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} إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو انودالْعلَى الْإِثْمِ ووا عناوعلَا تى وقْوالتو لَى الْبِروا عناوعتو
 .(5)} شديد الْعقَابِ


 








 
 

 




                                                
(5) 
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}بِيلًااَء سسةً وشكَانَ فَاح ها إِننوا الزبقْرلَا ت(6)} و. 
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}  ـناسِ مالن نمو
يشترِي لَهو الْحديث ليضلَّ عن سبِيلِ اللَّه بِغيرِ علْمٍ

ملَه كا أُولَئوزا هذَهختيو هِنيم ذَاب(7)} ع. 
_




 


 
}{(8) 






} َونبجعت يثدذَا الْحه نكُونَ  *أَفَمبلَا تكُونَ وحضتونَ *ودامس متأَن(9)} و. 


َوندامس
َوندامس

                                                
(7) 
(8) 
(9) 
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 صلى اهللا عليه وسلم(  
ولَينـزِلَن   ،أَقْوام يستحلُّونَ الْحر والْحرِير والْخمر والْمعازِفلَيكُونن من أُمتى {

ملَه ةارِحبِس هِملَيع وحرلَمٍ يبِ عنإِلَى ج امأَقْو،  يهِمأْتي- رينِى الْفَقعي -  ةاجحل
ويمسخ آخرِين قردةً وخنازِير  ،فَيبيتهم اللَّه ويضع الْعلَم. فَيقُولُوا ارجِع إِلَينا غَدا 

 ةاميمِ الْقو(10)}إِلَى ي.  



 
 


 




}
{(11)





                                                
(10) 
(11) 



18  
 







 











}{(12)



 



  

                                                
(12) 



19  
 

 
 





 





 


  


 }  إِنَّ اللَّـه مكَى لَهأَز كذَل مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا مضغي نِنيمؤلْمقُلْ ل

.(13)} خبِري بِما يصنعون







                                                
(13) 
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 }يو نارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤلْمقُلْ لونهوجفُر فَظْن(14)} ح.  





 
   


} ْلالقَت نم دةُ أشنتالف(15)}و.


} ْلالقَت نم رةُ أكْبنتالف(16)}و.


 
 




 



                                                

(14) 
(15) 
(16) 
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حدثَنا إِبراهيم  ،حدثَنا أَبو الْعباسِ محمد بن يعقُوب ،ه الْحافظُأَخبرنا أَبو عبد اللَّ
زِيوركْرٍ الْمب نب، يمهكْرٍ السب نب اللَّه دبا عثَنديمٍ ،حكح نب زها بثَندح،   ـنع

هدج نع ،ولُ ا :قَالَ ،أَبِيهسصلى اهللا عليه وسلمقَالَ ر ثُ {  :للَّهدحي يلَّذلٌ ليو
بكْذفَي، اسالن بِه كحضيل، لٌ لَهيو، لٌ لَهي(17)} و.  





 نيمٍ عكنِ حزِ بهب نع رمعا مأَنباقِ أَنزالر دبا عثَندثَنِى أَبِى حدح اللَّه دبا عثَندح
 ولَ اللَّهسر تعمقَالَ س هدج نع قُولُ اهللا عليه وسلم صلى -أَبِيهى  { :يلَّذلٌ ليو
 مكَهحضيل بكْذي ثُم مثُ الْقَودحي  

 لٌ لَهيوو لٌ لَهي(18)}و.

                                                
(17) 
(18) 
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}
{


 }  مـتكُن هولسرو هاتَآيو قُلْ أَبِاللَّه بلْعنو وضخا نا كُنمإِن قُولُنلَي مهأَلْتس نلَئو
  .(19)} لَا تعتذروا قَد كَفَرتم بعد إِميانِكُم *تستهزِئُونَ 

)مهأَلْتس نلَئو( 
)قُولُنلَي)بلْعنو وضخا نا كُنمإِن( 
)ْقُل( )َزِئُونهتست متكُن هولسرو هاتَآيو أَبِاللَّه( 

)وارذتعلَا ت(
)متكَفَر قَد( )  ـدعب

 )ميانِكُمإِ


}{





{(20)

                                                
(19) 
(20) 
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{


 




ياته خلْق السماوات والْأَرضِ واختلَاف أَلِْسنتكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ في ذَلك ومن َآ{ 

 نيماللْعل ات(21)}لََآي.  






                                                
(21) 
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} اٌءلَا نِسو مهنا مريوا خكُونى أَنْ يسمٍ عقَو نم قَوم رخسوا لَا ينَآم ينا الَّذها أَيي
وا أَنزلْملَا تو نهنا مريخ كُنى أَنْ يساٍء عنِس نم وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُمفُس

.(22)} الاسم الْفُسوق بعد الْإِميان ومن لَم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ











}   
        {(23)

                                                
(22) 
(23) 
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} ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نفَم
 هرا يريخ*  هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نم(25)}و.

 


   




                                                
(25) 



33  
 








  




     
 }م ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتلَا تو(26)} بِني.









} نيعمأَج مهنلَأُغْوِي كتزقَالَ فَبِع*  نيلَصخالْم مهنم كادبإِلَّا ع  *  ققَالَ فَـالْح

.(27)} أَجمعني لَأَملَأَنَّ جهنم منك وممن تبِعك منهم *والْحق أَقُولُ 

                                                
(26) 
(27) 
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 }        
     {(28)










}               
   {(29).







  

                                                
(28) 
(29) 
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}       

{(30) 


 

}ُطَانيالش كُمننفْتلَا ي منِي َآدا ب(31)} ي.



}{(32)










  
}نيعمأَج مهنلَأُغْوِيضِ وي الْأَرف ملَه ننينِي لَأُزتيا أَغْوبِم ب(33)} قَالَ ر.  

                                                
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
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}          
                 

{(37)

 






}


{(38)

 


                                                
(37) 
(38) 
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}وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْتا خم(39)} و.


                                                
(39) 
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} أُولُو ذَكَّرتا يمونَ إِنلَمعلَا ي ينالَّذونَ ولَمعي ينوِي الَّذتسلْ يقُلْ ه
.(40)} الْأَلْبابِ
 







                                                
(40) 
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٣٠
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     {(41)
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{(44) 
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} انَ لَظَلُومسا إِنَّ الْإِنوهصحلَا ت ةَ اللَّهموا نِعدعإِنْ تو وهمأَلْتا سكُلِّ م نم اكُمَآتو

(47)} كَفَّار.  


 


                                                
(47)34 
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 } كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوو قالْح دعو كُمدعو إِنَّ اللَّه رالْأَم يا قُضطَانُ لَميقَالَ الشو
ونِي ولُومي فَلَا تل متبجتفَاس كُمتوعإِلَّا أَنْ د لْطَانس نم كُملَيي عا كَانَ لموا ولُوم

أَنفُسكُم ما أَنا بِمصرِخكُم وما أَنتم بِمصرِخي إِني كَفَرت بِما أَشركْتمون من قَبلُ 
يمأَل ذَابع ملَه نيم(48)} إِنَّ الظَّال.  

 











                                                
(48) 
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} امو كُمرِخصا بِما أَنم كُمفُسوا أَنلُومونِي ولُومفَلَا ت
يرِخصبِم متأَن{(49)




















 



                                                
(49) 
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(50)














                                                
(50)        
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}مؤلْمفَظُـوا  قُلْ لحيو مارِهصأَب نوا مضغي نِني
  .(51)} فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِري بِما يصنعونَ







}نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤلْمقُلْ ل(52)}و.















}{(53)
                                                

(51) 
(52) 
(53) 
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}ُق  إِنَّ اللَّـه مكَى لَهأَز كذَل مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا مضغي نِنيمؤلْملْ ل

  .(54)} يصنعونَ  خبِري بِما 











 










 

                                                
(54) 
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 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر}  اتوـناسِ سلَى الني عأْتيس
 نائا الْخيهف نمتؤيو قادا الصيهف كَذَّبيو با الْكَاذيهف قدصي اتاعدنُ خوخيو

فيها الْأَمني وينطق فيها الرويبِضةُ قيلَ وما الرويبِضةُ قَالَ الرجلُ التافه فـي أَمـرِ   
ةام(55)}الْع.



 



     

 







                                                
(55) 
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كفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما { " :عليه وسلم قال روي عن النيب صلى اهللا

  .(56)} مسع







من حدثَ بِحديث يـرى أَنـه كَـذب فَهـو أَحـد      { "  :وقال عليه السالم

بِني(57)}الْكَاذ.
 


}َالْأ نم رأَم ماَءهإِذَا جو لَوو وا بِهأَذَاع فونِ أَوِ الْخم

ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَولَا فَضلُ 
.(58)} اللَّه علَيكُم ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلًا

                                                
(56) 
(57) 
(58) 
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 } مهـنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع{

(59)
 



                                                
(59) 
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}َلِ أقَب نم َآنلْ بِالْقُرجعلَا تنْ و

.(60)} يقْضى إِلَيك وحيه وقُلْ رب زِدنِي علْما



}  ْلَـا إِذلَو

بِنيم ذَا إِفْكقَالُوا ها وريخ فُِسهِمبِأَن اتنمؤالْمونَ ونمؤالْم ظَن وهمتعم(61)} س.  





                                                
(60) 
(61) 
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ــ ١
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}َونمحرت لَّكُمولَ لَعسالرو وا اللَّهيعأَط(62)} و.
    

 
}    {(63)
 




 

                                                
(62) 
(63) 
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} ِنالْأَم نم رأَم ماَءهإِذَا جو

  ينالَّـذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو وا بِهأَذَاع فوأَوِ الْخ
تسيلًايطَانَ إِلَّا قَليالش متعبلَات هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوو مهنم هبِطُون(64)} ن.



 










                                                
(64) 



95  
 
سمعتموه ظَن الْمؤمنونَ والْمؤمنات بِأَنفُِسهِم خيرا وقَالُوا هـذَا إِفْـك    لَولَا إِذْ{

بِني(65)}م.





 
 













 





                                                
(65) 
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٢









}نِ اتما وأَن ةريصلَى بع و إِلَى اللَّهعي أَدبِيلس هذنِيقُلْ هع(66)}ب.  
ةريصلَى بأي )ع: 

  على علمٍ







} ـ إِلَى س عاد  ـكببِيلِ ر

  ـنبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح
يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ ع(67)} ض.  

                                                
(66) 
(67) 
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َظعوالْمو ةكْمبِالْحةنسالْح ة( 


 ـنسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو( 
َّلض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر  هبِيلس نع

يندتهبِالْم لَمأَع وهو(  













 




}اُءشي نمل كونَ ذَلا دم رفغيو بِه كرشأَنْ ي رفغلَا ي (68)} إِنَّ اللَّه.  


                                                
(68) 
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} امقُلْ إِن
حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا 

.(69)} ى اللَّه ما لَا تعلَمونَبِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَ

اهنم را ظَهم (طَنا بمو( 

الْإِثْمو(   ِـريبِغ يغالْبو
قالْح(   ـرِكُوا بِاللَّـهشأَنْ تو( 


الْطَانس لْ بِهزني ا لَمم( قُوأَنْ تا لَا وم لَى اللَّهلُوا ع

 )تعلَمونَ


                                                
(69) 



99  
 




 



 

} ُكَةلَائالْمو وإِلَّا ه لَا إِلَه هأَن اللَّه هِدلْـمِ شأُولُو الْعو 
يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه لَا إِلَه طسا بِالْقم(70)} قَائ.  










} ينالَّذو كُمنوا منَآم ينالَّذ فَعِ اللَّهريلْموا الْعأُوت اتجر(71)} د.





                                                
(70) 
(71) 
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}  من كان يؤمن باهللا واليـوم

ومن كـان  اآلخر فال يؤذ جاره ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه 
.(72)} يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت





}ونَ فخاسالرلْمِوي الْع {
.الثابتون يف العلم :أي













                                                
(72) 
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}اتيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بح(73)} أَي.  









 }  (74)}سباب املسلم فسوق وقتاله كفر.  



 

} هديو انِهسل نونَ مملسالْم ملس نم ملس(75)} ...الْم. 








                                                
(73) 
(74) 
(75)   

 



102  
 











} ايعمج لِ اللَّهبوا بِحمصتاعقُواوفَرلَا ت(76)} و







 










                                                
(76) 
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} ِّي كُلا فثْنعب لَقَدو
وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباُع ولًا أَنسر ة(77)} أُم .


ودباُعا اللَّه( 




 


 


  
} اارري إِلَّا فائعد مهزِدي ي  *فَلَمإِنو

كُلَّما دعوتهم لتغفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في َآذَانِهِم واستغشوا ثيابهم وأَصـروا  
  .(78)} واستكْبروا استكْبارا






                                                
(77) 
(78) 
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  ..... } ـدأَح بحأَنْ أَي كُم
 .(79)}يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتا 

}{(80) 
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(80) 
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أَنا زعيم بِبيت فى ربضِ الْجنة لمن ترك الْمراَء وإِنْ كَانَ محقا وبِبيـت فـى   { 
ل ةنالْج طسو بالْكَذ كرت نم  

.(81)} وإِنْ كَانَ مازِحا وبِبيت فى أَعلَى الْجنة لمن حسن خلُقُه
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}    {(82)  
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{(83)

                                                
(83) 



112  
 







}َل جِدلَا يو بِه زجوًءا يلْ سمعي نامريصلَا نا ويلو اللَّه وند نم (84)} ه.  






 







 
 __
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 }

      يــدالِ قَعــم ــنِ الشعنيِ ومــي ــان عــنِ الْ لَقِّيتــى الْم *                                       إِذْ يتلَقَّ
نظُ ملْفا يم يدتع يبقر هيلٍ إِلَّا لَد(85)} قَو.
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 }َف هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نثْقَالَ  *ملْ ممعي نمو

 هرا يرش ة(86)}ذَر.  
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}  ُّكُـل

.(87)}ه والدالٌّ على اخلريِ كفاعل معروف صدقَةٌ
 











 




 ريصلَى بع و إِلَى اللَّهعي أَدبِيلس هذنِي قُلْ هعبنِ اتما وأَن (88)}ة. 
 

 
                                                

(87)        
 

(88) 



118  
 


}   ـةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س عاد

  ـنلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو
 يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيل(89)}س. 

)ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح(


)نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو(
) هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر

يندتهبِالْم لَمأَع وهو( 

 


   عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يقول من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يسـتطع  { 
.(90)}فبقلبه وذلك أضعف اإلميان 
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} َوننمؤالْمو
هنيو وفرعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاُء بيلأَو مهضعب اتنمؤالْمونَ ويمقيكَرِ وننِ الْمنَ عو

  زِيـزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس كأُولَئ ولَهسرو ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ والص
يمك(91)}ح.  









        أْمي وفرعونَ بِالْمر 
 ِكَرننِ الْمنَ عوهنيو 
  َلَاةونَ الصيمقيو

         َكَاةونَ الزتؤيو 
ونَ اللَّهيعطيو ولَهسرو
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    }    
          

     {92( )  
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} الْكُفَّارو قَاتافنالْمو نيقافنالْم اللَّه دعو

يمقم ذَابع ملَهو اللَّه مهنلَعو مهبسح يا هيهف يندالخ منهج ار(93)} ن.  





 



  }  وفرعونَ بِـالْمرأْمضٍ يعاُء بيلأَو مهضعب اتنمؤالْمونَ ونمؤالْمو

                                                
(93) 
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نيو كأُولَئ ولَهسرو ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصيمقيكَرِ وننِ الْمنَ عوه
 يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحري(94)}س.








  

لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما {
ـ  *عصوا وكَانوا يعتدونَ  ئْس مـا كَـانوا   كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِ

  .(95)}يفْعلُونَ



     َدونتعكَانوا يا ووصا عبِم كذال  


كَانوا ال يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس مـا كَـانوا يفْعلـون    
   ـننَ عوـاهنتال ي

منكَرٍ 
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