

تلهشمرجعاذكرثمبمرلمحفايا،@نهى@لال@شالتداطاحرملآأت

كببعصشقلهيخمااعتدولعلهني،ووما*(6)كر3بمغات!)ا؟

أ@ث@لعلماءوتراه@لكبمنوأنللهمحاضرأت@الأدباءككآبالأدب
ثا@لكلوحديهافد

بد.لمستزعلبهمزبدبمالاللارفة@لبهةضهعلىم

أحمدمة@لعا،كنا@فكفا
بن

د@لالإنتحافبهفىيها@لهرتهه@نير@

الدردأء@ولأدقىللذاك،.فيهلادليلابقوله@لكثافعاحبعلي

وصونل@@لعنىإبضاحعلى
لقر@مةبأفىباأنعلىناع.المت@لمعندالمحنىح

.8@-84صشامنعبد@لمبورللايهتور@لقرأنياربخ(11

1عىمندورللبهود@لثواذرصالة(2) نقلاعهبهابنجدماما1،3
86:8،7صأشر3ن"
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كر@.@الإنتمار،:فىفييهرآ%@فاض@منىعلكل@زلت.؟
ا@،أعلم)لنهو

عهنقليخماالانال@بنبمرابووقال

تفيرفىرحمهصا@لتهالقرطي

@رخ،أملمنهذا@لجهالفىحجةولا@لدخان،سوسةمن@لكريمةألاية
سبهد@تهمقإنما@نذلكلانبيرهالترآنمق@طرفإبدالمجرزأنه

و@اتكلم@طق،لوات،العوبى@دللرجرحلهوتوعانةللبخلم،تقريبا
وساعل!ل@نهعلي@نه-@رسرليةوح@ا@نه،البرعليباخرت

)ء،3(

يقرلحيثجنىأبئعلي@لردكذا@ك@تهرخه@لر@ونالإمامأكأا؟

إنقرأ:-،مالكبقلنى@نمقعث@ا،@هذكرمار:إذبدتفسيىهفى

آؤ،ةإنهالتفنيلقلا،وأصوبنشدوض@مى@لليلناتة
شفقالبا،،م

نته
او@ستدلالواحد.و@ياو@صوبم

ىايشعلىهذ"الاتربهذأجنىبن

ذكرإنماأنهعلىذلكنحملننيجبأفىل:ولنات@تهرحمهنال@فالى.

ماقالهإلىرذمبناإذتن،نفى@لضجعلةأتلاعل@لقرآن،للفظقغيرأ

احدكا@أنولجرنناللقرآنألفاظعنالإغ@دلرخجنىابئ
عنعبر

ذلكحملب@سأفهبختالقر@نق@دقلذاكمطابقآرثهبلفظللعنى

5،1ماذكرناءد

إقبماأبروتال
ا-واحتبمنا@ىا،

)يةبرو@لتدأينارأنغهنبحى

ةالآنةعثىا،
عليهلابعرجقرلوهوأنىبقرل@لأ:-@عا@ءت

اظ(1)
@

@لبهتات.@5@نابىللوضعفيه

:(49ص16-(3)

عى+8:2بر(3)



؟ا
@

ح.بئلأ/@ة-.:أ@@تء@--،؟ا-
ى-،

عدحلا@-...-خأ

-

م*

كااد
وعحيم

إ"،أأكأأحىء@-@مح@
ق@الاظ.أ-:إمب@ى@ل؟ءرلأا

تء2
@

@
@

ح@ؤش:أتصا@.@
@ق@أ،.أقمم@@9إ

لم-أضأترا@ى

@
أ@.شه

م

1

0

0

@

2
ذكرنتدى،ألىء:بءخ@أ-:(به@اإكا@تت@افإبات:@@@بتيهةلا

بيانخالإلقاتعاحبع.@نكالأمافقنها@بكلا@ألتهادآ@اقيضأضشا

مقال:-الكرحمنلقر7نلدراصة@لدخلفىيهايهعنهاالفضالأ.بهآجابعا

الإنقانقا@ليوطى،ذص؟يخماتقوكفاشاب:-قات
عد(3)

أبىعئداودأق
أحكماءإأعيماعزينحمياقة.ا

بركذابايةنخلط
حمه

إمذأشه..-رشأو
@

مريأبىحديثمنأحمددوعه
ة.

أيضأعندرحما:غنرراحك@ما،عيما

عذعذألا،ةمغ@أتجحاما@،@ص
ور.ط.@

أحر@،،@ةصهعلا@قر@ن@لأ

@اقرآن؟4بأقعر:حدإضهمن

جاد.يدهماأسافال:مغنرة،)بأ

ايلاحاشةمه@لعدةتاواطقديلىوأياتتفىضسقت:-ا

دصسىءاظأةشممل
ض

عاالإجماعزرت@رءأش@ها،كألأ-أت."

ءذلالث.جر@زعدم

ضرباذأرإنمادأود-أبىلرابةفىأش.--@ابنالإماملظ

نقطعمرا@)1أ
المقطوعلفتيطلق@لعلماءبشمابعده:ف

عي@الصلئبوالمنقطعءقصرللصلاحبنمقدء4:انخلىافىقفع،على

هذا؟@يه@لي@:نكي@مادونيخمابهريحج@

1حاي-تفس@ير(3) .40ص9

4الاتق@نءاص(3)



متةمعانأنهاض@لها.آندة@ل@لتى"لنحروفالمئل
خات3ا،مفهرث

جهوجطيها@فص،ول*وضده.محىمحهاضى.فىلايكرنمسمرعها،1،

تمى-التىحمةكلوبفادعيفحهفاخا،
وضده.عخاب@

@لى@ضر@ل@صبعةأيفآرمذءت-الاقاحقبهرأ@لقاضىوقال

مىوإنمايخها،صعثاتفر@.هى@@@السبعةويخرانق،وضرهوصمى

ب
أبىروأيةالىراية-مذةثبتتوإذاتعالى،ا@ته@بها.جهءنأ:حة
يدلرا@ثا.أنلناسجمرزنلانسخ،إثممطلكلنهزأ؟ئنعلتهل-

يخا@فهأومفايرافقمماهبغيشمرضعفى@ه@
"3

ى.ترتأشل؟ومو

بعفىوكنلتياالغ،3،عاحبنتال.للعلا.بعض@جمهأفيوصكك

@ين@يف@ظ
عدمحنإيىماف@بإئاتفىتالفإ*واية،5رو:ص@صة

@لبر@.علم3ول!@ا@تهصلى@لبىأنذلكوبردإنبالمعنى،جو@ز@لروأية

،

ذلكيعرضأنلابر@.ئرادفلائرصلت،الذىونيكونيدعاءعازببئ

وصلم-عيةا@نهعل@ني-عليال@ا.
@لذى@رسلت،لاثنورسرتال

موضعفىلرس.لايخ@عأتلا@-@@عليهنأمره-
ذلكوني،8@ف@ة

للا،حل@هثوهمعنىلا@كبلص
ونبى.رسولم

نلام-؟@ى@عل!إنه-بقولواأنالمشفليناللايمبنرغفكيف

ص

عليم،حميعأورحتيكفررح@%،عرر.ثنم@فى@لؤآنكعئ@:جز

مانب-،نحبراءتيقولواللهأآقرآلبىدضا،فىذلك@ئخرمر؟

أإختتلف@ن4احدتذأتضلدالةيريد@نهاا(1)

3ص@لقرآنعفرمنىتانمق@(2) 67.

(3)*"

ص،8ان



وضعمنأكزبلولاتبق@،تلتها،ق@لهأبدأنلىد
ممة

ضعمو

منأشهرلماأو@نلنضوىنحالفةننيلمأتو@ات.

اياتوا@@@فىء:ويجعلهابالىوابه@ل@قةيقل@مما@لملاءجملعفيأ%@اصنه

ضعوعليدلماثنجهاسفاش5--رةأيوآما@رأيةبهالامجتج@لقأرامية
غيرهدث:اطهفاخذباءالمرادو@لظا@وأتالآخر،نم@أحدهما

ر.المث@:أحرثصحبةعلي@لقرإتولشحلىشةفى

@لقاضمذاقالثملتعالى،:أطهاءأ:جهءتأ:فالمر@دماسبعة

@داديثاطفى@لإاقلافى
بئ.

مانجهنليى@،"وأماحدث
ى،بأخرالرإعلةازإبدبمعلىبدد

اومراد
أضبى@وا

صكه@لقرانإن4
عندالمزلءتدحد@فىيعىاب،@

ساالممكي@رصلىترلأذال.@اشبىع@قنالمسل.وماتلقاءنيه،علىألته
فاى-ى،الأضابةفى@الف

@
علىرللو"بوا،أطفندعابهاتراء%ت

ح@-فىأتمرباتاال@.:أنءخا
ضت.ت

كأكس@@،؟،-
تص!2ةجمص:

ا

حمرآنلؤأ@ال@.
ا""

ننمبا@لرآنتسا@ؤطمهببآخرحإختمم

ممرقلبفدخق)لتهعد@للىمنننوبين.قراءت@@ا،بإلى@لبىف

قال:-ئمش@فايآ،أب@وقال:@ص@نبىقففربةثى.ذلكمن

كهلإقر7@ياعر،
ا@كلع@إر-@@@)بص:

دلمع@وانوبم-@ع.@لم!...عذا@

عغا@نهثاءق:ايغ.تجكعل...ما@م،@لهبتص
@

في@خر@قمامرضعى.

3"0ء1اتو@لففحمةبامحهؤلكإلىنثلير

فام@وباط
صندآلآ@لؤ@ونن@جابأوردماايةتمن

ا،إلؤيتم

منوس@مما@م@ت:دزولةءا!وبهنبة،@مكحفأ:ضجف@بينوهى

.10!-@قير@3،عرط@لال@-9فنع(1)

(2)3 0 2الىص1 04.
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ينق@!لا،مندورشمصككأثالدحأشاايات:)اط@إلىتد؟)تت

نضلاءقعافلأىأطالات،كتبشمحرهتالأغإفيابفي

ع@ق@)الإمرفصذعدقيفىولاشاحقه،@لحلىيعطى@لبخهث-11

@لل@.ت"أنزلاأفدسكتابيخةليتا%مسلأمنا@نباحثيكونأن

نن@لتهلالنحقيحمنكذلكيم:لمآنعنفحنلاعائل،كلانإن@رل

بل@ملا،المجالمزافىعل!@لتوبللابصلعمماوأشا@ها،@ا@فهذ؟

يلىيتندنمايستنرالمقالةجرلد@هرفىءس@أن@ا@لتهانتحبكءت

عبدعنمانقل
الله

"رد"أثناءأبى@لسرحبن
@اوى.@ق

بلىغهفييفزضباحثعنفما،الحريثعا@ربئماغرأنخ

1@نء@اضملمت"بحظمرأدإختارفىوالاتقانالد@هدرجاتآقمى
5

تدمرمق@لعدالةته@تفأفي؟الاداء،عندصاحاعدأك@لروايةلقي

@ود@انتهكلى@حرابهمنلغر@أ-بلغور
له؟.

أجانآقلا@لعلاءد@روت:مقالتهفىلتنديخماالمزدن@إلبهدأتكاوإ(

نفسهسلمحثل!:صلىل@تهالى@لنبئغايف-،-اءات
مخالفت@المجعمع

3ولرةللؤأقي)تالكر@ه
أطيئحرأتيهننهأدكبنىوخبنههأدح@ف

يةر

ت.للقا:انفق@ئقرآن،؟قرا"فىعو@ةالمق

ذلدفاضحة،برةم@أرعجبجهلإماعاحبهمنقاطلعصفهنا

@@@@لقر@هذ؟شئاءقأنبعنىأنقلايم@لها@لعلماء@لناقل@ينأحرآءقبأن

مللرصتم@الر7نمابفعجةاط@لقاطعاقواشوجهعلى@لثبوتمنبلغؤت

ف@لشه.طةترأ@تونهاا@وتر@لمص@.ائ
لماتتللب@لقىوبمتق!@نيماححى

@لصبننص)تقىأءمن)ءمتومامووسمعيهاللهعليإيهالمنوبة

"

أحديحنى@ننبم@
منهم.
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أبه،وأضرالدعىلهذامتثبثصبهمفىيمونحنىلهبنبغىومالكث

@لعثمايخة@لماحفق@رسوم@افضن@ردعلىالإجماعوغوفدوكف

مانفى@لتل@@رحممثبئىالذوإ.مماصو(51@ىند:منبالقرآية
يصنبهت

من
الم@الآحادبةلماتقيا

آنافرنتلغاكامنعيلرصلم)ظ@كلنجرهبلبةر

ة@لقر@.لضآية4@لقعاالاخمالإتمنذلكيخرب!قر@تهانختئم

لك.نقدممابالكئة
خ

مرديثة@ط@لماعةيخةواحدءقإقفا

ب@وقفافو-عليه)دهعملغبرهقراتأن
عنه.تأشأكقارئ@اكأا

عنهمهتلقىقدممن4تامقإلىيعدباولم
@مةبايضيبغجى

سلم،!عاب:اقهصلى@لن@
صلي@لنيوبينصاحبها،ييئةسند@لقرا.برا@@ا

4ا@تهءإ

و@ستقا.صلحبهاشرةعليلاإت@وإمامثا،،أوضحفهوسلم

ليست@الترأعةخ@5شل@@أقإلى@لني،سندءفىللإحث@رةءتبتلك

من
ممل!.حكهتت@أ@@و!@ممالاحأ،فئع@ر@

المززتعسقوسلمعليه@تهصا@إليهللنسربة@لقراعه@نحلإنعلي
ونقلتسلم،عليه.اقهإيىشليس@مةعرتحيثبابنعل،حا@حطا:

بيرفسوأهيةقرابهتلاتثايقالآحاد،+بطريقيمقلساإفعنه

3،رغل!اطهخليخرهآخرتارناننمذا
ثيئ@لقراءتينلا،نمبهاترأتد

آحاديا،منهماعىنقلفىكونللنمثلةالدمل@ة@لرجهةلننرقطهماليى

حيث-منبينهماوإنما@لفرقفدا.نرآقعكيرإتالىباشهماصبهرط

بهنهالفرلم@للدينتركفىغرا@ةفا:رإذاةتي@نت@بسنذ؟أحنهاعةأ

ا@ته@صليابهإألمشربة@@لقرا.
وسلمعبه

ماماضرفت@اأق.ل@ت@

الإحاد،نل
@ل@رايةتلكني@انعنفضل!@لترآيةت"ثيوعدم

1@دعى.عرءين؟@ا@

@

3وعليهأ@هصلي@لاخزمجليثه@نناد@بع@*مهصيقض@ماوئما



@اإص@.خض:.-..،..5اتمح@
لآ:أ:

ضث؟?.طا..
ة--ا-،-؟@

كأ@

ط.ةلدللإن@؟-أ-تء@أنجص

"

أ.
أرث%

@

ة-@،

@

ا-

إصش.برإ،@سزافىفىلح@@لاخكأملاضق-ضنبهلاينص

أ-.+@ا...اللا-اطءل.
1

ثروح..0
ا،فملممو@الاجم@اعؤت-مجه،طرتى

س
أ،دحه

مه@@زعراءريةبهزهالأخذ)زصررأوااتملاحقة،الأجالحيهالتوآ

اعمن!.ا@ل@انلىءتوافكلفلامحيدءخه@الحقإكا@ة...@فى
قلنا،عموومصر؟فىصينله@@

@آنمر

ذأأوشذوأ@واترآخ

ا@عنأنملةيدلايخرج@رة،هذء@ا.حد-عل
"

لأش@لى@لسبعةحر@

علىكذبرإفترا.كفب@ة،لايلأحرفعناطروبخوأنجها@لقرآن،

ثيقلهمامرأنفىلفال:-أنهلمحكلاءيتعالىللته
ففلاقط،أحدعلىلهأ%لا

-
وصل@.عل!لتيصلعدجاءبهفرإأبمونأنق

الاتبصرفو@لبرمانالإنقانعاحيعنلكبقة@لسالوفى@اخض
3

@لا

شرجأت
فنوغشصلبحى،فعلكاخاعةالقب-بقطدالصفىأفاظ

0اخترلاقيمى بعهعلى@أيقرثا@ولتوحدلث:بهن.هرفيها@ل@نزبل؟ا4

أ-
صجحةقءاث4ثاابلأعلإدظآاقاظ-فىالدلإلهطعصرث،ث

خ@ه.الهزلاعلي)ءاقراءةأز"ث@ربقمر-
"

أ.الجليلشيخاتال
ضإ.

مايشجلصلن،عةتحتلقا@لتهأصا@لة

من
دتينتحرف:-سبحةعلى@لقر3تولشرواياتيعنى@رولات،@

كاتإنماالحة،ءروثمن!حمرفباىفى@لقرا@الاياحةسعة.ا

4هوم@حصجبريل،"بهلماشخالود
صلىنلي@

سلم،وعيه)@ته
و

نلته،.لرسأقرأيها.8بفولكانالختفهنمنكرأ@لب@@1فكأ
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مقسقرأءةعلىبعقبالنيكانو@ن
لت،أفي.بهذأبقرله،ين@ل@@

جمغبه@جا.اف@الإعزاللفظةيفيدءوماوفام،@ردي@ه،فى-؟

وحماعارسرل،منبالمماحإلا@ترتفذلكوليسيل@ريث.)باتسر

ى".الهرياعأكاتإنماعة،@لنر-أنمشولمقكلشولاتل.جبرت@رحمولءق

.@و@لثم
(1عانلنكلاءق6سابفهمهئنمالايلبنلكفت

يلأبماثبقرأكأ@نلكلولرممنوتجطله،ترد@ة@لر@ردواياتإذ@لر

ايرلوأنو-!،المهءابنبىصكوحماحءنلىصءيرتلق
ال@اءفمن

يميرحى@رادمقصيبدلهئنعرضهنو؟لضآ@.إجازفمبتمسه،

تحهولمااق،نحدلءشاشالن@يخر
ول:-قبحفخطهسبحانه-@تهوعد@ق

أدىمانجطلباطلة،@لمحاازموللأت،@ظ:طالهأوإللذكراضاشقنسإنا.

المه.أكألماصردفى-كاتتة@تو-آنومر6قمهوثتإليها،

إذاتتاىوتعالى:--شالركق@@تول@لاطل:هفا@لرمقيت@و@ف

بدلهآشاهتبقرآرسكيرإنتقاسنا:-لايرجرن@اتينقالل@شاتآياننامحليم

خين(لكرعالإي@)وذس
سمونتد@رى@بخارتوأيفآ:-ا"،"

عقبندهما
أ

ا:لمرصأ@لزب@ئخير@كلروةفآل:-هرقالىضاببى@
ا،

بنرص

الخظاببنعرحمعاأنهمائخبر@هء:-عبد@لقال@بر@وعد@لىحمننحرمة،

سرلث@ةفىصأفرقان،سورة،يقرأمحيمبنكثامحمعتيقول:-

ته.لقرلهناستستوسلمل!@@ه@عل@نه

يهدتةالله،رصوليقرناغالمبهيرةحروتيقرأحرفإذا

مذهأقرأكمنفقلتبرداتفلبته"حتىفصبرتةا،ا@فىنساوره

ؤسا،علبه@ته@صليأ@تهرصولأفرأيهاقال:-تقرأ؟@لتى@ك@لسورة

ا.كلأص@لكريم@لقرثنلدر@سةإلفا@ا(11
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الله-رصرلفإنلت:كذت،ث
ى

أ@ته
عيه

"

سا
غيرءإترأت.حباسأت

ص@حتإتؤاتسنم..:"أتم@حلإقلثر-إلىءبه،فانما@قت

ئنانجهاآف@.أخراهىالفرقاتبسورءأ15
أته)فته-@

ا.أع@@لتهرعل!@؟تإهثام،إإدرأأرسل.لمو@عليه
ت

أطفتابقرا،تهه

أوساكنلك4)قءإقازو-لرس.
5

أتباممرت-اقرأفاتملت،

4اللهءإعلىاقلرصنقالأفرأفىا@لىا@

وسلم
لتأ:تكذلد

أوأ@انبر@نهفازأحرف.جمةعللأفئ@لفراننب@

أن)ف)إثمامجاولعلالقارىءلآمزوكاءهئر@لقرا"نفاو؟
ن-@

حافعلماعهمااقهرضىحكيمتحرحهسامفعللمانيهقاتعقولفى

@اعقسلمعيه:المهصلىأمرهولماة،بلصل@ئرهإديسا:
فدلهمنبهم

وفعلماص@الفرقانبسررةيقرآى@حام@)إفى.:4@قئومنء:!

أتقرأيخيا.ا
اد@وثاض@@تمربخضر@وصلهمن"و@ل@ذاكد@لغحلبنهم@

سفشهمالكلعايه:-اللهحلىولماقالوسا:عيه)@تهعلىمه

لت.أشلككذالمذكورةالسررةقهتر@.

الامروئنمذا@ق،فىظأهلعريينئنحيلثذيجبكنياب

دتتروإنافنه،الألفاظلاخيار@لقالكهللطلقة،ألوصعةعلي

ا@تهصلىلكش@؟
يمكئمقامفىماحمتوفعلتالبا@بفعللمعلإوسلم

مترلالالأصعمومفىالإستفصالأ:@ليانوقىكلكنرين،@ريخ@@ن

برن.لأص!ابقرل@فال؟@لةفز

إ
ت@باسى("

ص6"@لووىبثرحمسلم2،0!19ض9بم
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سلموعل!ا@تهعلىمنه@فعل@قرل:با@لصربمأ@ياتوقعلىؤيهيف
أوأصرأبت؟؟

ب@الحدت@ءتاقلىصك@الهرضىعر@ز!
انهوةر

@

سلم(وشل!@ه@كلا@تهلدسإة)فىصتولميه:بدأيلوسلمعل!@تهحاى@
فىونثيتهصر@خه:علىمزأ@ل@جيحينحدبثيزك@نيصيهتة

ماأبعدءتاليئد،المق@:فى
هذءفدنيرديد.أنيهنىولاعيرده

@ؤلف؟@شلمة؟للزضالمطانمهبةاط

معىمن)ضحأومرقفآابق@لمثيالملإنؤالفتدقيلإنة

خةؤرتمعنى@طتفيرفىواذسحتىآحرفعبعةعلى@لقرآنوأ@ش

يئزيمجفقولا(،وثلائين
ش

بم
دحدوفىإلامافرإ!بأضهمالح@لك

لة@لنزالأحرث
فري@-لم@ثسيد@لنافملىاوبمقتضىأكممع

1
فضلأ5،

ة!،ير-لمأ@مفرضعلينفولفإناذلكنجا@إنابها،بفرنراأنءت

قالرف؟معى@ط
مع

ب@هفابآن
قلا،و@لنابعلإ-سيبةللصحابالنشةد

باقىفرانأنه@وسلمصلى@لتهءله@نيالىصزعءقيمناعرفرار،

@سمو@من@عليفقصرقرلتهمكنها@لسبعةلالأحرتمنتظموذلك@لقرآية،

@شعة@الأحرفعلىبالتالىقمرلهاينا@لنموسو-عل!@تهحلى@@لنبى

@تهدخهجمة@اشعابماتا@ها@مرلركانؤيهفلايخفىلةا؟@ئتر

اعر)ءت
تامقفم.ذلتهفىو@مر@لتفسيىوجوهكزةفإنعحيع،

ترج@عدونإتحلاءربللوخومحمن
@لأا".@هالكليةبالادلىأحدهما

مئواستببوعنبني@@نمفن
لجه؟أبرخمذا@لرن@عنشذ

عنالاتقاظصاحبقلفىلكتقدمو؟مذا،بعرنفهالمؤلفكرث

جر@زعدمعلىوغكنلكمدهناعلياعالإبموتغد@الجزرى،ابئ

ك@..ص@@لالثتعلبقهأظر(3)
"
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@الالصطوأ@ةخاصةوأقى@كعليالضآيخةتص@وعلاالمرا%بغير@قراء،@

بردان.بانتعورأكهلكتقدمقطحا؟@لضآنلبقءق@الممئدقىتإ-

@نا@امذأآخرإد3ادفى4اديعد"ذتولابنفع
بهحمابم

@ى@نغ!الفرمجرد@@قرآ@@حراع@فىيقمرلمالأمرباناطيخة

الشعة،لازرحرفبف@لعدديئالمصامجردفىيهاببخعر@امجمصالصدربما

فحسب؟عليهاباقالىق@اغرأ.وجو@تقمكر@لنزلمقذلكلاماوراء

كلصت
المؤ@ف.م

عنلىولابلالحد،عندءخاالامرقوفم-إسالىعملابنفعهنقرل

فىصلئاذباإلى@لقر@م@عهذلكتجاوزبا@أيخا،@متممةاسئلاث

قمد@لتهرآيمنأبدآيثتأنلايتماخيثبت:لم@لرجللانن@حمرر

5اذ@كبتلكة@لقر@ هووالواذ،فىالألفمجردأنعنفضلاات0

لضالقرعلىكيرولاقلإ،فىلابدلنوذكرهالمز@ث@عاجهماوقفأكست

غافى@هاكأ@
لآ@بان.ة

ندعأنمخبف@*وبعد
رأموإلىننبطلنقلمنا،ادكريمدقالك@@

تجاهله@ر@لقبيحجلهأولها:-المتهالة:حذعفىلفلل،وقتفحصة

الذىعظ@تهرضى@سحود)بنقولبمقمىئظ@،لىش@لناق@ك-!؟

درنقله
منعلى@لرغمزممهتم،-علوا؟فأ"-.للقالة،مذهفىعنهنفسة

لفللؤيلاظلم@لته:حمه@لؤجمقرصاحبقال@طاقة؟يق@بابترلذلد

ةيؤكدنإنهعلتم،.ترترا؟فا8مسردابنقرل
ةرقوضرو@نقر@يةحرث

اء@لصحيح@ةاية@لر.عليالاعت@د

.50@لافىصتعيقهأنظر(1)
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كيةتنبيهامعأيخآننسطمسحردلابنةبالفبذلكيهثلحبقرقف

خ@تمد؟مسرابندفياادعىماضليمناانولو؟@لا@ق@.الممالةفى
@ر.دتمء*@ريفول؟بل؟-

ا@تهعبفأتثحلاءقا@ءمهذاعلىلايدلبمااشدلالهثانبهما:-

بينزيادةبذكروتحكحهقرأ،يؤاخرفاأحدعليلايردن@لبارك؟بن

فىدلالةأيضآ@لترجمةعاحبفالالمثهررة(؟لقراتلفا)نحامعقوقبن

نما@لزواية،صحةص@قى@ضعليبضفنعله؟يقرأ@ئأن@ز@ذلث،

@وجؤاق@لاترسينينلف@ؤ@إعاقة
تحيهق@ثبت:وبا.اررعوماسأنم،

عبءت@لروايلآ؟
اغهد

ضكاتجماولا-أك.إطث@جاتبدالماركبت

اتياإبتلالا:وأبطزما@لقرآنحريةاءقخمالذينالصحالجةوبهار
")ا

إهممقنتهكل:نفدهالن@عليزول@ا@@أينهآء-تجاملهثا@ها:-

ن@حنموإنولا@كول(،@يرملايهاج@لقرآن)إتكذلك@القالة
ة@تثث@

تجاهدهننواطعلي.عنبائحين)@لللع()@لطاح(اءةولائبتتبأسرها،

اطمذدحولتهإبطالفىالحمممنا@للضهذام@ى@افى
ر،

وقثرد

احمب@أ:درولتهبعينه@نجمىعقجزنيةحادثةمجردأنهعلىفيالدلالا

هي@إذا@لذجمة

ثحدالتتزشللؤ@فحجة@ذا)ك:-ف@ذل

حرتتي.-لنسهلبسن@عيكنقدره،!حماك@امأو@لح@حابةمن

طوناةتجف@لفرآطمن
المعنىمذ+-.اب@نلموبنحى،@لحب

ه،2،.1ءندلأ

.50@لنافىصنعيقهأظر(11

.52@لثاقتعليقهأنظر(2)
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جلاالا-لماإلىأ--)برةبالتزووضهويلهالامرتثنجمرأبها-

ماوخط@
أبىومس@ودابنا!ثاأ@للسدكنء@وآنفىىالإسا،الرصطلأ

معو@كيرثمقلحةكعب:)بن
@لز-4حصاحبيغولطأن@ك@ن

@3؟ولاعرليخا:
بةمثرئويخر@حة@لطرقتإذا؟)ية@زوايهإند

أء،بهقلاوحدتفاياشادسانجة،بأثتى

ممشفىالمترفالممللإنفىجلاإلى@لتشيهكتصهمسآ:ظ
ب-

الترأتلمعىوتوجهآآونقدآخبتاآ:آحا@ل@إفةاتاتإآحزث

نن@4!ا-@@إد@لتشك@اثدحت@في،فلكفىش@فحدوث!ب@
أدتكر@

بىنك@ار،مرالأم@ال!فىلخلقىالمر-دياء@ثبه؟ان؟قإ(@نل

1ا-كأ@د./@نى-"مى@ضء: 0ءإ.8
صا.

ا..لا"أنهرإسففىصعلموؤ-

@@ق.يى،،ءفسا@أرفى@بح

آ@اة@سر؟نيمأتبلنثرانسا،أثديايما@الأ@فىيم-،

أصف)!،ماداةاءإ@ي@ايبااقهخد
آأ@اكإكأتخذلةر،تر*بإصح

تجالم.ماكانكاىيحبالإسازموأنعين،بمد

6اصابحسنثا@ىاربالالىإذآ@لعبرةحقة@لحلإهوأن

بتهح@!والمرهم
عى@تما@ا

@لإسا/*تيأ@رهنن.@@
@أث،د@شر@بديهياتحدهلمم

مسلم(بهقتلبفىسوخ@)@ذات:
صنآحيمرفكلىءت"

يىتآث@

ه@قاس،@لمنهملام؟@ايإس
ت@فىةإح@أترصيم@@نتفىذا؟لأ

حماتأ

ججا،الأنلاهأكحأبك@ن@افابلمدا؟@ألتد@اتصلى@بى@

د-إلاوملةدينكلزا
لأأ

فى@@راختع@قهأدطر(11



لإسنرمااتميزمناكانوإت
ئر@نمنرنأىلإيعرتأنهجةحظا@

الىحيمالبرر@ئ@ظلالا@وتفيةيخهدخلوأمىعبلإن-نعنصريةده
خلاف

1
0

الجاحدزابهرآن@فاجلدته،بنىوجلا@لدىيماالأند:

المزةإذآءشامفه
أ

@رءفى@تعد@مةاترفرالم@ترلهأوميلعنمى،

جك.ودتبرجاتذلفأد@ءتزالاصليهودىنح@أنكلقو@

ذف@كانوإسا
هماغيروسلم:@لإيخارىتوثبنيالفييوديةالمسلمءت

اطآنمةمط
آمحا؟و@لتدديل،%رح

م
باقرمك@وأ!واية:و@لاي@@لدف

@لىجللعما@و@لتنمض@لتريممقمجاولهءتمافبئاثهودا@ضرلا

الىتوتدبل@مة،ااصهن@أعلايخفردا@رجلأنعليلهالملينلقهل@

*
ط

الار@ا@أغايذأنقنوهاحتىنف@لىمهتةعلىاز:ةأعلامأعلام:نر،

أيئؤضاخر3لالالأ:كوآش@فجدر@الدن@فىالرى@ذ@:@ا1بد@،و

يملع
يمرإممنهاثالألاب.أولىباافرةالىتالجهودمذهفىيكدث@@

سجى.%نم@فىبعاحبهاتهرى@نفلالة
6إلىإير@دماقثدنااخرمنا

أاللهوردها:المنرشيئتشبه@ووقالمقاماهنهفى
3.

ة.الممدر15دتل@ص-تتة

مرشلترآنباتفسير@لقرآنأعىردالمصهذ!تحتإدخالهلايعدمما

لا
لدعهرنامماارفتفاتفىيخرج

انجمليانمندسابقة@أرأنهمن

اهزصيالنهلارريهىقاالياق،دلالةقمايأخذ@حإنماثطلق.وتتهييف

د@الرا-ع:ل(الإشك@عت@لق@ىلر@ين)اكرر@لتىعرانتحت
@ز

إقاوا@لشاقدلالةلنافومنقعا،يوأعمندقلكلحةهفها(!

فقما،همابآحكيمونولدجم@عاوألحاقأسياقباور،يمت@مياقإذ@

لثل@ه.بمضفىدذسبتجل؟
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.

ادالمريخرإخالبعدمو@لقحعالمجملبدتبينقىضدفإنها@لشاق.

اق@لترأظهأمتوحر*@لدلال،حوس،نطلق،يدوت@@لعاموتخبهص
فى@ناظراة،لطرىد،برا؟@فىئمملهءلطفنةمرأد@ئتكم@ا@رالة

نظوا
@@@@لعزينأتإنث)فثفعالىقولهإذت

لساله/ليقييهن@ريم(

اكلىأت أ*قبراطظيل"

طةعباتث
حب

تريمذكرفجمالاصاف@
ق

اونمقشا@ته@رحمص!

في@لشأنتاكإ)ذ@أئمال
1 يم1

ن13بم.قآوالت@ا@زؤصسعلطيم(ه

يم@يضزز@
قا@لأو!آناىر%قىمه.:سلىرأ

ا

المهكلاللهللى-@

أ@ولاأعزما؟@جبليماو-!ع!
ألهفرمقرأ

بكولارأتماتص@ح

أ*شبحات@علافأن

أين@اكنتم!مم@وه.تعاد@قرلهفىالميةآتآور@فىإلاوءشا
.-3أد*ذلد:أدفي)ولاوترله

مهمإلاصس

@

فىك@ةكاثا،رز!

اللحاقمزفد@لسبا@ربإصاة@الات@ية@سيلىمحرن@ثريمسين@لآيتن

جتتعالىرعا+إصل@ةء@حديثيينا،طتافىسيافهاننىيهتألاش

منهايخرءوماضالأسفىمايلغ)يعلمأولاهما:-فىذكرهجا@قال

ا@تهأنقى)المفى@لايةوقالفصا(جرجوماال@فهينزقءترسا
مافىيعلم

لآلا@ورابخمإلاث@لالةىفينءطألرضءأ@فيوماإصراتا

لحيت،لك@يماخيطعلهعنتلحاقاصوأنبم!.ساث@هوإل!

ا@اقبمل!@(:رنات)و@لته؟الايتينأولفىعتمبها
ي@أه)ثا

ا

ة

"

يوممملرأ
لهق@فى@كرالمعية@صلا(.عليمهشب@@وال@@لمات

2ص.2ب@لبرمانا!صا بعدكعا.فا0

2 3مى3،ابم1 2
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اوجأض)والذ@تلهوؤثنا(رو.إقإنلاتحزتاحبه@@لرز:)ءت:

بيهمفينا@خه@
مةبالكلحةاط(للعيةضلى(@:51@ح)ظهوإناخا

@ةنالاضا،ب@رلأص@،الآي@لىفىإقال@إسياث..اينةبقرةوالمر

إط(.عليه-.جبنتهاللهأطش@)بعدمالهوة-

يخاتجامشرا)والذينترله:أعىنبة.فى@إ.@إصاتءسبوقربنة

هوة؟ر@لوخاتمةإممرخهاالآيةكتفىلهماللإلحاقش@أ(:ينهلينم

ظامرإ9
"

الاقءكمافيهانهبم@لنىالإخيرة@للفلكء@غيىإلى

@@@خا:@و@لوا-إحط@ةئنىافى
يكالساث@لتفسيرهجرهت

ءإدأإة(نامر
أ

تفسيرماكانءكاأعقإت،"@لياخاءتءخادلال

المينآتتل@آنؤفي@لإبانبهوما@.المبجتلأ@@اقرآن،إلقرآت

ا4ماوأمافثاهر
لرآنيالفظآإلالي@الاحر@أظلكبانفت@أ@حان

حطةوأال@تغإلاجمرد@لنث@المفرهنا@اعلله!حقا*@أ:لد@@الفظصابقأ

@لآخروالمبين)كأمنزأحدماتنزل@تئ@صةاط(@لا4منالافبمان3،ولما

يخفى:تمامآنهصايمانب@لةملات
ة.المارايلاوح@منلل@حشا

مقالةفيمول@حدرأنهذا@فىل@ل@:بهمانخغأودفث@وبعد

ةبالقرآن@ز-آنتفسير@مر)مذأ)دته"النص:-ئصتاذنا
ث@ابهن@"

اأ@-إيىايرجع
إ

4
آ@حامملا@اولي@تق،@بتفق

ط.على-لايقوم
@

تعلىكثيرصمبق@كلوإ،1ءثة@نر@
واقعقلبر@ا-

كلىالعام@رالمقد،علىالمنك@واليينعليالمجسلحملإذليى
@راصاط

كلتءنحدو@سسيدخلالذى.ا@نبالأء-ألاخرىعلىتين@@قر@ى@إ@

أعل@م.وا@ته@،2(1خاعة(@نظرو@الطمأهلفهيرأمر@انماصإنسان

دلالةفوفابإطلاى@نأعم@سباق@دلا@ة@اأن)نت@ينيهفجمهذ(1)

4ااصون-@لتفسيرو@لفض(2)ةنفا3قلناهواللحاق؟باق@@
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رمصاثو@لتفسيرالمصدرالنافىء@

ايما@لقرآنإنسبقيخماقلنا
ريم

انهدرنربالماللتفسيرممادثلرأ:@
كل@فرغاوئدالاطلاقالتسيرءلىأدرمصن@@بلمصادرهكذلك

يرصيماالمحد@م@ذاالمحتء@
ردويأقىوالآن@فعثبىلنا@كاق

تبب@ترو@الاهميةيرثت@مرتشهتأفىالذفث@لثدتأكىالحدإخ@

@لعا.
4@ا-بهرأعنىساضرقللتهرآتالنابة@ةفىعى

وييما
ت

أ@هعكل:ض

ضنانقرانكيعرتحينقد@نسيل
حة@لنافايىطذاتهندقى7@

آنبعد@لقرفنىمأيطدبهئافى@لنفيريعلل@لتضنهارك@@كىلابا@لتى

ةمباض
مق

وو"علىالة
اش@@كأ:ا

قا)نطا*و@باعة@لشةأمكث
ثنم

حممق
لات/ت.@قذلك*فىا@ته

ض،خير@أنأرلاما:
فيوءلا-2.يفر@احثوآضهأنتءيم

@
@يما!اأت

سس@!عل!،اللهكلل@صولهنهء:ك@ابمفى@تعالىاظهبحدتفيرهمنه
عنطق)ماتأنهوسليم4ا@تهءإسلىوصفهسف@ماحدثر؟ى-غشاأك

ةحى(يم-وحىب@مرإدى@رث
صلىإذاا،-

تخ@و@لمو-ب@@اال@

نهكر
رس

أصباعهولساص\زا@لنص:كهشهاثدتمخىأولا،.ض؟لا

فى"اططأرنجم@عندكد@أبدأخمااعلىيقرأ@لاصلان@@
ه

معج@أع@أمالذكما@عرير@لضآانتفأعىالجطا@،الأمرامذ
أكرو4ا

منسيرفىبثرصهحنىش.طااطعلهجازفإنلتهو@وسفشلد؟لات

6أصاوأشهولربتهلهبالشةالمهماتامفىعيلامجرزنل!@الأمر

فليسىية@لبضتلكبمقتضىالأمريىكىءتولىقكلأاطعلإ"جازإنلة

لاهحالةدلالرساية@ماله*بمشتخىعيهي@أنعاق@@عقلفىيجوز

@لهعواببدربهبهدبه
ه

@سل.و@ل
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منخيرأناننانح@:-
كل@ئىءيفر@ءن.ايم

@
@و@ان@أموانآح

قدلنة:ذلاثالنعدذ@دأتتب
صرح

أولىبأنذكرهئء3ا@ه

@أهمإخالىوبايتىإ:كأا@4غ@

صلىت@انهمى@بيهعة
فلكوءليهحالله

الذ3
س

للناسقنالذكرإليكاخماش)رأ.قائا@@-ت@قالما

لاخفثروت(تو@علمإلمل@اش
تفيرطابتنءتأنا؟@بدسجرم

ط@ا@رت
عئاا@تهكلصنتههتء-ب

اة!نحامهاالاديعرزه@نقلوسلم

وموجمها.رية@لت@%ش@ففق

@أنرفي:-@لا
المعلهت

مى@لسنةأنضرورةبالمسلامافيدينس.@م

أ
1أ

جمغفىمباثرةللقرآندالىز@المدثالدءيئا@@ثاتصا@
مذا

فمخا.لعمايمراكبنيعلاتجهوجداتخإذتدهسالمجاو%ناتهجو@إدى-ا

ين.المذاباشهضر%.لم@نى

@نإياناالطابأتأعى@.@ا،أ@ب@:-ااد
مرفيههاتبس@انة@@

ألتهكلنطا@تهجبةإلمرإلمةاوا--الا.مقتثن@جمةءت
الإق@لحعيثوسلم:

للذفيأيها)ياقانملاعزقر،ا!أمناتلخت-نأقىتمافىفىخالتهءت
آ-

ت
فىش.ننازعتمفإتمبهمالاسوأولىلىتإس-ااوأءازرسا@تهاأطص:ا

فك.الآ.@ا"لاقه.ا@تقي-@ا.ال-)ا@دلته%دهة حر@جروم-@و.م@ءطه.-@

حتىيحكصوك@نوتشل!رلك)فلا:بمءوقرلهتأويلا(وأحق

قصمماجماأنفسهم-:فىلامجدواتمبينهمتجريخما
تسدا(ايسلوإت%

س
)وانقوفانتؤانهنها-و@ا@خذ:لاق@-:آأتاماشحل!عا*.لهق.

ثا@تهإنالله
ا

ةولنمازفىةاك@الآياتذا@كءتا--إ@عقاب(@1

بوصكها@
دهونلتلبمإلهالأمررد@وسامصليهانتهعلىاعتهإ

معكاثشماإلىتراتشالخا@فء@س@@اابءت@ئعقاش@قيلض
ذك

يلاير:أن
5لمزجبافرورةبا@فدتنهاه

1

@االأوامرصهسم
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تثتد-ا@لنةأعنىةالامرداناهكتعلىءنجالضه%العقابديدكتمض
صوعليء!

ايق@صلى)إيأصمإبوعولقلىبفىمتقررابعد@لؤ-إناحما

يحهمضشاتيئلى؟و-عليه
آخر@مزضحالآق@عاذبثتفئ-كش

جمععنوصلمعايهانح@صلىيسارنهنراا؟تو"ةلىتطاطهظءإن

أىعلىالحالبطجضئه@قدءبنيخر@،سآن:@لة@يهمءقسا@كا@

-،!.؟
اس

لاةقمر@لصعىألى
مع

الى*
آبتبما@-/ظبقكبهخءامن،

فيس7خر-شابتهفي@اأر@.شو؟
1

1
ب@

ة
م@

كل

@
بكدبت)خذء

ضإ-:+:وعيافر،@@
حىزيها@@نظامامالأة.لآكا

ص
@ث

د

ت+وإن

غأنض.)صهصآ-@ا
1

0

1اصته
0

3الالثقا.آ-إاحصا. 1".
حمما@يه.@كر--@و@

لا@!طه@@لىعنب.اب@اطنىقتىس3واءدأظيسلىلقولهالمحم@المحق@

"

خ@
اإ-

@

ا
)إيم

ش@
قيكالتحهالقت

ح@اروووليعءارفالىب@ة:ب

تخأفىكل-
ا-

إسة،شدالالىخرءت*

االلاسلامثيخقالثه@@ق
بهىر@لفالإمامد@بئبهل!@أفض@وأطاتييةبن

@فىآنىح
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@

بم
@ث@يملاوأللفتيهعا)@ته

أ@:())
3أنحرث@

ص

فىسفحلؤكأرتم@فىآحملؤاانبأ@ة-التهران
اخمروماةآخرضع@

ب@ابانة،فعليكذلكاثأضبتقياخرقبمشقدفإنهفىءطن

قاب)أ-حعلكأساأكف)وماتعالى:قال@ه،مركأحةللقران،:حةشا-

لهمثت@إ@يما@
مشتتملز:لآور-ىرد@4في@فراإختلى"

لىأظتت(@

إمضليه:-اللهكلى
فإت!ي@نى@لةفه،وشلالقرآنتبتثإف:ألا%@

ةإتافىير-

ب@ج@اأالتالآؤ،إلىيرجع
)ء،

أخغ.."

@ه-آت@فةءضا@بيماختهالذ@إتمد:أ

@لنف@لقبئإنهإنكولأفإشاء4لكته@إث
ت

)@لضفهذدشلامحالة

س@،آ--حىغلهات)إهةن@حدش،ا.جهة.لتن@ادثإغرماس
ىا..ىوط@..---

مأشا.خا@لؤج@يأنه:إحهأف:إغ@ا@ض:ز-؟@رآنأ!
@حخه

..10@ؤا@أء-ت-)ا-لنا:!أ@أ"شسنج..تناأصل!
ما@

ط@تء@@"

حر@رركلوطروام

عكإماأنلهر-،@لينمنمىبا-يتى.ضيزؤحرو@@أااجتاا

ة.!@@3خى@يخكفلابماونبم@4صاناتبتينلد%للل@قىيةاخطإرادز

إيم
ال@أزا@ما:زعابأصالأ@-4وخبم

دإا@3منالأمر@@

ألقؤ@علىوإلااطالحابلانقوله@هآثت-با:ثفياط@طتابلانشهم

@
شجعنص@

6ا@لاسا

ثبأ-ةالمحروةمزرمتهفىتبه@تم
@لتغسجرء@ا%ذ

ذألاستمتهدملى!
@نأتاسزال@

ت*:ف*ااسياتيكش
ا

قريأالننص

ك@عهكلفى5فانتظ
كأجمماالملنظناا@فإتاف@اثانرما/أيآس

إلىتجهةدلدق@للاء@ثتقيمنألموصةإحممها@ءنه@لنبهك!بالذات

أبن.أنابنولىءت4الاتذأحك

1ثص@لبرفان-2(3) لفىمقدمةأنظراط%ق،*7

3اصبمبئويفمميربعدمافا3؟صتيةبئالإسالأماث
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بزعم
نثالمفألقفبر@بهفىكأتجصحيزعدرائد@الآشاد

ث@تقانما:اخلار@4تييةتال!ش@خشبمإيتاأ@
لث

ب
ئخاداقتء@إصت@ش.نبد%آنت@@تاتجمغت-@يها@حلىأنه

ما-فاىاثمافئ
@

م.الإسا6ثخآ@امم@إلىءإرثءخا@لهالمحبجهمنة

ألقرحمهالاساذبقودإذنلد:@@إتفأعزإ،فىمتتئننسه

عءتت4المهءإصا@لنيبنشهأف@@فى@@لعدا.أخلف
@ترآ@@

ثر-بات@قالإلى@سبثهمءتلاعحابلا
اقاط

على
"عية:إخه

لهمب@نانترتآ@؟ماتفىحابهلا@ب.يئ
لاءد-:رأسعلي@4@إفافا

علىالأتقاتفىلكث)تهرحمهخىكر@دوكذاثد.1(1)ةتي.ات

مالإصا*خث:مصفهمهحاء@أئي@آأ@أ@دأنه
فىومحفو@تتالةإت@ر@4

@دث@فبرحى:،بخرلإتها
ت@يخماتيمةبنحرح

@ننيبأنهثم
تفسي@ر-خلأسحابهبينساخاب،اللهص!

إبهضأأ:@قرآظ@
لم

عذءقأتصه-@إلاسا*قاله-كأجمعمإتن@رتإصاونثنك
1طت- 0

أطش@نفيلقألدلاشةماكخنبمو-يخباكأهت%قيلى*فحز،ةن@اانم@ندت

@@
غولبقىإد@اصويئقلعحقتش@مبا@الم@لىمماغير*تب@-صب.-

ط@-إلىتأ!ا:
س@محماأنثفان@فيا@د@نضرحمهالإصلآمبم

تا،با@@تونه@ه-..@تمحا!عماشصذ@!-
ق@؟نص.@في@-أق@لا،كضبلآ

أز2نلفىبمك.تجول@"بسق@وتمابقحنىالآته@بد@ياتمنيديك

دفعماض@لهتعليئفىأ@أحاشاذا،1أنثم(1)
هفىصر،لامإ*-ا

3اكا@سكتم@المذيم::خهسءتم@ص
الاوا!حهاقادقىىربعةأداة؟

بغدبا.فاثا"اصبمألمشرونأننر@لتفسير:أبضارةللذسلآالمظفى

(3)
2ص2"لأنفانا 05.
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لامالإ-ثخت:ئالأ?@بر@لكلأ؟ضننض@معغار@لظ.جهضفعن3@لز

مالإسا*سبئقىلا@ءتقا@قىينتانومعالابهتبللته،رح@ه

يمالأ؟4أأفىصربحتانافياطمت@فىنفه
"شابكالبعنىط

اقأضا

@ضللي@انثهول
@لؤآن:صىث

أولبمالبأنوأصها@لتفسرحلرق@أ@أنتحر@كلهأحد@ثا:

علىإلى@اشةننمتلؤحسبذا@كيجبناحينوأنهذأتهآ@الةمنمايثالب

صارققأ-ا@اتاإةفإنالمف@ة.مذءفىفى@و@تهطبملفال

طزر،اجماطزابالقرآناشايف-أنذاكفى@لطرقأ@حان)بفألجو

سفىس:ف-@فأنه
صن@عدبسطفة:فىكلءناختحرما

اض
@

@كنليا؟،اكلنفيتة،بارا-تذل@أغاذفإت
تنل@قرلجميعشاما*ىث

تإث
ت

ا@نسبةما@@
صأرقرآنذيطورتلاذلذا@لإسلأ.@ثيئدزعم

ثثا-!@-م.@4اللاتيفسر
في

رم
يلشولأكذا.

@
س@ذ-إنمحأإدنحهل

ا!-إأ@ة
ة

ر*ث

بصفرلاخمهالمتهنىء-:نتهافنكلامصأ:4أيتايئأء!
بأ

2فرغ

فىلاوفى@له.آشا@تانصهىنجد@ئمإذاوجئذإسنلأ.،أثءتدشاط@

فماآد-فإخه@@لححابةإقراإلىذاكفىرج@تاةا-
ا

منشمادلزهلى(بخأو

@إى!أا!الأحز@.@ان@@الر
@

لمىولما@اأ@:@
م

ان@رو@
تو@د@.م!

@@لص

@@
ادض@حمالا"

د-ا؟ا
ب@الأ@د

اأءاخ@ذ
يبن...أل@-الم*.-ط..-

احأ.
لمبت--1@اننةزإذأ

لمص@

ا
حص-إ:لصأقحتر

الأضاا-:ذ.+أ.*

"فى@احد*،ا@ء@!ءء-ااام@-)ت@رلأ*

ص

أألأ!أ@".6إ
@50@.

@ماء-،--
@

ء.--@

السنه؟لااد1آط:انزفىتجد

@سفشالابلإتقاطت

إ.إحاطةأونثى
ط

-

شكأ-يلارأش،ة

لسر-.ئا"@-.،@

منىسلامأني
9ز، نىابيرنحداإنأد-1
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ساعنهجاهقدنوإن؟@لنة
"

ال!إوقيففى@راصاعدبرهلنه
سى-

رس@م

6دكل؟ةا@ا-إط:بةجا@لصبولخهاأ:فقىقرنهسثو

ت
يم

دمة@اكلروإ"ناوط

ذيغالأ@خافىفهعق@مح@خةقريهونلمأطفكالأعن3لانا@لز@لبنة
كا

تىابة.قيسقيهانااح@الانأتمول:لانا
ع@عدال

أنزبونالإء؟ش@

المحال.ساحةءق

تبيهإلىلاتخبمقا@بعفسا@ليز@لفرورةلمنماتصاف@ئما@لعقر

عليه،المحافثلةتمام:4نناعلى)ض@ىالد:لمماالأمرمنانلفإنعليا

نلا@لعظيمآعنى@لترآقفيالأءتورئسالدينبع@ردتتلئو@لايهف

بروأ،كة@اشر/حفاظبةعن@ثلهعنتملأتيعقل
وقد@بهارأية@لىث@

.

@
نطاقعنخارجف.@البلاخموأماءتصثنءحاتلد:فلكعامادثا

@@ئمحابةضالةفىا-ثفإنهلعديةباالدين
ى

2بفث
م

سوو@بها@ق
له

د@آضءت@ىنماء:لكسنطرفصيايخككابةوحتآيةماغيرفى

لاثء@ظ@مبهالماشفبدونرةضر:هى@لىاق،:شا.أنترالدرأ-
"فىفإنإ--ا@لنهنر@لصح@خمنعليبابقومو@لى@لرجةدأه

ملرسن

حمهمبا،قسخجبا:سي@ودرستارخ
سدفالم@نصرالإصافىء؟فى

له

أنهلاغرورسمموعدثعد@لتهم@لفي@لابىتاب
أهه@كا@بعاء

مقاالأشاذءقإنبماما@مذدنحسلآتالجاممات@لتهرآق
الإسلاأخ

أدءفهح."أكثر..ء،
مر.وطلد--.حىصا

@لقالةمذهفهمفىألتهحمهرصاىثألمجا@ابصفياتاالاحتماأيناثاق

@كاء@لياتتنا:إحمالي@نى
@ف@@لقرآنلمعقمف@

ثهولأحخمالفىنب

قط@لؤآتبرخشا@لإإت
@ء

@ال!ش-تالدء:مف@فإتذإك
م

ثإى@كنلبانلتا:وىأعنى@
مم

مح@لايمر@ي@@تزالال@ز@آن@

يديهابلإنقتيها@@نقض؟يحد@اتقعيار@التح@وأقاما@قكرةأجالمن
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@و"
نكلأتبناحكنوالانلفهاض

لمانزأنقلا@قالةهذهعلإكضت

مقدقهىلتهرحمهمالإس@ثيخزالا.أ@اهى@لتى4@نزامر@لنقضى@

بهلاص@ظجمنو-!المهءليهل@لنبى@أنيص!ئنيحبغسير:،.@@لفى@ص:

لهمينة@لؤآ@؟معاق
@ليهم(نزلمالاخاس)فيءشتحالىلهفتراظهةأ

ومذا.اتل*يفنا:

@قرآد-تا@ؤوتمرا"أتالذين؟ناى@د،@ليحم@ترتال

ا@تهوعبدصفانبئكحثمماط
في

مكل
@
ثتعلإذااتميغويخرهما-د

ا

صلىالبىمق
ماا@او@فسرإإتلمث-عبهل@نه

حى
مافيهامنامحعل:لم

ل@ل@
اآت:اكز-حلخاا:االعخلا.

او@ذا؟جميعا.والعما@)أ

@@لورقيخفظفىةروان-ض

أمخيه!.فى@جل@مر@والأ@اءترةاإت@ارجلممنأن@:قا@

ما@كا/-5ئماشلايئ-قا@شهن-عدك@لقرزح@نهلكرعلىبنوأنا@

قالو@لهآيارا@دبنحباركلاد@لإكأتأيهاب@تالت@ادلقهأ@لكرذ

بنرتمأنكل@وتدبروا@لقول(يدي)أة!وقالبمنااالضيسربرونأف@لاإ

@م
لعدبمعرياقرانآأنزاة(5)إنان@الىا@وكرإلىفالمن،لاء4معاد

م

*@صأت@لعلومومنشضمنىقهمه.@نكزموعفلتعقلىن(
دؤالمقمرم

منه

فم
بذدك.ئولىانفالنرألنافى،مجوددون4معاز

2فالعادأوأيض

طمابوالط@العلم؟دتفنباثىصهاأر@ي@-أ@تغ

ه@وسحا@نكاتهموبه@تم(الذىءرعح@4الالم@ءاب@ف@يخ@ويلايستثرحويم

دنحام؟ضدينهموقام

إنووء-جدا،قل!تفسير@لقرتنفىحابةيخا@لص@لنزاح@لهلا؟

و@ياجدم،مئإلىؤبانيقلي@@ؤاثبةصافى@ل@منهكرآالابعينفىني



ث@@.أ@هو@إجات@وألاتالأ@الاجخ@عنجإشرتنا؟

كتزسخلى:@إكابضانصيه@لأخفيرءتبهغسشاوءى@ال@ابوثت

اإلآكا@دعفأوقفهاءتءباسالممحف
ؤأء-ض@!،.كة

أكنجمساإنف-:ولمسبه،صبكهد@فييرء@@د@@جاعلثإذ!تدىلك

هومخ@@@أحياوكنلك@لعم،أ@لوجرهماءت@لجارى@لثافى:
صى

دأكرس?،.مجا@عنقيمس-،@للر،يسيرفىا!ضف

أتنة:لآ.؟عنتلقوأ@تفير@لتابعينأنوالمتهمود
علمعنهم

لإل؟تتا،وأبالاصف-ذلكبعفىفىنينكئ@قدانفوإت؟@لس@

.())اهلال؟والات-بالاس@مباطالننبعضفىييهدث

عهفى@المتهالةكتت"رالدكشالإشاذقعأ:إنماوأقىل:-

أ:الخاطى@:@
كارإذاباتمعلسفكها@تاالمفالة،هذهفى@طهاثاللأثمقاتي@ر

يضمأننودثةتججردمااليا
الآنفة،ىالقرآتكليديكإينضاما@@يها@

ش@خمر@دعنبخاشكةا،وا
@

مذابمائالأشيحبو@لتىالاسافىم

نانا.تطعا؟لنتهام

6افااالقا@لأالقراثنلىه.إهل:-ن@:
ر@ث

@

ءالاصا*ضيئمقالة

@كجرد:إليهإفات-نجد-منا
ه

ثهرالة:لكض@يهيثنم!ات
ث

بيانهاط

لالبضه@د:آننجيعوسلمعل!انته
4

اجيانهيع@مهإحداط:خب

لالفاظه،يلاغةأف@انهماعمعاى-إكاتى@لقرآناوس@معبهاق!"

إذوذلكبذلثىمذأتبهه.
4

اأ@تيحلمآنمجب"قاذ
ا

سلم.وعل!اقهحلىبى
ألفاظه،لهمبين،معافى@لقرتق؟بهلاصحادتي

8-5محن@حفسير@أصولفىمثتدمة!1)
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شأ"
ا

له.قرمتد@قنيم!حب@ئى@ثهاتفيها@ن@اساثلآ:-أت

الأ

ا!با

لا/

@@عنا@ؤثاتلش:مثنرإشللنا.لشط@تنظيردفةانثا

4بن@لتلة
1

رحمب.
بهطوسلمعل!اننةضنه

3
بعضربةءفى

بعخى@لسننفىصفكمهلذلكتنظيرهنقولالا@خرلالسباط.؟

سذآط
3علإرلتهكلىعنهمتلقاةكوخهامعاىلللااطوالات

دذافىاكتهورالاشاذترريطفىأبفأنسمآخرفوأس-

أ@ا@.
@.

6الاساشجخ@القالة

إ-اأندثأ،.
ش

@
@

حانادفاوإت؟اللهرص

شالمقالةددظلأثصؤ

الاخماينإساقأتر-دتى-ح
ا

ادبإبئفهم@افىضةلقينلما

ث
@هد

@غبفأ-
الاسا:@اصدثيئمانئ@ا

حىرالمقالذدش@نىنم

فتأش@*@لالةأ@@اد@لتمصشانقر@ننهاءأحاس@ةكزلكقبادا-

ى-@نيا@إنشرل
ت

@سهرحصهإسيركادايق@وكإذوذلكات.

.

@د-)و
أحمدأخرجهصا@تهالف@هذ؟نىالأمالا@@لي@ثيئماذمبي@نىهذاد

@ت@لحو@،رآقنلر؟!آيةلماشآخرقالءتأنهعرغ@ماجهوابن-

مم@أنهعلى@لكللامدل.فرها،أنقلسا-."طاظهعا
ومى-

صرى

@نقبعدقرتهلسرعةللابةهذديذساوأنةلمانقصلممبفر
لها

إلاو

لا:يخصمرحهاوج@(بنلم
1 ،
5.،1

ولعدة

@لاصا،ثفي@قالأننلافتد
شه@ىآ@-الا-علحطظ@ا)نوم

أصلفناللنتانولنقريتاتجة.منيخهاللكسنفملالتى@خرورذ@به

االاتكا(1)
2صبخ@ 5
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@منلقهتسأضضع@ص:ق@لامالا-فىأسثيئ@ئمن

ف،ثكة-@
@

@ف@@لياتاولفحتمالأعنى!
التهالهعذ:أنفلفافجب.@لؤآنلمعثلبمت@

ناصرءأجاتتعلى.لابعسرسئيمةالش)الإخلاذهذعليحملنلماوأق

أتاتها@يمن-يديمبرمىإتهامجد@اضقضأنعيد@لشحمقوثقام

يههماش@لفرآنجمعى@؟@البيانثعول.بقرل@نئحدآرءدلاله

لهةبااهتنحهار@ردة@ثهكمنكزباأبفاذلكعليبرلأن

ةءتشه@ل@@قرأش@عن@لن@بقطع@هتهاليها@يوعاى.رحهأضفها@لق

صما.مهاالاسلامثيخثف

إشلملك@أتأولا،الاخ@لهذانبطل-أتالخيركاىفإنا..فا

ب@لنوى@لبيا@ثهول
باكبارأفذاغا.فى@ثبهاتمن@بنقض@لقرآنج

قكشعى@نملىقطع@الاح@لهزافىتجالحرما
ثمفسا،الاسلاممغ

صابمعارعها
اضارغ@كإداباجضعامامايقولهرعلى-عاهاصتءتبنج

فرغناإفاحقالم@ارضةثم@لنقضشبلكص@للآفاتءقمؤهأمثالفى

قصدخحلاينا@طلبمذا@من
@لقالاوأئامذهمنأيضآالاسافىمشغ

وبالتهفقول@قاما@فى@عليهالالمه%@لمصجةا@سكرقعلىجةاط

@نونجق.@

@لقرآن-لجمغ@لنةيانثهولبخ@لنقص

منىءخ@الاخ@طأبهءتيشدأنيمكنلما@لنقفىجبلأماسلىك

ذكرهجلقزلهمن@لدعرىبهءسهماتدأمانقول:نجأنالثهات

8
أ

مذا@لةوثقالاية@يهم،مانزلللند@تبن@ل@بهرنا@لك
ولمتظل@

جميعنليان
لما@جحإنهقىلهمافى@نل@معافي،وجمغ@لقرتنظ@لق

@قرآن@@به@ام@لفاظمايدوججم@عتحصل@اف!@لمومص@غمئنهالكل@يم@
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فيجبفالربنةولاذحك،ببعفرإخعيصاعليقرلجنةتغأما9أومحا

الحهعليإذنملاص@
و@العاد.الالفاظبخمث

يم@لكرخا@لقولءافى*بقا.لانسلمفبأنء@لثبهة.@نقضناننول:

بألفا@!وويخصيصهانتولبا@ولالار،الأأفاظلمجغما@عوما@@

@ذأ@تخميص،علي@بينة@لقرينةو@مجسب،ةأنيهم@بشو@لقرآن،

فاأأوماشأنه،عزلهة:فىتشلمفالةقىيةلمحدهما:-وأكا@مران

لهمذامنطوقنإديه،.ااخةا@النىلهمينتيإلا@لكصنبعيك
ل@

ما.!دونيخهاختافرالازىمروسلمقيأ@تهصليتبببنهأتفىكربم

حمعدمفاضبانسالىإدأمهرمف@.فيه،ايختة،
ني.ايخنلفوالماالينقا

ا@ءت@لتهر@جرنل؟ف@د@ذا
فاذات@

أ

طابقتلا

فرع:فىء-@لواردي@لإتينإذن
ساموعليهالمحهكليانه@حد:

منعلبهالفقراماخر@جيوفلتلمسماأ:ثافى@لخلإنفبخثصتللدران

@ليان.بوصيتنرلهكلا)@مانى

تتثلقىيند@ا@يلآمأ@دث@.إيشخحميصهنايقضىالذقاا@الامر@ا@

أسإءوفإنالىين.الربىبلسانه@أنزلوأصءتدقرآنفر@واقعنى

افبهفيأنبلساكملأتممااوأمر@لشآن
@دإنابدثميةلا@باى@لبنات،من

2أ@ال.محوشانم@لااللسانارزةء:@حظء@ذىال@4بابانفحعا الص.1

لاة
يسغ

معحاتاذى@صاقس
أمئالببيانرسلمعليهالمهصليقومأ@أت9

ا@يهات.مذم

بندرجلأنالصاع@قيومعلي@ايصربم@@مولمافبقا.سلأ
محنه

للعصذاحول@.وللحافىالألفاكلجم@
لايخرجأنايهيلحظأنيجبم وحاى

سبحانه:وله@نوذلكعنه،وحدثهفي@لقولما@مياقء@

للنزلعنمرهنامذا@لعموتمحديثأنقطعاف@فيدلماح@لةإلمجم()نزل
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تمأت-فنانقرأ@:منادةفصأيفآ:لقيعالمنللاتفجى
ا!إبلان@ا

وسلمعاباقهضليهلللعافىش:ب@-تىأ،ثةلش.ت
بلاغةبقرينةذالمث@

أظ@مافاغاؤف@عصلأتفا

بمكمولها

تم
)يمكأل::@الف

بتنونشلايممن

وسلم.ا@تهءا@هضفزلضراق@م@آخرء@

لأنزلدعرإنماإذت@يان@ربرنأعا*فىأت)ءا(ثحد.بهرنفلا
مذابا@ل،أت-لمالا@ط

ؤلأاكأة.للحاثمنأفماض.ةباقر@مو@لراقع

ى.فوبهاولى@لتى@دتالم*انثهةنجتهضءايت@إق

"@تماله@افالإصا*ضبخصاقماددرتسبهتها@لا:ن@@ون@

ن
الا

1

0\-

ىاب@@لم@أنعلىالدالة
0

س@لغرآتنيتعل:ا
ان@
@@لملا:

@
وا

3

و(يعرزنأدلآاك
"إوور@حتتفى@لاصر@

ت
إخ.@قرآت@

نهديلانأما@لعا،ن@يتعلنىاكرنمعأكه@ء@لالةلا@ا-نجان

حذاعلىأما
@@الفر؟ننإخم؟

@
وصلم،ض@يها@تةصلىعنه@لقىقا@من

لآضصجص@لمصئاثنهوأط

لانهبمفىبها@لنهخاجريات@كلالمعنىننه@م
لماأو@لش!@عاب@تنؤل@نت@

وفتهم
4إليالله

@لدبرب@الإصنبأطمن
@لؤجنكال"

ر
ة،..

جوهوحهءتعل!ذنكمنساقهممالى.فلادلإلةانماتنقرل:

إنما@حادة@أنأعنىفةثهآ@لثافىذلكمئلوقد@في،صأصل@:؟@لدلافى

ح@إسئرلمت
ال@الواض@مفأمايح@سبفهمهشرحعللب@@

واشفادالعسةمنكربمنلهعللجض-@أمردفإنلابثن!@مه:لابثكل

عقخ@له،ئروو@زاكعنيضز@ئغيخجبنلر@يرطويشهرائرت

نفخاد-منقدوسداد@النىمة-ا*
لدخ@ا@1خكأث@ححابة@

أتمنأنطبإفىآياماهلهو@@نه@نرفينو@ل3،محدوولر@رتيه@
س

ل

إ-جمد.لم@دا@لالى
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لينبئبالشبةآي@ذأهحتلئم
لآ@ا/

مالإسا*قئم:إذ*أضاكاى

يمنلا؟أعنى.االله،حيها@ألاتفاصاحب
@اد4ونبمأنق

ى
أن

آلحاتج@أ@ثحاب@أسهاءلىةج@أكرباء@!)لآأرآتءت
"إلى

أم

ا.
مجيثاعأ:أ@،ؤلكنحتجةتاكادوألاز-آواعه،@تحدتر.

الالاياتتماميسرفرننوالدك؟وأخممنصلا،ذلكءتد.علبهم-لايلتسى

س

إخهادهمإلىتكوابرفانهذلاطفاخهمحىوساعل@صأدتهصلى4قا@
@ن@عليإنمامىدحققتهافكفرثقي@ش@@هن@@)صتاطهمو

لا.لاىافء@

4علإاقسلىيانهأ@بيناساجا،يخهاثفإت
@

ت-ثصل-ص
ف

الإمجابأعئق@أال@يقوليو؟أقط@ىالدصده@ا-مه@خا*@ابا@؟ت@
ا

إشهاتاوفى@القصماحمتء@لحزئىءاحاإسلبأيتهأطى

أ.إثتصاص*أ-*@اك

مذءخريخر2حم@هاعلىعلالم@منأءأ@.ا-

ولإ.ة!.إأأوأداظردت@لب@آدتعلاهفكمارتن@وتداا@لكوت

ح

-.@ارت%

@

وأخصنا@اتبأنهزيدم@ا،نيةإنسافستدل@سكادآ@احمملويا@-

كأنه"
ا@

بخحفياح@و-الاعملإنحاجهثا،رعربانهنيتلاإناعلق@

نبلخهالإم@لافإنهنالأناونمجواإنا%4*لكلليت@كأنمهاأسمالىكان

كصا@لأخصمحذايخرخرابؤد1قس@
@ؤ..@لاارفرس)ناط:ث

@بتثدرق!متىالم@@أ@ارأا*:
ا

الإسدلا!.بهسقثخمااءلد؟

@لسبرطاإضافةمنىومنر@شبهات:آخرماةثا@ون.ت-3

و؟اال@رىنقعرسندهن@فهذا@الا@ه@ىثال@هذعس
لاتقرمتييأ@ا@

سلبم.على
ممها:-ينتجبماالدعرىهذهشهاتضةمعا@

نىرضروكلهاوهفن،أف-:)بئبماهات@ا@هه@معارصةوأما
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!
يع

تءإيدا::مدكا
نةأنهاتتاافةإعوكرء"اضتنه

2ألإسا*إرالحق:@د:ط@

ت@طاليدلشربةاتحط؟:الإخازا1

شاوأس.قراطنمرايأضا%صشا)صها@دن@ىأشفقضفىلللى.فمنا

ماتنيأنبللملأفئ
اخةبانجغهتاصشيدمى@

@ثاكلم

المستق@
ا

سلم،وعليهألتهح@كقبلهبياشاءقيدستمثلهفى

يرىيرإنيستاهبالمأؤ:@لتيريهبعل)صعلئئثان@هما:

كل@مصتا.فىأخ@،؟@را.7ألا3،و
@

إإ!صيتوق@تتد:ب@ألت@\ا
د@إتاؤ-

ابئنيم@ةوعدم
@أس@*:بينهاأح

@
ث

@
بمتئمإت@دأ

ل!ان@نير:فى@يم@لا@با@نه4ص
ثتأتتمحرلفىيصح

ش
د

@@@خا*@أ@ت5
@ض@،@

ت
لآ

ط@@4قباأحانجا.لوثت@إ-ا.*ئمء@

1@سا@ ،
0

0

كأ*حملة-.
.@رت-.@جم@ضأ-

ن.لر؟أنهاثا
7نانترلمجكلعلإ:3على@قتا،نءتءاب

سلمه:@ضمل!اللهصلى@لننأصحا!روت@لريعةوحملةخخالآ@لعلمتل@
منبكللمننقلهاحرص

ألابعينلا.لأثدغنإتابمين:أ

تنلأينا
@نقا*!@ص

وءا*اا@ابعيز،أقاعت-3بعدقكل
جر
ا

ن@أتإد.،اينتملهح@
@

ذا@ف!ايةو@ورواية@لةلملم@بامع@ينإظإفي

،
@

اال؟ثلى*ات@@

صى
مرلا:يهصلىافارلافاك@بم!رت@حل@منقلهالمات

أحطزل@مذاامارأت!دولرجنأ-أ.أكولرأضقمبعةر:فلأ@يانا

@بد
أع@إ@امة:ا@@ضدأهبه؟؟.رخهضألدضأتباشمن

ص@ل؟ا@@اشفىاولأيعتهد@يطلقلأيهبهمء.-ساعبهوحنلت

ا

أت

ف@ظأصالهءا.رو*@لاةءد@د.آرز-لآبم..سءا
مسءط:---@

@د-

ر@

@ل@في@ناعةبل!آإثخعد،حاجغنتكا؟@يانا@هذشل"لأءبيملإهء:

"
لنفهع@تليرضىإلإأناللبماق@ت@بصفىبهالممو@ا،ط

أضل*@ن@ا@
م

لحموعلبهدته@كل@ضفة@لحضرنحابربديهانقلةمة:اؤ*
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إجماحأنفسهم.ىصمنأخرإر@.لوالة-يأمورا.بيالأوطرح
تلبين::لالا@ل@هتفىموافتغعلىكهاالامة

ا

يمحؤيهفهيوهتآ

منالعلمنحلبعلىالناسصو@أء@ءعليهميخفىأ@الأذما@فى

ئمرهخفىبليهفو6دائهتحملهفىاثماقتلأ-بد،اعتل@+اء؟مظانه%

يخ@يخكلفمكلهاالأمة
أحدا

هؤلا.صنغعلىدعتهدو@الحللأهمن

تفير@ف@خ@ا.
هءتتأح

با@رأى؟@قر@ت@

@@قال@ا:راب@م
بصضفاله:،:نف@يمخنفا@ةا@ته@كأحيصاي@

"التفسيرإنالعلة

تناز)فإنتتالىلقولهعلى@مثاعقىفث
فىضء3

لا@ك@و:انير@لقرت@محوقالىلأد@ا:فاسدوصذ(@صهالله:إلفر@وه

أوالاصننباطكوشعو@ئسى.على@نقلإلإق@مار4.اد@ر@برنانإما

إقرآنافىآحديمألاالى@د؟كونتاطوأعالأخر.آأساد؟1

بمإلا
أ@تهرضطبةط@لص@فإتحمعها

عهم
نىااختافزقر@را@لقرآن:زر

صلى@لنبى"تهقالوهماكلو-:::ع@تفسيره
وسلمعل!الله

@فبن
دني

وساعليه)لنه
الدينفى@قههم)اللوفالعاسلا@تثكا

بذلك؟تخصيمهفاغدةفالنتربلسموعا؟@لتأويلنفإت؟بل(@لنأ:4وط

ا@،يخه،دلاإضيإينوهذا

لسص@الصخبفىاقهرحمهالىاوردىارو@أبوفالخامميا:

يخطا(فقدفاحابأ؟آتءالصتئ)ءق@س

(1)"3 31.--.

ا".عريبمذى@لزقالو@لنسأفىمذىو@لثردا@ودأيوأخرجه(2)

كرم؟اتثبعضوفىكذ@.@طفاظمنو@حدوغير@ليهقوضعفه
عند@لكل@لنهض.إنكهذلكنجأسبأبك

@بالرل@أتفس@رعليم
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اظالحدااء-.اأة-ءا..
يست@أتمنوأمنغد-؟ صبمحم@-

ثرعهء-

.
اددروأفكأثاءت:كعحها@@لاتج@اده.آ.@لق.ا.

-@ا.-س.-@

ع:
م@تجدناشمحإلمذا

ه
اننظتكلفه

الأخيمامنجاطواتفىاترآكه
ب@!إليه!@اذدبصعورنهم،نهيسشضالذبنل@لهفعالى.قال؟
.

ش،اشاهيا*ء
0

ال@أ،1أ-.كتاا+)"
ءبكرمقلبم

خعسمع!.لتهشلىيايهثحولولالةطتة؟ت4فبهذا؟ا
@لت.؟ت،3(.

قصدفاد
دعر@وسماافىم@ال!ضبخ

@ب@وأءا
@

ناإذكركلثانقرإنلاكزرى@ك:الياتاولفحمالا-ت

قدألمألافى
شيئ

م:ا،الملإ-
لكثلل@يلفإنماارروتل@نأقحمه

ز@ال@ن@@آووأنحة.ر@لاهتحثنى@ا@ب:"ؤتلتتء-:ك-@

الاصلاد..أصد.-(الأرا@ؤ-ا@اتجص.اثل:نق.
-.

خا
1

هىمعر@بمى@خ0

ذإك:ويا@أيجه-ف@ى)إسكل@سناص@م

1ص3لإتقان-ا(1) 7،91 80.

@تلتإنآ3ؤ
@

ر-@رللإتأخرجهبماأيفآىاش@ت@@تشعا:لا

القرآنيفسرشيآءقعلإوسلمالهصل@نىتصأ؟ت،قا:@هءقءاضة@

إإباد--قبعدءإال@أإلا؟
ا

منفدادمافىنصفإنهاووم،عيه

بنجعفرأ-4ر.فىحهت!@لانه-نات
افثاطقالالهها@شعد

ثا.@
ير

س+خسهكلزضه
ص

يمصحديةإ،د،
دمذاوحع@ضربر

ة@يرةاشتحالدتدثصأبئ
@ه@

لاثالخارقا@زايرىشى@زة@ام@

ا"-وؤ"-حمشهفى
خ

أبنكئوينبراء.ثاحد/مكرالأزدت

-3@@6.



ثأن
منالاولىثبهن@

اكطلكلتينالذكرإلكك)وأشتعالى:لهة

@لنبىطفةمن:أنعليالدلادقأكز-لاش-اح.إلبم(-.قىاطما

ى

رهو@نيفقر@لححابةمايمرنأنفاماالمنزلبياتوسامغايهالله

اظه
قظ(عنخارجثىءشلالاأنا@اا@قرآنمعاقيانهء-إلىعلهم

ت@لحيذذككية"أ@نةمذ،دلالة
@

مننهاإلىتما@كل@اجمونبهو@لاال:.

4علإالمهقله
فلاتتلاالاكئرهرالأقلاو-

ح
أصلا@هدء:هةا@امض

نيتعد،انوالصحابة؟بأنلآصار@ناطقة.)أعنىةبلنانيةصتهفى-فقاوكذلك

@

1@ثأوأنعمل@علم 0 0 0

@.

نعلأطكأينءتل:نة:فإنا
ثم

@قبلكننافى؟أكغرالمه
@تهصلى@نها

بالمعافىئالالفاظجريانتيثئذلدبعحىلابر@وأ3وعل!

الديئفى@لنهقهالاصت@احمد:قلمنبعفهوتبمان:لءابالنىش

@ه@تيهيةالدى
ئلا.عباد@تيا?من

@ففقاىوكذلد

بيسه
منعأعىفة:الثا

ميقرآأندة@لط
فى@اكظ

ص:لمج@ىولاالعلمفاقءق
1ه 0

00.

"لهياتإلىصكلناجرنماصرنيتضإ.مما)يهنهمونعمقرل:نإنا
ت

نهلاما@:خارح
))حتاصماأضهكأينفنأننهم%شاطمنهم

رتلا*و!آتلها.لاأكيىكأهناسثرصشر-4إلى
مرنك@

لحب.ا@يماقل

فإناالله،رحصهاضاكا@لسيرطى@تى@ابعةفى@اضجهةفقلوكذك
با.)رلآخان؟ينظرونا@لححمابة؟سنكر@ائهرعلىلاآ!انثبهةهنى

كاتاى@لفرآتكخ@أأنأينءظل:قكل%
المثاثتضرهم

و!لآ،ة
اعالمراعية.@،اطمنؤابلةآ@اوأنجامهاءتالىبا4آقنلاص

فركغموالأىنتنغيرفىفههفرفيلاماان@روه:@وان@لي@معه
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عليذلكاصعث@أش@؟::أويا@لاامحلبروااشالأباتتاكلاتءصل@

اإلىصااللسا@:عر-مى@لفهم
اخك+

اقعلىيانهنتءتنالم@@أنوذأحمد@الرأغلامارصة:؟وأما

حنانو@طربق@اكناتجحآ؟تلا-جهكماحبعاربقلنفرآنوسلمعيه

دإلاز@را-@@ذ@تكللاءت
إلى@لعظيم@لقرآ@معا@@أتل@تجع@يير

اء@لذىاص(1)
منهفص

@الإساإمئيئ
وننه@كنبذاكننسهتيمة@ت

@اشةأنمةاذأففأحد
@لضةبمامأعنىأية،د،-"روأيةهاأعال@.زىومبر

آحص
@فيإ-حنلبئ

معلرم)وأصولالمسبرفىسقدتهفىمللإس@سيئل

لمنةآكزد؟يرفى@ل@غ@لتللهأت
ث

نالوالذاحم،ا،،ت؟بفى@،ل

@ص@ت،أ-الإمام
@أد:إسةفى!لنىاحر@تة

ى،رأكاواوالملاحم

)ءالىاصيل،عياابى@@لاتإسادئ@ماأط@،و!ىويرث

مقلدفماأصلفناقالقدالم!رحهيى@تل@إأ)ب

حهعاى:نيردد)وأما@لترآ@الر@سةمنهت@لمسير@فقيعنه@لقل

"وصلبمعيهلتهكلسولا@منيممعأنإلايعا3لاالقغ
مع@ذلك

الح(.0ظلانل،،(فىإصاتبلا

ا@نهرحمه@يرحؤالحاي@@با-!!--)
صاحبلة:علىيف

ألمحق@)قالأ--الإمامعنىالآفف@لنقلنسعلت@لقأانللبره
نث

كل
@

فتدصحوإلاتكلذإحأصابدصلهالبىننهاابلغااناده@ء-@مابه

به@ئثيرذلكمن
@ه.م،

بعنبةءوا
ةصقولأ:@ألىركضمنو@همةكلى@ا،سيرطى@ش@--

2ص(1) 0

1ص2)ؤبرءإن-أ3) 1 5

"كل@صرانتار(3)
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@
فرع1أحلبلةآبم-قبلالمثشاث@ح*الن@أ!

@ل@اةغايةفى@ن@

آضدماكلهاصأس؟
ه

تعالى(اا@تهإت-اءضابإجأ
اه.ا"

)الحاصظهذوفىم

،

@صر@ىمعهلايخفىماعليه:مزيدلابما@إتقانهآضوعدقمماأ@تهحمه

ثالمحر%مطالعةقىذأك@عدنفهدبماأرأمطالعه.ثمءعا--لهؤ
@

حات
ط--

رآ.بالما@تنسيركنبتسليوماسأيدى@كبين
تقيلنأ!فإ@لسنةتبم

فى
جمجع

آءدلاممنلا@و!كا،2،.لاقرا@بالن@بةأتلإلاذإك
السر@ممنكفرةتيكت،نوللا/برءا@ا@اوأ؟الامة

أىبار@قرآنا@

يشرمىاجمعبأرأكط،:اخفسيرباالمجداتالفأكشالتقدت@ودالم@

حئعليوالضلالةصلاأطعلىالإجاعمةءتءذأ،1@جماعه*ت(

قىحنيهم
نكا

وعدم
ايما

@لصحةيخرصراحةفىيدلممافهشىءعلىير

أ!صتيالحةضأنهعلىالمنبر
4المهءإكلم@ح@:

ث
@

ذ@كءىء.فىلم

قاهك
ب@
نا،كهأ

ء
رجها:)دضومنالإسافىمقدث@بفادخسةقص@

جمعالبوى@يانبسلمأنه؟اكيستب@يئ
بتناولؤبهذلك!@آنا@لة

ا@تىيحب@ا@لى@ىالدء:@@اطأشافهنكدأص@كإبهاأكنره،
@لض

لا@قاةأتلإلالتجا:اى)تإد@لإثاأتو@ىالمتاممزأعيماتيل@

المحيد.@لقرآدأمن

@ءلاح@
ت

لاذح@شاما*بحع@هحنى@ليانفىءسث-
@لقم

ا؟فىعلىطزادتا@إص@
@ا@

@ثا@علافىاةنماحيميم،@

ا.اخ@خا.
يم

إلعيئليوالقضاأبئ،ا@ابءضاف@ويماا

ص@2.971الإنما--(1)

زعمبطلا@هذابعدعيكيخقلا(3)
حسينتالدكترر@الاستاذ

تب@ل@لهذ@لفعاباتهومجا،فكا)كثرةوللفرونالمسيربهكتاالذمبىئ

رغم
)يهئرة.اىفىسإيهاإ)سناد؟
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مع
نملهاماعلى@باسركحالد،صاءلايجحلهبا@كذا.ظ@يرأهاك

ثقالاللهرحمه@بافعىعنواحدغير
الهحمهرتيمةابنالإسلاامفي

إلأص؟فىفضلصفى
ه

أول@لى@زآنير@@أندسمماد"
ونصه:@قرإن@منبطلبما

اله،ضحةو@لقرانثارحةفإنهالسنةبانلإكزذلل@أعباك@ز!،
ت

م@إ*اقالقش
@لبهم

اللهءتض
رصرلآطما-صكى:إدربر@ثاةإق

ةلمعلب--)قهصلىالله
ا،

اضاآش)إؤأز@الى:الا@قال@لقرآنمنؤ@مهمما

@خاء@ينولا4الانراكىا@لاسبين3بمخا@شبا@تابال@ا-إثإ

@حهمل!ماشدسلتبينالذكركإلملنا)وأشتعاالى:قالخمحما(،:

لخ@نإلاخاب@ما!علإكنزلنا)رماتعالى:اطوقان(،ي@فلاكر:ونعال@

فاللهذأمؤن(.:بىلقومرحمةوهماا@ذ-4أاح@لضالئلهم
لرس

سا*ا:الهكلاله

يههذزر-أيفاوا@ةة@@يح@محه(وشلهأ@قرانأوتلأتإقا)إلا

@لئاف@ى@امأ@ل!اصتدلف@تبعل،فى؟لأنهات@قر3ن@فيكألك@ا،بالوحى

الأخةوغيىهءت
على

ضذلاث.:كعليىبادالآكثيرةذلك

اللهلرسقال@لسنة؟فىتتجلىانله،،@قر7نير@تف@يطلبأنك

وسلمعل!صلى@لته
قال:اللهبمابقال:تحم)بخإلى@النيعنهحينلمحاذ

آلىأجي.قال:تجد:افإنقالالله.لر-:بنةقالأ@ص@؟فإن

ى@ز@مد@تهاطإوقاط:دل@فىسوصلماللهءليهلى@كرلر-بقال

@ن@(.ل@ر-برضىلماا@تهلرسللص.وفق

ا"ا.*،جيدادباتقو@داتفىالحدإضهوهز!

.39اصبمبلفرعنينف@يرأظر(1)

-4،243ص!2)
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3تضلإسمقدمةرإقفياطافظقا@وكذ@ك

ا("

1الى@هنوكماخر و@يمانأ:ذكرنزت1
خحاا

@لىلهة:ح

تيتأ:قدأفإ،؟تييةابتعنالآنففى@لنقللكالمارو-!عل!اط@

معه@هكل.تا@:@ديم
(2)

قال:-برث
كاا-/

أحد"،@أوإط:ا@ت@وجينلص@بعه(ضةلكظ@.تيت)أ:ز@ه

أعطىءتمالم@"لراكتالباط@رحىمنقأ:أنهمدنا.ئت-
انمل.اهر@لفا

:
ن@مشا"،@إبانقءتأ:ة.الخلىوحأابالشآوقىأتأ

ريثرحيؤب@ءا@يحص:يخعم:ضاببايمفىلاتي@آتنهأذت
ضابجنح@ا،@ا

اذثلىومبه:@ثمل@ب@إج.نؤ":
)3،أءآ@@تضنوءتاأكالظ.أد4

دصا@اتصحنالر:نترل
ق

ادأأ-كث@@نا،لرجتمحى@بجاتفئ
أكثرف

يخهئحنمايخراك:بئضنداحتإكرة،:بدرجات@نترآنمن

صنحموصةقضيةفىناكا،أتةلمية)يمبا
تعاا!ا@تهكأبنقرأحلإنأتا

خاكلهاا،أشةأنعنلائولا؟@لنةقكلجزفاتلكلنغسيرانجد@ا@

تجحدآ-أفىاعليلى:آ:الترآنحق3وعهألتهعلىأقهخرلأسننبطه

نيم:ننكبرآ
جميع

نلأ@ادوربلصثارهابلماأكضلي@لة

@لقراتوسامءتصل!أظهع@لاللهرصولتنبطهل@مماجاتولفبدرجات

سلموعليهأقصلاللهللىسأنمنصفكللدقمذافىاكحتهقوإ؟!

3اص-(1)

.

دءدم:؟أب.أخرجهثحر.يثنر(2)

تريا.شهآخريعضوسياق

2اص@قرصي-نفسير@أ3)
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لي@بماوعرءأالآ@،3تسرخ@يصقا@ءطأ@
أشلاعن،:فى@اقرإخاه

لمضأ@ان@لهإنبا@
ا!نتلا@لننىوصلمعل!ا@ته4ثمن--ينم

مد-خه،اطاشفئم@4!وش!شاب@اجتبتأ%فإقألا-!4توامنه

@ا@ءت

بممح@يقولت@-بمأعلاج@اضار-شكإلا؟...)اصر-@
؟

امحرماسافيهتموجفوماةحللىفيءقوتجدتمفا@لضإسا@
.

لقطةلار@نب@عمننا@فىولاكلالاهلىاط@رلملا@كاطألا5ما

وهيقرأنفعلبممبقه@لفئوءتعاحبهايعنىعهاأنإلاأءثم@

قرا.فيبقبهمننفلهبقروهااتفا

ةأطظالىتال
@حاجةلاأنهعلىدلالةخاالن@،لأ@ا

أنإدديثاط

نوسلم؟عل!اللهمحكاتهلص@عنتفيانانه+خابعلى@نييرض

اطقال(1)
بميحصرتدلمأطسبان(رجاك)يو:ترلهطابى:

ذا

منل@ل@
ذمتماعلىذصالقرآنفلهليممماسخهاالىق@كمخالؤة

@ىاضا@هإ
التىوؤبهوا@لنقرآتابظاهر@لقرأفانهم:روافض،و@ج

ر@نر@صثوألا-ا@:تاا،نحل!ا:قحير:قال:@@هتاب،ياتنهتت

تلابأنهيقال؟
لأبمأ:

قيبالارأرادوإ.مماقال:حلةتبرقحى

ايطلإثاأ@بيرت:)ارموينا،اللتفة%@دثأعحاب
أسلمءت

يه،مظا

@عاحجها!يتركجا@نمناهبممحاحبهاعنهاي@ىأنإلاأ@هوة
اخذها

اللهتركهممفاهاله(ولش@اأ%وآث)فكفرواهكقو.عنها،)معناه

الذىالمفمرأطفىصأءت(@قر@يعقبهمنأ.)ف@هوترلهعه@ا،إشفن@

5تربفدرما@يأخذءتننفلهاقسهعلىإتف@و@كاث@ما@@لا@ودط 1

يروى)تعقبم(و.@قر@منهضءاحرمىء،
@عاتجة،شا@"عنكغااثمثد*

وكذلد@همفحنتمدمدغلبة@تة،أىعاتجتم()وإنتعالىترلهومنه

.

.38)صتفسير@لتر@بى-فرأهبقدرأموالم@ء@ثأنفىصا؟
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بعثنهمروادماءأف@قيأ@:4،نجصجة
تال:آن@

لموإنهفجذ%وأفق@هزأتإا،أك@ا@دطة

5(0لهأص.!لاباطل@ديث اا@1

)ا@ود/،حا.اا-"
*.

مء-

-

زانه"فى"ز4افي

ن@
الهبلفيه@زقبايقلأتإذتصم:4ءإا@ا"صلىدهلى

أكلا@لؤآن@ءتيانأليىمماإجهادأ@ي@همو!ؤتأ:حياإ

4اناانارص:إخابتزنوا@حححابة@نههما@

فى@لضآنماتسضيمءق
"

4ط4الاصاطاضةجب
يهاصمافمال@و-

من
أ@فهمومأ@تريع،3(@ ى.

ا.
ط.-

لآساءأ.داء!اؤاط@ا..4@لرتات-@تا@4ا:آن*!ت!
.:3كاسس@+ط-..--@ط.@

ح@ا-فماإكل.و-عاحهالىس@@
@

إتالاعسارئاثنج@:له
فىا-..

رآنلل@اصةياتأتإذأأ@بحثدتبهاء@نخرنإتا@@فا@ا*ترسعأ

@هه!تتلا@بمءف

س@.أقاى@نتاتاإر*فب:إاب

.38ا@طبمنبئأنضسير)ا

ال@!فىيهاب@ل@.جم@@ا/جهأضقأق؟اك(31
يز/-:ابن

الرصنسسلهء.ت

ةثيا.،محل!محر@آرن@إن@
@ى

الم@
ألنهضاكتابكلآي@انتنىفقالم:@

فاتهرا@.عنهوما@ها،هخلى:لآ@لرسهآإرك@انترأ!قال:نجابى،عتذ-
"الفةلعد@لحر،رممخ@تيحليسش:نقال:؟بىتكحتامعقو

بئ

"ف@اطة،وو-@ذأصأتخهمانهىإنهما@ا@:آترك@،أس:ص
عبا@ىبن

أط@!@انتهرحرل@رف
د@فلاأ@العص،بعديصا،عنضلإوسلم

بنامؤمنةلالمزءت:)وما؟انقالنعالىا!الاتنؤ%@،أمعلهماآتعنب

اللهقنى
لم@ونبمأتاتمرلهورسو

حأقييى@لقرت@بمأملأ-،مقالحيردم
.33اصبم
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للقرآنة@كياتجهأس

إتااتةإةشعدصقوصءنلبعمكى؟@لفرثنبعضياتأت؟

مما:@الباابثوإ3@سذلك.دمتع@ءعلى%-%خر@هو@جا.قد@؟ن@@لنة

ماجا.لأثمع@لقران.جملاتلبعضسلم@علبه@لىاقهببانه-9

ذلكإفىوماواط@يم،و@مام،ةو@لزءةالصلاة،فرضمن@قر7نفى@

زبدونتماخماكاأوكيهما@مافىأفصاله،أوللهبأؤاأمرمابتفصيل

تفمأن
4نأفىأنولاردا@ 1

صلىلتهفالثمفنالمفروض.وبههفي

)خذ%با@ناسجعوسم.أذعليه
ا

عى
)؟لر)صوتال:اعم(،ت

نجاألجهأخرأصلي(.كت:رأث

أطر-إنكرج@:قالأروصينبئ.ممرانع@تالمباكأأابنىولث

)ت،-با@قرفيالايج@رااربمآاتهفىكتاب@ثلبأتجد@أحمق،
م

عد

ةامفسر@@فىكتابل@دمذاقال:ئمه@!،@كهة؟و@لز؟@لصلاةعليه

مذا"يفرص@ر@لسنةهنالهمنحالىدنه@كتاب@ن
@

3ن،القرملبعفرعلإوسمأرعلىنحممهلكقومق-3

سب@والزا@ي@ا@لزآي@@كميصا@أثاءت

ا@تهصليله
ابصنبيروصله3و

@لظافىترصبحه@
أآنوالذ@نتعالى.له

لثركبابظامإيماكمايابسروا

)لنهيهاب)إنعهاللهرضىونوله3،9ااص@)ا@!*فسير@لفرطبىء

أضح.و@ال؟@ال!هنابهامبافييعنىشا(@بهم

مسحوأبئاللهعدلبخال@ء@واللفنط6صرغيرالخاتفىالحليث(2)
د

1

بظالا)إيماكميلبسووأامنرا)الذينالآية:منهلما.نرلتفالتاللهضى

يلبى=اأيخاوقالراوسلمعليهاللهعلي@ته@رسولأمحابعلىذلكثمئ
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ومن-3
@لةامكل@ا@عضوسلمعايهالهكلتقيبذلمك

كنىبا@لبسلإ-أخابيهقض
،((

"@فر:4إفىبد@أ@*وتتيدع

ذك.وصو.لالإيمان،2(

@ترآنمجهماتاجممضإمتيه؟-إا4اضليإيخاحهذ@ثومن-4

اأ-اسلىكتفيره
4

بألحضموسكاحبت@ثا@للحبلىسلمعبه:
(3"6

ءث@قىل!أسرأتبنىاءقالن@@فبديا@ر-عليهلبهملىنذبره:

يندخلرابا@مأ@ذ@
حة

س
صح@تالراانهم:أس.علىن

ةشع@-ئقي

ةأذ
ا@رل"ويئالباب-جدأايدضأنم@ل!ت

وءتفى-
صاضلإوأ@لهحلىث@سيركىئ@ت

صثنىشع@لاقنهأجفهمهعلإ"طأث@

5 يىطاكتفلإ-،كالزتأتيئمحنا:ت-1

سث-لدنهاتبيا-:@حا@ألعدى::

1إال،(.ات

+
خلى@لجضخ@ضللنست

@افىثت@خات
يم

ذلا!نه

تراظشبر*ا
دت

تسمعسألأنجاثالجىأنهايموسلم:لت@مملرحوا@الئهنتالبظلأ.إيمات=

يتا@ئرث@لإبنه!@لطقواط@د
@لندقمجاثيةألضبحنىدأعثايم.إم

@تر،اكيص3@لتاب

اهص-ابنكسثير-2ير

شث.إنإفإرححم@ن@سير@3فانرظلىمفى@لكل@للدلة@رقا(-ز

ت.@ا@بق@ققعلةبةأى!2)

النرإبفى@-@أ!يلنبخارى@نثاتحدإتفىأى؟بم3)

@ايمش.ر@صوتنسير

كأذس.@اشضهطكتبانبخاأتآت/بم4)

حأ.يعلا،واثاويلمعى@افىيثءقفى@لقمةنصتتم(5)

شنت.إذإيهن@د--خ
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ثوس-6
@

تل@نجهلثا
دت@لاتإشم@@

يمكأدأ-ساننجك@.ى@يه)-ت@@ا@هةك@ائترآنكللى
حا.-1ا@

أخاي@رن
@@ئئ@بيثاءإحمياأنالالأهاخعليصماموسى

5بها،وطب@كدأم

ي
أ@ك،

ماللقصودبأن
حمنعهن@افىآحربلءت@إيرا@

عاكما@ها@ثرصلا@لصحإلةكريئوبأن@لروحبيانذأ@كومن-7
دممافتطحكاأ:ضطتلاوةو@صآتلاوةنستكذاإيئأن

أبذلكامفن@مزأ@لنععليمايدلنفسهفى@لضتنتصأن
3

اتءماقا

لهم.وسلمعل!لتهكليانهمنإلاتلما

اللهصلىيانهذلدومن-8
حك@ممماقانتهاءغأيةخ@،علإوصلم

االغرآتفىعليهانصز

@أنحاخةأت@فط،)@داإصا!حكايهمحىإيهريمك"إنه

مجما@@و3،ذكروقهفىعا@اادعرصلاتقو@اهنحشتفى@ل!

سجان@لهز:فىذلكبعدالاقمو@نمذاكأنانهةسيلا.لمنالله

جلدغ،ئلاماشهماواحففاجلدواكلافىوالق)نية@ا@لنور،سورةمن
ر@

ا/يرةالم@عنو/انترءإىو@لنساقوسلمأحمرعندفديث؟ا(1)
@

آيتأشنقا@!اننجرإلىوسمعل!دلى@لتهاقلرسبعضتمال:عبة@

حعتؤلقيوحمزا؟ذأبمعبىقلصىر-ن،@مار،أختيادمانتهرون

اانهم؟أحبرتهم)ألافقالرسلمعلبهصلىاللهرسولذأكتكرت

بنقسير@:افثلر.1تجلهم(ين@ماطو@بالأنبيا.يممرن
ا/اك@"ئيرحم@

وأمحابومسلم@حمدعنىذلك؟فىوسلملجهددصلى@حديثه(2)

بنعادءعنالأربعة@لن
عيهددصلى@ال@ه@رلقال@قاق:@لصلعت

4اجعلقدعنىخذوارط@، وتغريب@مانةجلدبالبهر@ل@رسل@لمن1



وءت-9
ببفكا

دقرآفى@أصوثل@لمو-عل!دتهكلى@انلأ

حربومحاتوقدشالىدسيدتلابئبفعا@كقو@هأوتجوالمائماحمدآ

6حاآتمحىميىامءحهة
سعب؟-أ@أ@فا@"تإتأن:مامنعك"ن@

إا@إألتأرت-أ@-تالم@ت@تت3تأال@.صرا@اتتتزا
ا

4ءفي

آتالذ@.اأ)دانما":4ا@ايفاآ+!-
ت
ثات@ا

لفى-.4أأ .-

س-يم-ى.طم-
@"-

@خدبثة-كم!لما@ثصا،إذا

افيامنيعطى@لبدلا،رأيتاذاوس@!:،ع!المهصلىا،كفو

شفإ.،15مامجبمعاعيه
4الهءإما@الهرصولتا*ئماح،تات

تماةنزا)نالارصلم
ا)فرصإدحششىءبمأبو@بمح@افتخا"أ

افاتقيب@لاك@مأشأوتوابما
د؟

ا
مبوزا،

تألمه@@له-@
ا

4

@وسل@ا:،!
غإذا،-حزلمقاطخلقاطه

س
@

اأتقاخاتمه
حم
@عانذ@متهاماأ

حتيئأماشنىا:قالأأ@شثايع@من

منوأقطعوسكمنأمحلأت
ب.أ%ثباىقاقطعك؟

لك.ف@:أ@:تا

بئكير-3تصأننكرباطحارة،وألىجمماثةجلدبالثبو@لنبعام=

ميممج@اتمملانت@ا.بان@لقولا@نت5بعدعلكبخقلاثم3،اص

بيا.@إ؟تحيلأ؟فى@طبمآ)صلذلل@ن@ظلب@فى@لترآ@عليهانصآبة

الىجققوق@هإذكب!هز@ذلكآتلايخنىءليكنقرليه@لغ@بر.خب

ص@ح@و@الغايةأطبادخاللنمخإبفى،لايخرسونالتءيئ
ا

إليهماوما

انسضهذا؟ا"فيمى@ممزا@لاب،قى
الرحهتح@إتالىخ@!ويد

عت.أكحقيق؟ىخا،ا5ولمانسابق

ماجه،بقو@النمدف؟رارودوأبىدض@لبونأح@د:ضدتا@ا(ز

9اصكثيرصبئتن@يررآنعا-

وانظركه.اندهفىع@رتبنتجةعنعندأحص@طديث(2)

بص@ا.)فاثمص2كثر-بنتن@ير
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تظط--،
أنبتم@اللةرساخ@إقوءفاقر@وأعليه@ه@صلي@قهل

أرحاءآ،1ونن@ط@،الأرضفىاتفسد@
ملامث@ه.الخعا-:آنوصمعليةاللهصليياةوفها-10

أقله

خرخقدانهلكو
ت

ج
اتالاصن@تيدا@كديلاالايةلش:عتاب@لغا

بنيعا@كحديث
بنعراتصاقال:أمحة

لبىله!آلاظتابعااط

()كنررالذيئيففأن@إنالصلايواءقأنجناحعليم

مماتجبهتعنزا@تهرضىعرلىنقال@اناس،أءقوف
فألتمه.جت

وسلعل!ا@تهسلىالمهل@ر-
ضلإمحهااقتمدقدقةك@نتال،ذأكشم

@

ا.!اطقالإا،،،رو@اي
تزاخطاتر"رحمهي

الحدتافي

ن@دةا(كفر؟الذفي3يفضأنخنمغ)إتريمة@ايمالآبةتفب@فى

مخرجخرجءذا
بعد!@الإس@@بد.!ق@ف!الاي@،فت5لش؟ب-إل@لغا(

ظمكزوا-إإلايبشونااما،:بلخو"،ممئسفا@لاتالهجرةكات

حربالملأحياشاشو@خاعة،ريةفى@أو
سا،لا*

إذاطرثوا@وأعله،م

"@لغابى@رظ@مخرجبم
أد)ولا/ا!تطلهكفرلهمدلامصةدثة@

زقال@ربانجماؤ%تصمالىوكقولهتحصنا(نردت@ن@غا.على@تاتما

ينسماحو
جنا؟

5الايةم( 0 1

ومن-11
سلإوسلماظهصلألنهرصرليقرأأنيهد3@نأياندناث

جهعل:@اشصسالاسخفادةجل@ذلكأفىعليقرلنمنياترانما

حر:أبىعئقمحد@بخا-لمياا@@1)
منة

س
ب

اك
ت@بابب

انه.وملوصل

ش@ك؟منكلر@محابولاشوململلديثكند@نحى(2!@
انظرتفبرا

بن

5لثصكثير- 4 4 1.

5اص-!3) ،
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سيئومزباكيهد@لتا
دثيخات@اهثفىقامع@!)قابفىله

قالت:عالثةعقللبخارىظالألهويخرهما.

وسلمعل!اللهكلا@هلرسن@؟.
لءابكاشالذفه)ءسالابةص@5

فىافبئفأسامتابهاتوأخر@لكسابأممحك@ءتآباتمنهالااكتاب

قىله-إلىتأويله-وابتغاء@لف@تةأتجغا.منهنثابهفي@عون،زيختلىبهم

وسلم.@ل!على@لنه@ته@رسرلقاللت:الألاب(،أولر

حمنى@لته@لنينفارلانكمنهماثابهيتبرنللنبنرأبتافإ:

ممنيرصف!
8

شىءمعنىلانو-عليهدن@صلا@شرحهذ@كءإلمىومن-12

إساد-ضةيخرهى:@زءث@أخر@هإلذىقىاجمهأ:ان@بترمفر@اتت"

و@دوبلقال،وسلمعيهاللهكلا@تهلرسعئاطدرحاسجرأدء@ا

آ؟-أفى-
متهرهيبلغ@نتجلخربفاأربعين@فرأ!فيهى

"3

عنسعيدأفعقأيفادثاطام@شدبعيهةأحمرأخرجهوالذى

لخهاللهاللأ@لىدرسه
نجهيذكر@لقرآنمقحرفكلقال:وسام

سيدأبىعئوغيرهما@يخانا!أخرحهلذىو؟فو@لطاعة،3(ت@لثتت،

يومنر@عىإتلم،وس@يه4الاكل@لنبىدء@اطنف
دنيقال@ميائ@

@فب@بلغتمل

ل
نذ.نامنأتاماولودنيةبلشملي@اهلحومثفيقالكىيخدن@م

@كأحسفبتهالآتاناء@وما
لهترفذلكقال:ونقهخصفيقول@د@كقيمن@ح

لاتئمدونن@دعرنالعدلأرشطؤق::وسطاأمةآجعناتعالركذلاث

ان.@رالرة@@لتفسير-كتابى)نظر@لإبئ(1)

1ص2"ألاتقان(3) 9 1

"@ن@مابت@(3)



عيلا،،1رأسهدبالبلاخ
ومن-)@

لايظ@الذ@ل:@لز:سببعنهيمفاف@اليانذاك

سالزولسببأنوذاكتقدممماشن.فىبإتدخول
نومايم@منهاء

يمنومالاهتقربأو4،نعاأولمو-يه@اذصليير@هدخزللا@ك@

إماوةأالأولفى3ابانفعلللرنرءةإحاالة:لقيهز؟4ءقذلك،في

فى@نافى.قفعآ؟للرفزححملها

أح!و-!عل!4أناكلىقىا4تحتلهدضتيمما؟وء-الاول@ما
س@ر:فثا@

مننماكنبالدخولذ@كشليخهكئيممالاوصضا،نها

يمر-عايه4الاصلىإلبهعالمرؤاالآخن@-3@لة
@

لامجالفماظ

منولامر6ت،ةئى
ىأيخل--بؤ!عقأخنه!التى@يم@بلالم@

إبةالعحامئراوبهعرثوإن
مروباتشأنهء@م@ذارماعهم،2،إلأخذ

لو@لا@.@لص(1)

عهفىقيعليهوثفت@لن@(31

م
لإعاءامثرصئاقئنفىدلةا

عالمرف@حكملروى
5

ث
أهعد

@
د@ءقار@نبم%أتالتأنمذا

أننودتم@لتهآالإسرانيياتبالأخذ@قفعحر@يهيناشا-بةال@جا

"دضة!للردصجمهرتأنأنثرهدذأ)طاشرشاأ@يمد
ط

د-
@

تحتق

ءاشششيزعلثردمماأنبحرأه@@،الإسراليلياتنخك

اي@ىالمروإند.كأبأنثناءالا-مذا@ءلاعاكتقتف@المنحمفة

فبملمذا@4ؤةللرأ@لامجال
ا@يمولآكأنإ:أست@إسرانجا@حنىمحن@با@@

@فى:امتوإفالهقي:جبكافا،:6مئاالهكذالفاشوخكذاال@ا@إ

ط

أوبةح@@ل@منابةر:@وسثرفحى@المرفرعحكموإعلاص@صئا@لفبرل

-

الأصءصافىدومرلا.من4راوتن@وإنحتىبلعنهم،بالاخذالابعين

أجا@ؤت4الاسا.إتك:4ف@هلاشهةظامرثكا*أففسهمإصرانجلبن

الهلق.ولىوالهللقاممذازمافناهشضقلناقداثت
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وسلمعاب)لنهعلى)ديه@عالمرةحكملهفإتأو@لتابعيزبةصحا.
(1)

و
)لذ

هن.@عات،األمرةفىلمك-وماينممفىفية@@ع@أ.4نغلهنضد
ح

4أنعليذك تأ"يخر:أ@صفةمذ:1

مم
ثبأطعارممحرفةفىآاءا

دص@*@ا@@
فا(شطرفوصيايكتدريهقو@ليرطى4مقدتفىح

موضعفىالمراسةمذفىاللهشا.ت.
منبهألقخر7

ضع.الىا@

أرانائمرالنزولسبذكرأنمرحالعلاصمنايعنيناوالزى

@اتقدم،سلكفىنضأننها@ايم@.ت@ه،أشسكاللالف@ان@ثتىء@

ول@لزمببلمحرتفاندغكلفإتا-بئوءلىجليدآ،مايصفومنها

خاعآءتلونآن@مر
"

الإتقانفىإسبوعا@الدطضعل!،:زاطلمانان

@لقرآننزولمبرىت-ا؟ل)ف!@لت@ر-فتالميهدآناجماإتراندمذ؟

وفىما(،صوالأوواقه:عقبنزلوقمبح@.الزطقمف@ل!@:عل

صانل:-مذا@ك:ع

ىمجرلجريانههنا@لفنتحتضانللا4أةزاعمزعمالأولى:@حألة

ا@باحئة@@ةاطجهمحرفة:منها:اثد@لبلذلك،فىوأخطاا،اتا

الحكم.تنريعءا!

@لسبب.بخصرصا@برةأنبرىض@ءتبهألىكمتخمضونها

نإذاتخمصه،علىالدللمويمهعامآ،بمرنؤتالففلأنونها

سيخميص@كقصالشبعرف
صرردخرلفإنصورتد،ما@كدا

ة

@لفافىعايهالإبهلعح@ء،؟بالإجتهادوإخراجمهاقطحى@لمبب

ذلك.عرزثذمنإلىولا@لتفاتفى@لنقربب،يهرأبو

وحكعه؟المرسلعفةذلل@@لتابع@ينء@مروياتإعطاءمعى)ا!(

ير،.مر"
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يم@لا؟احدىقالال@ال!وإزالةالىىعلألىقىفا:ومم

@ع!:@ثتبقأبنا@وقارلها.شيا@ووق@هاعلى@رقىثرونالايةتض-@

@لؤآن.معاقكمفىىة:بق@لترولشبليان

ةعلىيينل@لنز؟ب@معرن@:4تب)بنوقال
@لعلم@ف!الآي@،ام

ةالأخير@لفاندةن.@@لخ@دبهرثمء.أ.بالمب@لعميررثبالشب

سمخنص.نجكتزنحةأمنكلالإث؟وإكأالةعلى@العىفهىو@قتى

بسندلمولدنجانأح!أخرجهمالكوذالإخ@صاسالىتكدآخر@مابااينم

أبتأرع@ا-@تهرض!لعانثةيعنىقلت-قات:بر،@كابئوة

حغفئاللهشعازمن@روةو@الحفاإنت@الى.ا@تهقراط
اعنرأوالت

ةقلتا،حهصفيثا@أرضل!جناحة::
ش

يطوفألاج@احأ-ماعلاقه

نتعلإ؟أو@تهاماعلىنتلر؟إكاأخقابنياؤلتبىأفقالتما،"

وبهما،فبحا:ألاعليهصا:ة
االأنصار؟أناساأشإغانهال@

تجل

كاة@لق4@لطافيدإةيهلراانواا؟يبد:أن
@

ا
تو؟الالم@عندرنهايب

بسحىلهاأم@ىمن
ت

لر-:لكت)ضاط@ارة.@رس@"لمفابابثاوتأن

.4علإاتهاظه

صا
فنما"أنتحرجإناكالتهلصياتاوانه

ةوالمرو@لصفا)بنرج@اعز@د@لشةإحمية.ا؟فىوالمروتنضفابأ

حمهما!يعاوتأنعل!احشفا:تممراأهالببتفن-الق@اسثمن

بهما.@لعاراتوسلمعيهللا"الهلر-.تتر-ئمعاثة:تاك

يدعثنحدزإبر،
بهمااث

فعى،@كقالأعصر.يو@دفعومنها:للا".رحمهإطى@بقالثم

محرمأ...،إدأوحىيخماأجدلائل8كافى:لهفى@معناهما
ل@،

@لآبة

9بطمافماايااصئر-@ابئتسبرأنظر(1)

1نعاما،سورة(2) 4
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ى
أ

اتالمصعااتأنمه،.؟ءعا-احا-.@اااأ-مااءا!-@كلا.أؤيما
ىا--@ءس---5-

لا-يمأنهءإةضلااشالآ@ناقنةالإتةءا،الىاث:.
همفماحرأ@لاا*

اه.-

0أ.أ*-.

،

1 لاكاا-ؤ.لااط:وكأد"لا..ةاأ.أ@ا-.1
"

ا.--/"
م-و@-؟ر.صر@وءلا-حط

وه@

"فت
@

آت"؟
"

إكلاانماد@والغرصغا@*!إم
علىوالإباتف

ووالدم4"المبمنأحللنموما@لالاحرأم!:@"@تعاقمةاطء:
2
م

ير:اط+ت
للهلخيرأماما

إئباتا@قسدإذوراسو.ماحلبقصدوابه

لارو@أط-غايةىوهذاالحرمين:إما@ا@قاا@.اطإةحمباتلااذيريم

-

شا
ا@رماتح@رفىمالكإمةنحا@شت@اا@أداذإ"!اث

لآ.إلإ:تهفجما

سكا.وص
فة

إصم
ةؤتالمم@ي@توباللايةقهإ@ا

انمروا@ؤا@و@ا،

@فى@
فسك@،ا،أألرالديهقال@الىث@ف@أنىلاالنىؤنهح@ابىبنلهالما-ر

سب@هجنتعاخة؟عل!شط
)ء62ولا

"
رحمةلتهر-4

منا@س@تاندن@صهذهمنأح@@فىصأنت@فندرأيتولسعة،

وبمأ@-5ي@ا،د@اإنيتإصا@اص
األى@.4ات

@اص@نةدياتجموهق:

@ءإ"يالتضءأوت!القوآن

يإلما:نا@و@ذا@د@ت
انقامافىتات

أع@والله
@.

هس@(1)

الأحقا@71ة

تةإنحط@82:85صاءتالإتقان-أنظر(2)
محب@حأت@ر:

.@بمندءق@اتمآنج@أبنصوأ،@-؟المهرحمهايهاإاتأ@أتحئ@)
إتها

لىقأد@تعالدتهإنفتالتمروانخ@حينجد@وا@إققادالجينىابن

يهرأبولستخصاتفتفنجلفهتوإتحا،أياإرتر.-يئالمؤم@أملإ-

قإلآ=آءتهماالمهغىأبىيهر-بئحىعإفضالعنهماالفهرضىعر
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ا@القر@@بياتإفىإألم@ةإ-

ات:
لأ

أ
ا@مه:@

ة
@فهاقيهص

أشز/بيت.لما@لةيان@ن

@ا@اطئفكيفنديئ
ص

5بالععل،ماجةزتجمبانا/.ت
10.

لم

ر@حابةتة
س

4الاان

إحلنتبأعرعيم
تنجال.لاقخن@ا

أ

الا:

بعنبذلكريسخغنرا@لقرآن،جمجآنفمهمقيمنيفهموا

ا

!3نلأ

ولاأ-دك:مننمتفىاماجعلماقهعنه:المهرضىبهرأباإن=

أطفزلىن@:،كر@مةرحمةإلالد؟نى:محاويةجعلم!ولا4للىتملمن

ر".ارحقد:5الد"3ط؟أثالد؟لوتالالذىألست@رو@ن
ت
لمش-*"أ

ا@وص.ةقاأباكصلمشعلبهحلىاللهأ@تهرسوكتا*لذىأئميمينإبنألست

رس@ادسلبدؤك@نة!أنتأ@يامرر)ضه:فناا!.ضض@هرضى@عاصة
ى

نكضتن:فا:فىقىلتوايهلنمالتشمانيو@نا،كذبتعنهكذأالمه

ا*ثم
حتى"ءبادنجعل@ر@ابابأقيحتىالمبرعننزلحم@مروا@جب

كل.أ،انمرف

قاط:5ماأبنيوسفآخرءنرسخ@3خربلفظ@بخارقوروله

صف،اءرغئسفيانبنويةم@(استعصلهعلىا@رجاكأان@كأء@

بنيدينيذكروجلىعبش@
لهلز.ايهبعدللايابع@ث@بةمعا"

ضفخذوهفتالثمئانح@مااللهرضىبمرأبىبنعبد@رحمش
@

يت

في@أنم.ىا،هاإذ،مرو@نفتالعل!يقدلمحرافىأعهااللهرضىعانشة

أنعدألكاأثلوالديةقال)وألىى
نخلتوؤ-@آأضأندف

@لتهملارلجاباطوراهمنعنهاوضى@لتهزاخحاثنتهاؤفى(@@
جلعز؟

1أقعذ:أزلتعالىأتهأنإلا@لض7نقكلسئآنيا
5 0

ا،ه@ه4اكأكنر-تفسر1اظ.
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@@تتيرهفاف:فى@لقولاكافناأ-فى@لقرآن؟أتودلكوصلمعاي@

من@دتبين
وا@لعأمن@ات،إلىيفتقرالف@نحرب5أربم،3مذ

الذىلمثكلتقيت،:!@للى@كاجوالم@:صإلىفالنى@كآج

ةلأ)فارملىه@دالاش@،.@فهالىدةءأعتا-
لها"د

ط
صا.ح.@ا.-

1إتثويممغاتحهايصحياه
33.

ومن
جمبعيلننفسةفى@لقرآقلب@طأنهكيئ@ا

نياغا@لذىدذا@ك

منث@لحسب،؟ذكمنيسيرقد؟ياز
فى@لقرثنبقفماأنينكذلك.@@

لامانفسهاقرآنبيكيتاوئهاواكبد@لاتالمغتقر@لقئذلكمن

ئاأنيمكئ
@نعتها@؟أولغ@لىةوإلااص@أن@بباولا@لعتحاللغة،

االإجهتفصلرمشكيح@
اطجوواركةالكلاةفرضفىجا.الفىا@

منذالم@يتلئئنتمنها@ألهأراد:@زتعلى@ر@هإيهاوما

@لتىالأمرر@دريدةعنذلكإلىوساعل!اللهكلالمعمومصربئعن

نمفبه،ي@تا@أنعنفضلاثرءا@حتلولا@اللغةتاقننلاءممن

@@ه%@لهء@@صشهانبياتإلى@رجوعمندلاةنثم؟

ن@.3لأثاللم

ةلهرجبما!@وركاال!
أا@ركو

أليماسكثمالسليللىنآ@أحياال@ءإييم

بال@نوصاع!@ا"صلنه@تبرعسبيا@علىوأخرقوالإسثراح،

إأمردح@ماالا@@رللأمتهءت
تحالى.4أ"4

@ت@@حمهالف@بىتالايهزرأشاذنانؤيدفإنالنم@
كلاصعلىأخن@يما

ق)؟ولا.أظناللهرصهاثلاشا:لثإذ/بئفىءتمد@تهخدونلابنعارة

علىو@لعرب،وإخةلشالضتنإت@ته@"فيبمول@يثنخ@كلابئمع

دانهمفففىمعايهوبعالونبفبمونه)كئهمنرف@بلاغ@هم@ماليب

روقىأيهه
علىليلدوأتربا@.11)

لفة@زصب@@م@اليومتاهدهمامنا

9؟.8صنخلد%مقدءلآأبن(1)
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ل@ث6اصعا
صاءمماكرة،،الغا@ءا.هنيأنا.ءق @-..@

ا-.

م؟بلض،ممباة
سي@لاالفهمإذ

افةمجرحة@يق@
طبر،لابلسهرما،ث

تقاسبلآخدعقل@ةهة:@لهلإونةأنمقسنهاوبجث@لعافىعنيفثى

مونجعههذالي@ىبؤيه@مقالأنإكي@يافهتأوقوء@لكشابدرجةع

يفمحاتم!ابنعدىئنمق@لبضء@يخمارو@خثمزناث)بقولوماث
ء

منالأيضأطيخط@مايزينبواشوا--ضالى:،:كلوأترلهى

لكئصمةكلو@كوفة@دقكتهاقوه@ئجر،...تالاسود.الخيط

خلد@نابنعليتقرمممنومرقنيبةابئقالهقدقال:باختص@رئم

يب@فرمنمافى@لؤ2نبجلاخالىرفةفىتؤىلا@لربإت8بقرون:

بعضعلىفلكفىيزكأا@بعمهاإحابل@تثابهو@
ر@،

ابئتوينكم
قالحيثبقليل@دابتهةعبارتهبعدفما@ورد؟بهف@رعبذلكشروو

نهيعرو)@رخوو@ليز@ناصخالمجمل،يلإنو؟عهللهعلى@لنبىثبم

اوء@يرهفئ@جابه
لاأ3(مقهمنهاالحالمتهتكىالآبات:ولشسبب

انسافى@فةفىخيهميملانب؟بأننهتمر/جأتوهف

لألىس@قتفإلىبحاجةأ@لا-يانمىفىبماأت3باربلت،فتهم

3،وعلبهأقعلي

اءوذس@@كر@لملسوالإفىاجةاطأيشآمد،@ز@لجه(1)
بر؟

@@)لرء@نيهاح@ثان@لتا@ة

مالمعافى@لقرآنبالدبةو-صيةصلى@لده

بدرىلاضر:نمرنإنهمثلأ
هذامفافاينامباف@@وبلفه،

وافح.مو؟

.8صقخببةلابنبةالاجمربلى@@س@@(3)

مانحع)ا:نفى(3)
خلدون.ابئمقلمة

.36كم:اصر@لئرون-القسيىأنظرا4)



محبا،؟قأرفىظا-كلىذءأتؤيماا@ته4رحيأصاذناإدن.ل:

@ةضبصيكصكلةةا/::ه@ابا-
ق@ضم@-/1ت@ك@بمضالىجر@لىد

اط@أ@مافاا@نوا-@
سمايخهيتهبأ:العمرممن

ق
أ

@مابمرأ!حارثإ*

ا،
مر

يافى@لسةإلمماأيضأاحهاإطت@طاجة@ضرورةمدىرثبتفض

ص@يتلما
أعلم.واللهانا@قو@

ضهو@نل.وأسبابهالنفسير@قد@رهفىملنياظهرسولطضعا@

4مانتهايابلث

@ته@حمهتت@يةابنالإسلامصي@خ
إمامقرلمن

أحت@لسنة
رضىبن

لبةوروفىإد،إتلهاليىرأمزتللالأعهالله

حم:والما،@انف@رلأ@لها)ب@
ذلك؟منلإمامأد(وأن@غازى،@

لهلب@ثة@اس@الأمورقءخ@المرريكا@بغاأتأ@حابهم@المحققوناطتا

@لامالإ-صيئكاءت@فاد؟للرايل؟عليهااب@غاإذ@@تصلةمحاحإفىكأسه

أ@ته.رحمهاإبردأتأصاحب-

آخروجهآا:شطبالإماممق@لقولهذ!تفسيرنىمنابدكو"ش

عو
علتعقيباجامعهفىيقرلحت@لتهر-4@لبغدادىاططحبذكرهكل!

مقمهيخرئةللافى@اثا،حذ:فىنحموصةعلىيهبل@)رمذالمقايفون

فيدا.@لقصاصوزيادغناقيهاالةعفعليها@دم

ي@@لصفلآولبسخجماجه@قيزإما
الملا-فىتكرق

م

ؤق@لتفلسبرقيوآماييرة،آحلدتغير@خاردا@كو@لنتتز@لرت@

تفس@.فىأحمدالإمامفالوفدصيدنبئرمقاتلبو،ل@ئحابااشهره.ا

أساوقالا،قالبمفيه@لنخارفيحل@ه.قلكذب،إلىآخرهلأضء@@ل@:

إقلب@ه@صكتكل(فقالمؤافوأصا@@ببمقاتلكتابأيف@ا:

ص@ب@ب:-.س-@أراز-ب@كشف@!@وقالخاب،@@@أ@لإخ@ءتوكن
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بىعتهبةعوسىحغتق@أضحء@ان@فيإلمض
ا""

5 مع@1
بحمضلمقفحدكلكذ

مذةبثلاه.-@الجاما؟
ا

ثو@كف@@افىقداعلي!اوهاخىأحمدالإعامكنأتحال
"

ارتبكل:@لناسوأخلإهأصحابهمحققىياةفمهسا@يةبابلحأرحا

@ا@ت!2لرباصفىمد:نفهمورواتهى@@ا@أء،ؤت"روووأ@

المنصلى.الح@ةأوحمةصانجدللص@"با*

النبىعنالمنقولجمغفىالتث@كيكذاكمنالحاماتيعزلاءوغرض

ا!@كجلمنأنهوبظهارفى@لتفير.سلمثعليهاللهكل
ا@ذىلاقبةعنرع@

جزهبنلديخنقدواباليه@ن@الملىبنمرثحتىأصافىله
عظا

ع
يةالأ@.

صحهمأمرثخه4
عتيخرون6سهاسكلتد؟@ن@م،يانو

ل@المقكخاه
ن

نم@.وظ@الت!نح@لالمن@،خا)،إبت.اافالإعخىمعالهاطىء@لنهمشقء-

دالرفىنخاحر*خ@امم:زلمومننفى@دنر@رنالأ@فآما

بتلانخاججميعا،@للانفتلإتلقوا@اشركارغمنسنتهود"مانجصدعليم

4أصللا@

ت@عنوحموااروثنورعنعرامت@علىالنربئن

شادأ
شادئروئض@سحىكا@باطلا،@لورا.أيم@همفىحقفىعارحى

نعمضلالا،غيا:رةوؤ@ا،آدا@م
يهه-ليلا.@@كا؟

ا
وص
)النيهذد

ح

"
بلسنة3صيارأعالأموأن@لسنة،تجلىكت@فا@لتفيرط

نتهتخهازىو"ءب

ءن
ئح@،

ب
سثمأولا@لفط@لحدالة:كلههمء:،رعرها@تب!@دخ@

ىلايم@مجبتناياسقيهاالمروبات:بثكحبخاءبرةاتالح@لعلم:فرة:

كذلك،و@بماننالمرويكء5:،بمضمحة@فىيهبهميطقواأن

ها:،و@لاهحىتأصعنححمعيالاينفعالميئ@لنهزصكلبر@5ا!اكهاث

@لعظيم.العلبالمهإلاترةلاخول:ولا

أ،افى@.وثحفجدهاماثص*@رقا@زرربب(1)

خاتمته.والإلباص



فىيثولجثأملأيئثحدألاستاذ@لاحترأسمف@لىالاخروتوتها

أنهأعنى@تاتا،لبابمناأنكريلعلا.ب@ى)إنالإصلامنجركتا،

يمأة
ر

ووما%ورودصحة
مااثأعنروى)@لاسث@فدذ5@نه*

أ
أنهأحمد

5المغازى(ر@لاحم،و@@تفير،8لها@صلثلانة"قال: جطو1

ا@ته@ر@الإماممئ@قالة@م@يعلنعقيامالإط@فىكتابيقول

و@بستوللاأصاالنفسيرفىورت@لتىالأحادبث@نالجلةمذ،)رظا*

ق.
ججر

بعضقال@؟هل@)را4
ثم

أنه
ير@

تالمرةثالاحاد:@
@ثب@الن@@!@@

ها،نجلانكلروجهفلار@لابعين@لصحابةعنللنقولةالاحادب@لفير@ما@

21@يعها(1.تسهكوفأعخىقدش

يمي@أنجمبلوأذ.
أحمد@امال!بررحوبميردنكفهفوذاك

يفهمآتعحيبرداريةأيةر؟بالنةالراسعوعلهالسينو@ههها@ته
ذلاث

ا@آخرخسابولاب@لنهرحمهالإماممتالةمنربصيرةنصف@ذ:

شذللجية،أ@حالحةالمشدةللرفرضاتمقكنائفةمسندءفىقكله@ام@ل!

أالإسا؟ممذا
إ
ا

@لتهرصولسنةفىئنعلبهيفئمجتانجهالةتيما@
@سل!

أ؟فضلاءتأصاغر@اللاءلايصعإتا@)قدرذنكمن
ر،،إن@برهم

دع

عنهلمحدثيمرتأنعنك
عالهسحةفىالإمامأمثالمنمرالاكبرمق

@بت*خر@لثاهذا@ل@روابةلوأشفي4@لتسدا.ةووفر3عصروتقص

أسنىة@ذس-معروفةكغيرهالمجالهذأفىوطعل!اللهصليست

مفر@ةبع@ومارماقلهالإمامحأ!عمرفى@لسنةفىقيصاصنف
ا

لها

ىلنتميىكايرتحتنحصوصأأويهابابابآ.الأءابفىالممنفاتأكغر

ه@لناسأيدبيئ@العروفة@لةأكثركتبمحلىإطلاعأدقولرلىذلكءق

1صنجرالإسلام)ابم 1 0 3 45-

4عى2بمالإسلامضحى(3) 1(.
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تبص.تسابمفى)دذدسءقماوعلىمث
ب

ت-أ؟
ب-

ا:-وا
ث

1-
الأشت

منإذتأ-!@ا(ا@ل!أبمننترل:طىفي%وابئىي@

ثهر@امح@إشنسيرسوياتمذا@لقدكأسصرت@كفىءاحه.محثانجهالة

صو.

عس@اخفكوالصأ@ت"تولا؟ما،أمر@
لماولالف

ث@يهيرو

ضهىنبم،حمقفىمند،اروياتردءذعووأ:نفهموأةبنى
من

يلناوفىوإنما@لتضر@لعداطو@والحدمزلا.منهامافهمهعن@ة@لصلشأ@ةإ:ا

محن@ماؤثمهالإمامعنذلك
عرفت.كاأصحابه@

الىغمعليوأتثاإباتاهناقصرحقيقةإذآعرتنبمزإتفإن
هذأ@لكلعنهءقنقتامما

م
نشاء3والمتنرزرنإيىلماق@نحالف

عهالمقرلهجمغفىك@نت@من
صلى

آكزوفى@ت@فسير،وصمعليهالله

إاننقرللإلإنجالات،مفوأ@ثالفى@لقرمخهجيهحأنهجلب@لعهدنا

م*نأ.فىانجنا@وإكاالاحلى،لهوخهقحل@ص.علفاقاطةالترينة

أنه@حدما:
لهلمفاالدرحمهالإمامأحمحا@محققنفبمعليإط@زعهخ

صاحبتقا6ء@الإصلامخرفىيهابنحهمذا@كبئبا@-؟ةا@يمانفة

الإنتهانأ
ا"

السلامةعلىالمتهالاهذءشلحملولاا@لتنهسير،ت"إلىيتفتأ

هانفسيرفىص@كأ@بل)لتهةرحمهالإماممثقمربهنرالهدى@للانقين

عه.اوردتما

منماظتعيهل@إبهنجلا@مثلطلةباخآأنثانهما:-

4صائفةمد@فىنقلفتالإمامأن
@

صلي@لبىعن@لابتلق.@ك

دونلمنعليهالإطلاحوتبسيرذلك،ر"،علىفى@لتفيررصلمعب@ت@@

غما@عليوقرلهلهوتجامفهذلدفإغفالهكئرة.بدرجكمذا@لباحث
ف

3عىمامشنظرأ(1) 4 ش5
@لذكود.بهيها
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وصةلدكاننإإليقالبما-
@رلثدح@ينعءا@لقمد،"

أثنام:@فى@ذا@بعينه

كابيهق4إشاسبقتد؟حقيقةعرفتأفرلفإفىذلكقإتإ@

المذ@
نزثلنفسه،صأىأنةسيرين@

موضبمااص@ا؟ت1مزثفىصرح

يرىأنهفى
ث

جثساعليه:أتهاصعنه@لتنهسر@نتوا،كن:@رت

صلي@اشبىمانقلءتيعى)ومذا@لوع.لام:الا-فىكآبه--قال:-

4اقءإ

@لستةالمحجعفىكتب@بأثفهوردتفييربخيرفى@!-@

يرآ(دثارناعالقعاص.دوزأد

ا*@ال!ضحىفىكخابهوقا@
@ا@-عنماروىها::

عليهالمهكلىل

@ى@لضق@لذلكفىو-

@
كلى@لييمتاصا:-!قاأخبالآعات

إياه7قعلكد،إلاآياتغر!@منسيئاينروعع!)لمه

جربلى،3،1ء.،

.34@ألمدكورصبهأفخاركتا(1)

ر،الأماةبينصا@اشونينيمت!2)
عا-@لة:ال@@نلأ@لتءت

سابتهنى

عره@جهوعى@الخا@ضضعلىمحناك@لفرزإر@ر:مبئبأنق@افيش

جمعثملبحبت
ساخما،عليه:صلىاظهعنهل

@
ة@فمااتفق،ن

ةلحسبعاى@لصسجتمر@للرسكلىم@نا@قلة@إرلدغنىوح.
لىقوفيوتبما*ا

زعم؟
اشاذالى*

@نه.رحمهندكخرر@لذمبى

صثاكةحديثأتقدمربدءقمماتجرعلىلعلكثما38اص-(3)

ح@هاإيى)شنداي@

ش@بة
ر@طدب@م@قء%كلفى@راتهغريبر

منولمحدغيرقاله؟
و@تعدبل.رحا؟أهلوأعللاملفاظ@



اطخ@ف@ممك@علعلى@حنلداكأرجلزللحملا
ا

"ا-

صبالإمامترجهءطصةفىمغالمالآحتىأوالفهمفىخصامجردوجعناه
أته

صلىأتعنها@ن@راء@تفسجىجمغفى@رجلمنوثكيكأآإنسكلىلاكأ@ه،

لآالملاثلنهمةتفهماكللا@الاوإش@لكلءيخامقصفىتلآرعا3وعل!

@ت@@ر@لمراب:الخطامقله
حال.صعلي@لقمد@ور@مز

أجهإ@لفسير@لنسربمقأنخهل@مذامنبهانخرج@لىوالخلاعة

ثاماصوصامممبهصاى@لته
أن@ظعآ،للجيةبالأصانيد@لمالحةعهبت

الجىبهذءما"نىأن@ملا،؟عقعنلأنصدروضلثلةفريةذلدرإنظ

منبلرصواكء@الفعيف@ا؟@
لاأصا@لع@ابن@.@لذىا@!علموضا

لتنكهذلكيانفنئالإختلاق.أ@لوضع.صثلنثأويهفأما@ق

صنههإحشيربافوسلمعليهاتهصليمائزتشأنأنللواضعمنت-إ

ةأدفىبافىآجزا@لسن@ئا:شانالمطوةست@حزءأءت
ث

تمخمةقف

)بقية@كلىكأ@فة،؟فىأوقاتم@رتةأحاديثسكليهمأطهاترضوبهأ@حا

بمبل@واثم@ل@نة.
خ

@م،:إلى?!ر@بد:ذلك
خلتيتائهمازال

جميعنعثر@تدوينإذاكنحىسلفعن
@لسنة.طيهبخكا

أ.ماي@@لسنة،الجابءتمذايع@و-اط@لط@ىنءتثم؟فئ
ر

أنومجا،أحرىأباعررصما@لتفسيرفى@ساعية:ألتهصلىعه

@معب@@لناسوركب@لفتنةأئيرتيئيدفي-والزعاد"الرضعمنيدخا@

@لناربخعاحمها.؟مادخللوالذلى
مىمعشمفى)الأصابو@لنارنمه.

تاريخإبتدا.حدد@لحلا.وقدالاسباب،ذات
الةفىأرضعنثأة

بنىلةد:أو@خلف@بدالأمورآلتللجرخبنلأربعينواالحاديةباخنة

رضىمعاويهأميه
)بمرمقلبعدعنها@ته

وجهه،اللهأراصديقكرميكافاء

@طلافة.عنلالجقلهوش:



ففد
ترزع

أ.علىأسال
ر

وسيعة،اتج.ضرئالإث:ؤثإلىكذ@

ابتةةلاشيا@لجةثلاثهمؤلاء@منفونةىو@بتءقوجمهور.

لأييد@ن@ها@لعقلى،وساعلجهلنهصلي@ت@@رسولعلىت@لثض@أصنمر@

سول-رإلىينسببما@لأيليسانمفأتنمؤثمآويرلها@اياصة

جة@االخلةاسه@لق@.@إلة5لهلدللةعالفأنصام:4طأن
ط.ط-..ىى--

."صى:واعتتا*له،@لة

وحذا@لنثديدتنواعدة:صهر!اطفىكا؟@ء.أ.:رصص@!-4ثزال

@تهضرلعلىوجد@اممتبفتدوإلايثأط.-فىالىضعرإنما

اقا@إ-محليهنلله
أج@@ومنوسلم،عليهصلى@للهنهلى.حقذإك

)ءت:@-:4محر@لللاءإليةذاك
نأمفعد:.فانج.ستعمداعليخب@

@ا"وا!لمزة@لع@@اضبىعليهالةثا@اسارا
م

هفىوقتلحادثةإلاذلك

يح@عن%م@لافى@عقابنأخرجهدلك،(وي@أشيها،عيةكال@

خص@!زترحا@تو؟ديخةا،ميا@ءخاعلىالا@نىحىء@ص@تال:-

إقفقال:-حلةعل!سفأتاموجره.يننلمالجاعلإدفىضهم
"

@للهرسول

ودمان@*افىأحمأنفىون@هذعافىسلم@@به:ساى@لله

@لضؤأرسلخطها،نلقءان@ارآةتلكعليقنرلانطلقثج
كأع@ولإلم@

3فقالعلى@@لله
د@ه،@محف:اب

ن@@إنحو@فتال@@ر@ير@لحم

لدغهفجد@ةنج@بالنارفاحرقهيخةوجدتهرإنعنقهناضربجا

أة
كى

وسلمعليهلنهصقا@تهرسولقالنلذلفبالار.تهفأص@إتش

@ر!.!@مننر@ا@نلببت@رأش@على)مىكذب

@ض@قطىوقدذكر@اب
االأإتأنى؟منانفةعااصلن."."

ل@والمعى
كأع:@لوإنثه@عد@لبرتفىإذرآتيلانمذاجأنقلابمت

أخذيطديخة
عسفىكرويخنثريثغ

1ء.(2)

1ص(11 بعدم@ا.فاك@4(2)ومابضحكل.1



اللهد@ته-@رسرلعلي@لرضعثساةتاريخإذأحدد@لعلاءنقول:

4@إ
)ت@،يهرنآنيمكنلاوظنىتنءنا@لشة،تجلكو@فلئرلموس

@نأ؟سواهلصاجهلمجادقيقأ
ر.@لفاكوجثمنكانأم@لثاةيرضه@

نيتاريخاكنهذا@انفإن
@لقولن)بمؤ(خا،تجمعة؟اللاث@لفرقرم

سلمعليص)نهعلىلامهرسوعليبارضعسارعت@لفرقمامجتلاولبأنه
صةمعهاتتلاءمولا@لحادء،فطقعنهاينبوىفىظ4مجازةنحلهاتالدفى

لهيمنمالم@لنه@هأنعلياتجمعاتوتطورألاجتماع،
عمزدبركودعم

ضه.ص@اع@قادضاحلىسفينحنى

له،فيعلى@لعفليمقدطالمجالمذافى@لعلرآلمزرضعرقاوما

وصلم-مسيهالمهصلى@ته@رسوليعلالرضيمظ@-أندحالكىعلرالمم
مويتعاظبضوزالما

تءتالفرق،؟رت@أزعحارال*تلارل

ضلل!."@لاءاضلاغرا

إسلمعيهصلا@لك@تهرسزلعلالىضعاب@ب
وغيرهنى@تفسير

لأصحابهالحاملةأبابهانجدئرقدلكزيه@ار@غتارغحرد@لملاءو؟

تبحهم
ةأأمورلكذفىفذكروابه،لرخ@المه

إدعا@هيدغز-لدشمب@لتعصبفإنالمذث@بية()@لعحبيةما:ئص،

صىتى@رتكلب
تلب.فى-بهمايرش@رء@حىمنبهتأيرفىه

أ
ك

اأ-آن@شلفة@لنرقرأتلماولهذاوألافزا.،@لباطلمحضمر

3

خال@ححر@@امة@قلو@إلهاوبجذبمذامبها،يثد@زرنطكن(قعضبد

رسوسنة@لته
اأوو.لأ،صيا@اكاإاسمتلاعرا@ر@عم.النمكل!ح@لىله

بذلكأنهم@ه،؟يمذاهبمأكزمنرسولهوصنة@تهيهابأنذالمث

اط@د@صللكذباحإ%-.منعدوانكبر،وأعربر"أعظمصيفقدون

لاا()م
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ماصاللمذاه،مزا@ر:صرقما@الساعفه.ألمهعاإق ببم.يمم.-ىء@
باكا!ح..--"ا.الأحاكرةآفىدء-لا.أ.أ
"

@و-.-،فىط-كما-@رثع@لهى

بت/
إ..-شات@ت

@

ب.
ع@اور.نغآلىا@ا،@ل@فا،اسةأ

.قي*@أنة-

تكلعرأيا@إصجةوقكدا
لأحا-ا

يحعلىنمعاوبت:مو-علىمدحفىب

رأيخا@عتسله؟أرسببت،@ة؟@@بخ@تفس@اكءإءمق:
اط

ورأين@جميعأ،وية@ذ@ماصذلد@نيف@رتمبدوت)رجس

@ثيه،و@حجيمبا.يخعئماثالأحاد:ت"اتتج@والمثهةالمجحةءت@ر*

قاوفى@
@اء+ضةآيناك-أواثلاء:ا@5%ة

إضةأآعلرث@ت
نحمرنت

@ل@طفحتىاهاافيتاكفمقحادبثاؤ*
الىقععلافىثاتسعسع

ضع.ارأبابأولامفالعظيم.الحلىباطهإلاقوزولالولا-

عة-)افتانججا:وأما
ا

الأمراستبلمافإتالمنحمة،@صإب
لخلفاءو@لتقربالتعمب@ا@الج@فعهمي@احمقبعكلقرأناةيةالأ"للدودة

وضعإفىالد،يئحابعلىالدولةمذه
والإثاثةفضلافىالاحادت

لالد.إلىراغلأاللرا.توأسلالأءا/ينالىد؟إتداوإطبخنفاكا،

@لباسآلبدولةلى@لتبثجىالأحادت@نحتةالآيةانع@@ستألجاسية

لالمها-هؤهاخرإلىأيديه@علىمةالأ"لأن*بيا@أمية:بقمننفير@و@

لانلتى
@لسفهاء.نولكأمنالعقولإلالمنلهاييى

يةبالثموالمؤرخينعدبعرفما.@الاسبب:مذهوأما-ا

فىقيمعروفحدر@لباسية؟لةال@صأنوذاكللض!)@لتصب

علوجاهعولةفيهاسللضنف@@لفرس،كتافأعلىقامتا@تاريخ،
ظمننما؟خاثف

أعنى@لغرصذكروافهناللثالأمرىعاط@بانخهم
ضعفووتاريخ.ودولة،حضارتا@.طالمن@ا؟

ج@ئهممنطساشة



6خركأوتارة،جذرالغرسفلفىضها،حادإلهمول@نزلقينرحازضيهم

م،لجد@غمابأعاكاللادفضلفىةوثاكمنمينم@أس@خإصرفىفعكل

كذلداعآأصضأوجلسا@ربذمفىبعةورا
@لعربمنآخر@تووضع

ذاكعكىفى
جرا.ومما

بذكر@لغرأثب@لعامةقلربو@سمالة@لثهرةحبخمربعها:راوأما

رب@لاممافبن
بماعمولعةةالبرةحبعليمجبول@لفوسأن4ة

لهملاحظللذينجهلأ@لقصاصسنغلاثمررظوعجائب@لوتإخكرات
وراءسجآ@لحامةقلىبفى@لفطرية@لنزعة)هذع@صعلرا@ته،زثمق

و@لثر@ى@رخيص؟بينهم@تقدمو@في@لثهرة
ا

كفاءإليهملناسدمهي@

ضقبديامحنمرنةمبيافىإليامجمرا@لتى@لغراتمق@نهميسمعرنما

كلىال@هاللهرسولعلىأصراء@اكذبفىإلالها@ففوسوتذءق@لقلوب،

وسا.عيه

المجأ@ومثما@هسذاجلأللناسالخيرحبفى@لن@رففل!خاصها:وئما

وغ4؟ألاإلى@لم@جيحةةبسمل
اأوحين:عةكلض@بهلةمنلخانفة

ا،فوضر@لتهرآن.ةاءوقر@لمباتعليكثرة)قالهمقلف@لاس
م

خاأحاد

)@لغايةوفةيافلحلفةةلهموكأنذلك،فىغبماا@سدغعليتحملهم

ر@ربل(.كر

ثللضةلمجافاام@اال@فا@لفايارهلالإسادمنر@د@يدغسادصيا:أما.

بمبةلل@خرالىتجبةالمفرضة@و@دفاجة@لايم
منكامنعابهاأيةوالذثا

أ@له،تمقتشبإلا@زملإ-اخاايد@ليخره@ءقيادق@:@لزمقوقعسعها؟

صبمجدوااحيةئهتلليموبية
@@

يتهبمب@ي@
علىص@الرفى*@لآ!بئاط

@لعظيم.جهتأريلكتافى@لكذبختلاقوام،.لإس@ائ@

وس@ا.عليه4للاصلي4الادعولعليالىصخأسبابأشهرهىهفو



لأل!

ونعثليمحبنتم@لباصتنمموبآطس@أنهفى-@هالاحظتفلعلك؟

تطهإح@ضلىلم@"ا@رس.-
@إفت-ا-وألم@س

يم
@ىب:ترر!/

ا.ه:
ع

حمه.)ت؟
اى

"الح.ت14.او@ا@ت،،فيإ-
ميم

لأح@-ء.ا@سث

1 اك@زحالبفعصا:أضعلإت،1
من@يمص!حمتأ.%أ:.*يئءببم

@سبن@ه
ث

أوتقددكوألاء
31-@صل!اللهساالهلرس

بالمرصادلهمبديئءاتالم!عايةلكناللاحاديثاستبم@-أقدت

نفىمامنهاايةوالد@@لروايةوأعلاملآ،اد.عارؤ،الديئءقلهفافيفت

تي%@لكلتبهاتللطاين،:اطانحا@ها@
(@

ت.الألم.هو@رصرءمتم

)ضعيما،والغطاء@قلناو@@فواعةالمو@صةالاحا:افأ-

وببن
@ففاتإحكاكا@فىاعق.كأكا،%لمعرفة@لتاق1

@نيأأسأحدءتعلىا@لأحادشاعذهمصا@لتاسيوثأ@لتىالعديدقي
ا-يئولت@

دءماطهء@خزامم
@

الجز@ه.أ@-@عثا!

منأمئلة
الثبرفى@وضوعة@ا

@@شلىئنا@بدىبيننصوقبا@نمجنوالان
ريم

لةأء
مف/

بك

خماعة@إخفسيرأع@أ،متمجافافىمح@وضو@الأحادال@
خ

بحضأىر

@ا-:@ا.أض@محالاء
كنق@ار.ذإك

ةرصوق@له-باد@@نزللماأنه

اتإلى1آبرأعيهلاتلى@الشورو
ث

ا@تربىفى@و
"

أنماىور

دكمء:علت!وجت@لذينلاه:5قراقيت"المهر@مولياقيلنزلتلما
في@ته@رحمهجر)بناعافث@قاقوأنجاهما،وفاصا@ةعلنال:-،

أحأدبتخريمفى@شاث@الق@@كتابهمنا@ثديثامذعلىقيب@

مق@لافعىضاقبفىواكا،حاتمأقفيوااقإلتلبرأخرجهالكثاف،

2آةبعضا(!- 3
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ا،عنارييغبنقي@عنشقرا،حغرراية
تسج@غنعصثر

عنج@ر
ا

س@ظ،.ضحصسهنعباس:إق

5ماعارضهوقد
الطكأشه.لىأ،@

لآءاارواترىءكا
نأةعنوس

@ل@هصليعلىالقربىجببربنشبدالفةالاإلآ.ض@أسلءقعاس

4علإ

بماتبمنوسلم!عيهإفهصليالنبىإنعجذت،محاصأبنخالرسا

رنموإقسحيدوئخرجفلتماخديثقرابة.للا@همقإ،؟قريئرمق

عباس@ا؟ي@نباؤبمالآي@،مذهفىعيناواشأيمو@دتصاش@من

كيرا/بئاذنياطكرهودءا.شهأتمإوسعار@وه!ز@ف@سب
@اننعنضسيردةفى

لاأسألكم)قئأالأيةنزلتءخ@لما5بلنهنزحاتمظ
ألتهرلمصولفالوا@انى@لتربى!@و-:إلا@اأجرءإلأ

من
ا@ذر@ءكأكل

أصفي
@ته@

بسنادوءخاتال،ثه@عهما،رضى@لتهرروراظطمةتالبمو@صا؟

عض@ر@ثخعقيلا@رتخم4@ضحبف
@ودتنحترق

الأص@اث.
ه،

مكي@فإنهابجدفى@اريطيةالآ"نزولوقىكرالمحل،فىءذأخرهبقبلولا

بعلىكزوجأفلهابالثية،أولادعنهاصأطرضلذأطمآذاكإذقبمولم

كل@ثاية@@ششمنإلوبعدإلاغهاظهرضى
@

أ"
ج@
هذ.تفسيرقسو@ة

جربهنسرهابكلاالاية
ا@تهرسس@لقرآفابهاذ،وت@مةا،

رضى@لتهسعبا.بن

ش@ولاتال:-ارى@بض4جرواهعكهما؟
الأ"و@بيتبأهلالوعاغر

ر

إذتمنفإكمامهمكرو!امهمواحنى@يهم،لإحسان!با
فأضمماةهرعا(4

ضأثىوجهعلىوجدي@ت
تجيننراإذا؟شماولاونمبآوح@بأرأض@

1ص3تمر@حيفأقار@)ا! 7 للكثات.ق@@لرأجالجذ.سط2
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"

أ-

وبة:4سخحي؟

ا
@ىخم،،:ا-.

مءضا:@مخنق-بئعث
وا@ئ@فع@

@

ق@

للثوتينتنحعأثأأمارات@ثكرتحة؟")اءعلنهابدإن

بمة-إحمدإء@ااقات@الحاؤظل!عدي@@م@ع*مح@أيشاءت
ىاضن@ض

حديثا)الةروفئأنو.@ايت.فسكانلفىتداواطأفت!ر

@اشيحىشت@ا@*حهن@بت@أ@ملألشاف.ايى@ءذا
لب@يمأصاتط،1

2ي@رلالخزق؟جر،اب@@افظأط أي.شاكير.افظ1

@لم@للتارتخلميثاط@ناقثنةانئأنية:-
صح

@ث@@
ب%

لدبلإكأسذقد

قابألحانظما
ث3

يرت
جهذيانأتمإنا@دآنفان@أشقإظمتهاقالمهحمه

ا-"
1 1 1

0

0

0

أ؟
أ@

ا-

@ل@-يخأقط-تيالأد-.--ابمه.
احدتعدشالأ@

@

مما"
لهس4

انش
لم

@ةبم@اةا@:كز@بلنها،رسنكر@الإن@يهلضا؟@كلابت

ع%!@الماى!أ.-
إد@ثسببأإثجعي@-زىية؟ا@لى@15

ا
@

إزهية.اأعىدو

بخدع@لقاسمرمخ@الرو@ؤستقيرس@نرء.!@أخرجهمالكوت--3
صفا@دات@ل@ضلبلإ-

أاحى!@رجل!فامقال:سع@بن
ابئ

ب@ا-@@

ما

@فقال:-يئسا:باع

دتث
وجرد

شيناهبم:)مابسزد%من@شاثإ:ا

إن@فإاللهرحمكنجىلاشفتال:-
علىأيةبنهانرقرسل@عل!خلى@للهي

مبره
عدياذ@()ح%أأعفبناث)إناكأأتةذاكفسا-

اففىنهرآيحى

ت@لصليلةالقر،احيلةماأدراكوماالؤدراإبلةفىلناه)إنالتنق-

لف@(1)
1ص4بمكيرابنير فاا2

بى
ما.
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@ل@قالد،با@ئ@يةنربعدكإيملكهاضألف@خيرص
سم

نالانا@ش@

.50اتنقصولأيومأبدلاششهرألفمى

إلاصرفهةلاغريبحدية)مذأخيث)@طمذعلىنجقيأ@لزمنىقال

ءت
@ا@ر@@

@@لق@حدلةين

رثقهثقةوموم،
وعدادحمن@لقماإنييم

بنيوسفجهوثقالى@@أبق
لر-@@ازنبقيرس@ويقال@عد

5قا@لرجه(إلاشاللفظ@اعلياطديثهذايمرفولابرمج@ 0 1
يد

@نظاطأن
لىديثمذا@و@فافىتحفلهفسيره!فى@لديمارحمهكنيربئ

مفويذبرحيئ@ترمذى@@ان؟د@زمذى@فعلماعلىبمجرد@لزابة

عدهذاكيأفىلامناتجلد؟ق@و(@لصحةوعفعزمحردأالنرابة

خبكفثالحدثنصأن
جةإلى@رالضبمافدحد:أقصالنرابةدخ@

5

1
أةكر@لكف-تبضع؟1

ذاك9ودكاجامعة،لعةمطافىالفاردم

مرماعلىوا@جهش:وى@ثلظضوعاسروأبةتكرنما@كللبأ@

@وخرعات.@طئضلاخيونإءرؤ،مفنى،؟@ه-ضد@حد@لغرابة

ديتاطحذاوصفقحالأيهعليخ@رابن@طاتظبهفلمننرذ

آحدوعررأ.تة،علعنفيم@مماعليهعقببلبمجرد@لغرلبة،

الح@ظمذايقولجثو-.أكغرءقمن@رلط
ب@

ثالح@مذأذكرهت

فىا،أطصه)اطتروى.وق@في!@ترمذى@لق)كنن@وما

@لقا-علر@@"صتركه
م

لوة-بهم@فغبقير@ش@عن@لفضلإت

ير-إن@لترمنى
عه-ماعةرىقددفإنهظرفيهدم@م:ممنات

مض
دط

اطذ@هوخالدمسلةابن
بنمجييخهوتال6عيدبهننىبس

م@
هرئي

جربرءقأبنررواهنقة.صقال:-معهنابئ)يةءترووفىمثرر،

بتتضىرهذأتالكدأماز@(.)بنيرسف@لفضلء@بن@الاصمطربن

أوألمهاحدي@فىءخااضثلرابأ
3.
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ا@ان@ماءاو:ص!إدثكأأ.؟تالف.عال@ء@احلىثاتثم

@قا@@لوزثقإت:مجرحديث،حجاحأطأ/@بماص
م

أبكلخاءث

كأبدل!ئهمآلفحدصاأمه-دقمددحسى.إ:4دافى)ط
ولاتنقصمأ

حينا@إلمالماصتصاذءعه"شان؟ش@ألىاية-ءفا@.
س.

و-@ا*
ط.ى"

آسنةا@لإص-:@أطضء:@يهس@م!
بهلى(:لآ@ل@وأجتمعتت،-*.-1

ثمالجمامحةعاملدد*-:
ا

إضباتيما@تا:*ف@سخمروأ
م-

تخرجأ@ما

@لاد@لوب@ضوالأهوا@اط.?يئفىبل!@أشس@أقلةء-شملذ-@لاآ!ع@،

سشدلء@لكمة،الامرء،مح..اله؟لم:)ج،.ص@..ضلاصأ*.ة
س،طر@.ط-

طء.-..ا"

مانةوتينوثا6إئنتينلآشئفةالخا،@لاص@نج.إسقهمانإدافىد@@

ة
ت

سنة.تحلإنإثنتأيئ.مقهمتعون?يم

"أزيروذلك
ان@و،ثلاثعنعاكأةاق@ث.ألثت

القاانو-لاإحهوأ-شة
صم

مدكمروقأشض)@فملسن
ةألىبرأيئإمآ

@ا@ا@ى@اتمهأقاسأرتا؟يئكل..و@
آعلم.أ@ذ

أنه-يتاحتهنامحفممييدا@ركا
بىلذمث

@أترلىذ،أ@
ذأ@ثر

طريمة!إبما3ر@سو@دأ،@ضريت@ةاالتد-إيلةفإنأ@ياق.بهفال!@
ا

تجاه

@لقدر.ليلةلممح

هذاضىنجته@مةمذ@رمىا@ىأيةىليأيامنننيثاتمدحيفؤيم

@لفانل:-فالإلا؟هذاوءا@يلىدتجه،

@لعصا@أمضىء@@@إنإصاقلقدره.ينقص@يف@أتزئلى

@ء-:

آخر:-رئال

انناتك@؟عابراعةذاءآإ"-فضالتأتأإذا
11"

تجصالهمن عثا--
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تالفئرةإ-تض@ا%1!أضا@تفم+ا@ثأ@فىثم
يح

إفاأبامس

(@أ@لمبئد:*أكحمر@علىيقالشيميخ@يمه،وا@ورةة،ا@

مفاءا،لا@الآيةلفثاعاحمولأيداط
.@دت"سدبالمديةعرإءائدبر@

ا"اء"أعممفلادتيمات+)-لديث؟ضعفعلىيداطكااصة؟-أ@رة
فت@

@حتيةاكات5منرأبت

نخ@-ا
أ

ابمأحدإتفىس@ا
تسه@علةثن

لنامناق@كنهذدكأ@الإفرأء،الىضع.حمكيضإلم@بستهوضه
ا-،ج

@لا
بت

عليهألمهصلىياعبرن@تريخةبالمريةالقدثمعورةقىولفىصريحأكأاهة

ساوعل!اللهتهروبمب@دإلانيمأالذ@عليءن@رهأ@ةلبنىوسلم
قيمأوححثيه@"@اصورةمنهكرنبتألثا@لحكحبحأنححئعليبمذ

يره.لاتمنبرث

علاالتهد-@يلةفىت@با@@اكريم@لقرآت@لص@كلعلآنهذإكوق

عافا@ظىي@لمالاليناص؟سةومنضزلاجلاغةمجافيماالمع@ث@كرحالف

اتأمارننء@اء@لسنةطلدىلتقر@ثننوإخاعكبما،فىآي@أقىأأن

وضع
مثلةدورىممةأطقمنطتلمج.لابحيثإء،عضر؟ج.ثداا؟

امو@عليها@تهحمىلىاللهلد@:عن
معكمار؟3عليهبنرتبإنى.كلافا

ا@إشابمنناى@أقلاهإفىيرجعقىت@كاوه@إدواساذأت@،قران@

@لشاسة.@لعمبيةأعنئ

عل!رمالاحسوء@قامنإبه@ا@دثعلإتاطبر@مذاومنله-3

".
دلوضحأمادةط

ةرسرمئتعالىلاؤ،ضدقيركذلكفظ@ا@ناهمل@

ن@الما@رو@ثمجرةللناص،4إلاتثربنا!لا@ر:يا@لىج@اوهالاسراء،

@ل@@بالثجرةالمرلدتجلىاء:شلدتهطيبقالحيثةالآ،لؤانفى
و
ة

جريرابئوتالضيف،يبض@أية:بنهو
عدعنحمنت

اخسئبن

5ص4كئير-اءتتنسمير)ا! 3 9
ب@دما.ما
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بنضهلبنعاسبنكا@ليهمئحد.ثازبالةبن
جديأيىفنشنئسعد-

متعلىبرناملانبنىوسلمعل!ا@تهعل@ن@@رسولر@ى@@ل:
بره

فىلدتهلوآنققال:ماتحتىفاح@،اصتجمعفاذلك،فا@نزو@لؤود

لاخ@فتةإلايا@لى@ربناكا@:وماجعنا8اكت
الايه.س،

صفإقجدآضح@فو@ذا@لد
يخهو@هلىمز:زإلةفي)لحص@نبن

ا.،الاصربذلك@ر@د@أنجريرابنإخارواذأباليهة،ضيف@فأ

@المكل@لثمحرةرأن
س

م،قئا@شجرةمىنة
الحجةءضا@ملالإجماعفال

وعغفلارة"،"اذلكعليل@نأ%
وهىءافاتي@نةكذلكالخبرمذأ

5يقفىجثأفابتللتارإح
نبرهإذكانبدفبالمدبة،الابةنزولر

حبمايتفادة3و@نمكل!صلى@حياةأخرياتفىبا@سا،عل!؟4@ا!@
فالات@

خهارسوبليمة@الأيلآ@ايمأدعلىحينماتحتىنحاح@استجمع

فذمرترىقرلان؟@شومؤ@نفزاع،با*كا@سكية
أسة

آلومدح

أيهبئأنصاررئينافقفورلءممى.دوكابدولت@م،و@لتثيرالعاس،

ف@رألاةوالباسيين؟ذبمفىلمحالمحيثبدورهمضعرن-يئار*يهونيش

ذلك:-.قلمثولتىوخر@بمميرحمبوء

4-1 د@فاتحةتغلإ-فىكذاك@ته@رحمهك@مر)@تفظ@طاذكره0

ا!
ل..فق@رآىيمغريباأثرامهناجريرروى@بنوتد5فتال:-ل@ث

بنأرطاقإلى@شدهاقو-
ضىركجاص)فيإلىرجلجاءنال:،-ترا@

عنعنفاءبرفىشالىرضى@نته.الانبنحذيفةوعندهلهفقالعنهماألته

@تعالى:-@لتهلز@تفسير

حمءسق
عنهأعرضثمفامحارقتال:-"

ماكررك@لته،مقاكرهبثى.مجبهفامعنه،فأسوضمقالنه،ثمكرر

الثافة
رضىإيفةله-فقالشينا،إيىمجرفلم

تدبهاكأثأأعنهل@ته

4ص3بم)بنكثيرث@تص(1) 9

"
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ا..@.
@

@رجلىفىتلرمبا:سرت؟!

@ألإله.:عدتهيتهالببنهامل@
رالله

تمقنبريزأط
ببخهما@ظ.تجقلهدبنتاطعابت

أزثتخ.إلىقن@رأ-تما.اقأدنذظ
سلا-ا@

ا

محنموء.د:ضاث
ف"لآ:@لدا.ث-أءث.آأ@اا+إحىلءتأتء-%-تجة

ق@فىف..،كأحهااح@.
ات@مثنها،%ا@

@؟آؤإ-كي@قجبةمحاحثا

ثميخدنم(.حوإصفيهاصيجتصعحقذإكإكاي@اض؟إلا4ء@1
3بهاسألم@ة@مجف

يمعزيعفعق،تعالى:،-؟لهؤ،اأقة@ا،ص
"

@منهايعنىعرلاع@قفاء03فتة.نتالى،:اقءشا

ن،ج:جمنىسن@

افديعخينحهاتلإممااغيعق:
1 ،
5.،1

ا@ق@@صا@يخ@خىآ@الىتا1؟-2أشاة
بصامح@.ثرت

ه.!:ص3.-:؟)بتتفير(1)
ا

ا@آينأةبئءقدنمل@

-3لماءتقإكثماثراإطبرحمهذاالم@ش
@اك@!3أقكل

@
5أ،ث..

ث
ألم
جمزو

بنعلىازرتب
عنالمه

ضدفاهتاقبفلنكورتاك،@لعبا-@بن

ة،ل@جرومائةحمميئثما@%سشةإلىومانة@لأأيلم@ستم@ت@لجايةلة

قيئالتهن@@نالمدتوأندجله.خ@:5عل!يخزلإفاباالمعنىوآن

ر)ئنمات5
هما.ثزاكاول

فرغوومانةأربعيىض%سنةبناحمهافىانمصو%ثعبناد@لى(1)
صنةمنه

ومانة.بإقون@تع

الملكللاتهومالأوحىئيإحلىسنةالمنصوربنامالىأرمافة)ب(:

يسلابئ-كالما@لأمم:اتاريخوأن@ر@لعباس،آلخلفاهاخهثا
@ل@

ىى

14ص8بم الفع@بوجوء-7ص2لأبى@لفا،لأخبار@ابثرالخضرم7

1عادصلليرفىلمفاءاوت@رقئ4،"2،صللسعودى-3 3 5
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قماتف@بثرننن(1)
نةل@:فيللىئ@لامجالىمماالخبرمذا

مى

أمور@لغيب.

لىلاحد@عرف؟لمكق@لصحابةشبهللتحدثالختاربهونوئن)ب(

اطامذحتىيطىلإسرا/فيعن
س!ويه@اللهصلإلى@لني@رفرعآ@بر-

اصةساصةفل@ق@ىقرآفىلنصانافوقكرنهابهونوتر!-)

"ذلكدزربمرنأنعفتهشلسيلبىممنلنرهفرلات@
تاطقيل@

للر@نهبم:ال@تجابةنىوصطعرف@ابىنحموصعن@لقنعن

الإن.بنحذيفةوموعهاوا@ادبثبهافى@لحا

وكنعهكلىتلرححذأ،واضعهنجهتوخىؤ:@ر@لذىاطأذك@@ن@

ببنأمارات
لآ:ثا؟،ز@الآ

تإ!مذثأتمنفإن@لقرآن.ص@ري@نجت@ا-

تلغة؟ئى.فىبا@لبتة،@لعربلغةفىمفادء!تسديسأعشحنمز

ح!،لاءفطأةةجاقلىولالاتصر@كأ@العانىمن@ايهذوبالح@@امتماذكره

ومرشبه@أد@بلاا@ازسيا@صتلىواللاةإطقيقة
محا@/لاعل!تبرقما

ونبمأنتادباو@لرس@بهن،باالسانتشزلف@هآالخا@ضيمونال@أنا

أك.فيومنفهمئشه4إمافىيخرلرذفجاذبآ--أظ:؟

روضمساءب@مانقرعلاولومكنآنفىكل@لمرآنححصرمبنيروأن

أمرادا@الحررف
نيه،و@برآنجهفى:رأيثيرأنلل@جلة.قالمطتلدا

ن.2مذ@طالىنتلو؟
لدحفتوبذآأصلا،منهلامكلك@االمافىعة@طاعق@

سوصالجذور،منضربعنهبليانولهممبالكليةألتهلافد:نلقرأنجة

.@مفال@قو@برجاتمنهلدنىماموبئياصالللالبطيعة

وأثامخا..*،روفاطحذهالمر@دءقوإنماوللانزاء.نبيم@@خين@
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ة@اذكرفحمغ
ان/اش:ث:ة؟-01خ@نطضىب@نه@ا@س

"

ثفىسظ@-"

بابلتض@الذى@مبهأ،درطاكهاوتإحة،أمأراعحى@لض

ى.تأ:ات-لفص@@اءمإقبظمسمباكافعو،،أعىاءقيتمة

@اكلطكأث@ا@أ-هؤاأت-3
الأمةذأ:نهءشهبى-مجعءا!:ث

اتابه@وء،@ا،وآ--
حبر

ت:!ابنؤادلمينمراخهانح@تإلأس@عسخى

لمنسير@ناعباسابنلآأ@رمنانطق@شاع@هما(اتمهرضى

حيم@ل@ل@ل@:
لالةبال@يفمبهماكلأمر@نعليهمايترتبوصبهعلمه

لمابلوسلم،عل!لقبهجا،إ!تجعأ@مر@بهونألاهما:أح@@نتبا!

أص!فىمايقنحودثالإدعاء،عناعلىممرآ@@@فرآت@بهجا.
)نه.ذلإبما@ا

صلل!فيالإتظامانمفة،:لإشحتاثالمتتغلم@@ك@اتثانهسا:

خمونيمالذيئإتتعالى:،لهترمفادتحتيذلك)جوالإشروئ@ينللل@

بلنهمأوإخداليهبفىفاسبناهمابعرمنالهدف@ليتات:ت"فاأنزما
صه@ويلهالله

يه@@هكاى@بةأننىماواستحفاقالإتلإن.نحرت،.@ل@

الجممجةعلمامقكنتم@ل@حيح:ئلهحث./،دا@عتهاببدثتو@
نات،.منبلجاما@قبامةم:

وحبرفبهف
عهاللهضىثةالأ.

من
غ1فروأساإق)االشقو@عدانة@

قلا.وآخرها؟لامةاأوللإتفاث@لنام

اقين@دينتلإن@بنحبث@لثابتللالويخلكالحبربئهذأةمنا@-3

هماوشقآبينهم@يىللثرقأكارنهر@نسيبنيتاالاقيالخبر،؟عنىءخا

لاحينأصلا،الحبرافىءتماذكرأملهماولابمبهماو@لرعانة!)دبغد

@@بله.ولاذلكولا@لقال،@اب@اس،؟ألملاثوالفي@ته@أذن

سفأصبحتللا،علبهااللهأرسلاتارإحزتإحدا@ا
مظدزدأ.
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قيمةأكأنها
اأظهأخرمملأخسفولاا،@@

ىاؤشوعمزا؟وبأهلمبها

بف.المقاكبرا@

تما؟إلاش@ءعاليهماا@كرالانإلى@ذكانناللجانماث@تانهمالة

حلاص@منكليعرفهذاك؟مقأينءذانرل@بغد@د،فىأمر@ال@عارءت
ىالأ@إهر@ط@الإح@مالأنهذاإلتضفوآنجار@ثقات.@لناريخكنب

آف@لعباسدولةشوالنثأةهىعيةلةلمأقاتمضهلبرزا@5شلءق

@هاحه!المبينةفىوسلمع!@تهلي@عظوور@يخهالمفترضبهونأت

الغابىفىفيهاثد،اطن@لتى؟لافىء2@لفرعي@المسانلعنديثاطملىة

إلايىلموأ@رضرات!معلي@وآبناؤهفا@جاسوأيضأل،للاص،تأسبا

ة.الملىفيإلىوساعليهالمهلصلمجرتهقأخردءقؤكأةبت

نإ،1؟3اتلرأنجانهوعنغهديث@طبهرنأنإلى@لقا@والأفرب.@

هروعنهم،د:ثاطلا@د@صحاجةتنكرلاحثتله،لاإسلامهبرر

3وعل!@تهصا@ن@يردئنمابتهكى
يخة@ارد!إنماكلنر؟4@ايمذء@لأبةلم@

قتللرذلكفى"بالمد!الاخرى@لتنزقدتك@نوننالرقت،فكأفا

سلموعل!ألهصلأخرثمبم@،نزلتتفنكون@نلاجانز،ثكذلك-
عقتأ@ر@لببانمق@يلز@لمابللدية@نأخر@ارتتذلكإدتفسيرما

لآ.صالح@وفت

وضحءخا@لخبرإلىو@لاغالأبةلآيم@لكلىءلىأصقوفف@ء@
@ذا

تلنا.لماأكىالإتجك@هفيقول@سابقاهإيىمارجع@لءيئيرجع

محلفيلتأولجيلافىيها؟تنبةبن@لحلامةماذكرهذلكوء@-5

@لقص@عقللدية
)@تهرحمهقادذيجةا،؟انبغرمقموتزيد@ص

و@لفساددثوب،فها@نليد)إقفى@للالأاربرثيتنىش8و@لرجد@لافى
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قدبمعلىالقماصالحدت،
ئيا

3فإكميابم.
ا

أم@فوجوهت؟يلإ-ا؟أت
سا.لالمناكروا.طكدشلووا.ا.إ

ا

ت،@@ الاص*-.لمحر-.؟*ط

ءخا@ا--
1
1@

خ@بأع@"ش:صماكاتاءاصي@لصود@امث
جأ?ص

الكليتغزر@لقلىب%@نيقأ@كزتكاتأ:لأ: لع@

تهاأ@،:-ض@أ.مدكلترلاطفهااط:-قااجنةاذكرفإ-

"يا@فىلءت
4زتزد،-نجاء،لؤا.منلهئمرآتعالى:ط@اوىب.

افن!ص@،

ا-تةألفبونقة@فى@تجة،إتأنبرةمق@فىفىرةم@

حه.كذا.-أبفسلا.فىفيال@011كذا،كأا.أ@@نصا-زكلط
طب-.-يرط.وس.@@ا-

نهك@كذاأ@ف
نها،د:ولاألفثاكين@ا-ق."ة@عدد@بهرنلامجرنأتأنهيى

أالديابم-ملتعالىالالهيعضيهفتهكأدلةمخى@لنةفى@ممالأص@رويزل

فيءأ@ال،وأ@معودآ@@اءجبإنأكش-أكانءإومماضغنآ.وكنا

جتهفىبممافىيهابناوتعالىبخبراتبا@اللهأسرع:إيىإمطاءباوالأيدق

ت3ئمفال.-اضاأإلىلمق..اطوسانرأخبار@لقكاصعنمقنعفي؟
ت

آ
تيئويمفها@روم،عليه3

اتماءأ%السحا.بيلرئهممنل:-

حغءإجنةعلىبكىالأرضعلىهب@ولماالصلعلذاك5)فاعزو@كا@ا؟

الل@*عل!داودو/بئسفحا@لىط.-وبرت@لبحر،دمرعهب@غت
م

عب@:ثب@@نبتحىوبمىللةبمينأ:تعافىسحدلتهنيقرل:-

@إصطلامموسىءابهعاوبز3:@لنبات،فلكلهاماجزفرةزنرثمةعيه

كذأ،وعر@اإحفاطنبرقوعيها؟سحيقنبهابهطةكانس!:-يخة

عنيخخبربنان@بللا+@@عابنىثأتا@محبادآوتكرتال:ثم

فىإلابأ@فىولا@ذأ@عرويسجدسنة،فىكعةيركعنأنه؟نهمإجلا

بداتوشارضاءينلمذببآيخرذلكءتإلىاءالزمانمقو@زاأك@

3صاحدبمخحلن@تأوبلايمار(1) 5 بعدها.فما5
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مصديعغ@لتةقغ@فز-@
هذ@لصجالةءقال.اطبطيعةتمدلمكأرا

اأدرومجرددناا@روإغوالإشقحا.،الإحماهسلكفبانسلك
ب،

حاتالمرضرهنه@خنإنشىءمننيمثماو@يد@اقي،ضربانه

@ل@لاغ@منضرفأهارسعلىمنمر@رنهتخفىأتنيملا؟حهأسخاط

4بعيرةسكصيئوساال

كلىبقدر@لمئمثولا،حثنهضيا.مئشعاخ

أ-@لنقد@لدأخلىا@2مدذلك"رةآ:حىنياؤ4يثت@ط@لحاعةفراءا-

المضن.نقد

هذ/@حل@الموضرضلت@ن@@ثالاثيخف@ءأ@لايمعقنمول

@لةاهع@منإيزة-إتص-
صرأحة،ألرضعصفبعفها@برصم

لمرإنحتىللأصلاعاتض@ا!مذكوراقكتوجد؟ول!
سن@كلفىحكد

آ)روجةل@فاية@ل@غابةتتللسفاطفى@ا@تهدفإنبالمرة،قادحةغك
اعلاء@اصنةسقرا--كيربهصرحإلىض@؟إ)@لبتتتكلثاى@

عجه@
قهذسإلناماقفآخركناحالدوبعدا@رلىرالمهالى-4

ف@ن.لى@لنروالتو@لسنةلمحنىربآلماز:مه@مصاثو@@ضنرا@ءت

بالمأثرر:--ممادر@نفميردر@لا@ثءق@ص@

أة
@

نجة@ل@جاال

مايطلبثولهيمابأنيخبريم@لقرآنأ@ل@نفب@إنبقيخماتلا

لتنؤوانأرأ@جا.نوا،للطري،للنةز@تجكلأفإنيفه،@لقرآنمن

الدا/@التا@مدر@ةإنولافى@لةفى@إتابلار@لحافميىنيأإث

مو@ت!اباضرةلممما@لتالية@رقي@فيحررالذىحينثذإنيعالىصحك@
ذلاث،فىتفصلسيبة@لصح@

تد؟وفيدقول@وتحريبسطهبجب

ص@محى@لقل
ألىبمىتيخماح@برإذاللهر-مهالاتقانب

مصارو-آىالنفمميرخذمآأمهاتمن)يعى@لافىعابئد@عقب
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دمحادفإن@يقول
@

كأخ@تفسير؟

المرقوعقلةبمم
@

صلم.وعل!@لتهضلي@ف@@
جعألايتحملبنةاخظاءطابءتأبروقالك@مشدتفىانمقالى@ط؟

ابة@ا:بابلايهء@الأول@و@لعو@مججةلبىلهكلئنتناإذأايهإ

بالنبن@لاخرمنوغيرهلاع@لصابنة:4أزعهةآمافالمالحافلت:@ى.ا!لا

أيترثمفي،للرأىمدخكلامما@و@رهشب@لنزولبم@فيهنحصرصذلك

نفسهآيلا
نسل!@ؤ.لكوءقفتال:-ثتاطعفرمفىبهصرح

فييخمايقرلهفإنمامسند،تفير@ل@جابةأنيقولو@هامن@لصحأبة،

هناخصصفقدل@لنز.صبب
أعلمدن@و@الاولفاعتدركل@ش@فىوعم

اء،

.

@رؤرع@مايعطى-متفسير@ل@كحابةأنءقهذامقناثتحصلفقد

اسلىبممزاحطىمالا،لاوم.سلم،@صم@علا@قهإلى@نبى
ع،

إ*!ولالأ.فاص!

اطوتسببكل@حديآونيمكأنفيللرئىلامدخلكهفىيمونجث

أننرهلكىهذا@ثرطأنحشاإلةدتبهبنجى@ومماذلكونحرآبة

ي
4للرأقمجاللامافى@لعكحابىلشون@ لإعخاء@لرجدئيى@مر@لثرط0

نب@آخرشرطغ@بلوسلم،عليهلتهعلى@لى@لنبى@رؤثع@حكمقرله
ا

@:،القرلرو@شلعهصدرمننلايم،أنوهوديثاطعلرمفىطبه

طهأ،الأجانبعضىفىئىإسرلنيلبىبا،خذءتاقدعرت@لصحابة

عهمأ2(.لاتهبمرنء@فقوئنلاخ@ل@لرفرعيهمقىله-يعط@اصال!

اووت@كلتارإلىأتالدر@سةمنىءخهمذاقبلمرفعفىكغاكتوة

عطبمالىن@ئنمابمكنخصوصفىإنمايعلعالأخيرللثرط
ف

ممبهونراأناحتمالفى@اشتىتلقىص@ة)لراني
@قصلأ،

به،@علم

8ص4)1(، إبر@ميم.أبر@لفلعدتحقيقا1

ة.أ@لفكرصتجةشرحفىالنظرمةنقأن@ار(3)

(18)م
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ضاانفةبةءق@يكي@ذتككأحاديخه%@اضهلاتافي@ما،لموإال@
@ن

طنهم@فإنولافعله،النبىقىلضطى.ذكر@هاف.لبىل@نز-@آسباب

@ت@ثت!1إإتأ.

@ادعيهن@اخكه؟إلآلامحات@دالمرؤضع@

"

@
سإحمت@س

@
أصا،

ق
عناء@لنزلابا@ط

"فإدوبف
و@لتىابةانص@@تفيربنجميعالنرطيىالمؤمة@كأ@ق

ةأ،حكم)كذتتص@إبسب
ج

@طأجهما
سهابتاطديثعمومفىأ

يومجهنمتلقمقال:-لبثر،راحةتعالمط:،نولهفىمريرةأبىءت

غظمعلىطازلاتزذامحةنتلخهمتعامة،
("

معهيعلىهذا@كنر@لذقثلحابةر@ن@مأزثللحابتءتيزز-فاذأء

ح@
الآنفانطانا@ضيخهأختلبأنوسلمعل!لدتهصلى@نبىالمرنرع.أتم

احدول@ا
حا@هن:إحدىورءضاالمأ"ذلكأمرلما@كلد@اآو*(3)

المرقرفاتوأثامهءتمذأنعداوسهاالهرحمهآأ@او@(1)

@
@

عبارظونثكىحغ
أألوبرير!@

الاه

إنفىئم@ر
ا

لآس@!" @بهتفسجى@لصحاث@يعدوآش@امها@ت

@م
@

و،-.

النوع.هفاكيرفارلهن.فإة!مد

علىى:)والىتدريببهمىكتال@ماعليتعقب!اللهرحمه@لسيرنحىقال

مابعلئننمقلماتقدمالمردوفأنجمريرةءقعقهذسلاليىأولأق

@رفرع.@قلجمنفي.@للر@خلمدومالاالآخرةبذكر

@لصحابىمركرنايخل@ر@حدذلكيمونلانننر@لق(2)

ذلكعنالمالر@لقوركونحالفىإصرأثلبنعقبالأخذيرفلم

@م@@
لهاصلةلاالأمور@لىمقفيللرأىلامدخلو@لذىب

لك.بق@لثرط؟فلكإخلالبؤشالنببات@وإنبالإس



.-

عنشذلموأنه@لمحأبئلإجماعمحلركؤنهيعرف@ا.أولاصا:

أحدفي@لقرل
منهنم.

@

م،لاف@.@ل!مجالأممنبانجماءالمفيعلأنه%@برتلانن@لانية:

ا،مرغايةد)خاإخافى@،ولاشمإعب@يخهفيص-لابن@ر؟

روقأحدعنيبلنناأ@دترثالإشينأث@الو@عنأفرأفهيخه

للححابة
@

فيالفه.ما

خذا؟جمب@إبة1/ام@ك@انوتئبتءت@@اكالأ@الأطكانتفإن

الإدفاتع،إإبألأجاالمجدتفحير@إف@-!@فاكابقه3بختتنا

4ئالجرالم@لتحمابأعص؟سطولاحاثعس.ضصصءقكلئمعمومة

أكاظ

فى.يهابهللته.حمه@لغز@د-لاما@*@صجةأطقافلا@ة.أوعلى@اتجمع

حجيةإثباتفىيعنىالإترى-ومر@لاق:@سلل@@مش:-@

بخنمع@ل!3ومحاليلاكلى@تهبتدرلصكا-جماع-@@
ر@اأب.ا@حاعليتىأ.

@نج@كاشلأاةأترباكلب@رل@@للفصرد.ع@ئلل@أتر@أتمن@يث

ن@رل:-ننالدأتتترينيقفثكبنصديسل@@)تر.ت،@ليهب!

@ته@سالا@:اتظامرت
عل

وسإعليهن@ته
ا

تحلفةبآلفاكأ
إتانا@مع

.

و@نثتهاتالمرموقينلأقعلىواصتبر@حطا،منالامةضهعصحةفي@دف

مايكبنرأنىةىلندفصحيدفئىد@وابرق@ال@حابزكعمر،من

@وحذبفةرةوأرشعرافيش

خس؟تذكر@،*يحار@@مإن:ال@ط

اسلمصلى@لتهفىله
سس@متىتجتمعلا

قبمدؤ@فالاذ(،@
ألته

ل@@

@فلالة(.على@@مى

سر،@@)فأضطانيا(،إلة@نعناعليأمقئمعلابأنتعالىالله)سألت!

4رانهم(شكيسطءت:تهمدصنانةاعة@ب@فيلزمابخ@@صكلبر@@س@@ن



@

أضاإ
1 1

منوموأحد،:"معدب
أ

عل!"أصنوقرلها-!،أب@ط

،

ب@ؤ!سلم
اوو

مع
تم.-11،لااشذ!،ذء@@شالمهءا!@لاعلأ،أ-"

هطأن@

ك*تإهر/كاا@لىقعليأمقم@،
لايثنرماوروىم؟حالف@@@كس-؟ت

حا

@م+ا@أصسا:ءاإار*م
أا:+

@@ج-ا@ءت-

أ.ابهذأط

3صاالإ"إ@لتةتخلع.فتدشبريداءرإقي@فا-
مء@

عون
ة

ظلثق)و""!،

لآاجاطفيتتهوماتاءأط
@صحابةفى@ظاهرةارأتزلالأ-ثءتء@

مةالى"لف@ل@قلءق-اها@ق"أ@ئبالجف@هذأ!كأءأنن@إلىينوا@تاب@

5لة@قه:سوح@ها@ا@
@

كل

بهانحتجالأ@ةقزلوانحالفجها،األى@

أصفى
ث

فىدعرىج@%ا@فاوجهفبل()فا@وفىوصكه.الدبتأ@

ييد.لاالآحادونقليرجملأت،عبرا@لأخباره

)ز
1

-@ت1
طريقان:ى.افى*جه

)@تهالله@ءصرلبأ@ىا@كر-انلإ-تشننأحدهما

وساعلبه
رعبم@افىطاتعمحتا@وأبرءطالأتا@@@نظع@مزد

المت@"مذء
ت

أحادمحا)ترثوإن،!/قة
اأ@حمجي)ك،إنناكخئا!و

وخطابة@لئافعىوفقهحاتم،ةوصخا:عل،جاعةبث@العلمإلى@فطر@ت

وشفثانانه،إلىءانثةءتوصلمغهللتهالتمملىلل@:ويا@ألمجاج،

ذجمربلاترة،فيها@:جارألى*آحاديهنا/وإنعبم،وتائهبتهعحا

اجمرع.علعرزولملأ)إيهجردنا@لنملىمها@هواحدعلىكل@عذب@

مائهوذلك
@االاخ@عىينفكلاثحادهافرانقمجوعم@تيعلم

5ألاخ@لنجتئولكن
صرو.@لضر@لعلمبحصلحتىعابوت

مقالاس@ملالعلمليالاضلى@راعلمتمكلىلا-أن@ثافئ-@ق@لط@

وجلاين:
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-

و@لابح@لآي@ا"@ل@بينرة.@تزللمثالاحادتهذهأنا،ول:

إلىأوأنكلرفاخا*بظهر@حد@اولاللاجملعفىإئاتبهاتجمكون

ا،@فقشستقر@لعادةفىويستجا@يلنظام،زمان
مم

ةقكررإعكارفى

خبمحته،اجةتقمألماعلى@لنسليم
الهمو@فاوت@لطباحاختلاف

الاحادءقبأنجارثبتحكمينفكلمطذلك@لقبرل،فى@لىد:و@الفامب

فيه.ترددصابداهنحالفخلات

بهعأمقعاوبها@ح@أأئبتوالأنجاربهذه)لمججين@نألاق:@لىجه

ة،اترالمتووعلى@لنةتعألىا@تهعلىكاببهمجكمال@الإتجاعومر

ا@تخ.تأرو@ل@يهغفى@لعادد@لنسبمويتجل
استند@دبلإاإلاع

حشحلومآ،فليرهبمقطوعلب@ىبماللفوعفأمارخبهمقطرعمر

@لقاطع@لكستابترفرتكيفتانل:-بتهولولامتعجبيتجبلا

غنجيعتذهلويهف@لد-؟مملىمنجرخبرإلىمستدبلبهاع
إلىاثمة

لهباقنبهيخ@شصام@ل@ازمان
ء..1(21

محلا@لمحابةعنأ@مابمرنألاومى:لذلك@لنايةولما@طال

الأفى@ونأحدمعنيثتلاختلافهم،،مجالائبتكونهبأنلإجماعهم

حايينئيترجحفإنهفي.فاختا:ولاعليه@نهمإلجعيعرفأت

تنهسيرفىمأثرر@لمحا@ةبكقغىالاخذو@باعة@لةعد@ملالين،3،@ط

نلانة:لامرر@لقرثن

بلحهذا@لتنقأخبر@لاسبهرنرابلبغى@نلاء@لصحابةصأنا-

2صم@قل@أبئتر(1) 01:

فحنبه.رعايئتحبفيأتلضاضيخماقريبآيأيكتفصليعلىأق(1)



-27لما-

اءطءت
@يخنبغمعرلشلس،مأك@@أنحة

بل@انهممونماإليهمآنااف@
"

ح.صذىبءيخاكيم-ط

أكش-وأش@-2
مم

@ننزيل-وفاخوشهلوأالىحىحفرواكإلك

،

@نم@ر!ال*@حىآزت@الشع
األأنفي@؟-م

خصؤ.-ايم.:.ا
س

اشووث"

ح@@.رقا@كل

الن@حذا@طهءقدت3أن:-3
ماليىللصحعوالم@لتامم

د،
م.عل@بفههم:زحذانأحقإدأفبم)مم.

لل@صحات@أختلافشمائتنكلصأعاتهآنشؤإلههذأ*ه
اص.

إ....كا
5فى@تفيراسلص

@
ب@ينالجعنييمكنممابله)بدصه@وجهفييتلإتخا

ثامحتلفةالؤ@اشأ
ذاكسعنهمتما.@بخ!فإنلككتحمجا،حمهاكألأ"ا

انما
تثاختا*إلىبىقي

عث
ا،@ال!ثعب@ينماعلىنفادأختلاخالا

م

)لته:رحمهف@قالياقأ-م@تفيراصركفىتهمفافىحة@أبئ

أ@-الأحكلمئخلا@م@ن@ل،افىافبل!@11-@لإفواط

يخلا5ق
مابىوظفى@لذحر،3

ثالخاكحهغهمحيص
!@جع!ير

تفلمما-.
وع

ان:ص@نهوذلكتناد.@اخنملا

)صوفى@ر@ئن@ا:أ--
عاجهعبارةغيرةبعبلفادإتاعننهم

الم@صيرفىمعنىعلىلم@
معالاخرى

الأحماتلةش)لمسمى/؟اتحاد

د،اكوالصارم@لبف:اصمفىني@ية؟اواتيادنةالمركين@لىالمت@كفئة

-

أحما.وصمعليه%اللهصليرسولهوأحماءالحسنى@ته.اء@أسثاءذلك

سمى%علىكهاالله@حا.فإنقرثلى،أ
@هأحم@روقباصمدعاؤهفليىاحد

لدعانهمفا*؟احنى
ا@قه)لحلشعالى:تالألأمرك@با@3خرباصم

أعانهمناسموكلعى(،لاحما@طأنلهاتدعرما-ارحمنآ:@دصأوا



ك@م-

)تعلىدلذبدلدعلمالاصم،؟ادتىتضنهادهفة@وعلدله@على@لناتيدلا

حمة-و@لرتلذأتيدل@كلىو@رحيموالقدرفيد@كللىافاتو@لقديرا،ولل@

أحمدوسرمثلوسلمعل!@تهصليأعاء@لبىوكألكقال:،-.@@@ل

@فرقانو@الؤآنشلالقرآنأحماءوكذلكو@لعاقب،اصر@طوالماحى:

نلللاعتحودكانفإذاذاك،وئمئالو@لكتل!و@لبيانو@بفاصو@الدى

وة@الاصم.مسعىءذاإفاثكرت@ن@مبأقعنهعبر!للمىيعبين

الايمون
3

عنأعرض)ومققزلهعنيسألبهنعةيمرنوقدعلأ،

@لكتب،أكألهءقمامثلا@والقرإتمولهفبقالذكره؟ماتذكرى(
الحفرل،بدتمرةإلى@لفاعل:بفاتتارةوا@صررمص@ر،@لذكرنإت

المهجانربفىد@نبثلبهيذكرماثافىكلنىبالم@الحهذكر)تيلفإذ

دما@ذسنالاول؟4ءف@اتي@@اذادآكبر.ول@نهدتهإلأ@يلهولاو@طد@

ذكرى(عنأعرضر)وءققولهفى@رادمر@وءخامه،ومركلمر،
يثنلفا*مداىاتجعفقصىمىيأقبكم)فامالك،ثنجا@قالنه،

لمرب)قاكذلد:بسدوقال@لذكرنز@هءتماعروهد@.ثق(ولا

د@لقم@وفنتع.كذاكأت@ك؟لاتناقالصيرأ؟وقدبهتنكىخرتنى

لاقر@هةنرهوذكر@لعبدله@لزلعههايم@الذكر@نيعرف@ن

كنبنوويور.@ال@سىنإنلكذعرمراقئ@ىئركلىبهللىذس

الامافىصرفةلايل@ترد
3ءق

قدرمنبد@لابهالخعةللصفة

علممد@ؤءت؟@اللام@لقصرسعنيسالأتمثل@لسمىتعييئعلىزاند
إذاذلك.ونحوونآسلامآندرصأمايعنىكونهمر@دلكن@فه،أنه

زرلاعلى@،،بعبارةعنىالمسصىمايع@حنلسلفبهيرآعرفءصاظ

مننيهاكلنيلث
اشر@ط@حمدصيترل:كنىالاخى،فيليىما@لمنة

احدوالمسمىأن@ىهر@لغفرر@لرصمسو@لقد:و@لعانجا،والماحى

هى@لصفةلا@نءزه
نضادتاخنا،لبىهذاننومعلرم@لصفة،هنه
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ذلكأ@فالناس،هب@ف@تنه؟
فقالالمتفيملمراطتفسيرهم

بعخم
.

على-فى@ريخه3:@المهء@صل@نبها@@قولعه-ا؟آ@@درآن-ث

@شنا!المهجل)ص6دت-عارقمننيمأبرواهت@لتر@ون،واهالذ@@-

@ل@و@-اطواككا
ى

اطإوةالىضقيصا@أاط
الإساهربعكهم

6

نهلتهوم

بئاسال:حدبثفىو-!عليهاللهملى
@

نجرهثما:@تر.@رراهالذىان

فىوسور@ن،اط@لصرجنيوعليمقما،آأعاى@لأصاته)ضرب

إ-ا
5ستور)بوالاوعلى@تحة،ابأ@رين

@

فوقمنودأ@خاة،

مرالمسنقيماطلحرفاد:قاالمرأط(.رأصعلىوبم@ودالحاط،امرأ

@لهتلإسلام،ا
للداعىو@ته،محارمالمفتحة)بلأبروالنه،حدود@نثث

فى@لبأل@هواضظ@لصر@ط@ؤثالداعىواق،تاططا@صرأس

آ@الاترالهباع@مرالإصلامدينلان@فقانأنقولانفالا@امز@.كا@

)ط!)عرلفظ@نالآخر،؟صفالىوصصكلدبهمحهمطو"--
@!@

ص
1

بر@بت@
ا@وفوواجماعة.مو@لةقال:منلةوكألكئاف

@
@

@،:هوص@ال:
مرقال:@نوفرلعبوديةأ.

ك@!و@حليإينهطاعة

م3فهؤلاءكاذأك.اءوأثاإص.@رصعبالله
د،)ح@وذاتإدأشاورا

ج
1محفا@الآءقتتكا@أير@@ت

0

على*أنوأعهضبه@لعامألاصممقمخهمكلويخرأ@ة@لأثا@ا@منف

الدوتيخهاتخيل،اب
ذ.ددصرالمطادتالحدسيلعلىلا1/اععلىتمع

ممىعنث@أعه@ىلالثا@عه،وخ@عوثهفى
)أنيت(اتظ

ريخفآفارى
ا

زعإلىفالإضارةهذا..له:وقيل
غيف@لرهأ!إلىلاا"

اصطفياءق@لذين@ررثا@لكأب)ثمقرلهفىنقلماذلكئاوحم@.

اكفسهظلمفنهمعبادنا
ومهم

مقتمد
ونهم

ئنللوم"(@باطير@بقط
رالمتمدللحرمات،حهكواكللواجاتالمضغيتارللنفسها@لظا

تمن-ؤ.4بدخلبقو@لس@ألمحرمات،كتا،اش/.-فاع@ي@ناول
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صناتباطفقرب
بقرتوالسا)صحا@ال@؟ت،@@المق@ع@ن@رأبرات.خ

اللاعاتءأنولخءتفى،مناذسفهم:إد*ثمللقربرنك.أو@

النقالمقتحدالرتت::لآ@فىيصلىالتى@لسابق@لفانل:كفول

بتهول:أ.بداالاعفر@ا.@عحر@ضالن@:لنفسهاوالغاأتاول،قبماى

قرة.د@سودةاخرفىذكر@قروالظا!والملتضدالسابهت

باليع.والحاداطبا،الربايم@أ@او@بالكدقة،المحقذكرفإنه
ظاعار!عاداطوإما"تإما@موالالم*في@ال@ثىت

اطفاأ.
ا@قة

أد@.ةط

أتالمش
ضدأق@أوكله،:ماخأ@با@لرآكلوانظالمارأجات،مع

.

حرياط.الأقا:نس@وأمثالبا@لرباكلولاالمتروضةاركاةيودىالن@

للالهبقناوالمستمعلتعريفذكروإنماالإبةفىد@خلثعةصني-قرلي

@لت@تفإانظيره.بهوتايهه
العربفامنأكزيحها@قفبانمابفت

@بنفطالس@!و@التلالمطا@،بأ-لد
ع؟لك

تنط
رغمء@إلىلهأخيرإذات

اط؟%.عومدالهفيل

آكلفي-تف.
@

آ:ة:4أ@بابث
سيمالائكذالت@لاي@شمذت

@م:ك@ههثح@لتفير،د@لدبهو-ل@لنض؟شضا،تالدسلم@إن
بأوس)مر@وفىقىلتثلظهازآيهإنا

فىؤ@تاللعكآيهوأن@لكممت،

ء

بنجارفىكأيتنة@ل@ايةنو@أية،بئملالأو-قال@جل@يمر

طةقربنىفىأت@ي@ته(ليأقئبمابينهم)حك@)وأ@ترله:أنعب@

ننوبد:،فىصطكأدوه(يرئذ@من،:)له:@وأنو@لنفير،+

د@الد@تمبممفبةفىزلتالموت(أحدمحضر@ذابيتم)ساثقفرله:

إلى@لهل@(بابديماتلقو)ولاله:تئأتأيربأبىوقىلبد@ىبنوعدى

قىاطأيهيذكرونكلاضاكيرن@لائرصه:اطد/ي@ئر@لأضار.افيكألت

و@لص@رى،دفاب@ل@أهلمءقفيأوبم@،للم@وكينسفومفى
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@غممنالايةحكمئن@لوالمذلكقالرانالذينللؤمنينمققرمفىئو

علىالإقلاق،ولاضاقىصملهيضلا@ءخاف!غيرمد@ننالأ@بأولك

بميهيخصهللجب،في@ر@ردالعاماللفظفىتنازعرأ@والاس؟!

ص@ن@لسدين5)طتءقئصيقاطنلملا،أم
ت

تخقى4و@ك@اليصابمات

ف@فلى@ث@ضبنوعنخنص@هايتهال:ماغايةوإنماللعين،با
لها@لىوالايةا@لفمل.مجسبفيها@لحرميمونولاثههما

إتم@ينسبب

إنولتهشممن؟ممنولغيرهلذلد@لثضقنارلةفهىويخأ@مرآت؟

أيضآ-ل@هقيولمنلنلد@لثضمتناولةفهرذم@وبملحخ@برآشه؟

للابنافى@فىكذا.،لتنزلمحدهم:فنولمذا)عرفوبؤ"ناطننبد

باثالللتفسيرفىذكرنايذ@زلهما؟اللفطممنإذكذأقكألتةالآخر

عدقهمانيمةفقدسيآوذكرالاخ@لاجلهنزلتسببمائحمصمدرذربذا

لهنامرةمرتين:نزلتشكونئوا،سبابتكعقبنزلتتكرتبات

لهذا@لسبب.ومرد@لسبب

لحنوحقارة@لتفسير-تنوعفىذكرناهما@للذانوهذا@لث@نفان
@والمةحما.)،

@@احلنوبعضوتارة@
ت-كاتثبا:وأتلمهمى

@لشوعوءقضلف.أنهيظنق@مة)،سلفتنيرفىهما@لغابى
سث@تر؟لكرنهيابنللأمر/رمحخ@4اللنهظ،مايمونعنهملرجرد

ا

فى-

لفظوالاسد،وير@د،للىلم@بهيراد@لنىرة()ذش@طغظة@الغة

فىئواضألكونه@عالاثباصه،ا@لإقباليهير@د@ك)عص(

نوله:فىكالفلزنونحد@لثئينعينأحد@كبه@@ر@@لكنالاصل

هنرولبال)و@لصروكلفظلدق(زقرسينفابف@دتدلىدنا)ثم

للعافىصبهير@دزننجم@قد@ا-ذالى@لنشبهوماو@لوز(و@بفع

تينمررلهلكر@الايةإماولفا،ذلك--يجوزلاوفيللفقالهالتى

@ةتا-مذأبهابدنأ@
بجبرز@نابثمتركالنفظلكرنلإماتاي@؟هنا
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ذزبم@إثمياه،يىلد؟4
أكزل@وا

ا

وا@خببة4@كاص@)يهةالماا،خقم
إيموإءامكل@@أهققوشثجىكل

@1@
تكلالتا

محا@@يم؟أش:أ؟:@
إت!

ع!نالفافغك-ضيمهءرجب،بهئ
@

ص

ث
@افحه

4
خه،اتنء@ت؟ل9ث

وء@احثك
غ)فىص-لأرأقا

بربآ@أخ@لافا@اكاسبعضمج@،ثعم
اء

فى@ا.ثكيا@،"أدلىاقؤادة،.متقاررةأفماظإالمانى

أؤأ.سدم-وأمانادرقاما@قرآن@أنفاظ
9

0

0

0

0

1/
"1 0

1
00-

@
م@اممطلجعرء@@

يؤدمحجغو@حر
أباجأعجازمنومذالمعناهتقريبنينثبمبلمعناح

ألحرثة؟هوالمررأ@أراتمور@لما?:م@)إء@لةالفاذاظان،@ة@
مريصخفيمفةكةرصا،إثيقرببآا

ز.

أقىلناإليك@رحياقيق:نو)الأضلام،@رحىقال:إذاوكذلك

كه@ذاذ@كونمثالأعلناأى@رانل(لق!إلى)وتفناقا@آت)إك،

سساعلامد:الرحىفبنلاتحزث،بب

أخصمإليوالتهفا،خمفى،بع

@ئكلإحكلا..؟اكاأ:إأنزالايهأنناعلام،ألا.مش
معق@لفعلتخمنب

أإلىتعدته...وت@ل@نننهل
لاثذلاريب،قال:تةإ،

ثص@ءأ@؟ا-صه)بىفاإنتهربه..صاف@
ا

حأ،!
ل!يكما.

ما،
بر@

آحد(لايرسهاأ@@ا)1،حاؤ@دشاثأنهث:ا@د/وفىبمك

فانين@@تاص@ن:ئدبم.حمن@ليقير@نمنح@
يب

@)الاخمحزق)حمىغه

ك)كونففلىوالحر؟(
م@قلششأنهقياطأتس

نفظهق@كا@المهمذا

بب،تقرفلأاالقر7نءخاايهاب(ا)ذلكفلاب@وكذنكعل!يدللا

@كخةالإسارعرفورا@حبهخفالإضارةأوا@كان@و!إيىالمثادلان

مالامضمومابآ-يم%كونهتءتيتسضه)@ايهاب(ولفطوالجةبعد

@لؤوقف@تبادبا-رآمظمامقرو.نهكومن7ق@لقرلفظتجفمنة

مه.شفيانحىفئمنجأتا؟!@-
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قالوتحبى@ى((1)تبل)@ن@حدلمقالفاذافى@لم@إتن.موجودد

@لصاد)ختلاتمقجمفىأذلك،ومخوضخا،ق.الاض:
@إت؟و

تقد،.للمعنى؟تقريبمذاإذيمون،لاوفدمرتهنآبهونقفالمحبوس

علي@دلعبارأكمجمرعنجدآ،ياغمذافلفى@للفعار@توجمغ

خءإعبارتين،@وعارةمن@لقمود
@نم؟محققإخخلاتمئبدئا*ا

5كلماالا-فىذلكشلىيرجد 10.

أنلتشطعوإنمثشاد،و@ل@@لخ@واة-@لنفاسةبالمفصلوهز

سكلن@مماغرج
ثالاتمئ@لسلفعنماجاءغابىبأنمنهبدبكبر

يتجلأنهاثص@لااخ@لافحيدبختلافتلناجع؟ب.إ.كلا@لنفير@
نربعة:مظاهرالاخنلاثمشأمنلك

ثرلها-:-

عليتدلصاحبهعبارةغيرببادةللرادعنمنهمواحدي@بركلئن

ختلافذ@ك؟@سمى،:إتحاد@معالاخرللعنىغيىفى@نس@ىمعنى

مثلا.)لمر@ط(تفبرفىعباداته@

ثانيها:-

افل،س@لعا@اعهأة،بعض@لعامالإصممنمنهمكىبذكرلن

عأكعليللست@حوتلي@ه
مهعرفىالمحدودللطابق@ددلسهعليلا

رلاتغد،لنغ@سه،ا)@لظانفيرفيقى@،خلاتلرو؟وذوخرعه،

مئلا.ايخرات(ر@لساق

ةمنأى(1)
نفىتبلننبهوذكر"@أما،رةفىصلىلىظ@

بة.ا؟"بماكسبت
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قىطصونهأحإناللامر@قالافظ-صسلايهوتأناثها:ثا
ا

أ@اخة

كاختا*
"إلىاىطكل*@يانم@فىيهآلالفة(ش)ف-لنهظتفسيىفهم

م@شيث4@ىانيفياعا@أش:د.لكرنهماوا@شلا)في،-و
علىا@@@آتت

-

ع
دت:-المربمنج؟تون@قوالزلآطر.اباتالمندرجةاد

3خلاودإد؟@ثئلإت@أ--أثوعين@ك

ام
تكلالىقى.نماتافسير@لمائركأ

فى@قابتؤ؟@فع@!دا/)ثم
"ءلا.آدنا(.نولبن"

بعنههمكقوللاسزلحنبةمتهارظلظباللعافىاءقيابر-تنراب@ها:-

بماكبت،نذ@تبل@نبهوذكر@تعالى:-لىة%من)تبل(فىتفب@

منا@تح@بئاللهءتكأل!.فيئلازضتمفاهالآخرلاو@يربى،اهمش

خير@بز@ى.@نفبى

فىحمابهاإ"إلىثفاتند@ته@رحمه@اىتيلافظإلاثمهذا

نحخلفاتتضيراذسضهميىدأنوصالإخلاففاخاما@م@رأاقالإنقا

ث)خدةالربآا،فى
عاحبه،ترا-قىامقإلىمهما)حدوصيرجح

عىالىاردخدلتفاسيرثرفه3)من)قنبيه(الله:ر-4يتهواطإذوذلد

الايةفىانتافيما@عهميردؤتأنهذلك9عهعص.صراعةحكسبجابة@بص

@ا*بهاق@-تنيرإنماكطا:ر@بإصولي@فآ،إختلايخحامماانكأل@@الرأص

)إنما)لتهالوتعالىقولهفىجريرابنفاخرجلذاك@لسل@ترضوفد

صدتجمنىعرتأنوغيرهعجا-طابئعئطرقمنأبمارنا(تيم

سكرتقرأمنقالقتلدهعنأخرجئجأخذت،بمعنىئنهاعفرقومن

ومذأ@ح@اصحرتيمنىفإنهنحففةسكرتترأومنسدتيمنىتإنماصثلع@

بديم.تيىقنادةمن

لس@عنى@جريرابئأضرجظر@ن.مقصرابيلهمشالىترلهومثله

@لنحاساأنهغيرهوعنعنهطردعنويغرجالإبل،غنا؟ىا!@أة

@فهبتنرينظ-قمارأنكل@لقرلم@تفب@ادئاقانمادلبنبقزولبصاللألمحب.،.
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حاةاءجمأءتئد)فيتجةض@ة؟يلىرأتشديروآن@لخاسرء،

يئأصر@ر@لدتربايانهاكتانجنا@لكلنامميرة:عذا@نرعويعثلةجبيربنسعيد

فىتانسيرويخرءعباسابئالإخالأفارلىدءقزريمآاعدنفخرجترت

0آ لامستم،؟تو4
ق"تفيى@لقرفالأولةبالدالجننرالجاع،مر5

)5،إخنلافلاانم:غرا.ل@وأنىلامنم،.:

ئانثاربينها؟الجع@لنيلاصبيلحنقآنتو@المبينالإخلثنفإفي

احدرمرعفض@كيحفةال@والأترالخلت@ين)يئ@لقوئزشماإتكانة

ئإقإذا!فأما"وليحثهدنه@رص@برمات@ساحبماقا@هفيهةالتموذ

مس\.@راحدنجح@بكعنا@رلينمنة@طع
م

فىإسؤيأإتعه

احدأكرءت:عنذلكتإت؟وثما)3،أءإديمافىارحيمرإلا@لبم

ت
أت

لنهرضىضباس@فالا@بن@صمء@وأ؟:@لتوموسر:عقإنما

رلمأثراضهباجراهااننى:قنابتبنوذيدفى@لتفسيرصهما

ثنةوتضريخةلمأنور@لتابعينانبةبار@يفسيرجبربنركجامد@لصحابة

خطاأسئ:3قنير*بمأقلللىؤ؟-@هؤلإءبأن-شأزضمنح@ابلعفل
@فإن

للاجمهاث.اهلالبىمقشا.اماأشبأىأ@نتوأ:@

يأخذ@ل@لىد.وبنعمممرةفها@لةيحملفإنهلهأمل.مو@ما@ة

ا@ثقزلا@نرإقول:اأعرلمئزيهماتقررأز:لمحمولخند:بأرجها

يرنولر؟@كات:اج@ةإمداىبمامروأخذنيها،ؤتوإلات
أثرما

أتوأعلى5د@رحمهفتالىكنل@ن@لير*،صاحبدتأؤ!ماعلىبالكليةضنهم

صاخقلباهتنصيموردأحدهماطظن@هخر7
يرلموئم.تفيىه،شبرق

د

صاموعل!اقصلىلليعقالنفسيريردإما@نة-)حأنونةئكالإول@ت
6

8ص2-(1) انابعد@ا3

1صء3!3) 60.



-

-38لأ

وسركا،أوسبق.جا@لصتأفى-،
ا@ت@@سح@شىيهب-تلأ؟دابحين،@لتا

المساتا@آ@3@أنمغه،ت@تصهفإق:ضحابىتير@ا@فىيظرو@لنافى

حمات،فىبلا!
صتشامد؟بماهوإتة

6 1
ةا@@توأ@ةأ@

ا
ضك6

أنج@إناةأ@تاب@ممنحيامح@أفىالتارض@إنوصيخئذأ-4،

@افيتن@و@دموانأأث،ةإ
أ@

@ن@قلأنر،
)ثبئبثرء3وع@بابئ

.6@لأويلعلهاللمنال:،حمبث

صلموعلى@قهءلجهلفولهفى@لفرائنى،زيدتراط@لثافعىرجمعوت
لتانثاوتماشاه.بأيهابأحدأنلالنهلدجازانجعتعذرفإنزب،فمأة"

لىاعلوهولاووسلمعل!ا@تهكلإلى@ليفرهأ:إدابعين@تا@ضرو@وحم

اقهرضىالصحابة،منأجا-
شىيخماالقل!جكيخثنج@م

منا،فكذا

ألاتجخهاد.وتجبوإلا

ألكحابة،قكلدنسرونا@"

ابة@لص@سالمفرينعلىأضزنففكأنمجنابيانالقدرءت15عد.

ألتهنمى@،
عهتأ%منأعغعلىلمحةيديكبيننفعأن@بهعيئ،%عم

اظاطقالنستحين:-)نهولنق.ذارفى@ذلك.فىمهملآأتأفىث

ينالمفرطبقاتعلىمللكللوعةالذىافانينفى@لنزعاتهرحمه@لسيرحلى

الاربحةإفاءاطعنرة:@لحابةباقفميرء@اصهرالإتقان:منكتابه

توابن-
روثولبط/بئكصبعباسنوا.د

صىأ:.:ئات:بئ

ل@ر.الزابخاوعبدا@تهشمرىا،

سشو@روابهضابىأبىبنعليمنحمعهسرىمنفأكرالخلفا،أما

مو@لببذلك@نوفاك@؟لفدمذلدفى@لسببوكألطجدأرةش@فلائة@

وأيهرقلةفى
ص

ضىبهراعابىاحفظولالاحدية،عنه@تهصهررفى@لب
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ةالصثرمجاوزدلا@جدأ،آإلةثارأ3إلاقى@لتفن@عظثلاجد/عهل@ته

ى@لنفيرترلاوأكئرهمأثهرمممق@لنفرترجمهن6)@كو@اه.

أكرزأماعباس:بقا@نهعد@أولا:-
فى@لفير@رايةوأضهرممه@

ة2ا@لاقالإعا
يت

ر@لته
ع@فياسع@بن

ا@تهصليرسرلعمأتلب@طد@

أزلم.و-عية
ومعل!الحهصلىوالنبىينتلاتفيالهجرةنيلدت:

وتعلقميثى@قرمقاطعةإبان@الثعبةفيوأكثرممبهإنومن
عل!@لتهص@@ته@لءر-فاخزهصر@لكحب@عل@عروفة@@ل@المة@ل@جمة

عزهمنو@للام@لصلاةعل!@لنبىلازم@لطاهر،ريقهلخكوءقوسلم،

@ظارثبلتنةبء-خاقهنو،وسام،عل!@ت@صلى@منه@لصكبيةابته

و@لمعي@)تهصليئزوأجست4كأةالهلا@ه
تهذبفىافظ@@قال)1،

خهذبب:-أ

مبوروى
ر

@لنبىكلتك@فالعنهجبوبن
ا@ته@

اتوأناوسلمعه

ةقالوعنهينعرتابنتالوخنهختلإن،أناقال:و@شهسنةعرةئلاث

أبقمححزادأبد@حنبل...بئأحم@ومربهخشة،أبوتوأنا

5ماقالهد@لبرع. للنبىصلموتعندلهنإنه؟@لسر1
ا@لته

ا(وسلبمإبمعي.
اء-زست

مله:و،لهتر@ز@هدةوث@اللمطابطحرسه

تلقى@لعلميخاتليذأبهون@نفيماعن@@تهرضى@عاسابنحرص
لىماشاء@تهتلميماونولشثأ،ذلكسنكدهأنبلممنصعليو@لنهعنل

خ@ذكرهرلة؟أ،إطارثنجتلابةمىأمهنإن(1)
ناو@د*ير

عليمرضوانشصم@ابةاجم@بهشيين@
م

ا@ين.
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لمتهرسولبد@فاره@منذ@رمة.@الحاطبطيةذاككنمن
على

اقه

لأسنانوذورت@لححابةمقكبر@هن@عديدينعنثمنفسه،وسلمعيه

منهم.إففلرأ
للنهبممقعد

نلعباسأباه@لتهنيبفى@ذيبا@هرحمه@نافظ

ميمووخالته@لفخلوأحاه@عضا@@أمبةلاوئمه
نة

عل!صلى@نده@لبىأيىج

"ذروأباجمدبئومتاذعرفثحمنا@عجدربحة؟الأ*وارلمفاءوسا

ةوثا@له@اابنومريئالربنوحالدللدال@تمماكحبمبنوئى
بدزبئ

ةتوص
ما@ك

بنو@لصبةقي@والدوذؤيالأ@ناةبن
وخلىأبنححا@ة

@.إباحربر:وأباى@الأنت@:طلحهوأباالحدد@،عيدوأا!باحر،

تةعاحاوبة:كلوإبئحرببنسمان
أحتهاووصامعل!صلى@لنه@ننروج

البى)أروأجسلزأوأرءكةبتوسرد:دثاط(لتوجوبىيهأحمأه،

أء.وحما@قالبى.محا(أبىبنتحاز*وأموسم(ع!انذ@لي

سفرفى@نضاتلينالئهاتعماالمائررةةشالم.؟النمر@ىينوش

حسارات)طهماذسللارلأ،لهتر@ضحهيموط@ل@لم،صلبعلىحرصه

تالد@رمىوأخرتقال.-بةالإصافىدنه@
عكرماعقمشدحهماقإرث@ط

عة
ا.

أقهوكر-قضلماقال:عباصت
لر@لفلتصلىعلإوسلم

"ا@هصلاللهرل@أمحابفلنسألار@لمالأف@من

وص@امعليه
الي-.شإ-6

إل:ةإلك؟يافنقرونإسإاأ@فلكوأعأ)فتال(:نادكنبر.

1ألتأ.ذللىأرة ة1
ا

باباقآقلتء..)حفاللص.ا؟ا. رر-ى-طءطود-هس

ة@تراب،@سقعلى@بابهرداتءىفأتوسدقانلوهر

*
@ر-نزقضهياأنىيخقول:@

م@إق،ل
أ

صأ@آ@ا*كجا.

@ت.

إر-ألحعاض@فحدتآيك،أصاللاءتأحز/انأدالا،قرلف@أنآتيك

ا@ف@مذأاطفقاليسألرنى.لى@@لاسإبموتدرآ@.حقالانصرى
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؟
ا

د.ا.آسشا،،11،
@

اسأ!@@ابى@عدء@كف
صشأتااحه

ا@نال:@
@

ابنتممه

ط،قي
ألى*،ادمق-"أ@ابذ@@

بر@.ا
1أه-@ا

تت-5
لمعليد؟--اللهيماى-@نرأء@

"

"الط

"أ

ظ
@

م2)فاط
@

!+-"عليهإ"اكلا@لر؟مغازقلأ"
أبإيارإيلأ@أسنهمأس.@شتفى@اقراتءناء%

1في،
@@@ما.و@أ.44؟ا@ا@ا+@أل0

-@ث-
@

ا--@

حاال@.ا@لارؤخ
كارصأب@@مرثتتباركا،إبنحما./يىد

@
دركبقال:-

برشا
الاتفعلفتال:-بمل@@.ركابهإتاأكأةدتنا

@ر-عم@اب@يا
ليقزيدفقلبعل@انناقعلأ@)أمرناهكذف@تال:-انمهءل

عاأيفآوفيهانلبنا.يتباهلنفملأنأمرناهكذاة-اطوقايدءنات

ماعنعفيقول.أباراض@يانثاساسضااب@ممط)خ@؟رأبىعلىءطبن4محيد@لا

ومعمكذا؟ب.وصامعل!الهصلىالي
لما

كنسعبت
بقرل.ماتج@بم

بهواعرافوففلهعلصه

@لملم@لحلياء@رةعهماألهر@ىعباسإبنيبلغأمماشاءخا@لطبتى؟
تهوبثاردهوسلمعيهأندهدنى@حكلى@أولها:-تربةلأسببا@والت@

"فىكأبالتبرلهأريهةالي
3ولاممالعدم

ماحبمالإنقاركرذم@على.@قه@آن،@

لهدعاالذىاش@ر7نتترحيالم%@بهاسأنوأ@ا@فتالخراهال@طيب

أبحنمألهوتالاالتاويل،وعلمهقادبفىنقلااللهموس@؟صل!اله@لبىص

للما
فى@طبةأبرنعيموأخرج@ة،اطعمهللهماايةرثوفىة.@)طآته

عباسأبنا@هلحبدسلميه؟@4ائاكلالهلرس.دعاة-تالعرابنعما

واثرمنه.فيكبا:ال@منثتال

اللهعبرخالدءق@المؤء@!تجدىأرلا:ت2وأخرج
!@ت

خاب@عن@ة

اءفقاجريلوعندهوصلمعل!اللهمملىالى@ني)نخهيتل:-ن@عاص
بلجبر
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حبرقإنه؟له
اباعبدطريقمنوأخرحخيرآ،بهفاشرصمة1،3مذ

تالعباساينتالقال:-مجاءتعفحرسببن@لرامعنخراضت

انلهرسوللى
صلى

أنت(.@لقر7نجمانش)شم3وعل!الله

@مظاهريديئلصبيماصقاه@لحمءلىطلبلبدبدحمرصهئافي!:-
أهلمقكونهفىقلرجلأنفىأولا:-واتممثلةلفةاتلمرصامذا

الهلرص@ولازم@لكريمأ@يتمإفىأثة@نني@ت
@لتهءا-4ص

ساو
نطفنظفاله،فعومةنذ

يهن
شط@لحرا2ء@كيرلمجشنركيرمنه

متهملازفى"نياوئاالمجيد،3ى@نهش/بعضعليهالتشباتوالم@*

يساقىمحنه@الأعلى@لريخقبئأ@ر-محليد)لمهكلانتتاءب@@لعحابةث@..
فىتراء،عنمبخبرة.:@ةمث@منحمهور:وما@لعلم.منكدهماليى

سبمإلىذلك
ة

حمحتإيى؟@تاصإجلجعدمنام@دبرنذانثار@لحلم

عكرمة.عنو@لحارثالىارىروابةمقآآنة

وسلمعل!اط@ل@ا@هرحمولأصسابعنتهفىيهاوئالثأ:-
كاا@@

ووعى@لقريحاالذاكرةحمصمجردعلذ@كفىلهإلطوعدمنهميسمع

رأفى.أبىحدتمن3نمايديكبينقناهما-

قررعرمعهرصفهقالتإلى@الحدفطنتهوفرةفربكهتوف@نا!@ا:-

شيمء@أبوخرجهأيخماصهدته@
@ل@

@
عباس@ا!أن8يعى@لحنى@)أق

ذا@اعرب@تول:-و؟.@قن*؟
لانألهإنل@لكه.ن@ث@

أخرب@امحبيدا@ت@بنطلحه4-4وعةو@لذى1.،لا(،1،عقووقنبآز@*-

ال*عامرأبىت.ب@@ا@دفى@لثشقاتء@كدإب@-
صحى

كعلح@تاال:-

ال!(1)
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علما@ماكنت)؟؟:ولقنآفهمآعباسا/بئلقديت@ول:-دنه@يد@بن

1 اء.أحدآ.ع!يقدم)"يختلابلخصى1

معهلوأكءظ
صبحكل@يخماعنهاللهرضىالبأبى@ابن

بلىإنا@ننظرفىا@كباكطتالما@تالعاريقاجمالةءضهعىالإعابة

@وقالونمطنته،4لدقاق،1(قي@من-أئؤبث
ير

الله
فماح@،مسردبن

اللهعدقالقال:مرو@إلى6بند@لهقعنايكآالإصابةعاحب
@

اطدي@.أحد.منا5ماعاضأسنانناألركلىعباصرابئإتأمامسرد.ابن

ج@طعليهتنزلاك@لعربباصاناراءإلمامهرابعا:-
يم،

آوكرفظمااللانبذاأراىإلما.،كذلثرةالمطم@لسنةوعد@هروالن@

مذا@دارفىبالتبرينلهواحدكيرسهادةترياءقنبزهسيأقيكماكل

باشعارتالى)لتهفىتفسيركتبلهقيماعلىيشدل@أنه؟@كت

@الرنأعظمإجاثتهاوحسن@ئىءلضإنقانفىأنيخهريبلاومماالربط

ظرثايدىبيننسوقآنبنا@لتوا،تفهمثهحئبه.الملمتييرعلى

زاجمكتبأوردكا@لىالصرصمنطانفةالكريم
لام@ج@ى4@لصحا

ت.لقهرضىويضلهصاحباعلممجال-أعىخأ

نثموصأولا:-ةعلى@لنمر@لالى@لنهصوعىمذهقصج@ق@وإنه

دتة@علي@لنياصحابأكا%نضلهعقدهعاعاسلبننجيازي@د

حقيقآجعنهألمجةبننهو@،:ذلكإجياز@فى@لعلم.إخن@ارمنوسلمعليه

@لت@رصنلإتقاعاحبذبره@افذكو@لخابن.إلمدمشاد@ما

ألتهعبدطريقمقنعيم،ل!يعىوأخرج،نقال:
ممرابنعنديناربن

لهم.وبابه@مهمالكللقئايخارفى(1)

ريق.سنرمنينظر@د@لنيبكانماسرايةفى(2)



-3 93-

إفمبفقالأتارتقانفقناميا،ةرضتمرا،ات@لصهيسأنهءقأنا@رجلئن

)ت@لسصرله؟انتنتالشالهشمبأضرفىتالئمنهفاطعباىإلى

بابخاتومذهبالممارمذهفنشرتقألاتنتضالأ+تو؟نمفرلارقآ

عاسابنجراعوب@ؤمالفة:بهتة-فنالة.إخبرهكرإلىابقجع

علمأ.قيأ%أةعلمتورألآنان.علىتفسبر

جبيرصبى@صعيدصاريقالخارىءتوأخرج
أ

كانقالعباسإت

يدضض
ؤعا.@ا.أثا.

هذاإيد@لنتالجددنفسه،@فم:دةح،ب@معى-@

علص@نأنهعرفتالء.ي@؟خا.فا:وأن@عن@،
ناتودعامتم.

يوم
4فأدخا

مهم
3،إلاللاهبرم@زء.دعاىأشهرأتفا

اللهفرلفىتفولرنماأطفتا

خر@ل@ألمهنحرجا،أب@تعالى
فقال

ولستغغمرهاللهكأصدأن@مرنابعفهم:

توص@عينأ!حرتنكرناإذأ

نقولأكنالثلىخالةةشيثايقلفنمبعكهم

ا@تهل@اللها@مولآ-حرضكتقول؟مافكاللافتهلتعاس؟أبقيا

وسلم.عل!
4أعد

أجلكمةعا:زخللثوالفغ.الم@نمرجماهإذأقالبه

ل@تقوماإلاام@ا@لااتعرأفتالاباترنإنه؟واشغفرهبك@تزبحمد@فح

بنعرتالقال:عباسابنعنمليئأبىا.نضربئنأيفأ-وأخرض@

تفطابا

لتشطوالآيةونشثي@ئوسامعليهالله@كلاصحاتما

فغفب@كللم@تهقالرا@أعناب،،أففؤليمنخةلهمجرنأنآأحادأ@.

بابىفقالفء،نها:نضى.فىعباسبنافقالقىلرانما@رلانعام.فنال

عرفقاللعصل.ثلاضرلتعاس:إنأقالد،ن@ولا@كلق@قلآحى

ئ@تهبطاتجملىحلاس:@سأشةالأى@ا@؟
فلىالثطانلىبعثثج

@كلا@ه.أغرتحقبالمعاصى

ىعففحيمأثوأخرج
عرأنعباسعزلماقرظىكعبي

-

"@هاجربن@فىرمطءتءقجملى@لاباطأبن
لبفآكروامذالصحابة@
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سعم؟لاا@أ@عباسإد@مالكممر:فقالعندهبماكلدلم@رالص
وودلا@@نالمؤمنينأميريافقلتعباسابنقالداثة،اطتمنعل@ولاقكلم

صغمق@دزاقنارخلقشععليتدورالدياأيامفجعل@لرزمجب

جعمنالإنانوخلى
(2"

ضينتحتا@روخلقشعأ،حمرأتفىقناوخلق

13)شعآ@ئاقمنق"وأعضىبحا
منفىكتابهونهى

ن@
بينالأدرح

صغءت
ثا،

بععلىفىكتابهالميراثوقم
،)."

دت@سمعوفى@ونقع

سع،.علىأجامنا

وناكلعنه،عكرمهعلىبقت4الحدبيذا@لحبر@ق)يةروق(1)

من-خ%
تفسيرفىسياقهمطنىاغهبعدألتهرحمهكثيرابنإنظاطقال

سغمنكلناثدو،ئاسيابنعنيزيلىقتادةوكنالتهد:،ةسوت

بعدأنهنجيروأنتالآية.وعبأ(حبانيها)فانتاتالىللتهقولتاد@مر

@@@عليالمرعىوم@الأنامكلهأعى@ا@أالأبحساص-

عددبهونجع

كثيرأبقالحافظقالئملفعلبامحبعآلامطعو@ا@إممريمةالآياتفىمات
جرإصنادوهذا@إطرافى)بةسرسيثءت)اطعليءتفىتعقيبه)@تهرحمه

ة
أعلم.فا@تهجدآغرببوشى@

@د@لإينمنللإنانخلقناولقدتعالى%،لهقئفييريلما(3)

آخر.خلقأأنثأناهئمقائلاجلفوله
"

@مجح.عليالمثافىفإكا@لسغ@لفاتحة،سورةيريد(3)

بر؟(4)
وباتإلفوله-@مهاتم..عيم)حرتشحانهفىلهمافىت

بم.الأخت

و@لنصفأ@ثنين@لنةالفروضنجم.و@حدة@نهيربد@لعصبة(51
@

ق!د@و@و@لدسو@لىجو@البه
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اك!عدطريقمنوأخرجخيرآ،بهفامتوصمةا،هذهحبركاقنهلهإ

قالمحباسايققالقال:-مجاءتكلفحربب@ت@لرامعن)ضخرب@

افىرسوللى
صلى

أت(.الفر7نترجمان)نعموصاعل!الله

@مظاهريديثصبرماسقناهطلب@ثديد@حرصها:-ثا@م
ف@سفىق@رجلأنفىأولا:-والممثلةالخلفةلهرصأمذا

أ@لمن
س@ردتهءاء4لى@@@للهلاصولازمالكريممفا@ليتفىأثةانيبب

نطفنظماره،نرمةنذ
بسمع

ثا@@لربشهديخرتوكنرمنه

متهملازفىيا:-وثاالمجيد،ثى@لضزيلبعضعيهالهشوالملابات

ض@ميتاقىالأعلىإلى@لىيخقر-!عل!الهصلىانتقاءأبعدو@لمحابةلأ؟

فى4قراكاوعنم@لنرة.ةمث@منممهورد:وما@لعلم.منعدهماليى

تحهإليه؟@تا@)حياجعالمنام@ديرشذانثاد@للمكارإفىذ@ك

عكرمة.عنو@لحارثارىال@روايةمنآآت

وسمصل!افها@تلارسرلأصحابعنفىيهافيرثاكأ:

يحهووعى@لقرالاكرةمجردحثظعلىذلكفىلهإت@وعدممنهميسمع

رأفع.أبىدشةمن-آنفايديكبينقناهما-عا

ر@صعر@عهرصفهقأ*إفى@الح@فطتطونرةفربخهترؤدنا

عباسأ@أنيعى@لحه،.)ةالت@ل@عننيمأبوخرجهأفماخهدنه@

ذاحمريقول:-و؟،ت.ظ-:7ت@لقرقن*؟
لا،لهإنلتالكمفىلم

لا(عضوقئآسزلا
(("

أخرجبنىعيداظمياطلحةمحه4وصةىو@لنه5،1
حمخحلحةقال:-الأصبحىع@مرأبىإتما@كفى@نحبقاتء@كدابق-

ل!ا(1)
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@دبن
ولقنآأ؟؟فجماض@اسأبنلقديحزول:-الله

ء.أحآ،عليهيتهدم@انجتلا@بقممرأشك@

ئاكنتعلمآ"

عاحبحكل@يخماعنهاللهرضىا@بصاأبىبنمعهلاظوال@@

ب@إنا@ننظر@باسشا@قااليتااللا@تالعاربقاجماووضعنالإمابة

ققيتصمطأنجث
وقاوفطنته،لسقله"1)

ا

عبرد
الله

مما@كل@مسعودبئ

مرأ@تهعبدقالقال:مرو@إلى6ب@د@لهيعنأبكاالإعأبةمحاحب

اطديث@أحد.م@ا5ماعاضأسناننالر.أدرلىعباسرابئاما@نمسرد.ابئ

بماطالذكرعليهت@زلالذى@لعربانبا)سحأرإلمامهرابما:-
يم،

آونثرنظمأ)أللانبذأر@سعإلمامهكذل@رةالمطم@لةوعد@هروالن@

هذا@دارفىبالت@برينلهو@حدغيرسهادةقريبآء@نبزهصيأنيكماعلى

بأشعارتمالىاللهفىتفسيركتابلهيةماعليشدل@@نه؟كت

@لدونأعظمإجا@تهاوحمن@ثى.لنةإنقانفىأنفيهرببلاومماالعرب

ئاقاريدىبيننسوقأننايبهلتوا،تفهم@هحسنبه:العلمتييرعلي

كأأجمكتبأورد@ا@لىالفموصمنطانفةالكويم
مجافاى@لمحاية

عه.اقهر@ىوفضلهماحباعلممجال-أعقصأ

مىفثو@ولا:-لتالىثعلى@لنحر@لنهصوصمذهتمي@@كنوإنه

أ؟ئضلهعقدهماعاصابنتجيازي@د
صلى@لتة@لنيأصحاببى

حقيقآجعلنهألميةتفوق،%ذاثإجنيازءفى@لعلم.إخبارمنوسلمعليه

@ن@@رحمهالإتقانصاحبذكرهممافذلكو@نخابة.ققدمد؟شهمش@د

ا@تهبمدطريقمنىنعحم،أباجق"وأض@وو@ال:
بق

ابن-ممرينار@ن@

@وإبهفمهم@فكللقنالختارفى(1)
@.

رتيق.سترمنبنظر@د@ل@ببكأنماسوايةفي(2)



ث@-.!-

أححسنحياما@تقالأنهمجامدعنالإشميابفىالبرعبدابنوغر

)لتهاللهريسولقالتائلا:يؤلننإلأعاسقاةنتامن
عل!:3.

عن@ذاسوى@فلالة
@

بن-قد.@ماسبم

خاصان.-تفسيى@لقرقةدعلوكعبهتححننمرصخامأ:

ابرا!عذاخحوصىعقدناهالقحدثتادسكتاللهشاءإتيبآةوصاف

ة.@لآ@صاضا@اغبعد@لفر

منوءبههلدلممجطسهعفضرفأء@:تفحننمرص

بةالإعاصاحبماذكرذ@كفنينليفة.كل@كركبوأنهللعرفةغلاب

صاعا@مئ@لغوىوفى@عجمئال
أبت@ارعطا.محقب@خا@لىردأءبارمحد

@صحا@إنخي@وأعخ@مفقها،أكزعبل@ابنمجلىأكرمءقظ

ررلمبصعده،@ثرو@محابعندعان@لضوأهحابكأره@فقه@

بماسأثنبأ@فاسنعطاء؟تالسعداءخهدوايةوفىوا@مع-وادمن

لك
فاوو@انعها@لربلأيامونل@نساب،للا.وناسحر

أحدمنمهم

ضاء.عليثبهاإلابضل

عيمعنأبكاوعنده
دالله

@ناسفحفا@عاسابنممن"ئالبخةدت

صيبو3ووحمكهرأيهمنإنبه)حتنييخماوفقهملقه،جم@فحال

ونانل
منصبفهمماأعلما@آ؟@ح@رأب@وما(1)

صلة:ث
@ته@ل

ولافقهت،وع@نوعربكرافيبقضاءي@لمولامنمأوطم@لتهصل

لامجسابووبتفسير@لقىآن،عريةولابثصأعلمولافه،ر@ىفى

الو@لوايخاروفىهعطا؟على@لناس(سيه)وفاضالأساسفى(1)

الاخرعلىمناالمز@دفين@حدبحطفإذنفالقصدمنلهو@نائل@لحطاء

نلامر.ومرونانلىونسبةسعدأبنلمجر)يةوفىروجمرث@ئلبالغة
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جصربفةولا
)ام

إلهاحتييخارأيا(5)رلاأثقفب@ابضىأعمولامنه.
مسآوثوبرمآ@لأوبا@إلا@لفقهنيمايذكريرمآيجد@ولفدممنمه،

وما@)يتلهإلاخفع)ليهجلرعالمأظكرمارأت@لعربأيامبوماو@لثص

علا.عندهوجدإلاسانلاظويومآالمغان@

أييتلرفال:مهوانبنص@ءطءيرنبندصثد)بنوأخرج

يسألهشهاو-عهاتألهوارجتحدثاشرن@ابصجفةعاصابئ

الأصم،بقيزيدعنعابللاتفىبمد@لبرابنوعديك.يخكفه@ظى
4@اريهمانةعاسابئسهحاجآمعاوبةخرجقال @سلابنش@4

ا@لميابتنمركب
51.

@لصائه@ر@زإقو@لمى@لصبج@@قا@يننءقذا؟فأنهإ@وباصي

الاخ@رفضله.بهئرةألمرءعلممدىالدتجقتالدلالة
في

أها@و@لتلفيز@منمنه

و@لكسانةالأونىلحلاقا@تفمامذلثحاضىرماسلابنكانوا@ففلالم

ضنهفقدسرىالمرمرقة.
د@كلمىلاي@(مئوليئ@تابر@وأ؟ب@@لصحا@فضلمن

الله:رحمهزب@لنمحهذيبصاحبعد@لمحابةفئة.ووة-ئهرة
قايه:عب@

أبا@لطصلمخرمةد@والمررآ@ليئىاط-بقوثعبةالحطاببنممر
فها@تهرضىإبنيهاتابع@نبهن@تهءت@رحمهعد@لمحابة؟منوغير@قال

@جهوإبن@لعباصبر@كثيرو@خاهعلبنعد)بنهإبئوعدآميأ

@تهعد@
معبد@@ته!عجد@ألاخرأيخه@ابنالباس..@@عيد@لتهبن

زأما،وأ!عباسبق
وعبد@لته@لسببإتروسىحنيفإق@لبق

مح@بظوةنرنلبئارثاطإ@
اللهل

خالتهوإب.@ثاخا.عبد@لته/بئبق

ذكرهبقرنجةللر@ربثفربفةعنابها@قصرد@(1)
ؤ

لماب.ابعد

أنفب.ولالغبر.:ررأبةفى(3)
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@متدوابن
عىجءط

ةصفا@إفاعباسابنند؟فيأبىابناقسد

عل!ارعلىأطهرسولهانءقبهن-لمفإحاأخبربه،القرإتقممناتفإ

بئفإن!به،ؤصإخبربمرطعئ.ن"؟بمنافإنبه،أخبررسلم
نال

اسرايةوفىأبه.ي
رأبه.إص-سحد:-بن

@لب@حروأنهفى@لحلم@رسوخدرجةغهسلرننطئنموسبعا:-را

3خرإلىوللغربطصقاكبينماإليهإجوألمحتو@كللمهم.@ناسوالحبرو@نته

@هخا@
فقال:الإتقانماحبذكرهماذلكفنو@لفت@ا.فى.المطلتىئ

@)الأمةذ،حبريسمىعاسابئكنقالمجاهفعننبمأبووأخرج

عدتاريخوفىلالالإصابةص@بوماذكره
عةرزأبىبنع@نين

أكبثربئعيرطريقجميحأمن@لدمثقى
عنعرابئسألعنصس،

صء
جوأ@تحلىعد.اكألبمابقىمنأ@افإنهمحاس)بنصلال.تنت@

تتب@بخاسد

ثابتبنزيدلماماتسجدالأ@ال@بنمجيىعنححع

ماتهريرةلوتال
جر

خدغأعبأسابنفىمجعل@نات@ودعا@مةا،هنه

عبدحمعتتال:-بهرمةسدءق)بنوكداه.
ا@ته

@لاضوبنعربن

مماليخماشولدق@ابمامفىأعلناساسأبئ-يقول:-
0

سى.،نيياتا

كانولقدلعلآعدهإتنقالبقرلهعباس).بئتفافبعكرمة:-قال

رام.و@طاطلالعن3وعبهصلى@لنه@نه@لرصبأل

صاثال
أبىنجيح:ا-ئغنا@ررىنجاستارخوفىلآ:-الإصا:حب

بومماتدلةوظعباس)!،شلمارأبت
طولنهماشا

بر
للامة.-مذ،

عاساتلأيتإذابهتمسرصقغنوفىثمالى@لمزلى،تال@@إق
ا

اليت
أ

ابلي
أعلمفلتتكرثفإذا@لناسأضحفلتنطقفإفا@لاص@



-

3 00-

عاشة،ابلمابقعا@عاىءقللهالجليسآخروفىكحابمومغفىوتا

ففالمهبكلوغو@.ممرمحل@ىفىعباس1\بالىالخطةأي@تءت

رترله؟فى@وعا،بخهال@ومع@قلشالذفمن

"

@
اسعبابرتا-5ا

ل:-.نثأيه،ة2

ررجدتلهيهل@نانلة@رء@يانوجدتيق

@@وشقى@ياىالمر.
م

ء@ه.يا.يوماوأ@لفىمي@وقدسانرة

قالديخ@ر.عر@نعنكأ-بكر:-اويربنوقالتحرفىوياد

اللهعدلمامات
رأتكلال:ةإس@لببق

"
معدإبنوعندكل.االأمةعذهت

أفقهوا@تهزلاككلل:ي@دضسيانلبىطبة!ا:مهتس@فال:-عكرمةءط

"
@

ف.وثمات

بدا@ته@ابر/@س@تتال:أي@محىيدت.ب/يعةمحقأيصا@رع@

ركما:-الأ-علىيهيدىبإ--ثوص@عباسإتإموتبلغهحينيقرل

لازق.محيبةالأمةمن@أحيتولقدللناس،و@حلمسأعا@ئ!مات

عديهرأبىبقأبضآ-وع@حى
حزمإضاعروبن

عباسابنماتلمافار

خديم:-بقراغقال
المثرقبهنمنإليهيكتاجنمن؟@ليرممات

قى@لعم.والمغرب

وعد.نح@لملم،أواصخبنىءإممىا@نقال؟اوسحاأبعنأءتوعن@

تيية-عباسا@نفال؟أيضأ
@لس@وقتبئكافى@لعلملى@اتاس@

الىدىعلي
ا@.الصغار))،

دي@وفعيلعلىو@لودىماء@فى@أدطرلع@م@@ىسحرقخنهلة(1)

ة.@ل@افخئةوحىفعيلعلى



-301-

أححسىصاةما@تقالأنه@كاهدعنالإس@عيابفىأ@برصكبدابنوعن@

@ا.@ل!:)دز@ا@تهلحولقالقانلا:ليز@أنإلأعباسابقاقيمن
ا@ما)عئ@ذررى@ثلالة

3
ت

خاصجهان.نفسير@لقرقةفىعلوكعبهنتضصنموصخامأ:

الايعذاخصرصفىشقدناهالنصثتا@ءد@المهاظءإتياةوس@أف

@س@ا@أغبعد@لفر
جمة.لا-

ن@س@
ص@

مقوءبهيهلد@ممجلسهعف:@د@ارلأ.ؤخف

بةالإعاماحبماذكرذ@كفنلميفة.أطنكركبوأنه؟@الحرفةنحلاب

مارأيتعطاءمح@ب@ضا@لوردالجبارعبىعاريقمنالبغوىوفى@عجمئال
@صحابإنختبوأعخمفقها،أكزعباس)بنمجلىق"أكرمظ

@وأصحابعند؟@لضآنوأصحابرهش@لفقه
عده،حر

ممهمدوآبص
ةواحوأدمن

اروايةوفى
عاسابرقنبا"ناسنعطاء؟تالسعرإت

فاووئانعا@لربلاياموناسنساب،للاوناسللشعر
أحدمنمنهم

شا..بماعلبهإلابضل

@أبكاءتوعدد
دالله

@لناسناتئ@عباسابنممنة-فال@تجةبن

صبو3ويمثهو-وأبهمنإلبهيخما@خنيوفقهماشقه،بعم@فمار

ونانل
@ته@سرل@حليثمنسقها@13رأبا@حدا؟وما(()

ولافقلامنه،وع@نو@ربكرافيبقضاءلكلمولافمأوس@م@ت@@صل

لامجسابوتن،وبتفسير@لقىعرليةولابثعرآعلمولانه،رلىفى

الالووايخاروفىهعطا؟على@لناس(سيبه)وفضالأصاسفي(1)

الآخرفا@فين)دالمترأحدبعطفإذنفالقصدمنلهوالنانل@الطاء

بنألنرسرأيةوفىجرد@فىالمالغة
هر.اناو@عرونانلونسبسعد:
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يفريفةولا
)ام

فرلاأثةبمابفىأعمولات،
إنياحتيجيخمارأبا)@ا

ماو@وبرمآ@لأوبلالفقهإلانيمايذكريرمآمجد@نولقد؟ت،

ومارأبتلهإلاخفعيه@عالمأ@لجل@كومارلبت@لعربأبامبوماو@لثر

علا.عندهوجدإلاقعلسانلاويرماىالمغك

أنبتلرقال:كوانفيبمرتصيمء@بسن@سعد)بئرأخرج

يألهئهاو-عنهاواتألهلرجتحدثاسرنفهاب@جمةعاس)بن

الأصم،بنيزيدعنالأسجابفىعبد@لبرابنوعدنك.ةيه@ا@لناس
عباسلمحاوبةءبهبرلابئفكاقعاسابئمعهحاجآمعريةخرجنال

@لعلمصمايطلبمركب
51.

@لصانجةاز/يئوالموجة@قاييى@لص-@@نووتنإذا؟نإنهبالجلةو

أملوالمتلق@يمنمنهالاخذيئوف@له.بهثرةالمرءعلممدىعلالدلالةالدقيقة

المكالأوالأونىارولا@اشصغمامؤلكرضىمبلىلابننو@لفضل؟@للم

ضنهروىت@المرموقة.
دسكلمىلاب@(منبعينبر@تاوأ؟بة@لصحا@فضلمن

فعجد@قالتزرحمه@لهذيبحهنيبصدبعد@لمحابةفئة.ووةكرة

أبا@ل@صلمخرمةإقوللسورللليثى@ط@إقوثعبةالخطاببنعر

عها@تهرضىإنجه@ل@ابملإن@ن@مهءقرحمهعد@لصحابة؟منوغر@فال

لمحيهوإبقللعبا-@د@كثيرو@خاهكلابنعدإبنهإبنوعداميا

عد@ته
معبد@@ته!محبد@ألاخر@ابنماأيخهللباس-.تعيد@ل/بن

و-حنيفإقسهلبرقأمامةوأ!عباسبق
ك،

دنهوعد@للبب@

ع@وإبظنرنلبى@طارثإ@
لتهخاوإب@قثاخاتقعد@لته؟بنر@لته

لماب.ابعددكرءؤبقربمة@لر@ريةفربضةبهاعنا@قصرد@(1)

أنفب.ولالغبر.:روابةفى(2)



ا@مح@.
بن)دثبق

ح@ر*أ"@اف@وإبم@ضاء"

ب@يديقر؟ع
ص

احةألمإ-م-

@@:@:
ر.إ-حر.،-:"

11-:
ى؟ت-

توب.ييما-خكباا
أ@ا@رجا.ا

ر.
ا

1 4
@نص

ححهعاتإخا@أبنوع..أبىحرب@حمد
@،ب.ت

فى@عل،-.ل@ء@/.،ا
قبأ/-./بئ.شصفي

س@،ا@
في@امحر،%-ش@ال!ءقلإ،@ء:

@

م@

سر-وءحا:،/ببقب@صيدب.طارمحآرصولثما،؟
112@د.ضولء

أ@)ءزلىا
وأالرسرأقغدسس

ا
بمد:زتة،جمالا-شاثأ

ن--:ة@
د

يةي@أ@وأباخ@ب@شابموا@لى-نجدبقب@خينفيإنوأباالمزفى):آ4

@اقسثأبا@لعانيةرفيعآعرف%بنتاد@يبنوجمرخفافقحطان؟

أبىناوصجدتعامربنمثامإترصدن@عالعوأ@اماعمبفالىكل:
وصعه@لبمرىل@@

ت
سيدالجابوأبامخلى@لى@إبنو-ا@وير@،بئ

بنوصنانار@رشا@س@اكزميلوأباسلمبرتوسل@نيساتإ@
بنات@

@قءبرلق،وعامرأ@لثبى:فبنوطلحةنلمهبا.أباصها@
)دتهد

بربنعيدلبنم@وعبدا@تهلك@بنبنماكدبوعد@تهروبه@،با@

روعترعبم@الزب@نحاحئس@لري@نارحمرمححملكبهبا@لهايخرأشبنوعيد
كأ

@ارةب@
خا

وعب@
@تهوعير@النخعى،عابسب@خاحمنا

بى
روأبى؟بئ@نهص@مح.

وبمد
مرءوعريتمرمحا،ةعالمشأر@بقوعا@لايه@ينبىأبىبنات

فىموضمارأبىإتوعمارحطان@ا،وعراالاودىنميه%ناب@وعرر

اتملم@ضحىرأبا@جعفربنىعادبلاومحيدير/يخابنوعد@اسمفي

رمسلمصيع
@ا@

مر@ثا@نير
ىرالجزانبقومي@ونانحبئبنسلحة

إ@جبيربنوناغ
م@
م

مالكأذ@و@نضر،بئمسلة،أملىم.وناعمآ

مزهرب@شازبدثالأعرجنحص@وأباالطافىصحرىأبا@اإصرا-إومحى

وعرأباثبير@رو،رأبا@لزاقمابحمزةوآ@آ
ألمتوصوأباإبراقا

.5)وخلأنقنالعلىبناطسينبتعاسةوفا@لعبدىظرةوأبا@لناجى
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رخثؤ":-ختى"تءق

تجاسابني@كزمنده)بنوقالللإصابة:عاحبقالذلصوفى

ويخنهبةوز-له@رجهحملوشأجبآبمفردبآأيض

عدوفالبالحنا-
حدئايحيأبى،ناحدةناريخهفىيةبى:بئع@نبن

ضي@ارجلاعباسابئرأثةاقأ-سيأبىعن)نجلى،إصرتاتآدم،-بن

@ف:
رأصهآ@

س
ابنكانحمزة@دءتعرانة،أبوونالش.له

ضعفىح@-،ابئانظاطوئإل*ل@ين-ربممقعدئخ@ؤروإزاإسرت:

ورإىحر:أ
صق@@

قاد:@قيمأيىعنحفص،بنسمعنإصاننىا

@@

ابآون@علاجحا:ثله@لربوماثالجرةضا-@المتعيام

لا.و-صالاو؟

للسدين:ييرلعامةجه

أأيض،الإحاتفىألتهر-4للىافنطقإلذلا@هوفى
عنابيهتىخرخ

فىولتثشنىن@ااققال:عباس:ابنرجلستمةقاليريده،بنعبدالمه

لعا@وفأجه،حكهفىيعدل@سلين@حك@مقآاباطلأحمعأفىثلاث-

@سل@ين@بد@نمني@لاديصيببا@غيثلاصعو!@أبدا،بل!كأقاضو

ا@تهيهبمنآيةعليلاق@و!رلية،ولاسائمةومالى@ابهفأفرح

أمح@.@ا@ثليطملىنء!ضا@سلين@آنفرردتتعاد

2ثقة الامارة:لوترقيبهلمفاء1

سيان،بنبعقربالإصابة:فىأيفااحايظفالذلكوفى

ضىوعثهن،بأمربالاسصجعث@نقلشةقالهرىا@.ئهابابنعن

بي

نجا
وذكروثافىثبنخممر@منها@:-.ساتن@ل

أ
لادومحلباآتخيفة

للعلاة.صكلىالأصودأبا)ستخلفوعفين،معلى@ليسرة:وكلذ@لبمرة
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@لص.عليعباسقا/لينأضلاجهقرص@رأخآ،صداطركأياد!
ه
ة

تتلحى

الحجاز.إلىومفىالحارث،بقصداظهعلى@لبصردفاصشخلفعك،

اللهلبدربموتت@:ء
ع@عاالىبر@ند@

للهل@
وسخاءعى@ب@بن

@خبه،--

ع@لتلاى@نرر:الاسيعاب-عاحباط@اذلكوفى
اذ،بن

@لقسه،طا@يمن@ىجماعةبمكة،عاسبنضبدإلهبحاريرمامرئيةبن

بنر@ت@عبأررمرب
!"جماخهيهاأقر

فللىس@نطأم،غا@
ا

افاء:تالاطه؟ئص%-نتال:ا!..."
روير@س@

اناز@بكءق

ولاديندياعلىكتنبكلم@ضة

@لاسينفاح@ئ@@عباسفي!امذانل:@ةأعرخاياذاكوماد:قا

بنءعدألتهكافدبهرمة،لكأبياانثاإس،@كيطعمخروا،
لم

ء،
وقال:

@س!إلى،بخطإنثلاق
عى،جمااخرالمزمن@ن،أميرإحيمقوللهمافلس

7)نيطغى@ث@وء@انخا

بمدأ@تها@فقاوفلت.فعلتوإلى*ا.،،الرآسكل5

لي@لاعوإسبق
ا

صا@وندلهلير:كأ
إلأرش@إ:إ

@

إ،@ميطلبرجا@ن:

نضالأ،يطلببمود
1
0

قسكم@-؟اتطصلأ:مخرةطن؟و؟تمخ؟هذننت

وق:يتسبمذيةا/را-

ت-الليالىكدح@لات
كيأئ@اجاوتختفوبنهاايم

شياالىيابرعقا@فىاباع@رروتالأيام@ا@كلثوثل

اكناني.
وحه@أجرابناريمفهافيسمخااعاسإت

نا

جيخاو.ضيآمطعماجفاةعةيبهيد@ت--البنولا

شبناإذانبغماالذى@اننال.ح@ابدا:والدذ!و@لدينابرنا

اتيناوماخيعا@اباتبهىكت@اتأفوراك@لنبى@عرإن
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@دينهفىعصمةررمطه

موتمن@تمضامنهم

)ا"ولشانت

رحمابهباولام

ووضمإناناا@تهيزقى@ن

فياراجبوصعيناففل

وتزذبنانجناوتؤذيهممنا

دبنابهولا@لدير@كظإة

غكياضرا،رلا@اوعزخالد@ق

ذلكعلىأزواضطر@رهببر@لزصالمه،بئعبوبيني@نهاءمومة)شداد

لطائف:بابنزلأت

@سد:بنممدقال@غابة،أسد@فى@لتهرحمهالأفياتفالذلكوفى

)طبناحينحد.ش)نشو،ممر@لوبنعدأخيرنا
دسكلبنيةمح@عنسن

@ل@جنهادةبئ
عدال@هكين@فحة@لماوتعتقال:جدهعنأيه،عن@قاضىفى@س

اللهعدلر@كلانمضتلللكوعبد@لزبربن
نية@طإتوعدعباسإت

@،ونسل@باولادهما
بير@ليها:@لزبنعلىاتهفبثم@،لواشحى

عليهماؤأخفأبىولغيركلكلانرضنك،وشاأتوقالا:بيافاتبايعان؟
إفىأبا@للعلافبفابالنارثلاحرقنمآولتابعئلهمافقالصديدا،يلماحا

آلاف@ربعةفانندبارجل..هذالانامنأناةوقالابالكوفةضيعتهم

بامارقانطلقاربلإ-،وابئحأهلعهابيرةش@نعبرام@،ندخلوأ

عاقأناوقال:باشار@لكعبةتملىوبفال:ة-دخلص

فىوموأصحابهمااءنفيةوابنعاسابنإلىبغناثمقال:باليلت-

فدللجد،منقريبددر
فاحاطالجطبجمع

الجير،ؤسبلغ:حتىبهم

وقلناالأبر@ب،عقفأخرجنا.أحد،ماسزىءثمنينقعنارالو@ن

حرحر@م،بلدمنالا،نقال:منه.@لاسنرجذرناعاس.لات
مه

ناقانعرساعة،وسلمعل!@ت@عطى@للنبىإلالاحدوجلعزأحلهعا@له،

صاقطة(1)
يدوكا.لايستعم@لنظمولكنأيدينا،بوين@لتىللطبوعةمن
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"

بعد@ربةغنصتماابخل:فىمنادياوأققحملراقال:وإجرونا

غمتموإنماولنففة.أيبتغغالرأياإد@ا@ية،هن@كنتمانجها
اخرجوثما@تهماساء@تامرألى،لرممشآةحتىبهملحرجرادماءنا.

بهم

منه،.@هى@فصودلا0إلى@لطان@.

اك:خحرآ@ؤلهومرممر"بصرهنند؟

صا"تال
فىقدس@سنيمارضى@لتهعباتابننو؟الاصتعاب:ب

رج@*أىأنجرنحهوررىعر@أخر
مع

فه،يع@لاوممصلىالمحهءايه@فبى@

@نأل
دنبى

ثر-بآلعه،عديهاله
أنجه؟أتس@ا،على@تكديصادلهل

ذلكقال:نعبمقال:
ائيل@

بعرفسلصرك،سفقدأنل@أما"

جره:ومقعنهىر:يخ@مافلكفىودو@لقاثلممره.فىآء-ذلك

نرررقلبىنهمالافىفئنور@اعيمفاأياخذلته

اجم@مأنرر"؟صارم؟وفىتىدخلن@وعتلىغإهذ@نإي
"

موته:بعدلهكرامة4وفاؤ

فما@ءكهآنذ(عهلكنكلىاماأفىالق،حمه@أسد@لخابةا@ي@قاذ

محبشوبهنبينهمارنعأأفىعلىيف@اإلى@لثا@هو+:إ@ا
الز؟س:إشاأته

أصرتإقفىمرضه-قادإذعدهتنسفيناعبلىبىعد@لتهنرض

علىوجهبةخيرعافى
بموأترعليمهوأكرمهم@نه،إي@أحبهمرض،أ،

م-ال@عل!جبريلرؤتهحديثيئبتلم(1)
4ش-يترمذ@اطفا

@ته
)يعنىوأبو@فممرصل)حدإثاداب:،*:ابةفى@@هروا/بعد

د،.عبااحنكيدتلماس(:@@اةعن@كأ@ذىشر@فىيثتاطمنا@رىش

"

وانظر@لقاموشو@لزينة.أفى@لرضمتةقمأثور:صف(2)

و@لناية.



مم.فانتمنجمتفإنزأف:الق!إ
بدليالئمافىإل!بثفا

1
ال@تهرل5

رمحمصكل!ن@امحنه،رضى@ننهؤوفىحتى
عا!قلةاطنف@يةبن

ه@أ/:@

فاأكفانهفىفسخلى
فالأث@لترابع!سرىفلامعه،دفئحقم@صاخرج

ا!)يتهوثاتية:الح@ا@
الأق.جرءأ@م

ىرإفى.لبستبكلربن@لزبرساقرحمهالإحابةصاحبوقال

الحنعة،ابنعليهفلىبالثلائفماتعباصابنئنمجاهلىعنعقةابئ

ظ-ةكفانهأفىننخقافىأبىين.صاخا.
ةاب@تر@عيهىفلاصمسهاة@ج

إقيعقربوأحرجالأءؤ.منيحبروات@ماتالحنعة:شاا+قال

عبلطريقت@
ا@ه

اللهرعصمجأزةثرلماأنهأبىأخبرفىياميهأ:ب.@
ك@دق

بح@.نايرالحثىفىينخلت:@لغرشلهيقالأليضأ:هعاجاء

قتءتس@

لماخرجقال:@ات@،قء:ةثنبمعشاءعنبنيعل!

أكفاله@ضا@حتىوختيظمءتأيضىكا،اسجا.@باسا/بئ
بد.-ف!

بئعفاسح@دعرفةبنالحنجزءفى%."علأنهيرو@اأف@ذ@اين

أبيف@طاؤلجاءجنازته،نئهدتلطائف،باتجاس)ابئ@اتتقالجير،

@أس@خلؤا-خاقنه،س@ا.-

مد؟تيتدزقفالاه،جآ@خا:يىوا

@@آشبد"ربذ-إلمطارجعىللطمثةياينها@لنفىالاية:،
عف

ة-

نةحفصعنأنثط،الم@وقال
س

اللهدأة.:.-:عاء:عنن،ت
عباسنة

معنلا%و@لريى،العشبهنخلآيرفطاسخاءبالحلانث@،
هقيفى

0المضءضةيايم5@أ:تا@محعت لآ0،0

2س@عد--لابنالكبرى@قلت@@الزجمة:هنافىجمبعانظر(1)

1ص 3"عبد@لرلاإتالآعحابنةفىصروالاستيعاب1،421-9

الأئايىب.طالديننر@لمحابئمعرنةفىالغابةوأسدث@9،-9كمصى
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يم@ثر@ألانرإنونفسبرعإسابئ

أ@تهرضىي@ادعاحبالنا@@تهردمايسر@رءشا@لتطر@ف-ربه

ما@دورياقىبعالهونفعاعه،
محافافىىوبجننا@لحشلهالأءمتحودنار

@نحخابم،للقرآنمنرآخصرصكونهبهةمنصنهدثرهو@طألاني5
نستع@ي.وإدتهنقرلمذارفىفىمنا@لضزينللأفناذ@الل!@الاعلامأحدبل

رضعب@سافيأنلاريب
صلى@لنهءإيهدعرتهلبركةبلغقدعهماألته

يئم@وفطت@ئهذ؟ونوقدوفقه"وافرط@نهبما@ئموسلم
لماله

@لئريحةعلىمورعاءالترانلغةمى@نتى@لوببلغةالوامع

ريبلانقول
أنة

رحى
بلغقدعهأ@ه

مضما-فىلنامفزوة!@هلذلك

أ؟منوأشمعثنرومفهالحدالدىإلىالعظيمتنسير@لقرآن
بر

بةحاا@

تجرمنهم@تابر@ن@؟
المه

منالدلائلفىثأنبيةعهأخرجيخماسعرثبن

قصار/
عئنق@لاوألاتقاناب@فىالإ%ع4،@ار@@لغرآق@انشأن@ممثىا@*

@ل
3
شهمعهتالالذىداطبدا(،:عها.آ.@ة@.!--.)ة

ت
سدكل@.ط-.@ضائ@-.

ع@اسابنخطبناالاصنيعب!فىللبرابنءجدعهأحرتيخماوانلأبر

@بة@لشرر@ا@صررةفافتغعلى@لىسموهو
لأ@ملتفيربفصأ

و@لتركومو@لفارسحمعنهولومئللا،رجلمكل*حمعتولامارأبت

سلت(.،

2س3-- حجرللح@نظ/بئتمير@لصحابةفىحابة@وال!9،492-0

4ص4"ر@@لعسة حجرل@حافن@،بئللتهزيبوكذيب.)ا-135

2ص5@لعقافىق- ع@ومقوالإتقان+76-9
4@قرآن-@

3ص 05-207.



-310-

خرجن@أابصر@الحنلوط
من@رلفى@لطبقات:-سعدابئعنه

"منجة،1نو؟قالعاسالله*بئبمداجممرةباعرف

ل:ظكير@لعلم.

أعداهمعهلهسهدالن@الحدإلىبلا@آية؟لةففسرماابقرةرةأصنض

شا،ا.
ابنجأضططالمجالهذافىأ@علمالإعابة؟كالنجمامأنشبمم

صب@بند?الطبرىجربم-
د

رصوتعالىء.،فىلهتفيوجير@بن
ة

المقمص:-،
فلكقال

@كلي-@نعدتفلاقعكبتالاجاينأيماولينكببى

اوأوفةايمبا@هودىناليير،بربنسعيدا)ءبرقال
أ

@قلاجم@نخلا:ا

صج@لأ-أك.أت

أنعلم،ع
أنا"أعلملااللتموصىأقخىلاجليئاأىلأحاشفأص

1لاال@عا@قا-:ا.أ؟
0

قدمتفلاا،دؤأ"ظ.فسائدهبا1،. ط
اط.

ىسلا.عا.ر.-@

حر،وأ-ذلاثعئبما"-أدتسألتنحةس
عباسابئفنالدى"@يم@لول"

@إنوآمحي@بم@أكثر@اقشما

فمتسج@:-قاليخافى،ومح@.!إنحا@نبى

سىممعلىازلوماصدقفكلال:-لهفابراليهوثىفلقيتالرات
مذا

العائم،2(.وأطته

اطدبصأقمابعدلآكر؟@@الآيةتفسيرفىإشاكيراأفظ)طقال

)يةنءضارو@لفشفىحديهغدثالخارىسوايةق"اه@باصرءشا

)نقا
3

أهلمهرجلساله)ف@أن@بمبنسعيدبءتأبهأبىلامما
عدأنه@لحلاءمعهر@ىو@لنىأعلم،3،.وأدتهأشبهوالأولراية،@لن@

آى)ثجاج(ومطررد،وأبهسيلهوالدم@لاء)ثج(اخارفى(1)

@ق@و@اء.جدانثسب
@
كانهكلنعهرضىأنهد

@عقرل@لحلمبصب

صآ.طالبيه
.43ص2-(2)-
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قوليفدملجها،@بعنإم@وءدمير،التضلأاالمحابةالتعارض

ماعلىضهماافلارنهاعاس)بق
@ام@كفى@ايثناكأدصيفلهبكمر

يم
ضىتعاس@لابقمعهالحد@ئفىيمأنا@إبلةاق@رحم@الرهانعاحبت

كعاربالماؤ:إحغسب@امدارسأجلق*4لوصكلا،ترفىأعنمعنهحالته

الإس@ث@ال
@

تقالاالتتيرأصرلفاشلتهفىااللأرحمهتب@4تابم

5به@اإسفا@رأ@ابلتضير صتأ/أصحاوولانهم@كهل1

إسكجا@دة

ر.رءيمباعأبى-إقوعطاس
"

رد@وطعباسقألممود
ابنأعحاباس

@وأر@لحثضا.:اوسكعاا@ءة

لهموأيثاجببى@جد/-

توهاءاللز3طعباءنإبئتن@يركانجمف

تأيلا-حماتنيرهفى
صالإ"من

أحةإتووليا

ىب@وشفىيك@ا*اقىلمضكما5اتلدكلاالمعلومءت
رتأتحنههما

سن
@علوم@ووتلنند:@اعلا@.!@لأنهخهدأنو@ا@قهاا-1لاأ،@قول@

ربالمأثربايفس!@للعجهنقكل)كذقنمق؟سماولاالصفةبهذلمن

قىمقالأنعنما؟4)نرضىعاسابنأنالى@كواتإلأ@طأءعلمن

حدإلىبل@رة،أكحدإلى)نجلإسبنىعنصا،ووت@قران@هتفسجى

)بعض.علي@لعدم

مخ@@اجم@ر-@قيمضلاامح@@لحدمزعمتوإدأ؟

قاطأهل@هى؟ل@قلناسدم؟@شا@نصف.@لعدى@

نىتنسيىهفىبخر@@إ.مما؟عباسىادتوأنرية،

لدز.ويطاننمها.ارماأسضهللت@ص@تهالغرأء@لنريعة

.23ص(1)

انخقيئجادغؤوم

ادفىنوبهلاعدأ

بمقامحدأ@لمبرألعا
مماذلكثؤثشد
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@ا@اتساب@@لرأ-أمم@إ(لاأتاح

لم:@
شمالاو@لعطيمالؤ6ن4لءإالفقالذفة

@@منحافحلآت@اىدا@لتىأصعات
اط

ث
أصدقمنوشاهدأ@ا؟أ@افظ

قاماعلىنتا.علىا@
إقربمتحا@يماعهأنتهضىك

ب،:أتد@@يعرى@نباتأ:ا

رجفا@لرببلغة)@تهئزلهالذى@لذآقمنفخفىءلينافإذا

الأنبارىاوتعنهما@خرفياه.:فهذلكفةواغا@اقناد.إلى
كلنحىأآلم

فاقوء@الرإيقرآن@ويبءتو+،إذاصألهاط:قاعكرءرخصر،@

فإنا
1

يالماآفيكاتعها@تهضىفإنه:ولذازا@@لعربات.@

ء@
@@

@@@ء@
أماجمذا،حهذأقولءة:كأاتن@ت

حمغ
@د@ويمكذايقرل@ثاعر@

ق@حي@حد.ثاهثبمءقتانمه:-فىأتهر-عبيدأ@اطتا.؟

شت.-!)عد
انصك@الرأطيأكا@آيهعباس،اتتجةءتتألتهعبد@

ونخرج1.،5إحمفسيرأ3!اطابهيسئهدتفا؟ي@-:-@أثقال
تسو:جيربقسجدفى@لطبتاتءتصعدتا/

@وء@أ
عاس)ب@أنأنا

أما)جمذاهركذلأ@ت@آانيسألءتن؟
لاكذاية:الثلوحمعتم

اسوااطتافشلسأ:)؟،%؟وكذ
ا

عهندلفتقا@ائيقيهابهاللهرحمهصى

حدبت"نفاالكما@قلناأ@إ@قررحمهفتالريعاممليآادجأةاللهرضى

عببدأبى
ا

تكيرأ.عباسالا@يناءقر:فت:-
ماروبناهوأوعبسكا

نامائلعنه
@ايئبعضباأخرجوفالأز@ث،@2،

فىيهابأ

ابمم@مهفىا@و@لما.@أرفت
1رآتوفبير، @مات@هنافاأ-1

.@)داشةلة

مى2الإنقات-!1)

ا@سارتالمص!2)
ت.ة
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حم@رمماذكرءطرفااديكق؟،أنماالخيرق@كأتى@%

فىعنهاللهرضىعاحباعمضصن@يةيهفبوبفهفهلبه@ين)@ته

يناخاؤتبعضعنها-4أشصاتفجدإلىلنامهادآاليكردجهةمنا@اخفير

مق@اممومزصصلامار*
تفسيرهفىالإممران@لباتفىلهرة@

بدءإذكورابهفىيهااللهحمهكات@أطروى@افنقولأخرىكةت-"

ة-لالأثيهمحمدءتبقبهرأر@بنوعبد@لتهعواج)،حيدعف

عفيسألرنهلناساقيقهف@@لثجةبفنا@جالىعبلىبناقعدينا

الأشدف،بئدناخفتاتفيى@لة؟ن
()

إلىبناقمعريمر،3(تلخدة؟

ففالا:-إيهنتا@ابه:لهعللابهاقر7ناتفسيرشكلمجزص@الذىمذا

مقبمصادقآ@رتانياا@فتفرماأ@تهمنكتابأشباءنالدءتأنيدإناش

@لوب.م*

عباس:ابنضال@ن-في.بلسالا@قران@لأشإ.مماتعالىازرفإن

@@ال@رستعالى:@لتهقرلعنفى@بمناغضالإيما،بداصالأر@ا-

عر،بئ،@ثمالعن
@عرب@نرفوملقالأرفلئ،لهنئا@لزون:قال

1عيدأما@تنثمفال:-ذاك؟
ل:-يز%و@الأرصت

ع@حرلىمنبرهأناح@حقإلهيهركلونواخا.
بناس

(3)

ررءثالحنققيىالأفرق/نجابننا@أنىنقانا،محتققال(1)

أسك
6سنهونماونيهمم.تو@هاميركاننسبهموإي@و@رجا@الاز@رال@نا 5

6:1صبرلا.شاانالميزلسانأثلروأ 44.

@لفر@ة@ا-تالحنضى،ورىاسممرصبننجدغأيثنأتفاوقال(2)

فىتوالإسالأم.زارات@ك:@مخابقوممنلأوارخ،من@نجدية

1عىاالجنان-مرآةوأتظر69صنة 44.

نه.دبرأفىأجدهاأبضأ:المحققوفال(3)
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أ-.رقءقال:
لوهقال:4الحاتجة

يقول:-

الحاجةالرسي@قاليى@رسلة(بحرا!)وا@ه@ت

كمتال:ذ@كأالعربتعرف
و*!3كأشحمتأما

و@كحنبى،كحلثيأخد@إنوسيلةإلكلهمتجالا@إن
ا،

لدت.@،امح@:@نض@ز!و@فهاجأ(،مح@)شرله:قرعنخلابر@قال:-:

ثعم،قال.-ذلك؟@لربترفوهلفال:-@ل@!،يئ.اج:-و@غ
يقرل:-ودالمماابعبدبرتارثأطبخسصانأباتح@أصا

نض@مال@
ونهاجادياصلامل@وئندى4وابالثىمرنا،ق

غةب@نفجضقال:-ربنعه(،أثمر)إذاقرله:-خنأخردفال:

ن@تتالذالمثأالربتحرفو-:
م

@لثاعربقأماععت

اال

زربخيرصا@افىشنى
ىث@و@*/بكىي@منجمر@لرأقيتى؟ب@

فىكبد(،الإنسانخلننا)لقدلهعالى:قرلهعنأجرنىفال:-
قال:ذإك؟بترفو@لقال:-واسقفامة،.دإعتد!فى-:

بهقول:-@وهربيعةبنى@دحمتأمانعم

2اقامقا-إلأآربدتبم-ح@ارياعكليئ
فىك@مؤم

)أ"

نهادبهألمحققفىا@(11
لال@ين،@كاتكن3)ك

1@رازا@أ@لو@(3) 6 نلتم@االدبدالأس@و@ايهبد@نقيام0

1@د@ل@للح@-لهما.أنرزدكيلاصؤ.
ا."حهاء@أ.0

د.-@-
بىسرحص@

معيهونبمانحموصوإعتدالقيامالمحققاصصالأعلى@بذ@بمامدا،

4ا@يئ@الأمر@لثديد. @الوالإش@امة*4@لق@ممإاسا@ممادالعل1

صسوكلرهما

إنوعباسبنالي@:لمايقه@ص-لاصكقشاهدلأيتوفىع

فتلبه.اللغةفىيهبألمثهررخ@إفن؟
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ةعنأخورتال:
ت

الى:@ئه
ر

ه،التأش@اشال:برئه(ظا-.

ننيأ!أما@حتز3،وأ@:ذلك؟@إمربتعرفوهلىل:ق

قول:تالحارثأبئ

شاهبفوءيجلربدلابهلايبغىإلىأءقبدص
داجى@لظلم

ومالولد،لدتال::ضدغ(@)نعالى:فولهعنفىأخبم-نال:

نعم،فال:ذلك؟@لربنعرتوملفال:للأعر@ن،
حمتساأ

بتول:@لتاعر

.

لاكضو@سلتحولهن@لولاءبىحف@
الأجمالأزمةت

مهت-فةقإل:بمنامن،نجانآ)ر-تحالى:تولهعئأخبرفىقال:

@لربترفوما@قالا:نا،@مح@
نعم،قال:نك؟ا

صارفةعيت@ا@

ك:@@لجدييابئ

بعثنانلفبئأفنبتشنفأبا

بعضضانا.أس)@ضبعضحنايخك
)ا"

ا،@بكلأفامقال:آنوأ(النينياصأنماتعالم@:قولهكما@خبرفىاط:نا

ثبلغة/
ل:ظذاد؟تعربتعرفوملىتال:مالك

نعم،
ص@عتي@ا

لكما
يقول:فصبئ

نانأأمثيرةاأرضكتء@@انافيأنالقالاتواميئىلقد

منصامحوناملقال:ورأ()ثتحالى:قولهأخبرفىء@قال:

@م،ا!:تاذلك؟@مربثوهلتال:الخيى،
عبدحمعتئما

)طه

ول:ي@اريعرىابن

ومن@لنرمفىسنةإذأتافى@لثيطان
مثبرراميدهمال

.!20دبو@نههناوقال(1)
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قال:أ@باها،قال:)فأجاءكا@داض(التردتفىءتأخبمتاد:

ت@ومل
ذلد؟خا@لربس

فال:
نعم،

ل:ية.ثابتبنحسانحمتئما

لببلإلى@حآدأجآناصادقةشدغشددناإذ
لأاا

أ-تال:
أ@:داألمجلى،نادى:@فإل:ا!ث)أ-خالى:قولهفىءتة@

فال:ألكث@ل@وبترتوهل
نعم،

ةيقول@لثاعرحمتيما

مثيومان
يبتاوالاعد،.إلىسيرريوموأني@@امات

ناع،ا؟ا@لائاث:-فال:أرنبا@)أالاؤ!:@@ن@قر@هأضرنىءكهقال

@@ترفوملقال:@لراب.@كلوالىكما
أمايتنعم،قالذاسك؟رب

ل:-قي@لاعز

(2)الأأثتا@ثربم-ألىثىولراءت)ةغش@رلعل!كأنا

فالا:-صفح@فا(قاعاحمما)نجذاستعالى:-قرلهأحرنىءشاقال:-

انربت@رفو@لتالوىأت@ثنهمفو@الأماس@القاع:-
فك؟ا

"اطقا

بقول:-@إثاعرحمتأمانعم

بهاقذفىالرصهباهإمةنجلص

)"ل@صفصفاإذ@كلادىرفرئ@ءقض@ا:

3)نهد:هنافال.(1) 02.

ظهابنلىدبنبته@رد@الجتو@رأكا،السات،ة-محتهفتال(2)

بههتمقأ@
واية:ا
الأناثحملءتللرئى@بذىبافىيرم@نحعاقأشماتتاث

نيوالمجنون(،)يرالملمومفى@لقاموسنجمه:و!ألمح@يذكرهلى(3)

لهوئللحمأبكاإ

مع=نيرأ@وم(لملهم؟@ثون،ر@للد@ألمجتعلابهخ



ت
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لاتخحى!فه@1أت@لاالك"المط:-!تتر.4قىءطأخلإهزل:-ض
ب!رث@وكلا@:واحر@اخس@،شدغمننيهاتحرقتال:

ذاصكأ@رب

يقرل:-@لثاأعا@حتنعم،فال:-

فيخمر،ألعثىأء!يخضحى@ع@رضتإذا@لثصرحلاأمارءت
د@

اك@لروس:تاجحهث
ل@يعنىمحركة.ب@

عهيص-ياضلرنتي،

-

@
ألمافى؟@اص@لا@بالفملثهبة4؟افىخا،اد

أ@بتضفيوهم

ت@ترأسنفغ،نبهريحنى)و@لثمراخ،أيضا@ما

تيئريى

.51اضنايخب(بال؟أ؟رؤوسلأحهعى@إص@ريخارقاذاطل!،أعافىفى

نبىرض.أصا:ماوفي
"نحاعكأاالدوص@نجاعسعد@كطكا@

إوأبش!
يومبدخوءقمنهامراحا@بغبالمدبنةبيةجل3

قاله

ضهاءنىساضف@نأ@!@أت@ا@غامراء.@زقإيه-والمبةنعر

خدرء@لابحبو@لشدةا.والم@"ء@لىعةيثونماأرفصئىعلىبأكا

ثفيأىمل@وشيكانهاعاد،غاب@@اغ@ث
مح@معةئهاأوشىءلايهفهازر

ترلمقا
ث

مصةحهاتذفلوحدآبلغتوأنهاف@صفة،@خ@@بعويناخ..إ@ة..

مذايميرحز@حهالاز@رضوىجبا@أعالىفىالمستدقةا@طؤلوسعلى@ا

بلغتفالصفةمذ،علىبةوووعفذلذأ@أووي@@شالأرضبا@اط

دتببة.وصفذاش@أوا@لىت،هذاوالمفا،بة@حا،و@@ئترىء@

أيحا@لعروسوتاجعأجا@لفاموسقالصمجا"آيفازكضلل@بقانإنه

تو@لشياء5ا
يخهالماش@اءلآ@بقالةأصافىححيرةال@العظيمة@إيهتاف

الحدبد،يخة@ى@ليفاء@وقلاد@لوحمالفىيدكو@@د@لاحياض@@

بمديداطبياضعلبتهانتإذا؟ثهباءيهيةوفلثهابةكتبب@ةيبانهةوفى

أعبر.و@ئه
:)انحآرفىفبخص-:-(1).

)خصر!-وآ!د-@لبربنهتحتينص@(@@
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فال:-عاحلهقال:خر@ر(لهاتعالى:لهعنأخبرفىقال:

@ل@تعرفا؟*
قال:-ذلك؟رب

اشاعر:-قرل@ما@تنعم،

لآمعالشىةكأن
رشنرصائحةالإسلامالىبمربن

")األاف@قبننافع.مسائلمن@لتهرحمه@لس@وصاىإلىآخرءأساقه

إجافيفى@لتريخقيمجهعنهمادنهرضى@عباصءابئنرىوكمهاثرة@ل@

عا.ومناجرأ:"فللهأشعار@لعرب.مفحمها@لىو@شدلالهعنها

وحكهة...عل@

أ@انهجءإعنوجلا.فىصراحةمفصحجمجاكذفدن@؟
بر

منيانآا@نصفىلايجد@نأنهبهف@لقرانتفيرهفىعهالمهرضى

@فىلة@لانليش@وسلم!عيهاقهصالمعصوم
@
"

انإتحرالسانامىإىأب@

الم@ههرفإنهثالما@نقرلهذهوصر@ئصراحةمن@رءمس@أنهير@لبين،

قين@ستثر@منغيرواحدقدرأيخافإتاعينجن@لذى@لحييميندفىتيي@فجه

لفومن
بلفى@فتفسير،ومدرصتةعهمارضعاسابئيسصمودلم

الإيرلثلياتخذءقا،ةشبمجميآ@نصحابةيصمرن
(2

-

)@مص(ومماءله-اشد:يرناوخهرأكارانه.فىأ@ابردآاإذاإرجلى
بالكقبابإد،!بأصر@لصبارد

فيلتمرالمحقققاللمجه؟و@حيأ

ديرربيةأق
.94)نه

1س3"الإتقانفىبثالاللسانلمن@انظر(1) 5 @هص5

.

ادللرفهانحقئلمحة@كريمتارئا@يلىىبيننسرقأنحابنايجدر(@)

يخهانرضثمأرلا،هنا@نبابفىالإسرانياتلففلوبزدا@رايللفظمن
@قوفيئ.ولالتهننقولثايآ،@فتفسبريلالإسرإنلاتتسرببىب،
عل!)يعقوب(يلإصرأأبنا.قاإسرنيبنىمقلافىيدفإناولأ،@ما

م@ل@.
خاصة.
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-

يشملما@لتغيببات@طإسرأشل()فيأنهذا@لعشيقولبل

@كأو@أ-لا.شنأ؟افيإضبىمنىو@نمال@علانفتىالهودجمع

علبما@لسلأموبررصالقمرسىن@للمنتيباكونرااأوبالفعل

انياتسرفيالنثظظلقحينتاأهذ@لرسالة،؟أتباعق.3غيرعليإليهم

عيهاالانفةالجهةهذءومنى@لتغليب،بابمئنقولههذأ@لابفىبالتالى

جميع@
لامنئو@طتيهما،إحداهما@ذكورتين@ستنللطاالديدية@لثقافة

@لث@افةتغليببات
ز)ية؟على@لنحردقي@ليهه

3
@ن@رحمهالذمي@ستاذنا

ردى@يماللونيدلأنلياتالإصلفظمرظبأنعمضا@لقلاش.

وذلكت:نكئرأفاقله،ص@ليهودىالجابوئنخلكة

رفىمبدامئبالمدينبختلا@موضدةأمرمم،وظهورأهلهةل@ض

نافىالاسودخلبلاد@لعا!.منىكيرعليسراتلمجطلد@نالإسلام

ا.ملااصرون-و@لف@@قفسيىانظر@أفواجأ.4الا

رجمغويهف
جمتوصرب@بئباصتثناء@لكفرودية@ل@الدينيه@لثقافة

@نةثقابا@ضرورةهىصبأ
تدي@تكامآ،؟بها@لنمال@يدتكذلك)نيةر

@سا،@عليهبعيىبالإيمانحهودد@نهموإنما@نتحرنيرود،
ورصالنهم

ذلل@إلىوشل@ت@وراة،عليهيقولرنمماماد@لهوديسمونإخهمحتى

جمغ
يسى@لنالخانقرلال@اكم؟ألسنةعلىج@بأنهحهوديعترفما

ربعةا،الاناجيلشمممالديمريسون)@لهد@لقديم(فك:-

المقدص()@لبهاب@لعهدإتحمغويطاقونالجديد!)الدنلساوا@

نفسهوالاسناذالدبيةبلقومئقافةعابممنيلكلبتسدينذيكص،

يستقيمفكبفبقل@ل،عنهالآفبعد@لشلالمذكورفىيهابهبهفمش
.

@يؤدي@-@الدييةنل@فرصالثقافة@لإسرالفظالبظهوريا@نجدط@
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-
ارز-ك

ا

نخصمما@ليرديةبنيةا،الئهانأقو3د@.ادأةاخد-@إي@نب

النضللر@تعكدرانت@جضفل!@ا@عا@اثتر؟قرآولبت@يؤدإنفةبط

ثسط.0،4بلى

نخ@ىو!و@ندال@د@لي@،يشملماعليإيلرب@بىعوأنقنأمماإ.%

1،به
2:
مرصى@ر@ل؟إدراثبنى@دمرسلم@اسدمعيهعبىلاند

إني@حريبئإدلأرسز:)م@م@@ضل!صم@فى:افىت@قال@لقرآن.بنص

1لآءقبآثمج@ق@أق

الاث-.بلا!

أى@لطانتينءتلمافيءتمنئحلمجيثوءانجاتمممناهوإنما

أتبأعلاءقنبم@ن@لاربباطسبةثلاةنلأر*با@نعلالإسرايخيينجنرا
س@صذ@!،أسطد@مذا@

ررتنرث!.4بات)كفقال@ث@ندتةتاس

ين.م.دويمو7-.جلأ-تايخها؟-لافرقو@حد@

الطانورينءاعايئما-اذا@لاتفى@هالإسرانيلياتأزدناءترإ.ءأ

صرخص؟ليس@لئقافةتلاثمن@لنعسيرفىكنبلن@وذنلى3ت(ول:
ايعتبن0

بطانفةنخص@ا*بعضذلتإلىفيهانقلبلحايهافصرآ.-يمة

ص@ليهايمنسبأكالمئلبديد(د)@لحميممونهمأبهونماق@لنصال@
6@سا@

@لما*عل!عيمىي@و،لذىراد@دن@ظحا:،م
أمهبهثذنتوءقم

فهوءقممانجامانقلنوإن،فكاوكير@لبؤل
و@الاول!ا@

ئهرة

تلروقلحربباصاكمرإخنا،أمر@،وروضلخاصة،@ن@هودةب@بب

طروقتإلىبعلهرمقللإسلامرعا*
بل.

انبلياتالإصنسربلسج@بيانوئماالألفاظمنالمرلدنحثبقنفا

جمع=و@مقدتهفىاللهرحمهخلدونإبن@لعلامةلقي.ففيهالتفميى،إلى
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1-

لا.ونقويهبهمأ@@لا!10واوتيريع@لتفذلك-فىلتقنون=
م

@نف@ا@ذ@كفىو@لسببد.المردتولوإقي-والسم@ين،علىالغتنثتل

رب

إذاووالاية،@لإدأوةعليمتء!إ.ء-!علم،:ولاكابأء!اوأثيمإ

ا-أح1)اأ@ا"،-.الهإمهأاة.-ض?فةال@اؤ. سوس.@ء@-
و@،ب-صبلى4

متجلم@لكمابأءلنحهلرنفإغاطد؟الىصوأصراروبدء@طليقة

ودمنهمريشفيدونه
نخم.دتتغشهو@@يهردص@!)ءراه

أن@بنيالذينراد@تووأمل@لمارى.
@

إت@
نوللايعرز.مثلهم،باديةمثذ

من
@ن@عامةقعرفهماإلاإثت

@
ارب@يرقوتنابم*@،ح@بما.لل@

اآخذ%
ثأصدراتفلادإ،،ث@لب@بدلميئ

@كظنى@اعلا
هم

يلاتعلىمما

ولآ،اطلب@-ب@أجاركل؟لهاحضاصاونااىالرمحةمبالاح@له
ولا

واال@ثان@اطإدجعير-
@

@هكلءليلاءو@:ذلكونثاكحم،
الأجارب

لتهوعدمبهبنبوص
ال@فاسيىء@تنثإتةرأنالىا،سازهابن

عنهم.لا@موئك

@لىحعممايوليستعليهمئحبا@ءوقرفةا@@هذءوفى@نال

الأح@
قنسالمؤسشاص@مما@6:بها@@اسء@ف@ا@لصب@فيحرىم

تنا-ا؟نململات:المن@بهن@ال@كستبنراو@ذاكشل
اةر@اتوأحل@

أ@مإلانكمايقلى،بمرفةعدهمولانحدبئ@لإدبة،جمؤنالذإق
أقداروعظتعيتهمبطد

3
@أعلإ"تلما؟،

تلقيتوالملة@الى!فىمات@ك(

إشتسلبالض@
ا@ثذ

4ص 89:4 أ@قيأصتاذناؤال.91
س

ار
رحهلمبم

د

مذايقفخوممان:صيىوالمف@ر%@االح@فىكتابهأةالمقاتمقيبآءفىءخها@ته
تخرىبخلإإعتارأتإلىالامرأرجعخلدونإقاأننا

ييآ-



ت.3كات

@لربعليوالايةالبد@وةغبةالإتجماعية)تالإعتارن@دءق

"ية@لثر@@لنفوسايهإنتثوقسرفةلمهوثوؤثم
نات،المكوأسبابق

@ليهابأملذإكفىبالرنإنماوممإرجود،وأسر@رليقةاط5بدو

تساهلفىوياتالمرتلقىلهمسوت@لنىالدييةالإعتارمنوعدنجلهم.

ممالي@الىقولاتمذعثلأنللصحة؟نحرموعل
ا،ح@@ديرجع

م

بها@سل.مجب@ى@يها@لصحةةفتحرى

ق.أضأبأ-هناككانتأمالأشابصهىهذهتأ؟@هو-،

1كمأ-51أك@ثرأوذلذمنلمافبلاشحف@@ل@فيرمنكبآكسيرطفي 7

مز،خبينهالمطبمذأ@ب@"وفى
بيناوأنعة@لقار*الدول@ةشت

والتفمحيلالبسطئيليينءت-الإسماف@الإيجاكأوطاله؟ن.مافى

نحندإذات:بور،عهالانفالنقلتبلأرحمةعليهأيفأأشاذنالت
اصما@مماعلىكيراشتملاقدأ@مانجدالإنجيلاة:@ثطفى@@نظرحلنا@؟

عليهمالانما.قصصتعلقلهان.بم@و@ناعةم،@لكر،@لقرآنعليه
و@لتفميل.الإجمالقىفإخت@علىوذ@كم،@لس@

يخهابنحو4قاثلا-الأنبياء-@صصلقصةءتعرضبفا3نفالقر

نحىبهايخا@فناجة
اذا

@
)ضعمريقتصفىقىأ،@ل،ال!@وراة

ارقانعءتارخيذكرفلاالمسانل،جزنياتلتف@بلولابتعرض@لعظة،
ا.أ@فى@لغالبلابذكرلنهف@)،؟حصلتدق@@لإأنأحما.ولا

تفاعميلىفىنييدهولابى@دشابعهاطأابيهمعلىجرتالذتالأشخاص

ضعبمورمايتباقلرضرع،جوصرمايمىذلكعنيخخبربلالجزنيات
مبرة.@د



-
س
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تآتس@كل@.ا-"
ا

نلرد!ذ@فىأتثةالىتط@فءالمهخه5
1

اى@له16 رو-رس-@5@.@@-

نحذناءا@،الإفيانأو@لقر
ةلمحال@إجأ.سإقار/1؟-نها،كأرعأمز

أ
ين

@لا*يه@آثع@نسةثا*جليأ.احرافاللسا!فإختا*وحدنا
رردم

دشمما:لهاأعثاكيرة؟اصعمزفىأنفى@لقردتوىراة،؟أتافىثاذس

س-فى-
ياتالى*ضهفىوباالاعرات.رةصوردقوماات--،ة

برت،أكلوعول!ةالجةنلم@ن@@يص@أا@كلرانأن@كل@السورتلإت:ءق

3نهى)إكأ
"تتقهالتىراتأ@ا:و@وكههكا@نها،الاعنوزوج@7

ايهاإدص@اكألابتهةرضي@@جد؟ز:آدم:أ@ليزتالجةندحاىطات
بكلب@!أقا@اوزوجه-آد(

ب@يتحاقخرء!إدآسنىخروبه@ار
ذء

ة@لق@
سدنهصيلمن

"

خغ.

ضتت@قدأنهامابد@يجدرأد،ئخ@كالإسانيكلل@ا@حلةنفارة:ولكن

ا@سصأنا:@رؤآفىءدننةا؟أقفأبانتمنة،وأكرذنكل@@
د@لتى@

الذىوأنر@ثر،مون@دةاث-وأ@مةلآتا؟شاو-فىزت5اع@با3

اهخابىص
ماوذكرتالحية،مر

اتقم
تت@حاإىأيةاطمنبهالله

صتوانت@ماب،@ي-@@أصبطاثعلوو@ىجمالابأنةإبلبر
@@

الد)@ل@أنجع@.به@:بهاممايلقذكر،@ااطرجاثا...نسياابتع@هامو@

@نضى
تالإص@بخ،

منالأول
(5-4صميهوين@أ@

رت
5عااخلقدابمرجم@انف@آنأننجف@@

ث
فىوردتتءاتص

ومعجزيم@وثرعبسىتتةذلااثلأقإلإنجل
@إص@عي@اعشأت

ضتىم،

سجز،/@خ@أسنوبر@@لقرآنبهجاء

@

فععلىءث
@@لبر@ن@أمنة.@ا

-

ط-لىفييلالادو"،:الأكبصة،مكلحبلا،%عبىلنمب3نالذيخحرضنم
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@لطعاماعيضرضابه؟اقذداكلابهر@لثضرلاهف.ولدىاك-
للاكهعيىإبر@.سجزئهوادثولاطحما.ه@نال@مابهلتشالذى

تى.المووإجاءوالأوص

مع
ولكييةعبى،لنسبقدتعرضلوجدناءيخلافيىنظرنالرأتا

مريمولادت
إنجل!ديدا؟يد)@ل@مرحم.بهقذنتاكصىأكولذكرله.

@لما..ةماندبهنزلتالذى@طعملنرعواإ.صالأولالإمحاحمتى،

نيةجزلجوأيث".47عى@لافىلإدحماحامرقصإيخللجدب@،اللعهت"

81،04،صمىإنجبل"الموقىوإحيا.لأبرصواالأكهإبراءءق كا0

3@لقرعنهأعرضالفىالموسعالتفملمذأل"ودتيرس
ت

حا.@كرهيذنم

ذلكبجانجهريحديتكتاجهم،فىالإبحازمئاالمس@الونمجدوبحد@ل

يفدتمنهالايقتبسونثمالاخرىادبالاتفىكنبالإيجازانفميلا@

ظأيهيرلن،
رح

ومرضعالإيجاز،لهذأ
مما.راتنهوض؟مننيهلما

@تف-،@اتدخلتفاكي@يهنلت)@لبحث@عذلهنرضأن

ا@يم:/@يمبا!حدتاز@لتفرأىوإلىالرل،اإ5تطورويهف

1ص761:اش@@فسرونو@@لنضيرية،أو@لمر 6،9

إنفي@لتحقيقأبلغعلىسنقفكمما@اوعددراستهفىاللهحمهأنجز:ئم

سلموعليه@تهصلى@@نبىأصحاب)يةروفإقوبعد:تحالى.)لتهظءإن
صللاصرأنيلبات

ددص@طفى@فيقنتيخره؟أ@قفى@لفسبرنتأ؟اء

ل@ته،ضا.إنفريبآ@بحثلكسيجلها@لىللدتيقةبالفواب@ومحكومة

لبن-خ@رابئلفماتحدانبلاتحلىإلإص@لتفسيرولمتلاءكتبأتركأ@انما



لدصفالمص%تترقلفسا.أشأ:ينثمشارداك@أتج@و

اكلت@)المثهرير@ابهر@
ب

ا
وضنسير@لإصلاى(

ى:-لاخرا

لىالأونمام(.الا@ا:)لحركناأفىبما،ئميرثأ-سساذلا*

أنتفيداشاألاجاتس@إلي@باذنكعنو@جنرة-صاحبهافيهايخقرل

أقغصاسةىلابئ@عبا--ا؟ابن
@سكفا@@لر@كا@رهحرالال:فىححي

يرجوإلىءق
عداا.ض@

ذبمماكيرا
@

أ@ه
ىيدتمن@دالالفاظمعافىتفسإسفى)يهابة(يرجع

:")الجلىأبا
ةالإط.ث4ء:أأالظا@س

بانهبننىءابهتق؟الىرقالأ:2وس
يمشب،ةقرأ@،

2

اءانأبا*أ@الحصرصحاعلىصشلأاتذحوف

سبممىآنيفرأ@لة-
3اةافر@ريحزاأيام،ز

را@نهمبارؤإلآأأياغا؟@ةط
-

مدتنص-تاية؟إفى؟أيا@اصبعةأتت:بب
بفم-اقركانست@آطنمس

ااةرفها@اتبختممرةبكلإخثالاامئبهيرغي@:-عأعةوكات

@ح@@ذا@لمملأن*@ويئ
@

ت
ورخاهأقرح@جب

@ابةبمبعد@ل@ترلاهءتإنماغرءث=

@
بأملهفتابحيه@اكط،خر-إتابيما

هذاشلعواةا@ءق
وعضح

أ
باعحنىار:اث

اأ
وأختلصاأزبى

اللهشاءإنأصةإت3ء@ءذفى@ريخ@إلهضسضممافأبلا@ااطابل

بلعضم.بالتلا@لعلىإلاقرةولاحرلولاضعدفىءثفاتظره
1الآإلآفى@@3صراق-3فىرشبتوا"دنا)تللؤعك(1) 3

مضافىأتأخلد،أ"إبهإدك@ببرثمءتفىال@عدأ@مورةمئ

هنا

ا@ش@جب@فىصإبر@أسبمأيخهبقولبن@رلهأبضأمناوعلق

ولتى
5يف:-@

الما@م.لأنجاررحماعقيماحبس

1اصقمد-7اب@@-قالاأي@شاوعات(3) 6



-326--

حيت@لا%
"حقأ

@
اطا@

بر
ابلتهمغالاةكأأدآ-ممارالدىأ*ا

@ا:جمرلآء@أ-أىأ،ت:-
روإ-.:نراة؟ث

3
مانجكدآوفيدرا--4،فىا

ا@معاد-.تن
ا

@عاس،ابنلدىالمنضلة
الإسلام)عتقاتلللذ؟كيئددي@:

3 0
@ت@@كبد@8والاجار،كب

علي@لكف،أملنجد:-سلام،.؟بن

قلتعشرردحاوأنفمنالاأعرجاالعرم،وحه
لد-)ذعدأخبارما-تير.

نفأفرالف
للاسلامإعتافيملنالحقو@ققسه،1(،عباسابنإلىب

حماتد
@ايهذبمظةعلىبهم

(3)

لاتثير@لتى@لعلمصاد:مرتهإلىورفعم

مدرسةيتحدتءقإذ@همرابكلةشالوتنر:يدولم)3(،تا@اأ@

أيعدوأدبة،@ايم،ادحةفاتعاساكت
الذيئبجن@د@ليهاتر@باسبن؟

السابقة،الكستوأخبارانياتالإسفىفقطجحاافىدخلوا

فلاالأجاركعبأيفأيألنبل؟ا@فراند،منعهاكثيى!ذسأكأا

@@
لم@@@

و@اممآب،أمييئ:-@نقرآ@ير@لمتبصغ
جك.لمرا

الدبيةللد@ركأدتود@م@ننالأحباثهزلا.نمزضء:-كان؟

وسامح@يه)تصليالىصولالوفىفىائترآنأنرأردةصامةا
جعلم.نبم

@لثهاداتبالالخال@،عزوأأسعببناةكر@فيحناالمؤلفعلق!1)

ادنه.شا.إنردنافىبكصأوالإعصام%

@@@لإجلمسلامبنعبلا@ت@نال@ه:-كأ.@@،وعا@(2.)
أنهلاى

@لمماح.لىلكهبلكذاكخسب،ايهببااعا

ق@2بمسعفأبنعندفىصفاط:نقاأكذلكدةرء،ا@(3)
م

عىا

اهدا@الأنبا@لئقبىعدبنعداتهعامر/بئأتماتيااضعغير:7،9

@ملجأ@لعالاهبلقب:-صولقبممبالأصليفىنصهاعلىكحباتررأةسنف

1للقامرةطغأللوصاعليؤ@لزرقاق 38
1ص4-@0 10).
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!3اءل،1،@ا!نتا@5فىكل؟أ@بارصبد

فبهم.برة@؟أبجمرامن

زا@كلاد@لىحذيرضروبءضه--@@

برموتتتينففى
لمعا:أ@نهعلىصولالن@اخم@

سامو
ذإن@بكلببرةأباأنذكرينجل:أقلابدفي@@نثا،الممأراء

وتجدالأجارركبص
@الله

@جر@بأخهماوسلكسلام،ض
اةرأ@ن.

5أنلإبد

ر-تلرذالألمحزرأنو@لفاد@ذالم@.شل@د@ها1
@@

لاخأحر.مقلدلسين.بكأضاتازء@@نالبفى@ارالأ-:هت

أ!

ث

)تأ

شلى

تظماىسدعليويدل
خ

@@رأكاتال!د%ثلتجلنىأن
@

إبعحا
أ@عأصرياعرمحجاسافيبين@إخا؟ححوللملأء@رل@:ثالآ@لسذابم

كىلصا@@لكمورق-5ول@لا@ةفى!لدذ/الآ@.@اء-ة!@
لثدلد

ط،.-.-@ط

يةلشرالأجاركحببداقص@زربأر*وأ@غنجنبكلا.لدنىنرتت-نرن

آكل@ج@ر@ا@ت*

ثمؤلاءبعضدخلوفزأءست:أحمدادت)/ثفبتمولالأحرتوأما

خار،إ*امذد@قفي-دلهيزإلى@منهمبزض3،الإطفى@ليهود

كبا-قايخحرح-ولمخ،إضاحهانير-تسير@اى-آنفىودخلت

صاسافيء:ءيلا؟@لص@
رمحيةا@تهصلىالبىأن@ر؟زوفىم-أخر

صم

تمدفلأايهاباالهحدء)إفانال:
@3وتكذبرمم،ولاقرهم

1ص)جهرصتابنونقللهتناكذلكوعلق(1) 3 4 ص4
عنا

اء:تتفسيىءاهأنممئى@@
بر

ت@ن@لأ*
لم

@
اتجوأنببد@@أم@!@

اك.يخال@سرغتلف@.مما)نب@طصنظرت!ق@أتطبئالمصاد.-5ام@حتخد

ىححيعبقو@هأيشاثمناوظت!2)
1س@رمذى-3@ 93.

(3)
4

"

س@لى؟تج@ير@)ب@
@م،:8هكأص@



عغ@(نويختلهيصرقرغمنراوأكم؟ذلكيخرعلىت@لحمل؟
أء،

لا
ممنصفآ@ضيع

حعلأو@رسدقاطمنعلقوبمطىعقله،

لاننول:جامل،وعدآ@كاية@ن@@نله)جبار
صص)ا@@ز@ئ@يع

وأبهدمم،المهأضلالم@رفين@ؤلا.يسلمأنبكال
ا

هذءمنلرمم،حفأت

بمفىمنوالفاد@لزبفا@كلوى@لبشة
لمحابةإك@رىأعىةة

منبخاصةومدرشهعاسوابئ@امة،
إنهموالإصرانييات@اعنالاخذ

مسألة@لشهرة،وبالغةزأنعة،لمالةبينة)نحالفةبهرقدالإكارحهذا

وصاعيه)لتهصلىتحذيره
4

ق
غيسوجمفإسرلفيل،بنىىتالأخذ

نصبةصفوقكلون@عقافىء@را-مزلاء@يركبأتمنماعاذىمنماتفى

جلإن@رعمزحدعلىالمنرعالآ،هشو@ايهرةئلوسلمعل!اقلىافبىش

@لنبىأمحابتالصفوة.أو@ئكأعنىأقيمهمنبهم@،.يجوء@
اءتو-علبالمهصلى

منأيفأو@لثديد،@كحؤير@دىمنهمعلىقد

المغرضرنأولنكاغرفحاالإصراني@؟@لاثأ:رماجعلالاعن@د

حظأ@ققبهفىمقضاكل@لملايخا.رقرة@لثقة،تماممعأنضبم،
لجةرمن

المقيت.والتعصبالهوفى،بمذمباقنمبوأتجابر@رشد،لإنمافا

"صمن@ل@ينةوز@@لثقةتما،خنعم
@

@ذديمنحظأثلىله

دمكل@فكأ:لل@
معتناضهمنإم@عدموبافالىم،فهحفوعة،-@

@يقين.وقىةاالنتهة،نماممعئميخر.أو@نهذاشى.فأنفسه@

ء@ئانيا:-
3اعرازستدة

اتهئفا.صا
منعيم

@
و@لثريعةاخق،@علم

خعل-@حهوهاشازأل@تالخاتمة
نجهعقاثد@رتمنلهميهقما

ى@كقنثوكاونغلغلتوعقولهم،قلإبهمتهاكودخالطتوعراضف

2ص@لإسافىم-خى)ا! 4
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هاق@الا@
جز.تتكلأص@كأحتىنفوصبمق

مائل%"كيمانهممنمهمأا

يفظةبلوتطيقا،فكرأآجان@
@

وخيالا.وافعاومناما

هشاواآشخم
غانبو@لر@لحغائد،نلاثعليالخاتمةو@لريعةالحقالعلم

قىاثهخاكهفوقنتو@لتى؟شانها،بعضمذاكلن@لتىو@لر@طف

الجفاظدوحميتهم@لربأنفةمرترفهماوخبكجداد،وا،للآجماء

نحرايقة%ابلالحق،@علممفا@آثرواوالأكأاد.باهالآمرروثعلى

نجةروعاطفة،تم@وعاصاورةعتهيدء،بدلعقدةإثارهمجرد

رغبة.ضحص

نفى،منإمرى.مالد@أنفىبهاعغز@زهمسبيلفىبذلوارإنما

الآنأبحالذى@مرهم)قعولكبذكا@رووطن،ومال؟وإمل،
ا

@ليقيئ.قوةللثقة:تما،معئمإ،تانيخهامحافلاءقديةتاريخية،:بدية

@شقادهوأخيىأءقئا:خأ
أصعا@مبأن@لرا-خوإيمانهمالجارمم

مر3وض
اخ،و@ئر@لمقسغيرمملب@ماف@علي؟قالميمهر@حاتمه@

ذقمأ@ححربف-@الص:يدفهنالتآذلكمنيخر@لدىماو@ن

أخرى.يدآوشتارة
@

أنعنفضلاانجة،أعقلذ:به@فيلأنمحافىيدذلك!بسببوأة

ورعوخ@لعقل،رجاحةفى@لصفوةكأولكبمون
@

ل.
كةوهذء

وحبر@لقرآنكأجمان
مرتلكتبينعنهط@ت@رضى@عاسابنالأءة

@الحاتمقاو@لثربعةالحق@لممنمملديمبمالثتز@قمنمع!كانما

وعظيم
حهايكزفدتىدو@سواممعندمانجبهإلىو@خقارممعل!لد@@@

نفه.الهائدللتثرقمفا

لمح@@لتهرحمه@لجاص@عنهأخرجيخماعهما@ت@رضى@عاسابنقاد

مرضع
"

معثريا"@لثهاداتيهابمنمناولللفظ@لصحيحجامعهت



@تهصلينا-4@لشالذىآإوكتاضابال@أماتأرنيهفله+يئ،@@

باينلاألاحبارأحتوسام.عليه
(1)

يثبلمولتقرة
ال@هحدئموقد"؟2"

روغير@إوو+صاكنببدلرأايم-أإىأهأن
أ

هرأ.-ففالرخاتايمابألجيهم

ن@لطم-منبا@اء،آبنان@أةقلإلاح@،نمأبهالثر:اظهكأر@ف

عبم،لأشاف@عنلمب@أت@رجالأنهمرأنجاماوأظ@ولاةمساءلهم
@ةفحطأء

فيبهتنطقانىواغالإكثارشمذادعركماء@لبم

روابةوأنالدعرى،شوا*@بز!شهيدإرباأإيناكابالمانررالتفعير

نتهبدبالضبئقيلةحدإصرأشلبئعنعليماقهرعران@لمجابة

االلةلىا@نرهذاك-@فىت@قوهماوإلىاضآنلاأنضهم
رسام.عيه

ببةفأماالإكاد،ىدعرؤيذه
ةكا@اص-لآ@

نون.ائغرشكأواث4

وتصليقهمبغا--فى@له@اءتوسملجها@تهكل@لنيأكصحابنحالمة

ةأصحاصلةوكا،ىصاذن@كلزبثفىأظرديمافإنهلهم،
عد@لشوتمن

فىءقولإتاصل@أتتثرربثبهبثاوتقررهاوسامعيةحملىا@ته@لنيتمحات

وصحجحالؤ.!@@ادةوقلربهمالمنصفينزت؟
مافىغيراتنة

نهما.مرنحع

5فىتعالىتولهبمخعتطرضرنالمش@رلكيسمعنلم "جات1

)دقد

شرحفىفتهدحمهللافظفال(1)
البارىفغيهابهمقاطدية15

جلى،وغزا@تهعندإلمءعارلابهاشأؤهن@بالنه!الأنجار)أحدثتزله

تديم.نفسهفىرو@@يهمللىنزل!إلىألشةباتلم@فاط

مرحدةبعدماللمجمةونتحأرلهبضميثب(!)توله:ضا:وقا(3)

2ص5"ابلىىفغتوأظيخلط.أى! 93.

كلا@لفرة.-(3)

أيابق.المصد:)،(



@ا.1ا-

ا@فتحتاثأع.وواتإذا@لزشلإتاقءطضى-
ر(حر

1

11أببهمر-إ.@ايمءأر@اشد@والذينءكهاطه

@ل@قيأنفقءشاعنمم@ص
اث@وأ:آل-وقاح

اأنفقو
اطسى(اذءوعدارصوتاتمراةدمن-

@*
اذ-
لزحهر@--،

ىلايسزاله.وفرلأث*،

أعظ
الذتمئدرتجةبم

."اللاث

غافيجمةهنهقدختمتعالىأنهويهف.
يم@لكرخا@لنذ-ولب@

صدقفىليدلنجير(تعمدنبما)واللهوحلعلاقرلهأعقالدلالقهو@لاخ

أنهءأن@عليبليغووضرحجلي
هنا@ئ@3ولاوعد@لتزبهةل@ذهشلمم

ةوطهارعالم.@ةبن؟وء،إلاأمرء،عاقبةفىارعد@لكريم

عليوبقليم،وعلنمصرم
لئبمص@وبظفروأتبلقوهحتىفكا

ا@لرعد.كذ

اكالمهاجربن)للفقراءقال:كافيلهوة%
3ديارمنجر@

منفنهلارنت*@مثوأ.
)ته

يسمعلمأمث.@لثا*يات1،انا(ثورص

@دجينحدثفىوصمعل!اللهعلىقولهنجوقطونشالمةلكأ:

أقرفى)خير@لناسهماويخر

)إكيسمعولمأم@لحديث.يلونهم(الدبن3

بالمشصلياقال:أيهبردةءتلبىا@تهءقرصهس@أ-جمانحه

@لعئا.ممهيملىحىجلنارفلائموسلم،عليه@ته@صلالمهرسولمع

فجلسناقال
مازلنمفقال:عباج

معكانجا@ا@تهليالع.تناماهنا

فال:تمأصأوأحنغاطقا@لشا.معكنملىحتىنجلىتلناثمب

م@ليمةن@الإلى@لصماءأسهدزغ
ا@ما.أق@رم@ل@ذمبتاداةللل@أمنة

و@صحابىوعدو@رماثأ@جابىأقف@بتفإتالأصحابىامنةوأناتوعد،ما

رحممافهأخرجومان-مابوعد:أمىأقىبصحا)ذهبيإذلأمىأمنة

ش

1

@لناسعلبانىفال:وسلماللهعلى@لنبىالخلرىءنسعبدأ.ى



امؤ:يغزوزمان
،1(

ءق
@@@

4فيقالى
اللهرسولأقسنيخلامم

علىالله

ز؟ب@ثملهميفنحنعمفيقولرنامو-عليه
ف@ا
صلهميفال@لاسمنآ

ثر-صحبأىءتت:كلآفي
يختعنمميخقولرتوسا-اعلبها@تهكلياللهل

د

عحبفرأى.نجمامئحا@فىم:فيقال@لاسقكام.يغزو3.ئم

من
ص

فىو2ف@غخنمرزتيخة3رصلى@لتهءلها@تهلمل@جمب

سببىأقمح@@ى@لآسواة
سم@يلر@صلىاظهاللهلرسهتالا@:قاأيمال

عةآجدتأنفارواءاطلرطأنقو@ابثمنهميبثاتزسالاسيأتى@
ثملمميفتحجلا@صفيسمسعليهاللهصلىالنبىأع@أحلاءق

@بحث.تي@

إثا.ا
@

او-ع@هدتهصلى@اأ@-ابرأىفيهلفحشرلر@اة
ي@ثمبهلهمفيفغ

@بت.ث

@لتهصلي@جى@أصحابنىفيخهبمء@ترونما@أأنظر:يقالت@ا@@

ت.صأ:إونبمإم-موصعايه

ر@ىالأى@حصرأىءقثحدأ@همنرونح@لأنظروأفبقالان.أ@

(3)دابهلهمنجفخحإجلاحدفيوصلمعليه)تهصلىالبىأصحاب
@لى

يخر
ا

تمامتهلىواتمظامود@فهاغرقأكوالاحادبثالاياتفكء@

مفضل@وكما!عدلأحهم
برصا.و

ح@)بفاءفىص-@لتهر-9رممماتال(1)
جماعةآىسزةثمصرر:

ن@أحرىلغ@ثةبلأهمقءنجففةبايخه@لقاضىو@
ع

عنحكلا@لناء

ث-اكولإتإط
لاول.ا

إ*ص!21
ا

ثهة؟ث@3اصأبة-6@ت@أئا!تىيه@ب@لض-
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بلصوعمكيج@رق:)لمسثمذاثلي@اكىإذن@فاأفجع@

ر@لصفرةئولكمخا@@ل@ميح
صلي@لن@لثر-أعقنفهومرصهم

بههرنطقوطكآبه،مناتهءإ"ئزاطيخمالهمسهدفمنومحلملجهالله

مابربهراأنا-جالةلسالىوباو@لفضاطبالعدالةلهمرضسته،من
مر

لا.صما@خ@فىايقض@نى@دعبررجات.مخا@!منأدن@

@لظالمرن-

تلعيصأيننمءضا
سد@د@ومنصفنكفةفىأن،جحقيمبليا،إولىا

مخالفة@لمفوة@رلئكيركبند(وثمنطقش
شألمجمأجامن

جل.فىبذلواقدترهأجميع@ين-و@لاسوأهيم،@موأمو@أننسهم
أن@عدمسثربن،فرحينبلنخار/يئوالمالههلوا،@لنفىومحتهعهص

عارمالدلالامرجماصجمعيأن@يهممدىوءتربهممنكنابإذ@وا
صحتىيمرن@حدلمتلا:4أنهفىالمنلى

3وعليه@ت@ملى@بهلماجاءتبحا@@
نرإلىتيهمأمورلتقص@ى.-لفءنيخا"قعقابهشديدأعدقدتعالىوأيه

حقنلايؤء"فلا@ربك"وجلعلاقو@د@فالمهياتهءقثىءمن

ابد:وضبتمماحرجاألفمهمفىلايح@واثمهمي@شجريخمابحكمولى

شلما،.

ثلإيماكم؟فىطراويفر@كلتهاجيعليينقلواأنيعقلمذاأفبعدئفول

لأنلربقولىأفهنا@لعا@دسمثل1بد،إلا@ن@لنيلاالسهولةهت"

صمنلد@هبماإمرؤ.يشنلهفئمنهذاأبخىماألاللبدله.@لنريحةتلك

ايري،نن-منعتهلذىصعقلفىأكرموأعقنواوللقوم؟ورعاد

هذامنلإلىايخالض@نبعقلاثم@لبعبد-و@لفلالالفههذاتهأةفى

علمديهحمراءت)ذبعد@لامرانيلبات@لزعرحينو@لفديقالاثح@ر



نننهىأغات.ينهامماحا"ور.-ررأواس@-:@ابينكتلنثوساصبها@ذ

ذنكنر؟حىبن@ءإنالترأالقرآن:عنتغالالاثمنوآصرحه

بم.إصىءا
@

مق
ند؟+@ا.أدءابضه-وراةاك

ا

ض@إإرو@
اب:إص@

ت.3ل@داقرحهتأحيماما@*أخرج
بئءبد@

آنءصر@تا@ته
تاب@اجأ@لبقن@صقابها@صتابصموس@ض@ي@أتسل@لنيأ@طابا@

)1،يهرنأء@تال.سةكش@تالاؤ-مميهاقكلىالبىعلف@رأد
نيها

لاشالىمءتيةأ-يخاءبهالماغدشدد@نشسىأواكسا@أطا/تيا
1ؤيم.حؤ-

1 1 لوألدهالد..ذ14 وبدبرلهبكقبرومه:.ء@
ىوشمدفى@،@؟2

@
د

@ألته:ع@عنأخرىروأيةوفىف،،يت@أقإلاصعهح@ا@ا:كاتصى

علهلدنهصلاطهلر-،إلىعمرجاءقالا:ن.أت
وسا

@يار-فتال:
اظهل

ت@رهإق

ضياأعرألاادالنر@صنكأاحبملىتببمةقربقةلءقبىخ

ذ.قال:بمعليك
اللهعبدقادوسلم،عنيهاتهحلى@ته@رلر-وجهل!@

بئ

ق
@ر:ف@تالوسلبم؟عل!اللهح@لىلدتهلجهرىألالهفقاتبت

ا،@وبال!ربابالتهرصا
سصدتو؟دفي،م

ا!@نبىصغقفرققاللا،

يفذسلذىوفال::وسلمعل!@ه@
اتبتحهزهتمموسىمفيتحغلودت

ظأمإلضللتم،نى@كموش
منى

منحثابموأنالأمما
ا@

أ*.@ن

@ثديهالمهعىأمحابنخ@!تدبليقرل:

ام-
بعد@جاتهفىاء

يئالىةإفىنخ@ا@ها
@ا@م@بمضضىلا@ا

ى
خاأثرحتىألامخناإسهربم-:ا

اثا@لمفا،إطثأفى
ضخهألتهرضس@انفار:عمررين

إبهةثقحةفىفيحص

بأريما@سءت@لخلصة/دشعآضدء@هربمة@ونا!عهدءفىوقت

صع@فىمد@لرانعةفعلتهسثل
هذافىسلىاسأ-حتوصل@4اتمهءا

@@غ@المجار:فى(1)
ا@جر،.ك.
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أ@تهرضىفلثيععلالحذبث
علىيخقزنه@ل@جابةمنالجعجفرضنه؟

أحرعليهينكرهولاذلك،
يعةعلى@نرالمؤتمرن@لعدول@قات@ننهممع

بلضا*أوخماأعلايج@س@تىمنوسلمعليه@ت@صلى@بئهاثتهو@لعصرمون

بنخالدعنبخلهيعلى@لرعاىأبو@طافظثنما-.منامصداقوأترأ

@نهلقيىءحرمنءبرجلإذأقعندعمراساجايهنتقالعرظة

4ف@ألبالسرس 1
وأل@قال@مقالى؟@ل@لانأبندنةأنتصر:

بقناة،@فربهنثم،قالاصوس؟با@دا@ل
ا"

مالىجل@لفقاتقالمحه،

)بممم)ءابهفقرظىاجلىعمرلهفتال@ؤمنين؟أبر@با
@لرحمنلئه

لعلمبياعرتىانالناهأشإنا@بين.@لكتابآيكتال@@لر.@ريم:

@لغافاين(.منفىلهإلى@لقصصأسعليكنقصنحنتعقنون.

3نينالمزأميريامالى@رجلىأ"فقالثحمابهوضرؤلاثاعليهقرأها

مرمرفى؟قاليال،@ايهابنختافىأنتفتال
ا
ة

انطاثقالمه،

باخمناى
،3(

مى@ناتاأصلثرئه4ولالالمرأهثمالأيضفو@لىت

ثمبةعة.لا@هكسك@لاصمنأحدا)تهأقرنوترأتهأنكعنك،طغنىفلق

4فانتختكاباأناان@لقتةمماليديه،إثيخلىأجلىقال:

أنلت

اماصوصلم،عليها@ته@لياللهلرسلىضالأديمفىبهجنتثم@لكنب

3ياعصبملىفى

رسوطفغضباعكالىعلابهلنزدادا@تهارصرلت:قيلا،
ل@ته

حىةعليه-اللهصلى
ؤ

اتشاجامعة@لاةبالصنردفغ@وجن@صرت

@
@

برأحدتراثحىافجات@لسلاخ3وعلية@ته@كلت@ماغفبلأ@ار

وسلمعليهأقعلياقهرصول

@

غيره.والمحأرلىكاالىمحعمماأا

غير..والخارفىلى؟المةالماء@ىابم@؟(
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اتيحه،وخو@لك@مصرامعأوتيتقدإفطاتناساكايا8نفال:

ب@أتيتكمولقدارا،)خص@ختلى؟
لاوحهركوافلاونيةي@ضاءا

صقابهون،المتمنكميز
س

لامبالا-وربابالنهرضيتفتلتفتت

ابئاطافظقالوسا.المهءباصاقهردرلزلنمرسولا.إكودينا

ابىابنروادوتديوصفلورةتضير"فىت@ا@طونسوقبعدكثير

او@إبه)ححاقبهقحشأ@عبدحدي@نخعراءتنفسيرهفىحانم
حدإث

ص!@را-شيةأبردعراصحقبنارحمنوعدجه،منا@لغريبءت

ضع@توة
ت
لا@ل@ارقنالنجه.و::ه

يمح-
لهررقوتاؤلتصه،د

تأ@-
ربمأبرالنطاطن@الآخروحهمن

ا@
مابرا@بن

إعلى-الأص

عاسبئ.!@س،زإلاد@نسش@وساق
@

@نق@سبنجيران

@جلينانثهم

أماأرلءشاقإيههإأفارصغهالمهرضىتهرفةفىخا*نا@ص؟

ايهذنافو؟ح@ص
صالأصفةد@للأمن

فيهايمفإنصماذأخذأما(1)

تلىتيقوالمزشينأءير

ددناازالمؤمينأ@يرفارضيهاإن
ةامارفضتعهانانهاوإنؤ،ارشك@في

تف@مامنهم*نسمعوإناالبماتابأصا@بأرضإناقالاعليهقمانالا
@

نه

قاللا،نقالا:شبئافهبخمالحل@فقادك؟شآشمنهآفناخ@جلردنا

للنيإةفى-لتتظ@دئ@:سا-
شيرفتيتحتىوسساعليهاظدلىص

اس،و@لأ-لمحشار4كأال@إمنكت@يدىب@نف@ماالافطةمنوأحد!(1)

شوأتغيرفىالذىاإ؟ووأللسان،@لتروستاخوضرحهدقاموسو@

الصلفحو@ل@كتبمن@
جمع

علىنصراوقدكاحيهمافىيكونبفغصلفة

ص@لص@فأن
علىيمترنانوأخهم؟نعرفوأنت@لنخلقلبراق@

ذلكمحائفءقحر)فظةاخهمنبلن@.ارادمناللةكخل،سعف

اض!.و@تهباءماقيارح@نعلبهايهب
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.

م@أنتكلمقلت:أحنىلائربقرليرديافرجدت
تي

ذظتقول،مما

احالمذسفىكنبتحمىجمليخذ@بأديمفأتبتنحم
ا

عن@ركبفاظلقتبه،نتىفال(نخبرتهنشصباننفلترجتفلا

@لتهرسولختاكوتألارجا.@لثى.
قالبهأتبتفلامامجب،يحن@

صلى@لتهاللهلرصوجهبدنفارتنمصاعةشثرأتعلي،انرأبجل@ر"
حرفأمنهأجز@ناشطتفادجرتم@لفرقيتلرنفإذا@مرلمو-عليه
بقرلوح@وبربقهنبصرهرحمآآرصبنبعهجعلنمسنعه،بىالذىرن@فلحا

فاحراحتىء(آخربهر3اوتندمر3قدلاءفإنهمدزالاتتب@،
حر

قال)@(،فأ

ايلامه.رخولان@جعتحشينأمنهلن@يهتيأط@ا.ةعنه@رضى@

مانينو@ققالأ
ب

لحةصغهابص@خرجماأبىاآشإممنه
ر

لما
أيألرفم

بدالجعفىبخيزجابر@ثوسشكلنوءيهذا@مها،آخر@لعهضؤكلنبعمقاودنناهاأن
سدا@تهع@ق@لثعيىق

بن
ىوروبخره،بخالخطابىالأنحا:ب@ثاا

لفىص@مضفرلموثهوكرهسفى@لقاص"؟رةطك@-ى@أع)1(س
فىالارض:كااعآفي@لطلبنرصبمدانواافخعىإبراهموعنيق@لطر

نقايها.و@طرافا

علىعر@وفى@ناب،لايمرسمعل!@لتهكلمحوههذافىترى!3)

وسلمعل!اللهعل@لني
بهافيونجبرإلىعرذمبفيىشكتبه؟لما

ماب@عارضءفيهافلبى@والقر@أبرسألةفأماأمليها،أحدمنماكنب
2بفلاحاديثأ، ينأنلإمكلنمنهااية1

عنهالتقا.مايىقطخرفى@د

.

@لخماكأضنظاهر.يخ@هيهودأحدمنمابهبأخذمالهوثمازثخر،

خ
ما

أحدمنثخزحمقثابتعدا@ته:ثحدصوايةفىلكمر
ئ@يهرد

جال-رب@لضير.ردءابمحجر؟لشمنالجلىأتالمنقررمنإذتريظة
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ص@تر@يا@ا،قاداودأت
@@

ث
مح@بةكرأبى.خه

)1،-)ءأعلم)@تهونوهعر@

حظذوبتلأ@ء"@ء:.نيقول:
منطقهورعايةالحقلاحتراممن

أحر@:مدمة@لفىةمؤلا.أمثالإذت@يخا@أنر@ثايشهحقل!@@

نالمغرضون.أولائثىء!@مماإلىومبلمعل!افهعلي
ادبم:ال!ذلك

لمو@ليهلىلت@ضأنهالمقامهذافيالأمرتضكصوإنمالب@اصرايلوا@تنية
حد

3
الاخفشانفى

ازصظاهرهحفبدبمانهمو@اخحلث)سرايلبقعن

الاخذ
رمحلمعكه@

اط
ذاكاتاعظامرهيق@فىاو@تارة،ذإكفىرج

أخرى.تارةعهسط@ايموطاب

هاواللصوأح@ا@زمحزىخالض:@لبهثما@فيء-ا@لاولأءا

تنياءا@*وبهنبللب@خارى
@كأنعربنعبرالمهت

وسلمعيهاللهص@ي
ثبل@قاد:-،

@ن@خ@،ح@ولاإسرايخا@بكاعندنواو-يه(2@@كثا

.

أ@قثال@حدا@@ت
حمتفيكللذ@اللأخروأما@انار،...@

ىللإخارمناواللفلغيىواحدكذكأخرجهيهلنىالآنفةالأ@اديث@ن

ؤنبقرخا@يبما@أءلني@ا@قا)زرءظرضىيرة@لتتيرفىكتاب

اللهلرسفتالالإصلأم.لاهلبيةبالروبفصرونهاانبمابالبر@انفرر@

-

عةيةبالم@و@و!تدنربظةىيهرد.
وانحد@،خصشةغزوقاطدقب

بأنديثيناطبج@اجمع@كل@عيك!لايصعب@لفرمنشىءأدقبذلعند

تأضالذىذلكبهون
صو)ففيربنىمعخيبرلشئنتهر3

اء

حيبنولهفئتصبف@طيرنأوتبالاأم@ا-@بعا-@مها@ر!ذ@ابنأ؟

شةبالمففتلمقبلبلنت@ها،قلجدئذإلمجاممرفمابوبهوناجةط

أع@.@ت@و@ذلك.غيىأوأيف@أ

تانجعنما.صر.7+،)بنبهير-2نغبر(11



-

ثث@-

تؤيمولاا@@ابأما@ستوالات@ؤسلم:عيهألخهصل
ارقووبر@

0لأشومابالنه)آمنا لآ.الاث(00

@لعلاءفاطهرفى@لغا(الاخلافاهنى@@ز@ه
رحمهم

طيلاتطلبوقفل@ته

لهمابقوفافاةعدمبقيدل@نبالإباحة:@ططريدمخؤكمءقدفعهإلى

الضاطم!@مدذاإلىطبعا:للجهة@لكداطال@هنرتس3@ل@ئاتمرلما

(@ولاصأطاا::إصفعنإئرا-)لهل:قي،حثفى@ل@غالمهرص
فى@طدثاعلإآلاضبئ@ى

ضهم،
جرارصامعليه:ازرصلمه@ينهز*

الأخذءق
حصبئمكبفىفرر@عنهم

@ت@
و@

@ا"وكأن@@ذ@فى
@

ثم@@لفننةخةلآايبذاىرأميةالإصا*كامالا")شتدراروخ،!@
رات%اقلمات

سلأل@زااإذاكفىالأذش:وصآ
كأ"نماتهدتئ؟لأنجار@ا

"

ا"مالكقال@أ@قاق:@دالاتجاف..@
@

ن@ا؟ضنهمتجمواز@ل@-اد

منأ@انعىتالثتال:@أب@زن@...كدبهأما@اعمحنأصمن

حدثفالمعنىإيهن@،باالحردثلإمجيزوسلمعل!صلىاله@لنبىأنالم@نرم
ه

ا

لإتطبماايخلإصفنىعن
ؤلا-وزونهأ@اءإتسلاتتث

فىعلم@ج

نظوه:غمبهللتحدث
ممتدتوفا،حمابان@أعلحدتما@قردلأ،!ير

و!:ولاشثذبومما
بمديهبمايقطر@اخدثتكلاكحولاللإذند

داا""

:@بجقاقر@@دخكفلكعاحبترح@قال@ء@مز@أيضأوث@و

خ،با،انقطا@ومنوفعتصررةبأىمعن@@ذ@لتخث@لر@د-،

الاط@فإنفىمية.الإطحهتما،كأادفنهلاا@لخ@فىالإتعالصرك

أما@،:فظاهبمدقهيقطعمماإص@اإراتعدمأما(1)
إرادغعدم

ق*4أةجمةننفيهالإفن
الم@

لتل!@وايىة،بداهبم@4المقماثعم

فىعلالاونجلا،إدلامالارمربالدما.ت@لنصربحمفبمنله@نصريم

لكل
ثن.رهرثلهبا@نثثريع؟إللخم
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لةذالمثبمنشولاالإنماط:بهاثتنما@لض
أء،@لعهد،1،بس

ضاعلىو

م.أ@مىء-
إقتعرأولأ؟نملاط(كوهاالالى-إء@على@إ-نإجثأطشاه

)إذجىإلىآخره،لاتعلؤأ،ته،توبقرل:إذ)لنهر-4العينىمةلع@،

أ:ذيهذبوه،عدتآت@قونب@لا،محملابهئمأ@بخفمان؟

اطفىتتهعوا5فتمدؤكذبا
رج.

تمديقهمصلئول!فه،بخا،شرعاورديخماؤممذيبهمعئالنهىيردوأ

بصفى-ألكلتللط/مذالحطاف:اوفابرفافهمحنادضتيخما:
@ك

ث
ق@

يم،تحرولاتحيا@بمالان:أوبصحةعل!فافىبقضىالامزر،ستبتكلمما

من@أ@ناوف
أنهإلااللامعيهمالانبيا.علىالمنزلةتجهدال@

نماإدأن@ناا@لإب:
صع

قى-سصم@تجهءط@ابمتلك@ا@كلثرن@ء@حم@
و

قف

نمدق.فلا
م

ةتربمء@عهمد@اص@6لا
س

ؤح@ولاض@،ه
نىلهحذبهم

يمثشون@@ا@@جصرن
رين

به.لوشأتناأمرلما

شن+ا؟هفوعلى
كل@فهمعيم%أصمكلما@ض@دطفء@:@

طلأفئابين@إخعنعهيحالىاللهرضشد،انسئلفي؟دفرل@

انننررجلعهعرابقؤكاس@لىإلآاوحرمتهاإلآأحلتهمافتال@ههن@

خهىلنذروبابالوفلدلهأى@ا@فقاعيديومم@ا@ذل@ثفوليإتىينكليمرم

@لبى
قكا@يلكمنمذهانانم@لحيد،ميهمومعنوصصلمبه@الله

@وإ!الىرع
هم

نحهافى@صولاا@،وا@نروأواإجن@فد

الك@ممنوإؤمهالخيرمنيخوبهعلىساوكلخر،ا،علىالمنصبن
أءمثكرر

4ص6"!1) 98

1@لقارئء-ممد@(21 8ض8 9
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أيضآبهذا@ل@غصيلاهالله%حابكئيرابئ@حافظجقاكم@قي

حديخهيخمايقول@ئريقوجثئئعيأ@قإتدةا@فيف@@حي@@كاسمئمز،مع

ل@وبة:دمىحا@ال@لاقرصع@ات
نهمامجكوعمينقلبعكرإلأجانذن

حيةوصاعل!اللهصلياللهلل@:أباحها@لتى@ايهآبأهلبلآتا:من

لاإصرانل.بنىعقئراو@@آيةولرعتىابلنزقال.
كذبتو"حرج،

@همحد@عندى@ب@ط@رو@@ايار،منمقعد،أفللأ؟شحمدا
وعربن

ضةمحنه@االم@رضىربنمحب@لتهنا؟وله@

م
اتيناز@برموك@

الاذ@..@اغدثأ@نم@4ء.مماةمنهماعد-ة؟.ضا@ل@يه@11ء.
@.@-@بسبط

فىذلك.

للاضخفاد،لاسنثهادلا:تذكرانييةالإصللأصادبثهذهل@كن؟

بالمحقنلأثهدممابأيدينامماصحتهماعلنا)نحدما(امآفثةث@عليفإغا

@أتج
مامر)و@لثالث(مما@نالفهعندنامماكذبهعلناما)و@لناق!عصج

زمجرربدرلابهذبدقنا*فا*لاميذا@ئ@لة.لقبيلمتالاس@شضيمكو

فىذ@لف"دإق،1،تمرنجنعردإلىةأ:لافاففثابىوثتقلهأحكيتلالما

بببتخاشللفمرينعقويأتكثيرأ،@مذا@لبهاب@ما@علا.
ذلك.

وعصاوءحدموئرنت@ل@أصحبهذأ@ثا،مئلفىيؤكرون؟

لإبر@ميم،ال@نجاهاوأحماء@لخيور@لقت،@لشجر؟ن@مفموصق

3@لىكا@تثجرةاخوة،بقرت@التتيلبهضرب@ففى@لضوتيين
)قه

نعيبنهفىلافاندةممالاترآنفىتعالىاللهأبهمهمماذلكنجرإلىموسىاف@

فىعنمفالحا*نقلقول@ديخاهمارلادينهمفى@لكلفينفينعهب

وبتهولونكجهم،ورابهمثةنا،)سبترلرنتعلد:-نالجاش؟ذك

@
@

بىرتلكهم،وثانهمسبعةوبقرلونبالغب@كهرجم@نهسة-

نيرى.ئو@أى(1)
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صهمبص
ى+

إلات@ا-أ-ا

ت

ل@
آ(.أ-ا-

فيتشفتولااه.،1اءظدلأأربمة
،2

إيمت@والمقام:هذافىالادبعلىيمةالاإلآ@إجم@محذءكاخ@رفت@
لين@لتو@فشأ@اأزتأ@لأئ@محنهمح@ىتعادفإن@ذأ@ثثخى@ا:

ردهما،لىدء؟باطا،نلر؟إذصح@هتدأءأث،أ@ش@ويه@ء@ليشاا

ثم
))تلمنلءتفىفناد@كلحهلاثطانلطءخ@همالإط@زغإدأترثأ@

@افإن@إجنبم(أمحاربى
إ:!

ل!،@اقأطام@ممن@ناس@ؤ@اسا@نإلاذك

@تمارفيم)فا،لاد:أة
لاطانلفمانفكلا@ى+أفطامرأ!أءإلاء-

فهذاالغيلاجمإلاتمماتالمثنيلأيلى:ؤإح@م@كشالمءت-وا-*كأت،

ما/أحمت
نسىإطلاحا:-اطيةعناق-ث

ذاكفىالأقىالعب

@لمكابم،؟ا
الح@@ث@تف@@؟

فاطأ*فاف@وآ-كرصال@لباوتبطا@شه@،جصر

عنبهفتس@لصكل@دحمةلافا@افماا@والحا،ا@تراغيماول@لا@)لهكأغا
ا*

هم
فالا

أةءبإ-أصءيئ:ىرأخ@حلىلاءطءط.3
ز@،ؤحصااس@كال@

يطلقهأط@لأف،%آويترك@،الذىقا@لثراببهوتفدإدفص،

ايضا.ناقك@@رالقكلمحكلى@لعجحي@بهرلا

الصغيرعس،ب
بصي@

نمتجاملاأوت،اض@اتحتن@!عامدأ

كددةأنوالاءةح@إ%تخهةنللاطفماإفافىانمبفيأ،اخا

لمظأ
جعويئ

ةإلىمحلهاص
محى@نفى@أ@لث

نقى
ؤممثرومان،ضغ

@اءأللصرأ-الموزت)نتهرزور،ئربىب@فؤ*بم@@ملي@بما
جز

(5

اق
ا@زاء.أحسنالساخو@لهؤ@@بال@@الاا-ختيصا5عئ

مص،ا@لنطر؟ب@اءإلىبافهنهم
تل

أعاديةإيخال@عهزلاءس

4اصبرفيايتفيرؤا(



اطظ
@لبنى)طهء@رص@لفغحاحبمانقلهمنهاق@ددقئنوجاو@لإبات@

"
تليرمحوالا-عم@لتحتت@لىاد@@ن@

بةح@مربهادوإنما@اعغ
اتهماحدئنا

عدمومعقم،ع@بهلهورص
@ط

تت@لاأتفلدربخءت

نسمعهبماصدورنا
فعاجبا،ه.إهشلفإقأعاجهم،سئ

وغ
مفا،نوأ،لهمكثجى

الالفاظمقأنجارمفىلماذ@دا@اطعئأطرجرخ

إج@ل"وترلهمفتاتلا،وربكأنت)نص@نحو@رلهم:الثنيعة
بوا،.نا

الأخذصاتحدثحهنا@لرادئغوضها
رنبمننبفيلىولكئعهم

@ليملميثواطن7فى@لقرمثلهوردممامابقرلرنه
مانقلهمعنىوصيع،

قال:-أنه@اللبعئبطالافييةأيفاءق-؟المهرحمهالفتحعاحب

فإذا.رفسلامرءنالأنا"ة:لانصعيااالمإنماا@لنهىث5،

فىيدخلرر*ة@صغنىءقوالإستدلالكأنصفح@@"لم

ت@ل@
س:

@لالفة،.الا3والانجارءقلرعا،لالقةنجارا،اله@ءق

وقيلفقاك:-@قريثنىبعك@بغةكأ@كللفتحصاحبما-كهوعنبا
حطإسرالادأ:رانا@@ص@@د

@ه!
وللر@د"بحقوبأولادوهم

اءجةأبعداوءتنال:ايرسفأخيمخبقمنهمعهمحنرا

زجميخةاللهحصه@ارق@بنيلالحظريقاءإلىنو؟ظت
اصديثلهذا

)باببقول@لص@حجامعهمئو@لة(@ابل@با)الإعمأمفىك@اب
شى(.عن@ايمابتمللاتالواوسلم:عل!@ت@صل@لبىل

رالأبفىكحبضهرضى@لنهمعاوبةلقيجمةبهلاتمنهتحتدكرثم

إنالكناب؟أدليالىذبحدنرنءا@المحدثينح@زلاء@ح@منكلنإنه

بعدمافاي@4ص6-(1)
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@

ص!
مع

المادعاسايلؤ،ئمهنا،حربثائم@ايهنت(.عبهاباثدلك

رحهز@ليىالعلاقالأصأ(أ@ش....عنتا@@اعأملت@الوتت)ك@

عليه)لم@كلأنهحيثم@لمرجمةمطابقتهمناكث:ت!اطشرضآ@ناقألمه

وعدمربقإكدأ@تتأمرلموسلم
ضالىؤالقىكضىيهذبب؟@"

اء

ث
نسغعدم@عرذلكفىكأ@@)إحهاط:

3تبالإباحة؟ظرأط

معبدوربماط@أنثا/1ههماوغاي@البعمنهىعبارة
وعممأ،وجوداعلته

ت-أضجمنىائلإسبىثءتيمجاز@اةتإ؟وإنه
سما@عمىء

وطمفرضذاحكجازإتنفول:-الإإحة،حدتجةء@

ة.ن@؟@ر:بف

لاا:أ.

ا@ةأو
م@

"@يماةت--

الإتجا!اعة@

@خهط-
عدموجرب@

@ليهابفابملثى?لناشاته

عا)بيهوامنهوالثتذأك،فى@تحرىت"@اكايةعبد@

ثرةذكانقدالأجارمعممبمريىقاأبوفع.@،؟
عنهلدنه

احمعة.فىث.يمأكأألآ

فقادكص
ضةكل@ب

أفى@-@ةبديرة@أ،:نتاديوم،

ا@الاالىوربرعو-ا،ىيىلتهصلىل@نهلرس.ضدقفناطاقوراةعب

يرةمرأبى
)؟(

يشلهحر@قم،سا،ر@لتهءبئلع@لكك@نحهتمهارضىاجعتهوكر

@
@

@ومذسوسلماللهءا@هص@@)رسولأنزال:-@سامح@@ت@ل@
لآاب@

س@@هاافةلا،ساعةفيهفتا

سمئاتعالىاللهبالبملىفائمومرساجد

2ش@لقارىعيدة(1) 7ص5 5

وانتلروالترمذىداوأددداودرواهت(3)

2ص6- 42.

رى-(@@ممحؤ@
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سا*لتهءتعرففبتقاليقلبا،6بيدأسارإباه:نكطاهإلا
@مذكرتم

بم!تولاتصبهاأخبىق@لاعلأ@تلتتلكأعاأنافتالديةأطلهءأ!

بعد@لعكريهونبمفقلت،@ثحىتتشأنإلى@لعصربه-قال
@

علهعلىاللهلنهلقإل
أع@ا.-لا"ا:-5

لكلى،مسلم، وهو-.-ولد
@-

أدتهدحصرلقالفأليىسلامإتاللهلمجدقالنجهالابصلينلاعةوتلك

وسا،عبلتهصلى
قالبلي،تلتفىذ@ونجتظر@لصأفىةجلىتكل

5ذاك:3 1 5

المهلجاب-،أ@كلنيهفيثينتاط@هذ!منذأترىأنتنما

صل
عل@ثممماياقىفى@ل@ثيت@لغايةبىاخونوممملمعليه@ت@@

ني،مماخد

التى@لثلاثة@لثروطأولؤاذان.إن؟أمله@فيلخطاادوشإس

افرهمجب
@فحهفى@ا

إسرا@ل.شةثءتث

وعدرهمذىو@للا%داودوأ؟ضألا:فىمالكأخرجهبثاط-(1)

@اتلوقى-"خينلآأنىتأتمسصءايهءضالث
نفىظعظ-انت@رضم

@ل@ةمقالاشلباطبطريئهناجهأ%-أنهظاهرهيفيدوالىذ@للكةتلك

0صا.تد@ 4
ث

اقمحدانجا@ا@هءضاضندعآ،مرة،آخريق@ضا@4نف

@ور-قلتل:-قلام@ابئ
احلىإنايى:جاوسمعليهأقصلىاتهل

دعىافقهالاي.الجعضلكةفىراة(@ال@لتهفىيهاب

إلتهأطب@مايصمليملم

قكما@شئأ@فيهالعزوبم
اللهلرسآىفاشار،اال@:محدقالحاتجهأ@ته

بعضىأوسلمعلإ:علىاتم@
@بعئارانلهولبا@صنقتقلتساعة،

لبتإخهاقلتالهار،أعاتساعةءق-آخرناهى؟ساعةأىفكساعة.

إلا@لمادةلامجلسهجلىئمصلإذاشاالمؤدللبإتتامحلاة.صاعة

نهوفى@لصلا@.
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يمألاثثةاأيها:ناوأما
شء.عمعنمايثغللدبن@الإمعالفىناد

لامحالةمحرمأإخلكالإسنغالحظركنوإلاوالنة،@ل@تابت"

علمفتلاءق@ك@تلعقلفىلابتقيم
خا.هفبحن@تجاللنأبها

مححهيهابةالامرء@فى@رلمغافو-أتدءايهعليتانموبش

)ا"@لسنةفىبهبعنهدمت@:درئات)تها،؟ذ

خ
@لممعنةيد-جاإلة

هخ@مىهربمافاضل@أبالمهم،ولوالامضنالإضنغالخثيةشأكاثوس

للسنة.باللشةو@لرت@لففلمياتفىماجةلادت@لقالإصرانيلبات

مذهمنبهمامجتألايكونلم،ط:للثر@هتثئالتوأما

قتأروضاخأ@عبثامنضرشلهأالإشتغال،مايمدلقيمنالإسرانيلإت

ذالو@لجض@ايههفئملكببلونشةش-كانا@،؟اك-فى%@والجهد

@لغلاموإصمخثمهاو"عتحسن@ينةراروم@@لنترة،منبهضرب

ئ@يهنثنبعدىالدما:اطتاثمقإك،،رمخوث)لحضر...تتلهالذى

لتهرضىبة@لص@ظوكانتمالايعى.تكلفمفاشل@لمزالء@
عغ

"3)1ء@لوقت،تخبيعلقيم@تججألكثشليعدون
تال،يخماومحدق

@@لته.جملالذىاللغوقيلمنب@ونأنخا5@ك@جاتد@أعلفإن

فاظنثةكرلمآمروابهوأإذاء@ولنهمنحه،الإعراضيئت@كحمات

سله.ردته:@علي@لنهبإخ@لنحاضزلايخلرءقنمر@وأنددكاته،بأدفى

ومسدلحدك@رقم(الحديثمسلمصصجروقار@أنظريهاب(1)

2،11،25ص%3 6 ،
م@نلاروا@لافى@قدمت@لابى@د@ا!قوص3،9

جو-.-@نبوىلطوتلالفافللهرسالمجم@فاد؟

.35فسيرص@إ.أعرله@رز@فرذ@ل@@(2)
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ا،4خذثم
ب@@

تقدمأي@@نتتتلبهماجعلمذات
آسن*لك

الىحمة.عليهمالأشاخ

ت@لكآحمهت"ت.@إ!-الإلرا:بلدمكلداتءضافاورس(1)
@إشد

عا@ة!-ح@يم\.أ.أحئذ@لدلا.4لأأا،@لةةا---.
@اوطآ@وي@

له
وطءص@اط.ير.-

تء:إ:وعلهمأولكلالثرعنحن،وعلنا
@د@

وبالذأتلاأ%لم

"

ة
شظالىمر@لتلردلمثذ

م.،اخمقسرسكهخ@لأاطعن@لثلم
والسظة،تاببم@ا

ةروبالثكرثكثرحنها،تمانهلودلق*خقىأو@توفبهالتكذيبولا@

لم:أوئثركأاني@آح
مثلهلايهباحوموكنهر@-يقهتتصدقف

مسلم
نا5تدإث@و-أظىزيذاوأيضآأعلا،الدينخا5إلىحقةنشةله

أدهكلنجيعهالإقذلثالإمخنالمقنىمرةفي@لتوقفاوعدم@نرع

ا*@أقءتجبىصدفإمو-مليهاتهصلىفإيهفي،ساعليه:
م

تء*ا

@متجاتصاىبعضئرساعةوجرد)قء@الوربهءت
ا

مباتارء:

أ.ؤ/اكما"لآءااجمكل
ت-كار.

فيوعدق
دثعلئ@وراءبومكونمنبةيخما@خووهد

فيا@تهني@آ

@دخلخلأأ--حىعلبء@للامموعىوننمعد:)مرائيلىء@بق

.

ع@اتهرة*تعبامىاءشهعنماجهوافيوأبرداودو@لل@افمسلم
قا:@:-ا

ميهتصرمدفرأى@بن@الريةوسلمعل!ل@تهصلى@نبىتدم
عاث

رش
أء

1شال
مناعا@،)يرممذتالواسذ0

يوم
ش@ءتالل!إ--بنىأته

ودم،

فا@ه..
@ق

عن@بموصىأحقناناا@:تا
م

اء11،،أمربما@هقامه%

الا/أحاد.بون@@لمومئ@لبخارىجها@رب(1)
ث@

ك@عاتا@

1بم@قار@.@عدغوانظرفى@لصومالمذكررينبقيةوأضحرجهلام،@ذ 0 1

بعدجما.ا3اصى
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الى*ءقثى.وناأجرلووذلك؟
كنااختءايها@لثرن@د@لىعو

كقر@م
@لترراة.@علبهأترللن@و@اكسنابمر@ىنبيهمإ.:

عدإنا@نمال@البة:وكأن
هعليهأءليالن@و@ايهمابى

عبلفيتقال:باربنعطا،نجال@ءتأخرجهلنضو@الإنجياط،
@ته@ت

اللهرصولصمةعنأخبرفى@وت@عنها،أطهركما@لعاصبئممروبن

إبعض@لزرك@لموصوفإنهواللهأجلقإلفى@لزرادوساعلبهاطهحلى

أأب@با@لؤآق:-في@هصة
@أصيىا،:-5مبثرأأششاه@اكصكأفإناا-!

أز

ولاصخابولاغل@ظبفظلي@اتموصكيكورسولىغدىآنتاحم@ت،إ

@فى@
اتهبضنولنيعؤبحفر:و@كن@ث@ة@بابدغرلااقص

اظهإلاإللايكولرا:بأنب@للدقالعوجا.يقيمحتى
آحما،آأيخآيها،@ربفتح

ة@باكاماب:را@امتد@فهممامجدوأنجامهن@فاوق@إباغلفأ.،

قلناه.لماقدآبه@لتمديقمجب@حدهما@ركلبهما

وجموبفئنوقففا*ةالغر@هضربغنافىوئماماجأءخسذب)ب(

يمتوتثديد@ني.لامجزيب
نهاقيأن@د:ايتهبروتلوعلى@عل!،ير

بالفرورةهرمناثلتكذيب@إوتءقأتضرسرةكذبهعليبالتيه

سدموننفىذدكدسكذبب@رد@نيا،فىصرعناتصديققر@ءق

بالطانوإقنضاء@@لعماية@ثه:فى@لضإبقاعكذبهعلىلريهقنبيه:

بنماحدثة@ل@ثنالرعأتشلومن@لإاطا@،وتروبج@لقي@ع@ضين

لسوقء!فى@لصشبكر@ميةبابفى@لخارىأخرجه@لديث(1)

ليخآوأخرجهأتفسير،كتافيمنأفتحورةنفير@وفى@لبيوعكتا@

1ص3بمبالمشدئحفالإمام 7 9،-4صكنركأ@لنةمفخاحوأنظر4
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ةاتة،بنعزيرا"حمهودل@قكلأ.لتهر3ن

أغنياس@نحىالأ،.@رث@ا!@وقوالم

عحما،بهتانأيم:علىوتولهممغلىل،،اتهيدوقر@م

ةالله،،:رسولمريمبنعيسىألىخأفتناإ،لهم،وش
لنلمم،@

لهمووةأق،)بنخالب@@رى:@ن@@قول@و"م@دودة،مااأتإلافا@نار
اللهإنوفولهم:"،لاثة؟ا@اط@:إن"

قرلوءقمريم،إبنالمسيحمر

بادر@م،ائكابئموكتابغاؤه،،ونحه@ته@أبناهمخنيعأ@يها-@انف.@@
الجت@لتهتتهذا.كألهموة

اتهكلمحا-نجوةنحكر@رةليا*ةثمنابه

مخوووللإحبهل،فى@ترراغعندهمخربةم@مجدوحها@لتىوصقهوصا،عل!

شلتها@لنةأثلعفمإلقرانعليهمسجلا@لىد@دث@ل@@نهازيهممنذالى

@لطهرة
3

رعمإن@
)ةفى@لورأن

ساو@ل@كارىبهخ@فما-انى@)رجم
وعرممو@لشافى

الهعبدعزللب@خارىوالافظاللهر
أنممر:بن

@كتالنيا،قنفوامرأةن@مبرجلوصلمع@يهأتصلىإي@ني@اؤا

ونضرجثما.غصه@اظلوامنكم،زنابر@نتفعلهيهف

ا!اةبفى@إ"تلاصكد؟ننال
لهمف@كلالئمثأ،نبهالانبهدففالراجم؟

فىكغعا"بكنتمنلوما@ثظ)ةبألتورفاتراكذنجم@لامبن-المهبمد

ماوبدهيقرأماثوتفطفق@لرجم3يةعلكفهمنهميدرسهاالذىسرلمحا

ااوراظمذع:مافقالالرجمآيةعنيدهفنزع@لرجمآيةولايقرأر@ئها؟

الجاشجثءرضعقربباءتفربهافأمربهحاالرجمثتظلواهىذلمك

دبثاطللسجد.عد

انحمرل2سورةتفسيرفىاللفظيهذأالخال@أخرج@اطدلة)؟(

الإعصمام=رالحباكأمنفىكلهذاجثبأحفرمنوأخر@لتفحير،@تكاب



ويخر@وا@لنظماجهوإبندلثدو@مذى@ا:@ثيخان:جهأخرلذىو؟
ث@لي@نتلو؟تال@تهعبد@بنجماورىء@لب@ظ

جامعهاء@يذأتقرلد

لفىثئمحرثمافاتراعحرثآأنااتتف@رلدثرلجا.ورا@ا،
،2(

ع،."ير.ذلككتوغلا

فالأنلازممؤيب،عناتمد@:حقهءقفىير؟ما!أما"(1)

ح@ذأعليأيتهلناتوأبئولابخبه،صدقهدنعتةرة@لرقفمثلهفىتاط

أصحابهبدمجرد@لعزوذاكةغا/وإنمانيبت@ولاني،تثمدبقلاراط

لكنمدمالذىالرأوكذبآ@صدقبهفى@قرلضلإآإخبعلأاوإلفا.

مفىج*
صر@وعلياق،رحيهكإيرإبن@ظاط

آقاءقلك@ناز-@اطة

لسنة،و(خاببال@=
دو-اطفىيهاباللفظمنامنبقرياوهرعدسام

داو:أبورو@هوكلد3د@ب@لقضاخدرجمء@يهدبفى@وعد@المسائىكذئك

مانتاحوأنعارد@رد@لايالىوأبوأرقواكوأحهدرمالدماجه@تو!
@

ه
5صز@لنة فىلتهرحصه@لعيى@لعالأمةقالنحممهاوقىلمم4،2

@شرحه
@

@
بفمبالحبمحهها@و-دذسقب@@خحيم

هرو@يموشحاءالمهلةأط

@
@@ر@الملةب@ناءنكمل@ءأايهرسفىس@سإ،

شرهعلييعى@كا@مام

)ليثى.عليجميعآشبهعلهماأىمو@لا:بألجيمبخملهماايةرفىر؟ليخر،

4يعنىصالقارىةدانظرصاء ببهرعا.لهفابهماا7

نففي@لجال@جهأخرثلحد!ا(1)
@لتضرمقكتاب3@لبقررةيرس

ءكرةفىو@لنساقفى@لتفس@يروا@بزمذتكلحفى@كمسلمأخرجه؟

مىرالمرأةإنيانحرمذد@لىوايةزبرجاومتهثصرداف@احفىما-4وابن

سصانطروقمئسل@روابةفىعنهبه@تصريم@جا.تجو@ا؟فىه.،،

@رأتهءتارجلأفى)إذاالىوايةتلكفىعنه@نكدر@أبنيمنةءقش

فبلها(.فىدبرما
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@لكظمنسىعلمعنبؤلكالإستغالصرفعدنم
نوألا@نة،دو@ب

دى.@فرقتوإضاعةنباقيكءت

الم!@نركأ-بة@صحا@وردءتماوأن
@@رأب@منضليلأ،

ذإكمئى@

ذلكروابة5جةزضعلألاخير
عوجفي:محمول@ف@عهم

)اث
مر

كأ@شه
وعدمصم،

نمببو@لنةحماب@@@مح@منلهمثنهءأسلخما.
الضدإقأ%بمقخاهأرادرا@لقراطمأ@خعاعننشلاعاقلمج@يظنفافى

بسو.3وأعل@لصدقتحرفعليالاس)أحرصلأثوقا-؟وكهفبخرله،

سيوئمدقم@نكذنجا،مفبة
فى@يئيم@ص@و@ك@ليهابشهاجعلأ

أع@ممكذ@لناجلاتفا؟3،؟ليم@ماانق@و@ن@لظى،يقبعأتعن
حا@تجاء.

ا@إةاكا/،الذ-@ث/@@4روافى--3
حمامى.-.ساى

لهحاكى@ا-ط

منكثيرعنيمحنعأممبرممماواحديخرتدصأ@بسلعله،وأزحممهم

أو@لهو؟طأأطفةو@لفتياظواية@ل

قد؟أليى
@
أوثءقالأو؟الحديشهرايةعد:مابتهورنكيرأا

أح!ل@عيصروفناتصمن@؟قرببآوذلكأوصدلكعن

معصلحبهفىيقولكاحدهمفلبمىاو@لعلم؟أملق@
بعد@له@لامعله

صرقهالجارمةءتوثقته
مكمواحدضيهرقف؟ألي@بلفلان(؟،)زعم

امو@عاليى،ألمهحلألتهرسرلعندبثإطحدأ"إذأصاجهيخلف
يعرفكاثبتأأتلمح@أتول@لكاحهم@@ستحلفكإفى!ربقرل:

جمغ
سنه؟@@كتتمنبدة@ال@)ضعللوفىفلث

)مذزفيأثالكحنأءقمخهاىجعجعدلاشمنذكبعدئسهفاما

ةفشبنغيلانأبىكه@روايةعباسأبئإكثاروأضرابهحالمستثرق

ضىرمناقىمنماحمتبدعل@كأيمزلانإنهأغ..الأزح@...

تهثبرفىضعقذلكفىالامرحملنرلاكرماو@تصديقصرى@لكثرة
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معالىولهمجردعن
لة؟ير@لنوفنجماإنوكأا

ل@ءقلكلن@

@ه
الم.عرنواعداءكا@االإسلاءهص@2يمونئنمحقنخلأللعم،ت

)مالرولماعلهم.الإسرانجياتبمخ@مرلايئأنهبئةأ.أما@لعل

بمفن
أيتقرتامأ@نظر!عايهما@ورتأ@5فىلاريبةأنه4

بمأبدفينقعأنصكل@لنىإيمنبامجردلامنماغط@هشةمنإلا@لعلم

أخؤرنن
أقمامزلةف)يمامجردأ3ءق

صه@ووصلأ@امعايئأ:

ىترئنهذادكلب@ضليكلاأيرننول:-والجها@أخطأمقكأ@إيم

شإتز
@

كأ.و-الدعزهق@
أيه"وخطلعقلهادفينوتكاحا،فمد

مقوحك@جاورةجةود@لمهأس@ضرثلكءقفيوسقوطه
قىلهمذا

بتثفيهنفتاف@لزض
م

لغركنى@ننيمما؟أكطمجا؟ةتحة

ترلا.يقربه

رإتىلهأعى
ا

مالإسل@فىايرد-ايين@ينل@لكتالئكأوعباسافيي@

كصيىاذقي@تى@بقة،الساوأنجار@اكابالإسرلن@ليات،فىففطججا

التنسير@لصحبمء@مثا*كعبالأجارأيثنايسالثنبلانل@فرماعنها
3@نر@لاجميرين

حب@را،كأصدزلاءيفزضن@رجات.؟و@تاس.إبمائمير

الىسرلالأ@وفى@لترآن@@لىارثقمه@لحاالدينيةذ)تافىرأدقفهمأنحهود
عله@ته

للي@اء.انل@@فىشلءخ@بدأخارمن-و؟وسلم برفا.لا-
@

0لىالأاصاأدالاغص،نهة..@هناعا

إذا@لعج@؟أعج@5 ..@بعىثا@

@لعقما@رججانمنم،إعا،3حسقوا:أسليتدانا@إصربىقفى@نكرس

يثاءلمقيقسا@لتهو@لادينعادءمنينا.لمننجسمها@ل@هاللذيئ@لمف@وثت@

حظجعلهمابلهزلاء@لنفر،علىنطعأيتهمرهما@تهواللذين!ضبارهءق

:

ذلكحظءخ@لنضلؤلاهنإذا؟ل:-:@الحا،فىالى@صيجنش@

"يثا.مم@ضيهرد@و@س@ابئفاله@
صفلابرو@لسنة@لكتابفقهق
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هسخور@@عقلفى@رجاحةأولىبرسفبهوكمبلإدرائيل،إىبرنمءق

عنهم.ايياتمررراربآ@ا*انجل،إسبنىعنآيخزأيعدفى@لعم

علإسلامهمتجل@"و؟جنسأ،)نيلإسبربىمئ@لنفرح@زلا.@و@*ن
يعمبعوعلأعقدآلللةتلك

يسبهمأتنمايم@كليخقطيخهمبةذك
أ@ته

وعنته.@سق
ة،)ا@@لاةمما@يولومرلاويعدمم@إسلا@م،بع@رل@

الإسلامومذابهفجلدنهم؟بنىكفرة@نحر@كلق@خمالللرية:ومح@
حاالم@رة4نإوصنةللقفىيهابه@ثا،

3
غيفىالح@وأصى@ق

@لظروب@ضنملهينأ@تةنىنؤق@@@@ا(@دممح@@ا@لوكأصاصها

دا@قبلهد-توباىا"كا؟ضاسآص
أ.ا@

فى@3آمنهم@اءإق@ته@قسحةفىإمكنبنهمتنرقةألقدتنت@دا

تأفها@فىإثانلاتحلفبصبخةلقيات@لترأييسبالتأوبل،رعلآالدفي

ا@لىممة)يفقم@لعى:ص@
ةألب@بثا.!،ش

فى@لقانلصسلامافيي

حدثه
يرد)شفيهيلهذا@لتأن:لهابصينةت@محيع

اظه

مم@(.وبر@والمحهء.قاأصمناإخا(ثابىن،فىيفقهخيرأبه

فقهحا@ل)ربت:وقي%سامع(،مقئرعىمببز)ربول:-فيث

وحمنة(هر@فقهمنلى
لناتويتباثشءقنحبماولانقرلأديدلاتأ،!

ثر.@ثل@ضالإفي
آ

أنرنشأدننىنإت@ا@ابنأفقهءقندرلإء؟من

س@@نصب@!رلاإيىنش@ثرهس
مقأت.نش@،@ينا!دشا@@ق

اأهلآيي

@

ا..وعلنقايخهيأنرتق@)يم@أؤبأتلاحالىة!
لا.د:فىأنلاشبهة

لأن.اأروتأح@همننانركانوا

لي@ىوأال@كر.وأأكي@نثد@وس..جل،كأيتلأثؤبرزوحتى

@
به@إما.@فىشلل@ة:تكلسايلتهيهطخبصجشين:@ك

@

تجاهأد@او!

2،3)م
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يد؟ظنع@رأ-و
تلكنتر؟كانت.خىدورةبابةخبوأملهلإسا3ا

جلاومنذلكلدنبر!حتىتلن@آ،د@ك@كأأش@مينأ؟قحترة@لس

5لدعىممخاقاقزساع@دلجهئاعنانذكرك@ظهروأئكحرةبأجلى@: 1

نجق@اجلد،ابىالأخذصس@ساساءتإكمارسشأعقالآنف@
همابر

فىبهغأبىطرثمنساصإلىاي@جريابنآص@نلىممافاأةعل

دةثفى-تعالىنمرلث-قنللإ-تنسيرفى
فاخو@برق@يى؟الذىو3)عدا

@رالما.قى@خاه"أ@إ!@جلدكحبأبا@أتءقوصا@حا(

مع
ةأح@كرلدقثالمعر:ت"أنا

جالأرمحلىكتبأ@فىلهق

ىعيهكأمذ@ا@تليهكسبئمحباس؟ا..قكيد@ادناأبأج@مئن

ضثعباساتسؤبةحدإثعلماتيضافي
@للامعل!لجبربلعهاالحه

فثلا@لى(عارةضلآ.:@لزبمأثنا،
الالإتاتينبصفىيها@تهرحمهنلمبى

)@وصى،بئرجال(نندفى
عنحلأدومولايم@لعباصىجخمأ:إمسا

الحهعب!قالله،عبرعن@وسوىعباصابن
جفر@لبالرءوأفىعباسبن

،1(

يرد@اىهبما.@ابنعنيرسلبأنه@لذهبىنمريمىذاشأتفها
عنه

عنيروىوآنهعاس،ابئببة:؟نمرإلىيبهأنمنقطعآ@تديةاط

اللهعيدبنوعد@لته@لبافر،جعفر-أبى
منوأضرابهماعاسلإق

@تابعين،@

بذكرهأتإلىافظاطالذاالدأعىمرا@لعكو@لصحابةمناىلاء@

مهبفىريهطب@ت
لابنىكرأكاكتابمقدتهرصرحالنضال@انه

بهذاالجهفمأباأنأعى@لحجرب@عمنشي.ور@دفىفيذكرمنإلافي

ي@@لطبه@@رأبةنص(1)
جفمأبىصالمبنموصى@اشدحىش

كتبجهغ(أبو)يك@قال:جإسأبنمولىبأنه@لطبرىوعفه@فى
الما..البق:تفنال)برق-يالهءقالجلدأبىإلىعبماسابن

3ص4بر(21 00.



بهرونفه@مروثقهفقدلاطمديبا؟كلنابنعقالإرسال@لصنغءق

)أعنىقصريحهترىوقونياقه،؟و@تحديلالجرحأتمنواحدغيرءت
تهذببزلدق@اتمريعكوقعمولى@لجاسي@ين@@مولاحمنهبىأاطصافظ(

"آلى@لعباسمولىهاك:ترتجهفىلمف@@طقاطجث@لتهذيب

يبر!أنهإذنودعرى@لطبرى
نه،مجردعاسإقاللهر

لدىمعروفكاء،حجةبمثلهتقومذرمنقطعإذءالأئرمذامثحفإعناد

@لعلمتحا@فة؟
حينحدالايهررشاث)،ماذكرهمذأإلىأصانتنإفاة

عاسابقسؤالإنئميقول:حي@ر@لفرون@لتف@يربهفىبهاالنمبى

حكاأ،ثربالعميرةيضعلقعنصزالأ@ي@معنى@ل@غعا
@)نماجو7

مبافىولسليية،ا@حكرنامر@ظ:خش@يرفإلىبرجعمزال5

@لثتاس.صوالآملنهيهءتفىصلمعيه.لصلى@لته@لى-:بلىنحالفةمامجر

قال.نجالدا؟أباعدقغاسابنأنعلىيدل@نييلديثطبىكلى@ن

"3")ء.فى@لبهققرلىح@ىأنهمايخه:-رص
مذاإفا@ففتنقرل

ماال@اقولىءربظن@هفا@ر-ثا@زيفمدىلكتجلىماسبقب@اءت

@لهمخ@كلئفالزيففى@دقمقعل!نقفك@ن@رد!

"

دفلشرلاذبة

3ص@تهنيب@حمزيبأظر(1) 4 هنالنإلهيبغى@تب@يهوما4

قدخعلأ
ذكرعديخاجا.ج@ذيب@لغ@ذبعنمذء@لترجمةفىوغ

خعاسبنعبإلدنهعنوىودبهضم،ليصيرخ
قدنفهانظاط@ن

كمذانن)بو@لموبماسأبر@عنبلرسال!باشرةلآ@لكلهن@تيعرح

تقدمل@ته؟عيد)بندو@لقطومذ@إسا@لنينوا@تهعبدئنكع@قطا

نصه.لدحاظ@ليزانلسانأيتاراكلرنى@اليزأنلكءق

1اصبر)3إ 75.



نهال@لاكب@@:إكأأبأ4أكمحلادز:اد*بانخر@لاتشبريد@اصاة،بهذا

ل،با@؟قا-و@ي@باافىقأطألىجااقا.ية،إجملأالإوساطخ@كرمائ"

د@حلاتت
@نانلة@تلا@ة؟تسدرت@غة@ة.!ح@تم@

أ@أثضا@ع.@اطاعرعاث

أطإلج@ألمبآ@
مبن.أ-5أأإ@ت:!@انخ@ف.جاإبااءقطنبو@*-ث

نلتنميرفى@ءإ-ا!المتعددتء@وأيات

وضحفأإنحثا@ةوس

"عباصاب@قالىماعزىإن
حدأاا@@ترفى@القرلت

رو@ماعح@أ@يلىفىةواةايههثىعنيهها
انقدر@ثذأ

مع
قل!جدذلك

@من!كائالفاإليه.ماعزفجمنهإلبانياس
@%

حمئئةعاث@ةلة،@ر@@

ا@عا
5

"ئم"جم@ةت
ق

ىآضجهةروتالضآؤجمانأب:إمألعامخاا

@نعلاءهلكدنلف@ن
رح@هم

ثا@@"اته
عنكالمتعدلةاتإا

حىاياتمخىئ@نعدبلو@بالجرحو@للم)بةال@در@لقا@ه(و@ا
نص

منهش@قزل@@بكألقا@اإنجمنهاواح@كلمنبكير@على
ضىر@ي@آ@

ق.@لترف@وبافهتقولباحداهاعهالله

ولى:ا،)ية@لرو

عباس...ابنضدنعالمحةأبىابئعقعاخءتبهتمعلرلآق

د،المنعدوواياتيعنى@لرلما:قن-ال@هرحمهالإتقاتاحب@قال

أحمدقالعنه،إتهائهىط@حةأيبنعلىكريقعبابرعن
ضل!:بئ

@يها@لىرجلرحللوحظحه،أبىبنعلسراهاالتفسيرفىحسجفةبمص-
ناسخة،فىالنجاسصفرأبوأشدهنكثيرأ،ما؟فاصدامعر
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كرولمااليثكاتبعال@@ندنحدنا@لنخة؟رهن@حجر:أبنتال

وهىسامىايئءقط@حة،@بفيعلءقصالى،يئمعاريةء@
عند

عنيخمايعلقهأصجحهفيفىسكيهاإعتمدوقد2عاأبىعننجارى@ل

)@نذشبهير@وابنحاتمتقوابئرجثابن@نهابخوأضعبل@.ابن

اء13(لحعاأبىريينببنه@بوسانط

شاعا"
له:ب@ثفاتونفنيد@لطرو@ص@5

نقطإح،بافي@لعاربقةمنهمح@@لقاور@لتداس@قيظعلعن
ط@حةأب@بنع@نن:)نفا

وغثلأ@لاطها،لإجماحاببماشرو@يسمع@

عليهمطلفآهذا@لطعئالإتقانحاحبضهمح@كى@نجصؤلاء@لقداسكل
@

عنهحكىحيثانله.دحمهالارئادصدبوفىترم،ضنو@ن

الهرحمه@لسيوطىقالالانقطاع،اعليء-الإجصاعمأأالمهرحمه

@!@و!@لتنهيى،تجاسابنمقعالحةأبىابنيسحعالوم!وقالالاقفاق:فى

شا@إلإرفىلملىاطوتالفالئنإلىجي@-بنسيدئرمجامدعنأخنه

عاس@أ@تط@حةءتئل!أبنعلىعن)دلمىا،ضىت@صاغفيمعاويةتفسبر

@علىأنالجثافيوأجمعؤء.معاشعنالليثتبصالمحع؟أبى@رو@و@لكبارت

ةعال@ابن

ءا.عب@إ@أ@قيسعهلم
(1.

-

دل@@المحدثينؤ@
اي@اهابلأ:فىكتازيهرلدصداكرضالممتنرقم

@لقفقهذا@لط@علىإختمر@جث@لترانتفيمفىالاسلاميه
يم

ث
بهص@ث

رءقبالماثوتفسيى@لقزآقتث@:إبطاكبأءا@ء@ح@مالالدأمقصدعنفأذإلى

سندءنق@احابيان@اللخبر!@لثقاتمقأح@
منالأوا@لابأملهإجمالهوعدم

3ص4-(1) 0 7

المصلر.نفى12)
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لح@أ@
المستثرقمذافالنأص@بث@@اللهانثرصصلمعيه.اطها

)صرحبمجدكأ@تهلاص@
أبىبئعليالىجلذلكبان@لسل@ون@نتلة@

يئوعباس،ابنمنمباثرةيهابهلهضضهىاكيص@حه،اش
ا

أ،-خإ
النقلةيهمصستمديتهااالأكثرإخفإسباأطأصاتقمجةصقث

بما-جمى،تا-إ
الكدرمرأنهعليساسلابننسبخهح@ب@يحاثفيمأ3

نه(،لأواطا

يحهلمصقالاجتو
يئلايهدىيهد@لكلنرالهتنيجاهل@لثرغلشاا

ب@@قالةهشاعيارفةأخبرسلأتر،بابةالا:رجالأتأغمدفذ!

و-@شار@
مضمونخ@يخربمامجلهمذا@لدقعابالردفلي@ةنيهدة@ا

نتليخمايقوليذاللهحمه@عسقلانى-جر@اثنملةا-لهأعىثةا*أ@

تعد:اخس.)الإتقانأعاحب4ت
@ص@ذلكفىضجىفلاثقةوصالواصةفت

كعتأت-يح@
وئيبينهاسطةث:و؟@لتنيركالحهأل@ائاعلضه

جير،بنسيدمجامد@وتشرعر@ذفاتفىموؤقوث:مع.غاسات

ونيمأنحكجهادزحادءت؟يحلديعدئمضقع@عا:@بعد@د-!%

ثبنعليةين
قاكآ.عاساثتوكينلأ،طعى

منهمئلفىمغزإذتيبقنلم

كل@)@لأولىابةالرتمىفذ،جنها؟@ببف@أ:ححنحابقط@لطربئ

ا
ضباس.دق

سعيد/بئعنبنىنللنبمحطاءعنقبر@لرقإنئايخة:-واية@اس

جب@-
جيد@لفرثورء@نم@ث@لطهتاللهرحمةألانقكعاحبقا@عنه

تيئجماسإبنعن
عملءعنس

جبيرض@،سيدبنعن@سانب@بق

@فربافىامخها@ملجرجاوكيراثبحجن،ضربطجةءث-@الحاربئ6ومذ

أرص@س.فىآ)فىا:
3 ،

0.،5

كل@ا.صا(له

2عى4-(3) 0 بعدها.يخما8
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فة@عرو@ة@لسيرأصصاحبإسحاقعد،بئبقطرلنة:-@ثا@رواية

عدعنفامابنةأيدينابجمنللأن
سحيدأوبهرمة-عقعدأبىيئ

ح@ابقذلدومن@لنه،رحمهالإتقانصاحبنجهاقادعنه.جيرابئ

عدعقإسحماقابن
أورءلآ-جعنئات،بنزيدمزلىآلعد،أبىبن

وقدحسأولادهاجدخطريقوهىديدلزباهكذاعه،جيربنصجد

وفىكثيرآ،صاتمأبىوابنجريرابئمنها@خر@ا
لكبيرالى@طبزمحبم

1أنهلأشا." ،.،5

فيءةشبلكريقارأبثة:-@لىواية
فيأبىايعنالم@اد

عنحت

صادالإ.فىالخليلفىلالإتتانفىأقرحمه@لسير@ا،في

إلى@لصحد(بب)قر
"2

2@لرواية @لدلثبل@@طربقاسة:-1
قالعباس،أبنعقجربجبن

عنوالإتتهان،صاحبضنهح@فماأدالإثفىلتهرحمهيها@طني

حملىابنمايرويهو@ياوفىاعنه.صوواجماضةأيتفيرفىجربعابن

بنموسعفسعيدبنعبد@لغنىع@"الدمياعاى
يج،جرابنع@عد،

عدوروى"نظرونيه
بن

@
كبار،@هأجقئلاثةمحرجرجعابز،عنور،

حمق@د،ابنوروى@طجاجصحره،وذك
أ

ص.ضجرقيقة
"

يقمدفإنة!جرجابنفأماقال:-أنيدضل!...متفقصحغوذلك

مماآي@كا@فىذصرماروىوإنما@ل@هة
بلم@

ت@
نيرا@

أ@

2صنفى@ل@(1) 09.

3صنفى@د@ف(2) 08.

للص@ر.نض،3،1



-3 65--

عاحاأشرءسهأك@اأيسكن@أص@إحم@س@طاتىصد@لادسة:-@روأبة@

أيضأرحمهما@لتهالإرسادصاحبقول@ليىعىنيحم@@ابنعن

بطتشيرت
عباسوابنمسمردابنإفىتدبا-ت*-بئمدى@@

و@يجمعه:@نضف@ير@نىلكنوضصبةود@ةامثاطالأنمة@لدىعنورد@

علإ،.يتزخواموأدباطنر،ئساط،بئ

@اى@ص@اضاتئمأه.الدى..تفير@لماصيرأمثليخر@ن

منهتأسارالذى@ل@وتفير@قريه:-ذ@كإلىالمهرصه

عنعاحأفوعنإك،ماأف@لمدىءضاقصارثآءتيرن؟-اة

اعقمرةوءت@كباسابن
يورد)ث!فكذ@جابة.@@منرنأسمسرءإت

افي
يخرجأنم@ك@لانهثبئا،أبى-اتمإ@

أص
ح

جيشآا@طورد:ما
ت

عنمرةبقكافىمن@يص-جمأ،مضه:،فى
ا

ناسد@إت-

بهيروىالإصادمذأئنبه@يرتا/تالوتدالاول.@لطرقن@فتط

1أ)بةغرنمهاأشياء@لسدت ،..،5

عاحبفهاقالعباس.اشتعنطر@لوى@صابعة:-ابة!@لرإ

صالإنشان
أشا@إحو@نهاعزالمه:-:حمه

يرجربئمنها.أخرجشباسهإخا

ئاور)5،@بس:و@الوئآ،فييمحاتمأبى@واة
ىرز@ز@لهحسن

أه

مزاحمبق@لفحاكعاريقة:@كاصللروابة
صماحب@لإنقاتنجهاقالعه

@فحاكوعلقالمزرحمه
@فحاك@فإنعنقطعقعاسضقا:س)حمبمز

عننفيفةرقللإدعنقمماتنرت)بةدضذلكإلىاففمنإءبلقمهلم

للمدر.نفى(11

2@صهرصنفى@(3) 09.
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اقش@،:نمكمف
ة-.أب-تاب@ثجرصبابنأفي@لنخهعئتمنخرخ

،@

ببرصلملأانضعفأتثفي@ض@ح@اك@برصقتبم@رابةتءتات؟وإ
سندا

بم@ا/نحرجوأمتروك@لنعف
@ا@ل@-،بئمنحاتمأدإ:،ولاير

ا.إنما@خرجهاشفأ
جان.أءابن@يبئبه.مرد:ضا

.

ح@عباس.@ا!شمانءتبنمقايلعاريق@لتاسحة:-)ية@لرو

فىفغاتلطمان،بنمقا،)وتفسيرنيالخبلىولالإتقانصاحب

مقأ@رلى@لبهاروقدضعفوه،نفسه
آضلى@د@فو@لافعىبعين،@لنا

أ@صاغ(هشتفص

الغسردب@خى@سللنبننل@تهاانفى@اث)@تهرخمه@انينبىالحافنشحال

@رةبنحر@ىوعةبىيدةرابنوال@نحاك:اصرىداطمنأبو

جمةالرممنتنيرهأحقما@باركأبنتالوخلق.أنجعد،اباوعل

سلينبن@قانلعلموجدتماقال:عدوق،و@مرحبانإىمقاتلوعن

مقاتل.عليفى@اصفسيرعيال@لثافعى@لناسوقاللبر-إلا؟

-
ليصىتعالىإنهقالحتى@لتثمبيه،ثئجهمأفىطحبفة:-أبوفال

وأةبثى.
@

يهع:لوف@خلقه،شل@لهحر-الإثبات.فىبعىمقاتلىور
ل:-قي@اتلاسعتددنةبنإغس@افال@لبخارى:لرفيكذابا،ءن

يخرجأإن
@لجاسلأفىكاب.:،علزاومانة،خمينسنةفىالنعال

تاق؟إلى@نالإسناد...يفكألامقاتلممنمروىصغيا:فيمصعبأبن

ىر@فطوقالل،ظإلى@ن."يم@مفالممنئلناق:-وفال

عنعباسوروىعنه.صكتوا
ص

يهي
ثىء،حديثهلي@قال:

ا(حاء

للملر.نفى(1)

2نفى@لصدرص(3) 0
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ف@ر.فأسندح@هناتنميقرل:لبا@لانجررأ@تدجالاكلنللرزجاق

مم@6منلافاللنهوحدنتدرش@ند:عاسدوقوقال:-إلى@لتبلة

(1)أءفكت.ألمعاؤهاأيق@الثهعنفىأخبرإل:-رجلاإيىفقام

فيها"2أصدترلمناططبذكرهمالكوتكلم
"

زيبض@صاحبوعن

فيهواتفاكلافقال:.فقانلتصير.عنسلكجأأنواللغات:حماءا،

بر،يمنى@لف@دننه-قالبه؟ما@صغة@لسانلفقال

"

عنصا@أبىعق@الحيالائببنعدطريق@لعاثرة:-)ية@لرو

@لطبىقيماريقا)ونر@ى@@ن@-رحمهالإتقانصدبحهاتالبماسناة

ى@)زثا!وعدب@صابةدفلكإلةانفم@نإنعل!ا/بئصالعءقعنىأبى

لك@قكماوالراشمها@لشلبىصنرجماكيرآلت،لل@م@دلأفهى@لمنر

صا@عأيىعنوخاصةصاخة@حاديثلا@كيفى@لكملىتاتنال
قالا:-أسميعولافهأطرلتفحيرلأحدوليىبالتغس@يرمعررفومر

للذاهبشمقاتل.ق@داعل!يفضلبلا@ف@لكبىسلمانبن@قاتلوبعده

ث،حهأأالردبثة
سفيان.دآإ@لكلبى.تىجمةفىالإعدالانميزعاحبوقاذة

@ل@تال
في

عباسبنعنعىرويتكلءتحهانعلىأبوصالع:قأدلى

نيلللكلبى،اأنقو@لؤرىعببد@قالمنىيعلىتالفال:إلى@نوه...فلاش

كأ؟.صمته.مقأعرفأناتال:عنه.تروىكفإ،

فاا7ص4-(1)
ها.لبكل

@لتهرسول@صلير@مولعليضعالمجثفىحدبثنالوأننر(3)

@تغسير.فى@وسامعليهاللهصاى

1ص2"(3) 1

2ص4بم(41 0



@@؟6".@

ا@تأدر@لنرأ@يخارى:-وفال

حد:علقاءى:-اتفي
صخامجيء@

أذاتكذب...ثف@صاغأبىعن

معا.فالمبانيأ-ني@@فكلي-

ذا@ل@يحوكما.مماد@لناسأدبهتفإنى

مم@دفتإب.حا:
قا

حل@لىقال
ح@!خىماكا@ي:

ذ-لمبئقال-كأيدأ
@:

ثاح@

ة
المتتاللآ

@

نب@@@ح)آفطء:ممش:

أ+كن

هر@ذا
ث@لعلا.محل!وققاما

حمم
أ@ته

@سيرايخلنهةوايات@)من

عن
ا

له،يزبهلاستحماكرما@تيلتقفول@لكعخيمااللهرضىعباسدت

@لسيرعلىقآلفقدوباجملةعليه،متحلموفوعماسعنهارأيتقدبل
عد@ت@ء"لابى@ثافعىالإمامفنانلعنورأيتالإتقان،فى)لتهرحمه

@فيأنهرجأنهطانكر@ل@ئخاظثحمذات
اف@دنء:اةعرث@ءق

@لاةيهتتال:-
لى:-يز@كى

فى@لتفسيرعباسأبنعنثبتلم

أحديثبمانةش@هإلا
3 ،5).

5صجم(1) 5 بعدهما.فما6

2ص)2(؟4 09.
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)يكللىولبفىأء)@ا@لعلنماذت-

عباسافيعن@اخميرللضقصة

)كخاذلبضه@ذاثجفأء@صاايكي@ب@يننزقأتلجنايجمللعلهوالان

نجترمماو@حةأفئجمذ،تمحلأنفىذلكمزخ@ئأياتأ.امن@من

لنرحمه@يرصاى@طاظعنحهعرماعل@نعفهعرفتمماوأخرى@حته،

نماتخاب)يمأخانى*صاقثنفان-فىكنابه،\
يئدرواتتثيرةج

لهت-س

تيتمماوالاخرىمحتهعلىوقفتمماإحرأهمأ:3ننآاكاتقحمةاالعشر

زذلاثلدمقا@تهرحمهمماساقيسيربفرفنجلا@ى@وخكلض@مه

زرار.:@ض،أ@ص

و@رلى@لتهرحمهلبرحاقال@لححجة،للروأيةغاذ@نرلا:

عاصابنعقثبتما@قرآن(@غراب)يعىلكفىشإن!ربرث

بروأعحا
عنهمردفإنه:ضنهخنين*7ا

@لقرآنغربتص:يسترتما

منوردماهنائسوقأناوها@لصحيحةلناتجةلأسايدو؟
ابنعنذلد

وعليهعه،@لطرقأصعمنفإكاخاعة،صالحةلبئابنطربقمرعجاس

ر.على@لسوتبآ@رعحجهقىتاع@ر@لإبئ

ة(رذ@بفر)صو

جر%.زأترتال)ح!أبى-حد@اأبىنتال!
حدأنا

لآضلرأبىابنسصا@عءتبنيةك@الع،أ.صدننان@ؤإلا

لاصدتزن.ن@قاللايزنرن(:-ت@أر:!نولهفىجاء@لل!عن

ون.ديمان(:)يمم:

@)معئرة(:

ثالقذ:ن
لأذى.ا
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أطه.ا!@تأ.ش@؟،األمدها":.--،:-اطؤ

@مه.ب@ر.،:-/ذإبم؟نما.)

خصاصها(:-فز)و

خا.أ-!مات(:-ال!.أ!)

يخطاء.فىغات(:-نجا)وو

نجد-.)خااننعخ(:-

ئها.إدازننر@ا؟ننسها(:)أ%

ت.-@ئم.بول@!وت؟بةآ:-)كا

جآ.ح!)خيفأ(:-

")شما-3(:-

حر@أؤا:إ(:-نجاح)زلر
ءة-

ممله.-.نهأيطات@!@اتختا:إ

@للطوايخت.نييمالله(-لغيربه)أعل
@

بمدسل؟ن.يزلاق@@لعجف@لس@ا@(:اث@)

""لا.طيرأ(:-ك@ا:!)

".

"

ا-.؟ط؟بخنثآ(:.)

@لته.،@نا@ثةحدورو@هته(%إ

ثرك.فتنة(:نن@:لاا

1أحرتفرض()فن
0.

@لطم.أصفىنببنمالاأ:-@لعفوإف@

تو@لأحرجكميةلأعنيهما
آ.يمعا

@لضاق.و@لفريضة:إنجاع،لمر:اا(:-نفرضهأو@وهنى)مالم

@رحةفيماإ

منعلس.)ضة(:-
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عل!.ثفل-.@ده)ولاصو

ثرغلهلبقعلدجرصفوان(:-)ك@ل

ممران()آل

مميتك.ت)مؤيخك(

يرن(:-)ر

عطيأ.يوكلأبرآ(:-)حربأ

مهرا.)نكللة(:-

ا.إختبروالتامى(:-اتجلو)وا

عرنتم.نسك@(:-)ا
لاحا.@)رضدآ!:-

ويلأولدأ.آوا،يزكلمش)كلزلة(:-

تقهروها.)رلاكضلوءق(:-

رج.زذاتكلألمحصنات(:)و

سحة.طرلا(:-!

عفانفمسالحات،يخر)محكنات(:-
نبزفى@لرر@لع@زوانعير

أخلا.احدأن(:نجنت)ولات

وجن.شأحمن(:-)فإفا

ارنا.)@لعنت(:-

عمةنىالى()@ر

اه@رامون(:-)قى

كصروط@)قانتات(

بة.درالهنهوبينكالذى@لقربى(:-ف@)وانجات

لآ.4لذببنكلبىالذى)وا@بار

@لرفى@.بالجنب(:-)و@لصاحب
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فإ-"-
اا

ض
-@فىطىاشث

ا
ص

أة.

@لثرلىبم:-اب@@

@نواة.فى@ر@@لى@اصمطةا(:-)نق@@

و@لأءشا.أ@ففهأملىالأمر(:-لى)وأ.

ن.عتفرقيسراياعما)ثات(:

حنميظا.)مضيأ(:

.@اوقم@)أرص!:-

صلورمم(:-)حصرت
ضافت

@مز!@ضرر!:-@)أولى@

لأرض.اإلىالارضدن@لت@رلاغمآ(:-)مر

لىرظ.اسعة(:)و

رفا.مفرتا/:-فو)مو

ن.ثتوج@)تالمون!

دبنئته(:-)خلق
النلا.

بغفآ.ا(:-)نثوز

هىولاأيملاىلمعاقة،:-)؟
فرج.@ذ@

عنها.وأترشأولثهادةباأنمقمتمروا(:@ن@)

نا.إلزرمومايعنىنآ(:بهت@مريخعلي)وقىلهم

آ!)

ممه.ن@قر3@وم@جد@ومافرضوماحرمأحلمالعقود(:-با)أوفىا

مجملنما.)يجرفم(:-

عداؤةة-)شتآق!

علأ.ماكبتو@لقوى:به،أمرتما@لبرو@تفوى(:-@بر@)علي

تسوت.كأت@لتى)للنخقة(:-
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(

(

،
(

ا

أأو

نتموت.بالخشةتضرب@ل@@وترفة(و@

الجبل.@لتى@رسءشا-:!4والمزدت

الثاغ.تنماح@لىللثاةكأ(:-@لط@

@لس@بع(:-أكلوصا
أخذ.ما

ماإللا
روخ.وبهذ@كتم،م@!:-:@5

ا@.ر@ة@لأزلام،:با

لإثم.متعدفجات@(:-عر

ونثامها.رلاك@في.وأالكللأببم:-الجو@رحمن

ى.اتضومكبين(:

@اوفى.
ذا:أتةإص@اأرتوأالذينمم@

ائحم.0
ل.ي@فافرث(:-فا

ض@.نالاة-فضظ(@تهبرد@قو*

قبها.كابكلعلى.@تأ"آت@لتئي،أ"عليه(:-كأميهمنا

وشش.صيا،جأ!:اوم@عةشر

1علىاذلى 1
ا..-@منين(:-ه

فنث.عنأ@تلاتخالىماضنده،أمسكبخيلمخلرل(-

@ن!إلحامر،إدنظرداأبحأتتةنت.-.ااإتحى@لناعي(:-بك@-

ذإغ!،آنثىشء13نتلحوإنأط،جااشنحهفأدفبر@ذكرا

اثفهاالسانبة
أ

"آظهرلاوذلاير@مغلآ"أدحا@ما@ءق@يسل!

شي@آ،عيهارلا@كملرنربرا،لهايحزونولابخا.،المبحبرن

اذسممنفإنوا@لاج.نظ@بثان،أصبةنخجتاإذا@الاةالرصيلة

آنىذسأث:نتوإن؟إتساء.وإجا@أ!فيإشزكمبتودنثى.
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ونولاصكزصبئا،عليهملوننا*@@ظ@فاحمى@وقارا:-ماإتجر@بص

ببضحوضولامنرعى،حمىمنونهن@ولا؟وبرا،.ر
شه،

كأإتو
.

ه@نماذج@تهءت@رصأوردهماإلىصاجه...لغ@يروضاط

قالثم)@لظهق(سررةبهابلغالتىوايةأ@

رعكا،@.
غاسإبنلفظهذا

اتفيرطافىحاتمأبىفاوإترجثإفنأضرجه

ا

لمإطووموفجمقهفأ

مته،.4صاطجملةعلىلتىفتدالقرآنغريبيؤعب

@لصحيفةايةوللر@اذجيأ:-.ا؟

@الغريبادياقإيرمناخالضبعد@تهدحمهعاىش@بقالثم
@

م@

@لفحاكنىمئسقتهاوأيةا@مذعتذكرفىألفاظوءخ.@لعحيحةأزراية

الحارث-@منجاب،حفاذرعة،أبوحد.ئاحاتم:-أبىابنقالعه

جريرابنوقال)ح(،
عىحمادةوشابئرناح@؟@اب-اكعنحدئتة-

تحالى:-قر،نىعباسابنعنعنى@لحنحاكروف،أبى

لته.@إمجرقااحمدلله(:-إ

كه.لمقاطتال:-ث@لحالمبن()رب

"بطاعتىرتويمهي@قود@لركطالذيمينس@أ،:)لدتت@(:-

ضرعوأطوةوللا،دو@لس@الركوعإتمام@لالأ-ا:-رن)ويفب

علإا:والإنجال

يما-*.ض(:-)م@

كالىة)اغ@/(:-إ.ثهإ
مو@جع.

ف@و@حرحلرنت.برن!:/)
الحهال.@/حفهاء(:-@

هم.كعركأا(؟-يخا)حا
لم-*
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الملى.)كمب(:

أشاها.أ:)دآ)أف

التثلهير.ال@قديى:بم:لك)ونقدس

المعبثة.سعة)رغد

@كلوا.ا(:)ولا

بضرون.تن(بظل،)أنشم

الا.قولىا@فا:(@أ@@)وزث
@س@اطة:ص؟@

م.

بطوث.فلي@يبتومائمألجبال،منأنبتما)@لحاور(:

شضا(:صف)صا
ة

باين.

عقوبة.@لا(:)ن@

م.به-ةءتلمحها(ةبيم-)د

سم.ابئ.ينا،خلفها(:)وما

عنلة!:)و@

فنع)نجا
به.أكرءآبمالم:عي@@@@

3الإالنهدس(:ووصاإ
ألىقى.بهصكيعبىالن@ادق

وت.م@ننون(:تاأ

أ@مى@ببت.ةأسه()@لض

ثينبم:ائله)صبغة
اله.

أتخاص@رتا.ق(:أتحاصإ

ون.يؤضة)نجظرون(

اطضوت.شدبدالخمعام(:)ألد

@ض.@قإفىا؟-+إ(:
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جميعأ.-آ:)؟،

كصنع.)كدأب(:
لعدل.بائاتسط(:)با

أعى.ومريرلدالف@)الأكة(:

نق@اء.علاء)ربايلإن(:

ا.تفعفرولاح@را(:)ولا

مت.لا-)حمعبقرلون:مسمع(:غير)وأسع

بالكذب.تحريقابألسنتهم(:)ليأ

ءوانأنانآ(:)إلا!

ةرصرمننعالىقىلهتفيرفىاللهرحمهكيرابناطافثلعبارة(1)

عديلةرواياتذكرأنبعدالاية.أناإناإلانهيحونء@إنأا@مسا.

المقصالمحنىفى
"الجزءهذدء@@

طلحةأبىبنعلىقالة،:ار@؟الايهت

شىءصالإنكالىق:قالاناأإإلاد:4منيدعونإنتجاسابنعن

حاتمأبى)بنورواهحجريابس.وإماسةيانج@@اوح!فبضنب@مبت
5براصا*غربب،ومرجريروابنما 5 يناقيالروذكرءاتلإتوكك6

وعزالمثورألموفىحاى:ال.
اإلى@ولام@ااجإخرا

نراكبنوأجريربن

2ص2بم15أبىطوات ولاهما!ل3دبانالروايتيئة.)ئافىأقوخ.23

)يم
االحالف@الهغربب؟مذأ@لببان@

5لاتممااعونهأىبهئبرإق 0

ثز@ضاممغالبننالآ@حمن@ألمته@1أنعدقو@لأ.-اللغة.

بهاأكلاصمر@أن.أرلهيا@فهاأسنجهاإجتسعة-الهثونا@رخهاءت@ث

ىالعزوي@يئدكرر؟لاإيازرذأكعلىاأضحانايخ@ة:يالاأحاسولا

أبات5جا@رفوياننهومناذ
لم

ابات@لرثبلاضني

لمصد@ا
قث

ا@@
يى.إكل
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مم.أعتورتموم(:وعزؤ

أمركم.تال:أنفسهم!:فدتمالبنىا
أم-)

حخم.فتنغ(:@ت@

بقين.بماأ:)بممجزفي

كفارأ.عيمت(:قىمأإ

شك.)بسطة!:

تظللاا!:ثتب@ش)ولا
و

(.

أجنحة.لهلي@اف@ادالجر)ا@تمل(:

ن.أ؟.شونحر)ش

هاك.)قبر(:

م.وص@بهدة(:ثبة@ا)لخ@

ائيقهم.ومو@حم@)إعرم(:
ما.ستهاهاا(:سا)مر

!
بر:العنه.خذ

أقي
ت

@ا

بالصروف.لرف(:با)وأمر

قت.)وجلت(:

لخرس.ابم:م)ا@ه

ا.نصرنآ!:)فرقا

الىادى.هشاءاىلدنيا!:)بالعدوة

ر.@م@الذمة:@)بة،@قر@الإلط:ولاف@ة!:)إلا

ن.بهذ:يهفبؤفثون(:)أفى

إاذلث،

اةإ.-(
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غنبصة.ةعرضا،،

لمير.اللأة،:ر

.

حبسهم.قبخ@،:

ةلابياءرزقىملجا،:"

الخيفةرضالم*@اسرأبا؟)ت،:مغارأو"

ىولمأالا":د.أو@،

إسحاةأضليها،:ما@تأنعا،:

ل@قأ@نهءشكواطاء4نوا.

كراسلأثرابهت@شكه@افلهم،:"

ا"ذلك،أورد@ئماإلىأخر...
اصعةورحمةتعالى@ت@@رحمه

نألمثطينناالجروتتفيرفىن@

جما،!4لل@ما

المطوح@ففحيرذلكبعبد،س@يرحمدنذ@لناسفد@ينساع
جمعق"عبمى،أبئتفسيرمنىالمقيماستنويرك،ثب@تر:والم@

أبى"

محمدألىينمحدطاد@
القاموسصاصالانعى،يعقرلمجالفيىوزأباثىبئ

قهمناوفا@لتفميرإ5شلبإزا.إذن@لعلمالبحاافكلالمجط
جمغ

قفناوما

@ا..ل!@
نجنهارانعباس؟ا-@عئ@لمسير)ردفن@@ايخلفةادوابأت@

@هاتبينتدللتىالمزلةئينزلهخ@ير،ا@ثذاتت.؟ب-ا.،؟أولياتأىبا؟

ماتيننماذنقئورد،ماكلفةمنوخرهممهذاصى"فىاظر!1)

5:5ص2الإنقان-بئأزراب.
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هذاعلمطلعكلعلىلاأيسرأنه)نقول:مذوفىضعفأ،أرصحة

"رهفيتيصجامطيىى@نأنأ@فسيرا
أىأنحضطعد..روابةءط

صدءفىذكروأنهغل@،)بنعنصالحأبىالكبىءتا@صغيرءقالسدى

صراروايةه@
بعد@لشثمتفير@ليقرةوعندادسلة،تفسيرعد)حة

عباس)بنولإمنادهءتسورةممىأولز،يقولحب)يةهذ@الروعلىذلك

اانهعبد@طريقمن@بقرةأولذكرالذ@إسنافهبفا
ويخهالمبارك،بى

ايأثبعثنىإيرادرشذا@كشأتيكو؟حمت@لقا@رواية
مذأمنج

متإلالهاياملاعباس@قا@إفىا@لتفس@يرشب@ءإفإنوإذآير،باخ@

)كذب،.ا@لةإكا،الإتقانماحبلكءتتقدم@لىالروابة

ستوطمنملابكنهامهنااننبامك@يهنسترعى!لنؤبدالذع@أنبيد

الانفةالأاذخنمبةضعفمنولاا@ضعف،مقكندا-إلىءصا،@فسبةف@@

صحةذكء@مبلكأمءقلالنه:وأمنالها-@جلك@@رواي@من
سى

مما

@)ح@:ارفىوأمثالهااذجاليوتكإنهير)أت5فى
االأمر-ى

)خ@و
@لح@)@ملمو@مثالهاء@الذاذبخوتالهتأن

ح@
نغسهنى

@ا@@ن@صانوإت@ل@@ذا@أناكا@ا@غايةوإ.ممسانبلقدرا
@

4فىت

عب
لايلزمفإنهمحنم@،اللهرضىمحباسالمب@@@لش@اقطآو-ت

فلأنصكلى@انصاثزابمونأتنخهفىجاص@ورم@كون.سضء@

@يان.غايةفىه.نجعبه:@لأ؟

@لنفسير:-مننماذج

ن@أنبنان@لعلهوالان
ا-هنهنماذجمنيسيرةعجالديكلمبينقث

)لتهعبدأخبرناألملا:رصأ@خنهسيرهناجاحاباشكماإفيرلتأتا(طةالتض@ر

طةاقىةا
دكبداقءابراحهرناقالأبىأخبرناقالاالروى،مونال

بن



هأحبمتالةالمروفدأءتد@ء:ةنا@ارئبمنالا@كأ@ا@سى
نا

ا

رمحهءقإصوقدى،إاقإ-
سألح،أبىق1،أحكلبهو،،-ءطمروا@.تة

ت
@

ا@تهحمس@.إ+،إ:ا@قاد:محاسىاشاا
و؟

دود@@ته
وس

@@)أ-14

تو@.شاوه@سين،ة،@@با@
لأوك@4يأ@أءانيواتؤامحها.نىك

ت-م.

علىو@ختهومجده
ددأثثمقافيبات3

كمحيد-اسهتحدا.وأيماتإي@قادالله

ولشسرأجاطتأليهتيتخرءنىإله.بضألمون@يالهرنالحلقمفاه

فاتا،ودذ4زقلا!أدفا-انه،عا@لعاكاتالر-ث،"ةاساثا
كا.

@@

حررم

واثخالملالمغفرةإء.أعاخاا،إ
النىومعا@ن@اط -

حيما
صه

وميرءى

مخل@ف@ىخرة@فى@يرحيهمالديخاث@الذنوبعليهمب--
ينة.

ا!تعاولهفىسبه@س@اأ!عقوباسا"ةصك@@لن@صورةننهشتفىئالثم

@لفيقولدته،اش،
@

@ته
حثإنوهو

يقال@هلحمد:خلقهإلىا

و@لىحف@لبهرويقاليلإيمانهدام@الذي@دهعب@@اسرابئبنعمهلته
أ

نة

ثزلمجالعالمين،لفر.هوؤلهاوللامصشلهثريكولى*لهلاولالذىلتهوالإفىية

أ،@و@علبذىرببم
@ي@أ@أ@ل@ار@-.-*

اروكا@يددقال@

حال.بلحالمنلهمصتأزر*وه)طلقخالقويقالوالإنى

ق@لربألرحش،8
"

الرفيق.@لر@م،حدة.،للروح@@لرتة@

مالاث،
بلابئنيو@لقضا.الحسابيرموهوالدين،يومتاضى6الدينيوم

بامما@@يداننرمأت@@@اط
م

لدنجد،إيا!@يخره.فاضىلا

وشكعبادتكعلينستجهنبكنستعهن،وإياكة،نطيعترحدولك

@لتيللدينالمتقيمء@ر@ثدناأيمراطنااص"عد،@ا(صينترق

بمرمزالإعهضاهشالون
ا@د،يقرلا@نهصكتابوب@الثبذا@ل!وبفالم

صني،،مابانوحر@مه؟دهحا،إل
@لي@كددقعلهم،أنعمت@لي@كاط
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وهمبالد/يئعليهمندت
أمحات

أ@معلهمتغيرأنقلمنمرس
بانالله

فوبالمهغيرالنلإإن.مويقالىوا@سلولا@عليهمو@زلبم@ا%ليهم@ا@أ@ء

حتىبهمقلوتحفظو!وخذقىعليهمغكبت@ليهرد@لذإقدإ:،غير@كيم،

الإسلامضلواش@ذيق@@لنعاتقد/ولاولا@لفاليئ،لوا،3،

6بناافلرناويفالفليكنكذلكريقال@ض@هتجونبهذلك،6ئن

@كلا.وانهلى.لاسا

يعنوياشاد،@بقرة:رةتفسيرصفىونال
لتهث

فال@ب@ركبق

عن@الكلبىعئمرو@نثابئ@عن@لسرداص@إسحاقأبنعلىحف.كأ

يلجبنلام@لتهأ@فيقول@ا،5تالى:لهة.فىعاسأبنعقعاغابن

ميم
لطفهلاملاؤء(أ@ف!ويقالمحص

ميم
@حهأتدا.أئفوبقالملكه

يملطف4اساتا.لاماقه
بقالولكللمئنا@لتهوبقالمجيداعهاقلا.

ذلدبه،،أقمقم
1

1

محمديقرأطعالذىالىيهابهذأأىيهساب،

ى
بهآمنتمفإنعنىأنهءتفيشكلاني،لأرببوسلم،عل!ا@ه

ةالمحفوظاللىحيعقالكتابذلكويقالمعذبت)بهتؤنووبن!آت@

@لكض@ذلكوقال
ب

وبقالإلك،أوجهأت@يناقبرموعدتكف@ا

يخه@اأ@فبهثكلاني،ربلارالإنحيلواالتوراةبعنىالقابذلك
و@لثرل@لكفرخقينللنانبعى@لقرثخلل@فين،مدىونعته،رمحهصفة

@ن@@ملمحمدلاء4لاتق@يندجمةبقالللزفين:يقالكرأمةوأنفراخ@:

)طو@لصرو@نارالجنةمنضغابلغيب،.ممابايؤمنوندالذيقوسلمعل!

لا@كا@زبالغيبيرمزونويقالالذيئذلدوغيرعابراطو@لبعث)نوالميز

بترن@لصلاة،قيرن@الله،صلمحغيب)يقادينزله،أوبماطنالةشا.

يالرإقيمنفيهاصكيوماوجمردهاوركرعهابوضوئهاابئ@@لملر@

دونبقال،وشصددونالالأمومنأعطيلمومماينفقر@هقناهمسفومما،

@بربمر@أومرالهمأمو@ز@
منإيئ@أكألبمانونؤ.ثث@اذرأص@(.،،دبق@
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@حرةوبا،@خب.@ءتن@ا+ا،فى@شقلكمنأ.رلماالقرثن؟
قعبد@لته،رءهيمدقىتلمابخةونعيمبعد@لرتبابثن،:يرف:

صا*
علىكرامةربهم،عليءإفءت@لثفة،م@عامللك،دصحابه.م:
@منل.رتويانورش

@د-!@لاجرنءقللفلحرن،وإولثك"

ساض"ونجوامالمجراووجدوائدركراتالن@أولكوبقالابولل@؟

ا،وال@يزكفرإتوصلم،عل!@تهصلى@عداع@@ابرممهربرا4مات

اتبالقرالمحرة-أنذرتهم،أالعظة،ءا@يهم،.@ال@علياو@تر

ذ:@أم!8
ء.:،لا"ريقاأنوشأننيد؟لايفوتلا:لازكم،ل@حم،

"المهفى

ختم
تدربهم،طاق

سحميا؟وعلىقدربهمعلى@ته2

عظيم،أبءأتخا.،؟عاو@،هم،أبصات
ع@والآخر@ئتصد/

ثابرت@لردكب
ىوحدأخطببنبوحيى

ا

صلقىاثأحطببئ

صت-4مى@ننا-@وارلدسسة:@@دلا.مثركو

فىلالته،د.حمحا

4فيالم@تالمه@أبث:باوالاخر،لومباوبالتهاتابإبماوصدقنا
ص

5 1

3وماالأعال،
"أ@محادعرن@إيماكامفىولامصدقلاتفى@اص@نلإت،في

ظحقاللهعلىويقاد@جزؤاالسرفىويهسذبويهالمهيخا@فون
ه

ا
ا@هم

يه@ا@ةصلعدوسانر@محاببم.أباآئوأ،رألذي@ت@اقيخادعرن

أن@إلايمذبرن.عرن،رما@كفوصلم،
م

اللهأر@حت@و@اث@ر.ت،يئو@ا

لمةوظفوخا،ونفاقشكمرضر،قلوحهمفى@نلرحهمصرعلىنب@هبطع

وضنفالآث؟:صا،زاثمم8
أليما،عذأبوليا@ة.وظنآ@@

لأقلوب@)د@وجهيخلهالآحرةفىوجغ
فى@إسرنا،بمابما؟ا5%

نلن@محبداتو@
كا@ا@4ؤ:@رإذقى:@،بن@وس@قي@بئو@دأدث

ديعن@ل@سثو،تجصفىالادحنر،الوتض)ولاللهرد،يعنى
ألأ!صلىمحد

وس@!عليه
ممئه@ا.بلىأ@م،وإلابالطاعةالارن،مصل@إنماحخئنالىاأ

إكمرؤ-آنسفلهملايحمورنلايتصرلكنو3بالنعوئيلهادون،للف@
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)ن@فرو@@روأمحابهجمدا،للهرد،تشالهم،اط@رإذا؟مبضل!3الدبن@

اقسبهدص،@ك،؟7ءق
بن

ا،@
لجهلمجحمدأنؤمن،اقااثوأضحابه،م

فها.،ال@@لي!3،م،أ@ألازقى.لاطلجهاا0،@ف@(@6ء@@ز-آن؟@حلامو@

ا،لق.وبذاذلض.لايعلون،نول@قىا1ش4أء@ال
للا@نيعى

بإيماننارتاو@فى@لرآما،وقالوابهواعحابهرأبايعنىأ،الذب@!.

نوصفى@لر6منغ؟
بهنتمئاصب@،)إلىر@،ا@وإذأ-بهنم

-3وخبمورؤط
الا@لىبىدغوأ:بالمدنجةفالأضدبئكتصسة

@ا@با@لمودا.نوا.اسا@@من!
عامرنةفوصبهين@فىأندارتمح.

نحنإنماالسر،فى2دفيعليء:3،إ:ا3،)-:يا)قالىا،بنىفى

بمىمهزؤن،
عل!ر

بهم،يهزفىاللها@ق،إلاإلهب@رإعحابةثإ،11-3

@ي@-خلعقالاخرةئ
المؤمنونبهمفيخهزىءثوكامبلقثمالج@ةإدبا@ا

.

@وضلالهم3فىكفرالنيافىبزكميصرنباصي،ح@فويمدهم
ن،ي@م%

)اختاسربالهرف،لة)الض@واثمح@اي@أ@كأ@لايصرون.عتههنيمض

فائ@
احكريراتجا@هم،ربحتفا"إضافىلهباالالقولاعراالإيمانع!ت

@مخرين،.اما؟أ@حر@تحارحمهمفى
افتين)كنلئلهم،الصافىلة،

يرا
لآظلفىناراأوتدنارأ،@وتدالذقوكلوسلم.يهأنء@عد

)سقاتآفله،@اح.اضا@تفالاونصه،و@الهأهلهبهاءا!يأءخاءت

المنافقونذلكل@هنا%صص@ثوعانهوأطهقهعلى@وأصلماخ.ورأى

اآمش
مأ@الووأمرالهمن@الماكلىبهفاشواوالقرآناسالأماعل!بزحمد

@ته@ذهبفل@ا@ماتوا،@قتلو@@لسيىمن
وشعإبما@م،بنورهم،.نمفعه

أىثلوبفا@لكذب@د@لرضاهلايبصروز،،ثدلند@لقبر،ات،فىق

مع@ل@ثودمثل
جتمعهزيمة،فىضلأأتامرجلثلوصلمععليهاللهكلعد

نواا@ج@رد؟بهكذللك)مهمومنفشهميذهتم@ابواحفةشهزمونإليه

يستنصرون؟
حلانلاخروجهو@لقر3نوساعليهدته@كلحممد

خرج
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ة:بهكفروا
مب

@ته
@،:إ:انجةنج@ورهم%

أتااد:أتكنهممأضاغمنفعة

لةخ@*فىظداتفىوزكمابة-فلمولدلام@لملا@عليها؟-صدإ،ينو

8الهدىنلايص@ش@لي@.يين

عى،"بتباكونبم،8ينمامونممصم،

زريتعامود
ن،@لايرج@3

مم

@

@دأ+،مق"لنهمضا:"

لكصيبكطرشال@رتنمعو@ليهرد@وأفت@ينا@ثلية:ثخرشا@وهتا

بهق،وعدورظلماتالل!،فىؤ"،5ضاز،فىقىمللاءلى@لط.ءت

وشكىبزجروركأق@لصيا@ظلماتفهاخهكألءتإنال@كذاك

نمامجعلإنوإجمد.عدو:تبحرةيان:وبرث
@المر@مء@اإض@فىبحهم

ت،

افىا@كذالمثوالماتاقلل!كأافة@وت،@حنئالرع@5عرتمى
ث

@لقرآتيانإعنئءتبمء@فىآذ@غمابمأع@رجم@ااد؟وأل@:

:8ديهبى@ده@نحاه@زبحفر@لوتعدهر:ووعده
ق،دكافر!باسطتها

@أبصا:يخطف5دار@@لبرق،فى@لاره،@و@اء@همبهمعا!ل@و@لنافقين

صافىنت@ه@بابصاريذهبأن@ر@د@با@إقكذا@كدبابم@بيئ
ر:فىضوء@ابرقفي،أمعث.@لبيقله@،ملفاءكما

تاءيمأعيهمئناابئأ

تف!شينتأ،بينفمامثوأأإتلما@لنافقونفى@لظلمهكذلكبقرا

ثب@اما"زلماإيما@م
ه/.:بب.فهاقولرصا@@لقبرل@ةفىظا

دء

ب@حبفهاظهلرضا.)ككذ)ثبامم،ؤأبصات.
جريخدين.الماف@

"

شابن"ئرءعلىصالح@انلاتباوابصارهممافيهعجدتمافى@لقرآن

ى.و@لب@@لمع
ة

أعا.واللهكسيرمافىبدآخرءاقاللير،

@لناية.الطبعةالحلىثممطصاه(ك@بد(1)صتسو@ن@ياستز(1)
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و@بابهعاس،ابنعلىأرضع،

@نه:رحمهتال.@لسيىطى

اء.بحصىكثرهفى@لتفسيرمالابمل@ابنعنوردولآ

الدأ
عاحبنقلمنقدمنالكولاشماممافا@س@قدرأبتف

فىعباكىابنعن@نئابتأنمقالله@مار@الثاضىكذلثءتلأتقان،

@رواياتمنأنكذلكرأبتقدللحدية،بمانةض@صآإلالب@إخفسبرا

انتساؤليراودكمحالةلاأنهأحبوهناإننححالا.عاحهضشحلأضرعا.ء

ء@
اتشلعلىلاصحابهااملةأطابلأ-ا

منهالإكارعلىبلألوضع،

كألكءلىلآابر@اءجماس
نظافىءتارزاتبا

غ@ر@أتوصهرلةليسرخ@

ضوع@و@بهسبمثلهعلىفارنحع@لنبوة،ببتأهلشتالرخا@؟أن
@لبيتلأملبط@قهمالمجينالمؤفينامصأنضمنويلاخاعا،رونقآ

منأكئرعلبهوإتبالهملهننبيحقإلىسرأهم،@حبمأكئرءتن@طعا

اليت.أهلغيرإلىسواهءت@المر@عليتجا@م!

لةبالمنزعنهذلدوثرفني@لفرلوكثرة@الاوفرةممان@لرجل؟

شل@لىمحهورةسيلااموتيرماب،ارضعبياراف@ينتثجعللتى

ظناهذا@رمع
معهاييةأنيهنو@اصرة؟@الطرةن@@مئلانمنهم

نح@@.بمكذشكماص@لصدق@لصحيعجانبإلىبهاربىس
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ط:-ثاك

بعضىنارادوالولة،فةالخ@ةب@-نماعاسابرقشليدآلتدإنه

جدلممنءلميحفظرنمايمثرةاتكأولكإلىبوا@نج@أن@لرصوليي

ن@مئماصةبن@ل@هف@؟فىكانلوحىنماس،ريروونه
@لذى@يالهمج

ي@أنرداخخلاتا.على@لرجل@ض@قرنه
اخهحهوبديئتحالىمخماطد

ا.و-عليهالمهعلىن@هأعحابعفوةمنشماولاالأعلام،داتثا.
آهلوأعلام@لقد،عيار@منلهمفقيفتمحلدبلللزلاءت؟

ات5غ@اميزمنوأقحديا@الجرح
العأ

و@لعلمونفىسثميضه،ضا"
حصله

سوحط.لاكثفالمفزينوكنبالمط@ن،خالأة
الماخلى@لتدءتا.

صجحمرما"ا@دنقرأعنى*الهارجى،@لنق@أوءق"قا،نه،-روأعق

هدايا@لىلتهواطعدلآواك@لففلفللهكنوب،موضوعوماصثات،

اقه.أالارلا@ن.دعالنم:كناوءااذل



ألمرا
جع

@لنهرآنعلومفىألانقان

ألا؟
وا@خأوثللتتا:فىلت

لأصحابافىصرفةالملاستيحاب

@ل@جانجةمعرفةفىللغابةتأ-

حمابةكأبر@ل@فىالإعابة

@ا.
المح@جرب

أ@قرآنعلومفىا@رمان

الحلاناءتار/ح

هآث@لهتار.يخ

س@لعر.تاخ@

)طديثنح@انم@تأوبل

ف@ر"
الملوك"الاكمح

نإءطا

ى)ش@لريبتدر

ىوتفمير@ايفا

ا@ةت@5
ه

العظان
يم

تفسير@ل@برى

2ايالقرتفسير
فص@)

اتوالمفسروير

ثأش@ححذب
يب

ىعلى@لتاورو@لخلأاحاصبه

ىركثللز

لآتهءتلابن

لا/
عد@ابر@سا

بئالدينلعز
الأ؟

كر

رقجر@لسكلبوشالدافنط

نللابوير(

صأمينريما@بمدمح.

بيدىللز

ةقخي.لابئ

الطبهخما@جر،تلا،

زانرىا؟لطاهر

ليوط@

كثاقلا
ير

حسثنرلم@@ى

بشاحجر@لعسلاقلل@ءافنط
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حاثه
إلم@ولعليهيماطممبد

-)اك،رعالة

يةالتسم@لةالىسا

المعافىصرح

@لبخارىكحغ

ى@لووبثرحصسلمصحيح

الإسلامصحى

أيم@االتلبقات
يض@ثرده.أسىا

ة
خ

ىرلا@

سلاماي@نجر

المحى@طس@لقاءث

@ادضضعنث@اصلأت(

ياص@الةلفو@ماءإطت-@

التلوممادىءفىكرماكال.!

)نا@يزلسان

ج@احالصختا@أ

ا@بشونجاتلأ؟الخعر

يم@ا@@لقرآن4-)لدرإرخلا

@قرآنلى@إلمدخلى@

الجنانمراة

مروج
لذمبا

والاجوبةألطااإ

المتمق

ةدح
رضد:رت

ىا@يمار-لاء"دلى*

أءبئ-@اد*

ءسلا:
@د@

)م@كللاقاللا @احجرء!-

أءيندلأح@

ىنخرأ@انلجدر

أندمة@@لل@

ن

بلاثيرللمستثر:

دتلامس@:

@ببةتلا/

كزإ
لىا
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با@كل:مفان@

@لعامشاح
كأم

ارمةم@
خلدوقاد@

الفسيرلأ@فىمتهدمة

ان@لقرعلومفىم@حمنان

فاط@مناهلى@ل

يمرا@ةصؤ:6@لظرفاشرعشءة
الثئراءاتاكفىالثر

ىاراز@امل@ل!

كى@ي

تتبلابن
"

دحمدي،

رقافا@العفايم

لا،
ىرقا؟ط



الأختلاهتصوب

@لصو@ب

لابد@لقرثن

@لز

@ننر@

أأنكنير

أعظمرألا@ن
ىو@لطبرجريرابن

@واك
ص@

لاأعلب

كلق
الفظ

بنايخالم.

للعؤم

لفرق

لابدتلت

@لق

المحأنفر

@لبافي

أنإنكنيروإلا

أعظمأنإلا
ىجريى@لطبر1ن7

مدلول

لخصوصوا

لاألجه

اللفطق

يتاتم

نتهه

@لرم

3



ش@ئمآننفدما

ووطكلة
زكركل

احتيوأمما

@لنردنعمق:

رتك

ص

قءإ
آتا-

ح@ؤتى

)تقا
اللهلر@و

ىيتصلدمنيلا

ا@@ةت

اطر@

يخ@ااحدور

لفا!لدم

أ@ا

أثوأط

عكفرنلام

@لكشفصاجب

اشجحضو

ا

-

@38-

الصرا@

-.4لىماف

مىءبر

ات@وأنما

@أ@ل!؟ثنمق:

رتلكث"

أحيخيم@ق

اللهرسزالاتقا

لالد،
ر@بخ@ك

أمث@-

لأحدا@لرو

افالذى

لأ-

أص@!ث

1لم

@/

ة؟@زألمترا

@،لأشإ-1ا@،@

ألصفحة

3

3

3

3

3

3

3

5
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اب@لحر

سيماوله

الملكفىحزمكابن

بدأأ

تفا:أو

اجى

ويخادإعن

)اتبا(

شنبوذبن

حقيقيحى

وعدمامزعرهاعن

فريقهعئ

لااجص

ماس@كيلصكا

إحلام@مإحلاهوسة

@ههمنقرل!لهلرتز

حدي@مئ
لللفظ

سماولا

المللىحزمكابن

أبدا

ثت@اأو

مىةك

اطقاجى

نصو@ل@

أ)آننا

ا
مسعود)ط

وعدمامرعدة

فر،4عن

الا@

ماكرلاتككا/إور

و-
@رموأ-أحلامهمفه

يدهشقولتتهولهلر

ءت--
ائمفظت

لآلكدف@-

6

@

9

(

1 0



1@ااط

م

رغهاة

ءشانثد

وجاىاتعر

رضرنلمعاا

لاكأا

ة
@

الملى*يخاأنردت

بعصرن

-88

اب@لمو

سواه

دث@نمق

حلىأتتنح؟

ينرصالمصا

مرض

@مليس

باضح

اله

يندل@أنلل@ؤ،

بعدونممم

@م@ح@ة

1 3

3 0



صزعالمر

المفدءلآ

تمجد

ضرعاتالموفهرس

ص@لمرص
لأول:ا

@ابب@@فرقو@حآواصطكلغةو@لتاويلير@@ت@معنى@

لغةو@اتاويل@فسير@معى@

بمطلاحامعناما

نيهاورأيناالمجالهذار،حللزصمحاولة

اكلمةالدقيقبالىىعلأ@لفراننفجى@مبحمل
علم

أمد:فناباعتا-5معى@تفنير

إليهالحاجةويان@لفسيرفانرة

للتفيريتصدىفيسمن@اترة@نلاب@@اقط"

التفيرانام

وممادرءالوربالأالفسيرةأولا

@لقرآنولالأ"ا@عدر

والتفيراتا.القر

أمجالاهذأفىللستثرقي@كلمس

@صلرمنا@دللحدي@تتمة

و@لشة.بالمانزرمصاثر@لتفسيرماالممدر@لثافى@.

@لضآن@لنةء-ي@نته@لقمو@لذى

3

5

2
1

1
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ض.@ات

ح
@لمشحة

@3التهرلجعللنةلانكألبخما-ضن

صبمارضه-
فيفهايد@جبماالدعرىاتءخى

مقالإسلامخد:يئفاد
و@هد

لاكلرآنة@كنئرجه؟

للقرآن@لتةيد،@انجط1،1الحاجة

4الهءإكلأنتهرصولعلى@لرضع
ابهوئبمقدارعفى@لنفيرصاس

منهومثل

ثر-علىارخعابفي
فى@لنفيىوب!عل!اخهكلاقل

3ويخر

فىلتفيرعةللوصضهحاد@فلةء.،1،

بة(@لصحماال)أبئبا@أئوبىممادتإضاسالمحرر@ئا

مق@لنرون
بة@لصحما

لتهعدولا:
عاسبن

هلأو،لهترأفعهوشمةالعلمكئلبعلحرصه
3

ا،؟واعترأتوفكلهعله
بهإ.

وخلقهخلقهحنرفء@

دين@@4لعد)يىحبه

وقرليغبهلفا.ي@ثقة
ةالإماله

عباسبن@تهعبد@علممنبيرا@بناللهلحبدغريبءزل@

علىه@ويفطز@@ربيرا@بههعبدوبينبينهاطصومةإصئداد

بالطاف-لفي:أننكأأر

صمرأوفرلهعرهفىآخربحرهكتد

3

.24
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2ما
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أ
ج@ركأح@اص

لع@@مسرنئ@13

ا/تنهيرنكي@؟
منت@رهفىشبمكاتوهللقرآنبماس@

أ
حفاانياتالإءدءت

باكحا@ةأقفحير:فىتجاسأبنحعدثةءتاتالىوايات

و@
ممآ

4.ءا
لهتنفذاثفات@طرلةا@ه@محا

@ض
و-حى

عاس)بنعنالمتق@ةوايات@للبحضمائها@لعلاافجغ

@محجة@للرواياتنماذجآولا

الف@للروايةنماذضاثانسا
ت

فة

عإس)بنماإلىبذبتهالآنبناوفالى@اقفيرفىارأى

وأشابهاس@كبابنعليالرضع

3 5




