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-عممالتحقيق ممدنة 

زءدد؛ثِ|ك^^^^؛ا
ونميركتابه لفهم عباده ووفق تديرا، للعالمتن ليكون الفرقان نرل الذي ئفلأ الحمد 

محمداسيدنا أن وأشهد له' شريك لا وحده اس إلا إله لا أن وأشهد نفيرا• أحن آياته 
الدين.يوم إق كثيرا ليتا توملم وصحبه آله وعق عليه اه صك ورسوله، اس عبد 

أمابعدت
حقائقهق تري ومعانيه، دلائله ق غني كريم، كتاب القرآن أن ندرك أن بنا فحري 

وهثاته.عطائه ق متجدد وبيانه، نظمه ق معجز ومراميه، أهدافه ق قوي ومبانيه، 
لأنهصالته، كل فوحد هدا، يومنا إق الصحابة لدن من المقرون عليه تتابع لقد 
عاليهاولوتتاح تنفد لا مدحورة ثمينة وكنوزه الناريون، عليه كثر ولو يتف—، لا ممن 

وحيراتهالمتفيثون، عليها توافد ولو تزول، لا واسعة ممتدة وظلاله المغترفون، 
طالولو تخبو لا متلألئة مشعة وأنواره المتزاحمون، عليها تكاثر ولو متتوعة متجددة 

نون.الببا وامتدت، الزمن عليها 
وحجتهالمستقيم، وصراطه العميم، وظله المعهود، وعهده الممل.ود، اقع حبل إنه 

ونجا،أبصر بمصابيحه استضاء من الذي دليله، الراشد سبيله، الواصح هو الكبرى، 
بالثواب،بشير ووعده. ووعيده وعهده، اس حجة وهو وهوى• زل عتها أعرض ومن 

الأمور.وجلاء للصدور، وشفاء بالعقاب، ونذير 
تخبو،لن وصاءة وأنواره تفتن، لا وفوائده وكنوزْ يك، لا متجدد القرآن عمناء إن 

٩[.له-كفْلونه]الحجر: ثضنزلناآلد'ؤوإِئا إما ؤ ؟: iiقال فقد 
سلاطينمعفلاته تيسير وتوق الأمة، أساطين العظيم القرآن لتفسير تصدى وقد 

الأحرين،من وأمة الأولين من ثلة والنحويين، اللغة وأئمة والتابعين، الصحابة من الأئمة 
وأبرزوافرائده، التقرير ملك، ق فنغلموا ثبجه، أنيار ق وحاصوا لججه، بحار ق فغاصوا 



-ه
الئفيرعلن المسر الصوء 

الآثار.حملة زيرا وصنفوا المقدار، جليلة كبا وألفوا فوائده، التحرير عرض مق 
وأصابنسمه، التحقيق من وتوافر علمه، كثر فقد حجمه كر ؤإن التفسير هدا إن 

ثواري،وقواعد الفرائد زوائد مع الفوائد يدائع عك اشتمل وفد سهمه، الحق غرض 
ومسائلالعقيدة، مهمامحت، ق حليلة علوما وحوي الدراية. وصريح الرواية صحح من 

الأخلاق،ومذي_، القلوب أمراض علاج ق أثيرة وفنوئا والمبرة، الفقه ق محكمات، 
المريقة.النيوية الأحاديخ، من ك؛يرة وفوائد 
الهمام،الحبر هو الجوزية فيم بابن المعروفا الجليل ؛، الصنففإن غرو، ولا 

المريعةعلوم جل ل بق الهم؛، حاز الذ.ى المقدام الإسلام ثبخ الإمام والعلامة 
الدرر،فوائد منها فاستخرج العلوم، بحار ق غاص فقل المرصية، النبوية والعلريقة 

منمدفونا كرا كابه اهللأ ؛حماو وجاء الغرر• أحاٌن منها فجمع محاسها وسبر 
الفرائد.)نفائس منحوثا وبحرا الفوائد، جواهر 
طام،وجودة ترتيب،، بحن مؤسس البيان، ساطع اكأن، عفليم الكتاب هدا إن 

تنقضيلا بحر إنه والعوائد، الفوائد فرائد ياحمل مرصع القواعد، جواهر أحن عل 
غرائبه.تنتهي ولا عجائثه، 
فإنلها، المنثئ والثاحث.، والفوائد العالوم هالّه صاحب، هو القيم ابن كان ؤإذا 
الصورة o.i-,وخروجها إبرازها ل الفضل صاحب هو ه الصالمحي عل الميح 
ماويختار آية، كل عن ويفتش ؤيثحن، يقرأ طويلة نين يمكث، فقد البديعة، التامة 

والطبوعاتحالخطوطات، ويراحع مهلبعي، خهنا من فيها ما يصحح ثم ينامحبها، 
حجمتتخيل أن الكريم القارئ أيها وللث، المعنن، ويملح الكلام يستقيم حتن 

حميعمن ينتهي حتن تليها، التي بالأية يعشها ثم آية كل الأيات يرتب، وهو المعاناة 
محورةتقبر وترتيب، جع ق بدأ الفاتحة محورة ير نفجع من انتهن فإذا المورة، آيات، 

الصحف،محور نبماية عك أتن حتن دوالتل—ؤ وهكذا الماء، لم عمران، ال، لم البقرة، 
العاليةوالهمم المريقة النفوس أصحاب إلا عليه يقدر لا العمل هذا إن المريق• 



٦=^،التحقيق ممدنه 

يتوقوهو حيبه واس نحبه هكذا السامية، والرغبات المنيفة والمقاصد 

بهتقر ما وفرائده فوائده من ينثر أن بفضله المال وهو هث اه وأرجو الصالحين. 
الخواطر.به وتسعد الأنفس، به وتالي الأعين، 
قيمابن الثالير■ الإسلام ثغغ العفلم-اء، الملمين أعلام من علم ٌع نحن وها 

الحكمالايات من يستخلحى كال جناته، بح فوأسكنه وامعه رخمة اس رحمه الجوزية 
كتبهفدحرت المهمات، والفرائد والدرر، والعبر واللطائف، والفوائل، والعفنات، 

جنهاالكنوز وءلل٠ت، غيره، عند عليها تحصل لا قد التي والعارف، العلوم بأنولع 
محمدأبو الجليل الشيح فضيلة أتن حتن الزمن، من ردحا مدفونة تورة م أكثرها أو 

فاستخرججناته فسيح وأسكنه واسعة رحمة اهذ رحمه الصالحي الحما_ الحمد علي 
الباركالكتاب، تيدا لتا فأتن ربه ووفقه وفوائدها، دررها عن ، وكثفالكنوز، هال.ه 

ويقف،ؤيتقس،، يبحن، عاما عشر حمسة حلال، ظل الذي اكسيرا؛ علن النير ررالضوء 
وطعكبار، مجلل.ات ستة ق الكتان هن.ا حرج حتن وينفلم، ويرتب، آية، كل عل 

الكتابهدا ق أعمل كنن، وعندما م،  ١٤١٥ستة بالرياض اللام دار ق أوق طبعة 
كلويباشر ه، ينفعمله يتاح معنا حيا آنذاك عل.ؤص، الشيح وكال ومصححا مدقئا 

للفراش،ملازم مريض وهو المستشفن ق إليه أذم، كنت، إق حتن وكبيرة، صغيرة 
الدقيقة.التابعة عن المرض يوقفه ولر عملت، ما آحر م*ي يتاح 

حمعهالقيم، التفسير الأول،ت كتابان؛ النور إل سبقه الكتاب هذا إن القول! نافالة ومن 
يسرىحمعه/ التفسير، بدائع والثاق؛ واحل.، مجلد ق الدوى أوص محمد الشيخ/ 

وكثرةوشموله عته يعنهما المنير الضوء ويمتاز مجلاسات، حمس ق محمد السيد 
وسرييالدوتم، من كلأ فاتتآ التي الايايت، من كثير علي واحتوائه العلية، مادته 

للمكتبةؤإيراء اس، لكتاب حل.مة قدموه، ما عك حيرا الجمح اس جزئ السيل.، 
المسلمين.وعامة العلم، وطلبة الإسلامية، 

بينعشنتط فقل. ومداخل، ارب منفي ق وله عك، عزيز الكتاب هذ.ا إن 



الممسيرئن اشر الصرء 

تأثيراتي فأير اللام، دار ق أعمل كنت عندما الستة، قرابة عديدة شهورا صفحاته 
شيق وأرمن حطيرة، عللا عني وأزاح كبيرة، إشكاليان عندي وعالج عميقة، 
وهوحاليلأ، تعظيما وعفلمنه حيلا، حما القيم ابن فاحببت عفليمة، وأصولا قواعد 

لمين.المموتن ولجميع وله ل يغفر واس قليل، •حء؛لاه ولكن ؤبمي-، يخطئ بشر 
هوتقال حث المصري، نباتة ابن وصدق 

ثفحئألمإ محامته جاءت واحد لذب آتن الحبيب محإدا 
ومعوقاقشواغل كثرة مع تامين وشهرين سين ي الكتاب هدا تحقيق من انتهبن، 

قبل.من عليه كان مما وأحن وأحمل أنهن صورة ق اس بحمد فجاء أوقاق، وزحمة 
ومدينهق، اس بعد الفضل نوقو-٠^٠١ المحالحي عل للشخ مدين أنا ت أقول والحق 

الكتاب،هدا ق العمل إئ أسندا اللدين وسليمان إبراهيم عل.ؤؤرت الشيخ لابز أيقا 
اهارلأيشكر اقه رسول قال وقد به. قاما ما جراء والمثوبة الأحر اس حرمهم فلا 

منلأيشكرالناس(ارأ،ؤ
قال;حين الحمليثة وصدق 

امحواثسلمحن اطرق لايلهب جو,اذيه لايندم الخر يض م، 
الحسنين محمد محن محمل محن محمد الدين حمال بكر أبو الكامل، بحر من البنت هذا )١( 

—.٥٧٦٨مات حسن، الناصر السلطان سر صاحنمّ، كان عصره، شاعر المصري، الفارقي الجدامي 
لماركفورىفي"ذالأحوذي)و/آ؛ا(.ابن ذكرالبيت 

(١٩٥٤)رقم واكرمذي ( ٤٨١١)رقم وأبوداود ٣( ٤ ٠ ٧ رنم  ١٩٨)a/صحيحه ق حان ابن أحرجه ( ٢) 
صحح.حسن حديث هدا الترمجدىت وقال ٢(  ١٨)رنم المفرد الأدب، ق والبخاري ( ٢٩٥)U/ وأحمد 

(.٤١٦رقم ^١ ٧٦)ا/ الصحيحة السلسلة ق الألافى وصححه 
أدركمخضرم شاعر العيسي أوس بن جرول ١لحطيئةت إق وسب، اليسيهل، بحر من البيت هذا )٣( 

وهجاوأباه، أمه هجا إنه ^١^ أحد، لسانه من سلم يكد إ عنتما، هجاء كان والإسلام، الجاهلية 
مجنفأحرحه بائيان عمر فاستعهلم، بدر• بن الربرقان هجائه بست، ه الخطابج بن عمر وسجنه نفسه، 

قالأصفهاق داود بن محمد بكر أبو البيت ذكر ه— ٤ ٥ منة مات الناس، هجاء عن ونهاه الجن 
(.٢٨٣الحطتثة)ص وهوفيديوان ( ٧٧٠الزهرة)آ/





-و-
الممٍسرض المن؛ئ الصوء 

<u_

القرآننعمة منها عفليمة، بنعم علينا أنعم العطايا، واسع النعم مغ س الحمد 
بلاغ،حير ربه وحي مبلغ محمد، نبينا ورسوله عبده عق واللام والصلاة كتبه، حاتم 

نبجهعك ار ّومن وصحبه اله وعك العفلمئ، والثماعة المحمود المقام صاحبا 
أثره.واقض 
يعدنأما 

التفسيرعالم ارتبط لما ولهذا العلوم، بشرف، منوط العلوم نرق، أن يخض فلا 
وتصرفطالأوقاءتا، فيه نقضن ما حير من وكان فضله، وبان شرفه، علا الكريم بالقرآن 

اههفقح القمار، هدا ق محمودة بجهود الأمة هده عالماء قام وقد الأعمار. فيه 
مختصربين البديعة الصنفان، ذلك، ق فصنفوا كتابه، تفسير ق العلوم من عليهم 

العلامةبينهم من وكان كتبهم• ثنايا ق تفاميرهم ق الكلم روائع دونوا كما ومْلولا، 

وأجزله الجوزية قتم بابن المعروف الزرعي بكر أبي بن محمد الدين شمس 
وبالرغمعقله. ورجاحة قلبه رقة مع ألفاظه، ودقة عباراته يراعة عته عرف فقد مثوبته، 

ر،التفل نفائس دضمت.تا مؤلفاته كرة أن إلا مستقل، تمر له ، يعرفلا أنه من 
النافعةبالعلوم العلم طلبة وأغنت، الإسلامية، المكتبة زانت، التأويل، ق ونوادر 

-تغمدهالمالحي المحمي الحمد عل الشيح الوالد همة ممت، هدا أحل من المانعة، 
مقاربةحلال( من هو القيم لأبن، تر نفلجمع الفردوس" وأمكنه رحمته بواسع اه 

تةم بلغح، وقد الوالد، يد ق وقت التي كتبه، 3، التفسير عن التفرؤ، كلامه امتيعايثؤ 
إحالأتتتح عل، فيها حرمحر عدة. سنين الجمع هدا اّتعروا وقد كتابا• وعشرين 



الوائمامقيتة 

قالبمع ق منهجه الوالد أوصح وقد التفسير• بخصوص كتبه بين القيم ابن العلامة 
ئدأته كما غيرْ. عن نمله فيما إلا سواه، دون القيم ابن كلام عك اقصر وأنه مقدمته، 
موصعإق بالإحالة جعه وامتاز الحاجة. حسب قوسين بين فيجعله يوصح أو يختصر 

القيم.ابن القلمن>لفات 

اللامدار مكتبه ق ه  ١٤١٥عام مجلدات محت ق المصنف هذا طح وقد 
رأينالذا حين، مند الطبعة هده نفدت وقد والمنة. الحمد وه قبولأ ولأنن بالرياض، 

الطبعةعل مالحوءلات من بلغنا ما معالجة يعد ؤإحراحه طبعه إعادة إق ماسة الحاجة 

آل،شاهين سلامة بن صبرى أحينا/ إق وتمحيحه تحقيقه مهمة فاوكلنا الأوق• 
قال.م،ما عل الجزاء حير وحزاه صنيعه، له اض شكر حهل.ْ، ذلك ق بدل الذي حسين، 

بديعة،حلة ق الكتاب يخرج أن عك هبج، الوالد وقف عق القائمين نحن وحرصنا 
والتجليدالورق، أنولع أحول فاحترنا زينة، ولئ صورة، أحق ق أنيقة، وطيعة 

إقطباعته مهمة وأسدنا الناظرين، تمر صورة ق ليخرج الراح، والإحراج الفاخر، 
راجينمبهجة، مشرقة قشيبة حلة ق ؤإحراجه العمل بجودة تميزت التي القبس، دار 

والجزاءالحميم بالخير يعود الذي النافع، العلم من السفر هذا اه يجعل أن بذلك 
وجعلواسعة، رحمة اداا)^ رحمهما الحبيب، والوالد القيم ابن العلامة عل المبارك 
الخيرنرجو وكما ه، يحمد الحبيب صحبة ق الجنة، من الأعل الفردوس مآلهما 

المحققسواء المور، إل العمل هذا إخراج ق ساهم من لكل الجميل والجزاء 
يتقبلهوأن وتوجيه، بنصيحة علينا أشار من وكل والناضر الوالد وش عك والواقف 

حن.بقبول اه 





٦==؟،-، ^١٥٥مقدمه 

يجعلأن ربنا حمن مجه، وينهجوا حدوْ، ليحتدوا غيرهم، قبل العلم لهللة ونشرها 
فهذاوأجرها، بركتها تناله حالمة صادقة لدعوة محببا يكون حنا، يكرا العالمين ق له 

سيرةعك يقف من كل من آملين محامده، وكشف مناقبه ونثر مزاياه تعداد من أمالنا 
البرباب، من إلا ذلك، ذكرنا ما ونحن ريه، عند شأنه ترغ لعالها بدعوة يخصه أن الوالد 
سبحانهمولأنا رصا نتجف أيما وبه التنزيل، محكم ق وجل عز ربنا به أمرنا الذي 

ماثلينالبر، بمثل إلا الدارين نعتم اسجيب، فما وآحرتنا، دنيانا ق نا لأنفوتعاق، 
إنهربنا، عند منازلنا به وترتسر أعمالنا، صحائف ق هذا عملتا يجعل أن تعاق اش 

رحيم•ودود كريم جواد 
منالعلمية المادة هذْ جع ق .^؛؛^ الوالد بذله الذي الجهد حجم ندرك ولكي 

بينحيث الكتاب،، لهذا مقدمته إل الكريم القارئ فتحيل ةوؤ؛في، الجوزية قيم ابن كتب، 
قالفقد المدفون، الكنز هذا إحراج سبيل ي ومشقة عتت من لاقن ما مقدار فيها 

عكبمحل أنه : الشخ لكب قراءق من ل ظهر ما حسب، للث، أذكر فانا ه■' 
لتزاحميه؛ محماه لما منه نسيانا كتابته موطن أو اسمه يقارب بما أمماء بعدة الكتاب 

خصومهما.من عصرهما ق هووشيخه به يحيهل مما عاليه الواردات 

محنعملهم، وؤلريقة حققين ٠٠البأمحلوب تقيد فقد ت اللم حففله المحقق منهج أما 
والعملية،العلمية خبرته عل معتمدا حيدة، بصورة ؤإخراجه النصرإ تصحح حيث 

الكتاب؛الحواشي،زين ثم الأول، المقام ق المتن صحة عل الحرص أشد فحرص 
الحواشيهذه فجاءت أي؛الحواشي، يفللم. حتن الكتاب يضيء لا فيل• فقد 

ونقلالأحاديث، فخثج منصفح، كل عليها يقف، وجالا، زينة الكتاب عك لتضيف، 
وذكرقائلها، إل التعرية الأبيات وعزا الأحاديث، عل الحكم عل العلم أهل كلام 

وقدالشرعية، والكتب، الأدب، وكتبآ اللغة أهل كتبا من مصائرها ق وجودها أماكن 



امحّترض امحر الئوء ا؟=^^/ 
=اكا^=====^==^^==ض

حيفالأوك أن رأينا وقد العلم، أهل كتب من مصائرها إق التقولات من كثترا عزا 
محققيعن ؤكو الوالد نقلها التي السامة الطعة ق موجودة كانت التي التعليقات 

عليناوأمير •ؤقفو، الوالد صثح من ليت لأما عليها، اعتمد الش القيم ابن كتب 
صنعمن لأنها فأيقيناها ب)ج( ذيلت التي الحوامي أما الفكرة، فامّتحنا ^1^، 
الأيةير نفق يذكر قد هه الوالد أن الكريم القارئ أيها تجد وقد تقشو، الوالد 

المادةجع ق أمانته يودي أن منه حرصا مصدر، من أكثر من نقل من أكثر الواحدة 
فائدة.زيادة فيها كان إذا وخاصة آية، كل حول الحلية 

ءشه/رفه'.رصف 

ومصححهالأحاديث، مخرجة أما عدة; بمميزات سابقتها عن الطعة هن.ه تتميز 
منالكتاب، سلامة علي الاؤلثنان ومن؛اي< المحقق الأخ قبل من مدققة تصحيحات 

دقةنضمن لكي كاملا، الكتاب، لمراجعة آخرين لغويين مدققين كلفثا الأخaلاء، 
الحيث الصواب،، إق أقرب الطعة هذه تكون أن عق منا حرصا وجودته، الحمل 
لأنالقيم ابن كتب من الماخوذة العناوين حيف وتم أخطاء، من بشر عمل يخلو 
النفير،كتما يشبه لا الكتاب صار حتئ بعنوانه، هو كهّا التنس ينقل كان ؤس الوالد 

النصقبل فذكرنا التفسير، كتك، طاع الكتاب خذ يا لكي العناوين، هذه حذف فرأينا 
،مصحفمن وجعلناها حولها، والكلام نفيرها ق ّيشرع التي الأيات أو الأية 

المحققالكتثاب حجم زاد وبذللثط الايات، كتابة ق يقع خهلآ أي نتجنمط لكي المدينة، 
طبعتهق سنج من بدلا مجلدات مع صار حيث، بمجلد، الأصل الكتاب عل 

المبرور،المالح العمل من ويجعله عملنا، يتقبل أن تعاق اللع ونرجو هذا السابقة، 
قرابةبصلة لنا يمت، من ولكل وذري١تنا، ؤإخواننا ولوالدينا لما وثوابه أجره نأمل الذي 

يحرمناألا بفضله- المان وهو - ربنا راجين ومودة، محبة لما يكن أو مماهرة، أو 



٦^=^؛مثدمث 

وآخريذكر، لسان أو ينبض أوعرق تطرف عين بقيت ما ثوابه عنا يقخ وألا الأحر، 
محمدورسولك عبدك عق وسئم صل اللهم العالمين، رب ه الحمد أن دعواتات 

آمين.اللهم الأبرار، وأتبامه الأطهار، بيته وآل 
الصالحيحمد علي بن إبراهيم 

القصيم- محيرة 
\ا\ا0؟ا\م
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ونقاته:ومولده سبه أولا: 

عبدبن صالح بن محمد بن حمد بن عل الميل، الفاصل والشيح الجليل ٣ هر 
قدله الثالث الجد وكان ساى نة عينة مدية ل العالم هذا وك المالحي، اه 

فيها.أملاك ولهم لهم، سوعم فيها يزال ولا محيزة، إق البصر حب من نزح 
عنايةبه واعتتن تربية، أحسن واكْ ورباه حنة، صالحة ة تنأ اض رحمه شيخنا نشأ 

القرآنمبادئ فيها فتعلم عنيزة، كتاتيب؛الده والده أيحله التمييز سن بلغ ولما فائقة، 
لصاحبهات القرزعى مدرسة واكه فأدخله صباه، مند العلم شغفج؛هلاو_، ثم والكتابة، 

وتعلمهلبح، فلهر عن القرآن فحففل القرزعي، المالر اقلع العبد الرحمن ومد صالح 
الشرعيةالعلوم طيب، ق وشؤع فيهما، فمهر والحساب،، الخل وقواعد العلوم مبادئ 

أمهاُت،ودرس الشريعة، علوم ل المتون س ا كثين فحفنل ومثابرة، ونشامحل عالية بممة 
ناصربن الرحمن عبد الخ. فضيلة محيحه لأزم وقل مبكرة، من ق وهو الكتب، 

لتدريسيجلس أن أمره واللازمة المثابرة فيه العدى الشخ رأى ولما عدى، ال
غيرعدد منه استفاد حتى شيخه، دروس فيها يفوته لا الحم، الأوقاُت، ل العللابح صغار 
اس.شاء إن بيايم وسيأق قليل، 

لرواللغة، الشريعة كلية بعل.ها س وصار الرياض، ق العلمية العاهل. فتحت، ولما 
ثمه-،  ١٣٧٦ستة شهادته ونال بالرياض، العلمي بالعّهد الالتحاق إلا همته ترض 

ممه،  ١٣٨٢سنة الشهادة عل وحصل دراستها فأكمل الشريعة كلية إل انتب، 
تكريرمن يسام ولا يمل لا وكان منه، فتخرج للقضاء، العال العهد إل انتسب، 

وتفهمها.وحفظها انمروس 
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عبدوالأستاذ القاصي، السالمان اهف عبد والأستاذ السل، المحمي إبرامم والأستاذ 
كثير.وغيرهم القاصي، السليمان العزيز 

أعماله:رابعا: 

ذلك،؛ومن والدين، الدنيا أمور ق الغلير متقهير ونشامحل عالية همة له اليم رحمه كان لقد 
قامم  ١٣٥٨عام ق فاته يتاسيسها، اهتم الذي هو نجد ق عامة مكتبة أول، إن - ١ 

،٧٥١عبد الشخ المالية لونير معروصا كتب، فقد عتيزة، جامع مكتبة محتاميس 
الشخقاصيها من وأيده وأعياما، عنيزة علمام نوقح فيه جع الحمدان، الليمان 

مكة،ق الوزير إق به ومحافر السليم، الخالد ،، ٥١عبد أميرها ومن المانع، اه، عبد 
أنأمر أنه كما المودية، الحكومة مهليوءاءت، من كتايثف كل من محة ين فأمر 

منحللمب، )م السلام(، ربابه الكتب، سوق ق الموجودة الكتمب، حميع من يمتري 
وتماستجابوا، فكلهم الكتبة، لثناء بلده لأعيان يكتمث، أن المدى ميخ ال

وأتنلها، والأثاُث، الكتب، بجلبا مضنية بجهود المحالحي وقام بناؤها، 
فاعلمن أحرى حمعياُت، ومن كلها، الملكة مناؤلق ل مذلاغاا من ؛الخهلوءلادت، 

الفنون،ثتئ ق كتائب، ألم، أربعين يقارُب، ما الكتبة هده ق اجتمع حتن حير، 
والسيروالتاريخ اللغوية والرا-أع والتغير والحديمثؤ وفروعه الدين أصول، من 

نجد؛ومتن،ق مكتبة أكبر معادلة مصافها أحدُت، حنن الشعر، ودواوين والأدب، 
المدى،العلامة دروس إلقاء مكان بعد فيما المكتبة هده وصاريت، التأسيس، 

لهللابه.والأجتماع البحث، ومحل 
أقدمس تحتمر والى والتجليد، للهلثاعة النور ة مرماللم رحمه عل الشخ أنشأ ٢- 

إعادةق الكبير الأثر انيه فمحل بعد المهلبعة لهده كان فقد الملكة، ق الهناح 
الأصول،كتمت، س عديدة فنون ق لها حصر لا كتا فيها وتلح الكتب،، أمهاُت، طاعة 

النافع.العلم كتب، س ذلك، وغير والتواؤخ، والفرؤع 
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تعدىإذا وحمية غيرة تأحده ولكست، اليف، ق أحدا يهاب لا شجاعا اليم رحمه كان ٣" 
لهوكانت والجماعت، الستة أهل عقيدة يخالف ما ونثر لف، المنهج عك أحد 

كانفلقد حق، إحقاق أو اد فقع ذلك ق أن يعتقد فيما رائحة بطولية مواففج 
ليدوس معهدها ل للتدريس عنيزة إق وفدوا الدين المصرين العلماء أحد 
فث|اعالسلم،، لمدهسإ المخالفة ائل المبعفن لرمحه ق قائد احي، المأحد 
معالجبين فسمين عنيرة أهل وانقسم ألقاه، الذي ودرسه المدرس هدا حبر 

رجهعل الشيخ فكان المدرس، هذا إبعاد ومهنالبا منكر وبين هادئ، بجو الأمر 
سيتصل؛المؤولين زال وما ألة، المأمر وعظم الأخير، القسم هورئيس اهه 

اللفحمنهج عن خعلرْ وأزيل الخرس، هذا استبعد حن والأمراء، العلماء 
المنة.أهل وعقيدة 

لولأةالنصح إبداء ق جهدا يأل ولا للجمع، الخ؛ر بمحب نموحا اهللأ رحمه وكان " ٤ 
الولاةإق الخير ليمال ق شيء يمنعه فلم النصح، يوحبح أمنا علم إذا الأمور 

المبهللين،عل ؤيرد النصيحة® *الدين ه.' اذئم رسول بقول عملا والعلماء، 
عنودفاعا للحق نمحرة عوارهم، ؤيكشفا شبهاتبم، ؤيفند حججهم، ؤيدحص 

والوطن•دالعرض الدين 
العلمي:وذشاطه مؤلفاته خامسا: 

قواضح منهج له فاصلأ، عالما كان بل فحسبا، ناحرا افلٌ رحمه عل الشيح يكن لر 
ول؛الصحيحة، العقيدة وكتب، الملمؤ كتبا طاعة عل حريصا كان فقد الكتب،، طباعة 

طالماودب، هبا ما كل يطع الخناع، وأصحاب الناشرين ص كثير هم مثل همه يكن 
العلماءس اهف رحمه كان بل الصنم،، هدا ص الشيح يكن ل؛ طائلة، أموالأ عليه يدر 

نثرهاتوق الى الكتبؤ حلال س حلثا ذللئؤ يفلهر النافع، العلم نشر عل الحريصين 
يقرأفن كتاب، كل بداية ل عليها يحرص كان التي المقدمات، حلال وس وطباعتها، 

االكت٢ا.ناحرا يكون أن فبل للعلم داعية كان الشيخ يقيساأن يعلم المقدمات، هده 
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إبراهيمبن إسماعيل تأليف الرحمن، أنزل ما بغير الحكم عن الإبجان أهل تحذير - ١ ١ 
اسارحمه الصالحي الشيخ له قدم الأزهري، الأمعردي الحني الخمحليب 

مهلبعته.ق وطعه 

عبدوالشخ باز، بن العزيز  JLPللشيخ الكتاب(، بعضن لأحءإاء الكاثثة الأدلة - ١ ٢ 
الجمح.اليع رحم الصالحي الشخ لها قدم الفريان، الرحمن 

التويجري،حمود للشيخ والأنصار، والمهاجرين بالمي أزرى من علن الانتصار -  ١٣
ونداء.بخاتمة المالحي الشخ ذيلها 

الوهابعبد بن محمد الإمام لالث,خ التوح؛ل.، تارك كفر ق المتقيد مقيل. - ١ ٤ 
اس.رحمه 

ابناليماز( ّتاليف، حنبل، ين أحمد الإمام طهو_ا عق الفرائص، ل اكميتة الدرة - ١٥
ه. ١٣٩٢ستة اهيع، رحمه الحمدان الرحمن عبد 

الهلبعةالتتويجري، حمود الشخ ا تأليفعميل، ابن أحْياء علن الجميل الرد " ١٦
..٠١٣٩٢الأوق،سة 

عبدبن الرحمن عبد الشيخ تأليف، الحرام، اهف ؛ست، إلن الكرام الحجاج دليل " ١٧
ه. ١٣٩١محنة الأوق العلبعة محمان، بن محليمان بن العزيز 

ايية،رحمه العثيمين الصالح محمد الشخ ، تأليفوالج، العمرة لمريد النهج - ١ ٨ 
الهل؛عةاكانيةب

الشيخلها قدم عدى، الالرحمن عبد الشخ تأليفا المسلمين، واجس، - ١ ٩ 
^.٥١٣٩٠اكاكةّة الصالحى،الهلثعة 

الأنصاري.إساعيل -أليفط.الشيخ الأحاد، بمقبول القطع ى الإرشاد - ٢ ٠ 
العامة.الإفتاء دار أصدرته المشكور، الجواب علن الرد ق الصدور شفاء " ٢١
الهلعةاثيع، رحمه قامم بن محمد بن الرحمن عبد الشيخ تأليفا الأحكام، أصول( - ٢٢

الخانة.
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آلإيرامم بن العزيز عبد بن صالح الشخ تأليف الإسلام، نظر ق الدخان - ٣٥

الأوق.الطعة متصور، 
قامالمائي، الرزاق عبد -أليف المؤية، المرة ألفية علن المية العجالة - ٣٦

الأنصاري.إسماعيل الشيخ عاليه والتعاليق بتصحيحه 
،و. ١٣٨٣سة العمر، الحماد الرحمن تمد الشخ التف الحق، سل ق - ٣٧
عمر،ين حاد بن الرحمن عبد الثيح تأليف العباد، رب توحيد إلن الإرقاد - ٣٨

y٠١٣٨٤ثحةالأوكسة ١.
الطعةعمر، آل حايؤ بن الرخمن عبد الشيخ -أليف الجاة، >يق إلن الإرقاد - ٣٩

.٠١٣٨٦٠الأول-:

اهعبد بن أحد تأليف، تيمية، ابن الإسلام شيخ لامية شؤح ل البهية اللألئ - ٠٤ 
عكطبعه أنه مقدمته ق وذكر الصالحي الشيخ لها قدم الحبل، المرداوي 

٠. ١٣٨٦سنة طح بتصحيحه، واعتتن حطي، أصل 
طبعهاعك ؛الإسراف، قام بالرياض، الإفتاء دار من صدريت، الاشتراكية، نقد - ٤١

مهلبعةل طح الصالحي، الحمد وعل ام البالميمان محمد وتصحيحها 
٠. ١٣٨١سنة المكرمة، مكة الحكومة، 

كثير،ابن الدين عماد الحافظ تارخ من الهاية وهو واللاحم الفتن كتاب - ٤٢
علالشيخ الأول للطعة ندم الأنصاري، إسماعيل الشيخ وتعليق تصحيح 

الصالحيالشخ وأعده ، ٠١ ٤٠٣سنة الثانية لالهلبحة وكدا انمالحي، الحمد 
طبعالكتاب وهذا يده، بخط المقدمة ق زيادامحتإ لها أصاف، ثالثة، لعلثعة 

الحرمين.ومكتبة النور ة مومبين بالاشتراك 
دينيدل لن الصحيح الجواب من عل الشيخ أحد.ها أيوب، بن الحسن رسالة  ٤٣

طثاعتها.دون وحالت، النية، وافته ولكن تيمية، ابن الإسلام ليخ المسيح 
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منها!الخاصة، نفقته عق الكتب يعص بطاعة اهرائا رحمه الشخ قام وقد 
ه ١٤١١منة الغاءالين تنبيه تاب ك- 

م. ١٤١٤منة رمح ابن مجمؤع كتاب و- 
الإنجليزية.باللغة الكريم القرآن تفسير من الأول الرع و- 
الإنجليزية.باللغة كاملا القرآن معاق ير نفو- 

وأحلاقه:صفاته سادسا: 

ويكفاإليه، ؤبدعو المعروف يبدل كريما الهل؛اع، حن الخلق جم اقهة رحمه كان 
الضيفا،ؤيكرم الرحم، ؤيصل المن، ذالتا إصلاح ؤبمصا منه، ويحير الثر عن 

الأخلاقمن كبير حان-، عق وكان واليتاس، والمحاؤيج الفقراء عق ؤيعهلف 
صبوواقويا وحلقه، ديته ق متقيما الكريمة، والشمائل الحنة والصفات الفاصلة 

تماوكان لائم، لومة اهللأ ق يخشن ولا الأحرة، عق ؤإقبال زهد مع نشيطا، حازما 
فضاتليجمع والشعر، الجم متوسط اللون، أمحمر مربوعا، وكان صال.ودا، محسنا 

حسيبه.واهللأ كدللث، نحيه حليلة، ومجفايت، حنة ومحمائل كثيرة 

الأمر:لولأة مراسلاته سابعا: 
والعلماء،والأمراء الملوك من الأمر ولاة مع التواصل عك اهة رحمه الشيخ دأب 

لتع٠٠نال؛ ؟ ٠٧٥١رسول يا لن قيل؛ ثلاثا، الصيحة٠٠ ءالدين ه؛ اقئع رسول عملابقول 
.٠٠وعامتهم الملمين ولأئمة ولكتابه ولرسوله 

من:لمل كتب فقد الأمر، لولأة الكتابة عق حريصا الشيح كان هنا من 
اليه.رحمه العزيز عيال بن فيصل اللاإلث، لالة ج- 
١٠٧٥١رحمه العزيز عبد بن حالي الللث، جلالة و- 
الله.رحمه العزيز عبد بن فهد الللث، الشريفين الحرمين وحائم -
اصه.حففله العزيز عبد بن سلمان الأمير الملكي الممر >__، محا و- 
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الشيخسماحة منهمت ويراسالونه، يراسلهم العالم.اء من كل ْع تواصل له ولكن 
الفضيالةوأصحاب باز بن العزيز عبد الشخ وسماحة الشخ آل إبراميم بن محمد 

زيدأبو وبكر عثتمين بن ومحمد الدومرى الرحمن وهمد حميد بن اه همد الشيوخ• 
سعيدوجودت عطار الغفور عبد وأحمل عبدان بن اقلع وعبد المنح وسليمان 

حمينا.اهلأ رحمهم نصيف ومحمد الأنصاري ؤإسماعيل 
الص:رحمه الصالحي الشخ مراسلات من ياذج 

هزاعك الحامل إن الجلالة صاحب فقالت ائيم، رحمه حالي ال٠اإك لجلألة ب ك٠ 
أننعتقد لأننا ويوهب، يبدل ما أغل والنصح لكم، اهه أوجبها الي، النصيحة الكتاب 

رسولهوسنة  ٠١٧٥١كتاب صوء عل عامة رعاية حالمه رعاية لكم وكل قد سبحانه اهه 
هرسوله وستة اه كتاب حففل عك القيام وهو خاصة ورعاية بكم، يختص فيما 

أماموخاصة سبيله، ق المجاهدين أحر لكم  ٠٧٥١يكتب وبدللث، والاحترام، بالعمل 
الصادقعتها أخبر التي السوء، ودعاْ المغرية المظلمة والفتن الجارفة التيارات هدْ 
لذكرها.المقام يتسع لا كثيرة أحاديث، ق منها وحذر قو، 

التيلبيات والالملاحظات بعفى المللثج جلالة عل يرد الشخ طفق ثم 
لأننافاعدرونا، مصارحتكم علينا يحتم والواجب، لجلألتهت فقال تنتشر، با.أت 

لمين.الموعل عليكم وخوفنا لكم لمحبتتا وطبعا سرعا بدللن، ملزمون 
بولأيتته،يتولاكم أن  ٥٧٥١أرجو وختتامآ اهللأت رحمه بقوله الخْناب هذبا وختم 

يعزكموأن لحزبه، عوثا ؤيجعلكم بنصره، ؤيتصركم بحمايته، ويحميكم 
ظللا يوم ظله ق اه يفللهم ممن يجعلكم وأن بكم، الإسلام ويعز بالإسلام، 

الصالحين.واقسيتول أردناه، والخير لكم، أردناه ما هذا ظله، إلا 
مواقفكمإن فقال! ، ٠١٧٥١رحمه فهد المللث، الشريفين الحرمين لخادم أيما وكتب ءو 

لكمالشكر إل ليدفعنا والخارج الداخل j به والاهتمام الإسلام نشر ٠>، المشرفة 
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الذينأعدائه من للأسلأم حصنا يحففلكم بأن وتعاق سبحانه اهيه إق والتوجه 
أحدقد سبحانه ١^٧ لأن مناصحتكم، إق يدفعنا ذلك أن كما الدوائر، به يتربصون 

وعامتهم.المسلمين أئمة ونناصح الحق، نبين بان الميئاق علينا 
تهلبقالش الحكومة هي هلا والحمد حكومتكم أن من بالرغم المسالمين إمام يا 

اللأحفلاتابعض هناك فان اليوم، الملمين حكام من كثير أهملها اضر اهلأ شريعة 
اللين.وصالح صالحكم ق وهي فيها، نصارحكم أن يجّتا التي 

رحمههال، ثم القترحاُت،، بعض ؤإبداء اللاحفنات هده عرض ل الشتخ طفق ثم 
عليهاتنهللعكم حتن ذمتنا تثرأ ولا الل.ين، ُن.ا أسس من نعتبرها ملاحقنات هن.ه اهلأت 

عليكم،وشفقة الإصلاح، ق منا ورغبة القيامة، يوم الألأ يدي بين نقف يوم لنا معلءرة 
هدهعن وجل عز اصلأ يدي بين القيامة يوم الأول( الخوول( أنكم ثقة عك لأننا 

بالاستقامة ٢٥١حففلكم عرفناكم وقد الأمة، هذه عق استرعاكم قد  ٥١لأن الأحaلاء، 
المسؤولية؟هده تحمل عك يعينكم أن سبحانه  ٥١ائلثن ّوالصلاح، 

بكمؤيحففل يحفظكم، أن  ٥١أرجو فقال،؛ اهانآ، حففله سلمان للأمير وكتب ءو 
حول،الإعلانات تكرار من رأيته ما لهدا الداعي إن ثم العظام، وتعاليمه الإسلام 

المؤمنين،تنقع والدكرمح، أذكركم وحق فهلرة أهل أنكم ولعلمي المؤجرة، المساكن 
المتاجرينمن لسموكم تقدم التي والوراينتإ المكاوي هده موإن الصاحب يا 

عامة.وللدولة باليات زكم غش الحقيقة؛ ق ومحللم وغصب، غش فيها 
هوعنه والخروج أحدا، يفللم لا بحمايته الاه شرفكم الذي  ٤٠٣١١إن الأمير، أيها 

والفللم.، الحيف
كتابهق إليه المنانع عند والرجؤع المجير، العل هلا الحكم فإن اهلأ؛ رمه قال، ثم 
تنعمونهلا والحم،■ ولازلتم بحمايتها، اهلأ شرفكم قد محفوظة، وهي رسوله، وسنة 

عليحدونكم هم الذين الإنس شياطين بوسوسة ذللث، تغثنوا فلا ظلها، بوارف 
عليكم.اهلأ نعمة 



التهجيرعلن امحر الصوء ا؟=؛م 
ت\لإل[===^=^====^==سد===خ

يوهب،ما أغل فالصح ونصحا، إثمايا عليكم أطلته كنت، إن الأمير، أيها 
والخيرلكم يريده ما هذا المع، من اه رسمه بما التقيد وعليكم علينا والواجب 

الصالحين.يتوق واه أردناه، 
فقدفقال؛ ه، ١ ٤ ٠ ٢ / ا ١ ! ٦٣ق  ٥٧٥١رحمه باز ابن الشيح سماحة له وكب 

كانفيه ذكرتم وما الحرام، المجد ق الأئمة وضع يشأن الكريم كتابكم وصلني 
بيل،الهدا ق الصح من بدكموه وما الإصلأمب، غرتكم عك مكركم فأمعلوما، 

وتوقيعا.صلاحآ اس زادكم 
الكرم،كتابكم وصلني فقال! اس، رحمه حميد بن  ٠٧٥١عبد الشح فصيلة له وكتب، 

،وصرفنعمه، وافر الجمع عل  ٥٧٥١ناع أحوالكم، واستقامة صحتكم لإفادته ومرق 
كبارلهيتة الحال بحثكم حول تم عما سؤالكم ونقمه، مخهله أمثال، وعنكم عنا 

إلالمقام نقل جواز عك فيه؛الإحماع الاتفاق وحصل فيه، الفلر حرى فقد العلماء، 
لأمرذلل؛، تأجيل الأمر ول ير لر ما الشرقية ازجية من لمكانه امت، مموضع 

تعاق.اصف رحمه حهلا؛ه آخر إل مصلحي، 
الهرمحق فقال المعروف، الكانس، سعيد جودمت، الأستاذ له كب وممن 
اهوشكر بالغا، سروزا رف فكتايلثف وصلي T/\إ{،سى■ ٤ ق المورحة 

فربلقؤ،إل بالحاجة أسحر أق يطم ٠٧٥١الأحوي، عتايلثإ وحسن ودادلث•، حميل للت، 
أكثرالحق، مواطن ل وجرأتك ملي، ملأ الذي جهادك ل لك عضدا أكون وأن 
وجس،.ما قضاء عك وأعاننا أمحثاللئ،، من اّ، 

منأجد ما مقدار أدرى ما الكريم الأخ أيها ف؛ا أخرى• رسالة ل له وثال 
إنوجهادك، نثاطلث، اه أدام الكريم، شخصكم ق أفكر حين والمرور المعادة 
الدينالمخلصون الرجال وقت، كل ق اصف إل اللpو٥ إليه تحتاج ما أحوج 
منفيلث، رأيته ما إن الناس، منه يخاف مما يخافون لا وشجاعة، حمامة امجتلثوا 

لماعيك عظت قد المسؤولية أن إليلثات أنفلر جعلني الحق ل المجاعق 
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تضاعفت J،iواليوم اهه، الاعتزاز نعمة من عليك أمخ ولما اس، فضلك 
المقيدة.لدرامات ا من فرغت أن يعد مووليتك 

ؤوفاته:مرصد ثامئا: 
أمكه،حتن معه وطال المرض، عليه واشتد الرئة، ل يتاليف، اهه رخمه أصيب 

قالتفسيرار عك الخير ررالضوء كتابه مراحعة ل منهمك وهو الأجل ووافاه 
خمادىشهر من ٢ ١ الموافق الأربعاء يوم ل الدنيا وفارق منه، الأحيرة الأجزاء 
الحمرمن وله الدووتحح، والحمل بالجد حافلة حياة بحد —  ٥١ ٤١٥محنة الأحرة 

الشهوانية،مقابر ل ودفن عينة، جاُع ل عليه وصر عاما، ولمانون ثلاثة 
فضله.عارفو عليه وحزن 

وفيهاوالنادرة، الهامة والمرا-يع الكتب بأمهات عامرة نفية مكتة حلف 
الخكلدارة المكتة هده بإهداء اظم حفظهم أبنازه مام وقد قيمة، مخطوطات 

العلم.طلاب من ممكن عل.د أكثر إا\ لينتفع القصيم وحامعة العزيز عبد 
الخيرلإيصال حثين، محعي ق الأن إق يزالون ما بررة، تجاء أبناء حلف، كما 
امتدادالحقيقة ق هم أعماله، ؤيحيون علمه ينثرون قبره، ق لأبيهم والنفع 

إلاعمله عنه انقهخ الإنسان مات ارإذا قال! حيث ه اذلأف رمحول وصدق لأحوره، 
أيصاوقال ؛ له٠٠ر يدعو صاغ ولد أو به، ينتخ ملم أد جارية، صدئة من إلا ثلاثة؛ من 
وولو.اونشره، علمه عامأ موته؛ بعد وحسناته عماله من المؤمن يلحق مما "إن قو؛ 

واه-صسهم.فيهم حسبه ما ،.هذا ل  ٠٠تركه...صالحا 
أوثاقأضيع ولا جياق، ل واللهو اللعب أعرف ل؛ أنا يقول؛ اهه رحمه وكان 

ا/دأجرة.عمل ق ؤإما الدنيا، عمل ق قاما يفيد، لا فيما 

)ا(احر-بمسلم)رتما^\(.
.٧( ٤ رقم والترمب) الترغيب صحح كماق والألباق المنلري وحسنه (، ٢٤٢محاجه)رنمابن أحرجه )٢( 
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منعزاء اقئه ل إن ند، لا وثلمة تعوض، لا فادحة حارة فمقيم وبالجملة 

اهٌرصي عاس ابن فعن قانتا، كل من ودركا هاللئا، كل من وحلما مب، كل 
اأ[منأهلزافهاهلالرءد:آلأزضئغمحا ثاف ئروأأيا أولم ؤ تعادت قوله ل عنهما 

أيصا؛مجاهد قال وكدا منها، الخير وأهل وفقهائها علمائها بموت حراثبما  I،Jl؛
ا.العالماءر هوموت 

القائل!وصدق 

طرفيموت منها عانر يمت متن ا عالمهاش اعاإذامنحيالأرصن 
ااكلفرموإنأ؛_نءادوأىافهبما حل الغيث ما إذا نحيا كالأرض 

فسحوأمكنه كرامنه، دار تقرْ موجعل واسعة، رحمة علئا الشيخ اذلعا رحم 
لمالله وجعل الدين، يوم إل أعماله وأحيا وجهوده، بعلومه اقه ونفع جنته، 

عماالعزة رن ربلثا وسبحان عليه، والقادر ذللش ول إنه العالمين، ق ذكر 
العالميزلوب قله والحمد المرسلين عك وسلام يصمون 

)ا(تفراينهم)آ/اآه(.
وانظر:>؛>،، بن احد إق وعراهما ( ٢٥٦)U■؟/ دمشق مدية تايتخ j عساكر ابن الحافظ الشن ذكر )٢( 

-ضاينهم)آ/اأه(.

(،٥٨٥رقم  ١٨٤-١٨٠)ه/ للمام قرون، ثمانية حلال، نجد علماء اه؛ رحمه الشخ ترجة ل انظر )٣( 
٠٢ -U \ ٠ ٥ )م/ القاصي عتمان بن لمحمد المتين، وحوادث نجد علماء مائر عن الناظرين وروضة 

(■٤٦٥رتم
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ا1هطوهىسد  Jdس بق مى 

والصلاة،، ljUaPوجزيل وكرمه فقاله عق ويرصاه، يحبه كما كثيرأ حمدأ هع الحمد 
رحمةالمسن ُكتابه أرسله والدي واصهلفاه، احتارْ الذي محمد نبينا عق والسلام 

الدين.يوم إق هديه عك السائرين وأتباعه وأصحابه آله وعك للعالمين، 
الصغ؛من فيه ل وما العمل لهدا اعتناقي سٍب أخي لك أذكر أن رأيت فقد لبعد• 

كريم.جواد إنه علمتا بما ؤإياك ينفعني أن اس من راجيا 
-القيم ابن الدين لثمس العادة* دار *مفتاح كتاب لقراءة  ٥٧٥١هداف أن بعد ذلك 

حمححوت بجتة أشبهه وما المنوعت، الفوائد من عليه احتوى ما فراهني — انيم رحمه 
فرأيتيفيه، رغبتي فزادت ثانية مرة قراءته أعدت ثم والثمرات، الفواكه أنولع 

قللا.والحمد ذلك فكان الموجودة، كتبه بقيه لقراءة بالرغبة مشدودا 

بأنولعالمشحون والفلك، الما..فون الكنز هذ.ا من ناحية عن أكثف، أن رأيت يم 
فراغيوقت حمعه ق فرت التفسير، قم إق حدايته اه فأرشل.ني والفنون، العلوم 

منالشخ محنرقه ما استيعاب من أتمكن ولر والاستفادة، الإفادة عك حرصا ستين، ءا..ة 
قاربت.ولكنى الشسير، فن 

كبيرفيه رأيت ما إلا للمبتدعة، الشح مقارعة وعن التكرار عن النظر صرفت، وقد 
تناولتهاقد حيث، للوقت،، اختصارا الث.ح ترحمة عن التفلر صرفت، كيلك، فائل.ة، 

وحديثآ٠قل.يما الأقلام 
لمينوالمالإسلام عن وجزاه اهنآ رحمه - الشح لكتّب، بمراجعي أنه أخي اعلم ثم 
حاولت،وقد محيطنا، ق موجودة تكن ر مؤلفات عك يحيل أنه ل تبين - الجزاء أفضل 

_.والحمل. ؤلع وقد السماعاا رركتاب سوى منها نيء عك أعثر فلم عنها البحث، 
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بنالعزيز )عبد شيخنا رأسهم وعك المعاصرين علمائنا من طائفة مع بحثت وقد 
عيناإلينا لوصلنا موجودة لوكانت، الكتّبا هذه أن عك رأيهم فاتفق يازآ بن ١^٨ عبد 

عنها،شيئا تدكر ولر إلينا وصالتا العالر مكتبالن، فهارس أن هدا ؤيقوي "تحرأ، أو 
الشيخمؤلفات عن تثحنر طائفة وحدت متقدم ، li_jق أنه أيضا هدا ؤيقوي 

قالمخطوطات عق الاعتماد كان وفت، ق انتشارها، حشية وتحرقها؛ فتشتريها؛ 
العلوم.تدوين 

أنه— اه رحمه — الشخ لكتس، قراءق من ل ظهر ما حب لك أذكر فانا يكن ومهما 
به؛محماه لما منه نيانآ كتابته موطن أو اسمه يقارب يما أسماء يعدة الكتاب، عك يحيل 

تيل ما بدليل خصومهما من عصرهما ق هووشيخه به يحيط مما عليه الواردات لتزاحم 
))مفتاح)وسميته ت نصه ما المهلبوعق من  ٤٧صحيفة ق عادة(( الدار ))مفتاح ق ذكر 

،والتحفالنزل بعض من هدا كان إذ والإرادة(( العلم أهل ولاية ومنثور السعادة دار 
مضمونإق يشير مما ذكره ما آخر إق بيته( عند انقطاعي حين عك ببا اثلم فح الك، 

مطور.ق المحسن(( )اروضة إل أيما يشير ومما عادة(( الدار مفتاح )١ 
بمكة.ألفه لأنه الألفاظ؛ ببذه توحي كتب، أسماء عك أحال العم رحمه والشيح 

عكيحثه ق ج'ا  ٦٢صى الفوائد(( ))بدائع كتايه ق فقدأحال وتوضيحالماذكرته 
قهدا بسطنا وقد قالت ثم [، ١ ٤ ٦ .' ijiJW^ ابمآءهم يعرفون يعرفووهُكما ؤ تعاقت اهم قول 

مصنفج.عليه يشتمل يكاد لا ما والفوائد الأسرار س فيها وذكرنا المكية(( ))التحفة كتابنا 
فيهموسعا البحث، نجد وّأ*اوةهاجا  ١٠٢ص الفتاح كتابه إق وبارّجوع 

ومنالكتاب،، لأهل اليم مخاطبة حول يدور مما وغيرها الأية هده حول التامة الفائدة 
هداقررت )وقد ؛قولهت ج١ ١ ١ صن؟ أيضا الفوائد(( ))بدائع كتاب، ق أحال ذللئ، 

كتاب،ق الخ...( المستقيم الصراط عك وكونه القرآن... من شواهل.ْ وبيشنإ المعنن، 
ج٧٩.٢ص الفتاح ق يحثه وقد —•  ٠١المكية،( ))التحفة 
خلقق الحكمة عك بحثه ق ج؛  ١٣٧صحيفة أيضا الثل.ائع ق أحال ذللت، ومن 
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حكمة،أربعين من قريا الحكم من ذكر أنه وذكر المكية((، اااكحفة كتابه عل اسآدم 
متوالية.المفتاح أول ق موجودة ريي 

والعشرين،السابع الوجه ق العليل١( ا)شفاء ق بايجاز أيضا وبحثها 
صالفتاح ق ما عك ؤينطبق المكية® ءالفوائل. عك ج٢ ٢ ١ صء البدائع ل وأحال 

سماْأنه قريبا ومبق المكية(( ررالفوائد محماه وهنا ج١ ١ ٠ وص؛ ١ ٠ ٣ ص و  ١٠٢
ولفظه،ج'آ ٤ ٩ ٠ صى السالكين® ررمدارج كتابه ق أحال ذلل؛، ومن المكية® ااالتحفة 

ستينمن نحوآ هناك وذكرنا العادة® دار #مفتاح كتاب ق المسألة طْ ذكرنا وقد 
صالفتاح و هذا ذكر وقد ذكر، ما آحر إق العقل التمح ض من قول تعلل وجها، 

وجها.ومتين واحدآ ذكرها ثم معلولة، مقدمة ذكر وقبلها ، ١ ١ ٠ ص حتن ج٢  ٦٢
كلامه.آحر إل !؛ ١٠١١طرق مجامع فهذه آحرهات ق قال 

الن.ه.ّ_اهذا بطلان بينا )وقد ولفظهت ج١ ص٣٦ الدارج ق أحال نجده إننا ثم 
المسألةهذه ق الكلام وأشبعنا المازلين® #تحفة المسمن كتابنا ق وجها متين من 

مسألةق والثح<ث، يعللأنه وبينا الذهب،، هذا أرباب به احتج ما حمح وذكرنا هناك، 
قريباآ.باك مرمت، الي والقبح التحن 

يعلهاوالحقيقة — رأيي، ل لكنها بوضوح، تطبيقها ل يتن لر كثيرة إحالأُت، وهناك 
و#اكحفةالمكي® ءالفتح بامم إحالامحت، وهي، الفتاح، كتاب إل ترُح أما ~ الاه 

المكبة®.و»الفوائد الكية® و»الأمال النازلين® و#تءحفة المكية(( 
مواقعهق الخلق مشاهد ق القي.مئة® #الفتوحات، باصم حالات، إ فهناك وأيضا 

عكتتهلبؤي أتيا عندي محترج^^ الهجرتن® #ممر باسم البح، بنهّس واخرى الذستا، 
عادة®.الدار #مفتاح وعك الهجرتين^ ُرطريوا 

قولعند القران® #أيمان كتاب عل ٤ ٥ رنم الكاؤ،® #الجواب ؤ، أحال ذللث؛ؤ ومن 
تبميموذ^لا ونا تبمبمون;:ت: ينا قلا ؤ تعال: اهف 

كتابق به الأقسام ومر ذللث، معنن ذكرنا وقل ولفعله:  ٢٧٣رقم أيضا فيه وأحال 



الممسيرعلن المير الصوء =^, ٩١

ل؛الكتاب وهدا القرTنا٠ ام أهق راالتسان يمن الكتاب هذا بأن علما القرآن؛؛ ام ررأه
أسماءثلاثة فهذه كتاب من جزء فلعله القران، سور نق عك يرتب ولر بمقدمه، يبدأ 

واحد.من معك أتيا الظاهر 
أفضلنبينا وعك عليهما — وسليمان داود حكم المفتاح كتاب ق ذكر وأيضا 

ررالاجتهادكتابه ق وجوه من السليمان الحكم رجح أنه وذكر — والسائم الصلاة 
محلبقامستقل فصل ي البحن، وجديتح الموقعينا؛ ررأعلأم ل و؛مراجعني والتقليد؛؛ 
فلمالأعلام مقدمة إق رجعت، إن ثم ج١ ٣٢٦ص المفتاح ق ذكرها التي للعناصر 

ماوبين المفتاح ق ذكره بينما التوفيق؟ كيفا أدرى فلا اسم، باي سماه المؤلف أجد 
باسمإحالأيت، عك وتمر الموقعين؛؛ أعلام  ٠٠ب تسميته من الناس بين اشتهر 
»؛_XYاللهفان؛؛ ررإغاثة ق ذكره ما ذلك س الموقعين؛؛ ررأعلأم عل تنهلبق أما ل يظهر 

قدوالشيخ والتاري، المائي المثلين أسرار ق وذلك ررالمعالماا كتاب عك إحالة ج١ 
قوبعضها يتوسع، الموقعين؛؛ أعلام  ٠٠ق القرآن أمثال من وغيرهما المثلين يحث، 

الإسلامية؛؛.الجيوش رراجت٠اع 
وتناقلهامستقلا، كتابا وجعلها حرما، الأمثال هده نقل البعض أن الغرين، ومن 

يرنفالفوائد؛؛ بدائع  ٠٠س أيصا البعض ونقل مستقل، تأليف، أنها منهم فلنا الناس 
مستقلة.وطعتإ المعوذتين، 

والزيارةالشرعية الزيارة  ١١سماهات الة رساللهفازا؛ ررإغاثة س أيصا البعضن ونقل 
منهاقريبا أو ذاكرته ق يما يحيل الشح أن شبه ل كان ذكريت، وبما التركية؛؛ 

لرالتي كتمه من مأحوذه الكتّب، هده بعض يكون أن ويمكن كتبه، ما إل الرجؤع دون 
مجوناكان لأنه قبلها، أو وفاته يعد غيره نميتها ق تصرف، أحل.أ أن أو إلينا، تصل 

اس.رحمه الشيح توق حتئ تنمية ابن الإسلام شخ شيخه مع 
حياتهواقع من عرفته لما الحذر للشيخ وأقمت، الترحال، عصا ألقيت، ذكرته وبما 

منبه مهتم هو ما ذللثا إل أضف، شيخه، وحصوم حصومه مع تغل؛المشاكل الي، 



،٢١معهتمحينجمدينمحاثمحه 
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قاقثٌ يمد أن أملأ يكسه ما مراجعة دون الخصوم، ومقارعه البحوث، ؤإيجاد الكتابة، 
أوإمنها يتمكن لر بحوث كتابة ق تمتيات له أن ذلك ويؤيد كتب، ما ؤيراحع عمره، 
أنوالفلاهر توحد، ل؛ مواضع عل ؤإحالأت المعاد(( #زاد ق بحوث وله إلينا، تمل 
كت_،.ما آحر من الكتاب هذا 

حالت،والحاميين، الحائدين الخصوم ومقارعه المشاكل أن قويا اعتمادا وأعتقد 
أنهذلك عل زد به، سماها ما لواير المهلا؛قة الأسماء وأنته كتب، ما مراحعة دون 

الفرق يكتس، كان أنه ذللثؤ عك وزد الجين، حالة تخفن ولا لشيخه تبعا سجن 
وقته.ق الأسفار ظروف حاف وغير والحمر، 

المثمر،والتاليف، الثحسث، ق جهد من بدله ما عل ويشكر يعدر الأحوال، هد0 فمي 
التقديمهدا من يهمني والذي والعطاء. المثوبة له وصاعفح الجزاء، حير فجزاه 

ويأحذالموجود، ق ويمعنون المفقود، عن الفلر بمرفون الشخ عن أثر ما محبي أن 
بحوثففيها عتها. ، يكشفمن تنتظر كنوز الشيح كتابايتج لأن منهم؛نميس،، واحد كل 

لولث،والوالطمبإ المنوعة، القواعد وبحوث والفقه، والحديث،، والتفسير، التوحيد 

الفنون.من ذللثج وغير 

كريمإنه الأنتفيع«را، لتمام  ١٠٠يعتني من الإسلام ساب من لها يهيء أن فنرجواهلع 
المواضع،بعفى ق الريهل ينقصه حمعته ما أن — الكريم القارئ أيها — اعلم ُم جواد، 
ماإلا — اهه رحمه — المولفح كلام غير حمعته فيما أيحل لا أن التزمتج أق ثب، ؛وذلك، 

رأيته؟حسبما والاحتمار الحاوف لنفسي أ؛حتؤ وقال جدآ، نادر وهو غيره عن هو نقله 
إيضاحمثل قوسين، بين أضعه ضروري، إيضاح إق نادرآ الضرورة تلجول وقد 
لرالشيح نفير آي ّْز، سبقني من أن اعلم يم تقدم، ما إل يعودان أوضير إشارة، 

الشيخخمعه واحد، مجلد عن عبارة وهو القيم®، ®التفسير صاحب سبقه بمن افته رخمه الشيخ يقصي، )١( 
المنيرالضوء طاعة أثناء ول الفقي، حامل محمد الشيخ دتحقق4 وئام وراجعه الندوي، أويس محمد 



الممس؛رض ١^>؛؛^ الصوء 

مااس بحمد تم وقد الإحاطة ادعي ولا بجهدي الصيع رأب فحاولت الغرض، بف 
نمدت.

الحياةثص ولكن الشخ، كتب مراحعة إق أعود أن بوئي كان أنه أيضا اعلم ثم 
مقرباالكريم، لوجهه خالصا عمل يجعل أن اهف من راجيا الغروب، عق شارفتا قد 

۶^،،تعود الغسس، بفلهر صالحة دعوة أرجومنالث، إق ثم النعيم، جنات ؤإق لرصوانه 
خلل.من ترام لما الإثارة أرجومنلث، كما 

التسامحلأن والتغاصي، الرضا بعين إليه تنظر أن القارئ أحي منك أرجو أق كما 
هداٌمي.تا وقد أوعامهل، مغالعل أو حامد كل مر من يا٥٧، وأعوذ الكرام، ّيم من 

 I٠التميرا؛ علن المنير الضوء  ٠٠المجمؤع
إن)...( آخره ق وستجد )...( سابق له كان إن البح.ث، أول، ستجد القارئ أحي 

الجزءورقم الصحيفة، رقم الحاشية ق وستجد منه، نقل الن.ى الأصل ق بقية له كان 
أجزاء.ذا الكتاب كان إن 

هدقمن ليس لأنه بقية، له كان إن البحث،، عل والإحالأت الإرشادات بعض وستجد 
القارئ.برغبة كفيلة والإجالة القراء، ؤإملأل( التتلويل خشية الشخ كتبه ما حميع نقل 

ماعل، مسابقيها عنها المأخوذ الأصول من، كانت، فان التعليقات، بعض وستجد 
أذكرأن يفوتني ولا ل، رمزأ آخره)ج( j، ذكرت منها شيء ؤ( كان ؤإن ، عليه هي 
نقلتإالتير الهلبحات ، Jpتنهلبق والأجزاء للصفحات الأرقام أن - الكريم أحي - لك 

من،نقلته وما منها، نقال.ت، التي الكتب، وأسماء الطبعات أسماء للث، أذكر أنا وها منها، 

محمداليد يسرى وتحقيق^ جع الجونية قيم ابن الإمام لتمير الجا،ع التفسير يداغ كتاب صدر 
مجلدات.ثلاث ق حديدة هلعة طح ئم مجلدات خمس ق وهو 

هدهأحدق أن رأيت الكتاب هدا تحقيق الصالحي عل الشخ ابن مليمان الكريم الأخ إلة أسند لما راآ 
صنيعولا صنيعي من لمت لأما مشكورا، موافقته فأبدى الأمر علته وعرصت والحواشي، التعليقات 

اقو(ن(,رحمه له رمرا )ج( بحرف مذيلا هو كما فأبقتتنه الشيح صغ من كان ما أمجا انيه، رحمه عل الشخ 



م٠  ٠بمبجتهمينتينمحاثمحهسمه 

موصعه.ق عاليه أحل هنا ذكرته ما غير 
لماحات محالدات4عدد  الكتاباسم 

سروت— المعرفة دار  ٢ اللهفانإغاثة  ١

للملأينالعالم دار  ٢ الذمةأهل أحكام  ٢

المعادةهطبعة  ٤ الموقعينأعلام  ٣

الإفتاءدار طباعة  ١ القرآنأنمام ل التبيان  ٤

الممأيو الفلاهر عبد الشم طبعه  ١ اوكالالجواب  ٥

المحمي)ةالطاعة دار  ١ الأفهامجلاء  ٦

ثاقن عل نفقة عل الهندية المطعة  ١ الودودتحفة  ٧

ثافبن ناسم النخ نمقة عك طح  ١ الأرواححائي  ٨

١ العللشفاء  ٩

الجمارعد ين عمر نفقة عل طم  ١ الفوائد ١٠

المتريةالمطعة  الفوائد)يانع  ١١

الأنوارمطبعة  ١ الفرومة ١٢

المحمديةالمنة مهلحة  ٤ المعادزاد  ١٣

العزيزعد الملك نفقة عك طم  ١ الحبينروضة  ١٤

الإدارةمطبعة الثالثة، الطبعة  ١ اروح ١٥

الصالحمحمد نفقة عك طح  ١ طر-زالهجرتين ١٦

الإفتاءلدار ة الخامالطبعة  ١ الصلاةكتاُ،  ١٧

غدة، أم الفتاح عد الثم تحقق  ١ الخنفالنار  ١٨

الإفتاءدار طباعة  ١ الصواعقمختمر  ١٩

العلميةالكتب دار  ١ العادةدار مفتاح  ٢٠

المحمديةالمنة مطبعة  ١ المالكمنمدارج  ٢١



=اوأت
الثميرعلن المسر الصوء 

إيضاحات محلداتهعدد  الكتاب،امم 
يمصرالسالمة المهلبعة  ١ الصائرينعدة  ٢٢

المحمديةالستة مهلعة  ١ الحكميةالهلرق  ٢٣

الإماممهلثعة  ١ الإملاميةالجيوش اجتماع  ٢٤

المحمديةالسنة معلعة  ٨ داودأبى مختصر "اذيّح  ٢٥

للعلباعقمكة ة موص ١
الحيارىهداية  ٢٦

القيم•ابن للشخ المترحمين بعفى ذكرها أحرى كتب وهناك 
إليه،نبه من يكافئ فاهااز٢ القيم، ابن الشح إق منسوبا اء® التأخيار  ١١كتاب، منها 

له.أنه المحققين من أحد يذكر ولر 
حرما.الموقعين أعلام من منقول أنه عنه نوهنا وقد القرآن((، أمثال  ١١ومنها; 
منه.آحن. ولر الغضبان(( محللاق ق الالهفان ااإغاثة ومنها; 
عتهارأينا عن نوهنا وقد وجودها، نعرف لر أخرى كتبا له أن المترحمين بعض وذكر 

١مبق فيما 

أناه نرجوا كما علينا، وبالأ يجعله لا وأن علمنا، بما ينفعنا أن الله نرجوا وختاما 
هرٌوالحمد نبيه، ومّنه كتابه لتحكيم ولامم يهدى وأن ^^^، ردا إليه الملمين يرد 

المالحايت،.تتم بنعمته الذي 
إلهديه عل سار من وعل وأصحابه آله وعل محمد نبينا عك وملم الله وصل 

الدين•يوم 
الجامع

الحمدالحمدالص.الحيعلي 



انكريمالمران قراءة ادامسر قي ئذدمه 
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الفدانداب اي 

قراءتهعند ويكاته وحشوعه، واسماعه القرآن قراءة ق ه هديه ل فصل 
ولكنتبه، يخل ولا يقروه حزب قو له لكن ذلك. وتوابع به صوته وتحسين واستماعه، 

آية.آية قراءته يقطع ولكن حرفا حرفآ مقرة قراءة بل ءجالة، ولا هدا لا ترتيلا، قراءته 
منيتعيلم ولكن ، الرحيم ويمد الرحمن، فيمد المل.، حروف عنلء يمد ولكن 

لكنوربما الرجيم"، الشيهيان من ®أعوذ؛اليع فيقول! قراءته، أول ق الرجيم الشيهلان 
تعوذهولكن ا ونفثهءأ ونفخه، همزه، من الرجيم! اكيهنان من بلث، أعوذ إل ءاللهم يقول! 

عليهفقرأ عود مبن عبداه وأمر غيره، من القرآن بمع أن يحب وكان القراءة؟ قبل 
٤١٠ه وخنع وهوسمع  قاتماالقرآن جويقرأ ولكن عيناه. ذرفت، حتن منه القرأن ١ 

هولكن الجنابة. إلا قراءته من يمنعه يكن ولر ومحدثا، ومتوصئا ومحضعلجعا وقاءل.آ 
شقاللث، شحنا إما ؤ قراءته ق القح يوم رجع كما أحيانا، به صوته ويرجع به، يتغنن 
البخاري.ذكره خ مراتر ثلامث، ارآآآار ترجيعه مغفل بن ءبداi؛لإزا وحكن 4. مهئا 

اJعادج١.)ا(يب'ازاد 
iآص آوحمس ؤ.بمم-آف نرا: نم أا، لكت نقال،: قو؟ الني قراءة لكنت كف ه: أنس طل )٢( 

ه(.• ٤ ٦ ردثم الخارؤ، أحرجه بالرحيم، ؤبمد بالرحمن، ليعد الند، بمديم 
خزيمةوابن ( ٢٦• ١ رقم  ٣٣٦/ صحيحه)٦ ق حبان وابن ( ٨٥٨رنم٣٦)١/•الحاكم أخرجه )٣( 

ررئملأ-غ(والهقيفياعرى)آ/أمرنمماجه وابن 
المعبودوعون ( ٤٣)آ/الأحوذي تحفة وانظر؛ الحاكم. وصححه ( ١٢٣٩)رنم والا-ارمي ٢( ٩^١١ 

اكوير)ه/هه(.ونمى )أ/ا/مم( 
أنزل(؟!وءاJالث، أقرأ*_، نلت،: القرآن' •اترأعلي ء: الني ل( تال، نال،: ه عود مبن اس عبد فعن )٤( 

نتحوانظر: ٨( • ■ وملم)رنم ٥( • ٤ ٩ اليخارى،)رنم أخرجه ^,^،٠ من أسمعه أن أحث، ( •jjقال،: 
(.١٣٠ (وتحفانالأحوذى)A/ ١٧٤ةالقارى^ا/ JU(وء٩٩الكري)٩;

(.٧٩٤ومّالم)رقم ( ٤٧٥ • البخاري)رقم أخرجه )٥( 



الممسيرهلن اشئ الئوء ه=^م 
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مناراليص وقوله؛ بأصواتكم٠٠ القرآن ررنيتوا قوله؛ إق الأحاديث هذه حمت ؤإذا 
يتغتنالصوت حن لشي كأذنه لشيء اه أذن ررما وقوله: ٢، ٠ااقرآناار يتغن لر من 

فإنله، الماقة لهز اصعلرارآ، لا اخيارأ كان مه الترجح هدا أن عالت بالقرآن«رم. 
مغفلبن عبداه يكن ظم الأخيار، داخلاتحت كان لما اياقة هز لأحل لوكان هدا 

ثمصوته، حنن له، الراحلة هز يرى وهو به، ليوسن اخيارأ، ؤيفعله يحكيه 
منهلريكن الراحلة هز من ولوكان فعله، إق الترجيع قنب قراءته. ق ير-؛ع كان يقول؛ 

قال؛بدلك، أحبره فلما الأشعري موس أبي لقراءة ليلة اّتمع وقد ترجيعا. يمن فعل 
وروىتزينا، بصوق ونيته حنته أي ٢ نحبيرارار لك، لحبرته سمعه أتلث، أعلم لوكنت  ٠٠

عبداهقال يقول؛ مليكة أبي ابن سمعت، قال؛ الورد بن عتدالجبار عن سنه ق أبوداود 
قمعتهالهيثة، رث، رجل فإذا بتته، لحل حتن فاتبعناه لباية أبو بتا مر يزيد• أبي ابن 

أبيلأبن فقلت، قال؛ بالمرآزرا يتغن إ من متا لمن ١١يقول؛ ههلق اهلأ رسول سمعتؤ يقول؛ 
،٠استْلاعل ما يحنه قال؛ الصوت؟ حن يكن لر إذا أرأيت محمد أبا يا مليكة؛ 

)صالررة" الكرام ح بالقرآن 'راياهر ؟؛و• الني ^_J، ؛اب، التوحيد، كتاب، ل تعليما البخاري أحرجه ( )١ 
رقمحزبمة)م٦٢ وابن ( ٧٤٩حيان)'آ/ْآرتم وابن ( ٢٠٩٨رقم  ٧٦١والحاكم)ل/ ( ١٤٤١
)؟\ا\\0اوشرحاuرى نح وانفلر: ( ١٣٤٢)رنم uحه وابن ( ١٤٦٨وأبوداود>رةم ( ١٥٥٦

(.٣٩٣التارى)ه^أها(واوويااجضطم)آ/اJة (وء٧٩/٦الووى)
)آ/هي(.(وشرحالووى -٦٨/٩٩٦)(وانذلر:iحاuرى ٧0٢٧الخاري)رنم)أ(أحرحه 

القاريوصية 0( . ٢ ; ١٣)ازري نح واننلر: ( ٧٩٢)رنم وسالم ( ٤٧٥٤ )رنم الخاوي ا-؛م-بم )٣( 
(.١٩٣)ه؟/

امرئj واليهقي ( ١٨•٣ رنم  ٣٨٤)أ/ سلم صحح عك المخرج المني ق أبونمم احرحه )٤( 
نحوانظر: ( ٤٢٦•رقم  ٠٢٦/٢)اكب، ول رقم  ٢٣٠)•١; ( ٤٤٨٤رقم  ١٢/٣)

(.٦٣٢ الحديث،)٢; غربه j والهاية ٢( ٤ ١ ا/ الأحوذي)٠ وتحفة ( ٩٣الباري)\ا 
٢( ٠٨٣٩رقم  ١٢٣٠; )٠ ( ٢٢٥٧رقم  ٥٤امرى)أ/ j والبيهقي ١(  ٤٧١أبوداود)رنم أخرجه )٥( 

jوالطراز ١( ٩  ٠٣رنم  ٠٤٥ والخاق)٣; الاحاد ق الثيياق بكر وأبو ١( ٠ ٢ ٥ المغرى)رنم ول 
الكير)ه/؛مرةم؛اه؛(.



الكريمالمران هراءة اداب فى ئفادمه 
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4،رأسآشذيلرك يثب المحني ؤ قيقول• آية، كل عند ويقف قراءته، قويقطع ولكن 
قراءةأن الزهري وذكر خ لإ نثلكيؤهمِمبي ؤ ويقف ؤآلرضآونم4، ؤيقف 
ؤإنالآيات، رووس عق الوقوف الأفضل، هو وهدا آية. اية لكنت، قو اهف رسول 

عندوالوقوف والمقاصد الأغراض نتع إق القراء بعض وذم، يعدها، بما تعالمتج 
الإيمانثعب، ق المهقي ذللت، ذكر وممن أوق، وسنته ه الني هدى واناع انتهائها، 
يرتله ولكن ا. بعل.هار بما تعلمت، ؤإن الأي رؤوس عك الوقوف يرجح فإنه وغيره، 
.، ااص؛احأ٤ حنن يرددها بآية وقام • منها أطول من أطول تكون حتن الررة 
القراءة،كثرة مع الرعة أو القراءة وقلة الترتيل مجن الأفضل ق الناس اختلف، وقد 

الترتيلأن إل وغيرهما عاص وابن عود مابن فدهب قولتن: عك أفضل؟ أيهما 
القولهدا أربابإ واحتج كثرما، مع القراءة سرعة من أفضل القراءة قلة مع والتدبر 

وسيلةوحفظه وتلاوته به، والعمل فيه، والفقه وتدبره، فهمه القراءة من المقمود بأن 
ا.عملا تلاوته فاتخذوا به، ليعمل القرآن نزل ن اللف، بعض قال كما معانيه، إق 

(٠٢٩١ ، ٢٩٠٩رقم  Y0Y/Y)والحاكم ( ٢٩٢٧)رنم والترذي ٤( ٠ • ١ )رنم داود أبو ا-محرجه )١( 
٢١٠١ ا/ ) ا"اأ(والدارثطنى ٩ رقم  ٤١٠٥)٢; وزاسب ( ١٢٢ ٢ رنم ٤ ٤ )Y/ الكرى ي والمهقي 

-Y)وأحد ( ١٠٧رقم  'Y/n ) واكرذي j الدارهطي:ونال الحاكم وصححه ( ١٠١٧)رقم الشماتل
وعون١(  ٩٨)a/الأحوذى وتحفه ( ٢٨٧)ه/القارى ءمالْ وانفلر؛ ثقات، وكلهم صحح إسادْ 

اومود)اا/أأ(وذضاص)ه/مّاأ(.
(.٢١٠٨القدير)0/ مض واننلر: ٢(  ٥٨٧رقم  ٥٢• الإيمان)Y/ نم، j المهقي أخرجه )٢( 
(١٨٩، ١ ٦ ٤ )U/ القارى وعدة ( ٢١٠)U/ ٢( ٤ ٤ )Y/ ^ ٧١تع وانظر: ( ٧١٠١٠)رقم سلم أخرجه )"٦( 

مأآ(وذالأحوذى)أ/ااّا(ومحايرناني)ا/ا-أ(.
الأتار^ ١٠•،ثرح ق والطحاوى ( ٤٨، ٤٧)رقم اللل ومام التهجد ل الديا أبي ابن أخرجه )٤( 

3،والمراثي والتفرض)ا/سإ( البمع أؤم ُوصح j والمتدادى ( ١٧٧واحمد)ه/( ٦٠٤٧/١)
أحمالرواه (: ٢٧١٠)Y/ الزوائد مجمع ق اله؛ثس وقال حن، حدث مذا ونال: ( ١٢١أماليه)ص 

ثقات.ورجاله والزار 
تفيه وجاء ، ٥٥١رحمه الفضل تول همن ، ١١٦أرقم العمل العلم اثضاء ق العدائي الخطيب احرجه )٥( 
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=]إنو\====^==^^=^==^==^^=؛

ظهرعن يحفظوه لر و1ن فيه، بمأ والعاملون يه، العالمون هم القرآن أهل كان ولهذا 
إنامةحروفه أقام ؤإن أهاله من فليس فيه بما يعمل ولر يفهمه ول؛ حفظه من وأما قلب• 

يثمرالذي هو وتدبره، القرآن وفه«إ الأعمال، أفضل الإيمان ولأن قالوات السهم. 
والمؤمنوالفاجر البر فيفعلها توبر، ولا فهم غير من التلاوة مجرد وأما الإيمان، 

رمحهاالرمحانة كمثل القرآن يقرأ• الذي المنافق *ومثل هق• الض تال كما والمنافق، 
طبقا>تاتأرع هذا ق والناس مرء وطعمها طيس، 

الناص.أقفل وهم والإيمان، القرآن أهل 
والإيمان.القرآن عدم من والثانية• 

إيمانا.يون و1ا قرآنا، أوق من الثالثة؛ 
قرآنا.يويت، ول؛ إيمانا أوق من الرابعة• 

فكذللث،إيمان، بلا قرآنا أوق ممن أقفل قرآن بلا إيمانا أوق من أن فكما قالوا؛ 
قالوا؛نندبر، بلا وسرعتها قراءة كثرة أوق ممن أفضل التلاوة ل وفهما نندبرأ أوق من 

بآيةوقام منها، أطول من أطول تكون حتن السورة يرتل كان فإنه قؤ، الني هدي وهذا 
ابن؛حادين( واحتجوا أفضل. القراءة كثرة الشافعي؛ أصحاُب، وقال المباح. حتئ 

والحنةحنة، به فله اس كتاب( من حرفا قرأ ارمن ه اممع رسول قال قال؛ فه معود 
،حرفح،أ وميم حرف، ولأم حرفح، س( ألفولكن حرف، اتره ؤ أقول لا أمثالها، بعشر 

صؤيتتهوا باوامرْ، ياتعروا حرامه، ؤيحرموا حلاله، لحلوا أي ت نال، به؟ انمل يف نل؛ تال(؛ 
عجانه.■sX ؤيتفوا نواب، 

وتحفة( TATU/Y)•القاري عمدة وانفلر؛ ( ٧٩٧)رنم لم وم٥( • ٢٠)رنم الخاري أخرجه )١( 
)ْ/*آله(.(ونضالقاJير  ١٣٤)A/ الأحوذي 

الأوط3، والطراز ( ٢٩٩٣٣رقم \\ A/A)ثسة أبي وابن ( ٢٩١• )رنم الترمدي أخرجه )٢( 
(واJهفى٢٧٦١رنم  ١٩٢^/اإا(والزار ر٠م ٧٦/١A)اعٍر ١ •١-٢•١/١)
 jلشم( ا /Y( والضياء ١  ٩٨٣رنم  ١٣٤) القدس j اكرمذي؛(وتال  ٥٢٣)رقم الأسالء فقائل

(٠ ٢٦٣)أ/ الأحوذي تحفة وانفلر؛ صحتح. حن 
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وذكروا. ركعة ق القرآن قرأ ه عمان بن عثمان ولأن قالوات وصححه[. الترمذي لرواْ 
ثوابإن أن المسألة ق والصواب . القراءة كثرة ق اللف من كثير عن آتارأ 

كمنفالأول! عددآ. أكثر القراءة كثرة وثواب قدرأ، وأرقع أحل والتدبر الترتيل قراءة 
بعددتصدق كمن والثاق• جدأ• نفسية قيمته عدأ أعتق أو عغليمة، بجوهره تصدق 

عنالبخاري صحح وق رحيمة. قيمتهم العبيد من ءاّدأ أعتق أو الدراهم، من كثير 
حدثنامعية! وقال ٠ مدآ، يمد ءاكان فقال! ه الض قراءة عن أنا سألت قال! قتادة 

ليلةق القرآن قرأت وربما القراءة، مرع رحل إن عباس! لابن قلت، قال! جرة أبو 
ذلكأفعل أن من إئ أءجسا واحدة سورة أقرأ لأن عباس! ابن فقال مرتين• أو مرة 

وقال٢. قاJك١ ويعيها أذن؛لث،، تسمع قراءة فاقرأ ولأبل•، فاعلا كنت، فإن تفعل الل>ي 
وأمي،أبي فداك رتل فقال! الصوت حن وكان عود، مابن عق علقمة قرأ إبراهيم! 

٢ ٤٣)Y/ ثسة أبي ابن وأحرجه مدة، أبي إق وءزاْ ( ٤٨)؛/تفسره ق اهف وخمه ممر ابن ذللت، ذكر )١( 
(.٦٤رمحي للمقريزي الوتر كتاب مختصر وانفلرت ( ٨٥٩١رنم 

(٤٠٦٠رثم ٢ ٥ )م/ الك؛رى ق المهني أحرجه ركعة، ق القرآن نرأ اه، رحه الداري نمينا أن ورد )٢( 
الملأء)آ/٧٧(اعلأم وسر ٢( ١ ٩ )A/ الأحوذي تحفة وانفلر: ( ١٢ ١٨٤رغم  TU/r)اسب وق 

٠( ٧ ٥ / ١ ١ ) دمشق مدينة وتارخ 
معالنرح ل واليحاوي ( ٩١٢ ٤ ٦ )رقم الترمذي أحرجه ركعة، ق ثرأالقرآن بن-صر ممد أن وورد 
الأحوذيتحفة وانفلر: ( ٣٣٦)رنم اللل ونام التهجد ق الديا أبي وابن ( riA)\/الأثار 

 /A( وصفه ١١٢ ٩) /T(٧٩الصفوة.)

مرحق اليحاوي أحرجه ركعة، ق القرآن يقرا كان ينهما امحه رصي الزمحر بن  ٠١٤١ب■ أن ايئا ُُرد 
(.٢١٩)A/ الأحوذي تحفة م؛آ(وانذلر: الاثار)ا/ معاق 
قالقرآن ثرأ حنيفة أبا رأيت، قال؛  ٢١٥بن عر مأن ٤( ٠ ١ )٦/ الملأء أيلام مير ق الأمي وذكر 
ركعة.

٥(.٤ T/ )• القاري وعمدة الاري كح وانثلر: ه( • ٤ ه )رنم الممحاري )م(أحرجه 
الإيمانشعب (وق ٤٤٩١رقم \ T/r)( ٣٨٦٧رقم  T<\\/r)الكرى المن j البيهقي احرجه >؛( 

(.)٩;٩٨الباري قح ٢(وانظر: ١  ٥٩رقم ٣٩٢)أ/ 



=0ت
الأنءُ

الدمل،نثر تتئروه ولا الشعر، هد القرآن تيدوا لا عودت مابن وقال، ؛• القرآزر زين فإنه 
وقال. السورة آخر أحدكم هم يكن ولا القلوب، يه وحركوا عجايه، عند وقفوا 

فانهسمعك، لها فاصغ ه ءامزأ آلذئن يتايها ؤ ت يقول الى، سمعت إذا أيفات عبداس 
...عنه ضرف شر أو يه، تؤمر حير 

ؤيهليل، ؛ تارة -٦١ يجهر تارة، الليل صلاة ق بالقراءة ير هإؤ اهللأ رسول وكان 
تارة.وأومهله تارة، وأوله وهوالأكثر، الليل ؤيوترآحر تارة، ؤيخففه تارة، القيام 

تدبرهعك الفكر وم معانيه، إق القلب، نظر تحديق فهو القرآن ق التأمل وأما 
ؤ'كممئ،تعال• اه مال تدبر، ولا فهم بلا تلاوته مجرد لا بإنزاله، المقصود وهو وتعقله، 
ال!تعال وم٢[، ٩ ]ص: ه ولوأآلألتنب ١ ؤكتدكز ؛اينته.،  ijjjJilJمبثزك إليلثف اتزلثة 

ؤءملزتعال؛ وقال [، ٢٤]_uj: ه هلو)ّ؛اأمهالهآ يتدثثونآلمزءان٧أزش هلا أؤ 
لعلخفمعربيا درء'دا حعثئة إثا ؤ تحالت وقال [، ٦٨ه آلمول يدبروأ 

يم'٦\r(وببن٣٩r/rب)jJ(rro٩مث١J٥٤ى)r/ّواون )ا(أخرجه 
•٣(والطراق ١٥٢رقم ١ ٤ ٠ )!/ ( ٨٧٢٤رم  ٢٥٥(وابنأييثب)أ/ ٥٤رقم  ٢٢٥مصور)ا/ 

الحلةق نمم وأبو ( ٦٩)ص العباد أنعال حلق ق والبخاري ( ٨٦٩٥رنم  ١٤■ )؟/ عبر اذ 
الطبقاتق ّعد وابن ( ١٧٢)ا؛/دمشق  OJUتارخ j عساكر وابن )1إ\-س ( ٩٩٨)
(.٩٠(،واظر:تحاUرى)٨ ٨٦/٦>

•٢(والاJLس٤٢ر٠م٣٦>٢/•الشعب اعرى الث؛بمتيفيالمن 
الدرق البوهلي ونال ( ٨٤٣٨رنم  ٣٦١-٣٦•)م/ الفردوس س ق مرفوعا عباص ابن عن 

نفيرهل كير ابن ذكره ينما مرفوعا،  ٠٢عباابن عن واه ند يال*يلمي وأخرج (؛ ٣١٤رم/ المنثور 
(.0٤٣٥إ الثغوي إق وما. موفونا عود مابن عن 

كيرابن ير نفوانظر: ( ٨٤٨رقم  ١٦٦>؛/••٥( رقم  ٢١١)ا/منصور بن معيد أحرجه )٣( 
)أ/ههأ(.

كانتكيف هوفقلت: اه رمول وتر عن عنها اس رصي عائثة مأك نال: تيس أبي بن اه عبد عن )٤( 
أفعالحلق ق البخاري أحرجه جهر. وربما بر كان ربما نالت؛ يجهر؟ أم بالقرآن ير أكان قراءته، 

(.٨٣العثاد()ص 



الكريمالئرآن قراءة اداب يى مقدمة 

٣[•]الزخرف: با ينقلون 
شيءفليس عملا. تلاوته فاتخد.وا له، ويعمل ليتدبر القرآن نزل الحسنت وقال 

ومرالتاملر، ؤإطالة القرآن، تدبر من نجاته إق وأقرب ومعالم معاشه ق للعيد أنفعر 
وعقبحدافيرهما، والشر الخير معالم عك العبد تهللع ٢^١ آياته، معاق عك فيه الفكر 

كنورمفاتح يده ق وتتل أهلهما، ومال ويمرات؛ما وغاياتهما وأمياتهما ءلرقات٠ما 
أركانه،وتومحلد بنيانه، وتشيد قليه، ق الإيمان قواعد وتثبت النافعة، والعلوم عادة ال

اهلعأيام وتريه الأمم، بين وتحضره قلبه، ق والنار والجنة والأحرة الدنيا صورة وتريه 
وصفاتهوأسماءه ذاته وتعرفه وفضله، اهلع عدل وتشهده العبر، مواغ وتبصره فيهم، 

الوصولبعد لسالكيه وما إليه، الموصل وصراؤله يبغضه، وما يحبه وما وأفعاله، 
الأعمالومفدات وصفاتها، النفس وتعرفه وآفاتها، الطريق وقواطع، عليه، والقدوم 

وسيماهم،وأحوالهم وأعمالهم النار، وأهل الجنة أهل طريق وتعرفه وممححاتها، 
فيه،يجتمعون فيما واجتماعهم الخالق، ام وأقالشقاوة، وأهل عادة الأهل، ومراتب، 

فيه.يفترقون فيما وافتراقهم 
من،القرآن محبة فانظر ؛؛، ٧٥١محبة من، غيرك وعند عندك ما تعلم أن أردت، ؤإذا ، ل

المطرب،والغناء الملاهي، أصحاب، التذاذ من، أعفلم بسماعه والتذاذك قلبك،، 
إليه.شيء أح—، وحديثه كلامه كان حبيبا أحج، من، أن المعلوم من، فإنه بسماعهم، 

اوكال.الجواب  ٢٢٣(:١ 







=وأ=
الممسيرعنيي المنير ا)صوء 

Iائي النونال صعيف، معيزت ين يحين وقال ث، الحال مضطرب قيامة أبو أحد! 
،وهمه كثر ممن صالحا شيخا كان المتي! حاتم أبو وقال مناكير، عنده صدوق 

عبدالرحمنين محمد الحفظ سوء ق يثيه كان وقال! الوراق• بمطر اكئان ابن وعلله 

كلامه.انتهن حديثه، إحراج ملم عك رعيب ليق، أتي بن 
يعلمما الضرب هن.ا أحاديث، من ينتقي لأنه حال>يثه، إحراج ق لم معك عيب ولا 

منالمقام هذا ق فغال2ل فيه، غالط أنه يعلم ما الثقة أحاديث، من يطرح كما حففله، أنه 
الحفنل.صيء حديث، حيع صعق، ومن الثقة، حاويثإ حح إحراج عليه استدرك 
وطريقةوأشكاله. حزم بن محمد أبي طريقة والثانية! وأمثاله، الحاكم طريقة فالأوق؛ 

المستعان.واهله الشأن، هدا ألمة طريقة هي لم م
وقحليىب<، بآتبِزءثؤمى 1مأ ؤ ل الني. مع سجد أنه محريرة أبي عن صح وقد 

ّعاأو ستين سست، المدينة هإؤ الّما مقدم بعد أملم إنما وهو آدثمتاه آلش؛نآء دا إؤ 
هريرة،أبي حديثؤ تقديم لتعين الصحة، ق وتقاوما وجه، كل من الحديثان فلوتعارض 

غايةق هريرة أبي وحديث، فكيف عباس، ابن عل حفيت، علم نيادة معه مثيتإ لأنه 
أعلمواه فيه؟ ما الضعف، من فيه عباس ابن وحديث صحته، عل متفق الصحة، 

والجدةالفصل، سجاJات٠ إناُت، ق الثابتة السنة رد والنون! الثامن المثال 

الرحيمعبد بن محمد حدتا السنن! ق داود أبو روى كما الحج، سورة من الأح؛رة 
عنالخض، معيد بن الحارث عن يزيد، بن نافع أ-محرنا ت مريم أبي بن سعيد ثنا الرمح،ت 

القرآن،ق سجدة عشرة خمس أقرأه النيءأن الخاصى• عمروبن عن منير، بن اس عند 

(وض٤٣(واسفياحاهمح،سمف)١/•٤٥٦-٤٥ه
ينم ١٧٤)أ/ ، JlXfrViومنان ( ٢٥٤رنم  ١٣•)٨ التهدب وتماوب ( ٦٩)ص المدد القول 

•آ(وحاتجاينالمم)أ/أآا(ب• ^ا-\(وسص)\/^\وقم 
(١٩٧ّ-١٩٦/٤)٢(انذلر:ءونالخمد)

ئ.أملام  ٣٨٧)٣( 





الممسيرعلن المنير الصوء 

ذكرهالنجم،ا  ١٠ق ممجد أنه هؤ عنه وصح ه، آفقمت ألسةآ، إذا ؤ ق ه الّثي ٌع 
تصعيف وحديث فامحد، برأي السنن هذه فردت اليحاري، 

بخلافبالركؤع، لاقترانه الصلاة محجري فيها الجود الحج آخر أن فهو الرأي أما 
ينمريزآشؤ تعادت قوله يكن لر ولهدا الركؤع، ذكر عن مجرد مها السجود فإن الأود؛ 

بالاتفاق.الجدان مواصع من [ ٤٣عمران: معآلركعمأئه]أل دآرش إربمؤآّخلتى 
تالقاسم ين أزهر ثنا راغ. بن محمد ثنا أبوداولت رواه فما الضعيف الحديث وأما 

قبجد لر M انمي »أن هماس: ابن عن عكرمة، عن الوراق، مطر عن قدامة، أبو ثنا 
أنهمنها وجوه: فساده عد فل.ل الرأي فأما الما.ينة،ا. إل تحول مند المفصل من شيء 

بالنص.مردود 

موضعكونه عن يخرجه لا الموضع، ^ا ق بالجود الركؤع اقتران أن ومنها 
سجدة،كونه عن يخرجه لا الركؤع من أعم هي التي بالعبادة اقترانه أن كما سجدة، 

قبالعبادة قرنه كما بالعبادة، فيها الجود قرن وقد النجم، ق ه سجوده صح وقد 
تاكيدا.إلا يزده لر والركؤع ال>ج، سورة 

تعال:قوله فان الصلاة؛ لجود متناولة القرآن ق المذكورة الجدان أكثر ومنها 
سجودفيه يدحل [. ٦٢لالرءد: ه وكرها طوعا وآلأزؤس آلشمنوت ق من بمجد ش وؤ 

قهو يدخل لا وكتف وأفرضه؟ الجود أجل وهو لا وكيفا قطعا، المصلين 
ذ\)نرب.هوآتجن. ئهلنه لا كلأ ؤ قوله: وق [. ٦٢ؤقا'نحدوأشؤآعتدوأه]ابيم: قوله؛ 
ثم[. ١ • ، ٩ ]الخلق: ق4 صلا إذا يدا أت:تء تش ؤأرئنث،الذى ت مل قال وقد [ ١ ٩ ]العلق: 

همهماه الل.ى هذا يفعل بأن فأمره [ ١٩ؤآمدا،ئه]اللق: دْلعةؤآنجد لا >ؤكلأ قال؛ 
وتقويها.تؤكدها بل سجدة، كونبما تمغ لا السجالة باية الصلاة سجود فارادة عدواممع، 

وأمر.إخبار، نوعان: القران ق الجدان مواضع أن يوضحه 
نسخصوصا، أو عموما له مخلوقاته سجود عن تعال اذئع من خبر فالأخبار 



—امس اكزش ؛ ^١٠اداب فى تميمة ٌمء 

سماعها.أو الجدة ي تلاوة عند -م يتشبه أن استحبابات أو وجوبا والساهع لالتالي 
الأمريكون فكيف وأمر، أمر بض فيه فرق لا وطا الأوق. بطريق الأوامر وآيات 

ته بقولالأمر دون للجود مقتضيا [ ٦٢ه وآعجد.وأ ثي محامحيوأ ؤ ت بقوله 
أحبربمن متشبه إما احد فان[ ٧٧الحج: ] وآتجدوأه امغوأآزهفعوأ ، نا يم 

لهيسن كما الحج، احر ق الجود له يى التقل.يرون وعل به، أمر لما أوممل عنه، 
الحقوالاعتبار الصحح القياس محوي بينهما السنة محوت فلما أولها؛ ق الجود 

واست»ءاءها،الأيات هدْ تلاوة عند عبودية ورسوله ^ ١٥١شرعه الجود وهدا بينهما، 
يوكل.مما آياته يبعض الركؤع واقتران يديه، بين وتدللا لعظمته، وحفوعا إليه، وقربة 
المستعان.واس ؤيوهيه، يضعفه لا ؤيقويه، ذلك 

[٤٣زال وأرشؤ تعاكت فوله وأما 
تديمأن بعينها لامرأة الخلاثكة محول عن حاص حبر لأته سجاJة؛ موصع يكن لر فإنما 

لهاالملائكة قول عن حبر فهو والمجود؛ يالركؤع له وتصل بالقنوت، لربيا العبادة 
سياقغير ذلك فسياق لمريم، ذلك، قالت، الملائكة أن لما تعال اهث من ؤإعلأم ذلك،، 
المجدات.آيات 

قال— عبيد بن الحارث واسمه _ قدامة أبي رواية من فانه الضعيف، ث الحل. وأما 
ليسائي! النوقال بثيء، ليس يحين! وقال الحديث،، هومجضعلرب فهء! أخمل. الإمام 

وقل.قلت،؛ انفرد. إذا به يحتج لا حبان! ابن وقال صعيف،، الأردي! وقال بالقوي، 
لجؤ سجوده سهل. فه، هريرة أبا فإن الإنكإر• موصع دم الحديث هدا عليه أنكر 

للم مذكره ه حاق الدى ياسمّ اقرا وؤ ه ايشمته المآء إدا ؤ ق الفصل 
أبيحبر تقديم لوحبإ هازا قدامة أبي حبر صح لو حتن ،، ١ وسجدصحيحه، 

أعلم.واس علم، زيادة فمعه مثبتإ، لأنه عاليه؛ هريرة 

(.١٢٢-١١٢ / ١٩واكهج.)( UU-Unشرحالووي)ه/وانظر: ( ٥٧٨أحرجهطم)رئم;١( 





مالكريم المزآن ئمدنذ ٌِ'ء 

جود،بالبعضها لتخصيص معنن فلا عبده، إق واصالة تزال لا الاه. نعم أن وهوت 
شكرهافالمتمرة ومتجددة، مستمرة، نوءان1 العم فإن وأبطاله؛ رأي أفسد من وهذا 

وحموعاعليها، قل(ة شكن) الشكر؛ مجود لها شؤع والمجددة والءلاءات، بالعبادايتج 
اممعأفإن أدوائها؛ أكبر من وذلاائ، لها، القس وانبساط العم ئزحة ق وذلا له، 

والذلالخضؤع الداء هدا دواء فكان الأشرين؛ ولا المرحين يعصي، لا سبحانه 
ليسما المقصود هدا تحصيل من الشكر سجود ق وكان العالمين، لرب والانكسار 

Iالحديث، ق كما عباده -بما اهف يخوف التي الآياتا عند جود الهذا ونفلير يرْ، غل 
إكالشمس انكساف رؤية عند . الّك، فنع لقد إ فاسجدوا® اية رأيتم *إدا 

بالحسمعلومة مشاهدة تزل لر تعاق آياته أن ومعلوم ذكره، إك بالفنع وأمر ٢، الملألأ 
الآياتاتحدثه لا ما اهث إق والمنع الرهبة من للنفس يحديث، تجددها ولكن والعمل، 

قالايايت، ، تللكتجدد الكر جود ل اقتضائها ق الحم هذه فتجدي المستمرة، 
عبدالقرآن وترحمان الأمة فقيه ّ ولهذا والصلوات، السجود إل للمنع اقتضائها 

فقال؛لذللث،؟ أنجد لهت فقيل ساجدا، حر ^،^ ١١نلج برنة موت عباس بن  ٠٧٥١
قوالني أزواج ذهاب س أعظم آية وأي فاسجدوا® آية رأيتم إذا  ١١؛<.؛ ٧٥١رسول قال 
محصهو لكان العم تجدد عند جود بالالصوص تأت لر فلو أظهرنا؟ بين من 

الرهبة،عبودية مقتمن الأيات عند الجود أن كما الرغبة، عبودية ومقتضن القياس، 
ولهذاورهبا، رغبا ليدعونه الخيرات ق يسارعون الذين عك ّثحانه اهلأ أش وقد 
وهذهرهبة، الصلاة هذه بأن الاستسقاء وصلاة الكسوف صلاة بين الفقهاء فرق 

بهحاءت ما باكمل وشريعته سنته حاءت س عق وسلامه الاه فصلوات رغبة، صلاة 

وعلأكوستهم الرسل شرائع 

■( ٣٨٩١وممذي)رنم ( ١١٩٧احرجهأبوداود)رذم )١( 
)أ(احرجهسالم)رتمآ'ه(.



الممس؛رض الثشئ الصوء 

دءص
سمسآلسد

١^^،والدواء التام، والشفاء المثاق، والسع القرآن، وأم الكتاب; ،فاتحة 
والخوفوالغم، الهم ويافعة القوة، وحافظة والفلاح، الخن ومفتاح التامة، والرقية 

وجهوعرف دانه، عق تنزيلها وأحسن حقها، وأعطاها مقدارها، عرف لمن والحزن 
كيلك،.كانت، لأحله الذي والمر بما، والتداوي الاستشفاء 

الحم،له فقال لوقته، فبرأ اللدغ، بما رقن ذللثج عق الصحابة بعض وفر ولما 
رفة«رآ،.أبما أدراك )روما 

وماالمورة، هده أمرار عك ، وقفحتن الميرة بور وأعين التوفين،، ساعده ومن 
محاباتوالأفال، والممات، والأسماء الدات، ومعرفة التوحيد، من عليه; ايتملت، 

والتفويضالتوكل وكمال والإلهية، الربوبية توحيد وتجريد والمعاد، والقدر التمع 
كله،الأمر يرجمر ؤإليه كله، للخير وبيده كله، الحمد وله كله، الأمر له من إق 

منكثير عن أغنته الدارين، معادة أصل هي التي الهداية، ء!ال_ؤ ق إليه والافتقار 
الأدوئةدالرمح،•

الغضوبلصراط ومقارنته اليع، إق العيد رجؤع هي التوبة* ١٠كانت، ولما 
تحصلولا المستقيم، الصراؤل إق اهه حداية إلا يحصل لا وذللثج والضالين، عليهم 
وتضمنتهاابلغانتذلام، أحسن الفاتحة فقدانتفلمتهامحورة وتوحيده، إلابإعانته سايته 

لهتصح لا أن علم - ومعرفة وحالأ وشهودا علما س حقها الفاتحة أعهلن فمن تصمن، 
الالمستقيم المرامي إك التامة الهداية فإن اشرح، بالتوبة إلا العبودية عك قراءما 

)ا(صزاداسح"ا.
(.٢٢٠١وملإ)رقإ ( ٠٧٣٦اوخارى)رقا اخرجه )٢( 
مدارجح١. ١٧٩)٣( 





الممسرعلن المير الصوء 

الذيهو والمستعان الوجوه، أكمل عق لكن المهللوب، الممصود تنقمن العبودية 
المهللوب.عق يه يتحان 

تالههالذي هو الإله فإن ربوبيته، معنن من والثال• ألوهيته، معتز من فالأول^ 
وحوئا،وخضوعا، ودلا، وتعظيما، ؤإكراما، ؤإجلألأ، ؤإناية، محبة، اإقالوبت 
مصالحه،إق يهديه ثم حلقه، فيعطيه عبده، يربي الذي هو والرب وتوكلا، ورجاء، 

ماإلهية الباطل، أبهلل سواه ما ربوبية أن فكما هو، إلا رب ولا هو، إلا إله فلا 
٠٠.سواه 

عليهاهوقادر ممن الهداية طلس، ينقمن آلمتتقسلزه آهدثاآلعيرط ؤ ت قوله ثم 
إياها.منعه ثاء ؤإن عبده، أءaلاها ثاء فان بيده، وهى 

لرعاملابه بالحق عالما تعاق اس يجعله لر فمن به، والعمل الحق معرفة والهداية 
الالتي للاهتداء، الوجبة يالهداية التفرد سبحانه فهو الاهتداء، إل سبيل له يكن 

فهذهيه، عاملا له، مؤثرا له، محبا للهل.ى، مريدا العبد جعل وهي عنها، ا يتخلف
إيث،لاؤ فيها* سبحانه قال الش وهي، مرسل، نثي، ولا مقرب مللث، إل لمس، الهداية 
ؤإيكؤ 'عالت قوله مع ا"هتا ]الممص: 4 سدئآة ندى 

والإرشاد،والتعليم الدعوة هداية فهذه [. ٥٢لالث.ورىت ه منتقم مرهر إق ليدي 
وناؤ فيها• تعال قال التير وهي، عليها، انمكن، فاستحبوا شمود بما هدى الش وهي 

[،١١٠لاكو;ة: ه يمموث ئا لهمِ يمثل حى هدنهم إي تعد قوما لتملأ آس ًقاث 
للأهتل.اء،الوجبة الهداية ومنعهم عليهم، حجته به تقوم الذي اليان هدى فهداهم 

الحجةبه تقوم ما ضطخمم حكمته، وهذا فيهم، عدله ظاك بما، هداه من يضل لا ام 
حم•••يليمحا ولا له؛أهل( ليسوا ما ومنعهم عليهم، 

القفاءمراتس، من الرابعة الرتبة هذه إثثاُتؤ عك يلول ما بعض ذكر والقصود 

الطل.شفاء )ا(مآه 



كماومئسثته، ندرته تحت ويحولها المكلفين، لأفعال تعاق اهلم حلق دهم، والقدر، 
وكتابه.علمه تحت، دحلت، 

^١[، ٦٢]الزمر: ه بجت;؛: _، وهوعقحمو ؤآسحئلد،طو ساك؛ قال 
وليسومكناته، وحركاته وأفعاله أعيانه العانرت من شيء عنه يخرج لا محفوفل عام 

فدواللففل له، مخاو3، سواه وما وصماته يدانه الخالق فإنه وصماته، بذاته مخصوصا 

اسمه.من مؤ، داحلة بحانه وصفاته والمخلوق، الخالق بين فرق 
نمصصفة كل عن المنزه كمال، صفة بكل ، الموصوفللإله اسم بحانه اليم فان 
منعنها يصدر وما لأعيانه الخالق وهو وأفعال، أعيان قسمازت والعالر ومثال، 

قدرته،عن ولا علمه، عن منه شيء يخرج فلا ذلك،، بتفاصيل العالر أنه كما الأفعال، 
ومشيته.حلقه عن ولا 

الحاملهو فالمهتدي غيره، عك ؤإيثاره نصيه ْع بالحق العلم هي آوالهداية 
العبد.عك للم نعمة أعفلم وهم، له، المريد بالحؤ، 

صلواتناؤ، وليلة يوم كل المستقيم، الصراحل هداية ناله أن سبحانه أمرنا ولهدا 
حناهرةحركة كل ل اهم يرضي الدى الحل،، معرفة إل محتاج العبد فإن الخص، 

إقثم تلبه، ق إرادته فيجعل الم،، نمد يلهمه من إل فهومحتاج عرفها فإذا وباطة، 
ماكل وأن يعلمه، ما أضعافح أضعافه العبد يجهله ما أن ومعلوم فعله، عل يقدره من 

كلفهومجضعلر منه، كثير عن لعجز ولوأرائه إرادته، عك ه نفتهناوعي لا حق أنه يعلم 
والختقبل.وبالحال بالماضي تتعلؤ، هداية إل ونت، 

اقئمفيشكر الل.اد؛ عل ونع وهل عليه، ه نقممحاسة إل فهومحتاج الماضي أما 
عكويعزم ؤيتغفره مته، تعال اهدٌ إل فتتوب الم،؛ عن فيه جرج أم ؤيتديمه، عليه 

يعود.لا أن 

شاح-يا. ٨٣;١( 



الممسيرعلن المير الصرء 
ا^^=^^===^^=ضتاكه
هوما حكم يعلم أن فيحتاج ونته، ابن فإنه منه، مطالوية فهي الحال، ق الهداية وأما 
حطا؟أم هوصواب هل الأفعال،ت من به متلبس 
الطريق.عك سيره ليكون أظهر، الها>بايه إل فيه فحاحته المتقبل وأما 
إليها.انحطرازا شيء أقو العبد أن طم الهداية شأن هذا كان ؤإذا 
حاجةفأي مهتال.ين كنا إذا إنا وهوت الفاسد، الوال من الناس بعض يورده ما وأن 

عنوأبعده موال ن. أفالحاصل؟ تحصيل إلا ^ا وهل يهاليّا؟إ أن الله أل نأن بنا 
؛حقيقتهاعلما أحاط ولا الهداية معنن يحصل لر صاحبه أن عل دليل وهو الصواب، 
لنا.وأدمها الهداية عك ثبتنا المعنن؛ بان عنه الجواب تكلف، س ، تكلففالذ|لائه ومماها، 

منهاله يحصل لر الن.ى أن علم إليها العبد وحاجة الهواية بحقيقة علما أحاط وس 
متجددة.هداية إل محتاج ومت، كل وأنه له، حصل ما أصعافح 

يخلقأن محتاج وقتإ كل فهو والجوارح، القلوب أفعال حالق تعال واه لاسيما 
الهدايةتمغ الش والصوارف المواع عنه يصرف إ إن تم خاصة، هداية له اه 

مقتضيه،وجود فيه يكفي لا الحكم فان مقصودها، يتم ولر بالهداية يتي لر وتصرفها 
ومنافيه.مانعه عدم من لأبد بل 

موقوفةالتامة ومعادنه إرادية، عملية وقوة ننلرية، علمية قوة قوتان! للإنسان 

والإرادية.العالمية قوتيه استكمال عك 
وصفاته،أسمائه ومعرفة وبارئه، فاطره بمعرفة يكون إنما العالمية القوة واستكمال 

فبهذهءيو-ااب ومعرفة ه نفومعرفة آفاتبا، ومعرفة إليه توصل التي العلريق ومعرفة 
فيها.وأفقههم ما أعرفهم الناس وأعلم العالمية، قوته كمال يحصل الخمسة ، المعارف

عك— سبحانه — حقوقه بمراعاة إلا تحصل لا الإرادية العملة القوة واستكمال 
عليهلمنته وشهودا ومتابعة ؤإحانآ، ونصحا وصدئا، إخلاصا بما والقيام العبد، 

)ل(حلمامم..



مادون أنيا لعلمه الخدمة، يتلك مواجهته من مستحيي فهو حقه، أداء هوق وتقميره 
إلاالقوتض هاتين امحتكمال إق له سيل لا وأنه ذلك،، دون ودون علته، يستحقه 

أوياء®إليه هدى الذي المستقيم؛ المراحل يهديه أن إق مضهلر فهو يمعونته، 
قفيقع العلمية قوته ق ال بقإما الصرامحل، ذاكا عن الخروج يجنبه وأن وخاصته، 
إلاتتم لا ومعادنه الإنسان فآكمال الغضب. له فيوجب العملية قوته ق ؤإما الضلال، 
انتظ-ام.أكمل وانتثلمتها الفاتحة محورة تضمنتها وقد الأمور، هدْ يمجمؤع 

4■'-"ث" مثلكيوم-آلنس آلرضآوجممه|ث وتآسي؛نؤآلحند؛أد قوله؛ فان 
وصفاتهأسمائه ومعرفة تعاق الرب وهومعرفة الأول، الأصل ينقمن ]الفاتحن; 
وأفعاله.

اللع،اسم وهي الحسنن؛ الأسماء أصول هي السورة هدم ق المذكورة والأسماء 
لصمارت<متضمن الرب وامحم الألوهية، لصفالت، متضمن  ٧٧٥١فاسم والرحمن، والرب، 

تدورأسمائه ومعال( والبر، والجود الإحسان لصفات( متضمن الرحمن واسم الربويية، 
عكهاJا.

وأتياإليه، الموصلة الهلريق محرفة يتضمن ه سّثعهمن ؤإيالذ قعد إياك ؤ وقوله! 
عبادته.عل واستعانته ويرضاه، يحثه بما وحده عبادته إلا ليست، 

سعادتهإل له سبيل لا العبد أن بيان يتضمن ي آلمستضلز التهبمرط اهدثا ؤ وقوله! 
له،ربه ببداية إلا الاستقامة إل له سبيل لا وأنه المستقيم، المراؤل عك باستقامته إلا 

إلاالمراحل عك الاستقامة إل له سبيل فلا بمعونته، إلا عثادنه إل له سيل لا كما 
بهداله.

عنالانحراف ءلرj( بيان يتضمن عاتهثزولأ عم1لنعصوب ؤ وقوله! 
هوالدى، الضلال إل انحراف الهلرفين أحن. إل الانحراف وأن المستقيم، المرامحل 

سببهالذي الغضست، إل انحراف الأحر الهلرف إل والانحراف والاعتقاد، العلم فاد 
والعمل.القصد اد ف



s-
الممسسرعلن الشر الصوء 

لدرعل العمة من انمي وحظ نعمة، وآحرها هداية، وأوسطها رحمة، السورة فأول 
ورحمته،نعمته إق كله الأمر فعاد الرحمة، من حظه فدر عق منها وحظه الهداية، من حظه 

إلهيته،موحبايت، من وذللت، منعما، رحيما إلا يكون فلا ربوبيته، لوازم من والرحمة والعمة 
الفاتحةبمعال تحقق فمن المشركون، به وعدل الجاحدون ححد0 ؤإن الحق الإله فهو 

عبوديةعبوديته وصارت، مي_،، بأوفر كماله من فاز فمد وحالأ، وعملا ومعرفة علما 
المستعان.واهف المتعبدين، عوام عن درجتهم ارمعّت، الذين الخاصة، 

ضدان!لهما كان والرحمة، بالهدى هو إنما العين. عك العمة تمام كان ولما 
والغضّت،؟الضلال 

أنعمالن.ين صراؤل يهدينا أن عاويدة مرايت، وليلة يوم كل نسأله أن سبحانه اذلم فأمرنا 
صدوهم عليهم، المغضوب، محلريق ؤيجنينا والرحمة، الهدى أولو وهم عليهم، 

أجعمن ااا.ءاء هدا كان ولهدا المهتدين، صل. هم الضالين وؤلريق المرحومين، 
اكوفيق.وباهف وأوجبه، وأفضله الانءاء، 

—هو)الاستقامة( أهل عليه النأي الصحيح— فالجمع المقدمات<ت ط، عرفتخ إذا 
فوقتعاق الرب، فيومية صاحبه فيشهد الإلهية، توحيد وحمع الربوبية، توحيد ■م 

مميتاولا ماغ، ولا معملي ولا رازق، ولا حالق فلا وحده، عباده أمر يدبر عرشه، 
لريشأ لر وما كان، ثاء فما غيره، وباءلنآ_ ظاهزا _ المملكة لأمر مدبر ولا محيي، ولا 

إلاورقة نقط ولا بمشيثته إلا حادين، يجري ولا بإذنه، إلا ذره تتحرك لا يكن، 
ولاذللت، من أصغر ولا الأرض ق ولا ماوا١تا الق ذرة مثقال عنه يعزب، ولا يعلمه، 

حكمته،واقتضتها مشيثته بما ونفدُت، قدرته، حا وأحاءلتإ علمه، أحصاها إلا أكبر 
الربوبية.توحيد جع فهدا 

را(هياإءا'ة.
)'آ(-اه،اوارجج"ا.



ؤإرادته،اهه، عل وعزمه وهمه قله يجمع أن فهو• الإلهية، توحيد جع وأما 
علإرادته شؤون فتجتمع بحاته، يعبوديته والقيام تعاق، حقه أداء عق وحركاته 

رعي.الالديتى مراده 

منيشهد المد فإن ه نتئيهئ ؤإثاك ئعثد إياك ؤ حقيقة هما الجمعازت هدان 
الحسنن.الأسماء كل لها التي الكمال،، صفات لجمؤح الجامعة الال.ات ب إياك ؤ قوله! 

وعملاوقولا قصدا وباؤلنا، ظاهزا العبادة أنولع جح ه ثعبد ؤ قوله! من يشهد ثم 
الاستعانةأنولع جح 4 نمتيهمل ؤإمحاك ؤ قوله؛ من يشهد تم واسقبالأ. وحالأ 

جع4 ثعتد إياك ؤ مزت ليشهد الربوبية، جع منه فيشهد والتفويض، والتوكل، 
العك.والصفات الحسن الأسماء عل الجامعة الذات >إئاك4 من: ؤيثهد الإلهية. 

الهدايةتله حملت( اجتمعت( إذا مرانت،، عثر ب آندثا ؤ من يشهد ثم 
له.مدركا بالحق عالما فيجعله والبيان، العالم هداية الأولن؛ المرتبة 
ه.ينفقادر فهوغير ؤإلأ عليه، يقدرْ أن الثانية: 
له.مريدا يجعله أن الثالثة: 

ؤفاعلاله يجعله أن الرابعة: 
عليه.به ؤيتمر دللث(، عك يثبته أن الخامة: 
له.المضادة والعوارصى المواع عنه يصرف( أن المادسة: 
الأوقفإن الأوق• من أحص حاصة، هداية نمها العلريق ق يهديه أن المابحة: 

تفصيلا.منازلها وق فيها هداية وهده إجالأ، الهلريق إك هداية 
سيره،ق له مهنالعا فيكون عليه، وينبهه الطريق، ق المقصود يشهد أن الثامنة: 
عنه.بالوسيلة هحتجب( عير ملتفئاإليه، 

صرورة.كل فوق الهداية هذه إق وصرورته فقره يشهده أن التاسعة: 
الغضث(،أهل طريق وهما طريقها، عن المنحرفين الهلريقين يشهده أن العاشرة: 



الممسيرعلن المشر انخبموء 

عنهاعدلوا الذين الضلال أهل وطريق وعنادا، قصدا الحق اتبيع عن عدلوا الذين 
أنبياءحميع عليه واحد طريق ل ه آئنتقينو آلمرط ؤ ثخ يشهد ثم وصلألأ، جهلا 

والصالحين.والشهداء الصديقين من وأتباعهم ورسله، اهف 
فقدالجمع هذا له حصل فمن وأتباعهم، اهللأ رسل علته الذي الجمع م فهذا 

أعلم.واد0ة المستقيم، الصراط إق هدي 
بالمرادالتنعم يه والمقصود والإرادة، المحبة فأصله عمل كل كان إدا 

منالأول المقصود هو فالتنعم ولذته، تنعمه فيه لما يعمل إنما حي فكل الحبوب، 
بغضيكل أولا المقصود المكروه هو والتألم العذاب أن كما حركة، وكل قصد كل 

الفاسد،بالدين ;معنين: آدم بتي من والغللم الجهل وقع ولكن وكف، امتناع وكل 
منالنعيم ففاتهم صده، فيهما فإنما الحقيقة ول النبم، 7ءما طليوا الفاجرة، والدنيا 
منه.هربوا حيث من والعذاب الألر ق ووقعوا وآثروه، طلبوه، حيث 

الأو دينا: بتخدوها أن إما آدم بض حميع يعملها الص الأعمال أن ذلك،: وبيان 
يكونأن ؤإما حق، دين با-ا الدين يكون أن إما دينا يتخذونما والذين دينا، يتخذوما 

باطلا.دJنا 
النعيمأصحاب هم فأهله وعملأ، عالمّأ الحق الال.ون ق هو التام: النعيم فنقول: 

آلتيرطآهدثا ؤ كقوله: مونحع، غير ق كتابه ق تعاق؛ن.لالثح اممع أحبر كما الكامل• 
4آلئافينون؛' عمزولا غيرآلمعصوب اثعمث،عمم مرط-آلذلن آلمسمح»نل)آآ' 

همواوك؟لثح يم من هدى عق ١^^، ؤ بالكتاب: المهتدين المتقين عن وقوله 
هداىائع ُنرن، هدى مى ناييتحفم قإما ؤ وقوله• ْ-ا، تالقرْ؛ ه زآ؛؛ آلتثحوتق 

قنرم فإنا ؤ الأخرى: الأية وق [، ١٢٣
نمرإزآلأبرارثش ؤ ه: ولوق[، ٣٨لاJهم٠: ه بأءؤ)؛ ولا قلا-هزهزمز هو\ئ 

.اغاثت-بمأ'أ-مااا



;سالإجِر=^إ_
هذا.من مملوء والقران [ ١ ٤ ،  ١٣]الأمطار؛ ه آأ H )ر *محّمّ آلفجارإف ؤإن أ)ء(!ا 

أهلووعيد الآحرة، الدار ق التام بالعيم المالح والعمل الهل.ى أهل فوعد 
إقأولهم من الرسل، عليه اتفقت، مما الآحر٠ الدار ق بالثقاء والفجور الضلال 
نافعة.نكتة ههنا تذكر ولكن الكتس،. ونقمته آخرهم، 

منالدنيا ق الإيمان أهل من كشزا بمي-، ما ؤيرى مع بقد الإنسان أن وهي• 
والمال،الرياسة من الدنيا ق والغللمة والفجار الكفار من كثيرا ينال وما الصاب،، 

المؤمنينوأن والفجار، للكفار إلا يكون لا الل.نيا ق النعيم أن فيعتقد ذللث،، وغير 
قليل•الدنيا 3، العيم من حظهم 

عكوالمنافقين للكفار سمتقر الدنيا ق والنصرة العزة أن يعتقد فد وكل.لائ، 
هوللمؤسرتنم ولرسووبِء آليرة وبمب ؤ ت تعاق قوله القرآن ق سمع فإذا المؤمنين، 
ءكت.1_،ؤ وقوله؛ [، ٣١١^]الصافات: لهمآلعئلبونه حغدئا ؤإن ؤ وقوله• ٨■؛، ]المنافقون؛ 

هوأوأوأبون4 ؤ ه؛ ونول٢[، ١ ]الج_اداة: ه ور'نزا اثأ لأعلآن> آس 
أنعق ذللث، حمل بالقرآن، يصدق ممن وهو الآياات،، هذه ونحو [، ١٢٨]الأعراف: 
يغلبونوالمنافقين الكفار نرى فإنا الدنيا أما وقال؛ فقهل، الاحرة الا.ار ق حموله 

الحس.بخلاف، يرد لا والقرآن والفلفر، المر لهم ؤيآكون ويفلهرون، فيها، 
الفجرةأو والمنافقين، الكفار حنى من عدو عليه أديل إذا الفلن هن.ا عك ؤيعتمد 
علافد البامحلل صاحب أن فيرى والتقوى، الإيمان أهل من ه نفعند وهو الفلالين، 

الدنياهن،ْ ق الحق فصاحسإ مغلوب، وأنا الحق، عق أنا فيقول؛ الحق، صاحيا عل 
للباؤلل.فيها والدولة مقهور، مغلوب 
قهوا قال؛ والمومتين، للتقين العاقبة حن من تعاق اقلع وعده بما يكر فإذا 
الحق؟وأهل وأحبائه باولياثه هذا تعاق اذلع يفعل ، كيفله؛ قيل ؤإذا فقهل، الاحرة 
ملكهل اهه يفعل قال؛ والصالح، بالحكم تعال اس أفعال يعلل لا ممن كان فإن 

كانؤإن [. ٢٣]الأنساء: ه يتظوتق وهم يمعلت يمثا سئا؛أ لا ؤ يريد ما ويحكم يشاء، ما 



الئمسرعلن المسر الصوء ئ:=

وعلوالآخر0 بثواب عليه بالصبر ليعوصهم هدا تم فعل قال الأفعال، يحلل ممن 
حاب.بغير الأجر ورقية الدرجات، 

وأجوبة،ؤإشكالات ؤإبرادان مباحثات المقام هذا ق تفه مع أحد ولكل 
والجهلوحكمته، وصفاته وأسمائه تعاق باهلع المعرفة من وبقاعته، حاصله با بح

غليانا...استجمعت إذا كالقدر فيها، بما تغل فالقلوب ؛ذللئ،، 

الحامد،هوتكرار الدى وهوالثناء الحمد، من هوأحص ما المنة ق جاء وقد 
كانفإذا به؟«آم، عليكم اس أش الذي الهلهور هذا »u ما:الضقولأهل فول ق كما 

قالصحيح ثم عباده، من ثاء لن حمده يمغ فما متكرر، حمد والثناء عليهم أثتن قد 
قال:من وأما المؤمنون، وعباده وملائكته اس يحمده الذي أنه محمدا ه الض نمية 
أهلحمد بل تعاق، اهه حمد ينال فلا الأرض وأهل المماوات أهل يحمده الذي 

والأرض؛.الموات أهل حمده اصنآ حمده فلما له، الله حمد يعد له والأرهم، المماوات 
يشاءمن، اهن يحمد أن يمتغ لر المحمود عل حاصا تناء الحمد كان فإذا وبالجملة 

•م،الإخبار يقال: أن والمالح الحمد الفرق؛ين، ل فالصواب عليه، بمي كما خلقه من 
فإنؤإرادته، بحبه مقروثا أو ؤإراده حب من مجردا إخثارأ يكون أن إما الغير محامن 

محاسن،■م، إخبار فالحمد الحمد، فهو الثاق كان ؤإن الدح، فهو الأول كان 
الموحبخلاف الإنشاء يتضمن، خبرا كان ولهذا وتعفليمه، ؤإجلاله حثه مع المحمود 

كلامهتفمنر الحمد، لك ربنا قال: أو ه، الحمد قال: إذا فالقام، مجرد، خبر فإنه 
أفرادمن، فرد لكل متضمن، معحيط جامع ياصم تعاق عليه يحمد ما كل ءزا الخبر 

يمتع-بمأّ ٩٣)١( 
حدثسا الثاق: انوصع ق وتال ( ٦٧٢رقم  ٢٩٩/١)( ٥٥٥رقم الحاكم)ا/مهأ أخرجه )٢( 

٥(٦ المغرى)رنم ق واليهقي را/هأرنممح( صحيحه ق خزبمة وابن لم، مشرط■ عك صحح 
١٢١الكر)A/وق ٣( • ٧• رنم  ١٢٣ الأوط)٣; ذ والطراز ه( ١ ٤ رنم ١ • ٥ الكرى)١; ول 
قالهبمي، ونال ( ٧٣٠رقم الثامن)\إ0\أ ومد ( ١١٠٦٥رنم  ٦٧/١١)( ٧٥٥٥رنم 

وقدتنه.مدلس إمحاق ابن حز،إلأأن وإسادْ الكير ق الطراق )ا/أا')(؛روا0 المجمع 



;سالةهِرت^أ_
_1^،،الرب عليه يحمل كمال كل إثبات وستالزم وذلك والمقدرة، الحققة الحمد 
الحميدوهو شأنه هذا لن إلا بي ولا الوجه هدا عفي، اللفظة هذه تملح لا ولهذا 

فرهمن فره »ه، إلا حقيقته تقوم لا للحما مقارئا المعن هذا كان ولما الجيد، 
للثناء؛مقارنة ومحبة رخاء هو بل مدلوله، بجزء له ير نفوهو والحبة، بالرخئ 

لتضمنهحد ءةيلث والغرائز، العلثائع بناء عل، فعله حاء — أعلم واس — المر ولهذا 
بخلافونحوه ومنم وحذر فهم من وأحق أوفي، والجايا بالهلثانع هو الذي الحب، 

لتجريمدحه فقالوات فعل وزن علا؛ حاء فإنه الدح؛ وهو ذللتا عن؛ الجرد الإّتحار 
ؤ،الثا؛تا الإنشاء وتامل البديعة النكتة هذه فتامل والهلثائع، الغرائز محال من؛ معناه 

ولذلالث،الألفافل؟ هذه تحت، تجده كيف س الحمد وقوللث،ت الحمل، لك، ربنا فوللتات 
الأحبارمن ، ٧١ذكرت ما ومره الحمد، للت، ربنا ولا _، الدح موضعها يقال! لا 

ينقضفهذا قلتاث فإن وتعفليمه، ؤإحلاله ؤإرادته بحثه مقترنا إحبارآ الحموي ؛محاسن 
شيء،يتعافلمه لا تعافي؛ اقلع فإن حلقه؛ من ماء من، تعاق اذنع يحمد أن يمتغ لا إنه نولكم• 

تعفليمعن، نتفك لا الحبة قلت،! عباده؟ من، أحدا يحفلم فكيفا غيره، التعفليم يستحوا ولا 
الذات،، ٧٧حمائهح، تقتضيه ما بحمثج ذات كل إفي، يفاف ولكن؛ للمحبوب، ؤإحلأل 

وتعزيرهتوقيره تستلزم الرسول محبة وكذللتا وتعظيمه، إحلاله تستلزم لربه العبد فمحبة 
العدل.وملوك والعالماء الوالدين، محبة وظللأؤ ؤإحلاله، 
ؤإلقاءبذكره والتتويه إياه ؤإكرامه لعبده إعزازه تستلزم فإنها عبده الرب محبة وأما 
صمم،لعبده، وحمده محبته ن، ثابت، العنئ، فهذا أوليائه، قلوب ؤ، له والهابة التعغليم 
يسم.نر أو ؤإحلألأ تعفليما 
الماءأهل 3، بذكرهم نوه أن اقتضت، كيف، لرمله سبحانه محبته أن ترمح، ألا 

وثونرهمبمصهم ل( من عل، وغضب غيرهم، ذكر عل، ذكرهم ورفع والأرض، 
والأحرةالدنيا ؤ، كرامته وحعل والأحرة، الدنيا ؤ، الحقويات أنولع به وأحل، ويجلهم، 
وأتباعهم؟وأنصارهم لمحبيهم 



=واً
الممسرعدن اشر الصوء 

خاتمهمعق وثناء تعظيم هي التي بالصلاة، وأولياءه عباده أمر كتف ترى أولا 
وتكريماؤإعرارا لهم تعظيما هذا أفاليبمس وسلامه؟ عاليه  ٨٧١صلوامت، وأفضلهم 
وأمحفرالمعنئ، صبح واستبان والمدح، الحمد بين الفرق ظهر فئد قيل• فإن ؤإكراما؟ 

والمجد؟الثناء وبين بينهما الفرق فما وجهه، 

فندكرللفائدة، تكميلا الفرق نذكر ولكن يصدئه، نحن فيما طورنا تعدينا قد ؤذ•' 
والمجد.والثناء، والمدح، الحمد، أعي؛ الأربعة، المحال لهان.ه جامعا تقسيما 

اءتبارادت،1يلاثة له الغير محاسن عن الإخبار ت فنقول، 

منواعتبار بالخبر، عنه الإخبار حيسثا من واعتبار به، المخبر حيتا من اعتبار 

المط^ير.حال ا ح

أنإما ؛،،I المخير فان والمجد الحمد، إق التقسيمت ينشا الأول الاعتبار حيث، فمن 
الجمالأوصاف، من أو وتوابعها، والسعة والجلال العظمة أوصاف من يكون 

وهذاالحمد، فهو الثاق كان ؤإن المجد، فهو الأول كان فان وتوابعها، والإحسان 

)أمجدت قولهم فمنه والكثرة، الأتساع معنن عك يدور لغتهم ل د، ج رم لمُل لأن 
ؤإحانهمحيره كثر إذا ماجد فهو الرجل مجد ومنه علما، أوسعها أي: ا ءلما(ل الدابة 

الشاعر:قال الاس إل 

لبليال شمب إذا ل نبيي ماحون تكت، أن

فيهماالنار كثرت، أي . والعقار المرخ واستمجد نار: شجر كل ؤ، قولهم ومنه 

(.٣٩٦)م/ المربف  jUاننر: اه، رحه الأصص ، Jy)١(هدا 
الوفود.أي الورى ثج,ِمع المرخ؛ )٢( 
الزناد.منه يتخذ شجر كسحاب؛ والعقار )٣( 
،٥٤العرب)٢! ولسان ١(  ٤٧)t/ للخطايي الحديث وغريب ( ٤٠٦المحيهل)ص القاموس انفلرت )٤( 

كثيرابن وتفسير ( ١٣١)؛/ البلدان ومعجم ( ٢٥٧)ص الصحاح ومختار ( ٥٨٩)؛/( ٣٩٦
 ;(.٥٨٣)٣



عنالخير فإن والحمد، الثناء إق التقسيم ينشأ شه الخبر اعتبار حيث ومن 
الثناءفان الحمد، فهو يتكرر لر ؤإن الثناء، فهو تكرر فإن لا، أو متكرر إما المحاسن؛ 

ومنهالثوب، ثنيتا ومنه بعض، عق يعفه الشيء ورد العطف، وهو الثني من ماحوذ 
مرة.يعد مرة عليه بمي ٌن لمحاسن مكرر فالمثتن الاسم، ق التثنية 

عنالمخبر فإن والحمد، الملح إق التقسيم ينشأ المخبر حال اعتبار جهة ومن 
فهوالحيج يه اقترن فإن لا، أو ؤإحلأل له حّتا يإحباره يقترن أن إما الغير؛ محاسن 
وميزها.الأمام هده فحمل المدح، فهو ؤإلأ الحمد، 

ألحمدؤ العبد؛ يقول حين قؤ اقئع رمول عنه رواه فيما تعاق، قوله تنزيل تامل نم 
ألنيقال؛ ه آلرخمثنأائحيعثِ م فال؛ فإذا عبدي، حدق الله؛ فيقول ه تTشلمإن رش 

هوفإنه يدلأ، مجدق قال؛ مثلكبمبمحسه ؤ فال؛ فإذا حميم كرر لأنه عبدي- عق 
والجلال.والعظمة وصفه؛المالك 

ولرءيتاث،، فيها تسهر لر عفوا، والفوائد الأسرار ^٥ من إليلثح ماقه ما عك اس فاحمد 
معان،عرائس هي بل مألوفاتك، عن تحصيلها ق تتجرد ولر ومحلته، عن فكرك فيها افر ي

غرمها.وعليه غنمها، لك غيرك، عل ومهرها بأا، التمتع لدة فللث، إليلئح، وتزف عاليك تجل 

م٠ةاصوشفة لآ،داءاوة 

الروحؤإل يل والنفس؛ والشراب الهلعام إق حاجته من أعنلم إليها العبد حاجة 
الك؛،بتز،جمته•

والمنفعةيضره، ما ودفع ينفعه ما جلب إق فقير فهو اهنآ سوى حي كل أن اعلم 
أمرين•ٌن فلابد والعذاب، الألر حنس من والمضرة واللذة العيم، جنس من للحي 

(.٣٩٥لم)رمم مأ-م->؛ه )١( 
->،•٣٠١١)آآ(ههطرض 





[.٣٠]الرعد: مثار_،ب< عنته ؤ تعاق! قوله السائس! 
وث1نممقومحربلائ؛ نتتيلأ إلته 3؛^،ذقؤ؛أ ؤآدغ_آسم ؤ تعاق! قوله الساح؛ 

14JI ^ ٩[.٨، ىا4تاسم; هممحائدهُويلآ
ومحبتهإليه والإنابة لمعرفته الجامعة لعبادته الخلق حلق اهقه أن هدا! يقرر ومما 

شيءولا عيوئم، تقر الاخترة ق وبرؤيته قلوبمم، تْلمئن نذكرْ له، والإخلاص 
إليهمأحب الدنيا ق يعتليهم شيء ولا إليه، الفلر من إليهم أحب الأجرة ق يعتليهم 

لهوتألههم له همادتمم ي إليه وحاجتهم به، ومعرفتهم له، ومحبتهم به، الإيمان من 
الغايةهو ذللث، فان لهم، ورزقه لهم وربوبيته حلقه ق أعفلم بل إليه، كحاجتهم 

ولامتحركين، عاملين يصيرون ولأحلها وبما وفوزهم، معادبمم حا التي المقصودة، 
عنأعرض فمن ؛حالط، ذللث، بدون مرور ولا لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا لهم صلاح 

أعمن.القيامة يوم ؤيحشره صتكا، معينة له فان ريه ذكر 
كانت،ولهذا يشاء. لن ذللئ، دون ما ؤيغفر شيئا، به يشرك لن اس يغفر لا ولهذا 

اه«إلا إله ررلأ كلته الذي الإلهية توحيد وكان \دصح\طم أفضل اه« إلا إله ررلأ 
الأمر-رأس 

منه،لأيد لكن ؤإن وحده، يكفي فلا المخلوقات كل به أقر الذي الربوبية توحيد قاما 
بهيثركوا ولا يعيدوه أن العباد عق ائلأ فحق الألوهيه، توحيد أنكر من عك حجة وهو 

عليهقدموا إدا يكرمهم وأن يعد-يم لا أن دلك فعلوا إذا عليه وحقهم شيئا، 

قال;تمحهااا حنة فاتبعها سيئة عملت ®إدا دالت أوصني رمول يا ت قلت قال؛ فهء ذر أيي فعن )١( 
أخمدأحرجه الخسناتاا أفضل ءاهي نال: اهه؟ إلا إله لا الحنان: أمن ص رمرل يا قلت: 
بهحدث عطية بن شمر إلا ثقات ورحاله أحمل رواه ٨(؛ ١ / ١ )٠ المجع ق الهيثمي وقال ١( ٦ ٩ )ه/ 
(٤٠ ٠ -٧ ٤ ٠ ٦ / القدير)١ فيض وانظر: منهم• أحدا يم ول؛ ذر أبي عن أشياحه عن 

علاذص حق تدري هل معاذ اريا فقال: عفير، له يقال خمار عل أق البي ردف كنت قال؛ ءهٌ معاذ فعن )٢( 
ولايعبدوه أن العباد علن اقنع حق »فإن قال: أعلم، ورسوله اقلأ قالت: اه؟ء عل العباد حز وما عباده؟ 

أبشرأفلا اهف رسول يا فقلت؛ شيتاءا به يشرك لا من يعدب لا أن ايائع علن العباد وحق شيئا• به يشركوا 



التمسرش الميز الصوء ا؟==م 
تاكا^=======^==^ض

أيمافهو ونعيمه، ولذته سروره وبه ومهللويه، العبد محبوب غاية أنه كما وهذا 
ؤإكإلته رم إذا عبده بتوبة ويفرح به، يرضن الذي ومطلوبه عبده من الرب محبوب 
أرضنق ومحرابه ؤلعامه عليها التي راحلته وجد من مح من أعفلم وطاعته عبوديته 
لهفرح لا المد وكذلك يكون، فرح أعفلم وهذا ، منها وأبس فقدها أن يعد مهلكة، 

وعمارةبذكره وطمأنينته عليه ؤإقثاله له وطاعته يه وأنه ريه بوجود فرحه من أعظم 
بهويطمئن إليه العبد ساكن ما اعاسات ق قاليي لقائه، إق والشوق بمعرفته قلبه 

مننؤع له حمل ؤإن - وأحبه غيره عبد ومن سبحانه، اس إلا إليه بالتوجه ويتنعم 
وعطبهومضرته به فماله - بوجوده والسرور والفرح إليه والكون والمودة اللذة 

عذابمبيته ق عذب هو الذي الشهي، الالذيذ المسموم العلعام أكل اد فمن أعفلم 
فيمايته،كمافالالقار:

عذاباالمشيب ق فصار'ت، عذابا، ها لأهلشاب الل كان—ست، ارب م

هيصفون عما رب(آلم،؛ي قستحلنآش لصمدثا أس إلا ءاته فيتمآ ك}؛ و لؤ 
آخرإله فيهما فلوكان الحق، الإله ناله بأن والخاليقة والأرض السماوامت، قوام فإن [، ٢٢

فلوله، مثل ولا له، سمز ولا له شربم،، لا الحق الإله إذ طا، إبجا يكن لر ٥ غير 
الحق،الإله بتأليه صلاحها إذ صلاحها، يه ما بانتفاء الماد كل ديت، لفغيره تألهت، 

وجودهاق تستند أن ؤيتحيل القهار، الواحد الرب إق يامحتتنادها إلا توجد لا أثأا كما 
متساؤيين.إلهين إق وصلاحها بقائها ق تستند أن يستحيل فكذللث، متكافئين، ربين إق 

٣(.٠ لم)رنم وم( ٢٨٥٦ررئم البخاري أحرجه فيتكلوالإ. تبشرهم لا ٠ ت تال الماس؟ به 
لرجل س الرس بء بتوبة فرحا أمحي يقول؛ اه رسول سممت قال؛ ْه* عود مابن عن ( ١، 

أدركهحش فطلها ذهبت وتد ناسيقظ قام وشرابه، طعامه عيها راحلمه معه مهلكة، دؤية أرض 
صاعدءلممويتط،علن رأسه فوضع أمومت،■ حنن فأنام فيه، كنت، الذي مكان إلن أرجع فال؛ ثم العطس، 
هذامن المؤمن المبد بتوبة فرحا أشد قاس ومحرابه، وطعامه زاده وعالمها راحلته وعتدْ فاستيقظ 
(.٤٢٧٤ لم)رنم وم( ٦٣• ٨ الخارى)رنم أحرجه وزاده" براحلته 



ر=^|_محؤالظمح
قشيئان و4 يشرك لا وحده، اهاازأ يعيد أن إق العبد حاجة أن فاعلم هدات عرف إذا 
قولا له، العمل ق ولا عليه، التوكل ل ولا رجائه، ل ولا خوفه ل ولا محته 

والسجودواكعظيم التدلل ق ولا له، الخضؤع ق ولا له، الذر ق ولا يه، الحلف، 
الحاجةلهذه ليس بل نورها، إق والعين روحه، إك الجد حاجة من أعظم والقرب، 

به.تقاس نظير 

فلاهو، إلا إله لا الذي بإلهها إلا لها صلاح ولا وقلبه، روحه العبد حقيقة فإن 
صلاحولا لقائه، من لها ولابد فملاقيته، إليه كادحة وهي بذكره، إلا الدنيا ل تهلمئن 

اللدامحت،من للعبد حصل ولو لها، ؤإكرامه ورصاه له وعبوديتها بمحبتها إلا لها 

إكشخص ومن نوع، إك نؤع من ينتقل بل ذللث،، له يدم ب حصل ما اه بغير والسرور 
آخر.ونتا ق ولابد يعدب ثم وفت، ي بر-دا ويتنعم شخص، 

يؤذيهفد بل ملذ، ولا له منعم غير به ويلتد به يتنعم الذي ذلك، يكون ما وكثيرا 
يحصلما جنس من بملابسته له يحصل ؤإنما ذللئ،، ؤيمره عنده ووجوده به اتصاله 

وهوصرره، ق وتزيد وتخرقه الجلد تدمي فهي تحكه، الش الأظفار لذة من للجرب 
هوالتع، غير محبة من القلب، به يتعذب ما وهكذا اسة. من حكها ق له لما ذللث، يوثر 

والعاهلالجرب، حلثج لذة عق لذته تزيل لا الحقيقة، ق وألر ومضرة عليه عذاب 
الحجةوله العين، الموفق واقئع وأنفعهما، أرجحهما ؤيوثر الأمرين، بين يوازن 
المابغة.العمة له كما اuلخة 

عين،طرفة وكل دقيقة وكل حالة كل ق منه له لأبد الذي العبد إله أن والمقصود: 
وحاجتهوصرورته فهومعه، كان أينما والذي باطل، سواه ما كل الذي الحق الإله هو 
حاجة،كل من وأعظم صرورة، كل فوق هي بل حاجة، ولا صرورة تشبهها لا إله 

أعلم.واهدٌ [ VI]!^٢; ؤ< اح>لماآلآطترئلم لا ؤ الحنفاء: إمام قال ولهذا 



التسترض اشر الصوء 
=اوىت==^=^===د=====ص

أرجه!عدة من مخلوقة الأرواح أن عق تدل الفاتحة وهي القرآن ق سورة ،أول 
فهورب،ا•العام جلة من والأرواح 4 صم؛ن س آلحمد ؤ ت تعاق قوله أحدهات 

ولوتعينة، م له عابدة فالأرواح 4 نمثبميئح ؤإمحاك ئعثد إياك ؤ تعال• قوله الئال؛ 
-يا.متعانا معبودة لكانت مخلوقة غير كاك 

المتمم.صراحله يهديها أن اله نور-يا، فاحلرها هداية إل فقيرة أتيا اّلث؛ 
ثانوهدا شقية، ومحالة عليها، ومغضوب مرحومة، عليها منعم أما الراح• 
^ا^، لمه اهلع بعون ونحن المخلوق، غير القديم شأن لا الملوك الخربوا.تا 

هدهق ورة الهده تضمنته ما بعض وعك القرآن، وأم الكتاب فاتحة عك بالكلام 
تضمنتهوما والضلال، البيع أهل طواض، جح عك الري• من تضمنته وما 

ومواهبهاوغاياتيا وسائلها بين بالفرق العارفين، ومقامات ائرين ايمنازل من 

ينزللي ولدلاثج دها، ميد ولا مقامها، ورة الهذه غير يقوم لا أنه وبيان وكيياتيا، 
ولأفيالقرآن٠ثلهار٢ابامحفيالتوراةولأفيالإنجيل 

العغليم.العق  ٠٥١إلا؛قوة ولا حول ولا التكلأن، وعليه المستعان واس 
اشتمال،أتم العالية الهلا!ب أمهات عك ١!؛^^، ورة الهده أن ،اعلم ل

بثلاثة— وتعال تبارك — بالمعبود التعريفات عك فاشتمالت< تضمن. أكمل وتضمنتها 
ر)اس،وهى عليها، ومدارها إليها، العليا والصفات الحسنئ الأسماء مرجع أسماء، 

والرحمن®•والرب، 

كتابالروح. ١٨١)١( 
قولا التوراة ق ينزل لر محورة أءامك أن ا>أتحب كعب! بن لأيي قال اشآه رمول أن ه مريرة أبي عن ( ٢) 

يتقرأ ااكم.ا هؤ؛ اه رسول قال اس، رسول يا نعم قال؛  ١١مثلها؟ الفرقان ق ولا الربور ل ولا الإنجل 
قدلا التوراة ق أنزلت ما بيادْ نفي اروالاJي قوت اه رسول فقال القرآن، أم فقرأ نال؛ الصلاة؟١٠ 
أحرجهأءطتهأا الن.ى العثلم والقرآن المثاو من سع ؤإتيا مثلها، القرقان ق ولا الزبور j ولا الإنجتل 
(.٤١١١٤١رثم)؟إ الكيرى ق واكاثي صحح، حن حديث، هدا ونال؛ ( ٢٨٧٥)رنم الترمذي 

ااكتن-بما.)■\(يمدارجال



الإلهية،عك مني 4 ثني ؤ)ياك ف والرحمة والربوبية، الإلهية، عك السورة وبنيت 
الرحمة،بصفة المتمم الصراط إق الهداية وطلب الربوبية، عك 4 نمتعتيئ إياك وؤ 

والثناءورحمته، وربوبيته، إلهيته، ق المحمود فهو الثلاثة، الأمور يتضمن والحمد 
لجده.كمالأن والجد 

الربإوتفرد وميئها، حسنها بأعمالهم، العباد وجزاء المعاد، إثبات وتضمنت 
نلكؤ قوله: تحت هدا وكل بالعدل، حآكمه وكون الخلائق، بين ذاك إذ بالحكم تعاق 

عديدة!جهات من النبوات إثبات وتضمنت، . يوم-آلزتنن4 
مايعرفهم لا هملا، سدى عباده يترك أن به يليق فلا الخالين، رئب، كونه أحدها؛ 

الربولهة للربوبية، هضم فهدا فيهما، يفرهم وما ومعادهم معاشهم ق ينفعهم 
إليه.به نمن قدره حق قدره وما به، يليق لا ما إق تعاق 

معرفةإق للعباد سبيل ولا المعبود، المالوه وهو رراس'، اسم من أحدها اكاق؛ 
رمله.ؤلريق من إلا عبادته 

ماتعريفهم وعدم عباده، إهمال تمغ رحمته فإن الرحمن،؛،  ١١اسمه من الثالث،! الموصع 
لإرسالمتضمن أنه عرف حقه ررالرحمن؛؛ اسم أعقلن فمن كمالهم، غاية به ينالون 

الخ_اء،ؤإحراج الكلأ، ؤإنثات الخيث، إنزال تضمنه من أعفلم الكتب،، ؤإنزال الرسل، 
بهتحمل ّ اقتضائها من أعفلم والأرواح، القلوب حياة به تحصل ن الرحمة فاقتصاء 

البهائمحظ الاسم هدا من أدركوا إنما المحجوبون لكن والأشباح، الأبدان حياة 
•ذللث، وراء أمرآ أولوالألثاب، منه وأدرك والدوايبج، 

باعمالهم،فيه الخبال اس يدين الدي اليوم فإنه ؤ ذكر من الراع؛ الموضع 
أحداليعدب اهه كان وما والميئات، العاصي عك ويحاقبهم الخيرات، عك فيثيبهم 

اكواباستحق وتهم ، وكتبه يرمله قامّت، إنما والحجة عليه، الحجة إقامة قبل 

لئنُوالد المئمِين بعث ذلك أحل وس اس، من المل.ر إل أحب أحد رولأ قق: اهف رسول قال ففد )١( 
(.١٤ ٩٩)رقم لم وم٧(  ٤١٦)رقم البخاري أحرح4 



الممسرعلن المنير الصوء ،ء^تةءتقّ 
=اك[====^=^^^^==د====خ

الجحيم•إك والفجار النمم، إق الأبرار ومنق ااا"ين، يوم سوق قام وحم والعقاب، 
إلايكون لا تعاق الرب به يعبد ما فإن ه نعبد إياك ؤ قوله! من الخاص! الموضع 

للعقولومعقول فهلري - وحشت، وحبه شكره وهي - وعبادته ويرضاه، بمحبه ما عك 
هذاول وبياتم، برسله إلا معرفته إل مسيل لا به يعبد وما التعبد ؤلريق لكن ليمة، ال

يستحيلكما عنه، تعطل يستحيل العقول، ق تقر مأمر الرمل إرسال أن يبان 
جعلولهدا به، يؤمن ولر المربل، أنكر فقد الرسول أنكر فمن الصاع، عن تعطيله 

به.كفرا برمله الكفر سبحانه الراز< 

البيانهي فالهداية! ه المنممخ ألضبمزط أندنا ؤ قوله! من المادس! الوضع 
إلاوالدلالة اuن إل سيل ولا والدلالة، البيان وهوبعد والإلهام، التوفيق ثم والدلالة، 

وجعلالتوفيق، هداية عليه ترتب، والتعريف، والدلالة البيان حصل فإذا الرسل، جهة من 
فيه.راغبا به راضيا له، مؤثرا وجعله القلبا، ل وتزيينه إليه، وتحبيبه القلّب،، ق الإيمان 

لرما تعريف، متضمنتان وهما حما، إلا الفلاح يحصل لا تقالتان، مهدايتان وهما 
و؛اطنا،ظاهنا لأتباجه مريدين وجعلتا له، ؤإلهامنا ؤإحمالأ، تفصيلا الخق من نعلمه 

ذللث،إدامة يم والعزم، والعمل بالقول الهدى يموجّت، القيام عك لنا القدرة حلق لم 
الوفاة.إل عليه وتثبيتنا لنا 

قولويهللأن ضرورة، كل فوق الدعوة هذه سؤال إل العبد اضطرار يحلم هنا ومن 
أضعاف،الخق من لنا الجهول فإن الهداية؟ أل ن، فكيفمهتدين، كنا إذا يقول! من 

رنقل. لا وما دونه، أو منه أكثر أو نريده، ما مثل وكلأ حاوئا فعله نريال لا وما العلوم، 
الخصر،يفو'.ت، فأمر لتفاصيله، ولا حلتته نعرف، وما كن.للثف، — نريده مما — عليه 

لهالهل.اية سؤال كان الأمور هذه له كملت، فمن التامة، الهل.اية إل محتاجون ونحن 
والالأوامالتثثيت، موال 

هل.ا)ج(.من بأومع ( ٢٦محس)المفتاح عن نقلأ الحث، هن.ا تةا-م ( ١ّ 



طريقإك القيامة يوم الهداية وهي - مراتبها آخر وهي - أخرى مرتة وللهداية 
المستقيم،المحاق صراط إق الدار هده ق هدي فمن إليها، الموصل الصراط وهو الجنة، 
إقالموصل المستقيم الصراط إل هناك هدى كمه، ُه وأنزل اله رمبه أرسل الذي 
ُوايه.ودار جنته 

الدار؛هده ق لعباده الؤه نصه الذي الصراط هذا عل العيد قدم ئبوُت، قدر وعك 
جهنم.مش عك المصوب الصراط عك قل.مه ثبوت يكون 

يمرمن فمنهم الصراط، ذاك عك ميره يكون الصراط؛ هذا عك سيره قدر وعك 
كثييمر من ومنهم كالريح، يمر من ومنهم كالعلرف، يمر من ومنهم كالرق، 
حموا،بممو من ومنهم مشيا، يمشي من ومنهم مما، يعن من ومنهم الركاب، 

النارل الهكدوس ومنهم لم، المالمخدوش ومنهم 
جزاءيالقذة، القذة حد.و هذا، عك سيره من الصراط ذلك، عك سيره العبد فلينظر 

.٩[ • ]المل: ماكثزثنملونه إلا ■تجرسن هل ؤ وفامار 
فإنهاالمستقيم، الصراط هذا عك محيره عن تعوقه الش والشهوات الشبهات ولينظر 
هناكثرت فإن عليه، المرور عن وتعوقه تخطفه الصراط، ذاك بجبي التي الكلاليب 

•[ ٤٦]فصك; ه يطكرللعيسد وماؤ هناك هي فكذلك، وقويت، 

لتمارين "هل قال،• القيامة؟ يوم ربنا نرى هل اه رسول يا قلنا؛ قال؛ فه، الخيري سعيد أبي فعن )١( 
ياقلنا؛ جهنم" ظهري بين فيجعل بالجر، يوتن "نم وب؛ صحوا؟" كانت إذا والغم الثمي روية 

شوكةلها مفلطحة، وحكة وكلاليب حطاطيم، عاليه مزلة، مدحضة  ١١ itJL؛الجسر؟ وما اقيع رصرل 
الختلوكأجاييد وكالرح وكالرقا كالهلرف عليها المؤمن المعدان، لها؛ يقال بنجد تكون ءقيفاء، 

الخسحتا• يحب آخرهم بمر حنن جهنم، نار ل ومكدومحى محدوش وناج لم مفناج والركاب، 
(.١٨٣لم)رنم وماوخاري)رفمهمأتم\( أخرجه الحاJيث، 

(٤٦١،٤١٤/٣()٥٢٨،١٧٥/٢•١()٣،٤٧/١(وضاينكير)١٠/٣سي).
(.٣٦٦القاوير)ا/ وفيض ( ٢١٥الأحوذي)م/ وتحفة ( ١٣٢واكمين،منالأر)ص 



الممسيرعار المسر الصوء اء=^ّ 

شر.كل من والسلامة حير، كل لحصول متضمن الهداية فسؤال 

المستقيم.وهوالمراؤل المؤول، نقس معرفة من الساعت الموصع 
إكوالإيصال الاستقامة، أمور! خمسة تتضمن حتن صراطا الهلريق تكون ولا 

تضمنيخفن ولا للمقصود، طريئا وتعينه عليه، للمارين وسعته والقرب المقصود، 
الحمة.الأٌور لهذْ الهم الصراط 

بينفاصل حهل أقرب هو المستقيم الخل لأن قربه، يتضمن بالاستقامة فوصفه 
ونصبهالمقصود، إق إيصاله تتضمن واستقامته و؛عل.، طال تعؤج وكلما نقطتين، 
بمخالفةووصفه عليهم، المنعم إق ؤإضافته سعته، يستلزم عليه يمر من لجميع 
طريما.تعينه يستلزم والضلال، الغضب، أهل صراط 

ثنياوان ؤ تعاق! كقوله ونصبه، ثرعه الذي هو إذ اهيه، إق يفافط تارة والصراط 

طمر ستقير;أم:;ا مأرط إل وإدلثأاثيدى ؤ وقوله! [، ١٥٣]الأنعام: ه متئقيما تيرطى 
سلوكه،أهل لكوتبمم الفاتحة، ق كما العباد، إق يضاف، وتارة [. ٠٣، ٥٢]الثررى: \إؤه 
عليه.المارون وهم لهم، المنسوب وهو 

والضلال،الغضهبح طائفّتي عن وتمييزهم عليهم، المنحم يكر من الثامن؛ الموصع 
إماالعبد؛ لأن الثلاثة، الأقسام هذه إق يه والعمل الحق معرفة الناس؛حب فانقسم 

أوبموجبه عاملأ يكون أن إما بالحق والعال؛ يه، حاهلأ أو بالحق، عالما يكون أن 
البتة.عنها يخرجون لا الكلفين، أقهام فهده له، مخالما 

النافعبالحالم ه نفزش الذي وهو عليه، المنعم هو به! العامل بالحق فالعالم 
٩[.]الشمس: :ه ركنها؛)تَ:من اهلح مد ؤ المفلح وهو الصالح، والعمل 

الضال،هو يالحق1 والجاهل عاليه. المغضوب هو هواه! التح به والعالم 
العالمعن لضلاله عليه مغضوب والضال العمل، هداية عن صال عليه والغضوب 



بعدبالحق العمل تارك ولكن عليه، مغضوب صال منهما فكل للحمل، الموجب 

وهومتغلفلبه، أحق اليهود كان ههنا ومن يه• وأحق الغضك، يوصف أوق يه معرفته 
انزلأآٍقزأأ\يمآ ان بب! آستوأ بنتما ؤ ت حفهم ق تعال كقوله قهم، حق 

im

بعضؤ عق بعضسّي، يبآءو عباله، من ء نقا من عق قصلدت من آلدم يلميل، ان بنيا آلته 
آسلعنة من \إؤج عتلن متونه د'للئا من ممر ائفآكم هل ئل ؤ تعال! وقال ٩[ • ]\و£وة.' 

عنواصل مكاثا ثؤ ا^1؟^، آلئئوثأ وبن ؤآ-ثئانز آلقزده متؤم وجعل عانه وغضب 
[.٦٠ت ]المائدة ه بيل آلسوآء 

^١٩قوله ق به التماري وصمت، هنا ومن الضلال، باسم أحق بالحقت والجاهل 
منصنوأ هؤمَهن ود؛عوأأهوآء عيرآلحيىولأ دييهتفم ق ثنلوأ آل؛كتدبلأ يثاهل ل ئؤ 

سياقق فالأولن؛ [. ٧٧تالمائاوْت ه وئ( السبيل سوأء عن وصلوأ ًكثءرا واصلوأ فتل 
حبان،ابن وصحيح الترمذي وق الصارى. مع سياقه ق والثانية؛ اليهود، مع الخهلابا 

عليهم،مغضوب ءاليهود هؤ؛ اهو رسول قال قال؛ حاتم بن عدي حدينا هن 
/ل صالون(( والمارى 

وهم- عليهم والمغضوب - واتعه الحق عرف من وهم - عليهم المنعم ذكر فمي 
والموة،الرسالة ثبوت يستلزم ما _ث جهله من وهم — والضالين — هواه واتع عرفه من 

ثبوتأوجبها إنما مة القوهده المشهود، الواير هو ذلك إق الناس انقسام لأن 
لوجوه؛الغضكا فاعل فا وحن. إليه، النعمة وأضافا الرسالة، 
والرحمةوالعدل، الانتقام باب من والغض، والقفل، الخير هي العمة أن منها؛ 

ؤلريقةوهن.ْ وأقواهما، وأممهما الأمرين، أكمل ه نفإق فاضاف الغضسم،، تغاو_ا 

واكوالي)رثم( ٢٣٦رئم \، U)'/Aواتجراقق^)( ٢٩٥٤، ٢٩٥٣اخرجهالترمالى)رئم:١( 
الأحوذىتحفة ل الماركفوري ذللن، ذكر كما الفتح ق حجر ابن الحافظ وحسنه ( ١٠٤٠

.(٢٣١/A)



التمسرض اشئ الصوء 

مؤمنيكقول مقايهما، ق الفاعل وحذف إليه، والنعم المرات إسناد ق القران 
-ا[.^محاث.طشئا4تاض:

اشدهمايبلعا ان نبك فازاد ؤ والتيمينت الجدار ثان ق الخضر قول ومنه! 
^اعييا ان فارين ۶ فينة! الخرق ق وقال [• ٨٢]الكهف؛ ^ كبمرهما ويستخرجا 

[.٨٢]الكهف: ب امرى عن قأولئئو وما ؤ ذلك! يعد قال ثم [، ٧٩،; ٥٠٥١]
[.١٨٧]١^; ه آلتينا«ي1لثاوئ،إلِسالأ5لم لتله لخفم احلط ؤ تعادت قوله وتامل 

حرمتؤ وقوله. ٣[، ]المائدة: ه الخئرير ؤلخم والدم المهثة عليكم حرمت ؤ وقوله. 
[.٢٤]_: د'لظ(4 وزأ؛ ئا محم وأحل > قال! نم [ ٢٣تيفم'أيخ5م'4]اس: 

هيالمطلقة النعمة أن عد دل ما بالنعمة؛ المستقيم الصراؤل لأهل تخصيصه وق 
قالخلق فكل والكافر، المؤمن فعل النعمة! مهللق وأما الدائم، للفلاح الموجبة 

لا؟أم نعمة من الكافر عق _ هل مسالة! ق النزلع فصل وهدا نحمه، 
قالكما والكافر، للمؤمن تكون العمة ومطالق الإيمان، لأهل المعللقة فالعمة 

[،٣٤]إبرامم: هقئاره لفللوم آلإمئن إئ -محصوهآ لأ ذعمث،1ش ثعدوأ ؤإن ؤ تعاق! 
والفاجر،البر عك إحسانه تعاق والرب الإحسان، هي بل الإحسان، جنس من والعمة 

محسنون.هم والدين انفوا فللدين المهللق! الإحسان وأما والكافر. والمؤمن 
بهؤ فمن قيمة من ثكم وما ؤ بالعم المنفرد هو بحانه اهله أن الئاق! الوجه 

ومجرىطريئا فلكونه غيره إل أصيم، ؤإن يه، منفرد هو ما إليه فاصيف، [، ٥٣]الحل: 
ورملهوأنياؤْ ملائكته بل تعال، به يختمن فلا أعدائه! عل الغضت، وأما للنعمة. 

منله! أولياءه بموافقة ررالمغضوب لفظة ق فكان لغضبه، يغضبون وأولياؤه 
قليس ما بيا؛ المنفرد هو وحده، منه الممللمة العمة وأن بالإنعام، تقرئه عل الدلالة 

عليهما،.ررالمنعم لففلة 



٦—مرؤر؟ؤالجقغ 

عاليه،المغضوب بإهانة الإشعار من الغضب فاعل حذف ق إن الثالث،ت الوجه 

والإشادةعليه المنعم إكرام من النعمة، فاعل ذكر ق ليس ما شانه؛ وتصغير وتحقيره 
حيفه.ق ليس ما فيرم، ورفع بذكره، 
أكرمهالذي هذا فقالت؛ قدره، ورفع وشرفه ملك، أكرمه قد من رأيت، فإذا 

هذاقولك،؛ من والتعفليم الثناء ق كان تمناه، ما وأءهلا٥ عليه وخالمر السلء؛لان، 
وأعطن.وئئف1ح عليه وحلع أكرم الذي 

فانوأحصره، لففل باوجز الثلاثة للهلواشخ والجزاء البت، ذكر ق بديعا <ما وتأمل 
الها.ىوهي الصالح، والعمل النافع العلم هي التي بالهداية، إنعامه يتممن عليهم الإنعام 

ولففلالعمة، تمام فهذا والجزاء، الثواب بحن الإنعام كمال ؤيتضمن الحق، ودين 
أمرين؛أيما يتضمن عليهم الغضوب عك غضبه وذكر الأمرين، يتضمن عليهم'؛ ررأنعمت 

والهوان.العياب غاية موجبه الذي بالغضّتإ الجزاء 
بلايغضّتإ أن من وأرأف أرحم فانه سبحانه، غضبه به استحقوا الذي والست، 

الضالينوذكر لضلالهم، مستلزم عليهم الغضت، فكأن ضلال، ولا منهم جناية 
موجمّتاهي التي العقوبة استحق صل من فإن لهم، وعقابه عليهم لغضبه مستلزم 
عليه.اه وغضّب، ضلاله، 

استلزام،أبين والجزاء للست، الثلأيث، الهلواف، من واحد كل وصف، فاستلزم 
أهلق الفاعل ذكر ْع والفصاحة، والبيان الإيجاز غاية ي اقتضاء، أكمل واقتفاه 
الضلال.أهل ق بت، الإق الفعل ؤإساد الغضب،، أهل ق فه وحن، السعادة، 

ررالغضوبفن،كر والضلالة، والغضت، والعمة، الهال،اية بين المقابلة وتامل 

بينيقرن القران، ق كثير وهن،ا عليهم، المتعم الهتل،ين مقابلة ق وررالضالين،، 
والفلاح.١^٠^، وبين والشقاء، الضلال 

٥[،: ٥٠٢٧١]ه واذيذهترأنمملحوتق تيم من هدى \و'إيكظإ ؤ كقوله؛ فاكاق 



الصزئ١—— 
تاكا========^====ذ

إنؤ تعاق• كقوله والأول [. ٨٢ه مهتدون وهم آلأمن اولن؟لفي ؤ وقوله• 
وعقملوبهم عق آس حتم ؤ وقولهت [، ٤٧تاك٠رإ 4 ونمه؛ مائلؤ 1، آلمجرص 

•٧[ لالقر٥ت عداثعفليئزه ولهم غشوأ 1وضأوجب وعق سمعهم 
يمزآتمعهدى مي ياتيتحكم قإما ؤ قوله! ق الأربعة الأمور بين سبحانه جمر وقد 
ومنؤ ثم عادة. والالهدى فهدا [ ١٢٣]طه: 4 يئس ولأ يضبمث قلا هداى 

زنلمِقال نؤ*محآلقينمةأعمكإ;أق' وفثثهُ مبمذة معيقه لثر قإن اعرصعنذًفرى 
وكذ'للف٢^٢قثيسبا ءايئتثا اثئلق كد'ولف قال أؤم؛ يمبمما كنت وقد اعس حشتئى 
والشقاء.الضلال فدكر [ ١٢٦-١ ٢ ٤ ]طه: تنسى4 

متلازمان.والشقاء والض.لأل متلازمان، عادة والفالهدى 

بالإضافة،وتعريئا باللام، تعريئا ت تعرفين أاحرها مفردا المقيم،، ارالصراؤل وذكر 
واحد.صراؤل وأته واحتماصه، تعينه يفيد وذللثج 

كقوله؛ؤيفردها، يجمعها سبحانه فانه والضلال الغض، أهل ؤلرق وأما 
4ث سبيلهعن بكم فتفرق الشبل تئبعوأ ولا فاتبعوه مستميما مرطى هندا ان وؤ 

له.المخالفة ارالمبل« وجع وررسبيله(( ررالصراط(( لففل فوحد [، ١٥٣]الأنام: 
حطثم اض((، مسل ااهل.ا وقال؛ حطا، هؤ اثلص رسول لنا ارحهل مسعودث ابن وقال 
يل*عوإليهُا،ميطان، مميل كل علن ميل، رأهد0 وقال! يساره، وعن يمينه عن حهلوطا 

إمحأقتمرق ثتبعوأآلسل ولا ياثجعوه متثقيما مرني، هنئا وان ؤ ت تعال قوله قرأ ثم 
إلالوصل الهنريق لأن وهدا ، 4 ثققون لعلخفم بهِء وصنكم ذ'لتكم سجيله-، عن 
الطريق،طْ من إلا أحد إليه يصل لا كتبه، به وأنزل رسله به بعثا وهوما واحد، اممع 

الفلآنموارد وق ٧( ٦، رقم  ١٨•ا/ حبان) وابن وصححه ( ٤٣٢ ١ رقم ٣٤٨الحاكم)آ/أحرحه )١( 
تورن وسد ٢(  ٠٢واللارس)رقم ١( ١  ١٧٤ر٠م ٣٤٣/٦والماشفياهمى)( ١١٧٤ )رنم 

والسوزيفيالمة)رقا( ١٦٩٤رقم ١ واوزار)0/ما ( ٤٣٥وأحد)ا/ ( ٩٣٥فيسه)ر؛م 



جؤ11لكقل=^ا
مدوية،عليهم فاللرق باب، كل من واستفتحوا طريق، كل من الناس أتن ولو 

اقلع،إق موصل باه، متصل فإنه الواحد، الءلريق هدا من إلا مغلقة، عليهم والأبواب 
معناهالحمزت قال [. ٤١]الحجر! ب مستقح عؤر يرهث هذا قال ؤ تعاق! اممه قال 

أمرين:يحتمل وهدا مستقيم. إئ صراط 
*عل*أداة فقامت بعض، مقام بعضها الأدوات إقامة باب س أنه به أراد يكون أن 
ُإإا*•مقام 

صراطأي: لم،، البطريق الأشبه وهو المحنن، عل التمسير أراد أنه والثاق: 
ْوصلإئ•

مثلوهذا شيء. عك يعرج لا ؛، طريقه؛ وعليه اه، إك يرجع الحق مجاهد: وقال 
الأية.3، قيل ما أصح وهومن منه، وأبين الحس، قول 

عاليه.والدلالة وتعريفه بيانه عل أي: للوجوب، فيه ااءئ،ا وقيل؛ 
٩[،]النحل: ه آلثبيل قصد آئي وعل ؤ ت وهي النحل، آية ل القولين ننلتر والقولان 

العتل.لالمستقيم وهو - القاصد المثيل أن الحجر: آية ل كالصحيح فيها والصحيح 
الخوي:طفيل قال إليه، ؤيوصل اه، إل -يرجع 
٢تقثن،ر بالرجال ا المنايوصرف يهم علالميل قصد ت—لما، نموا 
الأحرتوقال وصولنا، ؤإليهم عليهم، ممرنا أي: 

اطريمهعينر أو طريمي، ا عليهته ملكواد أتم، نايات المن فه
أداةلا للانتهاء، هي التي ارإدا' أداة به الألين، لكان المعنن هذ.ا أريد لو (؛ ٠٢فإن 

تمرهق والطبري ( ٩٠٢)ص الحم سورة تمر ياب التمر، كتاب ق تعليما اليخاري أخرجه )١( 
القارى)بما/ا-(وانمرالمثور)0/بم7<.وصية )أا/*ام(وانئلر:دحابرى)\ِ/اتم\'ا< 

الشجعان.من كان الفحل، الجاعل الثامر الغنوك، الهلفيل إق لينب الطويل، بحر من الهتا مدا )٢( 
أيوذكرْ وكل.ا ١(  ٥٩قومه)ه/ يرثي الغنوك، ءلفتل إق وءزاْ الرب لسان ف، منظور ابن الهت، وذكر 

(.٧٥الكاسب)ص أدب ثرح ق الجوالقي متمور 



التسترعلن اشر الفوء ^=م 
=ؤلغ[^====^^^^^=====ض

قمل)جآ( إئاث؛م إلئئآ إ0 ؤ قال؛ الوصول أراد لما أنه ترى ألا للوجوب، هي التي  ٠٧٣١٠
ؤوقال; •٧[، تيوست 4 */،جعهم دمّإلءئا ؤ وقال؛ [، ٢٦، ٢٥حسا:بممهتالخاتجت إزعتثا 

4حناثيم عتئا إن يم ؤ الوجوب؛ أراد لما وقال [، ١٠٨تالأنعامت */،جعيزه تيم إل 
قدابة من وما ٠ ؤ وقالت [، ١٧]القيامة: 4 وقزءاثهُ •حمعهُ عليثا إن ؤ وقالت [، ٢٦]الغاشية! 

ذلك؟ونفلائر ٦[، ]هود! 4 رزقها عرآش آلأزمحزي 
عكالصراؤل هذا  ٧٣الساللئ، بكون الإشعار وهو لهليمج، مر  ٠٠٧٣١١أداة ق قل؛ 
٥[،منيم4]اوقرة: هدى اوكألئ،ش ؤ المومين: حق ق قال كما حق، وهو هدى، 
هوه واس ٧[، ٩ ]النمل؛ 4 آلحىآلم؛إن عل إيك آئي عل ؤ I لرسوله وقال 

والهدى،الحق  ٧٣فهو صراطه  ٧٢استقام فمن حق، ودينه حق، وصراطه الحق، 
بديع.مر فإنه فتأمله، ررإل،اا أداة ق ليس ما المعمي هذا  ٧٣ ٠٠٧٣١١أداة ق فاكان 

متعلماالومنر يكون وكيف أيصا، ذلك ق  ٠٠٧٢١١ذكر ق الفاىل.ة فما قلت،؛ فإن 
الهدئ؟وخم، الحق،  ٧٣

إليه،واستقامته عليه، ثباته 0ع والهدى، بالحق وعالوه استعلائه من فيه لما قالت،؛ 
واستقامته.وثبوته علوه سم، يدل ما ررخم،اا بأداة الإتيان ؤ، فكان 

صاحبه،انغماس  ٧٣الدالة  ٠٠ؤ،  ١١بأداة فيه يوق فإنه والريس،، الضلال ؛خلاف، وهذا
وقوله؛[، ٤٥]التوبة! 4 ريبوبِيهرددويكؤ دهمِفي ؤ تعال،؛ كقوله فيه، وتدمه وانقماعه 

ؤ؛ؤ وقوله؛ و"؟[، ]الأنعام! آلظلمنت4 ؤر ؤتكم صعر بئاينتثا كدبوأ آلذئن وؤ 
[.١١•]هود! مربما4 نته شلي ض قإؤم ؤ وقوله؛ [، ٥٤]المؤمنون! حلني4 حى خرييز 

فإن[، ٢٤]سبأ! 4 ممنح صفلؤ أوؤ، هدى لعل وإِدآأوإياءنحم ؤ تعاق؛ قوله وتأمل، 
ثنئتأحد الضلال وطريق الكبير، الحم، إق يصاحبها صاعدة علوا تأحذ الحق طريق، 
سافلين.أمقل ؤ، الكها بهاوية 

قولوهو ثالث،؛ قول [ ٤١]الحجر! مسئقيعر4 عل مرل هندا قان ءأ تعال؛ قوله وؤ، 



[،١٤رثكوتآلمزصاد؛ا< إن ؤ قوله! نظير والوعيد، التهديد عق إنه الكساديت 
ولالك، فائت غير بأنه إعلامه تريد لمن عق، وممرك عق، طريقك كما 

•قال، الدي لإبليس مجيتا فاله فإنه تامله، لن يناسبه ولا هدا، يابن والسياق ، معجز 

الفإنه •٤[ ، ٣٩\-\سم: 4 اشفأنيث  'شيائك إلا 'لأُعدمحأأمح:;ق: ۶3 
علمهم-ل طريق ولا إغوائهم، إك ل مل 

فلامستقم، عليه صراط الإحلاص أن وأحبر التقرير، أتم ذلك غق  ٠٥١فقرر 
سلولا عق، صراط لأنه الصراط، هدا عق هم الدين عبادي عك لك ّلهلان 
فلاباهنم، محفوظ محروس فإنه ساحته، حول الحوم ولا الصراط، هدا إق لإبليس 

هداإق ولينظر التامل، حق المرصع هدا العارف فليتأمل أهله. إق اذم عدو يمحل 
مقصودإق وأقرب، بالأيتين، أليق أيهما الأحرين، القولين وبين بيته ويوازن المعتز، 

لف؟الوأقوال القرآن 
يخفنفلا [ ١٤لالمجر: ه إئ'] لمالمزصاد و0لق إن ؤ بقولهت له الكسائي تنبيه وأما 

لنعق، مستقيم طريق هذا اكهديد؛ ق يقال ولا فتأمله. ودلالة، سباقا بيتهما الفرق 
المتقيم،اهيلأ بصراط مهدد غير فهو مستقيمة، الهدد سبيل ولمت، يملكه، لا 

البتة.القول هذا ستقيم فلا اهلم، عل مستقيمة ليسمن، هوعاليها التي وسبيله 
مجح^^،فالمعنن عاليه، والدلالة استقامته بيان عق أي بالوجوب، فرم من وأما 

يولفولر الدلالة، موصع غير ق حن.ف، لأنه نظر، بالأية الراد هو كونه ل لكن 
صفة،وقع إذا الظرف عامل بخلاف ،، حن-فإذا عليه مجدلولأ ليكون الذكور، ف، الحال 

البتة.يذكر لا إنه حتن معروف، مألوف حذف فإنه 
عقأو نقده، عق أردت،: فلو مألومحا، معروئا الحذف كان عق، درهم له قلت،: فإذا 

الأية،ق القدر بيانه، عق نظير؛ وهو يسغ، لر وحذفتا: ذللث،، ونحو وحففله، وزنه 

.( ٣٣/ ١ اليري)٤ تمر انظر :١( 



الممييرض امحر القرء ا؟=م 
تالأيا==^==^=^خ

وأكبرهما.المعنس وأجل بالمياق، أليق الملف قال الذي أن ْع 
تعاقتقوله نفلير وهما يقول! ه تيمية ين أحمد الدين تقي الإسلام شخ وسمعت 

ثلاثةفهدم تال; [ ١٣، ١٢]_: ه ق والأول ولآءم5 لثا ؤإن رق; للبدئ غنا ن إؤ 
المعنن.هدا ق القرآن ق مواصع 

الوجوب•معنن إلا ه يغمى إذا وآلنل ؤ محورة ق يذكر لر المقرين وأكثر تك• 
الضلال.من الهدى ييان علينا أي؛ 

٠الحجر،ق وذكر كالبغوي، المعنن هذا إلا ااالحلا< سورة ق يل«كر لر من ومنهم 
شيخناواحتار ٠النحلا< سورة ق المعنيين سميهله ق الواحدي وذكر الثلاثة، الأنوال 

الثلاث.المور ق والحسن مجاهد تول 
كماسبحانه، عليه الصراؤل أن يخبر وهو اقلا؛ا، صرامحل هو المستقيم! والصرامحل 

قالقرآن، من موضعين ق وهذا المستقيم، الصراط عك أنه سبحانه ويخبر ذكرنا. 
ممْرغز لل إن بئامء؛آآج ءاخد هو إثُ منت-ابؤ ما ؤ هودت ل قال والمحل• هري، 

ألامحفم احد>هنآ رجفير مثلا وءvزبآث، ؤ الحل; ق وقال [. ٥٦ه\مد' 
هوومنبمثوى هل ياتفم لأ يوجهه أنثنا موله غل وهوًغاأ سء بمدرغق 

١[ ٧٦،; ]١٣ه أق؛، حلمخم م\و'ءؤ غق وهو يامربالعدل 
عككل وهي تعقل، ولا تنهلق ولا تمع، لا التي للأصنام اه صربه مثل فهلءا 
قيرونه فكيف ؤيخدمه، ؤيقيمه ؤيضعه ءاياوْ، يحمله أن إل الصنم يحتاج عائدها، 

صراطعك وهو غي، متكلم، نادر وهو والتوحيد؟ بالعدل يأمر الذي باهه العبادة 
ورحمةوعدل حكمة وفعله وهلوى، ونصح ورشد صدق فقوله وفعاله، نوله ق مستقيم 

ومصلحة.

ذكرومن غيره، المقرين من كثير يذكر إ اددي وهو الأية، ق الأنوال أصح هذا 
تفسيروجعله به، جزم فإنه الغوي، فعل كما بعدم، حكاها ثم الأقوال، عل ندمه غيره 

مستقيم.صراط عك يدلكم الكلبي; وقال قال; ثم الأية، 



الصراطعق سحاته كونه موجب من هي الصراط عق لنا ودلالته قلت؛ 
فلاوأقواله، أفعاله ق المتقيم الصراط عق وهو وقوله، بفعله دلالته فان المستقيم، 

المستقيم.الصراط عق سبحانه إنه قال؛ من قول يناقضى 
مستقيم.صراط وهوعل بالعدل يأمر هورسول وقيل؛ قال؛ 

ورسولهالمستقيم، الصراط عل فالألأ الأول، القول يناقضن لا حق وهذا ت؛،؛ قل
لإماممضرونا الخل يكون هذا وعك وموجه، مقتضاه إلا يفعل ولا يأمر لا فإنه عليه، 

ولإمامحير، ولا هدى عك يقدر لا أبكم، هو الذي الصنم وهو وهاديهم، الكفار 
مستقيم.صراط عك وهو بالعدل، يأمر الذي اهاه رسول وهو الأبرار، 

والقولانالأبرار، ومعبود الكفار لمعبود مضروبا يكون الأول؛ القول وعك 
الأية.من مراد وكلاهما هذا، ذكر وبعضهم هذا، ذكر فبعضهم متلازمان، 

هماس•ابن عن عملية، يرؤيه والكافر، للمؤمن كلاهما وقيل: قال؛ 
عفان،بن وعثمان حمزة يأمر؛العدل، ومن حلفا. بن أبي الأبكم عيناء؛ وقال 
مقلعون.بن وعثمان 

مستقيم،صراط عك اه فإن قبله، القولين يناقضى ولا ;نحتماله، والأية قلت،؛ 
والخبؤعالتاع والكافر وهاديهم، الكفار معبود ذللئؤ؛ وصد رسوله، وأتبلع ورسوله 

وبعضهمالهائي، ذكر وبعضهم الأنولع، أعك ذكر الملف، بعض فيكون والمعبود، 
القرآن.ق كثيرة نفثائر ولذللثه كله، لذللث، متناولة الأية ونكون القابل، الخٌتجسس، ذكر 

صراطعك سبحانه الألأ أن وهو واحدا، معتز إلا تحتمل لا فصريحة هودت آية وأما 
ورثدصدق كلها أقواله فإن مستقيم، صراط عك كان من أحق سبحانه وهو مستقيم، 
كلهاوأفعاله [ ١١٥ؤعاو.لآب<]الآنعام: ؤوم.ث،لكمت،ربلئ،مدقا ؤ وحكمة وءا.ل وهدى 

البتة،أقواله ولا أفعاله ق يدحل لا فالمر وحير، وعدل ورحمة وحكم، مصالح 
الصراطعك هو من أفعال ق يدخل فكيف، المستقيم، الصراط عن الثر لخروج 



التسيرعش المشر الصوء \ء^:تع 
تالآيا=============^=^=دخ

أقوالهوق عنه حرج من أفعال ق يدخل ؤإنما أوأقواله؟ المتمم، 
ليسوالشر بيديك، كله والخير وسعديالث،، ^J_^، ت واللام الصلاة عاليه دعائه وق 

يصعدلا أو إليلث،، به يتقرب، لا والشر بقولهت فره من ير نفإق يلتف، ولا إليلث،اا 
نئ،ح كلها أسماؤه من فان قدرا، وأعفلم وأكبر ذللث،، من أحل المعنن فإن إليك، 

لحوليستحيل وعدل! صدق كلها وأقواله حكم، لكلها وأفعاله كمال، لكلها وأوصافه 
إنؤ ت قوله وبين المعنن هذا بين فْلا؛ق أقواله، أو أوأفعاله أوأوصافه، أسمائه ق الثر 

تىشجخمكقا؛هلصد:أه[.
أي[ ٥٦لمدت وردكُِه نق آش عل توكلت، ق ؤ قوله! ءقسلإتإ هدا ذكر كيف وتأمل 

فإنمني، يمكنكم ولا عل لهلكم يفلا ريكم وهو يضيعني، ولا لمني يفلا ربي، هو 
أنيمكنها لا بيده، دابة كل ناصية فإن مشيئته، بدون شيئا تفعلون لا بيده، نواصيكم 

لها،وتحريكه فيها تصرفه ق فهو هدا، وْع فيها، التصرف، فهو بإذنه، إلا تتحرك 
بحكمةإلا ، ^١٧من يفعل ما يقحل لا مستقيم، صرامحل عك فيها؛ وقدره قضائه ونفوذ 
لأنهعليه، الحمد له ما ذللئ، ق الحكمة من فله عل سلعلكم ولو ومصلحة، وعدل 
فهكذاحكمة. بغير عثتا شينا ينمل ولا يظلم لا متقيم، صراط عك هو من تسليط 
الحكمنفاة الجبرية، والقدرية المجوسية، القدرية معرفة لا باس، الحرفة تكون 

بح\االموفق واه والتعليل، والصالح 
مريداعنه، ناكبون الناس أكنز أمر طالب، المستقيم الصراط طالم، كان ولما 
التفرد،وحشة عك مجبولة والنفوس والعزة، القلة غاية ق فيها مرافقه طريق لملوك 

)ج(.أنواله وق انعاله ق منه حرج من لعله؛ )١( 
الووي)آ/ا،ه(وثرح ( ٤٢٢ابرى)\//ا<و*ا، نح وانثلر: ( ٧٧١الم)رنم أمّح4ُ)٢( 

(.٣٢٧/٢وثرحالزرتال)( ٢٦٧/٩()٤٣٦/٦وذالأحوذى)( ٣٨٠عكمالم)آ/
..)ج( اهووالحجر والنحل هود محورة ق ذكره فيما اليحثا اةلا0 شاء إن محيآق )٣( 



(P=s

الدينهم هم وأنالطريق، هذه ي الرفيق عك بحانه اه نبه يالرفتق، الأنس وعك 
4بجما اوك؟ك وحنن وآلطك0ج وآلتيدآء وآلتيذبمتن مزآمحثن عليم آس ّ ؤ 

[.٦٩]الماء: 

عنليزول عليهم، اقم أنعم الدين وهم له، السالكين الرفيق إق الصراط فامحاف 
ه.جنوبتي زمانه أهل عن تقرئه وحشة الصراط وسلوك للهداية الطالب 

بمخالفةيكترث فلا عليهم، اس أنعم الذين هم الصراط. هدا ق رفيقه أن وليعلم 
عودا.الأكثرين كانوا ؤإن فدرا، الأقلون هم فإنبمم له، عنه الناكين 
ؤإياكالسالكين، لملة تستوحش ولا الحق، بهلريق راعليلثإ ت لف البعض قال كما 

آ.الهاوكين((ر بكثرة تغتر ولا الماطل، وطريق 
حم،اللحاق عق واحرص السابق، الرفيق إك فاننلر تفردك ق استوحشت، وكلما 

قيلث، صاحوا ؤإدا سيئا،  ٧٧٥١من عنلثج يعتوا لن فإنهم سواهم، عمن الطرف وعفى 
وعاقوك.أحن.وك إليهم التفت، متن فانلث، إليهم، تلتفت، فلا سيرك، طريق 

بال.عك متلث، فليكونا مثلين، لدللث، صربح، وقد 
طريقهلأيريدغيرها،فعرضلهفي الصلاة، إق بيته من حرج رجل الأول: المثل 

وتمامحكا،عليه، ورد فوقف، يؤذيه، كلاما عليه فألقن الإنس، شياطين من شيْلان 
حتنالجد، إق الوصول عن ومنعه فقهره، منه، أقوى الإنس شيطان كان فربما 

عنبمهاوسته استغل ولكن الإنس، شيْلان من أقوى الرجل كان وربما الصلاة، فاتته 
فترت،وربما ه، نفق أطمعه إليه الشت، فإن الجماعة، إدراك وكمال الأول، الصم، 

فإنأكثر، أو التفاته بقدر والجمز عي الق زاد وعلم معرفة له كان فإن عزيمته، 
منهعدوه يلغ ب الومتتات أو الصلاة فوُتط ، وحافهوبمل.ده، بما واستغل عنه أعرض 

ثاء.ما 

•قريب بلففل ( ٠٢٤ رنم  ١٣١عياض)آ/ بن الفضل عن الكبير الزهد كتاب ل لبيهقي ١ أحرحه 



امرعلن المحر الخوء ا؟==م 
تاإييإ=====^====^=========ذ

فيضعماإليه التفت به أحس إذا ولكنه الكلب، من سعيا أتي القلي الثازت المثل 
فيأحده.الكلب فيدركه سعيه، 

والتشميرالير عك ؤبمحث التفرد، وحشة يزيل ما الرفيق• هدا ذكر ؤ، أن والقصد 
أيهديتا؛ فيمن اهادبير اراللهم القنوت دعاء ق الفوائد إحدى وهده بهم، للحاق 

ومعهم•لهم رقيما واجعلني الزمرة، هده ي أدخلني 
فدأي بالهداية عاليه أنعم من إق ؤإحانه ينعمه، اليه إل توسل أنه الثانية•' والفائدة 

هدهمن نصيبا ل فاجعل منك، نعمة ذلك وكان هديتا، من عك بالهداية أنعمت 
بإحسانه.اقله إك فهوتوسل عليهم، النعم هزلأم من واحدا واجعلني النعمة، 

عليهم،تصادقت، من حلة ق عك تصادق ت للكريم اتل انيقول، كما ت الثالثة والفائده 
بإحسانك،.شملته من حلة ق إئ وأحسن علته، من حلة ق وعلمني 
أسرن،ونيله ال3لال_،، أجل المستقيم المراؤل إل الهل.اية اهلع سؤاله كان ولما 

عليه،والثناء حمده يديه بين يقدموا أن وأمرهم سؤاله، كيفية عباده اهلع علم الوام-،ت 
إليهتؤمل معللوبهم، إل وسيلتان فهاتان وتوحيدهم، عبوديتهم ذكر ثم وتمجيلأه، 

ّالدعاء معهما يرد يكاد لا الوسئلتان وهاتان بعبوديته، إليه وتوسل وصفاته، ؛أسمائه 
قحبان ابن رواهما اللذين الأعفلم، الاسم حديثي ق الذكورتان الوّيلتان ؤيويدهما 
والترمذي.أحمد والإمام صحيحه، 

ليقول•رجلايدعو، ه النثي سع قال• أيه عن بريدة، بن اممه مد حديث، أحدهمات 
الخيلميللولمالصمد، الأحد أنح،، إلا اهاكيلأإله أنك، ^شهد ^٠١^ ١٠

الذيالأعفلم، باسمه اض سأل، لقد يده، نقي راوالأي فقال أحد® كفوا له يكن ولر يولد، 

)ينمماجه وابن ( ١٧٤٥)رنم اتي والن( ٤٦٤)يقم داكرما>ي ( ١٤٢٥)رنم داود أم أ-مجه )١( 
الترمزي.(وحسنه  ١١٧٨







أسالةخبل=^ا
حدهمن نقص كماله صفات من نقص وكلما أكمل، حمده كان أكثر المحمود كمال 

وكثرتما.صفاته لكمال سواه، يحصيه لا حمدا هلاز| كله الحمل. كان ولهذا بحبها، 
ونعوتالكمال، صفات من له لما عليه، ثناء حلقه من أحد يحصي لا هدا ولأحل 
مواه.يحصيها لا التي الجلال 

البأنما ساحا عنها، الكمال أوصاف سلب، وعابما الكفار، آلهة تعاق اه ذم ولهذا 
التيالجهمية، إله صفة وهذه تضر، ولا تنغ ولا نمل.ي، ولا تتكلم ولا تبصر، ولا تسمع 
كبيزا.علوا والجاهدون الفلالون يقول عما اس تعال إليه، بوها نالأصنام، حا عايبؤ 

ألما ثعثد نقابتJi؛ ؤ لأبيه: محاجته ق إبراهيم. خليله عن حكاية تعاق فقال 
الصفةحذه إبراهيم إله كان فلو [• ٤٢]مريم؛ ه سيئا عتلئؤ يغى ولا يمر ولا يسمع 

شركهْع _ كان لكن عق؟ تنكر ، فكيفالمثابة، آلْ إلهك وأنت آزر• له لقال والمثابة 
بصفاتمقرين — شركهم مع - كانوا قريس كفار وكلءللث، الجهمية. من باه عرف أ- 

حالمه.عق وعلوه سبحانه المانع 
ألمزحوار له'• حندا عجلا حلئهمز بن بمت?ث بن موس قوم وآقد• م تعال؛ وقال 

آ،١٤٨]١^١^ ه ظألمإرئ وْفائوأ آمحدوه سيلا يأد.أ-لم ولا يكنهم ي أش ئروأ 
يهللانعك واستدلال عليهم، إنكار هن،ا ق يكن ز كذللثه سبحانه الخلق إله كان فلو 

عنائه.لايكلم تعاق فاه قيل: فإن بذللثط، الإلهية 
واسطة،بلا إليه منه حجاب، وراء من اه كلمه من فمنهم كلمهم، فئ بك قتل؛ 

الأنبياء.وهم الملكي، رسوله لسان عك اس كله من ومنهم كموسن، 
عنه،رسله بلغته الذي كلامه عليهم فانزل رسله، ألسنة عك الناس سائر اذقع وكلم 

إليكم.بتبليغه وأمرنا به، تكلم الذ.ى التع كلام هذا لهم• وقالوا 
كلهّم؛الرسل رسالة أنكر فقل. متكلما اض كون أنكر من لفح: القال ههنا ومن 

الرسالة.انتمت، كلامه انتفن فإذا عباده، إل به تكلم الذي كلامه تبلغ حقيقتها لأن 





ر=^أ_;سالإامح
وملكه،وغناه صمديته لكمال المتضمن الولد اتخاذ عدم عل ه لتفحمده وكدللئ، 

ولداأممه اتحد مالوأ ؤ تعاق! قال كما ذلك، ينال الولد فاتخاذ له، شيء كل وتعبيد 
[.٦٨]يوض: ق فيآلسمنو'تؤما ما لهُ هوآمحى سبمحنغةُ 
بصفالت،وتوحده والإلهية، بالربوبية تقرئه المتضمن الشريك، عدم عك ه نفوحمل 
أكملموجود كل لكان فلوعدمها له، محريكا فيكون عيره، حا يوصف، لا الم، الكمال 

المعدوم.من أكمل الموجود لأن منه، 
هنفحد كما كمال. لشوت، متضمنا كان إلاإذا بعدم سبحانه ه نفيحمد لا ولهذا 

لتضمننوم، ولا محنة تأحاوْ لا بكونه ه نفوحمد حياته. كمال لتضمنه يمورتا لا بكونه 
قولا الأرض ق ذرة مثقال علمه عن يعزب، لا يانه ه نفوحمد نيوبه• كمال ذللث، 

البأنه ه نفوحمد ؤإحاطته. علمه لكمال أكبر، ولا ذللث، من أصغر ولا الماء، 
يرىعفلمته، لكمال الأبصار، تدركه لا بأنه نفه وحمد ؤإحانه. عدله لكمال أحدا، 

علنا.به يحامحل ولا يعلم أنه كما يدرك، ولا 
يرىلا الشيء كون ؤ، فليس يرى، لا العدم لأن بكمال، ليس الروية نمي فمجرد 

وتعاليهه، نفق لعفلمته إدراكا، ولا رؤية به يحاط لا كونه ق الكمال ؤإنما البتة، كمال 

عالمه.لكمال والنسيان، الغفلة بعدم نفه حمد وكدللث، له. المخلوق إدراك عن 
كمالولتضمثه صا.أْ، لشويت، فلمضادته نفه به اس حمد القرآن ق سلب، فكل 

نفىنفيها وأن الكمال، أوصاف، لثبومتج تابعة الحمد حقيقة أن فعلمت، ضده، بون 
صده.لشورته مستلزم الحمد ونفي لحماره، 
عليها،الخمسة الأسماء دلالة وأما والصفاين،. الأسماء توحيد عك دلالة فهده 

أصلين:عل فمسي والمللث،اا والرحيم، والرحمن، والرب،، رراه، وهي 
منمشتقة فهي كماله، صفايت، عل دالة وتعال بارك ار.بج أسماء أن أحدهما؛ 

معاقلا ألفاظا لوكانت، إذ حنش، ويخللثاكانت، أوصاف، وهي أسماء، فهي الصفايتح، 
الانتقامأسماء وفؤع ولساغ كمال، ولا مدح عك دالة كانتا ولا حنن، تكن لر فيها 



فاغفرلنمي، ظلمت، إق اللهم ت فقال، وبالعكس والإحسان، الرحمة مقام ق والغضب، 
ونحوذللث،.المانع، الضار أنت، فإنلثح أعطي، واللهم الختتمم. أنت، إنلثح 

آلُتئنودروأ ؤ تعاق• قال فيها• الإلحاد أعغلم من الحنن أسمائه معاق ونفي 
[.١٨٠لالأءراف،ت ه يعملون ماكانوا سيجزون اسمثأهِء ق نح يلجل"و>ء

بما،ويوصف، بمصادرها عنها يخبر أن يجز لر ، وأوصافمعان عق تدل لولر ولأبما 
كقولهرسوله، له وأثبتها لنمه، وأثبتها بممادرها، ه نفعن أحبر الألأ لكن 

أسمائه،من ®اضى،، أن فعلم [، ٥٨ران: 
بالقوة.، الموصوفومعناه 

القوةنبوين، فلولا العزة، له من فالعزيز ١[ ٠ ]فاطر؛ ه خميعا شمب' قش ؤ قوله! وكل>للثؤ 
قاعلموأؤ [، ١٦٦]التاء: ب اذرلهُ ؤ قوله؛ وكن،لائؤ عزيزا؟ ولا قويا يم لر له والعزة 

[.٢٥٥]الثرة: ه من بفيء يحيطون ولأ ؤ [، ١ ٤ ]يود؛ 4 آس بعلم أنزل أئنا 
القسعلعنفص ينام، أن له بجعي ولا ينام، لا اه ُ'إن المي عن الصحح وق 
لوالور، حجابه الليل، قبل الهار وعمل الهار، قبل الليل عمل إليه .رفع رفعه، 
الذير JU۵الفاثبت، ، حلقهااأ من بصره إليه انتهز ما وجهه لأحرثتإ'بحامت، كشفه 
®الحمدعنهات اهن رصي عائشة عن اليحاري صحح وق اسمه منه اسس 

إقرراللهم الاستخارة حديث الصحح وق الأصواتاا سمعه سمع الذي هف 
بقدرة,قادر فهو مدرتاكاأ وأستقدرك بعلمك، أستخيرك 

)مما(واوويباج)ما/؛صاّآ؛(وشرحابيي الباري فح وانظر: ١(  ٧٩)رقم مسلم أ-محرحه )١( 
القديررخيص ١( ٨ / )١ ماجه ابن سنن وشرح آ ٢ ٢ ٦ )U/ الأحوذى وتحفة ٢( ٢ ٥ / )١ لم معك 
 ;(.٢٧٧)٢

(١٤٠٨م)ص بصثرا سميعا آس وكان ؤ دعالت اهن؛ قول باب التوحيد، كتاب ق الخاوي أحرجه رى 
١(. ٨٨ماجه)رقم وابن ٣( ٤ ٦ ٠ والساثي)رقم 

(.١١ ٦٢البخاري)رقم أحرجه )٣( 



[١٤٤]الأعراف: ؤبكتنمى؛< يمرسننق آلثاسي عل آصهلميئك ( jJؤ ت لموسن تعاق وقال 
اضرريقول عنه الصحيح ق كما العفلمة، له الذي العفلم وهو بكلام. متكلم فهو 

لليهافكم ؤ الحكم له الذي الحكيم وهو • رداشا؛أ والكبرياء إزاري، العظمة تعالزت 
•[ ١ ٢ ]غام؛ آتنيآلكئيره 

أوعزته، أو قوته، أو دصر0، أو سمعه، أو اس، بحياة حلف لو أنه الملمون وأثع 
منهااشتمنن، الش كماله صفاُت، هذه لأن مكفرة، وكاست، يمينه انعقدت، عفلمّتنه 

عنهيخبر أن يغ ر وصفات معان عك ثملة أسماؤه تكن لر لو وأيقا أسماؤه. 
معالصفات أحكام ثبوت فإن ؤيريد، ؤيقدر ويعلم ؤيرى، يسمع فلا بأفعالها، 

أسماؤهتكن ل؛ فلو وأيئا حكمها. نوت استحال الصفة أصل انتفن فإذا ثبوتيا، 
لمسماهاتوصع لر الش المحضة، كالأعلام حامدة لكانت وأوصاف معان، ذوات 

مكابرةوهذا مدلولأما، بين فرق يكن ولر مواء، كلها فكانت به، قام معنن باعتبار 
محن-وبجت صريحة، 

اسمومعتن البصيرا، مح، ال ٠١اسم ٌّْكن، هو راالقديراا اّم معتن حعل من فإن 
فقدارالماع® اسم معتن هو ))العءلىاا اصم ومعنن ))المنتقم(( اسم معنتئ هو ))التواب(( 

والفطرة.واللغة العقل كابر 

أحدها.هل،ا أنولع، فيها والإلحاد فيها؛ الإلحاد عظم أ من أسمائه معاق ففي 
))ءل.لواI ومجاهل. عباس ابن وقال ألهة، يسموما كما ما، الأوثان مية تالئازإأث 

مناللات فاستقوا ونقصوا، فزادوا أوثامم، حا قسموا عليه، هي عما ائلأتعاق بأّماء 
قنيلجدوث ؤ عباس؛ ابن عن وروي ،• النان«ل من ومناة العزيز، من والعزى اشف، 

انمود)مبمبن)اا/ا'ا(ضاكوير)؛/؛م؛(ّ^ واطر: ( ٢٦٢• ثإ)رقإ أب )١( 
(.٢٧•)أ(1ظر;شراينممر)أ/ 



الممسيرض النير الصوء ،===- 
=ااظ======د^===^^=^==ق

ال٠>عتن*مسسر وهدا ، 'ئ^هاا ا،اس.ط؟هءءه* 

معانيهامن ليس ما ؤإدحال فيها، الصواب عن -ها العدول فيها! الإلحاد وحقيقة 

عككذب فقد ذلك فعل ومن الإلحاد، حقيقة هدا عتها، معانيها حقاتق ؤإحراج فيها، 
إدافإنه تعاق، أصمائه ق المالحد غاية هو أو بالكذب، الإلحاد عباس ابن فمر اس، 

عنبما عدل ئد بعضها، أو حقاهها، عن حا وحرج منها، ليس ما معانيها ل ألحل 
الإلحاد.وهوحقيقة والحق، الصواب 

عنبتحريفها وتعهليالها،وإما معانيها بجحد ؤإما ؤإنكارها، بجحدها إما فالإلحاد! 

لهدهأمحماء بجعلها ؤإما الباطالة، بالتأويلات الحق عن ؤإحراحها الصواب، 
الكون،هدا أسماء جعلوها فإبمم الاتحاد، أهل كإلحاد المصنوعات، الخلوتان 

عقلا،ممدوح امم بكل المن *وهو زعيمهم• هال، حتن ومدمومها، محمودها 
الملحدونيقول عما اض تعاق وعرعار، وشرعا عقلا مدموم اسم وبكل وعرئا، وشرعا 

كب؛نا.^١ 
التيوالصفة الذات عك يدل كما وتعاق تيارك أسمائه من الاسم أن اكال! الأصل 

واللزوم.بالتضمن أخريين دلالتين عليه يدل فانه بالهنابقة، منها اشتق 
الصفة.عن المجردة الذات عك وكن.لك يالتضمن، بمفردها الصفة عل فيدل 

وسمعهالرب ذات عك يدل *السميع* اسم فإن باللزوم، الأحرى الصفة عل ؤيدل 
اّمعل ؤيدل ؛التضمن، وحده مع الوعك وحدها، الذات وعك ؛الخطايقة، 

وصفاته.أمماته ساتر وكذ.لك بالالتزام، الحياة وصفة *الحي* 
منكثير 3، احتلافهم يقع ههنا ومن وعدمه. اللزوم معرفة ل الناس يتفاوت ولكن 
وأنللحياة، لازم الاختياري الفعل أن علم ص فإن والأحكام، والصفات الأمماء 

أثبتالكاملة؛ الحياة لوازم س الكمال سائر وأن الكاملة، للحياة لازم والبصر مع ال

(.٢٧•)ا(اظر:تمراينممر)أ/ 



حقيقةعرف ولا ذلك، لزوم يعرف لر من ينكره ما وأساله وصفاته الرب أسماء من 
صفاته.سائر وكيلك ولوازمها، الحياة 

اسموكذلك، ولوازمها. اهلع عفلمة يعرق لر من ينكرها لوازم له ررالعذليماا اّم فإن 
يكلالعلوالمعللق ارالحل(( اسم لوازم من فإن أممائه، وسائر ررالحكيماا واسم ءالعل(( 
الذار*ثتا،وعلو القهر، وعلو القدر، علو الوجوه! حمح من المهللق العلو فله اعتبار، 

ارالعل((.اسمه لوازم جحد فقد الدائن، علو جحد فمن 
عنالصحح، ق كما شيء، فوقه يكون لا أن لواز٠هت من ااالفلاهر(ا، اسمه وكان.للئ، 

فمنسيء، كل فوق سبحانه هو بل شيءا؛ فوهلث، فليس الظاهر، راوأنت، ه! الّك، 
هو)رالفناهر(( يكون أن يمح ولا راالظاهر(( اسمه لوازم جحد فقد سبحانه فوقيته جحل.. 

لأنالزجاج، فوق والجوهر القفة، فوق الدهت، يقال! كما فقط، القال.ر فوقية له من 
أنيصح فيها،ولأ الفائق من أظهر المفوق يكن قد بل بالفلهور، تتعلق الفوقية هده 

الأمملمقابلة والغلبة، بالقهر ظاهزا سبحانه كان ؤإن فقهل، والغلبة القهر ظهور يكون 
بميء، قبله ليس الذي ررالأول،(( قابل كما سيء، دونه ليس الذي وهو رالباءلنا، ٠ي 

شيء.بعده ليس الذي ارالآحر(( 
بأفعاله،له المقصودة المحمودة الغايات، ثبوت لوازمه من ارالحكيم(( اسم وكذلك، 

لهذاإنكار ذلك، فإنكار الوجوه، أحن عق ؤإيقاعها مواضعها، ق الأشياء ووضعه 
الحنئ.أسمائه سائر وكن.للأ، ولوازمه، الأمم 
والصفاتالحسنن، الأسماء حمح عق دال رراليٌ(( فاسم الأصلان، هزان تقرر إذا 
معله، الإلهية صفات لثبوت المتضمنة إلهيته عق دال فإنه الثلاث،، ؛الدلالات العليا

عنه.أصدائها نفى 

والممد( ٣٦; ١٧)الروي وشرح رى u١نح وانظر: ( ٢٧١٣)رقم سلم أخرجه 
(.٢٦٧المرد>آا/ وعون ه-مه( ١ )إآ/ 





٦=؟؛ؤمحقالْقاقمإ 

علآلرهمنن ؤ ت تعاق كقوله كيرا، الأمم ثبيا العرش عل استواءه يقرن ولهدا 
[،٥٩: jli٠٢٠١١]ه آلئ-ونأن عل ثزآنثوى ؤ ٥[، ]د: ه ;؛T؛■ آتنزئ 1ور<؛ي 

ومعها،قد Jال٠خالوقارrتج، محيط العرش لأن الرحمن، باسم عرسه عل فاستوي 
همى، ؤسعلإت،كر؛ ورحمي ؤ ت تعاق قال كما لهم، واسعة بالخلق محيهلة والرحمة 

ومعتقالصفاين،، بأوسع المخالوقادث، أوسع عك فاستوي [ ١٠٦]١١١^٠١٠-،؛ 
رال،اء' اقلع رمول قال قال؛ ه هريرة أبي حديثا من الصحح، وق سيء• كل رحمته 
تغلج،رحمش إن الرش' علن موصؤع عنده فهو كتاب،، ل كتم، الخلق الم ئضئ 

العرش®علن عنده ررفهو لفذل-ت وق غضي" 
بينوءلابق العرش، عك عنده ووضعه الرحمة، بدكر الكتابح هدا اختماص فتأمل 

علئزأنتوئ ؤ وقوله: ٥[، ]طه: 4 ى عل ؤآلرخمثن ت نوله وبين ذللثج 
معرفةمن عفليم بابح للثؤ يشح [، ٥٩]الفرقان؛ ه ُخبترا ببِء متثن آلرحمنن آنرش 

والتجهم.التعهليل عنلئ، يغلقه لر إن وتعال، تبارك الربج 
والإعزازوالمع، والعطاء والرغ، والخفض والسط، والقبض العدل، وصفاتر 

وهوالدين، بيوم وخمه اااّلائح" باسم أخمن ونحوهاأ والحكم، والقهر، والإذلال، 
ولأنهكاعة، قبله وما الحق، اليوم ولأنه وحده، فيه بالحكم لتفرده بالحيل، الجزاء 
إليه.مراحل الدنيا وأيام الغاية، 

والرحمن"والربق، اراهئ، وهي• الثلاثة، الأسماء  ٠J-٠اوالأمر الخلق ارياُل وتأمل 
وفرقتهم؟الخلق حمعت، وكيف، والعقاب،؟ واكوابق، والأمر، الخلق عنها نثأ ، كيف

الفرق•ولها الجمع، فلها 

علوالديباج ١( ٠ ٠ t/ )٥ القارى عمدة واننلر؛ ( ٢٧٥١)رقم وملم ( ٧٤٠٤الخارك،)رنم أخرجه آ ١ ر 
القديرونفس ( ٣١٨))/ U-0ابن سن وشرح ( ٣٧)i،/•الأحرذى وتحفة ( ٩٧))•/سلم 

(٢٥٩/٢.)



التنسرض اشئ الصزئ 

وخالقه،سيء كل رب فهو المخلوقات، لجمح الجاح الجمع له راالرباآ فاسم 
لله عبد والأرض موات الل من وكل ربومحته، عن شيء يخرج لا عله، والقادر 
وحدهفألهه الإلهية، يصفة وافترقوا الربويية، يصمة فاجتمعوا قهره، وتحت قمته، 

والتوكل،العبادة تنبغي لا الذي هو، إلا إله لا الذي اهف يأنه طوعا له وأقروا العداء، 
له.إلا والخضؤع والت1ل.لل والخشية، والإحيات والإناية والمخ والخوف،، والرجاء 
لموحدين وفرما السعير، ل مشركين فربما فربمتزت وصاروا الناس، افترقا وهنا 

التمح،هي فالإلهية الربوبية- صفة من والفعل- والتدبير والإنجاد والخلمح، الجنة، 
جعتهم.التي هي الريويية أن كما قرنتهم، 

والأمروالثميع، فالدين الريويية. صفة س والفعل! والتديير والإيجاد والخالق 
والمار،والجنة والعقاب يالثواب والجزاء الإلهية. صفة من _ وقيامه مفلهره، — والمهى 

١^،.فة صص 

بربوبيته،وأصلهم وهداهم ووقتهم وآعامم فامرهم؛إلهيته، الدين، يوم وهوملك، 
الأحرى.عن تنفلنج لا الأمور هده س ة واحل. وكل وعدله، بملكه وعاقبهم وأثا-بمم 
لهمنهم فالتأليه عباده، ويين ، ٧٥١بين الذي والس، التعلق، فهي الر'حمةت وأما 

وأنزلرمله، إليهم أرمل ما عباده، وبين سه واصل سبب والرحمة لهم، منه والربوبية 
عليهم،وأنعم وعافاهم رزقهم وما ثوابه، دار أمكنهم وما هداهم، وما كتبه، عليهم 
الرحمة.سببا وبينهم وبينه العبودية، تا ّبوبينه لينهم 

آلمّيعل آلوجمن ؤ ب برحمته عرسه عك استوائه كاقتران برحمته ربوبيته واقتران 
فإن٣[، ٢، : oijuyi]رُبإآشني؛ن!]إ؛!آلرحمننآوحيبّه ؤ لقوله! مطابق ْا ت ]طه ه آنثوى 
فوسعوسمنها، الرحمة شمول أقصن عنها شيء يخرج لا وسمنها؛حيث، الربوبية شمول 

حلقه،عك علوه عك بمل ما للعالمين ربا كونه ق أن مع وربوبيته، برحمتثه شيء كل 
اص،.شاء إن بيانه يأق كما شيء، كل فوق، وكونه 

ماومقتثضاها! مصموثها عك ١^٠،). وإبماع الحمد، ؛عل. الأسماء هل.ه يكر ؤ، فصل 
قمحمود رحمائيته، ق محمود ريوبيته، ق محمود إلهيتثه، ق محمود أنه عك يدل 



بذلكفله محمود، ومالك، محمود، ورحمان محمود، ورب محمود، إله وأته مالكه، 
وكمال،بمفرده، من وكمال، بمفرده، الاسم هذا من كمال الكمال! ام أنحميع 
بالاحر.أحدهما اقتران من 

تاكو;ةته حتكم_ عليز وآقت ؤ ٦[، ^ حميد عئ وآث، ؤ تعاق! نوله ذلان<ث مثال 
صفةوالحمد كمال، صفة قالغتن ٧[ ]الممتحنت: ب غفوررحم و1رثت قدير وآس ؤ [، ١ ١ • 

العلمواقتران كمال، وحكمته كمال، وعلمه أيما، كمال بحمده غناه واقتران كمال، 
كمال،بالمغفرة القدرة واقتران كمال، ومغفرته كمال، وقدرته أيما، كمال بالحكمة 

العلمواقتران ؛ا، ١ ٤ ٩ ه قديرا عفوا اسك١ن قإن ؤ القدرة بعد العفو وكيلك، 
[.١٢و[يمؤوظ'لإلإهلس 

علنالحمد لك، وبحمدك، اللهم ررسحائكج يقولان! اثنان أربعة! العرش وحملة 
علنالحمد لك، وبحمدك، اللهم ررسحانلث، يقولان! واثنان ءالمك،اا بعد حلمالث، 
كلولا قدرة، عن يعفو عفا من كل ولا عفا، قدر من كل غما ٢ ةدرتلأ،اار بعد عفوك 

إكحلم من أزين شء إلت، شيء قرن فما ءالم، حليم كل ولا حليما، يكون علم من 
لدكَمحآممحيإن ؤ رحمة إك عزة ومن حمد، \d ملك ومن قدرة، إك عفو ومن علم، 

٩[.]اكعرا،: ه زآ؛ آلزحم 
إإِدكثغفزلهم وأن عبادك قإيم تعديم إن ۶ المحو! المسح قول كان ههنا ومن 

أتتفإنلئ، لهم تغفر ؤإن يقول• أن من أحن [، ١١٨]الماندة: ه ج[ اذث،آميزآلخكّ»و 
القدرة،كمال وهي عره، عن مغفرتك، مصدر كان لهم غفرُت، إن أي الرحيم، الغفور 

يكون]لا الجال بجرم وجهل عجز عن غفر فمن العلم، كمال وهي حكمة، وعن 

قالشيخ وأبو ( ٣٦)ا/يآمرقمأ الإيمان ثعب، ق واليهقي ^١( / ١ شرم)٩ ق حرير ابن أحرجه ( ١؛ 
اا/أ(واظر:تفراسافى)م/هام(وشرالهر)ي/أبآ(وش؛ررنم  ٩٥٤العفلمة)م/ 

اينئٍر)ا/آلأ0()م/يام()أ/مب(وىلةاكارى)آا/اهآ(.





;سإلكإقلً^ا
محنهممن موس حص ثم بعده، من والستن نوح إك وحيه الأية أول ل مذكر 
الوحيمهللق من أحص له حصل الذي التكليم أن عل يدل وهذا كلمه، بأنه بالأخبار 

ذكرالذي 

لمارفعا ®التكاليماا وهو 'اكلم® مصدر هو الذي الحقيقي بالصدر أكده ثم 
تعريفأو إشارة، أو إلهام، أنه من وغيرهم والمعتزلة والجهمية العطلة يتوهمه 
توهموريي الشبة تحقيق المفيد بالصدر فأكده التكليم، غير بشيء النفسي للمعنن 
الجاز.

الولكن وصل، طريق بأي كلاما الإنسان إق يوصل ما مي تالم'-، الفراءت قال 
فلأن^١^ كالإرادة، الكلام، حقيقة إلا يكن لر بالصدر حققته فإذا بالصدر، تحققه 

مجازلأنه إرادة، يقال! ولا الجدار، أراد ويقال! الإرادة، حقيقة يريدون إرادة، أراد 
كلامه.هذا حقيقة. غير 

هإلءلك اذْلر ابل رن قال ربهُ وكومهُ لييمنتئا موسى جاء ولما ؤ تعاد• وقال 
هواوق فرعون، إق به أرمله الذي الأول التكليم غير التكليم وهذا ؛ا  ١٤٣]١^١٠->: 

اهمن مواعدة عن وكان الألواح، أعملي وفيه الأول، ق لا النفلر، سأل الثاف التكليم 
إذآضزن،ئل1<شيثموى ؤ له! اه قال وفيه مواعئءة، عن يكن لر الأول والتكليم له، 

لف.ال ٤١٢باللئ، بتكليمي أي [ ١ ٤ ٤ ت الأعراق ل ب وبكننمى آلثاميريمرسثلى 
فرب،من، والنجاء بعد، من، فالنداء وناجاه، ناداه، أنه كتابه! ق سبحانه أحبر وقد 

محاجته!ق آدم أبوه له وقال ،، نجاءر أو نداء، فهو الحلقة كبريت، إذا العرب،! تقول 

قوالخف، ( ٤٢٥ )ا■/ الطقات، j سعد وابن، ( ٤٣١ )أ/ اه رمه الثعك، عن، الم ل ص ذكرْ 
والتارخالمرلت j وي والق( ١١٩٢رقم  ٦٤)آ/المامح وآداب، الراوي لأخلاق الجامع 

•"١(.٨/١٥(واين،تلورjاسم)١/•٣()٢٥/٥ص)( ٣٤٢٨)





ماالله عن إليه فيوحي البثري، الرسول إق الملكي الرسول إرسال الثالثف: الوتبة 
لغيرهم.تكون لا يالأنياء، خاصة الثلاث المراتب فهدم إليه، يوصله أن أمره 

عيايابراه رحلأ، البشري للرسول يتمثل فد المالكي الرسول هدا ثم 
ويوحيالملك، فيه يدخل وقد ، عليهار خلق التي صورته عق يراه قد وخ 

لبيناحملت، والثلاثة يقلع، أي ، عنه يفصم ثم يوحيه، ما إليه 
دونوتكون الخاص، الوحي مرتبة دون وهده التحديث، مرتبة 1لو1بحة؛ الوتبة 

قكان راإنه ه' الني قال كما ه، الخهلا١<بإ بن لعمر كانت كما الصديقين، مرتبة 
الخهلاب«لبن فعمر الأمة هده ق يكن فإن مح1فو.أ قبلكم الأمم 

لكائنون بأمم جزم يقول• اهلع رحمه تنمية ابن الدين تمي الإسلام شيخ وسمعت، 
الأمم،أفضل أما مع الشرمحلية، ررإن« ب الأمة! هاأأْ ق وجودهم وعلق قبلنا، الأمم 

يحوجفلم ورسالته، نبيها بكمال عنهم الأمة هده واستعناء إليهم، قبلنا الأمم لاحتياج 
التعليقفهدا منام، ولا كثف، ءاحم_، ولا ملهم، ولا محدث إق بحده الأمة اهقة 

مااه رسول يا نقال؛ يمشي، رجل آتاه إذ للناس باررا يوما هوكان اه رسول أن ه هريرة أيي فعن ( )١ 
عنسأله ثم إلأخوه بالبعث وتزمن ولقائه ورسله وكتبه وملائكته باق0را نومن أن ُلالإي،ان قال. الإيمان؟ 
ليعلمجاء جريل ''محل•؛ ه؛ اه رسول قال الحدين، مائة ول الساعة وعن الإحسان وعن الإسلام 

٩(.ومسلم)رقم ( ٤٧٧٧الخاري)رنم أخرجه دذهم« انس 
أوفونئن ثاب ءكان )ق ثثدل دنا يم ؤ ت نوله فأين عنهات اس رضي لعاتنة نلت، تال; مروق فعن )٢( 

صورته،هي اكي صورته ق المرة هذه أتام ؤإنه ارحل، صورة ق يأتيه كان جبريل ذاك قالتخ: ه أدق 
نال:ه معود بن اهف عبد وعن ( ١٧٧ومسلم)رقم ( ٣٢٣٥)رقم البخاري أخرجه الأفق، فد 

لممأحرجه جناح، ستمائة له صورته، ق جبريل رأى نال: ه، ^تكأرئ نيه ءابمي، من رائ فد لؤ 

*أحيانافقال: الوحي؟ 1ت؛الث، كم، الني ال هشام بن الحارث أن صنها  ٥٥١رض ض )٣( 
محورةمئل ل مللت، دأحتائا وهمته، - وى همي يفصم ثم يلي، وهوأشيم الجرس، صلصلة مثل ق يأتيني 
(.٨٨ا/ النووي)٥ شرح وانثلر؛ (، ٢٣٣٣)رقم مسالم أخرجه مايقول>ا، فآمي ارجل 

(•١٨٣لَاا(ومشاريىالأنوار)صالتحاويث،)ص (وامملر:قو١ءل ٢٣٩٨)أ(أخرجهمسلم)رئم



ش

لقصها.لا واسغنائها الأمة لكمال 
يه.يحدث كما فٍكون يالشيء، وقلبه سرْ ق يحدث هوالذي ت والمحدث 

ومتابعتهصديقيته بكمال استغنن لأنه المحدث، من أكمل والصديق شيخنات قال 
وباطنهوظاهره ومره كله قلبه نلم قد فانه والكشف، والإلهام التحديث عن 

منه.عما به فامتغنن للرمول، 

وافقهفإن الرسول، به حاء ما عق به يحدث ما يعرض المحدث هدا وكان قال! 

التحديث.مرتثة فوق الصديقية مرتبة أن فعلم رده، وإلا قبله، 
عننلي حدتي ٠١والجهالامت، الخيالات، أصحاب، من كثير يقوله ما وأما قال؛ 

قال!فإذا ربه؟ عن أو شيطانه، عن عمن؟ ولكن حدثه، قلبه أن فصحيح ٢ ريي«ر 
كدبط.وذللثه به، حدثه أنه يعلم لر من إق الحال.يثا نيا مكان ربي® عن قلي ارحدثي 
اهلهأعاذه وقد الدهر، من يوما به تفوه ولا ذلالiج، يقول يكن لر الأمة ومحدث قالت 

بنعمر المؤمنين، أمير اهلم أرى ما ررهدا يوما كاتبه كتما يل ذلك،، يقول أن من 
صواباكان فإن الخطاب،، بن عمر رأى ما هذا واكتب،! أمحه، ءلأ، فقال! الخطاب،! 

الكلالة!ق وقال بريء® منه ورموله واس عمر، فمن حطا كان ؤإن اس، فمن 
١اليطان(( ومن فمني حهلآ يكن ؤإن اسأ، فمن صوابا يكن فإن برأيي،، فها ررأقول 

والإباحيوالحلول الاتحادي ترى وأنتج ه الرسول بشهادة المحدث قول فهذا 
إلفانظر ربي®• عن قلبيي ®حييني يقول! والفرية، بالقحة مجاهر السماعي! الشّهلاح، 

عنT■^ لا أنا هال،؛ أنه بعضهم عن يلغنا وقن. ٢(؛ ٢ ٢ )١/ القح ل ١^١٠ رخمه حجر ابن الحاففل هاله )١( 
ذلكلكل، >.م،، عن تلك، عن آخذ أنا نال،آ-؛م؛ وكذا يموت، لا الذتمي الحي عن ؤإنماآخذ الموى، 

قليحد.تتي فقالت منهم باق من وأما ^• ٥٣٤ ١/ )١ الفتح ق الس رخمه وئال، الشرائع، أهل باتفاق، كفر 
الث؛يطان.عن حوثه إنما قليه يكوين، أل، يأمن لا فإنه خْلأ، أشد فإنه ريي،، عن 

قاه رحمه حجر ابن الحاففل إمنادء وصحع ( ٢٠١٣٥رنم ١ ١ ٦ ١/ )٠ الكبرى مننه ق البيهقي أحرجه )٢( 
^^ظر:سراوسر)آ/أا(والإخكامللآمدى)؛/مها-أها(.

(.١٣٧ اوع؛ود)ا</ وءود، ٤( ٦ ١ / كبر)١ وتمرابن ( ٢٨٤تمرالطرمح،)£/ انئلر: )٣( 



تجعلولا حقه، حق ذي كل وأعط والحالين، والقولين والرسن القائلض بين ما 
شيئ1وسووالخالص الزغل 

ؤ؛إل"-تعكمان ونيننن ؤداوُد ؤ ت تعاق اس قال الإفهام. مرتبة |لخ1مسفت ايوتبة 
سليننهعهمننها أ)*'ا(ا بكمهبمم ألعوروعكنا عغم فيه نفشت، إي آلخنث 

وأثّنالكريمين، النبيين ه-دين فدكر [. ٧٩، ٧٨لالأزساءت ه وعلما حكما ءاثثا وعقلا 
المعينة.الواقعة هذه ق بالفهم سليمان وخص والخكم، بالعالم عليهما 

دونء بثي ه اس رصوله خصكم ءهل ت سل وقد - محتالم، أبي بن عل وقال 
كتابه،ق عبدا اهف يؤو< فهتا إلا النسمة، وبرأ الخبة يلق والدي -فقال:»لا، الاس؟« 

الوأن الأسير، وفكالأ الديايت،، وهو العقل، فيها وكان الصحيفة، هذه ق وما 
،.بكافر((ألم م

والفهم١٠عنهما: اهف رصي الأشعري موّن لأبي الخطاب، بن عمر كتاب، وق 
يعرف،قلبه، ق  ٠٧٥١يقل.فه ونور عبده، عل  ٠٥١من نعمة فالقهم إليالث،اا أدل فيما الفهم 

معغيره، يفهمه لا ما النص من فيقهم يعرفه، ولا غيره يدركه لا ما ؤيدرك به، 
معناه.أصل وفهم حفظه ق استوائهما 
تفاوتتوفيه النيويه، الولاية ومنثور الصدفية، عنوان ورسوله  ٥٧٥١عن فالقهم 

ومنعمر، سأله وقل، عباس، ابن فهم إل فانفلر بواحد، ألم، عل حنن العلماء، مراتب، 
ابنحص وما ه والفتح ئصرآش حآء إذا ؤ محورة عن وغيرهم بدر أهل من حضر 

الناري(،وسة ٢٦١/١٢(وام:نياUرى)١٣٧(وب)رنم.٣.٤٧مي

والوارثيي( ٢٠٣٢٤رنم  ١٥٠).ا/( ٢٠١٣٤رنم ).]/ه\\ س ق اوٍهقي أحرجه )٢( 
١(الأساللكر)يمآ. وانفلر: ( ١٣٢٥اوالية)رنم أخار ل وصربزشة ( ١٦، ١٥رنم )؛/آ-.أ 
وصلحزم لأبن والإحكام ( -٧٠١٧دمشق مديته وتارخ ( ٥٧٠)أ/ والحجة 

اللأم)؛/هاا(.





[،١٧! ]_LJcه آئدى عل ؛jT _Jقآتثحتوأ قهدبمهم ثمود زاما ؤ تعاق• وقال 
آحرهدى به يقترن لر إن فإنه موجب، لا شرط وهو والدلالة، البيان بعد هدى فهذا 
والإلهام.التوفيق وهوهدئ الأهتل.اء، كمال، به يحصل إ بعده 

المرئة،المشهودة بالايات وبيان المتلوْ، المسموعة يالآياتا بيان نوعان؛ البيان وهدا 
عنه،رماله به أ-تحرُت، ما وصدق وكماله، وصفا؛ه وأ>امائه اهلع توحيلو عق أدلة وكلاهما 

هدهق التفكر عك ؤيحفهم المشهودة اياته ق التفكر إق المتلوة بآياته يدعوعباده ولهدا 
ويعدبعدهم، العلماء ؤإق إليهم وجعل الرسل، به يعشتا الذي هو البيان وهذا وهذه، 

نتيِتنمهومه-ء يلسان إب وسول من ازنلئا ومآ ؤ تعاق! اقلع قال يشاء. من اهلق يضل ذلك 
فالرسل٤[. ذهذ من؛"؛-؛"ءج سدثآءويهدى فيضيآس كم 

وحكمته.بعزته يشاء من ؤيهدى يشاء، من يفل الن.ى هو واهله تبين، 
بنانوهو الخاصة، للهداة المستلزم المان وهو الخاصن، البيان ا]ساوهاةت ايؤتيه 

فلاالقلب عن وموادها الخذلان أساب وقهلح والاجتباء، والتوفيق العناية تقارنه 
يإزآليدلأهدنهم ■محرمزظٍا إن ؤ المرتبة! هذ0 ق تعاق قال البتة. الهداية عنه تتخلف 

سسأمحغؤمحآسبمِى بمِى ١^،^ ؤ وقال: [• ٣٧نىبجد4لاص: يدي 
موجس،.وهلءا شرط، الأول فالبيان [ ٥٦]القمص: نثآءه 

/١سمعهمحما بيم آس ولوعلم ؤ تعاق: اصف قال الإسماع، مرتبة 1اثامنف: الوتبف 
بمثوىونا ؤ تعاق؛ قال وقل• [، ٢٣]الأنفال؛ ه معرضوري وهم لملوأ اسمعهم ولو 

بمثوىؤما آلخروو'ق|أ ولا آلكن ولا آفووا)|؛؛' آلظلمدت،ؤلأ ولا ؤآشبمءلا:)ت(:ا آلأعس 
إِنآلْجوو؛)نإث؛ ق بتيعس انثا ومآ نشآء من سمع آممه إن آلأموتج ولا آ'لأح؛آي 
.[ ٢٣-١٩]نا>: ئذيزه أذث،إلأ 

قاُتوبه لهم، حاصل ذللثج فان والتبلح، الحجة إّماع من أحص الإّماع وهذا 
لفغلله الكلام فان القلوب، إس٠اع وهن.ا الأذان، إّماع ذاك لكن عليهم، الحجة 





وؤالئئِز=^|_
فكلإيمامم يحب عام الإلهام فان الإلهام، من أحمى التحديث قلت،ت 

قاله فالني التحديث؛ فأما الإيمان. به له حصل الذي رثدء  ٠٧٥١ألهمه فقد مؤمن 
حاص،إلهام فالتحديث المحدسن، من يعني فعمر" أحد الأمة هذْ ي يكن ررإن فيه؛ 

ازموسأنوأوحيثآإد ؤ ماك؛ كقوله المكلفين، من إما الأيياء. غير إل الوحي وهو 
4وبرنوو ف ءاثنوأ أن آلحؤان؛ن إل أوحين ؤإذ ؤ وقوله؛ • tUتالضص: 4 أوتيعيه 

انأمحل إل و4ثا واوحى ؤ تعاق؛ كقوله المكلفين، غير من ؤإما [. ١١١ئل.ة; ١٠١١]

إلهام•وحي كله فهذا محرونامحشون4تالحلتخأ'زا، بنوكا سآ"يبال آجذى 
كمانادرة وقعت ربما الفراسة بأن عليه احتج فقد الفراسة؛ مقام فوق جعله وأما 
فلمعليه، واستمابّت؛، صاحبها، عك استعصت وربما له، حكم لا والنادر مدم، 

والحضور.القرب، مقام ق يعني عتيد، مقام ق إلا يكون لا والإلهام >نهلاوءه، 
وحاص،عام إق ينقم و١رالإلهاماا ®الفراسة® من واحد كل أن هدا؛ ق والتحقيق 

قدوحاصه كثيرا، يقع قد واحد كل وعام الأحر، عام فوق منهما واحد كل وخاص 
وأماوننحصيل كب، بنؤع تتعلق قد الفراسة أن الصحيح؛ الفرق ولكن نادرا، يقع 

التة.تنال؛كسي، لا مجردة، فموهبة الإلهام 
درحات،؛ثلاث عك وهو قال؛ 

ثان،له الذي الخر الجآ مهللق إذ ملع، بمقروئا قاؤلعأ وحيا يغ نا الأولن؛ الدرجة 
الذيالإعلام والإلهام؛ بالوحي ؤيريد محفلم• غيب عن خبر نبأ وهو نبأ، خبر كل فليس 

واسهلة.بلا الإعلام هو أو سمع، بواسهلة إما بموجبه، إليه وصل من يقع 
الخهلابا،قبيل من هو بل إلهاما، ذللئ، فليس سمع؛ بواسهلة حصوله أما قلت،؛ 

هوالمخاءلّث، كان إذ موسن، يه خهس الن.ي وهو الأنبياء، لعير حصوله يستحيل وهدا 
ثلاثةوجوه أحد من فهو ّماع؛ من الرياضان أربابؤ من لكثير يقع ما وأما هق. الحق 

لها•راع لا 



امحيرامحرعش الئوء لآ=م 

لكنتفقد الأنبياء، لغير يقع هدا فإن جزسا، حطاثا المالك، يخاطبه أن أعلاها! 
تركفلما حطابه، تركت، اكتوي فلما باللام، حصين بن عمران تخاطب، الملائكة 

وهونوعان!ملكى، حطاب، إليه عاد الكي 
المؤمتين.عموم إق بالنبة وهونادر بأذنه، يسمعه حهلاُبإ أحدهما! 
المشهور!الحديث( ق كما روحه، المللث، به يخاطب، قلبه ق يلقن حطاُب، واكان! 

وتصديقبالخير، إبعاد المللئه! فلمه لمة، واااشيهلان آدم، ابن بقلي، لمة للمللث، ارإن 
آكمريعدكم آلسيطن ؤ قرأ! ثم بالوءدا، ونكديبج بالشر إبعاد الشيطان! ولمة بالوعد، 

إلؤ تعاق؛ وقال [• ٢٦٨لالمة؛ ب ويصلا نغه مغفزة يعدكم وأس بالمخشآء ويامرمحكم 
ققيل؛ [ ١٢(: lL،jSfl]ه ءاميوأ آلذنُتنم يثبتوأ معمحإ ق ألنإخؤ إل j(^ يوم 

•بالصر وسعروهم قلوتيم، قووا ٠ رها تف
وثبواالقتال، معهم حفروا فإمم حق، والقولان القتال، معهم احضروا وقيل: 

المزمنين.عباده قلوبإ ي اهL واعظ الخطاب،؛ هدا ومن ئلوبم، 
قال؛ه الني عن سمحان ين الواس حديث، من أحمد ني ومالترمذي جامع ق كما 

أبوابهلهإ سوران، الصراط جبي وءالي؛ مستقي؛ا، صراطا مثلا! ضربؤ تعالن اس ®إن 
يدعوفدقودلع الصراط، رأس يدعوعلن ودلع مرحاة، سور الأ؛واي، وعلن مفتحة، 

المتحة!والأبواب، اص، حاJود والسوران! الإسلام، المستقيم! فالصراط الصراط، 
رأسعلن والدامي الستر، يكشف، حض اس حدود س حد ق أحد يغ فلا اض، محارم 

فهذاا مؤمن"أ كل قل—، ق اه واعفد الصراط! فوق والداعي ايثع، كتاب، الصراط! 
بغيروقوعه وأما الملائكة. بوامهلة الإلهي الإلهام هو المزمنين قلويج ي الوعفل 

(١٨٢واحد)٤;وصححه ( ٢٤٥رقم  ١٤٤والحاكم)١;وحنه ( ٢٨٥٩اكرْان.ى)رنم أحرجه 
رنم ١٧١اكرغسإ)م j المذري وينه ( ٢٠٢٤رقم  ١٧٧ jx)الثامين مد ق والطراق 

(١٩المة)رقم ق ص أبي وابن ( ٧٢١٦رنم  iio)0/الإيمان شعب ق والمهقي ( ٣٥٣٧
(.١٦المنة)رقم ق والمرورى 





=ق|ث
التنسرض الثن؛ئ الصن؛ 

الرؤياهو كان الوحي مبتدأ أول إن المدكور! التخصيص هدا سب ق قيل• وقد 
منسنة، وعشرين ثلاث مدة اليقظة وحي إق انتقل تم سنة، تصف وذلك الصادقة، 

منالمنام ق الوحي مدة فنسبة عاليه، وسلامه اس صلوات توق، أن إق يعث حين 
الأحرىالرواية ق حاء ما لولا حن، وهدا حزءا، وأربعين ستة من حزء ذللئ،، 

 Iحرءا®سعين من جزء 'ُإما الصحيحة

منالصديقين رويا فإن الرائي، حال بحمستإ ذلك إن بينهمات الجمع ق قيل؛ وقد 
أعلم.واقلع سبعين، من الصادقة المؤمنين عموم ورؤيا وأربعين، ستة 

روياالناس وأصدق، الرائي، صدق بحسب وصدقها الوحي، مدأ والرؤيا؛ 
وذلك|ق، الني قال كما تخهلئ، تكاد لا الزمان اقتراب، عند وهي حديثا، أصدقهم 

النثوةتنور قوة زمن ق وأما بالرؤيا، المؤمنون فيتعوض وآثارها، بالبوة العهد ليعد 
يعدْلهريتج التي الكرامات، هد0 ونفلير الرؤيا. عن يغني ما وقوته نورها ؤلهور فغي 

بعدهممن واحتياج إيمامم، بقوة عنها لأستغنائهم عليهم، تنلهر ولر الصحابة، عصر 
المعنن.^ا عك أحمد نص وقد إيمانهم، لضعف إليها 

،.النام١ا١ ق عبده الرب، به يكلم كلام، المزمن اررزيا الصامت،: بن عبادة وقال 
رسوليا المبشرات، وما قيل: الميثرات®، إلا النبوة من يبق "لر هق: الني قال وقد 

الخالمىرؤيا توا٠لات ؤإذا له® أوترى المزمن يراها الصالحة، ّرالرؤيا قال: اس؟ 
كدب.تب 

وعمدة)ها/اأ( الووي وشرح .( ٣٦٦)أ\إ\و\وي نح وانظر: ( ٢٢٦٠)رغم لم مأحرجه )١( 
(.٢٨٢-٢٨١اكارى)1آ/ا"أا(واكمهد)ا/

والديلمي( ٣٣٧رثم  ٢٧٥الني.)٨; إق مرنوئا الحارة الأحاديث ز القدس الضياء أحرجه )٢( 
زالهبمي وثال ( ٣٩الأصول)\/>نوادر j الترمذي والحكم ( ٣٢٦٥'رقم  ٢٧٢ ١٦لفردوس)از 

 /U(١٧٤الجمع :) ٣( ٥ ٤ / ١ البخاري)٢ فح وانفلر؛ أعرفه. لر من وفيه الطبران رواه.
والممهيد( ١٣٤)؛أ/ القاري وعمدة ( ٣٧٥/١٢)ازري فح وانظر: ( ٦٩٩•)رقم الغاري أخرجه )٣( 

(.٢٩٣/٥()٥٦٧/٣(ضالقدير>٣١٢/١١(ومناسمد)٤٥١/



روياكم"أرى قال•' الأواحر العشر ق القدر ليلة أروا لما لأصحابه ه الني قال وقد 
منالأواخر العشر ل فليتحرها هتحرتها منكم كان فمن الأواخر، العشر ل تواطأت قد 

شط\لي.ومنها اق، نفومنها رحماق، منها كالكشف، والرؤيا ا. ر رمضان(( 
ممادرليا الشيهنان، من تحزين ورئيا اهْ، من رؤيا ثلاثة: اءارزيا M■' الني وقال 

المنام((ق فيراه اليقفلة، ز نفه الرجل يه نحديث، 
وحي،الأنبياء ورزيا حاصة.  ٥٥٥١من التي هوالرؤيا الهداية: أسباب من هو والذي 

ابنهذبح عق الخاليل أقدم ولهدا الأمة، باتفاق وهذا الشيهلان، من معصومة قاما 
فإنالصريح، الوحي عك فتعرض غيرهم: رؤيا وأما بارزيا. الملام عليهما إسماعيل 

هيعمل ل( محإلأ وافقته 
أوتواطأت؟صادقة، رؤيا كانت، إذا تهولون فما قيل: فإن 

منبهةله، مهلا؛قة إلا تكون لا بل للوحي، مخالفتها استحال كذلك، كانت، مش ^١; 
فيتنبهفيه، اندراجها الرائي يعرفإ لر حكمه، ق خاصة قضية اندراج عل منهبة أو عليه، 

الحلال،وأكل الصدق فليتحر رزياه تصدق أن أراد ومن ذللثج. عك بالرؤيا 
حتناممه يذكر القبلة، متقبل كاملة طهارة عك وليتم والنهي، الأمر عك والمحافغلة 

التبة.تكذب تكاد لا رؤياه فإن عيناه، تغالبه 
الرحمةواقتراب الإلهي، النزول وقت، فإنه الأسحار، رؤيا الرؤيات وأصدق 
والأرواحالماطين انتّار عند العتمة، رويا وعكه الماطن، وسكون والمعفرفة، 

لعبده الرب به يكلم كلام، المزمن رررويا ااصامت،ه: بن عبادة وقال الشيهلانية. 

نحوانظرت الأواخر" المع 'ل ءندْتأن إلا ( ١١٦٥لم)رقم وم( ١١٥٨ررنم الخاري أحرحه )١( 
٢( ٩٥/ r)Y)٢( ١ ٥ / ١ir > والتمهٍد ( r١٣٧؟/ )٤ *١١( ١ ا/ ١ > القاري وصدة ( TA'/sr)اuرى 

 ٣٨(TArxAy ) ( ٣٧١الأوطار)؛/ونل ( ١٧٥آ/اللام) وسل ( ٦٠واوض)م.
وعون( ٢٨٧-٢٨٦/١والممهد)•٤( ٧/١١٢اuرى)فح وانفلر: آآمآآ>( طم)رنم أخرجه )٢( 

(.٢٤٦/١٣اJمود)



الممجيرعلن الممحر الصوء ه==م 
ت\كذ\=====^=======^=د

لكلفيضرب وتثاكله، ساسه أمثال ق العبد يريها ، -٦١موكل ملك وللرؤيا المنام*. 
علم،بلا نفيرها عن وزجر وحي* الوحي من *الرؤيا مالكت ومال بمصه. أحد 

•اس* بوحي *أثلاع.—، وقال؛ 
يخرجناما، مخصوصة مظان تأويلها وطرق وتفاصيلها وأحكامها الرؤيا ولذكر 

أعلم.واه المقصود، عن ذكرها 
•الأبدان وشماء القلوب،، شماء الشماءين1 عالن الفانحة اشتإل بيان ق فصل 

اعتلالمدار فإن اشتمال، أتم عليه اشتملت، فإما القلوبؤ؛ شماء عق اشتمالها فأما 
قاتلان،داءان عليهما ؤيترست، القصد. وفساد العلم، ناد أصلين؛ عل وأسقامها القلوب، 

القصد.فاد نتيجة والغضب، العلم، فاد نتيجة فالضلال والغض.،. الضلال وهما 
المستقيم.الصراط فهل<اية جيعها، القالوي، أمراصن مجلاك هما المرضان وهاوان 

عقدعاء أفرض الهداية؛ هد0 سزال كان ولدللiإ الضلال، مرص من الثماء تتضمن 
الهلءايةإك وقامته صرورته لثاّ.0 صلاة، كل ق وليلة، يوم كل عليه وأوجبه عبد، كل 

مقامه.الموال هذا غير يقوم ولا المهللوبة، 
يتضمنوحالأ، وعملي ومعرفة، علما نتئيمئه ؤإثاك ثنند إيالئ. ئؤ والتحقق 

والوسائل،يالغايارت، يتعلق القصد اد ففإن والقصد، القالمخ فاد مرض من الثماء 
إليهاالوصلة الوسائل بأنولع إليها وتوصل فانية، مجممحلة مضلعة غاية طالم، فمن 
فاسدا.قصده نوعي كلأ كان 

ومتيعيالمشركن، من وعبوديته• اس غير مطلوية غاية كان من كل شان وهدا 
رياستهملإقامة المتعين الرئاسات وأصحاب وراءها، لهم غاية لا الدين الشهوات، 

طحنوْرياستهم طريق ؤ، معارصا الحق جاء فإذا باطل، أو حق من كان طريق بأي 
ذللثجعن عجزوا فان الصائل، دفع دفعوه ذللثح عن عجزوا فان بأرجلهم، وداسوه 
بحسبجلدفعه متعا_ون وهم أحرى، طريق إك عنه وحادوا الهلريق، ؤ، حبسوه 

والحكمالتصرف، عن وعرلوه والخْلبة المكة أععلوه باوا منه يجدوا لر فإذا الإمكان، 



جؤالإصوتتإ_
مذعنين،إليه وأتوا وحالوا، به صالوا لهم وكان لهم، ^،^١ الحق جاء ؤإن والتقيد، 

آشإل دعوأ ؤإذا ؤ به وانتمارهم وأهواءهم، غرصهم لموافقته بل حق، لأنه لا 
زنهناوزأ آلحق ئز تكن ؤزن ;بمو;, ثترضون نهم قريى إذا ببمب هخفب وونرلأِ، 
و3ؤونولهُح عي أس غيث أن أم'-ثادوث آوياثوأ مرمحزأم شم أق ت ندمحن 

ه؛ا.-٠ ٤٨اوك؟كجأثلمورئهزالور: 
الغاياتيطلت إدا وهؤلاء ووسائلهم، غاياتهم ل فاسد هؤلاء فصد أن ت والمقصود 

وهموالحسرات، الخسران أعقلم عل حصلوا وفنيست،، واصمحلت ءلاJوها، الني 
أساب-هم وتمهلت الباطل، وبعلل الحق حى إذا وتحسنا، ندامة الناس أعفلم 

يظهروهدا عادة، والالفلاح، رك، عن انقaلاعهم وتيقنوا يتهم، كانتر التي الوصل 
ويشتد، ١٥٥١عك والقدوم منها الرحيل عند ذللئ، س أنوي ويظهر الدنيا، ق كثيرا 

الحقاتق،حمت، إذا اللقاء، يوم الانكشاف، كل وينكشف، البرنخ، ق وتحققه ظهوره 
مخدوعينوكانوا كاذبين، كانوا أمم وعلموا المعللون، وحر المحقون وفاز 

تيقنه.مينجي لا ؤيقين عالمه، يي لا علم من هناك فياله مةرورين، 
بالوسيلةإليه يتوسل لر ولكن الأسمئ، والعلاو_إ العليا الغاية طالب، س وكدللئ، 

القواءلحأعغلم س وهي إليه، موصلة ظنها بوسيلة إليه تؤمل بل ؤإليه، له الوصلة 
إلاالمرمحن هدا س شفاء ولا القصد، فاسد وكلاهما هدا، كحال أيصا فحاله عنه، 

•سثعهملب قإياك ثعثد إياك بدواءؤ 
أجزاءتستة مجن مركس، الدواء هدا فإن 

غيره.لا اكللأ عبودية ( ١ ) 

وشرعه.بأمره )٢( 
)ملأ؛الهوى•

وأذكارهم.ورسومهم، وأوضاعهم، الرجال بآراء ولا ( ٤ ) 



الممسمر'ثلن الميم الصوء 
تاك؛وا==^^^==^^====^==^^

به.عبوديته عق الاستعانة )٥( 

بغيره.ولا وحوله وقوته العبد بض لا )٦( 

اللطيف،الهلبسج، ركبها فإذا سثعهئه ؤإثاك ثمد إياك ؤ أجزاء هي فهده 
فهوالشفاء من نقص وما التام، الشفاء -jI حمل المريض، وامتعمالها بالمرض، 

إنعظيمان، مرضان له يعرض القالب إن ثم أوأكثر. أواثنين أجزائها، من جزء لفواتء 
إياكدؤ الرياء فدواء والكبر، الرياء، وهما ولابد، التالف، إل به تراميا العبد سداركهما ل؛ 

•وإئاكسنيث4 دؤ المجر ودواء ثعتده 
إياكؤ ت يقول — روحه اه قدس — تيمية ابن الإسلام شخ أسمع كنت، ما وكثيرا 

الكبرياء.فع نو وإياكسنيرز>ه ؤ الرياء تدسر ئعتده 
-iوالعجب اء المجربمرض ومن دعثئ4 إياك دؤ الرياء مرض من عول فإذا 

عوقأهدئاآلتترطألمتثقيزه دؤ والجهل، الضلال مرض ومن دسثأئرن4 إئاك ؤؤ 
عليهمالنعم من، وكان النحمة، عليه ونت العافية، أتواب ل ورفل وأسقامه، أمراصه من، 

عنهوعدلوا الحق عرفوا الدين القصد، فساد أهل ومم عتهزه ئرآلتشنوب عؤ 
يعرفوه.ولر الحق جهلوا الدين، العلم، فساد أهل، وهم ألصالزه وؤ 

لماولهذا مرض، كل من بما يسثض أن الثناءيزت هذين عك تشتمل لسورة وحق 
بماالأدنن الشفاء حصول كان الثناءين،، أعظم هو الذي الشفاء هذا عل، اشتمالت، 

عنهوفهمت، كلامه، اهي عن، عقلت الي للقلوب أمض، شيء فلا سنثيته، كما أوك، 
تضمنها— تعال اس شاء إن - وسنبين السورة. هذه معاق من، يه، اختمها خاصا، فهما 

الْلرق.وأحسن، البيان بأوصح البيع أهل جتع عك للا.د 
فواعدبه شهدُت، وما السنة، يه جاءت مجا منه فنذكر الأبدان، لشفاء تضمنها وأما 
التجربة.عليه ودلت، الهلب،، 

واظاهمأنالواوزس)ج(.الأصل،، :١( 





الصسرعلن المشر الصوء 
=او!؛ا=س==^=^^—=ض

هوفلولا ، الغضسة التقوس لهذه وازعا السلطان يحكمته تعال اقلم أقام وقد 
آلاوجنكسدت يعص ننصهر آلغاز دسر1ش ولولا ؤ وحرت الأرض لفدت 
لهذه- ورحمته بلهلفه - اقم وأباح [ ٢ ٥ ١ ت ]القرة ه أو،زطويإرتن عل ذومحل آس ولخكن 
٠حدما محكر ما المن وملل الأرواح من التقومي 

ماومنها قيه، أثرت القابل بالمحل انهالت إذا الغضسة النفوس هذه أن والمقصود 
الحبلؤيقط البصر، يطمس ما قمتها يمسه، لر ؤإن له، مقابلته بمجرد الحل ق يوثر 
قأنرت سمية كيفية ه نفق حدثت المعين عك بصره وير إذا فإنه العاتن، نفلر هذا ومن 

النفس.تلك قوة ويحسب الملاح، من أعزل وكونه استعداده، عدم يحب العين 
علوتقابله ه نق، فتتكيفله، وصم، إذا العين ق يوثر النفوس هده من وكثير 

والثكل.بالصورة إلا آدم بني من معدودا ليس هدا ومنكر به، فيتأثر البعد 
هدهللحق وحمية غضّتؤ فيها التي الشريفة العلوية الزكية النفس قابلتا فإذا 

تضمنتهوما ومعانيها، وأسرارها الفاتحة بحقائق وتكيمت، الممية، الخبيثة النفوس 
اسمهوذكر الحسنن، أمحماته أصول وذكر اممه، عك والثناء والتوكل، التوحيد من 

النفسهده دفعت، وزاده، نماه إلا خير عك ولا ومحقه، أزاله إلا شر عك ذكر ما الذي 
البرء.فحصل الميهنانية، الخبيثة النفس تلك، أر ذللتج من به تكيفت، بما 

تحففلفالصحة بمثاله، الشيء وحفظ بضده، الضد لغ عك والبرء الثناء مبتن فان 
وأمنا،حلما العليم الحكيم بمسبباتما ربهلها أسباب، يدفع؛الضل.، والمرض بالمثل، 

أيالقرآن، ينع لا ما الءل1ن واللينع اهف إن ت ين، الحي.وق (ت ٦ ٠ تفسره)م/ ق اهف رخمه كثير ابن تال، ر١( 
الوعيل.من فيه وما بالقرآن الناس من كثير بمتغ لا ما والاثام الفواحش ارتكاب، عن بالساكلان ليمغ 

الواقع.م وعدا الشديد، والتهديد الأكيد 
الحل"المرؤبميج، يلتمس فإنه الخلفين، •اقلواذا قو: الني قال، قالت،: اهنآمحها رصي عاتئة فعن )٢( 

٣(. ٤٨)!/ ^ ٧١فتح وانظر: ٢(  ٢٣٢ومسالم)رقم ( ٣٣• ٨ البخاري)رقم وأخرجه 



تنفعللر فلو المنفعلة، الهلمعة من وقبول الفاعلة، النفس من بقوة إلا هدا يتم ولا 
البرء.يحصل ل؛ التأثير، عك الراقي تقونفس ولر الرقية، لمول الملدؤخ نفس 

فضالعليل، طيعة وقبول له، العلمبس، وبذل للداء، الدواء موافقة ثلاثة! أمور فهنا 
اهف..بإذن ولابد الشفاء حمل اجتمعت ؤإذا الشفاء، يحمل لر منها واحد تخلف، 

ورقنوغيرْ، منها النانع محن ومن الرمح،، أسرار له محض يبمحا كما هذا عرف ومن 
،السيفأن كما الحل، وقبول براقيها الرقية أن له ونين الرقن، من ينامه بما الداء 

نفلرْ،د3، لن وراءها ما عك مهللعة إشارة وهدء _^، الحل قبول ْع بضاربه 
أعلم.واه امله، وحن 
وقدزمان، كل ق وذللئ، تل.كر، أن من أكثر فهي ؛دللث>ا، التجارب، شهادة وأما 
فإنهبمكة، القام مدة ولاسيما عجيبة، أمورا غيرؤ، وق نفي ق ذللث، من أنا حربت، 

الهلوافأثناء ق ونلالث، مني، الحركة تقطع تكاد ؛حيث، مزعجة، آلام ل يعرض كان 
حرمت،تقعل، حصاة فكانه الألر محل عل بما وأمح الفاتحة، قراءة إل فابادر وغيرْ، 

فأشربهمرارأ الفاتحة عليه فأقرأ زمزم ماء من قدحا آحد وكنت، عديدة، مرارأ ذللث، 
ولكنذللثؤ، من أعظم والأمر الدواء، ؤ، مثله أعهد لر ما والقوة النفع من به فأحد 

المستعان.واس اليقين، وصحة الإيمان، قوة بحسبج 

والردواكحل(، الملل، أهل، من البللين جح عمح، الرد عمح، الفاتحة اشبمأل 3، فمحل 
الأمة.هده من والضلال البلع أهل علن 

ومفصل:مجمل، بهلريقين: يعلم وهدا 
علوتقديمه ؤإيثاره، الحق معرفة متضمن المستقيم الصراط فهوأن المجمل! أما 
الإمكان.بحب أعدائه وحهاد إليه، والدعوة له، والانقياد ومحبته غيره، 

قوعملأ علما به حاء وما وأصحابه، اهللأه رسول عليه كان ما هو والحق: 
ووعيده،ووعده وميه، وأمره وتوحيده، وأسمائه سبحانه، الرب، صفانا باب، 
إكمسلم ذللثؤ وكل تعال، اه إل المائرين منازل هي التي الإيمان، حقائق ول 





٦=؟؛ؤر؟والثاقمإ 

ألهوطاندثا ؤ قوله: من وذللش الرافضة علن للرد تضمها بيان ق ،ضل ر
الاسم فإنه،بحانه ت قولهم إيءلال تضمته ووجه آحرها. إلن ٦[ زاكائ: آلننتيزه 

ثلاثةأمام:إلن 
•واتبعوه الحق عرفوا الدين المتمم، الصراحل أهل وهم ٠ علّهم ْإمنعم 

ورفضوه.الحق عرفوا الذين وهم عليهم، وارمغفوب 
فأحهلووه.جهلوه الالين وهم وااصالون٠ 

المستقيم.بالمراؤل أوق كان له: وأنح للحق، أعرف كان من فكل 
منالصفة -؛ده أوق هم عنهم• امماف ورصي هق، اس رسول أصحاب أن ريب ولا 

-عنهم اه ورصي هو- اه رسول أصحاب يكون أن المحال من فإنه الروافص، 
الروافص.به لث، وتمرفضوه أو الروافض، وعرفه الحق جهلوا 
هاهف رسول أصحاب فرأينا منهما، الحق أهل عك تدل الفريقين آثار رأينا إنا نم 
والهدى،والعلم بالقرآن القالوب وفتحوا إسلام، بلاد وقلبوها الكفر، بلاد فتحوا 

المستقيم.المراحل أهل هم أتهم عك فايارهمتدل 
منعدو للمسلمين قام ما قط فإنه ومكان، زمان كل ق بالعكس الرافضة ورأينا 

وهلمن.ه وأهله الإسلام عك -مو١ وكم الإسلام، عك أعوانهم كانوا إلا غيرهم 
منإلا — التتار من وذؤيه هولاكو عسكر من — الأصنام عتاد المشركن سوف عامت 
سرواتونل المصاحف، وحرقت احي، المعطلت وهل رءوسهم؟ تحت 

ومفلاهرتأمجرانهم؟ ومن سهم إلا وحلقتهم، وعائهم وعلماؤهم المسلمين 
فأيمعلومة، الدين ق وآثارهم والعامة، الخاصة عند معلومة والتماري للمشركين 

تعلمون.كنتم إن والضلال، بالغضب أحق وأيهم المستقيم؟ أحق؛المراحل الفريقين 
رسولوأصحاب وعمر، يكر بأبي وأهله: المستقيم المراحل اللف، ر فولهذا 

را٠مدارج  ٧٢( ١ ) 
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وهوعضعليه، كانوا الذي صراءلهم فإنه فسروه، وهوكما عنهم، اهف ورصي ق اه، 
لأعدائهموحكم أعدائهم، عك وغضب عليهم، اصف أنعم الدين وهم سهم، صراط 

بالضلال.

التاُعينثأجل من وهما البصري، والحسن — الرياحي رفيح — العالية أبو وقال 
١١وصاحباه قؤ اّف رسول ت المستقيم ٠رالصراءل 
اصفرسول آل ررهم ه: ائعمث،عتهبمم مرطآلذئن ؤ فوله ق ايصا العالية أبو وفال 

حلافولا واحده، ؤلريق عل وعمر بكر وأيا آله فإن حق، وهدا وعمرا؛، بكر أبو و. 
منومسالمة حاربا، من ومحاربة عليهما، وثنازهم يعقا، بعضهم وموالاة بينهم، 

وعامها.حاصها الأمة، عند معلومة راسالات 
وعمرا؛وأبوبكر قو، اه، رسول هم عليهم؛ اه، أنعم ®الدين أسلم؛ بن زيد ومال 

عنالخارجون هم عليهم! والمغضوب أتباعه، هم ءليهمت المعم أن رسبا ولا 
معالله؛ المحابة أنع و بيته، وأهل أصحابه وأؤلوعيم؛ له الأمة وأتع اتباعه، 

عندمعلوم له فخلافهم الرافضة، هم له1 مخالفة الأمة وأقد وعمر، بكر أبو والبصر، 
أعداءفهم أبها، ؤيعادون ويعادوتيا وأهلها، المنة يبغضون ولهدا الأمة، فرق حح 
أنتبين نقد حما. ورثته هم بل ميراثا، أكمل بنيهم من وأت؛اعه بيته وأهل قو، سنته 

طريقوالضلال؛ الغضب، أهل وطريق وأتباعي، أصحابه طريق المستقيم، المراحل 
معروفة؟الصحابة معادابم فإن الخوارج، عل يرد بحينهاء الهلريق_ وبيده الرافضة. 
هازينإق انتهن والعقاب؛ والثواب والمراغ، والكتب، والأمر، الخلق وّر 

وأربعةكتاب مائة اصف أنزل فيل؛ حتن والتوحيد، العبودية مدار وعليهما الكلمتين، 

ريم ٩٩٧)■T/( ٣٩• ٥ رنم  ١٧٢ )م/ شرْ ق حآتم (^^ ٧٠)ا/ شيرْ j الطري '(احرجم 
داينءارتم،ذ،وصححه• ٣( •  ٢٥رنم  ٢٨٤والحاكم)٦! ( ٢٧)رنم الق ق واJروزي ( ٠٠٧٣

itالدرالمثور)\ا'وامملر: (. ١٧• ; ١٨دمثز)مدينة مخ ماكرj وابن ١(  ٦٣الكامل)٣; 
ممررا/هآ(.وتمرابن 



قالثلاثة الكتب هذه معاق و"مر والقرآن، والإنجيل التوراة ق معانيها م كتب، 
ومعالالفاتحة، ق المفصل معاق وم المفصل، ل القرآن معاق وجع القرآن، 
وبينالرب بين المقسومتان الكلمتان وهما ه. فضث ؤإياك ئعثئ إياك ؤ ق الفاتحة 

قإياكؤ وهو• لعبادْ ونصفهما ه ئعثد إياك ؤ وهو تعاق له فنصفهما نصفين، عبده 
•موصعه ق  ١٥١شاء إن ومعناه هذا مر ومحّياق ه. 

محلريقتقولت والعرب والخضؤع. الذل بغاية الحب غاية ت أصلين تجمع وااالعبادةاا 
تكنإ له، حاصعا تكن ولر أحببته فمن والخضؤع، اكذلل والتعبد؛ مذلل، أي معبد 
حاصعامحثا تكون حنن له، عابدا تكن لر محبة، بلا له حضتا ومن له، عابدا 

والمنكرونالعبودية، حقيقة منكرين لر-م العباد محبة المنكرون كان ههنا ومن 
منكرينبغيتهم نبماية الأعل ووجهه - معللوبمم غاية هو بل لهم، محونا لكونه 
وهوتوحيدهم، غاية فهذا لهم، وحالما للعالمين ربا يكونه أقروا ؤإن إلها، لكونه 

قالكما الشرك، عن به يخرحوا ولي العرب، منركو به اعترف الذي الربوبية، توحيد 
وينؤ تعادت وئال، ؛ا• ٨٧لالز-مف؛ ه آس ليقولن حلمهم من سألتهم وين ؤ تعالت 

بمنآلأوضئل، ؤ ■؛، ٣٨لالز•٢ّ• 4 ؤآلأدضليمولثآس حلذآصنوت من سألثهمّ 
[A،\-Aiه\\دذسم0.■ محزورك هان ش شج نئمولوث ؤ••- ت قوله إق •••ه فيها ومن 

حالقلا أنه كما غيره، يعبد أن ينبغي لا وأنه إلهته، توحيد عل، به عليهم يحتج وله*ا 
سواه.رب ولا غيره، 

منبالواحد يثق قد العبد فإن عاليه، والاعتماد باس، الثقة أصلينI تجمع واالأستعانةا 
عدمْع _ عليه يعتمد وقد عنه، لامتغناته - يه ثقته مع - أموره ل عليه يعتمد ولا الناس، 

به.واثق غير أنه مع عليه، اعتماده إل فيحتاج مقامه، يقوم س ولعدم إليه، لحاجته - به ثقته 

ومختار( ٧٣)أ/٥( القدير)\ا• ومض ( ٢٨٥الهارمح،)\اكير)\ا\ىوصأ تمرابن انظر: )١( 
(.١٧٢المحاح)ص 





٣٥١

الرب.قم لكنت ولهذا وأتم، أكمل العبادة فكانت شهواته، 
منه،ءلاو_ا ررالامتعانة(( ولأن عكس، غير من ارالعبادةا( من جرء ررالأستعانة(( ولأن 

منتكون و»الأستعاذة(( مخالص، من إلا تكون لا العبادة ولأن له، طلب، وءالعبادة(( 
و»الأّمتعانة«عاليك، أوحه الذي حقه *العبادة® ولأن مخالص، غير ومن مخلص 

منأمم >قهت وأداء عليك،  ١٢-تصدق التي صدقته وهوبيان العبادة. عق العون ءلد._إ 
لمدنته.التعرصن 

بكفحاله و*الإعانة، يشكر، أن يعص، واس عليك، نعمته شكر *العبادة، ولأن 
الخزامهايىكان عليها، أءانك< رمها تحت< ودحالت٠ عبوديته، التزمت فإذا لك<، وتوفيقه 

منالإعانة لكنت، عبودية أتم العبد لكن ولكما الإعانة، لنيل سبا رقها تحت، والدحول، 
أعفلم.له اس 

.هارعالؤإعانة ، ١٢•والقيام التزامها عل قبلها إعانة ياعانتيزت محفوفة وارالعبودية، 
نحبه.العبد يقضي حتن أيدا، وهكذا أحرى، عبودية عل 

ماولأن به. ما عل مقدم له وما به، ه ستعهئ ؤإياك وؤ له، ه نعتد إياك ؤ ولأن 
تعلقمما أكمل بمحبته تعلق وما بمشيئته، متعلق به وما ورصاه، بمحبته متعلق له 

والمؤمنونوالشياؤلين والملائكة بمشيئته، متتعلق لكه الكون فإن مئبثته، بمجرد 

أهلفالكفار ؤإيمانيم، محناعاتيم بمحبته، والمتعلق والمعاصي، والهناعات والكفار، 
فإنهفيها ما وكل أبدا، س شيء النار ل نقر يلا ولهذا محبته، أهل والمؤمنون مشيثته، 

١ثتته ويمتحال يه 

ه.يتشبمئ ؤإياك ؤ عك ننجده إياك ؤ تقديم حكمة -٠١ يتبين الأصرار فبهذه 
عكاسمه بتقديم اه ْع أدبم ففيه؛ الفعلين، عك والمستعان المعبود تقديم وأما 
بالحمرالممن بالاحتماص، الإيذان وفيه به، العناية وشاوة الاهتمام وفيه فعالهم، 

العربيةذوق ذللث، ق والحاكم بك،، إلا نستعين ولا إياك، إلا نعبد لا قوة؛ ل فهو 
ينف،ولر الأهم، عل نمى وسيبويه مقدما، ذلك، استعمال موارد واستقراء فيها، والفقه 



الصسيرعش المسر الصوء 

إياكت لأحدهم يقول ثم مثلا؛( أعبد عشرة يعتق أن القائل• من يقبح ولأنه غيره• 
نهمولولا أعتقت، أيثا وغيره وقالت عليه، ذللث، أنكر سمعه ومن أعتمتإ، 

إنكاره.حسن ولا الكلام، هذا نح لما الاختصاص 
[٤١]البقرة: ه قائمون ؤإض وؤ ٤[، ٠ ]البقرة: 4 قاومون قإيى ؤ نوله وتأمل 

ؤإياكنعبد إياك ؤ وكذللئ، محواي؟ تثقوا ولا غيري، ترموا لا نوة• ق تجا"ْ كيف 
يفهمسليم ذوق ذي وكل سواك، نستعين ولا غيرك نمد لا نوْن ل هو ذتجأؤد4 

السياق.علة من الاختصاص هدا 

آفةهم فهؤلاء واكثكيلث،، الثلث، يابج عليه وفتح فهمه، نل من ل بجل• تمرة ولا 
الخا>ؤتجنفس إل الإثارة من ااإياك(< ضمير ق أن مع والفهوم، الأذهان وبلية العلوم، 

عكالدلالة من I وأحست، نميت، إياه ففي• المتصل، الضمير ل ليس ما والحقيقة 
أعنتي،ؤإياك وأحستلثح، نحدتلّثج قولالث،ت ق ليس ما نملءي، وذاتلث، حقيقتلث، معنزت 

أعنى.وحقيقتك، وذاتلث، لث، نفمض! فيه 
المتصل،الضمير إل مضاف، ٠لاهر اسم »إيا(ا إن النجاة: من فال من فال ههنا ومن 

ثافج.برد عليه يرد ول؛ 
الحاةمدام، وذكرنا المسالة، هنزه ق الكلام لأشبعنا ^ا وراء شان ل ايا ولولا 

اهف.بعون ذللث، عق نعهلف، أن ولعلنا الراجح، ونصرنا فيها، 
الفعلين،من واحل بكل الأمور هالْ تعلق علا، دلالة أخرى مرة ٠رإياكاا إعادة ول 

مثلا':للمللث، قالت، فإذا حيفه، 3، ليس ما لاJللث، الاقتضاء قوة من الضمير إعادة ففي 
والاهتمامبذاته، والخوف، الحب، اختصاص من فيه كان أخاف،، ؤإياك أ-صبإ، إياك 

هازينق فاكاس هازا؛ عرنتج إذا وأخاف،١ أحبا إياك قولل؛،ت 3، ليس ما بذكره، 
ام:أقأربعة - والاستعانة العبادة وهما - الأصلين 
مراده»إغاية اه( فعبادة عليها، باهآ والاستعانة الحثالة أهل وأفضلها: أحلها 
الرب،يسأل ما أفضل من كان ولهذا :،ا، للقيام ؤيوفقهم عليها، يعنيهم أن منه وطلهم 







أعطيتهمن كل ليس أي [. ١٧-١٥]١^٠: ه آلبجنز ليمون لا بل لئأآ؛كلأ اهس 
تله وامتحان مني، ابتلاء ولكنه عئ، لكرامته ذاك وما أكرمته، فقد وحولته! ونعمته 

منكل وليس غيره؟ فيه وأحول إياه، فأملبه كفرق أم ذلك،، فوق فأعهليه أبشكرق 
ولكنهعئ، هوانه من فدللئ، عنه، يقفل لا بقدر وجعلته رزقه، عليه فقيمت، ابتليته 
أمالرزق، سعة من فاته ما أضعاف، أضعاف، فأعهليه أيمبر؟ له! مني وامتحان ابتلاء 

الخهل.حفله فكون خط؟ ل

أبتللر فقال(ت إهانة، الفقر وأن إكرام، الرزق سعة أن ظن من عك سبحانه اس فرد 
الوالإهانة الإكرام أن فاحبر عك، لهوانه بالفقر أبتله ولر عك، لكرامته بالغتن عدى 

لكرامته،لا الكافر عك يوسع سبحانه فإنه ومم.يره، الرزق وسعة المال عل يدوران 
منويهين وطاعته، ومحبته بمعرفته يكرمه من يكرم إنما لإهانته، لا المزمن عك ويقتر 
الحميال.الغنى وهو هدا. وعك هدا عك الحمد فله ومعصيته، عنه بالإعراض يهينه 

ب<ّكفبغث ؤإياك نعبد إياك ؤ إق والأجرة الدنيا سعادة فعادُت، 
نوعان•وهؤلاء استعانة، بلا عبادة نؤع له من ت الثالث، المم 

بوأنه الالهناف، من مقدوره حميع بالعبد فعل قد بأنه القائلون القدرية، أحدهما! 
وسلامتها،الآلأدتc بخلق أعانه قد فإنه الفعل، عل له إعانة من مقدوره ق يبق 

مقدورهإعانة ^ا يحد يبق فلم الفصل، من وتمكينه الرسل، ؤإرسال الملريق، وتحريف، 
أعانكما هزلاع قاعان الإعانة، ق وأعدائه أوليائه بين ساوى قد بل إياها، يسأله 

منالكفر، لنفوسهم اختاروا وأعداءه الإيمان، لنفوسهم اختاروا أولياءه ولكن هؤلاء، 
هؤلاءوخذل الإيمان، لهم أوحي، زائد، بتوفيق هؤلاء وفق سبحانه اض يكون أن غير 
معه،استعانة لا العبادة، من منقوص نصيهبإ لهم فهؤلاء الكفر، لهم أوجبا آمحر، بأمر 
عباسابن قال والتوحيلء. الاستعانة طريق عليهم مسدود أنفسهم، إق موكولون فهم 

نقضنيقدره وكدمحب، باس آمن فمن التوحيد، نظام بالقدر ررالإيان عنهما؛ ١^٥ رضي 





—هدا •ع — لكن فإن الكاق، وارالحسب* لكفيه. أي ٣[، ]الطلاق؛ ه ئهوحتمهُ آس عل 
فهو.القوى أهل من يكن لر ؤإن الحميدة، العانة له لكك التقوى أهل من 

لريشأ لر وما لكن ثاء ما وأنه والضر، بالنفع اه تفرد شهد من وهو الرابع• المم 
وشهواتهحظوظه عك به وامتحان عاليه، فتوكل ويرضاه، يحبه ما مع يدر ول؛ يكن، 

أوأموالأ لكنت سواء ، ١٦٠وأسعف له، فقضيت »<، وأنزلها منه، وطلبها وأغراضه، 
عاقبةلا ولكن وتمكين، وقوة وتأثير كنف من أحوالا أو الخلق، عند جاها أو نياسة 

الولايةفضلا'عن الإسلام، تستلزم لا والأموال،، الفلاهر الملك جنس من فإما له، 
والمؤمنوالفاجر، للبر معهلاة والحال والمال والجاه الملك فإن الله، من والقرب 

منوأنه عنه، ورضاه إياه آتاه لن العع محبة عك ذللا، من بشيء استدل فمن والكافر، 
دسه،ومعرفة اهف محرفة عن وأبعدهج؛ الجاهلين، أجهل من فهو المقربين، أوليائه 

لكللك،فهو الدنيا، من فالحال ويسخهله، ويكرهه ويرضاه، يحثه ما بين والتمييز 
بالملوكألحقه أوامره! وتنفيذ ومرضاته، اه، طاعة عق صاحبه أعان إن والمال، 
بالملوكله وملحق اهف، عن له ومثحد صاحبه، عل وبال فهو ؤإلأ البررة، العادلين 

الفجرة.الفللة،والأمحياء 
هماتأجل عفليمين! بأصلين إلا ه نعتد إياك دؤ متحقئا العبد يكون فلا هدات ، عرفإذا 
والماسه. ئنثد إياف ؤ تحقيق فهانا للمعبود، الإحلاص واكاق! ه. الرسول متابعة 

أقسام;أربعة إق أيقا الأصلين هذين يحسبا منقسمون 
حقيقة،؟< ئعثد إياك ؤ أهل هم والتابعة، للمعبود الإحلاص أهل أحدها؛ 
وبغضهمهف، وحبهم صف، ومنعه،؛ هف، وءهلاؤهم هب، وأقواله،؛ _«، لكها فأعماله،؛ 

ولاجزاء الناس من ؛دلك، يريدون لا وحده، اصف لوجه وباطنا ظاهنا فمعاملته،؛ صف، 
هرتاولا نلو-ر-،إ، ق والنزلة الحماّة، طاو_ا ولا عندهمآ، الجاه ابتغاء ولا شكورأ، 

نفعا،ولا ضنا له،ا يملكون لا القبور، أصحاب بمنزلة الناس عدوا قد بل ذمه،ا، من 
نشورأ.ولا حياة ولا موئا ولا 
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والفعللضر ورجائهم عندهم، والمرلة الجا0 وابتغاء الناس، لأحل فالعمل 
بربه•وجاهل بشانم، جاهل من بل المة، عارف:بمم من يكون لا منهم: 

وأقواله،أعماله له أحلقس  ٧٧٥١عرف، ومن منازلهم، أنزلهم التاُس عرف فن 
وجهلهباه لجهله إلا اه دون الخلق أحد يعامل ولا ويغفه، وحبه ومنعه وعهلاءْ 
و'كدلاثجمعاملتهم. عك افللأ معاملة ار النامي ، وعرف ٧٧٥١عرفج فإذا ؤإلأ بالخلق، 

الالذ.ي هوالعمل وهدا ؤيرضاه، يحيه ولما الله، لأمر موافقة وعيادتيم أعمّالهمكلها 
تعاق!اه قال لأحله. والحياة عباده؛الموات< بلا الل.ى وهو مواه، عامل من اه يقبل 

عكما وجعل لالملأث،اتآ[، ه عبملأ احسن ايآنز وتأتلوم وآلخنوة ألمويتخ حإى لذى آؤ 
عملأ.أحسن أيهم ليخبرهم ب زينة الأرض 
ماعك أبا يا قالوات وأصوبه((، أخلصه هو الحسن ررالعمل عياض! بن الفضيل قال 
كانؤإذا يقبل، لر صوابا،1 يكن ولر خالصا كان إذا الحمل إن قال! وأصوبه؟ أخلصه 
ه.كان ما والخالص! صوابا، خالصا يكون حتن يقبل، لر خالصا، يكن ولر صوابا، 

يزحوأةمنكان ؤ تعاك! قوله ق المدكور هو وهدا . السنة عك كان ما والصواب! 
قوله!وق [. ١١•]الكهف،: ه ا حد>ا ت نبه بعتّادة يقرك. ولا صنلحا عبملأ قلتعمل رؤهِء لفآ، 

[.١٢٥لنساء:١ ] ه وهومحسن لله وجهه*- أسلم ممن دبما حس ا من وؤ 
ذللث،عدا وما أمره، متابحة عل لوجهه، خالصا كان ما إلا العمل من اه يقبل فلا 

منالصحح! وق منثورا. هباء — إليه هو ما أحوج — عليه يرد عامله، عك مردود فهو 
بلاعمل وكل ٠ ردم فهو أمرنا عليه ليس عمل رركل ه! النك، عن عائشة حديث 

بالأراءلا بأمره، يعبد إنما تعاق اس فإن بعدا، إلا الله من عامله يزيد لا فإنه اقتداء 
والأهواء.

خّا(./ )١ والحكم العلوم وجامع ( ٩ ٥ الأولياء)a/ حلية انظر؛ ( )١ 
١(.٧ ١ ٨ وسالم)رنم ٢( ٦  ٩٧الخاوي)رقم أ-محرجه )٢( 
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هووليس لثميع، موافما عمله فليس متابعة، ولا له إحلاصس لا من الضرب 
ورسوله،اس يشؤع إ بما لهم المرائين للناس، المتزينين لكعمال للمعبود، خالصا 
شنلا ؤ قوله: من نصيب أوفر ولهم هث، اه إق وأمقتهم الخلق، شرار وهؤلاء 

اسم،بنما -محننيم قلا يمعلوأ لم ان'محمنولمما و"محنحن ينآاثوأ يفرحون آلزين 
[,١٨٨عمران;زآل اليره عداب ولهم 

السنةيحمدوا أن ؤيحبون والشرك، والضلالة البدعة س أتوا بما يفرحون 
—والعبادة والفقر الحلم المنتسبينإق س — انحرف فيمن يكثر الضرب وهذا والإخلاص، 

أنؤيحبون والمعة والرياء والضلألامحته، البيع يرتكبون فإثهم المستقيم، الصراط عن 
والضلال،.الغضب، أهل فهم والعلم، والإخلاص الأتثاع س يفعلوه ز بما يحمدوا 

كجهالالأمر، متابعة غير عل لكنها أعماله، ق مخلمى هو من اكالث،! الضرب 
عبادتهواعتقد امره، بعير )^؛ ٥١عبد من وكل والفقر، الرهل هلريق إل والمنتسبين العباد، 

الخلوةوأن قربة، والتصدية المكاء مملع أن يقلن كمن حاله، فهذا اه إل قربة هذه 
وأنقربة، بالليل النهار صوم مواصلة وأن قربة، والجماعة الجمعة فيها يترك الك، 

ذللئح.وأمثال، قربة، كلهم الناس فطر يوم صيام 
الرائين،كطاعة اه لغير لكنها الأمر، متابعة عك أعماله نن الرابع: الضرب 

فهؤلاءليقالر، القرآن ؤيقرأ ليقال،، ؤيحج وثجاعة، وحمية ريا يقاتل وكالرجل 
إلاؤمآاءئإوأ ؤ تقبل فلا صالحة، غير لكنها -يا، مأمور صالحة أعمال( ءلاهرها أعمالهم 
أمر،يما اهف بحثالة إلا يؤمر لر أحد فكل لاليةت٥[• ه آليين لث محلتبمتن آس لءعبموأ 

إياكؤ مقام أهل نم ه. ممثعهمئ ؤإياك نعتد إياك ؤ أهل وهم العبادة، 3، له والإخلاص 
3،ضم طرق، أربع والتخصيص بالإيثار وأحقها وأنفحها العبادة أفضل 3، لهم 4 نعتد 
أهتاف:أربعة ذللث، 



الممسيرض المسر الصوء 
س\==د=^============ي

قالوا:وأصعبها. النفوس عك أشقها وأقفالها: العيادات أنفع عدهم الأول: الصنف 
وروواالمثقة، قدر عل والأجر قالوا: حقيقة ومحو هواها، عن الأشياء أبعد لأنه 

أهلهم وهزلأم: وأشقها، أصعبها أي أحزها((ر١، الأعإل »أفضل له: أصل لا حديثا 
الكسلطعها إذ بدللتا، القوس تستقيم ؤإنما قالوا: النفوس. عك والجور المجاهدات 

المشاق.وتحمل الأهوال بركوب إلا تستقيم فلا الأرض، إق والإخلاد والمهانة، 
غايةمنها والتقلل الدنيا، ق والزهد التجرد، العيادات أفضل قالوا: الثاق: الصنف 

قسمان:هزلأء ثم منها، هو ما بكل الأكترايث، وعدم ، ١٢•الاهتمام ؤإمحلراح الإمكان، 
هوونالوا• الناسإليه، ودعوا عليه، وعملوا إليه فشمروا غاية، هدا أن فلتوا فعوامهم: 

ورأسها.عبادة كل غاية الدنيا ق الزهد فرأوا والعبادة، العلم درحة س أقفل 
وجعاهف، عك القيث، عكوف به المقصود وأن لغيره، مقصودا ه^لا رأوا وخواصهم: 

بمرضاته،والاشتغال عليه، والتوكل إليه، والإنابة لمحثتته، القلسا وتفرغ علبه، الهمة 
واللسان،بالقليح ذكر0 ودوام اهف، عك الجمعية ق العبادات أفضل أن فرأوا 

له.وتثتثيتن، للقلب تفريق فيه ما كل دون بمراقبته، والاشتغال 
إليه،بادروا والنهي الأمر جاء إذا متهم• المتبعون فالعارفون قسمان، هزلأء: ثم 

جعيةالعبادة س المقصود يقولون: منهم والمنحرفون جعيتهم، وأذهب، فرقهم ولو 

قلم مسناه أحرجه (; ٣١٠رنم \ y\f)\والتعرض البيان ق الخيتي محمد بن إبراميم ال قا 
حإ-االأثتر ابن تماية ق وم ملثج•• تدر ض أجرك■ •اما ولفعله: منها اهف رصي عاسة عن صحيحه 

قال:أغفل؟ الأعمال أي اهة. رمول مثل يالفظ: محنه محنهما اهآ رصي عباس ابن إق متوب اللفغل 
المزي:ونال المزي، الحجاج أبو وأنكرإمّتاده وأشدها. أنواها أي: والزاي؛ بالمهملة وهو أخمزها، 
المنة.الكتب، من شيء ولآيردق الأحاديث، غرائب، حومن 
الأثيروابن ( ٤٥٩هب\رفم ا/ الخفاء) ، كشفj والعجلوق ( ٣٣انموع)ص j الهروي وذكرْ 

نتببةلابن الخدبث،  ٠٢^؛( rrrّلأم)1/لأبن الخدث غرم، واظ: ( ٤٤• )ا/ _ ق 
المحاجومختار ( ٣٣٩الخرب)م/ولسان ( ٢٤٢الجوزي)ا/لأبن الخدينؤ ورب ( ٢٧•)ا/ 
١(. ١٦ا/ انمود)؛ وعون ( ٢٩٣ا(>أآ/  ٦٩اكاري>ه/ وعمدة ( ٦٥)ص 







بماوقت كل ق الرب مرصاة عك العمل العبادة؛ أفضل إن قالوا؛ الواح؛ الصنف 
ووظيفته.الوقت ذلك هومقتضئ 

صلاةمن الأوراد، ترك إق آق ؤإن الجهاد، الجهاد؛ وقت ل انمادات فأكل 
الأمن.حالة ل كما الفرض، صلاة إتمام ترك ومن بل النهار، وصيام الليل 

الوردعن به والاشتغال بحقه، القيام مثلا؛ ، الضيفحضور وقت، ق والأكل 
الحر؛أوقات ق والأصل والأهل، الزوجة حق أداء ق وكيلك، انمتمحبق، 

استرشادونت، ق والأصل والاستغفار والذكر واللءاء والقرآن، يالملأة الاشتغال 
به.والاشتغال تعاليمه عك الإقبال الجاهل؛ وتعاليم الهلال_ا، 

،٠ال٠ؤذنأ بإحابة والاشتغال ورده، من هوفته ما ترك الأذان؛ أوقات ق والأفضل 
أكملعك إيقاعها ق والنصح الجد الخمى؛ الصلوات أوقات ق الأفضل 

أنحل.كان بحد ؤإن الجامع، إل والخروج الونتا، أول ق إليها والمبادرة الوجوه، 
المال؛أو البدن، أو بالجاه، اكساءال.ة إل المحتاج صرورة أوقات ق والأفضل 

٠٢وحلوتالث،ل أورادك عك ذللئ، ؤإيثار لهفته، ؤإغاثة اعدته، بمالاشتغال 
كأنحتن وتفهمه، تديره عل والهمة الْلت، حمعية القرآن؛ قراءة وقت، ل والأصل 

أعظمأوامره تتقيد عل والحزم وتدبره فهمه عل قالثالثؤ فتجمع به، يخاطثالثؤ تعاق اس 
ا.ذللأجر عك السلطان من كتاب جاءه من قلب حمعية من 

والصلاةالتامة الJءوة هذه رب اللهم النداء؛ سع حين قال ءس تال؛ ^ ٤٥٧٥١رسول أن جابرْهُ فعن ٢ ١ ر 
القيا٠ةايوم شماعش له حلت وعدته، الذي محمودا *ماما وايعثه والفضملة، الوسيلة محمدا آت القاتمة، 
٦٠( ١ ٤ البخاري)رقم أحرجه 

منكربة ى اه ص الدنا كرب من /ة مث,من عن ص نال،ت"من قد الني ين حم.>وس أتي فعن )٢( 
الدنياق اهنآ متره مسالع متر ومن والآحرة، الدنيا ق عليه  ٥٧٥١ينر ممسر علن سر ومن القيامة، يوم كرب 

(.٢٦٩٩رقم ) ملم احرحه الحديث، ء . . أحيه. عون العبدق العبدمجاكان عون ق واه والآحرة، 
وابن( ٢٤٤٠رقم داود) أبو أحرجه بعرفة، عرفة يوم صوم عن من اه. رسول أن >،؟^ ^٠٢٠٠٠أبي فعن )٣( 





فهواكر، ل واعتزالهم فه، اعتزالهم من خر فهي الختر، ل خلطتهم والأفضل 
أقفلحينئد فخلطتهم قالله أو أزاله حالعلهم إذا أته علم فان فيه، حلطتهم من أفضل 

•مزاعتزالهم 
والاشتغالوالحال، الوقت، ذلك، ق الله مرصاه إيثار وحال؛ وقت كل ق فالأفضل 

والأصناف،المهللق، التعبد أهل هم وهؤلاء ومقتفاْ. ووظيفته الوقت، ذلك، ووا-بم_إ 
العبادةمن به تعلق الذي النؤع عن أحدهم خلج فمتتح، المقيد، التعبد أهل قبلهم 

وصاحمت،واحد، وجه عك اقم فهويعبد عبادته، وترك نقمي قد كأنه ه نفيرى وفارقه 
٥٥٥١مرصاة نتع غرصه بل غيره، عك يؤثرْ بعينه تعبد ق غرض له ليس الطلق التعبد 
رفعت،كلما العبودية، منازل ق منتقلأ يزال فهولا عليها، تعبده فمدار كانت،، أين تعاق 

قدأيه فهدا أحرى، منزلة له تلوح حتن ببما واشتغل إليها، ميره عك عمل منزلة له 
سيره-ينتهمح، حمح، المتر 

رأيتؤإن معهم• رأيته العباد، رأيتا ؤإن معهم، رأيته العلماء رأيتا فإن 
المتصدقينرأيت، ؤإن معهم. رأيته الذاكرين رأيتإ ؤإن معهم، رأيته الجاهدين 
رأيته ٠٥٥١عك القلم، وعكوف، الجمعية أريابح رأيت، ؤإن معهم، رأيته الحنين 

عملهيكن ولر القيود، تقيده ولر الرسوم، تملكه إ الذي الطلق، هوالعبد فهذا معهم، 
كانحؤولو ربه، مراد عك هو بل العبادات،، من وراحتها لذما فيه وما ه، نفمجراي عل 

سواه.ق ولدنيا ه نفراحة 

مليهصدقا، تيما القائم حما، ه ذت-تعإرنيخ ؤإناك نعبد إياك دؤ التحقق هو فهذا 
حيث،ومجلمه بوقته، وقحا كل ق به اهلأ أمر بما واشتغاله نير، ما ومأكله ميا، ما 

الماس^^١؛ ق أبي وابن ١( ٢ ٤ ٦ رقم  ٥٨٨رX/ الزهد j وهاد ( ٣٨٨)رقم المقرئ الأدب، 
■٥( ١ ٢ / ١ • الماركا) فتح ق حجر ابن الحافظ عاجه ابن إسناد وحن ١( )رقم 
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عليهيتول ولا قيد، يتعبدْ ولا إثارة، تملكه لا خانا، ووحده المكان به انتهن 

ركابه،توجهنا أق الأمر بدين يدين دار، حبنا الأمر مع دائر مجرد، حر رمم، 
مبطل،كل منه وينتوحش محق، كل به يانس مقاربه، استقينا حينا معه ؤيدور 

وهو،، شوكهار حتن منفعة وكلها ورقها، يسقط لا وكالنخلة نفع، وغ حيث، كالغيث، 
فهوضاس، محارم انتهكن، إذا والغضب، اللص، لأمر المخالفين عل منه الغلغلة موصع 
اسْع كان إذا بل نفس، بلا الناس وصصب، حلق، بلا اس صحيا قد اققع، ومع وباه 
الومهلس ه نفعزل حلقه مع كان ؤإذا عنهم، وتخل الين، عن الخلائق عزل 

هأنأعظم وما ا متهم وحشتنه أشد وما الناس! بين أغربه ما له! قواها عنها، وتخل 
التكلأن.وعليه المستعان، واس ا إليه! وسكونه وطمأنيتتته به، وفرحه باس 

أربعةذللث، ق وهم أربعة، طرق ومقصودها وحكمتها الحثالة منفعة ق للناس ثم 
أصناف،؛

المشيئة،محص إل الأمر يردون الدين والتعليل، الحكم نفاة الأول! الصنف، 
تكونأن غير س الأمر، لمجرد إلا ليس تبا القيام عندهم فهؤلاء الإرادة، وصرف 

ومئحضالأمر لمجرد بما القيام ؤإنما لجاة، سبا ولا معاد، ولا معاش ق لمعادة سبتا 
المشيئة.

ولابه، المقصودة هي لغاية ولا لعلة، حلقه ما يخلق لر إنه الخلق؛ ق قالوا كما 

ؤإماورثها، يمط لا شجرة الشجر هن •إن اسما.ت رسول، قال، هال،؛ عنهما اقة؛< رض ععر ابن يعن ،١( 
النخلةإما شي ل ورع ١^٥٠ عبد هال، البوادكا، شجر فا الناس فوغ ا؛ ص؟ ما فحدثوف لم، المهثل 

(٦١ابٌارؤاررقم أحرجه النخلة® ُرهي قال،* أه؟ رسول، يا ض ما حدثتا قالوا؛ نم فاستحسنت.،، 
(.٢٨١لم)رتماوم

قمنتمرة أجزائها، مح ق موجودة النخلة وبركة (؛ ١٤"٦ ١ ٤ ٥ / القح)١ و< حجر ابن الحافثل تال، 
حتنأجزائها، بجميع يممع ذللنا بعد نم أنواعا، تنكل يس ألتا إق ممللع حنن نمن أحوالها، حح 

قعامة الم المبركة وكدللتا يخفن، لا مما ذللث، وء؛ر الحال،، ق واللتما —،، طفق النوى 
موته.بعل جنن ولغترْ مستمرله ونقعه الأحوال،، مع 



جؤالؤقل=^ا
فيهاولا بياتها، لممقتضيالت، أسيامب المخلوةاأت ق وليس منه، إليه تعود لحكمه 

ؤإحراجوالتريد، للارواء سببا الماء ولا للإحراق، محبتا النار فلست، ؤلثاتع، ولا قوى 
-بما،ليس والري الإحراق وحصول ذلان<، تقتفي طيعة ولا قوة فيه ولا النبات<، 

به.قامتا بقوة ولا بيح يلا هذا، عند هذا حصول عل الأفتراتية العادة بإجراء لكن 

المأموربين الأمر نفس ل فرق لا سواء، الشرعي أمرْ ل عندهم الأمر وهكذا 
بالمأموريقوم أن غير من هذا، عن وميه بهذا أمره اهتفت، المثيتة ولكن والمحظور، 

قبحه.اهتضت، صفة عته المنهي ولا حسنه، انتفت، صمة به 

الممنالكير كتابنا ق ذكرناها وقد فاسدة، كثيرة وفرؤع لوازم الأصل ولهذا 
نحومن الأصل هذا اد فوبينا ، والإرادة؛، العلم أهل ومهلاو_، العادة دار ررممتاح 

ررسفرالمن كتابنا ق أيما وذكرناه معناه، ق بدح كتاب، وهو وجها سنين 
عادتتن؛؛الوؤلريق الهجرتين، 
قرةالصلاة وليتؤ ما، يتنعمون ولا لذما، ولا العبادة حلاوة يجدون لا وهؤلاء 

سموماولهذا وحيامم، أرواحهم وغذاء ملومم، سرور الأوامر وليت، أعينهم، 
بهيأمره ما أوغيره الملوك من ءاللث٠ لحية ميع سمن ولو ما، كلفوا قد أي ُتكاليفااا 

أوكثير— هؤلاء أنكر ولهذا له. محبا أحد يعده ب ؛كلفة1 أفعله إنما إق وقالت تكليما، 
يتمتعالذي العيم من له يخلقه وما ثوابه يحب، إنما وقالوا! لريه، العبد محبة — متهم 

دونه.لمخلوقه الحبة فجعلوا ذاته، يحب أنه لا به، 
وحقيقةولبها. العبودية حقيقة فأنكروا الحبة، كمال هى العبودية وحقيقة 

والإجلالوالخفؤع، الأل بغاية القرون الحب، بغاية محبوبا مألوها كونه الإلهية! 

دارالءفت1ح ١ل٠تال١ولت المطيؤع الكتاب اسم بينما الاسم، 7ادا هنا اهله رحمه المصف سماه هكذا )١( 
والإرادهء.العلم ولاية ومنثور السعادة 

اسمهعك نمن هكذا السعادتينأا وباب الهجرتين ءحلريق الناس! بين المتداول المطبؤع الكتاب اسم )٢( 
•الكتاب قدمة مل 



الممسرض النيئ الصوء \؟=م 
=او؛؛1ا==^^====^====^ث

لإلهيته.إنكار وذلك محبونا، كوته فأنكروا والتعظيم، 
يومق الفري العم عبد بن حالي يه صحن الذي درهم ين هوالجعل هؤلاء! وشخ 
حليلأاا١إبراهيم يتخذ ولر تكليع، موس يكلم لر اليم أن زعم ررإنه وهال،! أصحن، 

الخلةهي التي إليه، إثراهيم حاجة ينكر لر محبا، محبوبا تعاق لكونه إنكاره، كان ؤإنما 
عندهم.ليٌ أحلأء فكلهم الخلائق، حمح فيها يشترك الش الجهمية، عنا 

ارقرةكتابنا ق وجها ثمانين من أكثر من اهأ؛ه محبة ؤإنكارهم هذا قولهم اد فبينا وقد 
بالحبستاالمحبة تحلق وحوب فيه وذكرنا العارفين،( قالورrتv وروضة المحبين، عيون 
انللأتكمال لا وأته والمهلرية والذوقية والعقالية القلية الأدلة ؤلرق جع من الأول 
بالنورإلا لعينه ولا والحياة، بالروح إلا لجمه كمال لا أنه كما البتة، ذللث، بدون 

وأعظم.ذللئج فوق الأمر وأن مع، يالإلا لأذنه ولا الثاصر، 
الولكن والتعليل، الحكمة، من نوعا يثبتون الذين النفاة، القدرية التاق! الصنمؤ 

فعندهم!ومتفعته؟ المخلوق مصلحة مجرد إق يرجع بل إليه، يرجع ولا بالربا، يقوم 
استيفاءيمئزلة وأتيا والنحيم، الثواب، من الحبال يناله لما أثمائا ثوعت العثادامت، أن 

ألجئهتل،كلم ان وثودوأ ؤ كقوله! عوصا تعاق اقئم يجعلها ولهذا قالوا! الأجير. أجرة 
هكثريعملون بما أدحلوأألجئه ؤ وقوله! [. ٤٣]الأماذا; ه محئنزسلون بما اورJت٠وها 

فيما— ه وقوله ٩[• ' ه ما'كثزئعملون إلا غروت هل ؤ وقوله! [، ٣٢]الحل: 
إياها((أوفيكم ثم لكم، أحصيها أعإلكم هي إنإ عبادي، اريا هق_! ريه عن يحكي 

يقولس عك الرد j الجاد كر وأبو ٢( >  ٦٧٦رقم ٢ ٠ ٥ ١; )٠ الكبرى ل المهقي أخرجه )١( 
(٤٣٢)ه/ السر ق والذمي ١(  ٤٣رقم  ٦٤)ا/ الكمر اكارخ ق والبخاري ( ٧٢)رنم مخلوق 

الاعتدالومنان ( ٤٢٧رنم ١ ٠ ٥ )٦! المزان رلمان ( ٣٤٥)آا/ ( ٢٧١)آ)/ الباري فح وانفلر: 
 Y( / ١٤٨٤رقم ١ ٢ ٥ ) الكمال وتآذيّث،ا a( /١١٨ ) مدينة وتاؤخ(دمشقYoo/oX.)

المشتاض®*ونرهة المحبين ءروصة الناس• بين المتداول المطّوع الكتاب اسم )٢، 
(.٢٥٧٧)رنم لم م)"Y(أخرجه 



;سالةقر=^أ_
سماهوقد قالوا: [. ١ • بعثوحساىهتايم: آلثيثدذأ-مهم يوق زينا ؤ وقوله 

منه.إليه يرجع أي عمل، من العامل إق يثوب لأنه وثوابا، وأجرا جراء بحانه اهع 
قالوا؛معتئ. ثوابا ولا أجرا ولا جزاء لتسميته يكن لر بالعمل ارتاطه ولولا قالوا• 
وكومالها، واكانها بالأعمال والعقاب الثواب تعلق فلولا الوزن، عليه ويل*ل 

يقلتقمن آلحى يوم؟او والوزن ؤ تعادت قال وقد معتز• للوزن يكن ب لها، كالأثمان 
حمروأآلذئن ياولملثا مو'زنهُ حفن، ومن ,'.' 11آلمتيءحوت> هم ءاوك؟ك مو'ز؛~هد 

٩[.٨، ت،تيمونه]الأعراف: انمنيمينايزوأيثاتنتئا 
التباين.أعفلم وبينهما التقابل، أشد متقابلتان الهلاثفتان وهاتان 

أفتنمن اهراة يعدب أن وجوزت البتة، بالجزاء ارتباطا للأعمال تجعل ل؛ فالجبرية 
وجوزتسواء، إليه بالشبة وكلاهما معصيته، ق عمره أش من وينعم طاعته، ق عمره 

درجات،وأفضل وأكثر عملا'، منه أعظم هو من عل القليل العمل صاحب يرفع أن 
تقتضيحكمة ولا سبب، ولا تحليل غير من المشينة، محض إل راجع عندهم والكل 

وهذا؛العقابببالثواب، هدا تخميصى 
بمحضكله ذللت، وجعالتا الأصلح، رعاية سبحانه اممم عك أوجبت والقدينة 

منةباحتمال تنغيص فيه عمله بدون الحثل• إل الثواب وصول وأن لها، وثمنا الأعمإل 
ثمن.بلا عليه الصدقة 

بمنزلةعبده إل ؤإحانه تفضله جعلوا به! وأ■مهم باس أجهلهم ما اهوا؛أث فقاتلهم 
العبدإل أحب عمله عل أجرة يععليه ما إءهلاء٥ إن قالوا: حتن العبد، عل العبد صدقة 

عمل.بلا منه فضلا يعمله أن من له وأطيسم، 
البتة.الجزاء ق تأثيرا للأعمال يجعلوا وإ المقابلة، أشد الجبرية فقابلتهم 

عباده،عليه اهف فهلر الذي المستقيم، الصراط عن منحرفتان جائرتان، والطائفتان 
الكتب،.به ونزلت، الرسل، به وجاءت 

سائركاقتضاء لهما مقتضّية والعقاب، الثواب إل موصالة أسباب الأعمال وهوأن 



التمسرعش الئن؛ئ الصوء -و

علوصدقته ومنه، وقفله توفيق من المالحه الأعمال وأن يياما• لمالأٌمبايبج 
وزينهاإليه، وحثها عاليها، والقدرة إرادتها فيه وخلق لها، ووفقه عليها أعانه أن عبده، 

قدره،عل هي ولا وثوابه، لجزائه نمتا فلست، هدا وْع أصدائها، إليه وكره لبه، قل 
تقعأن - الوجوه أكمل عك وأوقعها وجهده، نصحه فيها العبد بذل إذا — غايتها بل 

النعمة^٧؛، عك الشكر من عليه لبقي بحقه ءلالبه فلو عليه، نعمه بعضي عك له شكرا 
ءلالمعير وهو لعيبهم أرصه وأهل صماواته أهل لوعذب فلذللث، بشكرها، يقم إ بقية 

هالني عن ذلك مت كما أعمالهم، من لهم خيرا رحمته لكانتا ولورحمهم لهم، 
ء٠الهاا.الجنة منكم أحدا يدخل ُلن قال؛ كما بالعمل، الجنة هودخول ض، ولهذا 

ءمالهاامنكم أحدا ينجي ررلن ت لفظ وق بعمله®. الجنة منكم أحل يدخل *لن ت لفظ وق 
وفضل®منه برحة العه يتغمدق إلاأن أنا، *ولا قال. اللم؟ رمول يا أتت ولا قالوات 

كنتمِبما ألجغة ادحالوأ ؤ فول,' ق كما بالحمل، الجنة دمحول م؛حانه وأثبت، 
واحد،معنن عك ليس والإثبات النفي توارد إذ بينهما تنال ولا [• ٣٢تاكءلت ه ثعنلون 
عكردا لها، وعوصا ثمنا الأعمال وكون الأعمال، بمجرد امتحقالها فالمنفي 
المنة.لتكرير متضمن ابتداء بالثواب التفضل أن زعمت، الش الهجومية، القدرية 

يكونواأن لهم وحق حجابا، عنه وأءالذلهم ياقؤه، الخلق أجهل من الطائفة وهذه 
وأرصهسماواته أهل أن يعلموا لر أنهم ،؛ ٧٥١جهلهم؛ق ؤيكفي . الأمة هذه مجوس 

0 )صب ل حان وابن ( ٧٧)رنم ^جه واش ( ٤  ٦٩٩)داود أم أ-محرجه )١(  /Y  • ٧٢٧رقم ٥ • ،،-٦)
الكّرj والطراز مأ1'آ( رنم )•ا/يىآ الكثرى j واJهةي ( ١٨١٧)رقم اJوارد ول 

)ه/>أارقم-1ه؛()>ا/آ"اآرقمأأه>ا(ما/مآآآرقمأهه(وأحماو)ه/آحا،هلأا،
ثمان.الطريق هذه ورجال بإمنادين العلبراي رواه (؛ ١  ٩٩- ١  ٩٨)U/ المجمع ل الهيثمي تال ( ١٨٩

(.٢٩٦/١١و١ظر:كحالارى)
الم)آاخآ(واظر:نيابرى)اا/وخ((.)آ(أ:مجهم

تعودوهم،قلا مرصوا إن الأمة، هذه ءهوس ءالقدرية قوقال1ت الني عن  ١٠٣اه رصي ممر ابن قعن )٣( 
الكبرىj والبيهقي ( ٩٢)رنم ماجه وابن ( ٤٦٩١)رقم داود أم أحرجه قلاتشهدوهمء ما"ُا ؤإن 



سدهميمنة اغتباطهم والاااوْت والغبطة والسرور، المرح تمام من وأن منته، ق
منزلة،منه وأعظمهم المنة، مده عيثهم لهم طاب إنما وأمم الحق، ومولاهم 

عليها،وشكرا لها، وذكرا ما، إقرارا وأعظمهم المنة، حده أعرفهم إلثه' وأقرحم 
منته؟ق إلا نحل أحد يتةاو_، فهل لأحلها، له ومحبة 

ندذؤنعاوؤزان تمن أس بل إظنؤ عنآ ثمنوأ لا ئل تلنوأ ١ ان عتلث، منون تؤ 
نعيبمتربماوآس وآلازضأ ءسبآشمتوت نعلمّ آس إن نجج؛ صنيفين كثي إن للإيمنن 

.[  ١٧زانمجرات! ثعملونه 
عليه،استعك عليه من فإذا نغليره، لأنه نقصا كانت، إنما المخلوق! منة واحتمال، 

المنةهو  ١٥١فالرسول، مخلوق، كل ق ليس أنه مع هذا دونه. ه نفعليه الممنون ورأى 
علالوالو منة ق نقصن ولا أمن* ورسوله *اس يقولون• أصحابه وكان أمته، عل 

الن.يالعالمين يرب فكيف، عبده. عك اليد وكذلكؤ احتمالها، ل عليه عار ولا ولدم، 
منهمعوض بلا عليهم، صدقته ومحض عليهم، منته بحر ل الخلائق( يتقلب إنما 

بأنعليهم، المنان فهو وجودْ، كرمه من ينالونه لما أسبابا أعمالهم كانتا ؤإن ألتة؟ 
ماعل متهم وئلها لهم، وكملها عيها، وأعاخم لها، وهداهم الأسباب لتللث، وفقهم 

بثنملون كتئز يما ؤ فوله! ل الجنة لحول( يه أستر الذي المعنن هو وهدا فيها؟ 
يئنارتباط لا يقولون! الدين والمرية، القدرية عك ردا السببية، ياء فهده [• ٣٢]١١^٠)،؛ 

أيصاوليست، قالوا! أمارارت،. تكون أن غايتها ؤإنما له، أمثاب ولاهي والجزاء، الأعمال، 
والمشيثة.الكوق الأمر محص إلا فلم؛يق، والشر، الخير ل عنها الجزاء لتخلف معلردة، 

•٨(•،٦١٥(وjس)رقا٢٤٩٤رلا٦٥/٣^صفيالأوط)
بنمارون( ض المحح رحال، ورجاله الأومهل 3( الْلراف رواء ٢(؛ * ٥ المبمع)U/ 3، الهٍثص وقال 

(٥٢• )Y/ ( ١٤٢ القدير)ا/ ومض ( ٢٩٥)؟ا/ السود عون واظر: _، ومر الغروي .وس 
)أ/أمه(.

القارى)لأا/تمأ'*ا(.أوة ا(واظر:ء• ٦١•ممأ(و.1م)رم الخاري)رنم )أ(أحرجه 



التمسرض المقتر الصوء 

المعقولوأدلة أولثك، لقول مهللة هى كما هؤلاء، لقول مطلة فالصوصي 
السنة،أهل قول مقدار وو_،ث قلب، له لن وتبين المريقين، قول تبلل أبما والفهلرة 

وأعمالهم،العباد وحلقه وقدرته، اهن(؛(، مشيئة لعموم المشتون الوسهل، الفرقة وهم 
وقدرآ،شرعا نيا وانعقادها يباما، بمالأمايبه ربمل المتضمنة اكامة ولحكمته 

عاجلاوآحلأ.عليها وترسها 
لأجلهوارتكبت، الحق، من نوعا تركت، المتحرقتين اله!ائفتين من واحدة وكل 

اذنه:الحق من فيه احتلموا لما المنة أهل اقم وهدى أنواعا. بل الماطل، من نوعا 
منيؤته آس ءعن-ث ذ'للئح وؤ ٢[،  ١٣ه منتقم حر صر إل نثآء من يهدى آس ؤؤ 

٤[,وآئ4ذوالمصلآلعغليمّه]الجمعة! ئسآء 
لفيضوامتع،ءادها القوس، رياضة العبادة؛ فائدة أن زعموا الدين الئالث،؛ المتم، 

عنءهللث١ فلو والثهيمية، بعية الالقوس قوى عن قواها وحروج عليها، العلوم 
مألوفانياعن تخرجها والعيادات، والبهائم، ١^١٤ نفوس جنس من لكائت، العبادات، 

صورلأنتقاش قائلة عالة فتصير المجردة، العقول مثابية إل وتنقلها وعوائدها، 

ءلاJفتان.يقوله وهدا فيها، والعارف العلوم 
وعدمالعال؛، بقدم القائلين الفلاسفة، من والشراع البوات، إل يقربا من إحداهما؛ 

المختار.الفاعل وعدم الأفلاك، انشقاق 
فاتا»االفلاسفة، إل وتقربؤ الإسلام، صوفية س تفلممت، من اكانية؛ الهل١ئفة 

الحسي،الحال؛ ومفارقتها وتجردها، القوس لاستعداد رياضات، العثادات، أن يزعمون 
عليها.والعارف الواردات، ونزول 

قمخيرا بقمب لها حمل فإذا المعنن، لهدا إلا العبادات، يوجب، لا من هؤلاء من ثم 
بالأورادالقيام يوجب، من ومنهم عنها. بالوارد الاشتغال أو رده، أو حفغله 

أيما.وه%اصنفان بيا، الإحلال وعدم والوفنائف،، 



للنفوس.وصط للقانون حفظا يوحونه من أحدهمات 
—له يمفارهتها — النفس تدرج من وحويا للوارد، حفظ يوجبونه الدين دالآحردن• 

وغايةالسلوك، ؤلريق عل المكلمين أقدام تبماية فهده - الهيئة من الأود حالتها إل 
هدهغير القوم كتب ي تجد تكاد ولا لأجله، شرهمتا وما العبادة لحك، معرفتهم 

البدل.ميل أوعل الجمع، سبيل عك اكلاثة، الطرق 
العارفونالخليلين، أتباع الإبراهيْة، المحمدية الهلائقة فهم الراعت الصنف وأما 

فالعلواتفححا. ومراده عبادته، ق البصائر وأهل وحلقه، وشرعه أمره ق وحكمته دال0ة 
ءنال.همما الفاسدة، والقواعد الثاطلة، الشبه من عندهم يما عنهم محجوبون اكلأيث، 

ولوالخيال. من ألفوه بما وقتعوا الحال، من عندمم يما فرحوا قد شيء، ذللئ، وراء 
قصرتعقولهم ولكن بدونه، ارتقوا لما وأعغلم، منه أجل هو ما داّاءْ أن علوا 

معهممجا أن ورأوا طلبه، ق ليجهدوا به، يشعروا ول؛ البوة، بنور إليه يهتدوا ول؛ عنه، 
وفساده.غيرهم مع ما تناقض ورأوا الجهل، من حير 

والعاقالهلواتف، يلية وط، سواه، مجا عك ءنله»ا ما إيثار الأمور هن-ه من فتركبا 
اقم.عافاه من 

الربصفات عرف من عليها يْلني إنما وحكمتها- وغايتها العبودية، مر أن فاءلا 
الحق،الإله هو يل إلها، كونه ومعنن وحقيقتها، الإلهية مض وعرفح يعطلها، ول؛ هث، 
العبادةوأن له، إلا تنبغي لا الإلهية حقيقة وأن الباطل، أبطل بل فاطل، مراه إله وكل 

بالصفات،الصفات متعلق كارتباط بما وارتباطها ومقتضاها، وأثرها إلهيته موجب 
والإحسانمع، يالوالأصوات بالقدرة، والقدور يالعلم، العلوم وكارتباط 

معرفةله يستقيم كيف، يعرفها ول؛ الإلهية حقيقة أنكر ضن بالجرد- وانمناء بالرحمة، 
لأحله؟رعت ث وما ومقاصاوها، وغايابما العبادات حكمة 



الممسيرعلن ائمسر الصوء =^؛ ٩١
تاك؛إ========^===^==^=خ

ولهاحلقوا، لها والتي _، L>cJljالمقصودة الغاية هي بأنها العلم له يستقيم وكيف، 
نمليلفرض وأن والنار؟ الجنة حلمت، ولأحلها الكتب، وأننلت، الرسل، أرملت، 
والأرخىالماوامتج حلن، من عنه ؤيعاق يه، يليق مالأ إق هنة بة نعنهات الخليقة 
>عافيتقال مهملأ. سدى يتركه ولر عبئا الإنسان يخلق ولر باؤللأ، يخلقهما ولر بالحق، 

شيءلغير أي [ ١١٥]المومون؛ تزحعونب لأ إلينا ؤاقكم عسا حلقغت،كم قحسبمزاسا اؤ 
لكم.ومجازاق لمادق ولا حكمة، ولا 

]الذاريأت:ه لمنتدون إو وألانمق حلمت،ألخن وما ؤ قوله; ق -رذا صرح وقد 
الزةال نكلها، والخلائق والإنس الجن لها حلق الش الغاية هي فالمادة! [ ٥٦
مهملا.أي [ ١٢٦سدى)نقع(بلاشامن؛ يملئ ان نن س ؤ

يعاقب،.ولا يئايج لا غيره! وقال ،، ينهنرر ولا لايؤمر الثاثعي! قال 
والنهيوالأمر والهي، الأمر عك مترتبان والعقاب، الثواب، فان الأمران، والصحيح! 

حلقق ويثنمكزون ؤ تعاق! وقال امتثالهما. العبادة وحقيقة ؤإرادتيا، العيادة طالبج 
ممران:ألماره عداب، ققنا نحنلئ، ننهبلأ هندا حلمت، ما وآلانضرذئتا آلسمئوض 

[.٨٥]الحجر; ه إلحي إقُ سينا وما وآلاوص آلشمنوت حلقنا وما ؤ وقال! [. ١٩١
ث-ستاؤضلآبنا ثمس ؤحلو(آسآلثمنؤسموآلآرضلأمحبمجزئلأ ؤ وقال! 

[.٢٢ُيظلنونه]اس:

وعقابهوثوابه ونهيه، أمره التضمن بالحق، والأرض السمواُت، حلق أنه فأحثر 
فكيفاالخلق، غاية وهو لهذا، حلقتؤ بينهما وما والأرخى السماوارت، كانت، فإذا 

قولعن ٤( "١٥ )٤/ تمره ق كير ابن وذكر، ٢( ٠ ١ T/ تمر،)٩ ق مجامد نول من الطري احرجه ( ١] 
 lu_ J(١٢٢*١()٢/■٦/١لاكاض)القرآن أحكام وانظر: بزودبنأب، الرحمن ^^كاضوب

المهفىالكيرى)>ا/'الا(.وسن 



هم___^^و=
العباداستئجار لمجرد ذلك إن أو غاته؟ هي مقصودة حكمة ولا له، علة لا إنه يقال: 
العملية،للمعارفر النفوس امتعداد لمجرد أو بالمة، الثواب، عليهم ينكد لا حتن 

العوائد؟بمخالفة وارتياصها 

أنيجد الوحي صرح عليه دل ما وبين الأقوال، هذه بين الفرقان اللبيب فليتامجل 
إنماتعاق فالألأ معرفته. حق عرفوْ ولا قل.ره، حق اضة قدروا ما الأقوال هده أصحاب 

لأمره.والانقياد له الخضؤع مع محبته، لكمال الجامعة لعبادته، الخلق حلق 
معهيحب فلا هلم، كله الحِتإ يكون وأن يالمحبة، إفراده بل اللم، محبة العبادة: فاصل 

لهمفمحبتنا وأولياءه، وملائكته ورسله أنبياءه يحس، كما وفيه، لأحله بمصتا ؤإنما سواه، 
كحبه.يحبونبم أندادا اليم دون من يتخذ من كمحبة معه، محبة ولمنل، محبته، تمام من 

أمره،باتثاع تتحقق إنما فهي ومرها، عبوديته حقيقة هي له المحبة كانت، ؤإذا 
ولهذاوالحبة، العبودية حقيقة تتبين الهي واجتنابا الأمر اتبيع فعند ميه، واجتناب 

إنكثزئل ؤ تعال: فقال ادعاها. لن وشاهدا عليها، علما رسوله ١^٤ تعاق جعل 
[.٣١عمران: ل1ل ه آس تجئونآثنياتتعونح،

ووجودلهم، الفم لمحبة وشرطا قله، بمحبتنهم مشروطا رسوله اتثاع فجعل 
انتفاءعند المحبة انتفاء فعالم بتحققه، وتحققه شرطه، وحول بدون ممتغ المشروط 
ملزومالتابعة وانتفاء لرسوله، المتابعة لانتفاء لازم هله محبتهم فانتفاء المتابعة، 

بد(ونلهم اهله محبة وثبوت هلم، محبتهم لبون إدا فيتحل لهم، اهلٌ محبة لانتفاء 
أمره،وطاعة ورسوله، اليم حبا هى أؤ: الرسول متتا؛حة أن عني ودل لرموله. التايحة 

فلاسواهما، مما العبد إق أحث، ورسوله الفم يكون حتن العبودية، ؤ، ذللثؤ يكفي ولا 
متهماإليه أحبا شيء عنده كان ومتن ورسوله؟ اليج من إليه أحجا شيء عنده يكون 

اهله.يهديه ولا البتة، لصاحبه اليم يعفره لا الذي الشرك هو فهذا 

وضرممزؤأزو'مح وإِحو'قكم ؤأذآؤْفم ءابأزكم كان إن مل ؤ اهه قال 
آئيمشج إليأًىم حب ا يرصوثهآ ومنتكن كسادها قشون وغتلزة آقرهتموها لت وامو 



التفسيرش النيئ الصوء  =و(=^==^=
آلموميدي لا وآس باممة-ء آس ئاف حى دمثنوأ سجٍاه، 4، وجهاؤ ورّمحلوت 

• ٤tY ت ]التوبة ه آلفبقئرنا> 
عقمنهم أحد قول أو ورسوله، اس طاعة عك هؤلاء من أحد طاعة قدم ٌن فكل 

منهمأحد حوف أو ورسوله،  ١٥١مرصاة عك منهم أحد مرصاة أو ورمحوله، اثيه قول، 
عكأحدهم معاملة أو عاليه، والتوكل ورجائه اثيه حوف عك عليه والتوكل ورجاءْ 
فهوُالسانه قاله ؤإن سواهما، مما إليه أحئر ورسوله اممه ليس ممن فهو اس• معاملة 
عاليه.هو ما بخلاف ؤإحبار منه، كدب 

إليهأحب عنده المقدم فدلك، ورسوله.. اهله حكم عك أحد حكم قدم من وكيلك 
أوط\م أو حكمه، أو أحد قول يقدم من عك الأمر يشتمه قد لكن ورسوله،  ٥١من 

ؤيحاكمفيهليعه، الرسول. قاله ما إلا يقول ولا يحكم ولا يأمر لا أنه منه فلتإ مرصاته، 
عكقدر إذا وأما ذلك،. غير عك يقاJر ز إذا معذور فهدا كيلك،، أقواله ويتلقن إليه، 

الأمور،يعص ل أو مهللما، به هوأول اتثعه من غير أن وعرفخ الرسول، إق الوصول 
داخلوهو عليه، ، يخافالذي فهذا به، أول هو من إل ولا الرسول إل يلتفتا وإ 

فهومنسيخه، ات؛اع عل يوافقه ولر وأذله، حالفه من عقوبة استحل فان الوعيد، نحتا 
قدرا.شيء لكل ائه جعل وقد المعتدين، الفللمة 

منؤيرصاه، ورسوله اهالأأ يحبه بما التحقق قواعدI أرع عك با آيد إياك ؤ وبمن 
والجواؤح.القالب، وعمل والقلبا، اللسان قول 

همحما ه ثعإد إياك ؤ فأصحاب الأرع; المراتب، لهن.ْ جامع اسم فالعبوديةت 
أصحابها.
وصفاتهأسمائه وعن ه، نفعن به سبحانه اس أحبر ما اعتقاد هو القلبان فقول 

رمله.لسان عك ولقائه وملائكته وأفعاله 
البيعبهللأن وتبيين عنه، والذب، إليه، والدعوة بذلك،، عنه الأحبار ازت اللموقول 
أوامره.وتبلغ والقيام؛ذكره، له، المخالفة 



محؤإ1ةقر=^|
له،والرجاء منه والخوف إليه، والإنابة عليه، والتوكل له، كالمحبة ت القلب وعمل 

ومحه،به والرصا أقداره، وعق نواهيه، وعن أوامره، عد والصبر له، الدين ؤإحلاص 
به،والهلمأنيتة إليه، والإحيات والخضؤع، له والذل، فيه، والمعادة فيه، والموالاة 

إقأحب ومتمها الجوارح أعمال، من أفرص فرصها التي القلوب أعمال، من وغير 
المنفعة.أوقليل المنفعة عديم إما يدوما الجوارح وعمل مستحبها، من اهه 

والجماعات،الجمعة إق الأقدام ونقل والجهاد، كالصلاة الجوارح.■ وأعمال 
٠٢وتحوذللث،ر الخلق إق والإحسان العاجز، ومساعدة 

همضؤن ؤإياك وؤ ما، ؤإقرار الأربعة، هن.ه لأحكام التزام لعبده إياك ؤ ذ
للتعريف،متضمن أنمنتقيزه آليرط آهدثا وؤ لها، والتوفيق عليها للإعانة ء؛لد-ح 

ما.اه إق السالكين ٍلريق وملوك بمما، القيام ئلهام التفصيل، عك بالأمرين 
إكدعوا كلهم فإمم i سثجتث ؤإياك ئعبد إياك ؤ إك دعوا إنما الرّز( وجح 

ماآعثدوأأس ؤ لقومه: نوح فقال آخرهم. إق أولهم من عبادته، ؤإخلاص اذلع توحيد 
اشقال ؤإبراهيم. وثعيب وصالح هود قال وكدللثح [. ٢٣عيرهُهلالمؤعنون: 

]الحل:آلطأعورث،ه ؤآحتيبوأ أس آعندوأ التح رسولا امؤ ًفل ؤ، نعئثا ولمد ؤ تعاق: 
نُالآبمإلأ1ئ'ءاسونه

ثعملوةبما ق ص؛لحا وآغلوأ أللين من يثايا ؤ تعاق؛ وقال ٢[• ٥ ]الأناء؛ 
,[ ٥ ٢ ، ٥ ١ ]المومتوزت ه قاثقون واثأ حدة ؤ مة ا منكم، ا فنده-، ؤإن ا)ث؛. 'ءإم 

لزبمفيمثؤ : JUiإليه. وأمحربم خلقه، أكمل وصف العبودية جعل تعاق واهتآ 
عبادته.ععن ^^تكم، ومن اثميون آومّلتإكة ولا س عندا يكورن.»% ان آلنبيح 

النبك عغذ آلذئن إن ؤ وئاوت [، ١٧٢لاانساءت ه حمعا إليه ونثفرمثحشرب 
أنيبين وهذا [. ٢٠٦دنجدورت٠هلالأمافت د ؤسيحوثهُ عنعت-ادته-ء نتثكبرون 

ا٦٢/١(رJلالأوطار)٢٩١/٦اكلير)القارى)ا/آإرا(وفس عمدة تا(انظر: 



التنسرعلن اشئ الصوء لآ=م 
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[١٩زالأنياء: وألأوض4 آلثمنو'ت ؤر من ولثُ ؤ الأنياء مورْ ي قوله ق التام الوقف 
ننشمحيمونإي|أدبحونولا عنعبادتهء ئنتكنون لا ومنعغنُْ ؤ يسدئت ثم ههنا• 
قمن له إن أي مستقلتان، تامتان حملتان فهما ٢[ ٠ ١، ٩ لالأنساءت يممونه ؤآتيارلا آليل 

عذهُومن ؤ ت فقال، أحرى حملة استأنف ثم وملكا. عبيدا الأرض ق ومن السماوات 
^كمونماشادتهتب<تالأساءتآا[.

ولاعنها، يانفون لا يعني عبادته، عن يتكبرون لا عند0 الدين الملائكة أن يعني 
تمب،إذا وامحتحر، حسر ت يمال، — وينقطعون فيعيون يستحسرون، ولا يتعاظمون 

آدم•لمي كالنفس وسحهم همادمم بل - وأمن 
إلهيته.لعبيد وصف والئاق! لعبيدربوييته، وصف فالأولات 

حاطبهمؤإِذا هؤا آلأزض عل نمئون آلديرتث. آلرخمنن وعباد ؤ تعاق؛ وقال 
فاددقرا._،؛اتا عينا ؤ وقال؛ السورة، آحر إق [ ٦٣]الفرثازت ه سلتما قالوأ آلجأهلورثح 

—ال؛وق [• ١٧]'p،؛ ه داوري وأدوعتدئا ؤ  ijLوق-٦[. ه ةفجم؛\ شحرويا أثب 
ويعمود1،هؤإنحتق إبزيم عنتديآ وآذم غ وقالت [. ٤١لءست ايوبه عيدثآ آدكر وؤ 

تالمج عن وقال •٣[. اوارث،هلصت ر إله ألعند نعم ؤ سليمازت عن وقال [. ٤٥
كماالإلهية، لا العبودية غايته فجعل [، ٥٩]الز-محرفت ه عليه ائعمئا عند هوإلا ن إؤ 

قبالعبودية منزلة عنده وأعلاهم عليه، حلقه أكرم ووصف، الضاري، أعداوْ يقول 
[،٢٣]المرة: ه عتدئا عل ئزلثا ويَامما ؤ، ْفئم وإِن ُؤ تعاق؛ فقال مقاماته، أشرف 

شأ-قد ؤ وقال; [، ١ ]الفرقان: ه عنده، عل ألمزمحان ئرل آلذى ثبازك ؤ وتعاك؛ نارك وقال 
وقعاليه، الكتاب إنزال مقام ق بالعبودية ظكرْ ١[ إ ]الكهف ه عنده عل انزل آثذى 
عته)خأنن' يدعو٠كادوأ أنده عند قام Q وانهُ ؤ وقال; بمثله. ياتوا بان التحدي مقام 
اتزىى م منحتن ؤ وقال; إليه. الدعوة مقام ق فيكره؛العبودية [، ١٩]الجن؛ ه لجدا 

الإسراء.مقام ق بالعبودية فيكره ١[ ]الإسراء؛ ه يعتده، 



;ساوقز=^ا_
مريم،ابن المح النصارى أطرت كإ تطروق *لا ت قال هوأنه عنه الصحح وق 

اذلانآورموله*عبد يإنإأناعيد،يقولوا• 
ا.انماداا١ عبالى ك،ا وأجلس العيد، يأكل ك،ا آكل ءبع>، *أنا الحديث،I وق 
هوتمحمد صفة التوراة ق ررقرأت  iJLعمرو؛بن اه عبد عن البخاري صحيح وق 
صخاياولا غاليفل، ولا ينفل ليس الموكل، محميته ورمحول، عبدي اس، رمحول محمد 

ويغفر((ريعفو ولكن السيئة، ياليئة يجزى ولا بالأسواق، 
آليينأيق؛؛ عباد يبقر ؤ ت تعاق فقال لعباده، المهللمة البشارة سبحانه اس وجعل 
[.١ ٨ ، ١ ٧ تالز•ر• ه ا-حسثهُ مثعون آلثول ننتمعون 
أثنولا حوفءنثؤتِآكؤم لا يماد ؤ تعاق: فقال لهم الخللق الأمن وجعل 

;!.٦٩، ٦٨ه]ارنمف; منلمن ويقائوأ بثاينيئا ءامثوا ءئردورتنمئآلخس 
وأشركتولاه من عك سسالهلانه وجعل خاصة، عليهم سلaلانه عن الشيهنان وعزل 

[.٤٢]الحجر: ه اثتعلئؤسآنعاوس من سلطننإب لكعنيم لص عبادى إن ؤ فقال: به، 
إئمالآًء يثويفلون ولهز وعق آلدث؛امغوأ عل سلطمن لةُ لمن إئثُ ؤ وقال: 

١[.• • ، ٩٩مئ/كوث>ه]المحل؛همبوث علآأديىت>يثولؤدهُؤآلذيىت> سلْكه»• 
حدينؤق فقال الإحسان، وهو الدين، مراتب أعك المودية إحسان ه الك، وجعل 

}يراكاا١ فإنه تراه إتكن فإن تراه، كأنلث، اه تمد *أن الإحسان عن سأله جبريل—وقد 

وفيض)!ا/٧٣( القارى وعمدة ( ٤٩•)آ/ الا;ى نتح وانظر؛ ( ٣٤٤٥)ينم الخارتم، أحرجه  ٢١١

ملjْ أبوبمك كاملا وأخرجه ١( ٤ ٤  ٢٨رنم  ٢٨٣مه)U/ الأول، الجزء الكبرى ق المهقي أخرج )٢( 
النم،ل والمهقي ( ١٩٥٤٣رنم )•ا/ها؛ مصممه ق اارزاق، وعد ( ٤٩٢•رقم  ٣١٨/٨)

أنائموحن ١( ٩ المبمع)و/ 3، الهثي الحائل بمك أبي إمحناد وحس ( ٥٩٧٥رقم ١ )ه/ي• 
(.٥٧١القل-ير)ا/هه()أ/فنص وانظر■ • ٢١٥رقم ١ ٧ / الخفاء)١ ، كثفق العجلوق 

(.١٧٨ا/ )٩ ٢( ٤ ٢ ا/ القاري)١ عمدة وانظر؛ ( ٤٨٣٨المخاري)رنم أخرجه )٣( 
(٤٢٥; ١٣)( ٤٨•، ٢٧١ابرى)-ا/ فح انظر؛ ١( ٠ ٩، اوم)رقم ه(وم• البخاري)رقم أخرجه )٤( 

(.١١٢/١٩()٢٨٦-٢٨٣، ١  ٢٩القاري)ا/ وعمدة ١(  ٥٧الووي)ا/ وشرح 



=اوأت
الممسيرالمنيرطز الصوء 

الوهصدإش لم ى س إياك ؤ ٠ j ض 

وقال[، ٩٩زانحجر؛ ب بانيك حى نثك ؤآعبد ؤ لرموله1 تعاق اليه قال 
واليقين[ ٤٤٧، ٦ ه آلة؛نئ اثنا حى ٩^؛؛ ؤةوبآوو.ي ثكوب وكشا ؤ النار؛ أهل 

التفسير.أهل اخميع الموت هو ههنا؛ 
عثإنارأم! قال؛ التي. أن ه—' مقلعون بن عثمان موت قمة ق - الصحيح وق 

قدام ما العبودية من العبد ينفك فلا فيه، وما الموت أي ٢، ربه٠ار من اليقين جاءه فقد 
ومايعبد؟ كان من المالكان؛ يسأله لما أحرى عبودية البرزخ ق عاليه بل التكليف،. دار 

القيامة،يوم أحرى عبودية وعاليه • الجواب، منه ويلتمسان هؤ. اس رمول ق يقول 
والمنافقونالكفار ؤيبقن المؤمنون، فيسجد الجود، إق كالهم الخالق اهله( يدعو يوم 

٠ايجود دمبمس،هلعون لا 

(.٧٠\ص )ا(أخر-بم 
ولماالمر إك فانصبا الأنمار من رحل جنازة ق اهف؛ق رسول( مع حرجنا ه عازب بن الراء فعن )٢( 

حائه،ق ا...فتعادروحه ت وفيه ااعلر••• رؤوسناعك وكان ناحوله قووحلاهف رّول، فجلس يلحد، 
الإسلام.ديتي فتقول،• ديتلث،؟ ما له؛ فيقولان اهف، ربي فتقؤ.ل،* ربلث،؟ من له■ فيقولان بجلسانه ملكان فيأتيه 

داود)رنمأبو أحرجه الحدين، هف...® ا رسول، هو فيقول،• فكم؟ بعثح الدي الرجل هذا ما له؛ فيقولان 
(٧٥٣)رنم والخليالميي ( ٢٨٧)؟/( ٢٣٣IT)وأحمد اه«آ( •ه'آ، )رقم والنمار ( ٤٧٥٣

الماركفيالزهد)رنمهاآا(.وانيهفىفيانم،))/ههآرنمههم(وابن 
حنحديث، ين، الحد هاوا الح١ذظءت قال، (؛ ٥٣٩٦رقم  ١٩٧-١٩٥/٤)الترغيب، ق المثذرى قال 

الصحيح.رحال ورحاله أحمل رواه ٥(؛ ٠ )م المجعع ق الهيثمي وقال الصحيح، ق -بم محتج رواته 
(.٢٣٤/٣وانثلر:فتحابرى)

ومؤمنه،مؤمن كل له فيجد صاقه، ين ربتا 'يكشف، يقول؛ ٠ النم، مت ّهال،• ه سعيت- أبي فعن )٢( 
أحرجهواحاوار طما ءلهرْ فيعود ليجد فينُّب وسعة رياء الدنيا ل يجد كان من كل فيض 

القارىوصية )\\ا\ه1{ ص فتح وانفلر؛ ( ١٨٣)رقم وملم ( ٤٩١٩)رقم الجاري 
(.١٢٨/٢()ه٢٥٧/١٩)



أهلعبودية وصارت هناك، التكاليف، والعقايثج اكوامحت، دار دحالوا فإذا 
نصتا.ولا نصا له يجدون لا يأنفامحهم، مقرويا بيحا تالثواب 
وبرسوله،JاهدXا كافر زنديق فهو التعبد، فيه عنه يسقط مقام إق يمل أنه زعم وٌن 

منازلق العبد تمكن كلما بل دينه، من والأنلاخ ؛1_، الكفر مقام إل وصل ؤإنما 
منعل الواجب، من وأكثر أكبر منها عليه والواجب أعظم، عبوديته كانتج العبودية 

الواجبمن أعظم - الرمل جيع عك بل - ه اقم رسول عك الواجب كان ولهذا • دونه 
والواجبدونمم، من عك الواجب من أعظم العزم؛ أول عك والواجب أممهم، عك 
مرتبته.بحسجإ أحد وكل دوتبمم، من عل الواجب من أعظم العلم: أول عك 

هخاس<إل،اا»ة اسودية اسم j ض 

والأرضماواين، ال أهل عبودية ال٠امةت فالعبودية وخاصة، عامة، نوعازت العبودية 
اهقال والماللئ،، المهر همودية فهذه وكافرهم، مؤمنهم وفاجرهم، برهم ئه، كلهم 
!وثظطزنوو=قادأش.;وم إدانيئا جئم لمد ودالوأآ-محدآلرءننولدا ؤ تعال: 

لارخزأن٣، وما ■ج للرمحسؤمما دعوأ أن :;ن; هداسد،آ'لأرصؤمحرآذان مثه 
-٨٨]عريم: ه عتدا آلرءس ءاق وآُلأزضإلأ آلشمنو'ت ق من ًفد إن :)£(( ولدايتخذ 

منيعتدون ونا وينم ؤ تعال: وقال وكافرهم. مؤمنهم فيه يدخل فهذا [، ٩٣
صلالهم،ْع عاده فسماهم [ ١٧]الفرتازت ه هتؤلأء عبادى قيقول دوزآش 

ماقكما الئاف، النؤع لأهل إلا تجئ فلم المهلإقةت وأما بالإشارة• مقيدة سمية لكن 
فاطرآلشمنوتوآلأزضعثلمأشبملآللهم ؤ تعاق: وقال — اس ثاء إن - بيانه 

[.٤٦]الزم: فه'ءئثلموننمه ماكاثوأ ل عتادك وآلتيدةأتث،ءثوبةن 
حكم,نانتلفئ آس إن ؤ وقال: [، ٣١نر:  ٤٠]•٠ للعتاد ظلما يريد آس وما ؤ وقال: 

والعامة.الخاصة العبودية يتناول فهذا [ ٤٨،: ٢٠٤٠]■ه آنعتاد 



الأسيرة1ن اشئ الصوء ،؟==ِ 

اليئعجاد ؤ تعاق! قال الأوامر، واتاع والمحبة، الطاعة نمودية الثاق؛ التؤع وأما 
لوأ؛عجاد يفر ؤ وقال؛ لالز-مف:حا"[، 4 •محريوث. أنئز ولا ءلئمحِآليوم حوف 

آلؤختنوعباد ؤ وقالت [، ١٨، م١١تالز٠ر• ه احسثهد محيسعون ألموز يستمعون آاةتثن 
[،٦٣ه]الفرغان: سإنما قالوأ حاثهلم1لخيإوورى ؤإذا علآلأزضهوئ يمشون آلذنرأن 

]الحجر:4 آلمحبينن مهم عبادك إثُ ؤلآُعوهمأضا. ؤ إبلتس؛ عن تعاق وقال 
[.٤٢]الحجر: لصللث،طلإم عبادى زن ؤ ءنهمت تعاق فقال ٤[، • ، ٣٩

ليجيء ولا إلهيته• ب هم وولأيته، طاعته وأهل - ربوبيته يد كلهم ذالءلمح، 
يأقفلا بالعبوديةI ربوبيته عبيد وصف وأما لهؤلاء. إلا مطالما إليه العباد إمحيافة القرآن 

|وجهتخمسة أحد عل إلا 
4عبدا آلرخمثن ءاف إلا والأرض آلئمنؤ'ت ق من ْفث ان ؤ كقوله: منكزا، إما 
١٩٣س■■ 

قدآثه زيث ؤ ٣[ ١ ]غام; ه للعتاد ظلما يريد ومناآس ؤ كقوله: باللام، معريا I والثاق 
[٤٨١]غافر: ه آياد حكم

همام هتؤلآء عبادى اصللم ؤ،انتنز كقوله: نحوها، أو ؛الإشارة مقيداالئالث،! 
١[ ١ ٧ ت ]القرنان ه الشبيل صلوأ 

أنث،ؤ كقوله: ١^^٠، ل طاعته أهل ْع مندرحوا ءثاد0، عموم ل يذكروا أن الرابع: 
[.٤٦]النص: ه فه"قتإموث ماكائوأ 4( عبادك ءثمحِس 

عدهملنأّزموأ ينعبادى ئل ٠ ؤ كقوله: بفعلهم، موصوفين يذكروا أن المحامى: 
جملأسلوأسرخآسهلهمعر:مه[.

أنزلما أحسن واتبعوا إليه، وأنابوا رحمته، من يقنطوا لر إذ عباده سماهم يقال: وقل. 
والطاعة.الإلهية عبيد من فيكونون رببمم، من إليهم 



الذلاللفظة: معنن أصل لأن وعامة، خاصة إق العبودية انمت ؤإنما 
عبدهوءافلأن ، الأقدام بو٠لء مدللا كان إذا هعثد،ا ررمحلريق يقال إنما والخضؤع، 

ونبيه،لأمره وانقيادا واختيارأ، هلوعا وذلوا له خضعوا أولياؤ٥ لكن ذلله، إذا الحب،، 
ورغما.له خفعوا وأءالاؤ٥ 

وعام،خاص إق ررالقنوت،، ام انقوعامة: محاصة إق العبودية انمام ونظير 
ناجياأليل ءاثآء هوكيث، امن ؤ الخاص: القنوت ق تعاق قال كيلك. جودا، وارال

منوكانت ؤ مريم؛ حق ل وقال، ٩؛؛ تالزمت 4 ره رخمه قئرجوأ ■خدرآلآمْ ذمئا 
قمن ؤلهُ ؤ العام: القوت ق ال وقالقرآن. ق كثير وهو [ ١ ٢ ]التحريم; ه أنمنتن 

أذلاء.خاضعون أي [ ٢٦كيئونب<لالروم: Jهم يكل وألارض ألثنطوت 
ءنادتهثعن نتتكمون لا ، ilj3عضد آلذين إن ؤ الخاص: الجود ق وقال 

ءايدتآرخمنعليهم ثئق إذا ؤ وقال: ٢[. • ٦ ]الأعراف؛ بمجدويتل٠ب وله'• ؤدستحوئهُ 
وشؤ العام: جود الق وقال القرآن. ق كثير وهو [ ٥٨]مريم؛ ؤيبجا.ه سجدا حزوا 

[.١٥]الرءد: بالعذووألآمبمالٌ وظلالإم ذئات فيآكفوتوألآزضنيعا بمجد 
أقائت ئر الز ؤ قوله: ق المذكور جود الغير الكنه جود الهانءا كان ولهدا 

وآلئجرلث وآيجا وأيجوم قآلمنر وأكنس ألأوض ق ومن آلئنو'ت ق من لةد بمجد 
الاس،من كثيرا هنا جود يال فخص [ ١٨]الحج؛ ألثاسي من ويقشر وآادوآُئ، 
بؤد' بن آ'لأرض ق فيآلشمنو'توما ما بمجد وش ؤ النحل: سوره ق جود بالوعمهم 

خاضعأحد فكل والخضؤع، والقهر الذل مجود وهو [، ٤٩]النحل: ه تت؟كه 
تعال.سلطانه تحت مقهور لعزته، ذليل لربوبيته، 

ومختار( ٧٣الهديررا/'ه()أ/ ومض ٢( ٨ ٥ / القارى)١ وعمدة ٢( ٦ / كثير)١ ميرابن انفلر؛ 
(.١٧٢الصحاح)ص 



-و-

هسالآس 4 ثعد إياك ؤ ذ»رص دل 

فمرسازتالعلمية مراتبها فأما والعمل، العالم بحسب مراست،، للعبودية 
يدينه.الحالم والثانية! ياهلع، العالم إحداهما! 

وأمماتهوأنعاله، وصفاته، يذاته، العلم مراتتا! فخمس سبحانه، يه العلم فأما 
به•يل؛مح، لا عما وتنزيهه 

المستقيمالصراؤل وهو الشرعي، الأمري دينه إحداهما! مرتبتان، يدينه والعلم 
العلمهن.ا ق لحل وقد وعقايه، ثوابه المضمن الجزائي، دينه والثانية! إليه• الوصل 

اليمين،لأصحاب، مرتبه فمرتبتان! العملية، مراتبها وأما ورمله. وكتبه العلم؛ملائكته 
وتركالواحباتا، فأداء اليمين! أصحاب، مرتثة فأما ١لمقربين، ابقين لنومرتة 

الختحبا>>!!،.يعص وترك الكروهامتا، ويعفى الباحايث،، ارتكابه ْع الخحرما'>تا، 
الحرمات،وترك والمدويات،، يالواحباتج فالقيام المقريين! مرتبة وأما 

صرره.يخافون عما متورعين معادهم، ق ينفعهم لا فيما زاهدين والكروهاتج، 
حقهمق فليس يالنية، وقرياتج طاءاتا حقهم ق الثاحات، انقلبتا ند وحاصتهم! 

مشتغلاالباحات، يترك دوتبمم ومن راجحة، أعمالهم كل يل العلرفين، متساوي مباح 
الدرحاتج المرتبتين هاتين ولأهل وقربات، ؤناعات يأتونبما وهؤلاء عنها؛العبادات، 

اهآ.إلا يحصيها 

وييابا!العبودية. مرانت؛، كمل كئلها من قاعده، عشره خمس عك تدور المودية ورحن 
تخصه.عبودية منها كل وعك والجوانح، واللسان، القليا، عك منقسمة العبودية أن 

ومباح،ومكروه، وحرام، ومستحكبا، وا-صط، خمسة! للعبودية التي والأحكام 
والجوارحاز، واللمالقل.لإ_ا، من واحد لكل وهم، 

أرادْ)ج(.لمن ١ • ٩ ص المالكين مدارج محن الأول، الجزء ق بتفصيل الأصل j الحث، بب ٢ '١ 



فيهاه عماو انعمت >_ aJTصرط آتمتتقسنزو|؛؛ ألنيرط أهدئا ؤ ت تعاق قوله 
٠ألة معشرون 

البيان،إق يحتاج لا لمن مخاطب والداعي الدعاء ق البدل فاثدة ما أحدهات 
الأول؟الأمم بيان به القصد والول 

اللفظبمجرد عنه أحبر وهلا باللام، المستقيم( )الصراط تعريف فائدء ما ااثانيتت 
[.٥٢تاكورىت مرؤرستقيره؟ إل ؤإدلدثيدى ؤ قال• كما دوما 

ذكرولر فعال، وزن عل جاء ولر اشتقاقه شيء أي ومن I الصراط معنن ما الثالثةت 
فقال؛الطريق، يالفظ ذكر الأحقاف سورة وق اللفظ ءرن.ا القرآن ق المواضع كثر أق 

•٣[.]الأحناف: ؤ,يدى 

•بداه عتيم ائعمث، آل،ذين ثيرط ؤ تعاق؛ قوله إق إضافته ق الحكمة ما الرا؛عةت 
لفظإق عدل فلم والصديقين، النيين صراط فتقولت بخموصهم، يدكرهم ولر اللفظ.، 
المفر؟دون المبهم 

المنعم^١^ أن دون صالتها ْع الذين بلفظ- عنهم التعبير ق الحكمة ما I ة الخام
الفرق؟وما ولاألئالنه ؤ قال! كما وهوأحصر، عليهم، 

تالنعمة أهل ق فقال عليهم، والمغضوب عليهم المنعم بين فرق لم ايادّة• 
الفاعل؟بحذف المغضوب ت الغضب أهل وق أنعمت،، الذين 

بإق،يحده ولر ه، ينفالفعل فعدى آلئشتجخزب ألتيرط أهدتا ؤ لم السا؛ءةت 
تتعاق وقال [. ٥٢]اكورى: ه منتقم صرط إل ثيدى وإِدل.ث، ؤ ت تعاق قال كما 

[.٨٧]الأنعام: منتقي.،ريم؟ مرهر وهديمهزإل أحسيئمز وؤ 

)ا(ا<دائعالفوائدجآ.



النميرض النمحر الصوء ا؟=م 
=الأآظ=^=======^=^==^==^ض

أنيقتضي عنيهثزب عمآومعضوسم.< اوعمتعليٌم آلوين ؤ تعاق! قوله أن ت الثامنة 
ذهبلمن حجة وهدا الضالين، ولا عليهم المغضوب دون بالأولين مختصة نعمتته 

لا؟أم صحتح اسدلأل سا يهل كام، خ له نمة لا أنه إق 
عليهم،الغضوب لا قال وهلا )غير(؟ يلفظ وصفهم لر أن اكاسءةت 

الأحمق.لا وبالخائل محرو، لا بزيد هررت تقول كما وهذا الضالين؟ ولا : JUكط 
وليسبالإصافة، تتعرف لا وهي الموصول، عفي، صفة حرت)غير( كيف العاشرة؛ 

البدلباب j، المقمود إذ لذلك محل ولا الإعلام، بابه إذ بيان، ا عطفمحل الحل 
شأنوهذا بيان، والثاف الأول الهمود الصفات باب وؤ، تومحلتة، والأول الثال هو 
الغضببمغايرتبمم؛وعي ووصفهم عليهم النعم ذكر القمود فإن الوضع، هذا 

والضلال.

عنهالإخار مقصود الختقيم فالمراط البدل 3، ذلك ثبت إذا عشرة: الحادة 
ومامنه، بدلأ عليهم أنعمن، الذين صراط حاء فكيف الطرح، نية 3، وليس بذللثج، 
ها؟لبدل اس 

حاتم،وأبو أحمد والإمام الترمذي رواه الذي الحديث، 3، ثبت، قد إنه عشرة؛ الثانية 
هن.اوجه فما ، الضالون بأنيم والنصارى اليهود، بأنمم عليهم الخغموب نفير 

عليه؟مغضوب صال الهلاJفتين من وكل والاحتصاص، التقسيم 
الضالين؟عك الاإفظ ق عليهم الغضوب قدم لر عشرة؛ الثالئة 

3،يأت وإ فعل، من الاحوذة مفعول بصيغة الغضب، أهل 3ا أتي، لر ت عشرة الرابمة 
فعل؟من الآحوذة فاعل بصيغة فيهم أتن بل الضالين فيقال؛ الضلال؛دلك، أهل 

الثرل واتجراف ، ٤١رنم تمسره)ا/١٣ ق حاتم أبي وابن ( ٢٩٥٤أينم الممذك، أحرجه ، ١١
تحنةانظرن الفتح، ل حجر ابن الحافظ وحنه '١( '٤ أرقموالهليالي ، ٢٣٦رنم 
(.٣٥• امأ(وتمراينممٍر)أ/ الأحوذى)^ 



لروالضالين عليهم المغضوب قل•' ولو هنا، بلا انملفا فائدة ما ت عثرة الخامة 
أوجز؟وكان الكلام يخل 

زيدقام ما نحو للمنفي الواو ْع ببما العهلف فياق ببما عهلف قد إذ عثرة؛ المسالمة 
العلآلذمحت ولا آلمرصى عل ولا آلئعمآء عل لمس ؤ وكقوله عمرو، ولا 

نآإذا الذِرتح عل ولا ؤ تعاق؛ قوله إل ٩^ ١ تاض;ةت 4 حرج ينفقون ما غيوث 
البزيد مررت، نحوت الإيخب فبابها الواو بدون وأما [، ٩٢]التوة: ه }نخيقن اثوك 

ذلك.ق مسألة عثرة متة فهده عمرو 
والإلهام؟التوفيق أوهداية واليان التعريف ها.اية هنا الهداية هل ت عثرة السابعة 

ولابدمقامه غيرء يقوم لا لازما، أمرا الدعاء تهدا مأمور مؤمن كل ت عثرة الثامنة 
وكيفحاصل، لأمر الموال وجه فما هدايته، بعد الصلاة ق نسأله إنما وهدا منه، 

الحاصل؟تحصيل يهللب 

ربهيال والداعي ه آهدثا ؤ ي الجمع بضمير الإتيان ة فاثل. ما ت عثرة الماّعة 
لاغفر رب يقول؛ ولهدا الجمع، صمتر به يليمح، ولا وخارجها، الصلاة ق ه لتف

وارحمني،
أرعفهدء مواله؟ وفت، العبد يتصوره الذي المستقيم الصراؤل حقيقة ما ت العشرون 

عشر،المنة المسائل ترتيب، بعد إليها الكلام جر ولكن أولأ، تقدم أن حقها ائل م
بإعانته.إلا له قوة ولا علمه، ما إلا عبادء من لأحل. علم لا فإنه وتعليمه، اس بعون فالجواب 

محرضق ورديت، الأية أن ال\.ءاء، من البدل فائل.ة ما وهي الإولؤر: 1إأأ،اثق ام1 
ممااعتقاده عليه يجب، ما دعائه عند يستشعر أن الل.اءي وحق والدعاء للعباد التعليم 

الوالعفلم عظم، ق إلا يكون لا والمح العبادة، مخ الدعاع إذ به، إلا الإيمان يتم لا 
أنوجن، الدعاء عند الإيمان معتقدايت، إحضار وجبؤ فإذا ودم، لحم ق إلا يكون 
مشوبافيها والرغبة لالهدباية العللبح لفّذل جاء ثم فمن بالثناء، ممزوجا ، ٣٠١١٥١١يكون 
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ربه،إق الصحح الاعتقاد بذلك منه وتؤملا الداعي من تصريحا بالخبر؛ 
صراطوأنه المتقيم، الصراط هو الحق صراط أن واعتقاده بإيمانه إليه متوسل فكأنه 
هالمنثقينز العيرط اهدثا ؤ قال،• فإدا ؛كرامته، وحياهم بنعمته احتمحهم الذين 

عاليهيجب والداعي أيصا، المستقيم الصراط عل أتبمم يزعمون للحق والمخالفون 
اللسانليمرن لهم، وين أ؛دلا فلذللت، ه، نفق الذي الحق ؤإظهار ■ُءلأذهم اعتقاد 

الجنان.اعتقده ما عك 

حليلتيزتالإخبار؛قائدتين المهم الدعاء هذا صمن ففي 
فهيالخبر فاتل•، فأما الخبر، لازم فائدة الثانية، والفائل.ة الخبر، فائدة إحا«اهماث 

وأماوكرامته. نعمته لأهل نصبه الدى المستقيم الصراط وأنه بالاستقامة، عنه الإ-تحار 
ريه.إق الإقرار بيذا وتوسله وتصديقه الداعي؛ل>لاائ، فإقرار الخبر لازم فائدة 

لشأنه،والتصديق والإقرار ،، iJL5Jbعنه والخبر إليه، بالهداية الاJءاء فوائد، أرع فهذه 
أمرإنما الداعي أن وهي ة، خامفائل•ة وفيه التصديق، آهل«ا إليه الملءعو إل والتوسل 

وتصوري3لااب ما بتدبر مأمور فهو يه، إلا تتم لا وفلاحه سعادته وأن إليه، لحاجته ^^، 
وأعظمله طا1ا أشد كان بقلبه وقام خلده ق تصور إذا ما أوصافه من له فلءكر معناه، 

البديعة.النكت، هذه فتأمل له، والسوال، الهلاو_إ دوام عل وأحرصى فيه رغبة 
إذاواللام الألف، أن فاعلم هنا، باللام الصراط تعريف، وهي الثانية؛ السالة واما 
غيره.من الصفة يتاللث، أحق أنه افتفت، موصوف اسم عل دخلته 

ولاأو٣. الفقيه جالس كقولك: ليس أوعالتا. فقيها جالس ئوللث،: أن ألاترى 
الحق،ووعدك الحق، *أنته ه: فوله إق ترى ألا اليبه، كقولك،: طيبا، أكلته قوللئه: 
،الألفيدخل فلم ا حقءر والنار حق، والجنة حق، ارولقاؤك قال: ثم الحق® وقوللثه 

القارىوعمدة ٥( ٥ / ا■ ) النووي شرح وانظر؛ ( ٩٧٦ لم)رثم وم٧( ٤ ٤ ٢ )رنم البخاري أحرجه )١( 
ره'ا/'آا(.



وكلامه.ووعده تعاق الرب امم عك وأدحلها المحدثة، الأسماء عك واللام 
إقالهداية يطالب إنما الداعي دكان مستمئا صراطا اهدنا ئال: فلو هدا عرفت فإذا 

الصراطإق الهداية المراد بل ذلك، الراد وليس الإطلاق، عل مستقيم ما، صراط 
دينهوهو وجنته، رصواته إق طريثا وجعله نعمته، لأهل تعال اهف ضبه الذي العين، 

منكر،مطلق شيء لا والذهن، الخارج ق معين أمر فالمهللوب سواه، له دين لا الذي 
ققام فد ، معهود مر إق الهداية طلب أنه وهو الذهني، العلمي للعهد هنا واللام 

التعريف،.من بد يكن فلم الضلال، طرق سائر عن وتميزه به والتماويق معرفته القلوب 
٢[،]الفتح: ب مستقيما ؤيديلئ،مرطا ؤ هوت لغبنه قوله ق منكرا جاء لم نيل• فإن 

وآجثببممؤ تعاق• ونوله [، ٥٢لالنوJىإ مسث؛يهمه ط صم إل وإِدلث،أيدى ؤ ت٠انى• ونوله 
إقنف هدنح، إنح، مل ؤ تعادت وقوله ؛؛، ٨٧]الأنعام: سمحم-4 صرحن إل وهدتئهز 

[.١٦١]الأنعام: مستقي،ريم يرطن 
الدعاءمقام ق ليست، أما وهو واحد، بجواب المواضع هذه عن فالحوابت 

وهدايةمستقيم، صراط إق هدايته عن تعال اممع من الإخبار مقام ق هي ؤإنما والطالب،، 
بلاممعرئا يجئ فلم لهم، محرومحا يكن وم به عهد للمخاطسن يكن ول؛ إليه، رسوله 
معهوداللفظ ق تقدمه ولا حليه، ق قائم الخخاطت، ذهن ل معروف، إق المشيرة العهد 
يكونأن أعني الموضعين، هذ-ين أحد 3، العهد لأم تأق ؤإنما إليه، مصروفة اللام تكون 

هوفالتنكير المواضع ^ه ق منهما واحد لا ؤإذ لففلي، ذكري أو ذهني، معهود لها 
عندتقرر لما فإنه ه آلمتثقينّ ^Jيرط أهدئا ؤ قوله! بخلافح وطا الأصل، 

سبحانهالخاطب، وكان ورمله، أنبياءه إليه هدى مستقيما صراطا ه أن الخاطبين 
ألمنتقلمزه.آليزط ؤTهدJا فقال! عليه، اللام دحلتح به عالما هدايته عن المؤول 

•)ج( ام— معبمودا؛ ءإك المخلوط وق ععهودا صراط ءإق ولعله الأصل، ق ينا ( ١ ت 
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قنزلت ٢[، ]١١٠^: ه مستقيما تيرطا ؤيديك ؤ ت تعاق فوله إن المهيل• وقال 
وكانحلاقه الرأي أن ورأوا الصلح، ذلك كرهوا قد الملمون وكان الحدسة، صلح 

يردفلم الأية هده قو رسوله عك اهلع فأنزل أعلم، ه ورموله يقولون عما تعال اذلٌ 
والمكيدة.والحرب الرأي ق صراطا أراد ؤإنما الا"ين، ق مستقيما صراطا 

مديأي؛ [ ٥٢تالنورى؛ مسثقيمه صرمر إل وإِةثأيدى ؤ وتعاك• بارك وقوله 
الصراطإق الموطن: هدا ق قال ولو ممميم، صراط إل والضلال الكفر من 

ماأن تنبئ واللام الألف، إذ الاستقامة، من حظا والضلال للكفر لجعل المستقيم 
بهقرن ما أو الذكر ق لأْ مما المعنئ يدللثج أحق الموصولة الأسماء من عليه دحيت، 

هذينق ما حافخ وغير منه. طرف فيه والأخر إلا به أحق يكون ولا الوهم، 3، 
والوهن•الضعف من الجوابين 

الحربق ٢[ راكع! ه مسقيما صرهنا ؤيديك ؤ يقوله: الراد إن قوله: أما 
رسوله.عك به اهؤٌ امتن الذي الجزيل والحفل العظيم الفضل لهلءا فهضم والمكيدة 

الحرباقوٌ سمن ومتن فيها، وما الدنيا من إليه أحب الأية هذْ أن ه الّمحا دا"؛مر 
يذك.أوالخلفح الملف من أحد الأية هذه ر فوهل مستقيما؟ صراطا والكيل.ة 

يخبرأن أمره الذي، المحق ودين الهدى من عليه اليم جعله ما المستقيم الصراط يل 
ا،١ ٦ ١ ثتجنيره]الأسام; صرحر إل لن هذني إش يل ؤ قوله: ل إليه هداه تعال اذئٌ بأن 
بألقرين س كان وما حغيما إتز'هيم مله قيما دينا ؤ تعاق: بقوله فرم يم 

أفتراهقيما، دينا هدانر أي والمجرور الجار من البدل عل هنا دينا ونمسي، [، ١٦١
اقإٌجع ما وتأمل حدا. فاسد جواب فهذا والمكيدة؟ الحرب إنه يقول: أن ههنا يمكنه 

أشياء:خمسة وذك المطايا أنولع من الفتح آية ق لرسول سبحانه 
هدايتهوالثالث،: تأخر• وما ذنبه من تقدم ما مغفرة والثاق: البين. الفتح أحدهما: 

المزين.النصر إءهلاء٥ والخامس: عليه. نعمته إتمام والرابع: المستقيم. الصراط 



عادةالكمال تمّما الأصلين هذين لأن والنمر؛ الهدى يين له يسحانه وُتيإ 
الناغالعلم فهو وءلاعته، يمرصاته والعمل ودينه العالم هو الهدى فإن والفلاح، 
والسيفوالبيان بالحجة دينه، تتقيد عق التامة والقدرة والنمر الصالح، والعمل 

باليد،أبدائمم وقهر بالحجة المحاكين قلوب قهر واليد بالحجة النمر فهو والسنان، 
عكدينه وخلهور الدعوق تمام تمما إذ الأصلين، هدين بين يجمع ما كثيرا سبحانه وهو 

علودينآلحفيتيلمزه>. بالهدى زسولهُ ازنل هوؤذهسنّ ؤ تAاقت كقوله كله الدين 
jjT  رالممذر محورة وق براءة محورة من موصعين ق ٢ لأ كلي، ين

لثموممعهئآمحممن،وآليؤزانح يآلتنم،وانزلقا زنتا أزننثا لمد ؤ تعاق! وقال 
بقديد باس فيه آنيذ واتزلئا ؤ قال؛ ثم الهدى فهدا آ!ا، ٥ ]الحديد: ه بالمتطّ آئاس 

لنرئ؛(ا ؤ ت تعال وقال الناصر، والحديد الهادى الكتاب فدكر المحر، فهدا [ ٢٥]الحلّيل: 

بخنئذيبلما ضلث،آمحثدن،لألخقممبمندا هوآنحىآلمثومئ(ترل آسلأإلأهإلا 
الكتابإنزال فدكر ؛-٤[ ممران: ]آلط ه لقاّي هدى قتلت من © وألا■نحجل( 

واليامحلل.الحق بين يفرق الذي الضر وهو والأرقان، الهائي 

والباؤلل،الحق بين الأرقان به يحمل منهما كلأ أن بالهدى النمر اقتران ومحر 
إزمحئزءاستمؤ تعانىت قال كما فرقانا، المؤمنين عباده يه ينمر ما تعال محمن ولهذا 

فدكر٤[، ١ ]الأنفال،: ه آنجمعان ألتمى يوم ألمزيان يذم عبدنا عل ومآ بآش 
فيهاله فرق الذي النوم وهو بدر، يوم وهو الأرقان، يوم رسوله عك أنزله ما الأصلين 

وخزيهم.أعيانه ؤإذلأل ودينه رسوله بنصر والاطل الحق، بين 
هبمئقئتّ وضبمتآ؛■وذوا وهرونآلمنفان مومحى ءاثيغا ولمي ؤ تعالت قوله هذا ومن 

واكف:ا،.)ل(المة:"ل"ا'، 
)ج(.القح مورة ل والثالث )٢( 
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هوهدا التوراة، والذكر والضياء وقومه، فرعون عق له نصره فالفرقان [، ٤٨]الأنياء؛ 

يناكما الحال، عك منصوب، ضياء وأن الواوزائدة إن قاوت من يصب ولر الأية• مض 
وأنهوالصر، الهدى ت الأصلين تضمنت، الفتح آية أن فبين المكية( )الأمال ي فساده 

البتة.ذلك، غير فيها يصح لا 
بأنه[ ٥٢]١^^؛ ستقيره صرهر إق وإدافاثيدى ؤ ت قوله عن الثاق جوابه وأما 

هداله حاء أين من أدرى فما الاستقامة. من حظا والضلال للكفر لجعل عرفخ لو 
ونبوةجواد كبوة إلا هي وما تعاق؟ اممه رحمه البدع وفهمه الثاقب ذهنه ْع الفهم 

آلمرطوهديمهما وج؛ محن،آشدبإن ؤءاسهما ؤ تعاق؛ قوله أفترئ صارم، 
غيرهثم وما الاستقامة، من حظا لنيره أن منه يفهم ]الصافات! ب آلمستقم 

ورسلهأنبياءه إليه ائلأ هدئ وهوما واحد، المستقيم الصراط ؤإنما الضلال، ؤلرق إلا 
سورةق تعريفه وكن،للثج عليهم، أنعمت، الذين صراط المستقيم وهوالصراط أجعين، 
أنينبئ تعريفه يقالت بل الاستقامة؟ من حظا لغيره أن منه يفهم إنه هل الفاتحة، 

الالذي قيل فكانه الحصر، قوة ق اكعريف، فان الاستقامة، من حفل لغيره يكون لا 
المثاركة،فهم من أقوى اللفغل من الاختصاص صنا وفهم سواه، مستقيم صراط 
>إ0]\)و0.وق هنا فتأمله 

الشيءصرطتخ من أنه فالمشهور الصراط، اشتقاق وهي • الثالثة الساثة و|ها 
أفيه المارة يسترط لأنه صراطا ال2لريق من فمهلا، بلعا بلعته إذا أصرطه، 

لوكا،مسهلي، مستقيما، ؤلريما يكون أن أوصاف،ت حمسة مر ما والصراط! 
المعس،ولا صراطا، العوج الطريق الحرب تهن فلا المقصود، موصلاإق واسعا، 
واستعمالهملمامم ق الصراط موارد تامل ومن الموصل. غير الدود ولا الشق 

ومخاراكحاح)صهآاننالمب)ما/ما'آ-أامآ( 



جرير!محال ذلك، له سن 

تقيمموارد المؤج اعإذا صراط ن عل—ومتين الم ر أمي
الشيءعق الحلق اشتمال سالكه عك مشتمل لأنه فعال، زنة عك الصراط وبتوا 

واوداءوالخمار كاللحاق الأشياء عك المشتملان j كشر الوزن وهدا المروط. 
معان!لثلاثة يأق الباب، سائر إق والكتاب والفراش والخناء 

والضراب.المصدركالقتال أحدها! 
والغراس.والبناء، نحوالكتاب، المفعول والئال! 

والخناءكالحمار -يا ؤيقع الفعل، يحصل«وا الش الألة قصد به يقصد أنه والثاك! 
الخمرهوالشيء والمفعول محضة آلة فهدا به، ويسد ؤينهلن به يخمر لما والمداد 

مألوه.بمعنن إله الثالث،! القسم هدا ومن والدود، والمغهلن 
لكلامتعاك العم حكاية فهدا خاصة، الأحقاف محورة ق الهلريق بالفظ له ذكره وأما 
لمامصيقا مومحى بعل من اترن ًكفجا سمتا إثا ؤ لقومهم! فالوا أثيم الحن، مؤمني 

•٣[.ثمكقبم4]الأجم1ف: 
موس،ذكر قبله قدموا امم وهي بديعة، نكتة فيه ؛الهلريق ههنا عنه وتعبيرهم 

لرآآأي! ]ا/احقاف: ه بدعامزآلرنل ماكلم، ؤ لقومه! فوله هوق اهعم رسول عن كالبأ 
ؤإنماالأمم، إك اقه من رسل تقدمت، قع. بل الأرض، أهل إق رّول؛حث، أول أكن 

إناؤ الجن! مؤمنو فقال والإيمان، التوحيد من به بحثوا ما بمثل لهم مصدئا يعثتؤ 
طريموإِو آلحق إل ,يدي يديه بإن لما مصييا مو-ى بعد من انزل مكفنا نمعغا 

ليسوأنه قبله، الرمل عليه مرتا قل مطروق، محبيل إق أى! •٣[ ]الأحقاف! ه منتقم 

زمحانهشعراء يناضل كله عمرْ عاش عصرء، أعل أشعر جرير إق وثِا الوانر، بحر من الهت، هذا ت١( 
٠٠٠ ١١٠منة مات شعنا، الناس أغزل، مجن وكان والأحهلل، الفرزدق غير أمامه يثبت يلم ؤيساحالهم، 

غريبل دالخطايي ( ٢٨فيتمرْ)ا/ممر وابن ( يرْ)ا/٢١٧تفل الطري حرير ابن البيت، وذكر 
xr\rM(io<\frالعرب)الحدث)ل/خ.ل(وا؛نمنئلورفيسم 



الممسرض ائثشئ الصوء ٦^^٢ 

لأنهالطريق؛ لفظ والإعجاز البلاغة فاقتضت نمها، السورة أول ق قال كما ُبلع، 
منعك فحقيق قل، والأسياء الرمل عيه مشتا مطروق، أي مفعول يمض فعيل 

لأنهأوق، إدا ههنا الطريق فيكر ويصدقه، به يزمن أن بم، وآمن اس رمل صدق 
بعينهالمض هدا رأستا ثم أعلم. واه اتباعه، تعين عك والتنبيه الدعوة، باب، ق ألحل 

الخاطر.الخاطئ فيه فوافق السهيل، ذكره قل 
صراطيقول أن دون المبهم، الموصول إق إضافته وهي الوابحق؛ الساثف واما 

قواي.!ئلأيثا ففيه والمرسلين، التبيين 
المنعممن كو"م استحقاق فإن هدا؛ سملع - Upالدهن ؤإثعار العالم إحضار إحداهات 

الحكميعلق كما وهدا العمة، أهل من صاروا فبه الصراط؛ هدا إل >ردايتهم هو عليهم 
ببما،الحكم من عليها علق ما باستحقاق الإنعام من فيه لما الجامد الأصم دون بالصلة 

فلهزأجرهموعلائقه وآلثهاوبرا اموله٠محبآتل يتغقوتق >ؤآلذيىت. تعالت كقوله وهدا 
اوكألئ،جآئموتنميجا؛ والدي ؤ [، ٢٧٤]اكرة: ه نبهب عند 

وهدا[. ١٣]الأحناف: خزر،ِمزه ملأ آظنوأ نلإ 1شُ 3الوأزقا الذيل إن ؤ [ ٣٣]!لزم: 
الخاص.الأصم ذكر من المعنن هن.ا عك موصولا بالأصم فالإتيان مهلرة، الباب، 

منبأن العلم واستشعار القلب، عن الممليد نفي أن إل إشارة فيه الثانية؛ الفائدة 
الإنعاموطلج، الهداية مواله تشعر م فالسائل عليه، أنعم فقد الصراط هذا إل هدى 

عليه.اه من 

همالعمة أهل بأن الإحبار يتضمن الأول؛ أن قبله، والالى الوجه هدا بين والفرق 
منه.تكون وأن والإرادة الهلل—، يتضمن واكال؛ إليه، الهداية أهل 

لكانخاص باسم ولوأى عليهم، المنحم طتقايت، حمح ق عامة الأية أن الثالثة؛ الفائدة 
منالعام بالأصم الإتيان ق فكان عليهم، المنعم حميع صراط إل الهداية صوال فيه يكن لر 

منعليهم أنعم من كل ملكها الش الْلريمح، تفاصيل حميع إل الهدى المؤول أن الفائدة 
مسئول.وأعفلم مهللوب، أجل وهذا والصالحين، والشهداء والصديقين البيين 



;قالإئِأ=^ا_
شيئايلع إ فإنه بأنفاسه، وقرنه هجيراْ، لجعله الوال هذا قدر الداعي عرف ولو 

عبادهحمح عل اهلض فرصه المثابة بيده كان ولما تضمنه، إلا والاحرة الدنيا خير من 
قالفاتحة تمن يعلم ثم ومن مقامه، غيره يقوم لا والليلة اليوم ل متكررا فرصا 

مقامها.يقوم عوض منها ليس وأّبما الصلاة، 
النعميقل; ولر ه غزنب ائعمث، آلذين ؤ قال،ت أنه وهي الذ؛اساةت ايسئية واما 
عليهم.الغضوب قال; كما عليهم، 

عديد;فوائد وفيه واحد الس1يجسة السالة وجواب فجواببا 

الإحسانأفعال أن وهي القرآن، ق المعهودة الهلريقة عك حاء هدا أن أحدها; 
معهاالفحل عك يبي ولا إليه منوية فاعلها فين.كر ه، اهراثا إل تضاف والجود والرحمة 

معهاالفعل وبتن الفاعل ف حن. والعقوبة والجزاء العدل بأفعال جيء فإذا للمفعول، 
فانهالأية، هده قمته أفعاله، فمي أشرف اس إق ؤإصافته الخهلاب، ق أدبا للمفعول 

وبننالفاعل ف، حن. الغضب ذكر ولما فاعلها، ف، يحن. ولر إليه فأضافها العمة ذكر 
ائعمتآلذين ؤ الإحسان; ق وقال علييزه، آلمعصوب. ؤ فقال; للمفعول، الفعل 

حانيرؤآلدى عليه وسلامه اليه صلواُتا — الخليل إبراهيم قول ونفليره عنهمه. 
ه]١^!،:نرصتيسزس وكبيروأ:ءوإِذا هوبملعنى لهويدسوآ(وآلذى 

A'-ua ،] جاءولما تعاق، اس إل والقي بالهلعام والإحسان والهال؛اية الخلق فتإ
i■يهونئشتب ؤ ومالا أمرمحني، يقل؛ وإ نرءنئ،ه 3إذا ؤ ذالت المرض ذكر إل 

بننفيآ'لأزض^١؛^ ندرى لا ؤأدا ؤ الجزت مؤمني عن حكاية تعال قوله ومنه 
إرادةفاعل فوا وحان الرب، إل الرشي. إرادة فنسبوا [ '١ لالجنت ه رشدا ريم أر-م اراراد 

للمفعول.الفعل وبنوا الثر، 

[،٧٩لالكهفأ ه اعضا قاردتان ؤ الفينة; ق واللام الصلاة عاليه الخضر قول ومنه 
[.٨٢: ٠١٥٠٥]!ه يتلثآاشدن،ا رئلئ،ان مازاد ؤ الغلامين; ق وقال ه. نفإل العيب فأضاف 



الممسرعلن انميئ الصوء ا؟=م 
تائ=^=^=د=—=ط

[١٨٧ه ذسآيملم إل ألمبمتار^اثiت و1لأ لخفم احئ ؤ ؛*١^،؛ قوله ومنه 
[٢٧٥]المرة: آلزبوأ؛١ وحرم آئتيع آس ■حن؛ وا ؤ وقالت للمسول. وبناه الفاعل فحذف 

حزمتؤ ومنه! بالفاعل، بالممريح يقترن لا أن منه يحسن ما الرفث، ذكر ق لأن 
حزمما ائل؛( ثعالوأ محل ٠ ؤ وقولهت ٣[، ]انأندة؛ ؟ا< آلغزمحر ولحم وآليم آلميثه عوكم 

•آخرها إل [ ١٥١]الأنعام: ه إحننغا ولألولذين سنا يه-، اثُ علهكم ؤتحفم 
امهنستكمعتعفم حزمت ؤ ت قوله معنن وأدق هدا من ألهلفا وهو ومنه 

[.٢٤وزآ؛ذ;لخضم'ه]اى،: ثا ^^٥٠؛ قال: ثم [إقآخرu ٢٣وأ-م'تحثأ4]الأء: 
[١٦•،: ]؛JLه تم احلت، طينت عانيم هادوا آليين من ءبْذر ؤ ت قوله وتأمل 

غننغإحرمنر ؤ المؤمنين؛ حق ق وقال الموصع هدا ق التنحريم بفاعل صرح كيفا 
آلن1ثه4]سثادة:ص.

ذكرالشكر وأصل ما، الممم شكر يستنوحم، بالهداية الأنعام أن الثانية! الفائدة 
النءىتعاق، لذكره المتضمن الضمير إبراز شكره من وكان يهلاعته، والعمل المتيم 

ؤإصافةذكره من ٧[ ]الفاتحة: ه عليهثم ائعمت، ؤ قوله؛ ق وكان الشكر، أساس هو 
وهماالأصلين، اللففل هذا فضمن قاله، لو عليهم المنعم ذكر ق ليس ما إليه العمة 
5يزو0ولا ل ؤآئطنوأ 1اص-أمنم > قوله: ق والمذكوران والذكر، الشكر 

دونالنعم؛الهل.اية وهو وحده، س الصراؤل إل يالهداية العمة أن الثالثة؛ الفائدة 
فيقال؛الإفراد ، إليه؛وصفيضاف أن ما اختصاصه فاقتضن نعمته؛ ق أحد يشركه أن 

العمة.جذه التفضل المحن النعم وحدك أنتن، أي عليهم أنعمت، 
هذاإل الهداية أهل من يكن نر من عك غضبا سبحانه الاه فان الغضب، وأما 

موافقةعليهم غضبهم ينتلزم وذللث، ؛معاداتهم، المؤمنين عياله وأمر الصراؤل، 
ويرصنعليه؛ غضبا من عك يغضبا أن تقتضي تعال فموافقته عليهم، رحم لغضبا 



العبودية.حقيقة وط؛ لرصاه، ؤيرصن لغضبه، فغض، عنه؛ رصي عمن 
ناعلف فحل. عليهم، الغفب بالمؤمنين فحقيق عليهم اقغآ غضا فد واليهود 

منعق غفبهم من نحبب للمؤمنين كان لما عليهم المغفوب وقالت الغضا، 
الثديعة.النكتة هده فتأمل وحد0,< س فانه الإنعام؛ بخلاف عاليه اقم غضب 

الالتفاتوترك عنهم الإعراصى مقام ق عليهم المغضوما أن الرارعةت الفائدة 
يفهم النعمة أهل وأما عليها، والاقتصار لهم التي الصفة نفس إق والإثارة إليهم، 

تدكرهم•والإشادة وتعيينهم إليهم الإشارة مقام 
مثلفليست الذين بمعنن كانتا ؤإن المغضوب، ق واللام فالألفط هذا ثبت ؤإذا 

معنا0تفعلوا. الذين هوللتات فإن الممن، ذات تعيين إق والإشارة التمرح ق الذين 
الن>ينهوللثات ق ما فيه ليس والمضروبون، الضاربون وقولك! فعلوا، الذين القوم 

اعياممتعريفهم إق إثارة عليهم أنعمت، فالذين ذللث،، فتأمل ١ ؤ ضربوا. أو صرثوا 
والإعراضصفتهم من ير التحل. فالمقصود عليهم؛ المغضوب بخلاف ذوامم وقصد 
تقدم.ما الأجوبة من عليه والمعول إليهم الالتفات وءل.م عنهم 

إق.حرف دون بنفسه هنا الفحل تعدية وهى بهة! السل ايساثة واما 
 Iتارة،وباللام تارة، إق وبحرف تارة، ه يتقيتعدى الهداية فعل أن فجوابها

القرآن.ف والثلاثة 

٢[.ب<تالفتح: منتقنا ويدنل,ئ،جهلا ؤ وقوله! الأية، هذه ه ينفالمعدى فن 
وقوله[، ٥٢]الثوري: مرطق إل وإِدكثيدى ؤ قوله! بإل المعدى ومن 

[.١٦١نتثقيره]الأنعام: مرؤر إل نل هدني إى ئل ؤ تعاق! 
[٤٣^: i [1بجذا نذنثا الذي ي الجنة! أهل قول باللام ١^ ومن 

٩[.]الإ،راء: ه أمحوم ش لق تبدى آلمزءان هذا إن ؤ تعاق! وقوله 
إكتشير قاعدة نن.كر ولكن العلماء، أفهام عن حدا تلءق المواضع لهذه والفروق 



الممسمرئن المنر اذبموم 

حرفكل 0ع له يكون أن لابد المتعددة بالحروف المعدى الفعل أن وهي الفرق، 
ظهرفإن الحروف، معاق اختلاف بحب وهدا الأحر، الحرف معتز عك زائد معتز 

وعدلت،إليه وعدلتؤ فيه، ورغبت، عنه رغبت، نحو: الفرق، ظهر الحرفين اختلاف 
نحو:الفرق عر الأدوامحت، معتن تفاوُت، ؤإن ويه، إليه ومعيت وعنه، إليه وملت، حمته، 
لكذا.وهديته كدا، إل وهديته له، وضدُت، إليه، لت، نمل 

فلاالعرُية أهل فقهاء وأما الأخر. بمعتن الحرفين أحل. يجعلون النحاة وظاهريه 
فينظرونغيره، مع ومعنن الحرف ْع معنن للفعل يجعلون بل الهلريقة، هده يرتقون 

معنا0.به المتعدي الفحل فيشربون الأفعال(، من يستدعي وما الحرف إل 
يضمنونأصحابه حازاق وطريقة تعال، اليع رحمه سيبويه الصناعق إمام طريفة هده 

الحرف.مقام الحرف يقيمون لا الفعل، معتز الفعل 
فولهنحو وهدا الدهن، ق ولءلافة فهلتة تستدعي المقدار جليالة شريفة قاعدة وهده 

يروى،معتن يثرب يضمنون فإنبمم ٦[ ]الإنان؛ ه آلله عسال يقرب عيغا ؤ نعال• 
يه،بالتصريح أحدهما الفعالين: عك دليل ذلك، ؤ( فيكون تطلبها، الش بالباء فيعدونه 
منوهدا الاختمار، غاية مع يقتضيه الذي بالحرق إليه والإشارة يالتضمن والثاق: 

وكمالها.ومحاسنها اللغة بدع 
وصعدن.ترفعن ثم رؤين، حتن الحر بماء ثربن السحاب: ق محوله ومنه 

يقال:وأن الري، عل فيه دلالة لا فإنه منها، يثرب يقال: أن محن أحن وهدا 
عكدل ما يثرب محال: فإذا بل؛اللزوم، بصريحه الشرب عك يدل لا لأنه ما يروى 

فتأمله.الباء بحرق الري وعك بمريحه، الشرب 
الالإرادة وفعل ؛؛ ٢٥]١^؛ بإلحاد فيه ومزيرد ؤ تعالت محوله هدا ومن 

ذكر،ذوب نماينب-همو،الأثلكر)آ/األ(وتجإث،ابي 
الناريوصية ٢( > ٧ Y/ الطري)٩ تمر وامملر: ١(  ٦٢)ه/ ( ٤٨٧ل/ ) العرب ان يj مطور ابن 

•( ٩٧<دم.بالخدثسر٣/•٢٣٦/٢)



^_^ٍٍ^ساجاٍ
ذكرق فكان الإرادة، من وهو بكذا، فته يهم مض؛ صمن ولكن بالباء، يتعدى 

لووامحع باب وهذا جازمة، تكن إ ؤإن الإرادة عند العذاب استحقاق إل إمحارة الياء 
المذكوران.المثالان ويكفي فيه، الكلام لطال، تتعنا0 

المهللوبةالغاية إق الإيصال نقمن باق عدي مض الهداية، ففعل هدا عرفت فإذا 

فأضالمطلوب، بالثيء التخصيص نقمن باللام عدي ومض الغاية، بحرف فأض 
والتعيين.الأخصاص عق الدالة باللام 

ؤإذاهذا. ونحو وهياته له وجعلته له ذكرته معتزت فهم لكل.ا هديته ءلت،ت فإذا 
والإلهام.والبيان وهوالتعريف كله، لذلك الجامع المعض تضمن ه بنفتعدى 

أناقلع من ءلالسا هو ٦[ زالماتحت: ه ألمنضنز ألمرط آهدئا ؤ قال؛ إذا فالقائل 
والقدرةؤإرادته علمه قلبه ل فيجعل عليه، ويقدره إياه ويلهمه له ويبينه إياه يعرفه 
المرانب،هذه ليتفمن ه، بنفى معل. مجردا يه وأض الحرف، من المحل فجرد عليه، 
منفإنه فتأمله الحرف، معض يحسسبإ وتخصص معناه تعين بحرف عدى ولو كلها، 
وأمرارئ.للغة ا^ 

فهوهغيرهم، دون يالهداية العادة أهل حص أنه وهي، الثامنة؛ السالق واما 
الكافرعق قنع هل أنه وهير الطرفين،، من، الحجاج وطال فيها، النام، احتلما مسألة 
لا؟أم نعمة 

ألتاتعير آلذلن مع  vLijiJjjtiوالرسول آس يجع وس، ؤ • وبقوله بأذْ محتج ناف فمن، 
[،٦٩تالا»: ه اوون؟لثؤرذئا وحسن ذألتولإ ؤآلصدضر سأثو4ش عليم 

تالمؤمنين لعباده وبقوله عليه، منعم غير غيرهم أن ^، فدل بالإنعام هؤلاء فخمي 
نعمةفأي والعقوبة، الانتقام يناؤ، الإنعام وبان [. ١٥•]المرة; عويزه يعمخئ لأتم وؤ 

الأيدي؟للعال.اب حلؤ من عل 
وقوله[، ٣٤لإُرامم: ه خصوها لا ذعمث،مم ثعدوأ ؤإن ؤ بقوله; محتج مثستا ومن 
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وهدا[ ١٢٢، ^٤١٤، • ا5ست'£لبحنه ييق آلموا يلبى؛"ترأيل ؤ للنهود• 
علالمشترئ نعمه فيها عدد الش الحل مورة ق وبقوله كفرهم* حال ق لهم حطاب 

فإنؤ"؛! دتلنودث> ل*قكم عتؤكم اعنثهُ يتمّ كد'ولى ؤ فوله! إق أولها من عماده 
ؤاْغم،دمبتمجنيأ يم آش تعنت يميون ع آننبئن آلجلغ عتلى فإلنا ثولوأ 

صرما.لايحتمل صريح وهدانص ح-"اه[ ١ زاكمحل؛ آثكلفروث>^ 
أحدوكل اهف، نعمة ي يعيش كلهم والكافر والمؤمن والفاجر المر بآن واحتجوا 

بئيأصناف حح عند بالاصهلرار معلوم وهن.ا نعمته، ق يعيش إنما بأنه تعال س مقر 
بنعمته.وكفر تعاق اهة وححدحق كابجّ إلامن آدم، 

يشركهملا الإيمان أهل مختصة الطلقة النعمة أن المآلة؛ ق الخaلاب وفصل 
وكافرهم.مؤمنهم وفاحرهم يرهم كلهم؛ للخليقة عام العمة وسمللق سواهم، فيها 

عيرفهن.ه القيم، ويالنعيم الأييه يعاده المتصالة هي التامة الهللقة فالنحمة 
ؤإنأصاب، الطلقة النعمة ملم، الناي أراد فإذا مشترك، عام العمة ومطلق مشتركة، 

أمحلآ،للكافر الهللقة العمة إثأا'ت< الثبت، أراد ؤإن أ-محنأ، العمة مهللق سلم، أراد 
كلأن ؤسين الزلع، ؤيزول الأدلة، تتفق وبيدا أصاب، العمة مطلق إناتر أراد محإن 

للصواب.الوفق واقف وصواب، حهلآ معه الفريقين من واحل. 
•٤،]١^٥: اJعنت، يعنغآألج إّترءيل(آدووأ يلثى ؤ تعال؛ قوله وأما ار 

بآنت واحدة واحدة عليهم يعيدها ولهدا آبائهم، عق ينعمته يدكرهم فإنما [، ١٢٢، ^١٤
بعدهفضلوا ليلة أربعين مؤمن وعد وأن الحر، فرقا:يم وأن فرعون، آل من أنجاهم 

إلواللوى، الن عليهم وأنزل الغمام عليهم وان؛للل عتهم، وعفا عليهم تاب ثم 
أنفأمرهم وابائهم، لأصلافهم كانمثؤ ؤإنما عليهم، يعل.دها ادي نعمه من دللث، عير 

•رصعه)ج(.•كررأق المّة سورة ي ر١(مدايأق 



بماعقوبته من والتحدير يرسله والإيمان طاعته إق لها ذكرهم ليدعوهم يذكروها 
وطاعته.لدينه ينقل ولر برسوله يؤمن إ من به عاقب 

تجعلونفكيف ؛٠^١، متهم تستدعي عليهم منه نعمة آبائهم عق نعمته وكانت 
أنعق يدل لا وهدا إياه؟ ومعاداتكم له وتكديبكم برسول كفركم علتها النكر مكان 
أعالم.واس كفرهم، حال ق لهم حاصلة التامة المطالقة نعمته 

المغفوبلا يقلت ولر ه عيرآلمننوب ؤ قال؛ أنه وهي التاسحق؛ اإساأة واما 
عليهم•

عمرو،لا ذيد حاءق تقول.' كما الإيجاب، بعد -fL ، يعهلفاالأاا أن ري_، لا فيقال؛ 
الجاهل.لا العال؛ وحاءف 
هناالكلام ؤإحراج سياق، كما إلا ليس صفة وهي قبلها، لما تابع فهي راغيرار وأما 
بينما فرق عرف إذا يعلم إنما وهذا الحهلفا، مخرج إحراجه من أحن المحفة مخرج 
،.والوصفالموصع هل.ا ق ، الحطف

العليهم أنعمتا الذين صراط وقيل! الحهلفا، مخرج الكلام أحرج لو ت فنقول 
المعمحّوي،إل الصراط إصافة نمى من اكر بها العهلف، ق يكن م علهؤآ؛ المعصوب، 

قيكن ل؛ الجاهل، لا الحال؛ جاءق قلتات إذا فإنلئ، العطف.،، مقتضن هو كما عليهم، 
للعال؛.ؤإئاته الجاهل عن المجيء نمي من أكثر الحهلفه 
بثّيئين؛وصفّهم معها الكلام فأفاد قبلها، لما صفة فهي ررغيرا؛ بلففل الإتيان وأما 

انملفقيفيد ما قافاي عليهم، مغمحوب غير أمم واكاق• عليهم، منعم أنمم أحدهما■ 
متعماكوب؛ وهي ثبوتية صفة صفتين؛ يتضمن فانه ومدحه!؛، ءليه،ا الثناء نيادة مع 

مغايرونوأب؛ الغضا، ا لوصفمستحقين غير كونر!ا وهي ملبية وصفة ءليه!ا، 
صفةتكن ول؛ عليهم، المنعم عك صفة حرنا المحنن هدا  ١٢٠أؤيد لما ولهدا لأهله، 

المقصود.الوصفية محتن منها يزول لأما الاستثناء، عل منصوبة 
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همأتم ادعوا والصارى اليهود من الكتاب أهل أن وص• أحرى، فائدة وفيها 
يقيلأنتم، لا غيركم عليهم المنعم لهم؛ قيل فكانه الإسلام، أهل دون عليهم المنعم 

السياقهذا ق ُلعيراا يلنيظة فالإتيان أنتم، لا عيركم علهم الغفويب للمسلمين■ 
فتأمله.الهللوُة المغايرة إثبات عق وأدل أحن 

اليهوديقل؛ وب ه آلصا'بين ولا علمهز آلمننوب عم ؤ قال: كف وتامل 
الن.ىوالضلال، بالغضب لوصفهم تجريدا ين.لك الموصوفون هم أتم مع والنصارى 

الغضبينال المهللق الإنعام لأن سل؛ بمنهم يكونوا ولر عليهم، النعم غايروا به 
صال.ولا عليه لمغضوب يثبت فلا والضلال، 

حيد.حكيم من تنزيل بأنه يشهد ما الأسرار من كلامه أولع من فتبارك 
تتعرفلا وهي المعرفة عق صفة غيرا( ١٠حريان وهي الح1سرقت الساثة واما 

أحو؛ةتثلاثة فميه بالإصافة، 
منفاسد وهدا حائز، المعرفة من النكرة وبدل صفة، لا بدل هنا غير(( ٠٠أن أحدهات 

ثلاثة!وحوم 

وهوأمامه، ومهاد له توطة والأول الثاق، فيه المقصود البدل باب أن أحدها! 
هسبيلا إليه حجآلستسآسهلاغ آلتامي عل ؤش ؤ تعاق! فقوله بالذكر، المقصود 

توطئة،تبلهم الناس وذكر خاصة، الأمطاعة أهل هو المقصود [، ٩٧صران; ]آل 
توطئةصاحبه وذكرت علمه، عك الإعجاب وغ إنما علمه، نيد أعجبني وقولل—،• 

المقصود[، ٢١٧ه فيه قتال عنآلثزآلحزاك نسثلوثلئ، ؤ فوله! وكنأا لذكره، 
قحدا ظاهر وهذا الشهر، نمس عن لا الحرام الشهر ق القتال عن الموال هو إنما 
إيذائابدلأ سمي ولهذا الكل، من الكل بدل ل ويراص الاشتمال، وبدل العض بدل 
المقصود.بأنه 

المقصود!ا ١ ٦ ، ١ ٥ العالق! ت ه حاجة كندية ثاميؤ ا(  ١٠لألماميه؛ق لمسمعا ؤ فقوله! 
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هدا؛عرف ؤإذا لها. توطئة مه الميل وذكر الخاطئة، امماذبة بالماصية نعن لم 

المقصودهدا تمام ومن إليهم، الصراط ؤإصافة عاليهم الخعم ذكر هنا فالقمود 
لهدامكملا الغضوب غير ذكر فجاء عليهم، للمغفوب يمغايرمم الإخبار وتكميله 
العمة،أهل هم هدايته المؤول الصراط أصحاب لأن ومحقئا؛ ومتمما المعنن 
للموصوفالمين الوصف، فائدة وفائا.ته محقق، وصف، عليهم مغضوب غير فكومم 
واضح.وهنلأا له، المكمل 

لكان ولهدا وتثنيته، وتكريره الميل توكيد مجرى يجرى البدل أن الثانرت الوجه 

ووصما،ذاثا بعينه الأول فهو تقدم، كما بالذكر المقصود وهو العامل تكرار تقدير 
مرطآلمنتقيمز أندناألمرط ؤ كقوله بالدكر مقصود آخر ؛ومحق، ذكر ؤإنما 
ولاالأول، دون عليه الاهتصار يحن وها ٧[، ٦، لالفاjحة: ه ائعمن،ظُب ألذنن 
منعك المن، حج ه القرآن! غير ق قلت، لو أنلث، ترى ألا بالكلام، مخلا يكون 

اهدلرب دعائك: ق ولوئالت، فيه؟ خلل لا كاملأمتقيئا لكان البيل. إليه امتظع 
مستقيما؟لكان عبادك. من عليه أنعمت، من صراط 

وذم،الكلام لاختل حيزها ل وما )غير( عك الاهتصار قدر فلو كدللث، كان ؤإذا 
إضافتهلا عليهم اهم أنعم الذين إق الصراط إضافة المقصود إذ منه؛ القصود محفلم 

فتأمله.عليهم، والثناء وصمهم ق نيادة )غير( بلفثل. أتن بل عليهم؛ الغضوب غير إل 
أوحالأ.أوصفة استناء ترد ؤإنما بدلأ، ورودها بمقل لا )غير( أن الثالث،؛ الوجه 

يقال!تلما ولهذا لغيرها، تابعة إلا تكون لا بل بنمها، مستقلة توضع لر أما ذللته ومر 
أنهتين كما ه، بتفمستقلا يكون أن لأبد والبدل عمرو، بغير ومررت؛ نني، غير جاءف 

المقصود.

مالتاالأول جعلتا ئد إليه، متوجه الثاق إق قاصد البدل باب ق أنلث، الفرق ونكتة 
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إنماذلك، بخلاف، الصفة باب وق إرادتلثج، ومحهل قصدك موضع فهو إليه، ومرقاة 
البدلباب عق معيارأ النكتة هده فاجعل يصفته، له موضح الموصوف قاصد أنت، 

أووصفا.بدلا يكون أن يصح هل ءاليهم، الغضوب غير بها زن ثم والوصفا، 
موصولةلأنها المعرفة؛ عق صفة جريانه صح ههنا )غير( أن الثاق• الجواب 
معينعك دال غير فإنه ؛ا-هامه؛ النكرة من رائحة ففيه معين، غير مبهم والموصول 

)فانقالا الكشاف صاحب، جواب وهدا الكرة، من لقربه —)غير( ؛وصفه فصالح 
إلأصيف، ؤإن يتعرف لا وهو للمعرفة صفة )غير( يقع أن صح كتف قلت،(! 

فهوكقولهتفيه، توقيت، لا عليهم أنعمت، الدين ت قلت، العارف؟ 
يعشنيلا قلتا ثمتإ فمضيت، ببتي م اللئيلن عر أمد ولق

بلالمعرفة، تعين كما واحد من لواحد تعيين لا أي! فيه، توقيتا لا قوله! ومعنن 
نكرةالفعل أن معناه! يالبيح، واستشهاده الكرة، مجرى فجرى الجنس، ق مهللق هو 

الكرة،قوة فهوق معين غير لكونه باللام؛ الحرفة للئيم صفة أوقعه وقد بني، وهوي
قوله!فان ضعيف،؛ استدلال وهدا يبني، ليم عك قال! وكأنه بالكرة، ينعت، أن فجاز 

سابااللئيم عل أمر والمحنن! المرور، فحل فيه والعامل وصما، لا منه حال يبني، 
ثه.بأحتفل ولا فآتجاوزه الحال هده ق عليه أمر أي ل، 

لهاالماغ فإن بالإضافة؛ تعرفت، قد ههتا )غير( أن المححح وهو اكالمث،! الجواب 
تحيين،-ها يحصل فلا للمدكور، مغاير كل ق عمومها أو إ-هامها ة ثل. تعريفها من 

صفةفتجرى كدا، ؤيفعل كدا يقول غيرك رجل فتقول! الكرة، عك صفة تجرى ولهدا 

هاحج،روى بالمامة، حنيفة بتي شعراء هن الحنفي ثمر إق ب، ؤسالكامل، بحر من الهت، هذا 
العرب( jUق متظور ابن الست، وذكر ، ٣٥٦٤سنة غيلة السماء ماء بن المنير ثل ثمنا أ)!، الأغاق 
نفير،j اتجري جرير وابن ( ٣٧)ص الصحاح مخار ل والرازي \إ\\ي Y(0) (AY؛/
'اأ(والضذ،سةاكاري)ه/هخل(.•)ا/ 



متضادينبين لوقوعها يزول الإمام هذا أن ومعلوم المعرفة، إق إصافتها مع للكرة 
نعرفهايمع الذي الإببمام ويزول بالإصافة فتتعين الثاف، إق تضيفها ثم أحدهما، بذكر 

كمابالإضافة، 

رالمنكر غيروفح المعالسب، ر الأزهان الهجرو وعمبننحن 
١٠٣١)العروق،( عاليه أحرى كما النسسسه، عق صفة المنكر( )غير أجرى تراه أفلا 
وصدهمعرفة، وهو )الحروف،( مقابلها لأن )غير( ق إمام فلا معينتان، صفتان 
الجنس.تعين أعني المعروف، كتعين متمن متميز النكر 

غيرهم عليهم فالنعم ٦[، ]الفاتحة: ه عليهم ايعمث، آليين يرط ؤ قوله! وهكذا 
متميزمحصل إق لإضافتها معرفة غير كانت، معرفة الأول كان فإذا عليهم، الغضوب، 

التعرف،.منه فاكتبا مهم غير 
تكونفأين أمرهات حقيقة ^، تكثف، )غير( ق لْليفة لنكتة هنا تتفهلن أن ؤينبغى 

مضافةهى ما وضد له تابعة تكون ما نفس هى غيرا أن وهى نكرة؟ تكون وأين معرفة 
هو)المعروف( فإن مرادفه عك المرادف الاسم وقؤع ْشوعها عك واقعة فهي إليه، 

اللفظة.حقيقة هد.ا عليهم الغضوب، غير هم عليهم والنعم النكر( )غير تفسير 
غيركرحل أ قلت، إذا كما أضيفت،، ؤإن نكرة، إلا تكن ل؛ نكرة مت؛وعها كان فإذا 

غيرالمحن قيل: إذا كما معرفة إلا كن م معرفة، ْسوعها كان ؤإذا وكذا. كذا فعل 
١^١!؛غير والعادل مهسبط، الفاجر غير والبر الماس، عنله معفلم محبوب، المسيء 
غالخل،هنا المنكير فيها العن ومن معرفة، إلا غير فيه هون لا فهل.ا الوعرة. مجاب، 

فتأمله.يحال فيها إمام لا إذ عليه؛ دليل لا ما وقال 
فاعلاسم مغاير بمعنئ أما وهي• ٌّّببآخر، له بالإضافة تحريفها عدم قلتات فإن 

(١٩٤الزوائد)؛/مجمع ق الهيثمي الحافثل وذكره قاظه، عن أشح ولر الكامل، بحر من اب، محذا ( ١ت 
•( ٦٨١الإصابة)٤/ ق حجر ابن الحافظ صدره ذكر بينما نيادة، وفيه 
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تعرفلا الفاعلين وأسماء مشابه، بمعتن وشبه مماثل، بمعنئ كمثل غاير، من 
عنها.ناب ما وكدا بالإصافة، 

قالإضافة لأن معموله إق أضف، إذا بالإضافة، يتعرف لا إنما الفاعل امم قلتخ: 
اسمعمل يعدها فيما بعاملة غير ت، وليغدا، زيد ضارب هدا نحوت الانفصال، تقدير 

محفةإضافة إضافتها بل الانفصال، تقدير ق الإضافة يقال: حتن الممعول ق الفاعل 

فرقولا سواك، ،; iLJyبمنزلة غيرك قولاك،ت أن ترى ألا الكرات،، من غيرها كإضافة 
أعلم.واس بينهما، 
ؤآذدئاقوله: ق الكلام إحراج فائدة ما وهي: عشوة: اوجار؟؛ية ايسالق واما 
معالبدل مخرج ٧[، ٦، تحث: Lill]ه اJعمتا آلذين مرط و؛؛; آلمنتقسن آلهنرط 

الخرج؟ونية الأول أن 
عكيوحد أن يصح لا كلام الطرح• نية ل الدل ق الأول ت قولهم أن فالجواب: 

نوعان:البدل بل إطلاقه، 

لأنالاشتمال، وبدل الكل، من البعض وهو؛طول الخرج، نية ق الأول يكون نؤع 
تقدم.وقد الأول، لا هوالثاق المقصود 
بمنزلةالثاق يكون بل الكل، من الكل بدل وهو الأول، طرح فيه ينوي لا ونؤع 

الفائدةمن إله الإسنادية النسبة تعهليه ما مع الشبة، وتقوية واكوكيد اكدكير 
وصف،بحصول والإشعار الوكيد البالل فائدة فيكون الأول، عك الزائل.ة المتجددة 

طلب،الدهن فكأن ء آلمنتقسنز آل3يرط آهدئا ه قال: لما فإنه منه، لاا٠يدل المبدل 
مرطؤ فقال: اس؟ هداه ممن غيرنا سلكه أم ينا مختصا الصراط هدا كان إذا ما معرفة 

4•آلذينأسمت،ظهم 
علوتحريفه اكلألة توكيد وأردت، يعرفها، لا طريق رجلاعك دللت إذا كما وهدا 

ذللئ،تزيد ثم مقصودك، إق الموصلة الخريق هده تقول: قانت، يفارقها، لا وأن لزومها 
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النجاة.وأهل والمسافرون الناس سلكها الش الطريق وهي فقول• وتقوية، توكيدا عنده 

عكزائدا قدرا الناجين، المالكين ءلُيق بانيا لها وصفاك أفاد كيف ترى أفلا 
عقمجبولة النفوس فان مستقيمة؟ سهلة وقريبة موصلة طريق باما لها وصقلك 
فتتامله.واقتحمتها أنت سلوكها ق به نتأمن س لها ذكر فإذا والخابعة، التامي 
باليهودعليهم الغضوب نمير وجه ما وهي• قسوة الثانية السامق واها 

والضلال؟الغضب وصفي تلازم مع بالنصارى والضالين 
الصفةأصحاب عن صفة كل نفي يقتضي بتخصيص ليس هذا يقالا أن فالجواب: 

طائفةكل ذكر لكن عليه، مغضوب ضال وكل ضال، عليه مغضوب كل فان الأحرى، 
وهداعليها، العالم، الوصف، هو ذلك، وأن -ها، وألصقه به وأحقها وصفيها باسهر 
للأيةير نقفهو بالضلال، والصارى القرآن ق باإغض_، اليهود اس ، لوصفمطابق 

الوضع.ذللق، ق -ها وصفهم التي بالصفة 
آسانزن يمآ بمكمزوأ ان ا0ونهب يه! آشموأ بسننا ؤ حقهم: ق تعاق فقال اليهود أما 

واإكنفرسغمب عق بعصب هبآءو عبادِْء من نثآء س عل هصلهِء من آس يغزل ان بنيا 
أقوال؛هنا الغضّ_إ ^ا تكرار وق ٩[ • ه مهين عدابل 

عليه،والبغي اهه. برسول كفرهم تكرر مقابلة ق متكرر غضسب، أنه أحدها: 
ونفليرهآحر. غضتا عنه والصاو والحرب وبالبغي غضتا، يكفرهم فاستحقوا ومحاربته 

زالخل؛قويىآلعداسم،ه عيابا زيتهم نبيلآس عن وممبمدوأ 'ؤألديىت.كمروأ تعال: قوله 
سيله.عن الناس بصدهم إيا0 زادهم الا-ي والعذاب كفرهم، الأول فالءلاب [ ٨٨

والغضب،الأنبياء، وقتلهم وتبديلهم بتحريقهم الأول الغضب، إن الئاف؛ القول 
بكفرهم؛المح^.ن ألما 

بكفرهمالثاق والعقب، بالمسح، بكفرهم الأول الغضب، إن الثالث،: والقول 
ه.يمحمد 
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بلالواحد؛ تشفع التي التقنية به المراد ليس هنا التكرار أن الآوة1 ق والصحح 
وكفرهمالأنيياء، وقتلهم ؤإفادهم كفرهم تكرر يحب غضب، بعد غضب المراد 

عملكل الش الأعمال من ذلك غير إق ، ٥٧٥١لرسل ومعادامم ه وبمحمد بالمسيح 
مطورمن ثزئ آلم^رض يازحع ؤ ت قوله ل كما وهذا حدته. عق غضتا يقتضي منها 
ونمدفمهل، مرتين لا كر0 بعد كرة أي ٤[، ]الااك;م، ب آلمممس آرجع قم أئ 

أفلهر.[ ٩٠]١^٠: ^ماشمحسّايم 
يستدعيوتدللهم وتحرفهم التوراة شرائع من ععللوه ما تعطيلهم أن رس_، ولا 
احر،غضتا يستدعي إياهم وقتلهم احر، غضتا يستدعي الأنبياء وتكذيبهم غضبا، 

غضتا،يتدعي العفليم بالبهتان أمه ورميهم قتله، وطالبهم المسبح وتكذيبهم 
غضتا،يقتضي لأتباعه وأذاهم له ومحاربتهم غضتا، يستدعي . الني وتكذيبهم 
مناقمحلأ أعاذنا الغضبية الأمة ضم غضبمتا، يقتضي عنه دينه ق الدخول أراد من وصدهم 

الأمما بين. أحق وكانوا المتكرر، المضاءفإ يالغضب، باءت الي الأمة ضي غضبه، 
مثوبهذ'للث، يقزمن اهؤأيم هل  ٧٥ؤ شامم• ق تعاق وقال التماري. من والوصف 

هْرأعومحت، 11وعبد وألخئايز آلقزده ميم وجعل عليه وغضبمب آس لعئة من آثدج عغد 
الغضبا.من يكون ما أشد وهو والمح، باللعنة مثفؤع غضب ضن.ا ٦[. * ت ]المائدة 

نيروعيّكاآتن داو'-د لسان عق إسءمحل( سني ًفمروأ ؤُلمننآمح ت٠ُالت وقال 
مغمحفرعن لا،؛تاقذنتح عكائوأ ئ؛( محتدوقح وًكاثوأ عمبموأ يما ذ'للث، 
مايجن ْفمروأ آلذئن ننوأوت• متهز مقيما نشلوثح؛ةقث،درظ هفائوأ ما لهن 

[.-٧٨٠٨عاإيهزق^ضااببحنلدونه]المائدة:نخطأس iدمتفياظيلمان 
ثغلواقلا ألكتتب يتاهل ه3 ؤ تعاق؛ قوله ففي بالضلال التماري وصف وأما 

عنوصلوأ كشرا وأصزا متلث من صلوأ قويقد أهوآة نتعوأ عيرآلحد،ؤلأ دييكم 



.[ ٧٧_: LJI]4 ا:ل;ج:ا آيو ء نؤ! 
طننJ_ ؤ ت موله معهم حْاابه سياق ق لأنه للنصارى فهذا 

لقآعبدوأآس ينجى!ترءيل وءالاآلنببمح مهن آس موآلنجحح آس مالوأإث 
[.٧٧]المائدة: آشتيرب سوأ، ؤمبملأعن ؤ... ت نوله إق [ ٧٢ؤرث١ءكم...هلالاتدة: 

النيمبعث مل فهذا أتباعهم، ومحم كثيرا أصلوا ثم أولا، صلوا قل بأمم فوصفهم 
صلألأازدادوا ه الض بعث فلما أتباعهم، وأضلوا المح، أمر ق ضلوا حيث، قؤ، 
متهمءلات٠ة قول هذا حقهم، ق الضلال ، ٥۶فتفايه، وكفرهم له بتكذيبهم أحر 

تع،لهم هم الذين لأسلافهم وصفط كله هذا فإن ضعيف، وهو وغيره، الزمخثري 
صفاُتؤ:يثلامث، فوصفهم 

عنخلوا أمم ت والثالث، أتباعهم. أصلوا أمم والثار(ت نبلهم• من صلوا قل• أحدهات 
فلاأهوائهم، اتبيع عن هؤلاء نهي الذين لأسلافهم.. صفات، فهذه بل، السواء 
الأشهم المنهيون هم لأمم ه الخم، زٌرا ق للموجودمت، وصما يكون أن يصح 

فتأمله.عنهم، المهي 
لفرط.ضلال؛ يعن. ضلألأ النصارى ق الضلال تكرار انتضتج أما الأية ّر ؤإنما 
ولهدااليهود، حن، j الغضب تكرار ل تقدمتج التي الأية نغلر وهي بالحق، جهلهم 

اليهود.من بالضلال أحص الصارى كان 
فيهضالا فيكون مقصوده نقص أ-حهلآ قد الضال أن الضلال! هال.ا تكرار ووجه 

حما،مقصودا يصيم، وقد يعبل.ْ، أن ينبغي لا من ؤيعثد يقصده، أن ينبغي لا ما فيقصد 
دالثاف•الغاية، ل ضلال فالأول إليه• الوصلة بيل والطلبه طريق ق يضل لكن 

أصله.فقد ذلك، إق غيره دعا إذا ثم الوسيالأن، ق ضلال 
لرحيث، مقصودهم، عن فضلوا الثلاثة، الأنولع لهم ا-حتمعتإ النصارى وأملاف 

فهذاوصفع، وصلتإ محتل وأنه ويبكي، ؤيثرب ياكل بثر إلؤهم أن وزعموا يصوم 
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فلاإليه، الموصالة بيل العن وصلوا به، ظفروا إ حيث المقصود نفى ق صلال 
فقالواذلك، إق أتاعهم ودعوا إليه، الموصل العلريق إك ولا المطلوب إق اهتدوا 

فوصفوااليهود، من الضلال ق أيحل فكانوا كثيرا، واصلوا ء؛لريقه وعن الحق عن 
الوسن•بأحْس 

لهمكان ما ؤإيثار والحد الإرادة اد فمن أتوا إنما اليهود أن ذلك يحقق والدي 
عدممن يؤتوا فلم بالإسلام، يذهب أن فخافوا والرياسة النحت من قومهم؛ عل 

أبناءهم.يعرفون كما الألأ رسول محمدا أن يعرفون كانوا فإ~|م بالحق، العلم 
ؤإيثاروالحد الكبر من النامية؛ بإرادمم إلا ؤيقرعهم تعاق اه يوبخهم لر ولهذا 

العلمعدم هو الذي والجهل بالضلال النصارى ووبخ الأنبياء* وقل والبغي حتإ ال
بياوالعمل إرادته عدم ومن تارة، الحق معرفة عدم من ينشأ والكمر فالشقاء بالحق؛ 
منها.يتركسا أحرى 

فلممحرفته بعد عليه غيره ؤإيئار به، والحمل الحق إرادة عدم من نشأ اليهود فكفر 
تبينفإذا فيه، وضلالهم بالحق جهلهم من نشأ الضاري وكفر محصا. ضلألأ يكن 
ضالين.عليهم مغضوبا وبقوا الخصية الأمة أشبهوا عليه؛ الباحلل وآثروا لهم 

ؤإيثارهالحق بمعرفة إلا نيله إل سبيل لا عادة والوالفلاح الهلءى كان لما تم 
كانإرادته من يمنعه والبغي بالحق، معرفته من العبد يمغ الجهل وكان غ؛رْ، عك 

المستقيمالصرامحل يهديه أن وقت، كل تحال اذئه أل يأن إل شيء أحوج الحبي 
لهمريدا يجعله نم ؤيرفه، فيعلمه ؤإعانة وتوفيما ؤإلهاما ؤإرثادأ وبيائا، تحريما 
علعنه عدلوا الذين عليهم المغضوب ؤلريقة عن فخرج؛ذللن، لأتباعه، فاصدا 

جهلوضلال.عن محه عدلوا الذين والضالين وعلم، عمد 
منفد ومن اليهود، من سبه ففيه ءلمائنا من فسد من يقولوزا لف الوكان 
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فاستعملالعلماء من فد من فإن قالوا؛ كما وهدا . النصارى من تسه ففيه عبادنا 

فواتفيه كان إذا اس أنزل ما وكتمان مواضعه، عن الكلم تحريف من اليهود أحلاق 
منيالقط يامرون الذين وقل قتله وطلب فضله من اهف آتاه من وحد غرضه، 
بماذم التي الأخلاق من ذللث، غير إق نيهم وسنة رحم كتاب إق ؤيدعوخم الناس، 
الحمحاوتلمس المحارم عك والتحيل والتحريف والكتمان والل الكر مجن اليهود: 

ظاهر.باليهود شبهه فهذا بالباطل، 
لوغلا ه رسوله به بمن، بما لا هواه، يمقتفئ اه، فعبد العتاد س د فس وأما 
فشبههالاتحاد، أو الحلول س نؤع إق ذلك وجاوز الربوبية، منزلة فأنزلهم الشيوخ 

البعد.غاية الشثهين هذين س يبعد أن الملم فعك ظاهر، بالمارى 
هذاإك وفاقته ضرورته علم الخلق، أحوال وعلم والوصفين الشبهين نمور ومن 

منأعظم إليه حاجته وأن عليه منه أوجب، ولا منه؛ أنفع دعاء للعبد ليس الذي الدعاع 
بقوتهله يحمل وهذا موته، بفوتبما ر يقل. ما غاية لأن والقس؛ الحياة إق حاجته 
غيرعليهم أنعم الذين صراط المستقيم المراحل يهدينا أن اهف فنسأل الأبن.، شقاوة 

مجيب.قريب إنه آمين، القالين. ولا عليهم الغضوب 
ءل.يل.ة:فالوجوه الضالين عل عليهم المغفوب وهوتقديم عشوة: الثالثة السالف واما 

بالزمان.عليهم متقدمون أخم أحدها: 
لجترانه كانوا فإنبمم الكتابتن، أهل من المح،٠ يلون الذين هم كانوا أتم الثاف: 
معهموالكلام اليهود تجد ولهذا عنه؛ نائية ديارهم كانت والمارئ اّاينة، 

وغيرهاعمران وآل واّئلة البقره محورة ق كما المارئ، حطاب س أكثر لقرآن اق 

مزالمور-

ؤ٢( ٦ ١ اكو.ير)؛،/ وفيض ( ١٣٥ )Y/ كير تمر!بن 1^; منة، بن ّمان قول ط! :١( 
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واللعنةبم أحص الغضب لكن ولهذا الصارى، من ^١ أغالفل اليهود أن الثالث،ت 
منهاوالبعد سيلهم من فالتحدير تقدم؛ كما وبغي عناد عن كمرهم فإن والعقوبة، 

وعاند.علم من كعقوبة جهل من عقوبة وليس بالتقديم، وأهم أحق 
والسورةالإنعام، صد والغضب عليهم المنعم ذكر تقدم أنه أحنها وهو الراح• 

النعممع عليهم الغضوب فدكر ومقابله، الثيء فيها يدكر التي المثاق المح هي 
منعمالناس ت فقولك الضالين، تقديم ق ليس ما والقابلة الازدواج من فيه عليهم 

وضال.عليه منعم قولك• من أحن عليهم النعم س فكن عليه، ومغضوب عليه 
وقالمعول، باسم الغض، أهل ق أتن أنه وص عشرة؛ بحة الو! 1إّسالق واط 

ظاهر.فجوابا الفاعل، باسم الضالين 
•عليهم مغضوب فهم غضبه وأصابم اسعليهم غضب س الغضب أهل فإن 
استحقواولهدا بوه، واكتالضلال وآثروا ضلوا الدين هم فامم الضلال أهل وأما 
إقامةمن رائحته ق لل للفعول؛ مشا الضالين ولا يقال: أن يليق ولا عاليه، العقوبة 

هداق حجة ولا فيهم. يعل بل أنفسهم، ص الضلال بوا يكتلر وأنمم عيرهم، 
الحريةعك رد فيه بل أصلهم، اهف لكن ؤإن صلوا الدين هم إمم نقول: فإنا للقدرية، 

الردالإية فتضمنت، الحقيقة، لا الجاز جهة عق فحلأإلا العبد إق ينسبون لا الذين 
اّبرية،عل الرد ٦[ آلضرطآلمتثبينزب مآهدئا فوله: تضمن كما عليهم 

وهمالصيبون، هم أتهم الحق لأهل والشهادة الءلائفتين، فول إبطال الأية فمي، 
وهووكستا، عملا إليهم الحبال أفعال لإضافة والقدرة وحلما، توحيدا للقدر الشتون 

والقدرة.الخالق متحلق الأول أن كما والعمل، الأمر متعلق 
ثوابههو والغضب، النعمة فإن والنوة، والعاد والمدر التمع إثباُت، الأية فاهتفت، 

أيديهم،عك يكون إنما أئاعهم وهدي إلا، ليس وأتاعهم رسله عليهم فالتحم وعقابه، 
الضرورةوشدة الحاجة عموم عق وأدلها وأبينها طريق بأقرب النبوة إثثاُنا فاقتضمت، 
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هذهتنال ولا له، اقؤه بادا؛ة إلا عليهم المنعم ْن يكون أن للعبد سل لا وأنه إليها، 
دارق الaلالقة التامة النعمة وهي لمرة، لها الهداية هذه وأن الرسل، أيدي عل إلا الهداية 
الأبدي.للشقاء المقتفي الخض، وهي شمرة ولخلأنها النعيم، 

الدينمطاب أهم عل واختمارها وجازتبما ْع الأية هده اشتملت كيف فتأمل 
وهوأعلم.الميل، سواء إل الهادي واه وأحلها، 
العطوف،ين ب)لا( ادة زيقالية ا موهي عشرة: مسق ألمتا السائق وأما 

فوائد!أرع ذللثإ فمي عليه؟ والعهلوف، 
النفيمعنن من فيها ما فلولا رغير،، تضمنه الذي للنفي تأكيد ذكرها أن أجدها! 

غيرأو! الضالين، ولا عليهم المغضومحب لا قوة! فهوق الواو، مع بلا عليها عهلف لما 
الضالين.وغير عليهم الغضوب، 
لرفلو بمفرده، نؤع كل وبين النوعين بين الواقعة المغايرة الراد أن الثانية! الفائدة 

المجمؤعغاير ما الراد أن أوهم والضالين عليهم الغضوب، غير وقيلت رلأ( يذكر 
صريحاكان الضالين ولا قيل! فإذا بمفرده، نؤع كل غاير ما لا النوعين، من الركب 

 jهؤلاء.وغير هؤلاء غير صراهذ الراد ن أ
منيلزم ولا عنهما القيام نفيت فإنحا وعمرو، زيد قام ما تلت،! إذا أنلثإ ذللث، وبيان 

بمفرده.منهما واحد كل عن نفيه ذللثج 

ؤصنفوأبما عليهم، للمغضوبج ، وصفالضالين أن توهم رفع الثالثة! الفانية 
الصقاتعهلف ق دخل كما بينهما العهلفح ودخل والضلال، ؛الغضسج وصفواواحد 

صلايمق هم :3;آلذلذ أظحآلمومثون قد ؤ تعادت فوله نحو بعض عل بعضها 
هذهفإن آخرها إل ١-٣[ لالمرموز: ه معرصولت عزآللعو هم وألذنن أ)نثأ حنيعون 

'}ن'أموى حلى آلدى لثن(أ الاعل نبلى آسمِ سصبمح ؤ نوله! ومثل المؤمنين، صفاين، 
ونظائره.ا-مآ[ وآJذىددزفيدئهلالأض: 
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أوق)لا( ولكنت بالذكر، مقصودان متغايران صنفان ( ٠٣١علم )لا( يحك فلما 
لوجوه:من)غير( المعتز 7اذا 

حرومحا.أقل أتيا أحدها: 
اللففل.تكرار من التفادي الئاق! 

ولامفردة، بكلمة إلا فصل غير من مرتين د)غير( يالغلق الحاصل الثمل الثالث،؛ 

اللسان.عك ثقيل أنه ييب 
عنالغضي، بنفي مؤذن نيا فالإتيان النفي، بعد ثيا يعطف، إنما )لا( أن الراح• 
—هذا أفهمت، ؤإن — و)عير( الضلال،، عنهم نفن كما المستقيم، الصراؤل أصحاب، 

أنوهي عشرة• المادسة المسالة حواب، تيذا عرف وقد منها• الّذي، ف ألحل )فلا( 
القي.ق نيا يعهلف، إنما )لا( 

فاعلمالهداياُتط؟ أنولع أي من هنا الهداية أن وهي: عشوت السابحة الساثق والط 
أربعة:الهاJاJة أنولع أن 

ألذىؤ تعالت قوله ق الخوكورة الخالق بين المشتركة العامة ١^١؛^ أحدهما: 
يشتبهلا التي صورته شيء كل أعش أي ٥[، • ه هدئ ئم حلمهُ سء اعش'كل؛ 

تمبه، المختص حلمه موجود كل وأعمحلن وهياته، عفوشكله كل وأععئن بغيره، فيها 
ماجلء_، إل بإرادته؛ التحرك الحيوان هداية وهذه الأءمال،. من له حلقه ما إل هداه 

أنكما به، تليق هداية فله له، حلق لما المسخر الجماد وهداية يفره. ما ودفع ينفعه 
وصورها.أنواعها احتلفت، ؤإن به، تليق هداية الحيوان من نؤع لكل 

لدْلشواف-ين للمشي، الرحلين فهدى به، نلتهم، هداية له عضو كل، وكذللث، 
عفووكل المرتيايتح، لكشف، والعين للأستماع، والأذن للكلام، واللسان والعمل، 

الولد،وتربية والتنامل الازدواج إل حيوان كل من الروجتن وهدى له، حلهم، لما 
وطلبه.وضعه عند الثدي التمام إل الولد وهدى 



وهدىالعالمين، رب اه شارك هو، إلا يحصيها لا سبحانه هدايته ومراتب 

مدللةر-را مبل تللث، ثم الأبنية، ومن الشجر ومن ييوئا الجبال من تتخذ أن النحل 
والائتمامواتباعه يعوما ؤتامة إق وهداها ييوتيا، اق ناوي ثم عاليها، تتعصي لا لها 

البناء.الحكمة الصنعة العجيبة البيوت، بناء هداهاإق يم حا، توجه أين به 
ءالمهو، إلا إله لا الذي اس بأنه له مهد العال؛ ق المبثوثة هدايته بعض تأمل ومن 

بأيسرالنبوة، إثبات، إل الهيابة هذه معرفة من وانتقل الحكيم، العزيز والشهادة الغيب، 
•ثبهة كل من وأبعدها وأحمرها طريق وأحن وهلة وأول نفلر 

الهل.ايةهل.ْ إق هداها بل معهللة؛ يتركها ولر مدى، الحيوانات هذه يهمل ل؛ فإن 
هوالن.ي اق، الإنالتهمع يترك أن به يلتق كيف عنيا، العقلاء عقول تعجز الش 

يهديهلا معطلا مهملاومدى حلمه؛ من كثير عق وفضله كرمه الذي الوجود خلاصة 
ولايثيبه ولا ينهاه ولا يامره لا معطلا يتركه بل غاياته؛ وأفضل كمالأته أقصن إق 

عكذللث، أنكر ولهذا بجلاله؟ يليق ما إق بته ونلحكمته مناف، إلا هذا وهل يعاقبه؟ 
فقالعنه، يتعاق وأنه إليه، ذللئ، نسبة يستحيل أنه وبين عنه ه نفونزه زعمه، من 

أنملك،أنيذ هتعنل تنخعون. لا إلسا وا عكا حالسكلم Iثنا افحمتئز ؤ تعال; 
بطلانهتقر م أنه عك فدل الحبان، هذا عن ه نففنزه [ ١١٦،١١٥ه الحق 

بالعقل،المعاد إثبات عل يدل ما أحد وهذا المستقيمة، والعقول ليمة اللفهلر اق 
ذللئ،.ق الطريقين أصح هو كما والث-ؤع العقل عليه تظاهر مما وأنه 

ط1إريهفيزولا ألأرض ل دآبة من وما ؤ تعالت قوله اقتران مر فهم هذا فهم ومن 
]١^٢;ه تيلم"خ£،روت إق قز سءج من ألكتب ق قرظثا ما أمئالآك»أ امم إلا :بجذاحيه 

ءائهيرن أن عد قادر أس زن هن ربه،ج من ءائة عته ثرن لولا وقالوا ؤ بقوله• زا ٣٨
عنجواببمم معرض ل ذللئ، جاء وكتما [، ٣٧لالأن،<ام: ه يعلمون لا اتفرهب ولثكن 

ولاالأرض ق دابة كل أمر يهمل ل؛ من وأن المبوة، إثبات إل به والإمارة المزال هذا 
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يهديكملا كيف ومصالحها، ؛^ljLf L■إق وهداها أمما جعلها بل بجناحيه، يطير طار 
وأعمها.الهداية أنولع أحد فهذه إ ومصالحكم؟ كمالكم إق 

النجاةوطريقي والشر الخير لنجدي والتعرض والدلالة اليان هداية الثال؛ النؤع 
ولهداموججؤ، لا وشرمحل سب فإما التام، الهدى تتالزم لا الهداية وهذه والهلاك، 

هألدى عل %عأألمإ 11نآ3هدبمهلم قمود واثا ؤ تعانى1 كقوله معها الهدى انض 
ؤإنلثؤ ت قوله ومنها يهتدوا. فلم ودللتاهم وأرشدناهم لهم بيئا أي ا،  ١٧]ؤطت'" 

فلاللاهتداء، المتلزمة الهداية وهي والإلهام، التوفتمح، هداية الثالث،؛ النؤع 
[.٣٩وتهدرمزيشآة سدئآة يضن ؤ فوله: ق المذكورة وهى عنها، يتخلف، 

فولهوى ضلإن^سلأ_مىسبمثهلاص٧٣[. ول 
تعاق؛قوله وق له؛؛. هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا اه بمدى ُمن ه• الّمح، 

هدايةله وأست، الهداية، هذه عنه فنفن [ ٥٦]القمص: ب احيت، من يدي لا طث، إؤ 
[.٥٢منتقيًه]الثوري: صرمحر إل وإولئ،ثبدى ؤ نوله! ق واليان الدعوة 

نالأهلهماإليهما. سيق والمارإذا الجنة إل الهداية وهي الهداية، هذه غاية الراع! 
دجرلسنيمبإينبمم محإخيا.بمنجل،م ئانغوأ ؤ ؛عادت 

هدنثاآلذى يثب أنمي ؤ فيها؛ الجنة أهل وقال ٩[ ]يونس: جثتأشره ق آلأئهر 
وأزواجهمظاموأ آ-ءث/وأم-س ٠ ؤ المار؛ أهل عن تعاق ونال ؛؛• ٤٣ه بجندا 

إذا[. ٢٣، ٢٢جطأضره]اكانات: إل 
المرمةتتناول إنما ه أنمتثقينز آلضرط ؤ قوله؛ ق المؤولة فالهداية هذا عرف، 
والإلهام.والموفيق والإرشاد واليان ، العريقطالمؤ فهي حاصة، والمالمة الثانية 

والتوفيق؟الإلهام وكذلك، له، وهوحاصل والبيان المعريمؤ يهللجح كيف نيل؛ فإن 
التثيي.تاالمراد بأن أجاب من عنها أجاب وقد عشرة، المامنة المسألة هي هذه قيل؛ 



الوثمرة أصله، بدون ل، قوام لا فرعا وذكر أجاب، وما أجاب ولقد الهداية، ودوام 
منوأعفلم به، أجاب ما فوق الأمر أن  ٥٥٥١بحمد نبين ونحن حاملها. يدون لها وجود 

أمور،منة بعد إلا المطلوب التام الهدى له يحصل لا العبد أن فاعلم ؛ ٥٥٥١بحول ذلك، 
•عنها له غنن لا حاجة إليها معحتاج وهو 

لهمرصتا تعاق للرب محبوبا بكونه ؤيدرْ ياتيه ما حميع ق معرفته ت الأول، الأمر 
والمعرفةالعلم هذا من نقص فان فيجتنبه، عليه مسخوطا له مغضوبا وكونه فيؤترْ، 

بحبه.التامة الهداية من نقص شيء 

ومريداعليه، عازما يفعله، أن منه  ٥٥٥١يحس، ما لجمح مريدا يكون أن الئانرت الأمر 
تركهعق وعازنا مفملأ، حهلوره؛البال، يعد تركه عق عازما عنه اهلأ نين ما حمح لترك 

التامالهدى من نقص شيء لدللث، إرادته من نقص فإن مجملا، الجملة حيث من 
الإرادة.من نقص ما بحب 

مننقص شيء فعاله من نقص فإن وتركا، فعلأ به هائما يكون أن اكالثإ؛ الأمر 
بحثه.هدام 

وكمالها!تمامها من هى ثلاثة ؤيتعثها الهداية، ق أصول، هى ثلاثة فهدم 
هلءايةإل محتاج فهو تفاصيلها، إق يهتد ولر حملة، إليها هدى أمور أحدها؛ 

فيها•التفصيل 
فيها،الهداية تمام إل محتاج فهو وجه، دون وجه من إليها هدتما أمور اكاف؛ 

هدايتها.له لتكمل 

إلمحتاج فهو وجوهها، حمح من تفصيلا إليها هلتم، التي الأمور الأالث،أ 
عليها•والدوام الهداية إل الاستمرار 

وهوساح، أمر بالماضي ويتعلق وتركه، فعله عك يعزم بما تتعلق، أصول، تة م فهده 
وتبديلهامنها بالتوبة تل.اركها إل فهومحتاج الاستقامة، جهة غير عق منه وفت أمور 

يجابثم له؟ موجودة وهي، الهداية يأل، كيف، يقال(ت فإنما كانألاك، كان ؤإذا بغيرها. 



امحرالمحرض الئدء ا؟=م 
ا====^===د^=====ض=اولأا

لهحاصالة الست المراتب هذه لكنت إذا عاليها، والدوام الشيت المراد بان ذلائا عن 
ودوام.تثبيت موال الهداية مواله يكون فحينئد بالفعل 
ولايريده، مما أكثر رشده من يريده لا وما يعلمه، ما أصعاف، يجهله ما لكن إذا قاما 

الدوامعق الهاواية أصل هو فالمسؤول فيه، فاعلية اس يخلق بأن إلا فعله إق له سبيل 
فعلمذللث،، عق له وتثبيتا للفاعلية وحلما له، ؤإفدارا فيه للإرادة وحلما ونوفيما تعليما 

والتثثيت،وعماد، علما وتفصيلها أصالها الهدايه موال إق منه صرورة أعفلم لير أنه 
الممّات.إل والدوام عليها، 

أصادؤيدره، ياتيه ما حميع ق نفس كل ق الهداية إق مفتقر العبد أن ذللئ، ومر 
إقهو ولا أنفع له فليس الدوام عك بالهل.ى العلم مزيد إق ومفتقرا وتثبيتا، وتفصيلا 

يثثت،وأن المستقيم، الصراؤل يهدينا أن ( ٥١فنسأل الهداية، موال من أحوج شيء 
دينه.عق قلوبنا 

هآلتيرط. اهندئا ؤ قوله؛ ق بالضمير الإتيان. وهي كشردت التاسحف السالة أها 
حاسةوكل العبد أعضاء عفومن كل إن حوابه؛ ق الناص بعض قال فقد م، صمير 
صعفو لكل تتريلآ الجمع بصيغة فاتن به، خاصة هداية إل مفتقرة ويامحلتة ظاهرة 

ابنالإسلام سخ عق الجواب هدا وعرصت لهداه. الهلالم^ المسترشد منزلة أعضائه 
الللجملة، اسم الإنسان فان قال، وهوكما حدا. فاستضعفه روحه؛ اس قدس تيمية 
واحبرقوارحمني ل اغفر قال: إذا والقائل أعضائه. من وعضو أجزائه من جزء لكل 

أنيحتاج فلا وباطنه، ظاهره لجملته يحصل ما ، ٧٥١من سائل واهدق، وأصلحني 
لففلة.لها يفرد نخعه مسألة عضو لكل يتثعر 

والإتيان4 يتجهن ؤإياك نعتد إياك ؤ لقوله؛ مهلابق هذا يقال؛ أن فالصواب؛ 
الربإق وافتقار عبودية مقام المقام فإن وأفخم، أحسن الوضعين ق الجمع بضمير 
أيالجمع، صمير بصيغة به فأتن وهدايته، واستعانته عبوديته إق بالفاقة ؤإقرار تعاق، 
بالعبودية.لك، مقرون عبيدك معاشر نحن 



وتحترومماليكك، عبيدك نحن ثأُهت المعفلم للمالك العبد يقول كما وهدا 
تيقول أن من الملك عند موقنا وأعفلم أحن هدا فيكون أمرك؛ نخالف ولا طاعتك، 

أناقال؛ فإذا مقته، امتدعن مملوكك، وحدي أنا قالت لو ولهذا ومملوكك. عبدك أنا 
يتضمنذلك لأن وأفخم؛ أعفلم كان لك، وجند وعبيدك مماليكك البلد ق من وكل 

بكوالامتعانة عبوديتك ق مشتركون وكلنا منهم، واحد وأنا جدا كثير عثببدك أن 
عبيدهوكثرة مجده بسعة الرب عك الثناء من ذلك نقمن فقد منك، الهداية وطالت، 

فتأمله.الأداد، لففل يتضمنه لا ما الهداية، مائليه وكثرة 
آلدئتا1؛ ءاتنا تيآ ؤ نحوت التمهل هدا علي عامتها رأيت؛ القرآن، أدعية تأملت، ؤإذا 
البقرة،آحر دعاء ونحو ٢؛!. ' ١ ه آثار عداب ؤقنا حنته آلآ؛مة ؤؤر حسنه 
القران.أدعية أكثر وهو وأولها عمران ال واخر 

الختقيم؟المراؤل هو ما وهي! الحشووخ 1إساأق وأما 
بحي،عنه وترحمتهم فيه عبارامم تتوعت، قد الماس فإن وجيزا، قولأ فيه فنان.كر 

ومتعالقاته.صفاته 

وجعلهاله، رمألمن عك لعباده نصبه الذي اه طريق وهو واحد، شيء وحقيقته 
هذا.إلا مدوية كلها الهلرق بل سواه؛ إليه لهم طريق ولا إليه، مومحلألعباده 

ولاعبوديته، ق أحلوا به يثرك فلا ؛الة؛لاءة، رسوله ؤإفراد بالعبودية إقرائه وهو 
الرسول.متابعة ويجرئ الموحيد فيجرد طاعته، ق أحدا برسوله يشرك 

قصل. سيئين! ق مجمؤع كله والفلاح الحادة إن الحارقين! بعض قول معنن وهذا 
محمداوأن الجن إلا إله لا أن شهادة! مضمون كله وهذا معاملته، وحن محبته، 
الأصلين.هن.ين ق داحل فهو المراط به ر فشيء فأي اقلع، رسول 

قلثلث،ق يكون فلا كله، ؛جهل.ك وترضيه كله، ؛قلثلثإ تحثه أن وعقده ذللث، ونكتة 
يحصلوالأول بمرصاته، متحلقة إلا إرادة للث، تكون ولا بحبه، معمور إلا موضح 

اه.رسول محمدا أن بشهادة بالمحقيق يحصل والماق اس، إلا إله لا أن بشهادة يالمحقيق 
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اهفبعث ْا معرفة وهو به، والعمل الحق وهومعرفة الحق ودين هوالهدى وهدا 
وهيرحاها، وةهل_، أحنها هذا التي العبارات من شئت ما فقل به، والقيام رمله به 

النبوة.مشكاة من مقالة وباطة ٠لاهرة وأعمال علوم قالت من قول مض 
منقول ومعتن وعملا، علتا وبامحلنا ٠لاما اه رسول متابعة قال! من قول ومحنن 

أمره.عك والاستقامة بالوحدانية ئه الإقرار قال! 
قال!من وقول الخمس. الصلوات قال! من كقول الأقوال من هن.ا عدا ما وأما 

عليها.يني التي الخمس الإسلام هوأركان قال! من وقول وعمر، بكر أبي حب 
أجزائه،من حزء هي بل له، مءإا؛ق تفسير لا وتنوع، تمثيل الأقوال هذه فكل 
واقمحأعلم.تميم. ما الجامعة وحقيقته 

٠٠٠
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_سأشأصنج_بمَِ
٩.لأنتقهث:;؟; هدى فه :ذ'لكآّثثلأنتب ث ؤ

الهدايةسب والجوارح بالقلب القائمة الأعمال جعل القرآن ل تكرر 
لمسهالسسب، اقتضاء الهدى تفضي أعمال والجوارح بالقلب مقوم والإضلال، 

ازدادمنها ازداد وكالما الهدى، تتمر البر فأعمال الضلال؛ وكيلك لأثره، والموتر 
فيجازىالبر، أعمال يجب بحانه اهللأ أن وذلك بالضد. الفجور وأعمال هدئ، 
والثناء.بالضلال عليها ويجازى الفجور أعمال ؤيثغض والفلاح، بالهدى عليها 

البر،من به قاموا ما وحمس_، منه هلو-م فيقرب البر، أهل ويحب البر، فإنه وأيقا 
الفجور.من يه اتصفوا ما يحمتإ منه قلو>ام فيبعد وأهله، الفجور ويبغض 
هدىزين،ُفءه لأ ألخكشن، ذ'ولث، التر ؤ ت تعاق فوله الأول، الأصل فمن 

أمرين!يتضمن وهدا ٢[ ، ١ ]المرة; للم؛نقهنه 
اختلافعق الناس فان الكتاب، نزول قبل ماخطه اتقن من يهدى أنه أحدهما؛ 

الوالفوالفواحش الظلم يكره — بحانه — اس أن عندهم، استقر ند ونحلهم مللهم 
والصدق،والجود والإحسان، العدل ويحب ذللث،، فاعل ويمشت، لأرض، اق 

أهلبحانه. ألكب. الكتاب نزل فلما ذلك، فاعل ؤيحب الأرض، ق والإصلاح 
الفجورأهل وحيل وطاعتهم، برهم عن، لهم جزاء به للإيمان وفقهم بأن الر، 

به.الاهتداء وبين بينهم حال بأن والفللم، والفحش 

قواني. ١٢٨



المممسرعالن المسر الصوء 
تالغ؛0ء^^س====^=^

بمءآسلمثقتة4•بجم بن وك؟كشسى اؤ 
بينيقرن فكدلك والغي، والضلال والض الهدى بين — مبحاه - يقرن وكما 

رإو-ممن هدى اولت؟لئ،ش ؤ ت قوله الأول فمن والشقاء، والضلال والرحمة الهدى 
ورحمهظؤ'تسوبم أوبم،مم ؤ ت وقال، ٥[، ]القرة: ^وتج،ئإ^كتيحوثه 

إذتعذ محلونتا تنخ لأ زقا ؤ ت المؤمنين عن وقال [ ١  ٥٧]المرة؛ ^ المهتدون هم وأول1؟لئ، 
الكهف;أهل وقال ٨[ إوكاثمهابه]]لصران: لدنكزحمة من لغا وهنا هدنقا 

كارك١لمد ؤ وقال! [ '١ ]الكهف: ه نقدا امرتا بن لغا وهيئ لدذا-فزحمه من ءاتثا ثئآ نؤ 
نئند۵تدييىهمى وك=كن يكركن حيكا كاث ما آلآتب لأوو عحمْ ممم حمق 

[.١١١]مث: ونخمهلعؤ>ريومتونه وهدى تيِء يديهوشبميلًًءفل 
أوامره،وقبل مجملأ، به واهتدى بالكتاب، آمن إذا العبد أن الئاف• والأمر 

الالهداية فان التفصل؛ عك له تحصل أحرى لهداية مسا ذلك كان بأخاره، وصدق 
الهدايةتلك وفوق أحرى، هداية هدايته ففوق باغ، ما فيها العبد بمغ ولو لها، نبماية 

مزيدفهوق أحرى، هداية إق ارتقن ربه العبد اتقن فكلما غاية. غير إق أحرى، هداية 
٢.التقوىل من مزيد ق دام ما هداية 

هداه،زاد اتقن فكلما بحبه، الهداية من حفل فاته التقوى، من حثنا فوت؛ وكلما 
نوروعكشبمجمكميتحآممد جاءًكم مد ؤ تعاك• قال تقواه، زادلت، اهتدى وكلما 

آقورسآلإكتإو وتحرجهم عد نتو رصز'ثةُ ي هنب قئ' ثي هدى يج 
منإليه آس'-ثمى ؤ تعاق; وقال [  ١١٦، ٥ ]المائدة؛ مسئقسمه صرط ويهدييزإك بإذنه-، 

١[،• ن؛دوسمحئه]الأض: ؤ تعاق; وقال [، ١٣منتيب4]الشورى؛ إلنب ل٦دتى -بمآء 
وعملوأإنآلذ„بىل؛امنوا ؤ وقالت [، ١٣]ءاهم: منسبب< يتو>==ةت\و وما ؤ وقال! 

غواتي. ١٣١)١( 
انظرتيعدها، السئة السيئة جراء من ؤإن يعدها، الحنة الحنة ُواب من إن لف! البطي قال كما ^٢( 

والحكم)أ/'آةّآ(.شكثير)ا/هأ؛()ة/هاا،؟اه(،وحاْعص 



قم=_^_^=اج=
هداهمآمنوا فلما للأيمان، أولأ فهداهم ٩[، ]يونس؛ ه بإيمبمم يحنتي؛مزهم 

[.٧٦لم؛م: ب هدى آقآلذيثآهتدوأ ويزيد ؤ قوله: هدا ونظير هداية. بعد هداية للأيمان 
[.٢٩ءهأيقانا4لالأنفال: 

والممروالماطل، الحق محن به يمرقون الذي المور من يعطيهم ما القرنان ومن 
وقالوبادا، حذا الفرقان فر الباطل، وكر المحق إقامة من به يتمكنون الذي والعز، 
د'لاف،'لآسمإمل زن ؤ وقال: ٩[، ]سأ: مس4 غني ص لآيه ذ'للئه ؤر إن ؤ تعاك: 

والشورى.وسبأ، إبراهيم، وسورة كمان، سورة [ل، ٣٣صجارنآيدرٍب'لاكورى؛ 
أحبركما والشكر، الصبر أهل ببما ينضر إنما أخا العمانية، المشهودة آياته عن فاحثر 

كانومن والإنابة، والحشية المقوى أهل 7ءا ينضر إنما أخا القرآمحة، الإيمانية آياته عن 
ما،! '٥١طه ؤ قال: كما سبحانه، يخشاه من بما يتذكر إنما وأخا رضوانه، اآباع قصده 
اعة:الق وقال \-ى.< ]طه: 4 تدْكغ لتشد:)ن:ءي غلماث،آم؛ان أنزلثا 

ولايرجوها ولا حا يؤمن لا من وأما [ ٤٥; olpjLJi]ه من'قثنها مغذز أنث، ثما إؤ 
صورةق _ سبحانه — ذكر لما ولهذا القرآنية، ولا العيانية الآيات تنفعه فلا يخشاها، 

بعدقال الخزي، من الدنيا 3، بمم حل وما للرسل، المكذمحن الأمم عقوبات هود 
١]هود؛ ه غدابآلآِمة حامحن لمن ذ'للئ،لآيه ل إن ؤ ذلك،:  عقوباتهق أن فأخر [ ٠٣

يكونفلا ، ^١٤١يخاف، ولا حا يؤمن لا من وأما الأحرة، حاف لمن عبرة للمكذبين 
والغيموالشر، الخير الدهر ل يزل لر قال: ذلك،، سمع ؤإذا حقه، ق وآية عبرة ذلك 

نفسانية.وقوى فل،كية أسباب عق ذلك أحال وربما والشقاوة، والعادة والبوص، 
والشكر،الصبر عق ينبني بالايات صاحبهما لانتفاع سبتا والثاكر الصبر كان ؤإنما 

وآيات،، إيمانه قوة تكون ومكره العبد صبر حب فعل شكر، ونصفه صبر فنصفه 

صرنصف نصفان؛ الإيمان ورد الطي-ي؛ وقال (؛ ٦٨٠! )١ القاري عمدة ق  ٥٧٥١رحه العيتي ال ق ا
(.٩٨٢)V/ السماوي (^ ٢٨٥القدير)tI فيض وانثلر: شكر، ونصف 



رأسفإن والشكر، بالصبر إلا الإيمان له يتم ولا وآياته، باس آمن من ببما ينتفع إنما اه 
لرهواه متبعا مشركا كان فإذا الهوى؛ داعي إجابة ترك الصر ورأس التوحيد، الشكر 

إيمانافيه مؤثرة ولا له، نافعة الآياءت، تكون فلا شكورأ، ولا صابرا يكن 

آسحتم يومغون:}ث؛.; لا تغذزهم ثم أم ءأندزثهم ءثممّ سوأ، كمروأ آلذنت ن إؤ 
هغذات م" ضؤْ وعد نمعيم وعق قلوبهم ■عق 

أصمهاوأنه عليها، وحتم الكافرين، قلوب عك ؤلع بأنه بحانه إحبارْ هذا ،ومن 
علهمزءانذريهمسوآ، إزآلذئزكمروأ ؤ تعاقت ( ١١٥كما عنه، أبصارها وأعمن الحمح، عن 

والوقف ٦٢٧، تالةرْت ه نمعبمم وعق تلونهم عك آس حم يوبون']:،؛ لا ئيذوهم لم أم 
إلههُاقزءيت،مزآفثد ؤ كقوله؛ ٧؛[، ]اوقر0; غشنوةه اتصنرهم وعل ؤ ةال،ت ثم هنا• التام 
،[  ٢٣]ألجانةت ب غشوه وه\يث عق وجعل 3؟^^ ّسمعهث عل وحم علر عق آش صله وا هوله 
تعاق؛وقال [. ١٥ت،زالماء: علخأjJ؛جآس*عنيا ؤدؤلهزظوتا ؤ تعاك؛ وفال، 

ثلوبش ١[،ؤكن'ولىمع • ١ ]الأعراف: ه ئلوص،آلذنفريرك عق ؤكاو'ولثحيظعآس 
وأخر١[. • ٠ عكظويلمملأبموته]الأراف: آلنعتدس4ليرتر: 

وقال؛إليها• الهدى لادحولا تتفتح أن س تمتعها أقفالا، القالوب يعفى عل أن مثحانه 
وودهوعتيزءادابهم 1، يومنوث لأ هدلؤطءهث> هوللذين؛امغوأ لت تؤ 

وتالوشفاء• هدئ لهم يكون أن وبين بيتهم حال والعمن الوقر نهدا ا ٤ ٤ ]ضلت؛ ه عمى 
وقال[• ٥٧وواه]الكهف: ءاذايم قؤآ بمقهوه ئلوبهمأ4ًْثهأن حعثاعك إما ؤ تعاق؛ 

الكوفيونقرأها [ ٣٧]عام: ه عزآلئميل وصد عملهت سوء ]فزعون مبمإ ءكذ'للث، ؤؤ 

اه)ج(شاء إن ٢[ ٦ ]القرة: ه هثثما ويِء يغل ؤ توله: عك يأل الثاق الأصل )١( 
الخلل.شفاء  ٨٢)٢( 



لأيديإ0آس ؤ تطث(.' وقال رين، حلاعك الصاد بضم وصد 
هدىم، لر أنه ومعلوم ٧[ ]الصف: ب آلظتييين آلموم يدي لا وآس ؤ وئاوت [ ٢٨]غام: 
عباده.عل حجه فإنه الحجة، به تقوم الذي والدلالة البيان 

غيرعل وتأوله القرآن، متشابه من وتجعله المتشابه، إل كله هذا ترد والةا.رية 
منالمراد ت بعضهم كقول له التكلم إرادة وعدم ببطلانه بغ بما ناوله بل تأويله، 

 vبذلكر،الحبي تسمية مجرد ؤإصلألأ هداه فجعلوا وصالا، مهتديا العبد اهف تسمية ذلاائ
عليه.الآيا>ؤث، هذه حل يمح لا أنه قهلعا يعلم مما وهذا 

فضلاالأمم من أمة لغة ق وليس البتة، ذكروه ما تحتمل لا وحالترا لأملتها إذا وأنت، 
وهلصالا. سماه ت وأصله مهتد.يا، سماه هداه؛معتئ1 وأكملها! اللغايت، أقمح عن 

مثلق هدا يصح وكم، فهما. ّماه إدا وفهمه! عالما، صماه إدا علمه يقال! أن يصح 
[.٢٧٢^مجآسيدىنىثاك4]صة; 

مهتدين،تسميتهم ءاياثإ ن لهذا. من للقران الحرفة القل<رية عير احدأ فهم فهل 
مهتديا؟اء يمن يسمي اهف ولكن 

ال[! ٥٦منأ>نث،ه\\صص.' ندى إدافالأ ؤ تعال! نوله من قط أحد محهم وهل 
ؤآنلداالا.اءي! قول من أحد فهم وهل الاسم؟ بهذا يسميه الى، ولكن مهتديا، تسجيه 

مهتديا؟سمتي اللهم ونحوه، عندك من اهدق اللهم وقوله! ه، آلمنتقسنز آو3يرط 
علالجهمية من إحوامم جناية نظير ومعناه، القرآن عل القدرية جناية محن وهذا 

علجنايتهم والملاحي٠ للزنادقة وفتحوا مواضعها، عن وتحريفها الصفاُت، نصرص 
دوما،تكن لر اويلأترّم من أقوى تكن ل؛ إن بتأويلأُت، وتأؤيلها المعاد نصوص 
بنحوتأويلامم-والنهي الأمر نصوص تأويل والباطنية للقرامهلة وفتحوا 

وحراب،والدين الدنيا اد فأصل الخلوانف، هذه سذكته الذي التحريف، فتأويل 
إذاوأنت، والا.ين، الدنيا عك المتأؤيين جناية فيه نل.كر كتابا اهف شاء إن وسنفرد الخالر، 



الممسيرعلن النيئ الصوء \آ=َ 
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تأويلاتوبين بينها تجد لر والرافضة، والجهمية القدرية تأويلات بين وازنتا 
فوق.كسر وأمثالهم البامحلنية القرامهلة من والزنادقة الملاحية 

أرادأنه المتكلم عل واتكدب الرّمول به حاء ما تعهليل يتممن ، ١^١٣والتأؤيل 
بهيليق لا ما إق التكلم ونسبة ؛، ١^١٣وتحقيق الحق إ؛هلال فتضمن المعنن؛ ذللتا 

المعنن.هدا أراد أنه علم بلا عليه القول ُع والإلغاز التلبيس من 
بأنالإيمان حصول والقمل، والختم الهلع ْع يمتغ لا أنه يعلم• أن ينبغي ومما 

والهتاعالختم ذلك القفل، عليه وصرب عليه، وتلبع القالبا، عق حتم الذي يفلت، 
تلبهنفل وفح غيه، بعد ؤيرثده حهله، بعد ؤيعلمه ضلاله، بعد ؤيهديه والقفل، 
أنيمتغ لر والكفر الشقاوة جبينه عك كب لو حتن بيده، هير التي توفيقه بمفاتح 
والإيمان.عادة العليه ويكتس، يمحوها 

دلور_اأدماوهآأزعق يتدثثونألهم؛ارآش أقلا ؤ الخطاب: بن عمر محي قارئ وقرأ 
يفتحهالا بيدك ومفاتيحها أقفالها عليها اللهم فقال! شاب ومحده ٢[، ٤ لمحمل.ت ه )رآآء( 

كنت،إن اللهم دعاته: ق يقول عمر وكان حيرا، عنده ونادته عمر له فعرفها سراك• 
فعالتعاق فالرب ، وست، تشاء ما تمحو فإنالث، معيدا، واكتثني فامحني شقيا كتتتي 

عليه.حجر لا يريد لما 

ولاللرب، مقدورا ليس ذللث، أن نعمته حيث، القدرية فريقان: ههتا صل وقل• 
والجبريةولهلفه، حودْ لناقض العبد ومنعه له مقدورا لوكان إذ فعله، نحتا يدحل 

الخلل.«ا<شفاء )ا(
-اؤيلوانظر: ١( ٢ • ٧ التن)ينم أمل اعتقاد ق واللألكائي ١(  ٦٨تمر،)"ال/ق اتجري ا-محرحه )٢( 

نميرانظر: عود مابن ثول من أما انجري وأحرجه )صم\(. نية لابن الحدين، مختلفا 
قالهيثم وقال ( ٨٨٤٧رنم  ١٧١)ا،/ عود مابن عن اتجير ل وانجراف ( ١٦٨/١١)*انجري 
مسعود.ابن يدرلث. ب تلأبة أبا أن إلا انمحح رحال ورجاله انجراف رواه (٠  ١٨٥ا/ )٠ المجمع 
١(. ٢١٠٩اقم)رنم رخمه ملمة بن ئقتق قول من الغر معجم ل الملقي أبوطامر وأحرجه 



محمحوز=^|_
يتصرفولا هدا، يعد يغيره لا فاته شيئا أوعلم ندرا فدر إذا سبحانه أنه زعمتا حيث 

أحدحجر نحتا يدحل لا من عل حجرمت، والطاتفتان وعلمه، قدره ما بخلاف، فيه 
القدر،ائل مأكبر من المسألة وهده وقدرا شرعا حجره نحتا حلقه وحمح أصلا، 

فيها.يشفيك ما والإوبا'ت، المحو يايتج ق ،!، ٥١ثاء إن يلثا وسيمر 

الختمذلالثا فلئح أمكنه العبد تعرض لو والقفل والختم الطبع مع أنه والمقصودت 
مقدورهالقح وأمثالبج شيء كل مفاتح يده من يفتحه القفل ذللث، وفح والطابع، 

شربأن كما له مقدور غير القفل وفح الختم فلثه كان ؤإن عليه، ممتنعة غير للعيد 
المرضبه استحكم فإذا مشدور، غير العافية وحصول( العلة وزوال، له، مقدور الدواء 
غيركان ؤإن النقاء، أسباب من إليه ما تعاطي ل عير له يكن ل؛ له لازمة صفة وصار 
ْععليها صدها آثر ولا زوالها يحب ولي وماكنها الحلة ألفا لما ولكن له مقدور 
بالكلية.الشفاء باب نفسه عك سد فقد التفاويت،، من صدها وبين بينها بما معرفته 

لهتبين فإذا هدى، عك أنه يحسبا وهو صالا كان إذا عبده يهدتم( سبحانه واه( 
بهيرخى ولي يحبه فلم الهدى عرف، فإذا لنفسه، وملأءمته لمحبته عنه يعدل( لي الهد.ى 

علّد فقد وشره، هل.ا ومضرة وحيره هذا منفعة تعريفه تكرر ْع الضلال( عليه وآثر 
بالكلية.الهدى باب ه، نق

هدىإليه ليس أنه وعلم هداه، بنده من إل، وافتقر تعرض الحال هده j( أنه فلو 
وفقهنفسه شر يقيه وأن بقلبه يقبل، أن العم وسأل صال، فهو اهراْ يهدم لي إن وأنه ه نف

يشفهلي إن قاتل مرض وأنه الضلال من عليه هو لما كراهية منه اس ءل*ا لو بل وهداه، 
والهاا.اية،الشفاء أسباب مكن به مبتل كونه مع إياه وبغفه كراهته لكاستا أهلكه، منه 

والحق،الهد.ئ وكراهته به ورصاه له محبته والضلال الشقاء أسباب أعظم من ولكن 
وفعلعنه ذلك فلث، ق اهلع إق ورغبا ذللتج كره عليه المختوم قلبه عك المطثؤع أن فلو 

وبينبينه حال والختم الطع استحكم إذا ولكن إليه، شيء أقرب هداه لكان مقدوره، 
تلبه.وفتح فاكه الرب وموال ذللت، كراهة 



الممسيرض الئسئ الصوء =الجً

عكوجزاء عقوية والقمل، والخم الهلع تكون أن جوزتم فإذا محل• افإن 
الجرائم•فعل عك السابق والكمر والإعراض الجرائم 
موجبحلاف ،سحانه ؤيظنون الناس، أكثر نه يغلهل مومحع عدا مل؛ 
والغشاوةوالخم الهلح أن عك يدل( إنما آحرْ، إل أوله صن والقرأن وصفاته. أسماته 

فعلهؤإنما له؛ أوبينه بالإيمان أمرْ حين وهالة أول من يعيدْ سبحانه الرب نعلها تب 
منهمالإعراضر وتكرار والإرشاد، الثيان ق والتأكيد سبحانه منه الدعوة تكرار بعد 

الهدىتميل فلا عليها، ؤيختم هلوثبمم عك يهلح فحينثد والعتاد، الكفر ق والمبالغة 
تكررفلما احتيارا، كان بل ومحلح حتم •ع يكن لر الأول والكفر والإعراض ذللث،، بعد 

وسجٍة.ءليٍعة صار متهم 
تعيرهملم ام ءاندزثهم علهيز سوآء إنآلذئزممروأ ؤ نوله؛ ق المعنن هدا فتآمجل 

عدامث،ولهم غشوه ذو سنيهم وعق قلوممحم عق آس حم لأ 
آمنواالدين بل الكفار، حيع يعم حكما ليس هل.ا أن ومعلوم V[ ٦، ^٠: ]١٧عفيانه 
أسماعهم.وعك فلوبم عك ولربممحم ذللث،، فيل كفارا أكثرهم كان الرصل وصيفوا 
لهم ٠٠٠عقوبة ذللث، اسثبمم فعل الكفار، من مخصوصين أقوام حق ي الأيامته فهده 

وحنازيز،فردة بالمسخ بعضهم عاقب كما العاحلة، العقوبة من الئؤع بيذا لل>نيا اق 
يعاماكما القلوب، عل بالهلص يعانتؤ فهوسبحانه أء؛؛تهم، عك باللمس وبعضهم 
مستمرة،دائمة عقوبة الحق عن بالضلال يعاقب تال. وهوسيحانه الأعين، عك بالهلمس 

٢.كالألل؛،ر بالعالءاب كمايعا؛و_، ؤيهديه، ءيادْ يعاق ثم ومتا، إل به يعام، وتال٠ 
***

)؛(اا<سس.
اه«ثاء إن ي«عءاك •مرئا وسذكرء أراده، لن حدا كسرة .؛ •luذكرمحلاهطولأ•جرماف< عذا ساو )٢( 

•)ج( 



قم=^___رجا=
ينوبهنئ)ث؛؛'ممثهم دبادد*ءّآلآمؤت باش ءاثا سيملا سآئامِا وؤ 

•أو؛4 يئعِرون وما انفسهم إلا وما"ئدعويك ءامغوأ ؤآلذن0 آش 
تعاقاهص أن يشعرون لا وهم مخدوعون، المخادهمن هؤلأء أن ،فأخبر ل

خدعه.من شر المخيؤع يكفي وأنه خدعه، من خالع 
ليحصلخلافه، إيطان ْع الخير بإظهار والراوغة الاحتيال، هي والخادعةت 

خييع.طريق يقولوزن فإمم اللغة، ق اللففل لاشتقاق موافق وهدا الخالع، مقصود 
يغرلأته ،، الخيدعل للمراب! ؤيقال له' يفطن ولا يه، يشعر لا للقصد مخالئا كان إذا 
راالحرب٠ت ومنه ،، ر صت، من أخلع قالوات كما مراؤغ أي! خيع، وضب يراه، من 

الخرانةسميت، ومنه والمتر. الإخفاء ت وأصله متلونة، أي• خادعة، وصوق خدعةاأ 
يخدت.

المهللوبةالمرعية حقيقتها مريل• غير الكلمة، لهدم مفلهرا ررامنت،(( القائل! كان فالخا 
"بعت،ا؛يالفط التكلم كان مخادعا فقهل؛ ويمرتبا لحكمها مريد بل شرعا، 

وااأوصيتا«وررامت،« وارآحررت،(ا وراخالعت،(( وارنكحت،(( وارطلقت(( وءاشتريت،(( 
ماغير أخرى لأمور مريد بل شرعا، منها، الْللوبة الشرعية لحقاتقها مريد غير 

مخايعوهنءا الإيمان، أصل ق مخايغ ذاك مخادعا، له؛ شرعت، ما أوصد له، شرعمتذ 
وحدوده.تعاق اهلم آياُت، ق النفاق من صرب، وهلءا شيخنا؛ قال وشرائعه. عماله أق 

الع•ين.أصل ق نفاق الأول أن كما 

)ل('إّآ1ءامم-بمل.

القاري)٤وعمدة ( ٨٤الأّلأماء)م وماوِب ( ٦٤الرب)jU , /Aانئلر: )٢( 
jLاننلر: )٣(  J ، /A(٥ الرب )٩( ١ ٩ )ص الممط والقاموس ٦.
الووىوشرح ١( >، A/l)^ ٧١نح وانثلر: ( ١٧٣٩وملم)رنم ( ٣٠٣٠)رقم المخاري أخرجه )٤( 

لممعك والدياج )ما/بمأ'ا( القارى وعمدة )■اا/0(( )7/بمآا( 
)م/خأا()(/م(م(وتحفةالأحوذي)0/اآ'آ-'ا1آر(.



الممسيرعازن اشر الصوء ،؟==نم 

رحلجاءه ررأنه عنهما ايلأ رصي عباس ابن عن منصور، ين سعيد رواه ما ذلكات يؤيد 
يخدعه٠(الاه يخايع ررمن فقال؛ رجل؟ له أيحلها ثلائا، امرأته طلق عمي إن فقال؛ 

صممابأيىربماكاوأبجدبونD؛؛4••ِ،صءزادهمآسمرصا ؤ!،ظوبهم 
١[،• ه مزصا أئه قزادهم سص قلوبهم ق ؤ تعاك؛ سال المرض ،وأما 

وقال؛[، ٣٢مرص4 ق ءهْلمعآلذى يالمول قصمك قلا ؤ وئال• 
وآلكنؤرون*َ،ص قلوثتم 1، آلن؛ين يليمول وآلموبخون آلإكئب اوثوأ يزثابآلخس لا وؤ 

فإنواعتداله، صحته عن حرؤج القالب ومرض [، ٣١ lyJuJ]؛ه متلأ ماذآارادآسأإ^اJا 
ؤإمافيه، بالشلث، إما فمرصه عيره، عك له مويرا له، محبا بالحق عاريا يكون أن صحته 

غيمرض العصاة ومرض وئيب، ثلث، مرض المنافقين فمرض علته، غيره بإيثار 
قالمرض أصل الأتباري؛ ابن قال مرصا، منهما كلأ سبحانه اممه سمن وقد وشهوة، 

تغيرت،بالمرض ومرصتإ حاله، وت١نيرت جسمه فد فلأن مرض الفساد، اللغة 

الأ-محيلية؛ليك قالتا وفديت،، 
ارمنماهافدائهأئصن تتبع قة امريأرصالحجاج بل إذاه

١( ٠٧٧٩رقم  ٢٦٦سممه)n/ ذ الرزاق وهمد ١(  ٤٧٥٨رنم  ٣٣٧اعرى)U/ق المهني )١(أخرجه 
(٤٢١)ه/\( or/i)الكرى واJاJونة ( ١٨١)•ا/والمحك ( ٦٨٠)ا/المتثور الدر وانثلر: 

واعائر)صهآا(.
شفاء.)أ(خآ 

نميهؤةشاعرة كأسا الأحيلية، الرحال بن اصة همد بنت، ليك إل ؤيب الطويل، بحر س البنت هذا )٣( 
الخهلاييوذكر0 ٨ه٠ ٠ سنة ماتت، مهاجاة، الجعدى النابغة وبين بينها وكان الخنساء، حليقة تل ذكية، 

ليكلقاء تصة وذكر ( ٦ ٤ U/ )٠ دمشق مل.ينة تاريخ ق عساكر وابن ( ٥ ٤ ٢ / )١ الحديث، رسي، غق 
ئال،تأن إق عاليه، والثناء مديحه ق وشعرها ب١لحجاج 

انراهيف، ولاأرض يحر مثاله الأبكاروالموز قإولد 
لأبنالنتذلم انفلر; غيرها. المراق دحلت، متد شاعر صفتي أصاُ—، ما اه قاتلها الحجاج؛ فقال 

<١٧٥الجوذك،)آ/



اائشعرتر لاد والبالحسن لفقد مرب—ضة أضحت الأرض أن ر نألر 
مرضومن4 وظالمه، ونقصان، وصعق، اد، فأشياءت أربعة عك يدور والمرض 

ورحصحيفة، فاترة أي النظر مريقة وعين يبالغ، ولر فيه صعقا إذا الأمر ق الرجل 
قالتكما هثوثبا هبا إذا مريقة 

مريضةرياح اللثا لأربعراحت، 
أثرها.يعفن لا حتن صعيفة لينة أي 

القوة،ناقص ت أي مريض بدن ومنه الممصان، المرض أصل الأعرابي• ابن وقال، 
حركته.نقصتا إذا حاجتي ق ومرض خ الديزر ناقص مريض وقلبا 

الطبيعةإظلام المرض ت أصحابه بعض عن المذري، عن الأزهري، وقالط 
وأنشدت، الفللمة والمرض قال! صفائها، بعل. واصهلرا-بما 

ولاقمرلمي افإيضيءلهفة ناحيكل ن ممرضت ة وليل
وشهوةالغي ؤإرادة والضلال، والحيرة، والجهل، الشك!، نم اللغة، ق أصله هل.ا 
حننالمرض أسالب، العبد فيتعاطن الأربعة، الأمور هده إق تعود القلبا ق الفجور 
لها.وتعاطيه أسيايه لإيئاره المرض بزيادة اهلم فيعاقبه يمرض، 

القرآن.ق مذكوران وهما الأبدان، ومرض القلوب،، مرض نوعان: لْاالمرض 

jصام وابن ؛؛( A/n)الكمال مال.سذ j الجر)م/ا<اما(واوزى j الدمى الم، هذا ذم )١( 
دص)أا/'آآ(واينتمديفيالأباب،)ا/؛هم(.

١(.• ٧ القاري)آ/ وعمدة ( ٢٣٢العرب)U/ لمال انثلر: )٢( 
(.٨٤٣)ص المحط والقاموس ( ٢٣٢)U/ العرب لمان انظر: )٣( 

راجزفصح مجيد شاعر الربح، بن الهتثم الممثرى• حية أبي إق وسِا المسيط، بحر من الم، ^ا ( ٤ ) 
العربلمان ق منظور ابن وذره ه. ١  ٨٣منة توق والعبامئة الأموية انيءولتين مخفرمي من 

شمس.باال نجم ونه: حية، أبي قول )ما/أمأ(من 
^٣.المعاد )ه(؛مازاد 



الئنءامحشامحرا^=م 
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لوكلاهما وغي، شهوة ومرض وشك، ثمهة مرض نوعازت القلوب ومرض 
١[،٠ ه ،!، jMآس منرضهزالهم ثلوببجم ؤ، ؤ الشهة؛ مرض ل تحاك قال القرآن، 

iنئلأ هذا آس ناذآأراد ذاصتو0 هبيم ق آلذئن فلثموو ؤ تماكث وقال، 
وأعرض!فأين والمة القرآن تحكيم إل دعي مجن حق ل تمال وتال، [• ٣١

لمئآش ؤإن هات: معرضون بجم هميى إدا تبمم لئخمح( وزنوألوِء آم إل دعوأ إذا قؤ 
عيةادوث>أننين،آس يم محقأ'أفي مدمحن آلحدايامأإني 

والشكوك.الشبهات مرض فهدا ٥[ -< ٤٨ي،ضأءلنوثه]همر: 
إنآايسآء بن د£\طو لسس آلي يتيسآء ؤ تمال؛ فقال( الشهوات مرض وأما 

مرضفهن.ا [ ٣٢]الآ->زاب: مرص4 ءهْلتعآلذكاؤ،ظأهِء بالثوو اتفهانقلا■قصمك 
والن،أعلم.الزنا. شهوة 

استحكماإذا عليه، يتواردان مرصان يعتترصه الةال._، أن واكمانوزت الساع الوجه 
داءأصل هدان الشبهات، ومرض الشهوات مرض وهما؛ وموص، هلاكه كان فيه 

كتابه.ق الرصين هذين تعال  ٠٥١وفدذكر اممه عافاْ إلامن الخلق 
تالمنافقين حق ق فوله ففي ، للقلب، وأقتلهما وهوأصعبهما الشبهات مرصن أما 

يمؤ( آلدئن ثلثمول ؤ وقوله•' ١[، ٠ ه مرثا آس ٠✓صقرادنم ظوبهم ، فؤ 
يلقما لثجعل ؤ تعال! وهال ٣[، ١ ه مثلا هذا آس ؤ\خ ن\,إ(~ 

ثلاثةفهده [، ٥٣ه!١^: هلوبهم مرص تلو;أم ف، أليتئرن> بمثة آلئنللن 
والشبهة.الجهل القيجافيهامرض المرادبمرض مواضع 
اتقيسإن مزآلبمآءج هكأحد لتس آلمر تسآ؛ ؤ فوله: ففي الشهوة مرض وأما 

يتلن لا أي: [، ٣٢هازهِء ق ههْلمعمى باكول، قصمت قلا 
الأحانس،حاءلستا إذا لها يتيغي والمرأة قالوا؛ وزنا، فجور قله ؤ، الن*ي فييع الكلام 

فيها.والعلمع الريية من أبعد ذلك، فإن وتكرم؛ ولاتلينه وتقويه كلامها تغلفل أن 



والخيلاءوالفخر والحد والعجب والكبر الرياء من أحر؛ أمراض وللقالب 
فاتهوالشهوة؛ الشبهة مرض من مركب مرض وهذا الأرض، والعلوق الرياسة وحب 

منالمركّب، والكبر والخيلاء والفخر كالعجّتإ يامحللة، ؤإرادة فاسد تخيل من فيه لأيد 
شهوةعن مرصه يخرج فلا ومحمدمم، له الخلق تعغليم ؤإرادة وفضله عغلمته تخيل 

منهما.مركب، أو شبهة أو 
قه الّك، قال كما العلم، ودوارها الجهل عن متولدة كلها الأمراض وهذه 

لرإذ سألوا ألا اس، قتلهم اءيتلوه فمات<؛ بالغل أفتوه الذي الشجة صا-صتف حديث، 
واللسانالعلم، عن القلب، عي وهو العي فجعل السؤالا، العي شفاء إنإ يعلموا، 

أمراضمن أصعمثا القلوب فأمراض العلماء، موال وثقاوه مرصا، به الهلق عن 
القلبْرض وأما الموُن،، إق يصاحبه يفضي أن البدن مرض غاية لأن الأيدان؛ 
سمنولهذا يالعلم، إلا المرض لهذا شفاء ولا الأيدي، الشقاء إق بصاحبه فيفضي 

الصدور.لأمراض شفاء كتايه تعاق اه، 

ألصدورؤر لما وشماء ئمحكم من موعظة .؛ ->L؛J،Sقد ألثائ ينايا ؤ تعال؛ قال 
يةكنالقلوب إل العلماء ية نبك، الولهذا آ  ٥٧لدوست ه للموميين ونهمة وهدى 
ؤإلأيينهما، جامع ما لقدر فهو القلوب أء؛لباء أالحلماءت يقال وما الأبدان، إل الأطباء 
اليسيرق إلا الأطباء يوجد ولا الأطباء عن يستغنون الأمم من كثيزا قاف أعفلم، فالأمر 

؛اذئآهالعلماء وأما طبيب،. إل يحتاج لا منه أوبرهة عمره الرجل يعيش وقد البلاد، من 

رنماعرى ق والمهقي ( ٥٧٢)رنم ص وابن ( ٣٣٧، ٣٣٦داود)رنم أم أخرجه :١( 
(٨٦٧رقم  ٢٢٣الرزاق)؛/ومحي ( ٧٥٢والدارص)رُم ٣( رنم  ١٨٩والدارممي)؛/١( •  ١٦

(٣٣•(وأحمد)ا/ ٢٤٢•بمك)أ/ا،-مرقم (وأم ١١٤٧٢رقم  ١٩٤;١١قالك_ر)واممراق 
عونوانظر: ( ٦٣•رقم )ا/هلأأ والحاكم ١(  ١٦٣رقم  ١٩١)أ/ اكهاب مد ق و\ساص 
المحرتلخص 3، حجر ابن الحافظ وقال، ( rrr)^/الأوطار رتل ( ٣٦٨-٣٦٧/١)اب 

السكن.ابن وصححه ٢(؛ • • رقم ١  ٤٧/ )ا 



الممسيرعدن المنير الئوء 

العلمإق القلب فحاجة عين؛ محلوقة عنهم تض يولا وروحه، الوجود حياة فهم وأمره، 
أعغلم.بل الهواء ق التنفس إق كالحاحة ليت 

القلبإل العلم بة فنمات، فقده إذا مك للالماء مثل للقلب فالعلم وبالجملة 
كانعدمه فإذا إليه، اللسان كلام وكنبة الأذن، سمع بة وكنإليها، العين ضوء كنسبة 

الأ-محرس.واللسان الصماء والأذن العمياء كالعين 
ةلو-بممصفة وذللث، والبكم، والصم بالعمن الجهل أهل مبحانه يصم، ولهدا 

ومنؤ تعال! هال( وبكمها، وصممها عماها عل فبقيت، الناع، العلم فقدت حيث، 
والمراد[، ٧٢تالإ«ساء: ه نبيلا وأمبمث أعس آلايم؛ قهوق أعس ق كان 

الدنيا...ق القلب، عس 
،ه؛أبإؤب

همزنهم ألا أ)ث(( مصيحوث نحن إثما  l3J،iآلأزضق مبدوأ لا لهم قل( إِدا وؤ 
سوندمح،و,ءونؤ;آ<•

الوهو منه، ممفا الرجل يكون الذي ابًلن العضال فالداء الفا3ا: لا،وأن 
مصلحأنه فيزعم به، تلبس من عك يخفن ما وكتينا الماس، عك حفي أمر فإنه يشعر؛ 

وأصغر؟أكبر، ت نوعان وهو مفسد، وهو 
إيمانهالمين للميظهر أن وهو الأسفل، دركها ؤ، المار ؤ، الخلود يوجب، فالأكثرت 

كله،ذللثؤ س منسلخ البامحلن ق وهو الأحر، واليوم ورمله وكسه وملائكته باه، 
يهديهمللماس، رسولا جعله بشر عل أنزله بكلام تكلم اس بأن يؤمن لا به، مكذب 

عقابه.ؤيخوفهم يأسه، ؤينذرهم بإذنه، 
لعبادهوجز القرآن، 3، أسرارهم وكثف المنافقين، أستار بحانه اس هتلث، وفد 

حدر.عل أهلها وس منها ليكونوا أمورهم؛ 

)؛(¥أ"اظرجح.ا.



قع^^^^_=_و77أ=
والمنافقين.والكفار، المؤمنين، القرةت سورة أول، ق الثلاثة العالم ءلوائمv وذكر 

لكثرممآية، عثرة ثلاُث، النافقين وق آيتين، الكفار وق آيات، أرع المؤمنين ل فذكر 
ثديا..ة ٢٠٢٠الإسلام بلية فإن وأهله، الإسلام عك فتنتهم وسدة حم، الابتلاء وعموم 

يخرجونالحقيقة. ق اعداوْ وهم وموالاته، نمرته ؤإق إليه، منسوبون لأمم جدا، 
والإفساد.الجهل وهوغاية ؤإصلاح، علم أنه الجاهل يظن قالب كل ق عداوته 
أساسهنالعوا قل، له حصن من وكم هدموه!! قد للأسلأم معقل من كم فلله 

وكموصعوه!! ند مرفؤع له لواء من وكم طموه!! قد له علم من وكم وخربوه!! 
بآرائهمموارده عيون عموا وكم ليقلعوها!! غراسه أصول( ق الثسه ؛معاول( صربوا

ؤيقطعوها!!لياوفنوها 

بعدمرية شبههم من يطرقه يزالط ولا وبلية، محنة ق منهم وأهله الإسلام يزال فلا 
هنقعزون لا ولكن آوم.ذسمدود( هم إئهم الأ ؤ مملحون أخم؛ن،اائ>ا ويزعمون سرية، 
ولويكرهآلكنمزونهثورهِء مام وآس وادو'ههم ئورآس ان۵رفئوأ يريدون ؤ [، ١٢لالمْ: 

يتمهلعوأؤ مجتمعون به الاهتداء ترك عك فهم الوحي مفارقة عك اتفقوا ٨[. ]اكف! 
إلبعضهم يوحم( غ [، i٥٣ نحون لديم بما حزب كث( ئيرا آمرصربتئيم 

آلمزءانهنئا آمحدوأ ؤ ذللث، ولأحل [، ١١٢]الأنعام: ب عِإورا رحرنآكول، بعض 
•٣[.]القرنان: م مهجورا 

فلسواعندهم معاهده وديريت، يعرقوتيا. فليسوا قلوبهم ق الإيمان ؛ ilfCOيرمن 
عندشمسه وكسمت يحيوثيا، فليسوا قلوبهم من النيرة كواكبه وأفلت يحمروثها، 

بهأرسل الن.ؤ،  ٥١٥١ها.ون، يقبلوا لر يمروخا، فلسوا وأفكارهم آرائهم ظلم اجتماع 
حلعوابأسا، وأفكارهم آرائهم إق عنه بالإعراض يروا ولر رأسا، به يرفعوا ولر رسوله، 

غاراتعليها وثنوا اليقين، ولاية عن وعزلوها الحقيقة، لطة م عن الوحي نموصى 
نزولعليهم نزلتإ كمين(، بعل كمين منهم عليها يخرج يزال فلا الباطلة، التأؤيلأت 



الممس؛رش اشئ الصزء 
توأء=^=

منوتلقوها والإكرام، القبول من لها يتبغي ما بغير فقايلوها لثام، أقوام عق الضيف 
ؤإن— عبور من عندنا لك ما وقالوا؛ والأعجاز، منها الصدور ق بالدغ ولكن بعيد، 

—وقالوا القوانين، وصروب العدد ، أصنافلدفعها أعدوا الاجتياز. سيل فعق — لأبد كان 
قالوا؛وعوامهم اليمين، من شيئا تفيدنا لا لففلية ولفلواهر لنا ما _ت ساحتهم حلت، لما 

وأقومالماصن، السلف، من نيا اعلم فإثيم الساحرين، من حلفنا عله وحدنا ما حينا 
يتفرغواول؛ الصدور، وملامة المداحة عليهم غليٌت، وأولئلث، والراهين، الحجج بْلرائق 
فطريقةالمحظور، وترك المأمور فعل إق هممهم صرفوا ولكن النفلر، قواعد لتمهيد 

أسلم.لكنها أجهل، الماصين؛ الاإفا وطريقة وأحكم، أعلم المتأحرين؛ 
وقالمكة عك اسمه الزمان، هدا ق الخليفة منزلة والقرآن، المنة نصوص أنزلوا 

مْوع.ولا مقبول غير فحكمه لغير0، الناقل. والحكم مرفؤع، المنابر فوق الخهلبة 
والكفران.والغل والخسران، الزغ أهل قلوب عك الإيمان، أهل ثياب لبوا 

ألمنةنتهم فالالكفار، إل تحيزت، قد والثواطن الأنصار، ظواهر فالفلواهر 
همؤيادومبمآ[دُموما باش ءامغا ؤ ويقولون؛ المحاربين، قلوب وقلو-يم السالين، 

٨[.ه بمومتيى 

العقلوءنالهم والختر، ب، الكل وبضاعتيم والكر، الخديعة مالهم رأس 
ؤآلذسأق ؤ'محدعوتل آمنون بينهم وهم راضون، عنهم الفريقين أن العيثيت 

٩[.زابرة؛ ومانقعقون إلأاذص،هلم وما'قد ءامتوأ 

محمحأةايآصا?1لآإينا
ظواإJثمحلمئدا 

زيهء؛ئعمهون طقنيم 1، وتميم مم ;ت|؛إآسنتمزئ متمزءون قن إئما معكم إِدا محالوأ 
•مث؛أ4 مهئدئ^ ربمت،نحزيوما^١ ثنا بآلهدئ اويئ،مينآتجوأآثآلأ 



السيثةالقصود وغلستا فأهلكتها، ئلوتمم والشهوات الشبهات أمراصر| مكت ند 
الأطباءعنه فعجز الهلاك، إق ترامن قد ففسادهم فأفسدما، ونيامم إراداتهم عل 

ئكدبونر0أ4مرصا صصماذبآس ظوبهثم ؤ( ؤ العارفون 
*ا[,تاوقرةت

فتنتهمشرر تعلق ومن تمزيق• كل مرنته إيمانه بأديم شكوكهم مخالب علقت من 
ثلهبين حال امعه مق تلمهم شبهات لحالت ومن الحريق، عياب ق ألقاه بقلبه 
الي قق وأذا غافلوزؤ محه الماس وأكثر كثير، الأرض ق شادهم الممديق، وبين 

ثُوليمن آلشدون هم إدهم ألأ نم4حوث؛):، نحن إثما آ'لأوضدامحأ ف، ثميدوأ 
ظواهر،صاحب والمنة بالكتاب عندهم المتمسك [ ١٢، ١١تاومرْت ه أزثُي دئعِإون 
أصفانا،يحمل كحمار عندهم المصوص مع والدائر العقول، من حفله مبخوس 

بمقبول،عندهم هو وما كاسدة، لديهم الوحي تاجر وبضاعة القول، حمل ق فهمه 
لهمقل قإذا ؤ يتهليرون حم ومجالهم حلواتبمم ل فهم سفهاء عند-هم الاشاع وأهل 

ولشثُهمآلئنهاء ألأ؛هم ءامزآلئمهآء قالوأأثومزكما ءاسآذاس ءامنوأكما 
[.١٣']اوقرْ:ه تعلمون;زي؛; 

منإخوانه إك به ينقلب ووجه المومتتن، به يلقن وجه وجهان، منهم لكل 
مرهعن به يترحم والأخر السلمون، بظاهره يقبله أحدهما اتازت يوله اللحدين، 

معأكمإئا قالوأ إل،سثْلينُلم حلوا قإذا ءاثا قالوا ءامغوأ لموأألذين ؤإذا ؤ الكنوز 
[.4١٤]القرة: نحنمتمزءونإثما 

ينقادواأن وأبوا وامتحقارا، بأهلهما استهزاء نة والالكتاب عن أعرضوا فد 
أشرامنه الاستكثار يضر لا الذي العلم محن عنلءهم يما فرحا الوحيبن؛ لحكم 

تؤمينمرى اش ؤ يتهزئون الوحن بصريح ؛التمكن أبدافتراهم واستكبارا، 
[.١٥فيكغُمبمهون.ه]اوقرة: 



التسيرظن انمشئ الصوء 
تاكتا==========^====د

والشكوكالشبه مراكب يركبوا الفللمات، بحار ق البائرة اكجارة محللب ق حرجوا 

سفنبين فألمتها العاصف، الريح بفنهم فالعبت، الخيالات، موج ل بمم تجرى 
^١^١"وما زهت، قنا بآلهدى آلئقلة آش/وأ آلذى اولن؟ك ؤ الهالكين 

يجثا:0;هلامحة;آ\[.

وتنكهمبنورهم ذ٠ب^س حولهُ ما اصآءُت، ينمآ ئارا ^ستوهد آاذى ثتهم'^٠^٠ مؤ 
فيهأوكمبؤسآلخنآء ني|؛; نزحعون لا يهب عس بجم ۶٠يبمهمدن:م|؛: لمنتلا ظق 

ؤآقتمحيط\}ئوبج خذو ءاذاتأموتزيى'خعإونأصنبمعمؤآ محت 
ء،لإإنمفيه متزأ لهم محآأصآئ أوجئآدزقغلذ،أبمتنفأ بالكنفرينإيأ؛' 

٠ه ؛( T زر قدير خمزء كل غثأ آلله تث إيتجبمنرهيم وا لذهب التٌ فآء ولو قاموا 
ؤلفنءثم والضلال، الهدى مواير صوئها ق فأبصروا الإيمان نار لهم أصاءت 

تاللث،وق معذبون، النار بتلك، فهم واشتعال، لهب ذات تأجج نارا ويقيت النور، ذلك 
آسدمن، حولهُ ما اصآءت يلمآ نارا آتتوثد آلذى كمثل ممتهم ؤ يعمهون الظلمات 

[.١٧]الغرة: 4 يجمون:;ي:: >ؤكلأو ق وتنكهم بغورمم 
يماترهموعيون الإيمان، منادي مع تلا نهي الونر؛ أثقلها ند نلوببمم أسميع 

فهمالض عن خرس بما وألسنتهم القرآن، حقائق تمر لا فهي العمن؛ غشاوة عليها 
[.]اوقرة:خ١ ه ترجعون;:ا؛; لا فهب عس ْتلإبجم ؤ ينطقون لا به 

رعدإلا منه يسمعوا فلم والأرواح؛ القلوب حياة وفيه الوحي، صيب عليهم صاب 
أصابعهمفجعلوا والمباح، اء المق عليهم وءلمت، التي والتكاليف، والوعيد التهديد 

فنوديوالصياح، آثارهم ق والطاو-ا الهرب، ق وحدوا ثياحم، واستغشوا ذابمم، آي 
مثلانلهم وصرب للمستبصرين، حالهم وكشفت، الأشهاد، رءوس عك عليهم 



همح—=—_^داج-
س1لثنآ،اوكمبمي، ؤ فقيل• والمقلدين، المناظرين، منهم• الْلادمتين حال بحب 

محيطؤآش حدرآلموت سآلمو'عق ءاذاغم اصثبعهزؤآ وبرق""محعاون ظلبمئتورعد فيه 

معانيه،وصياء أنواره بروق من الصيب ق ما احتمال عن بصاترهم أبصار صعقت 
حيارىذلك عند فقاموا ونواهيه، وأوامره وعوده رعود تلقمح، عن أمماعهم وعجزت 

لهمامبمآء كلنأ ؤ البصير ببصره يهتدي ولا السامع، يسمعه يتي لا التيه، ودية أق 
عقآس إيت ؤابما-رهمج لدهن،بنمعهم ولوشآءآئه عانيم ^٠؛ ٠١وإِدآ ئثوأفيه 

٢٠.]

بماترأهل من تدبرها لمن بادية والقرآن، السنة ق مبينة تبا، يعرفون علامالت، لهم 
عماالكسل  ٢٠٦-وقعد الإنسان، قامه مقام أقبح وهو الرياء، - واه -  ٢٠٦٢قام الإيمان، 

إلقاموأ وإِذا ؤ ثقيلأ لدلك، عليهم الإخلاص فاصبح الرحمن، أوامر من به أمروا 
أحدهم[. ١٤٢ثآسيظة4]اس: 

إحدىمع تستقر ولا مرة، هاوه ؤإق مرة هده إق تيعر الغنمين، بين العاترة كالثّاة 

نصمدبديى نيلاؤ وأعر أثوى أيهم ينظردن الجمعثن، بين واقفون فهم ٢، الفثيزر 
شُمآسشءدمحُإه]اىء;آأا[.

تكنألر قالواث اس، من فح لهم كان فإن والقرآن، الستة بأهل الدواتر يتربصون 
منوالستة الكتاب لأعداء كان ؤإن ، ٢٠٠أيما-حهد ذللا، عل وأقسموا معك.!؟ 
قريي،؟بيننا النسج، وأن محكهر، بيننا الإخاء عقد أن تعلموا ألآ قالوا! نصستؤ، النصرة 

نمرالخمين، ين العاثرة الشاة كمثل المنافق ؛امثل نال؛ M اض ص منهما اه رصي صر ابن نس 
وعمدة)ماا/خأا( النووي ثرح وانفلر؛ ( ١٠٧٨٤لم)رقم مأحرجه مرة® مذ، ثالن مرة، هدْ إلن 

(.١٢٤اكاش>م/ لمتن الميوطي وشرح ( ٦٩ا/ اكارى)آ• 



امحيرض امحر الصوء ^=م 

يلادليعده تحاج فلا العالمين، رب كلام من صفامم خذ معرفتهم، يريد من فيا 
للكنغرسئِنكان معكم المّتكن هالوأ مزآش فئح لكم ةإنك0 بكم يمبمون ؤآلذن0 

يومآنقينمةتنغم ءاس"خغم منآتموميمأ وئمغعكم عنيلجم نستحود الز نمبميبjiلوأ 
!١٤١ب,3هس: 

كذبهمن فلبه ق ما عق اليلأ ؤيثهل ولينه، لحلاوته أحدهم قول السامع يعجس، 
فولمن وصفهم فخذ الأقدام، عق الباطل وق نائما. الحق عند فتراه ،، ومينهل 

قما عق ويئهدآس قآلحيوةآللمحا منمحعجئكيوله'- ؤومزآلثامي اللام؛ القدوس 
[.٢٠٤]المرة: ه وهوالدملعه-ء 

فيهعما ونواهيهم والعيال، البلاد اد لفمتفمنة أتباعهم تها يأمرون التي أوامرهم 
الصلاةق الإيمان أهل جاعة بين تلقاه وأحدهم والمعاد، المعاش ق صلاحهم 

وثهلكألخزثذ4ا فيأ*لأزءضشد نى ثزق ؤإذا ؤ والاجتهاد والزهد والذكر 
٢[.٠ ٥ وآسلأ-نحبآشاد:ئق:؟٠]القرة: وأئتو 
عنؤيتهون يفعلوه، أن بعد بالمنكر يأمرون بعصا، يشيه يعفه حنس فهم 

كمينفقوه، أن ومرضاته اس سيل ق بالمال ؤيبخلون يتركوه، أن بعال العروق، 
المؤمنينلعباده حالهم كثف وكم ونسوه، ذكره عن فأعرضوا بنعمه ذكرهم 

بعضمن بعضهر وآلمثأغست، المشفقون ؤ المؤمنون؛ أيها فاسمعوا ليجتتبوه، 
ممسيإآس سوأ أيد؛بملمج عنآلم-هموفؤيمصوث وبموث بآشًًفر نامرويئن 

[٠ ٦٧]التوبة: آلمنمئوت:أق؛؛ هم آلمنغقئن إن 
أسرارست فيه اطالعت وافيا فكرا وأعرته وتدبرته القرآن تأملت ؤإذا 

والفرقالنقص وذكر الفاسدة، الشبه وإ؛هلال الصحيحة، الحجج وتقرير الناظرات، 

٤(.٢ ٥ / ١٣)الترب  jUانثلر: اوكدب. )١(المن: 
بدانح-بمأ.>أ(.ما



ق؛ىص=^—=_^=رج=
قمنكتابه. بفهم عليه وأنعم اممه، بصره لمن ويكفي يشفي ما عك والمع والعارضة 

محلحوث^رثث(أفن إثما 1،آلآزضهالjأ يمسدوأ لا لهم قيل ؤإذا ؤ  I،^L_قوله ذلك 
[.١٢،١١اصئون4]ّ:إينإ

قا.وا تفلا المؤمنون1 لهم فقال والمنافقين، المؤمنين بين حرت مناظرة فهده 
الناظرةفكان ه ثد؛تلحورك فن إثما ؤ ت بقولهم المنافقون فاجاحم الأرض. 
كونيممن الإيمان أهل عليهم ادعن ما المنافقون ومغ الفريقين، بين انقطعت.، 

بينالحكم العزز فحكم فاد، لا صلاح هو إنما إليه يوهم يما وأن ممدين، 
إسجالأت.أرع النافقين عل أمجل بأن الفريقين 

تكن،يبهم؟أحدهات 
ممدون.باتيم الإنمار دالثاف• 

همآلممسدونه.ؤ بقوله1 فيهم ال الفحصر والتالثؤ! 
مفدين•بكونم التة لهم شعور لا وهوأنه الجهل، بغاية وصفهم دالراع• 

قولهم•ل العلم عنهم نفز ثم الموضع، هن>ا ق عنهم الشعور نفن كيفا وتأمل 
فنفن[.  ١٣]اوقرْ: ه يظمون لا وليمت ألئنهآء هإ إثهم الأ ءامزآلئنهآء ئومزكمآ اؤ 

يكونأن والتجهيل؛ النءم من يكون ما أ؛لح وهن،ا ائهم، بقوشعورهم بممقههم علمهم 
لعبادمرش الخارج ق مشهور فاده أثر أن ْع البتة، ائه بقله شعور ولا منيا الرحل 

علمه.وطرق مداركه ق ال الفاستحكام عك يدل وهلءا يه، يشعر لا وهو اهاء 
معاشهيصلح بما العلم عدم من وهومركّبا الجهل غاية والقه سفيها، كونه وكيلك 

النؤعأشقن من كان بحاله يعلم لا وهو النزلة بهذه كان فإذا بخلافه، ؤإرادته ومعاده 
عنهالشعور ونقي جهله، لإنات متضمن فيه هو الذي عنه؛السفه العلم فنقكب ال، الإن

عليهمالإسجال الأيتازت فتضمنت، إدراكه، آلات اد لفمتضمن منه الواغ بالفساد 
حيرا.والشر صلاحا اد الفيعتقدون ؛حيث، الإدراك؛ آلات اد وفبالجهل، 



ءُْ||و .ّ  ايرقلن الشن امحدء 
=اويزلا=======^=^^=^===^^^ض

ءامنكمآ ءامغوأ ؤ لهم• قالوا المؤمنين فان أيصا، معهم الثانية المناظرة وكيلك 
ه.اثؤمنىأءاسآشمهآء ؤ بقولهم! المنافقون ه آلغاص 

العقلاءمن الصادر الإيمان إق دعوهم المؤمنين أن الجانبين، من الناظرة وتقرير 
الناصحونالعقلاء فيه لحل فيما الدخول عليه يتعين العاقل وأن ورسوله، ;اه 

بماالمنافقون فاحاتيم شواهده، وصحت، أدلته قامت إدا ولأميها لأنفهم، 
يميزونلهم عقل لا الذين القهاء وأما العقلاء، موافقة علينا يجبا إنما إنا ت مضمونه 

للمؤمنينوحكم عليهم تعاق اصف فرد موافقتهم. علينا يجب فلا والضار الناغ بين به 
:١^١٤اريعة المنافقين عق وأسجل 

تسفيههم.أحدها: 
فيهم.القه حصر الثافت 

عنهم.العلم نفي اكالث،ت 
وخامسالإيمان. أهل محقه عن الإخبار من حوابيم تضمته فيما تكذيبهم الرابع: 

قه.المن التنزيه دعواهم من حوا-بم تضمنه فيما تكذيبهم وهوت أيضا 
فإنبماالعالمون؛ إلا يعقلها لا التي الأمثال من القرآن ق وغ ما هذا ومن ••• 
الهحوسينأوأحد المحسوس، س الحقول لخبا وتقر حكمه، ق بشيء سيء نشثيه 

هنئا"ثارا آلدى كمتل ظهم ؤ الخافقين: حق ق تعاق كقوله الأخر، من 
عسبكم ۶ يبصمون:ئو: لا طلننت ق وثركهم بثورهم آس ذهب حولهُ ما أصا"؛ث 

قأصنمعم وبزد،'خنلون ورعد ظلبمنت فيه منآلئماء أوكمبِأا و;ا يرجعون لا فهم 
4أتن؛ا، ير فل: سِأ كل عق آس إن ؤ قوله: إك •••ه حدزألموت منآلءثو'عق ءاذايم 

]اوقرة:؟؛->آ[ا

)؛(•ه؛أءلأمج؛.



——^=لجا=همح
والماءالنار ق لما وملأماسا، ملأناريا، مثليزت حالهم وح>_، للمناشن فضري، 

الحياة.مادة والماء النور، مادة النار فإن والحياة؛ والإشراق الإضاءة من 

القالوبلحياة متضمنا الماء من أنزله الذي الوحي سبحانه اهللأ حعل وقد 
بهيرفع ل؛ ومن النور، ل أحياء قابليه وجعل ونورا، روحا سماه ولهدا واستنارما، 

الوحيمن حظهم إق بالممة المنافقين حال عن وأحبر الغللمات، ق أمواثا رأسا 
الإسلامق دخلوا لأمم وهدا ما، ؤيتتفع له لتضيء نارا استوقد من بمنزلة وأمم 

يكنل؛ لما ولكن المسلمين، وخالطوا به، وآمنوا به، وانتفعوا به، فامتفاءوا 
تيقل ول؛ بنورهم، اقلع وذهب عنهم، ض الإسلام نور من قلوبمم من، مادة لصبهم 

وأبقنالإضاءة، من فيها يما اهه  ١٠٣٥فدوالإحراق، الإضاءة فيها النار فان بنارهم؛ 
ثمأبصر من حال لهذا يمرون، لا ظلمالن، ق وتركهم الإحراق، من فتها ما عليهم 
ولهداإليه، يرمح لا فهو بقله، فارقه ثم الإسلام ل ودخل أنكر، ثم وعرف، عمي، 

[.١٨]١^: يزحعونه مهبلأ ؤ قال: 
الطروهو — صيب بأصحاب فنبههم الماثي، المثل إق بالنية حالهم ذكر ثم 
بصائرهم، فلمعفوبرق، ورعد ظلمات فيه — الماء من ينزل أي* يصوب الذي 

وخطابهونواهيه وأوامره وتاليال>ه ووعيده القرآن زواحر عليهم اشتدت وعقولهم؛ 
فلضعفهوبرق ورعد ظلة فيه مْلر أصابه من كحال فحالهم الصواعق، يشبه الذي 

تهيبه.صاعقة من خشية عينيه وغمض أذنيه، ق أصبعيه جعل وخوره 
سمعواإذا والممتارعق، الجهمية  ١jلأميامخلأاذي.ث، من كثيزا وغيرنا نحن شاهدنا وقد 

معرضين،عنها رأيتهم لبدعتيم المنافية الصفات وأحاديث، الصفاُت، ايايته من شبتا 
واقرأواالثاب،، هاوا عنا سلأوا محنهم: ؤيقول • نورة من فرتؤ مستنفرة، حمر كأنهم 

وأسمائهغنو الرب معرفة لثقل يجمحون؛ وهو مولية قلومم وترى هدا، غير شيما 
وقلوحم•عقولهم عك وصماته 



ايرعلن المفر الثوء ا؟=م 
=الأألا=د==^^==^===د===د

عليهمونمت الوحيد، لهم •مرد إذا شركهم، امحلأف عك المشركون وكدااكا 
إلالسيل وحدوا ولو عليهم، وثهلت قلوتيم، اشمأزت لشركهم المهللة الصوصن 

تصوصرسمعوا إذا . اكللأ رسول أصحاب أعداء تجد وليلك ٠ لفعلوا اذاثيم سد 
وأنكرتهحدا، عليهم ذلك ثقل ه اهله رسول وصحابه الراشدين، الحلفاء عق الثناء 

الديالمثل ق المنافقين من إحواتيم من محقق ومثل ءألاهر، سبه كله وهدا قلوتهم؛ 
أعمالهم"يشايبمت قلوبهم سابهت لما فإنهم بالماء؛ لهم  ٠٥١صربه 

كماوأعدائه، لأوليائه موصع عير ق القران ق المثلين هدين سيحانه يذكر 
ةJمآاصآءتماثارا ثمىLلشىTسوثد ؤ تعال! قوله ق البقرة سورة ق ذكرهما 
الفهم عنى بجم  ۶٠؛:؛؛؛ يبمكمون لا ظلمنت j ويزكهم بغووهم آس ذهب حووتُ 

.[ ١ ٨ ، ١ ٧ ]البقرة; ه و٠ يزحعون 

فلما-يا، ؤينتفعوا لهم لتضيء نازا أوقدوا بقوم المنافقين أءداء0 سحاه شبه 
أنبعد الطريق وأبصروا ؤيفرهم، ينقعهم ما صوئها ق فايصروا النار لهم أضاءت 

لهمتضيء النار فأوقدوا الطريمح،، عن نحلوا مفر كقوم فهم تائهين، حيارى كانوا 
الالظلمات ق وبقوا الأنوار تللثإ طفئت وعرفوا فأبصروا لهم أضاءت فلما الهلريق، 

الثلاث.الهدى أبوان عليهم مدت قد يمرون، 
ؤيعئلهبعينه، ؤيراه بأذنه، يمحه مما أ؛وادس،ت ثلاثة من العبد إق يدخل الهدى فإن 

ولاتبصره ولا شيقا قلو-أم تمع فلا الهد.ى أبواب عليهم سدت قل وهؤلاء يقلبه، 
ينفحها.ما تعقل 

ولاله سمع لا من بمنزلة نزلوا وقلو-ءّم وأبصارهم باسماعهم ينتفعوا لر ن وقيل! 
قدلأنبمم 4 يرجعون لا فهم ؤ صفتهم• ق وقال متلازمان، والقولان عقل• ولا بمر 
وأبصروا،رأوا ما إق يرجعوا ل؛ عنهم طفئت، فلما الهدئ، وأبمروا النهار ضوء ل رأوا 

)ا(لآاجمماعاسمش.



سروهوانقطاع بديع، سر وفيه نورهم، ذهب يقل• ولر ه بغورهم ذهبآس ؤ وقال.ت 
ثانالمرُّّين، ٌع تعاق اه فإن تعال، اضة من للمؤمنين هي التي الخاصة المعية تللث، 
بذلكاثم هاب، فال محسنون، هم والذين اتقوا الذين مع اقع ؤإن الصابرين، مع اه 

عندهميبق فلم المنافقين وبين بينه فقطعها أولياءه، ما حمى التي لمعينه انقطاع النور 
معنا4إِثآس ■محزن لا ؤ من تحجب لهم فلهيا معهم، ولا نورهم ذهاب بعد 

[.٦٢نّيدينهلاهماء: نق مهمر إن من>ؤكلأ ولا ٤[ ٠ ]التوبة: 
منفصلأ،عنه خارجا ضوءها جعل كتما ه حوله'■ ما اصاءيئا ؤ ت تعاق نوله وتأمل 
ومخالطة،ملابسة لا مجاورة ضوء كان ولكنه يخه_ؤ، ل؛ ولابسه به ضووها ولواتصل 

قالذ1الخة وشتا معدنه إل الضوء فرجع أصالية، والظلمة عارصا الضوء وكان 
ف،تم بالغة، وحكمة قاتمة، الاه من حجة به، اللائق أصله إل منهما كل فرجع معدما، 

عباده.من الألباب، أول إل ما 
فإنالأية، أول ليطابق بنارهم ت يقل ول؛ 4 بغورهم ذهنرآس ؤ تعال؛ قوله وتأمل 

ماعليهم وأبقى النور، وهو الإشراق من فيها بما فل-هبا ؤإحراق، إشراق فيها النار 
وهوالنارية.الإحراق من فيها 

4حولهُ ما 3انماأصاةدتا ؤ قوله! مع بقوتهم ت يقل ولر بنورهم، قالا كيف وتأمل 
بالزيادةالذهاب، لأوهم يخوتهم؛ اه ذمت، قيل• فلو النور، ل نيادة هو الضوء لأن 

ونيادته.بالشيء ذهابا يه الذهاب، كان الضوء أصل النور كان فلما الأصل، دون فقيل 
فإنوأما لهم، نور لا الذين الظلاُتإ أهل من وأمم عنهم، النفي ق أبلغ فإنه وأيضا 

الور،أسمائه ومن نورا، وهداه نورا، وديته نورا، ورسوله نورا كتابه، سس تعال اهلم 
كله.حن-ا ذهاب بنورهم سبحانه فذهابه نور، والصلاة 

آلضالملهآسموأ آليين اولت؟لث، ؤ قوله! من تقدمه لما المثل هل>ا مطابقة وتأمل 
هذهطابق كيف [، ١٦]المرة: 4 ■'نئ'' مهتدنىن>> كائوأ وما ■بترتهم رهث، فنا يالهدئ 
قالهدى وبدل حا، والرضن الضلالة، حصول تضمنت، التي الخاسرة التجارة 



الممسيرعاز المن؛ر ااصنء 

هوالذي الور عن بدلا حا والرصن الملالة هي الش الظلمات وحصول مقابلتها، 
منلها فيا والضلالة، بالفللمة عنه وتعوضوا والنور الهدى فبدلوا والنور، الهدى 
غنها!أشد ما وصفقة أخرها! ما تجارة 

قوئنكهم ؤ قاوت ثم فوحده ه بمورهب أق ذهب ؤ تعاق! اممع نال كف وتأمل 
يوصلصراط لا الذي المستقيم، اه صراط وهو واحد الحق فإن فجمعها، 

بالأهواءلا ة؛ق، رسوله لمان عك شرعه يما له شريك لا وحده وهوعبادته سواه، إليه 
بخلافالحق، ودين الهدى من ه، رسوله به اه بعث عما الخارجتن وطر3، والبمع 

متشعبة.متحدية فإما الباطل، طرق 

ءامغوأألويينح وق آس ؤ ت تحاك كقوله الباطل، ويجمع الحق سبحانه يفرد ولهذا 
وآلدثكمروأأزلياوهمآلئعوثيحرجوثهممحنلآلغور يحرمسآطلم'إو 

قاثبعوْمنتقيما صرْنر هندا وان ؤ تعاق! وقال [. ٢٥٧آاذورjل^لئJمته 
ووحدالباطل سبل فجمع [. ١٥٣]الأنuم; ه ث سبيله عن يمحإ يثمرق آلئبل ثئعوأ ولا 

نتلرصؤ'وهُ انتع مب آس به يهدى ؤ تعاك؛ قوله هذا يناقض ولا الحق، سيل 
الواحل.مثيله يجمعها الش مرضاته طرق هي تلك فإن [، ١٦]المائدة؛ ه آلثلنر 

واحد،وسبيل واحد، صراط إق ترجع كلها مرضاته طرق فإن المستقيم، وصراطه 
مها.إلا إليه سبيل لا الص سبيله وهي 

حهلنم اهنآرا سجيل ءاهذا وقالا مستقيما حطا حط أنه ه الّكا عن صح وقل 
يدعوشيهيان منها سبيل كل علن مبل ااهذْ وقالا شماله وعن يمينه عن حْلوطا 

يتميJتأعوأآشتل ولا يابُوه سثقيما صرهنر هندا وان ؤ تعاك؛ قوله قرأ ثم إليه* 
[.١٥٣]الأنعام! ه ثتقون ]نلحكم يه-، وصنتكم ذ'لتكم سييله.ء عن بتكم 

اعريق والماتي ( ١٧٤١)ر»م الموارد وق ٦( رنم  ١٨•/ را صحيحه j حبان ابن أحرحه ( )١ 
وأحد( ٩٣٥رقم  wxممرر)٦! بن وسعيد آ'آ( )رنم والدارس ( ١١١٧٤رنم  nr)\ا 



أهلمحن يوقعونما التي الفتنة نار من يوقدونه وما للمنافمن مثل هذا إن قيل: وقد 
هآس اهلمأنا والحناّأا ا ثاو اوهدوأ ؤ'مممآ تعاق! فول!_ يمتزلت ؤيكون الإسلام، 

ه،هاآس اظمأ ؤ >عانى1 لموله مهنابما بووجهأه ذهن،آس ؤ تعاق؛ قوله ؤيكون [. ٦٤]المايوة: 
التخلمىإق يهتدون لا الحيرة محللمات ق هوتركهم راموه، ما وإبaلال نخبهم ؤيكون 

عمي.بكم صم هم بل مميلا، يبصرون ولا فيه، وقعوا مما 
قصدإنما السياق فإن ننلر، بالأية مرادا كوته ففي — حما كان ؤإن — التقدير وطا 

مايفيء لا الحرب نار وموقل، ه حولهُ ما اممبمآءت قلمآ ؤ ت تعاق قوله ؤيأباه لغيره. 
ويأباهّ له نور لا الحرب نار وموقد بمورهبه ذمث،آس ؤ تعاق؛ قوله ؤياباه أبدا. حوله 
نورمن انتقلوا أبم يقتضي وهدا 4 ريتجمون ي ظكت ق ومكهم ؤ سالت قوله 

والكمر.الشك ؤللمة إق والبصيرة المعرفة 

قال!ولهذا أنكر، ثم وعرف عمي، نم أبصر النافق هو —I اسم رحه — الحسن قال 
الكفار!حق j تعال وقال فارقوه، الذي المور إل يرجعون لا أي؛ 4 يرجعون لا هم قؤ 
البصيرةأهل من يكونوا لر إذ الكفار عن العقل لب ف4 يعقلون فهزلا عمى ملإبكم ُؤ 

الإيمان.إل يرجعوا فلم كفروا، يم امنوا لأمم النافقين؛ عن الرجؤع وملب والإيمان، 
فيهاوكصيِاسآلثمآء ؤ تعال؛ فقال ماسا، آحر مثلا لهم سبحانه اقك ضرب ثم 

محيطوآس حدرألموت صآلصو'عق ءاذامحم ؤأ اصنعم ؤبناقخمعiون ورعد ظلنثت 
[.١٩]القره:4 وة؛؛ بالكمحن 

المستوقدينصسب، والحياة النور من ه رسوله به تعال اليه بعث، مما نصيبهم فشبه 
التائها حارا الغللمات ق وبقي نوره وذهب إليها، كان ما أحوج عنه ؤلفثتج التي النار 

يصوبالذي المهلر وهو المستا أصحاب وينصسبا ؤلريئا، يعرف، ولا ّييلأ، يهتدي 
•أمنل إل علو من ينزل أي! 



التمسرض اشز الصن؛ اآ=^م 
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الأرضحياة به نحيا القلوب لأن يالصيب؛ ءباد0 يه هدى الذي الهدى مشبه 
الصيبمن نصيب له يحصل لر من بنصب الهدى هدا من المنافقين ونصيب بالمهلر، 

منيالصسسا المقصود هو مما دلك وراء فيما له نصيب ولا ويرق، ورعد فللمات إلا 
الرعدوذلك فيه التي تلك ؤإن والدواب، والشجر والعباد البلاد حياة 

لفرطفالجاهل الصيب، يدلك الأنتفاع كمال إل وسيلة وهو لغيرْ، مقصود والرق 
مجنذلك! ولوازم وبرق، ورعد ظلة من الصيب! ل بما الإحساس عك يقتصر جهله 

ماإق تتقد له بصيرة ولا صنعته، عن وصاع مفره، عن افر موسليل شديد، برد 
الغلرقاصر كل شأن وهكذا العام، والممع الحياة من الصيب ذللث، أمر إليه يوول 
محبوب.كل من وراء0 ما إق النناهر المكروه الأمر نفلرْ يجاوز لا العقل، ا ضعيف

قما البصيرة ضعيف، رأى فإذا بصيرته، صحت؛ من إلا الخلق أكثر حال وهذه 
الشديدة،والجراحايت، المهجة لإتلافح والعرض والمثاق التعب، من الجهاد! 

منإليه يؤول ما يشهد لر لأنه عليه، يقدم لر معاداته، يخافا من ومعاداة اللوام وملامة 
المتنافسون.تنافس وفيها المتسابقون، تسابق إليها الش والغايايت، الحميدة العوانبج 

مشقةإلا ذللث، مفره من يعلم فلم الحرام، المحا إق الحج ٌّذر عك عزم من وكذللثا 
نفلرهيجاوز ولا الألوفاتا، وفراق الشدائد ومقاماه والوطن، الأهل ومفارقة السفر 

عليه.يعزم ولا إليه، يخرج لا فإنه وعافته، ومآله السفر آحرذلك، وبصيرته 
الوعدمن القرآن ق ما يرى الذي والإيمان البصيرة ؤ صعيفحال هؤلاء وحال 
رمحاعهاعن ضلمها التي النفوس عل الشاقة والأوامر والنواهي، والزواجر والوعيد، 

والماسوأشقه، شيء أصعب، الصبي عل والفهلام والشهواات،، الألوفا١ت، ثدي من 
علماالحق وأدرك الألتاء، العقلاء الرحال مبالغ ^ س إلا العقول، صبيان كلهم 

والبرقالرعد من فيه وما الصبب، وراء ما إق ينظر الذي فهو ومعرفة، وعملا 
الوجود.حياة أنه ويعلم والصواعق، 

نحياالقلوب لأن الإسلام؛الصيب،، دين شبه يقول! أن لقائل ٠١الزمجخشري! وقال 



قم
الوعدمن فيه وما بالظالمات، الكفار تثبه من يه يتعلق وما بالمملر، الأرض حياة به 

أهلجهة من والمتن البلايا من الأفريع من الكفرة يصيب وما والرق، تالرعد والوعتد 
احدتمقوم كمثل والمراد! صيب، ذوي كمثل أو والمعنن• بالصواعق؛ا. الإسلام 

لقوا.ما منها فلقوا الصفة، هده عل ماء ال

منحميتا اك٠ث؛اين إن يتحملونه، لا اليان أهل علماء عليه الذي والمحح قال! 
فيهشبهه بقدر شيء واحد لواحد يتكالف، لا المفرقة، دون المتركبة التمثيلأت جهة 
الجزل،.والميم، الفصل القول، وهن.ا 

بحجزةهدا احد 1؛ بعض، من بعضها معزولا فرادى أشياء احد العرب أن بيانهت 
أشياءمجمؤع من حاصالة كيفية شبه حيث القرآن؛ ل جاء كما بنفلائرها فنبهها ذاك 

مثلها.باحرى واحدا شيئا ءادتا حض وتلاصمتؤ، تضامن، فد 

هاتنارا لم■فتملؤهاكمثلآلحنازضن قم ح.نلوأآتيزلأ مئز؛آأذلن ؤ تعاق! كقوله 
الباهرة،وآياما التوراة من معها بما جهلها ق اليهود حال، تنبيه الغرض ٥[، ؛ ]١^٠٠٠
حلمجن عند الحالين وتساوي الحكمة، أسفار من يحمل بما جهله ل الحمار ؛حال، 
الكااأمن فيه يريد بما إلا ذللئ، يشعر ولا الأحمال،، من سواها ما وحمل الحكمة، أسفار 

والتمكؤ.

بهِءفاحتاط منآلشنآء اتزكه مثلآلخهوةآليقاكماخ ؤآم،رد1الم ؤ تعال؛ وكقوله 
الدنيازهرة بقاء قلة المراد [. ٤٥زالكهف; ود.زوْآازئحب هشيما فاصنخ آلأرض، ثبات 
ببعثسبعفها منوط غير بالأفراد الأفراد تشبيه يراد أن قاما النيايثج، هذا يقاء كقلة 

وماضلالتهم ؤ، المنافقين وقؤع وصف، لما وكدللئ، فلا. واحدا شيئا وتصيرها 
٠^!،من يكابد بما عليهم الأمر وشدة حيرتمم فشبه والدهشة، الحيرة من فيه حبهلوا 

رعدمع المفللمة الليلة ق الماء أحدته من وكدللئ، الليل، ظلمة j، إيقادها بعد ناره 
الصواعق.من وحوفؤ وبرق 

وشدةالحيرة فرط عك أدل، لأنه الثاف؛ قك' أبلغ؟ المثلين أي قلت• فإن قال! 



الممسيرعلن اإئسز ١؟=^^ 
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الأغلظ.إق الأهون من هدا مثل ل يتدرجون وهم أخر، وليلك وففلاعته، الأمر 
أمام،قوأربعة رسوله به تعاق اس بعث الذي الهدى ي الناس شيخنا• نال ت قلت 

ههناثإق السورة أول من الأيايتح هذْ عليهم اشتمالمت، قد 
نوعازتوهم وظاما يامحلنا الأول! المم 

تعاقاهللأ عن عقلوا الدين الأئمة وهم والتعليم، والفهم فيه الفقه أهل أحدهما! 
الأرضمثل فهؤلاء وكنوزْ، أمرارْ واستتبهلوا الأمة، إق وبلغوْ مراد0، وفهموا كتابه 

ورعتفيه الناس فرعن الكثير، والعشس، الكلأ فأنبتت الماء، قبلت التي الملمة 
لهم.بملح ما وسائر والدواء والقوت الغذاء الكلأ ذلك، س وأخذوا أنعامهم، 
الخومحس،عليهم فحففلوا الأمة، إق ألفامحله وبلغوا وصبهلوه حففلوه الثاق! النؤع 
لماوأداء وصثهل حففل. أهل فهم الثاؤع، مراد ق واللهقة الاممامحل أهل من ولموا 

الثاقالمؤع وهذا وكنوزه، لدفاتنه ؤإثارة واستنباط وفقه فهم أهل والأولون سمعوه، 
أنعامهممنه وسقوا منه، وشربوا فوردوه للتاس الماء أمسكت، التي الأرض بمنزلة 

رلأر وزرعوا 
نوعان!أبما وهؤلاء رأتا، به يرغ ول؛ به وكفر وباطنا ظاما رده س الئال! المم 

الرياسةوحب والكر الحسد حماله ولكن حق، وأنه صحته، وتيقن عرفه أحدهما! 
واليقين.البصيرة يحد ودفعه حبميده عق قومه؛ بين والتقدم واللك، 
يمامنا أعلم وهم وكبرائنا، ساداتنا هؤلاء يقولون• الذين هؤلاء ١^٤ الئاق! النؤع 

حقاكان ولو ه»؛، أنفعن نا بأنفنرب، ولا ببمم، أسوة ولنا يردونه، وما يقبلونه 

أصابالكير الغسث، كمثل ر.العل»إ ادل"ئ من به اه ب*ثنى ما "مثل هوقال،• النم، عن ه مرس أبي من نا 
ابء،أسكت، أحادب مها وكانت، الكير، والعتسبح الكلأ غأستت، ال؛اء ئالت، نقيت منها فكان أرصا، 

ماءولالث، لاتمتيعان إنماهي أخرى، منهاحناتفة وأصابته فشربواومقواوزرعوا، حاالناس اش فتح 
رأماأذللث، يرفع لر من ومز وقلم، فعلت؛ به انم بثي ما ونقعه اه دين ل فقه من مثل فل.لان، كلأ، ست، 

شرحوانفلر: ( ٢٢٨٢)رقم وملم ( ٧٩)رقم البخاري أخرجه يه" أرطت، الذي اه هدئ شل ولر 
(.٧٢٣للخطابي)؛/ الحديث، (وءر,_، ٧٦القاري)r/ ٤(وعمدة ٦ ؛/ اوروي)٥ 



يرنهمحيث يانون والأنعام، الدوامح بمنزلة وهؤلاء بقبوله، وأوق أهله هم لكانوا 
وزأوأأتجثوأ بزآلذيث آثمعوأ آلذنذ ثمرأ إذ ؤ ت فيهم اقم مال الذين وهم راعيهم، 
كمامهم م؛د؛را ي' لما ثوايحح ابدوأ آلذنن وقال آلاسايثإإري(! بيم ويمعلعث، آلعدار1ا 

سآإغاوهيخرخإ هم وما نيم حنرت كد'كترنجآسأمملهم منا ثمرءوأ 
آساطثا يغلمدئا قآلماريقولويإ فتيوحوههلم يوم ؤ فيهم؛ تعاق ومال [. ١٦٧،  ١٦٦

زق1آيلا وفيآ؛ثا سادتثا أطنئا زظ زقآ وفالوأ :;ق؛: منولأ ؤأطنثا 
فيهم؛تعال ونال -٨٦[. ٦٦]الأحزاب: ه لثاكبمإ وآللجأ آشدام_، مؤكن ضعس ءابمم 

يهقنتعا لآيب ^١ ^١ ١١آتشكموأ للذبى؛ا آJصعم^ؤأ يقولث ر آلتا ؤر يتحآحون زذ ؤؤ 
إيننكلةفيها إثا أستحفبتذأ آلذيث قان همتنآلئار؛رث؛؛ تجيثا عئا مغغويتن أشر 

حمئلؤنمايىقدوئوه هذا ؤ فيهم؛ وقال U؛،A؛[. هلغ١م: حكلمبإرتنآكاد قد أس 
مبمالوأإيم ط مرحثا لا معكم مقتحم موج منيا أزواج؛زح ثغه-ء من وءاحر ا)ث'؛ 

-٥٧]ض: ميزأماز:)ت;:ه Jئا نقأئزلا.>حثا آثار3 
ؤرصعقا عيابا قزده هذا نئا مدم من نقا قالوأ ؤ وشرعتموه؛ لنا صننتتموْ أي؛ ؛، ٦* 

كماداخلوها أي؛ النار، صالوا إتيم -بمم مرحبا لا مقولهم• ء• ٦١]ص؛ ه آلئار؛ث؛ 
بكممرحبا لا أنتم بل وقالوا؛ الأساع، فاحا-يم نقاميه، كما عدا>را ومقامون دحلناها، 

•لنا قدمتموه ألتم 
قولان؛الضمير وق 

عليهموسلامه الله صلواتر الرمل قول ورد والتكديبر الكفر مير ص أنه أحدهما؛ 
ويللنا* وحنتموه إله ودعويمونا الكفر لنا رمحنتتم اسم والمعنن يه، عره يدال وام
شرعتمأنتم هذا؛ عك والمعنن للمتقيمين، الماخرين الأمم قول إنه القول؛ هدا عك 

إليهومدمتمونا به بدأتم أي؛ أس، باس والشرك به، جاءوا ما ورد الرمل تكدست، لنا 
والمنزل*تقر المسر أى المرار، ميشر قبلنا النار فل*خلتم 



الممسيرعلن المسر الصوء 
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العيابصمير ٦[ ٠ ]ص! ه لثا انتزيدمتموه ؤ ت قوله ق الضمير إن الثازت والقول 

هذالتا فدم من تيا ؤ القائالوزت وأما حق. وهما متلازمان، والقولان النار، وصل 
سادتيمعق دعوا الأJباع يكون أن فيجوز [ ٦١]ص؛ ه آلئار ؤر ضعما عدابا هنئه 

إليه•ودعوهم عليه حملوهم الذين لأتبمم يه؛ وأئمتهم ويرائهم 
وتكذيبالشرك لهم محس من يزيد أن ر7ام سألوا النار أهل حمح يكون أن ويجوز 

الثياطنوهم صعئا وسلم، عليهم اتعع صك الرسل 
وححدوهظ١هتا، به وامنوا س، الرسول يه جاء ما قبلوا الذين الثالث. المم 

الناربمستوقد المثلان هلءان لهم صرب الدين المنافقون وهم باطنا، به وكفروا 
نوعان!أمحصا وهم ومحالصبيا، 
فهولأمكفر، ثم وآمن أذكر، ثم وأقر جهل ثم وعلم عمي، ثم أبصر من أحدهما; 

بعدهاحصل ثم محارا استوقد من مثل ومثلهم وأئمتهم، وسادامم النفاق أهل رؤوس 
ءكالذللمةّ

يخهلفهاأن فكاد البرق؛ صوء بصائرهم أعشن الذين البصائر ضعفاء الثال! والتؤع 
منآذامم ق أصابعهم يجعلون فهم الرعد، صومحت، آذاتم وأصم وقوته، لفيفها 

حالحالهم ؤيكون منه، يهربون بل والإيمان القرآن ّماع من يقربون ولا الصواعق، 
كثيرحال وهذه أذنه، ق أصابعه يجعل منه حوفه شدة فمن الشديد، الرعد يسمع من 
تلقاهلما مخالفة عليه ورديت، ؤإذا الوحي، نصوصي من كثير ق البصائر حفافيس من 
هربعنهم، عنده لما مخالفة ورآها الظن، به يحن ومن مذهبه وذوى أسلافه عن 
دعناويقول! سماعها، عنل أذنيه د لولوأمكنه إياها، يسمعه من وكرم النموصى من 
مامنها له ظهر فإذا ويعلمها، وينشرها ويحففلها يتلوها من لعاقب قدر ولو هد.0، من 

فقامعليه، أظلمت، عنده ما ؛خلاف، جاءيت، فإذا وانهللق، فيها مشن عنده ما يوافق 

•اه)ج( ثاء إن حس صورة ل البحث، هدا ياق ما 



ص=^——=^=^=رجا=
اتب1ععق ادته ومبرومايه الظن وحمن التقليد له يعزم ثم يذهب، أين يدرى لا حارا 

وأعرف.مني بيا أحبر هم الحال! مكين ؤيقول دوما، نالوه ما 
لها،والمعفلمون لها، والمنتصرون عنها، والاJابون أهالها ليس أو العجب! س فيا 

منكأيصا حا أعرف حالفها، ما عك لها المقدمون الرحال، آراء لأحلها والمخالفون 
الوالعلم الهدى أن وزعم اليقين، عن وعزلها حالفها من كان فلم اتبعته، وممن 

علما يحتج أن يجوز ولا اليقين، من شيئا تفيد لا لفظية أدلة وأما منها، يستفاد 
ماويمي التقلية، الفلواهر ؤيميها والممات، التوحيد ائل ممن واحدة مسألة 

والدابونأنصارها وكان وأهالها، ما أحق هؤلاء كان فلما العقلية، القواءني حالفها 
ومحاريوها؟أعداؤها هم لها، والحافظون عنها 

إلويشسبومم وأهله، الحق يعادون أمم الباطل، أهل ل اقم منة هل.ْ ولكن 
بواونبيته، وأهل بل محمد.، أصحات عادوا الن.ين كالرافضة ومحاربته، معاداته 

إلاأوليازه إل أولياءه، كانوا وما بيته، أهل ومعاداة معاداته إق منته وأهل أتباعه 
يحلمون.لا أكئرهم ولكن المتقون، 

قمان!المنافقين هؤلاء أن والمقصود! 
النفاق.عك مردوا وند النار، إق يدعون وسادة أئمة 

زنادقةوهؤلاء مستبصرون، زنادقة فاولثلث، والبهائم، الأنعام بمنزلة لهم وأتبلع 
والإيمان.العالم ق آدم بني أصناف فهؤلاء مقلدون، 

كحالالإيمان، وأبهلن الكفر أظهر من إلا - اللهم - الستة هده يجاوز ولا 
ول؛قومه، بخلاف المهاجرة يمكنه ول؛ الإسلام، له تبين ^( ٠٧١الكفار بين المستف..عف، 

ويعا.ْ.ه اس رسول عهد عك الناس ق الضرب ا ط. يزل 

وباطنا،ظاهنا مؤمن إما فالناس! هدا وعك وجه. كل س المنافقين عكس وهزلأء 
باطنا،مؤمن ظاهرا كافر أو باطنا، كافر ظاهزا موس أو وباطنا، ظاهنا كافر ؤإما 

أحكامها.القرآن بين وقد الوجود، عليها اشتمل قد الأربعة والأمام 



البقرة.سورة أول عاليها اشتمل وقد ظاهرة، الأول الثلاثة ظلأمام 
jjمثلت نؤ رماك مومنو0 وذلآ ولولا ؤ تعادت قوله ففي الرابع المم وأما 

ولاقومهم، ق ايمامم يكتمون كانوا فهؤلاء [، ٢٥]١^: 4 يقوهم أن ثعلنوهم 
هؤلاءومن • إيمانه يكتم كان فرعون آل موْن هؤلاء ومن إءلهارْ، من يتمكنون 
قوكان يالحبنة، المارى مالك كان فانه ه اهللأ رسول عليه صق الذي النجاشي 

مؤمناالباطن 

لمنألخكتب اهل من وإِن ؤ بقوله• هث الاه عناهم الذين وأمثاله إنه نيل؛ وند 
]آله قليلا نما نئمون لأ س حنسعلن إليم أننل ونا إليمحأ انزل وما باش يؤمن 

وهبأتل ءاتاء يملون شأيج؛بأعقآبمه من ؤ تعادت وقوله [• ١  ٩٩ءمران؛ 
عنألممبالمعروز،ؤسمون وآليوم-آلآمؤلأموث بائيي يوثئوث أ;ثآ ينجدون 

ليسهؤلاء فإن [ ١ ١ ٤ ، ١  ١٣ممران: ]آل ه ؤاوكألث، ؤرآلحيزت ؤيسثرعوت 
شهدقد هؤلاء فإن قطعا، ه محمد بعل. وانمرانية ُاليهودية المتمسك >ام المراد 

منآمن من به الراد وليس الشاء، -يذا عليهم بمن فلا ازر، لهم وأوجب، ;التكفر، لهم 
منأنمم عليهم يهللمح، لا هؤلاء فإن قومه، وباين المؤمنين جلة ئ ودخل الكتاب، أهل 
واستحدتوابالإسلام، زال قد الاعتبار وذلك عليه، كانوا ما باعتبار إلا الكتاب، أهل 
عكباق هو من عك الاسم هذا سبحانه  ٥٧٥١يهللق ؤإنما والمؤمنين، المسلمين اسم 
لمآو؛5تب يناهل ؤ تعاق؛ كقوله القرآن، ق المعروف هو هذا الكتاب، أهل دين 

(١٩٤، ٧٨ممر)؛/ابن وتمر ( ٢٨٦المثور)U/والدر )أآ/ما0-حه( اتجري ير نفا>; )١( 
الأارى)ها/"؟آ-اهآ()ها/حأا(ضاكوير)آ/هام(.وعمدة 

احيكممحوموامحالواملن ^١^، رجل الوم ا'ما'تاالنجاشي؛ مات حين ٠ النم، قال جابره قس  ٢٢١
وعمدة( ١٨٩- ١٨٦كحازري)٣;(،وانظر ٩٥٢وسلم)رقم ( ٣٨٧٧أحرجهالخاري)اصحمة« 

 M(١٢٢-١١٩، ٢١القاري ) ٨٧)أ/( ٢١الأحوذي)ا/وتحفة ( ١٦-١٥المود)و/وعون،
(.>٨-٩٨الزرناق)؟/ ا(وشرح ١ ٤ ١، • ٥ 



نينغانوآء هفلمة 1وا ين1هوآآمحثبمانخا' ؤ ٧[، • عمران: ]آل ه بئايأتمم دكسورتح 
[،٦٥عمران: ]آل ه إبريم ؤآ ئحآحور؛ن ينأهلآتجش_،بمإ ؤ [، ٦٤عمران: ]آل وسؤنؤ< 

ونظائره.[ ٤٤اذهآلحقمنويؤ_لمه]القر٥: ؤوإِنآلذينأوتوأآلإ$قتصاوئوذ 
وقتادةتوالحسن مالك، ين وأس عباس، ين الؤأق وعيد اس، عبد بن جائر قال ولهدا 

هإِنيم و٠آاذزلا إلئآكم ومآأتزت سأشأكشبدنلأصلأش ؤ3\0 قوله إن 
ابنوذكر ،. ر وأصحابه وقتادة؛ الحز زاد الجاشي، ق نزلت إما [; ١٩٩عمران: ]آل 

هجابر عن المب، ابن عن قتادة، عن الهذل، بكر أبي حديث، من يره نفل جرير 
فقال;تكبيرات، أرع فكبر ينا فصق أحيكم،، علن فصلوا اخرجوا ٠١قال; ه، الّص، أن 

يرهنر نمراق علج عك يمل هذا إق انفروا المنافقون; فقال أصحمة،، النجاشي ارهذا 
.، لالأية ه ش... بآ يؤمن آلًكشّتالمن انل بن ؤإن ؤ تعال; اس فانزل قهل. 

الدنياق أحكامها وبين كتابه، ق تعال اذيع ذكرها قد الأربعة الأقسام أن والمقصود 
وأممبامحلنا، وكفر ءإاهما آمن من الأقسام أحد أن تبين وقد الأخرة، ق وأحكامها 

ومقلدوهم•وأتباعهم اداتبم، ومرؤساؤهم نوعان; 
كماالمائي، الثاق المثل أصحاب، من شر الناري الأول المثل فاصحاب، هدا وعك 

بتنجعوا قد ؤإمم التؤع، لمائر المثلين أن —• أول وهو — يقال وقد عليه، المياق يد 
وبينالنور' يحد الفللمات ق والحصول الإقرار، بعد الإنكار من الأول المثل مقتضئ 
سماعهعند الأذان وسد القرآن، ق البصيرة صاُقط من الثاق المثل مقتنضن 

منهمفريق عك العالم، يكون وقد وهدا، هدا فيهم المافقين فإن عنه، والإعراض 

(وانمراض٥/٧()٢٢-•١٢١٨/٤(رشراممرى)
y(rr.)إ0\^(و١ص)٦إ'

قالهبمي تال ( ٤٦٤٥رقم  ٥١)م/ الأوط ق واتجران ( ٢١٨شرم)؛/ق اتجري أحرجه )٢( 
الزيلعيونال وهوصعق. الزناد أبي بن الرحن ب ونته الأوط j اِّاف روا (: ٣٩)"T/ المجمع 

ابمُفي-ئاِ>ا،ورسه.اينسى:(:وJن ٢٦٦-٢٦٥/١في-خرجصثوالآنار)
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الثاف•المثل متهم ق قروعك الأول، المثل 
عظيمة!حكم عل المثلان هذان اشتمل وقد 

فإذاه، نفئبل من لا ءيرْ، جهة من بتور متفيء بالنار الختضيء أن منها! 
ومحبةاعتقاد غير من يالسانه أنر لما المنافق وهكذا ظلمة، ق بقي النار تللث، ذهست، 
كالختعار.النور من معه ما كان جازم، وتصديق بقلبه، 

بمنزلةللضياء المائة وتللث، تحمله، مادة إق دوامه ق يحتاج النار ضياء أن ومنها! 
الصالحوالعمل الماغ العلم من مادة إق يحتاج الإيمان نور فكذللئ، الحيوان، غذاء 
مادما.بفراغ النار تهلفأ كما طفئ الإيمان مائة ذهبت، فإذا بدوامها، ؤيدوم ببما يقوم 

النور،بعد حادثة وظلمة نور، يتقدمها ل؛ مستمرة ظلمة نوعان! الفللمة أن ومنها! 
إضاءة،بعد ظلمة المنافق ففللمة حنله، كاست، من عل وأشقهما الفللمتين، أشد وهى 

فهوالكافر وأما الضوء، بعد الفللمة ق حصل الذي للنار المستوقد بحال حاله فمثلتح 
قهل.منها يخرج لر لفلال٠ادتv اق 

ظاهزا،نونا يعهلون وأمم الأحرة، ق حالهم عل وشيها إيذاثا المثل هذا ل أن ومنهات 
لهتكن لر إذ إليه؛ يكونون ما أحرج النور ذلل-، يْلفأ نم ظاهرا، الدنيا ق نورهم كان كما 
أحديمكن لا فإنه العبور، يستقون لا الجر عل الذللمة ق ؤيبفون تحمله، باقية مائة 

العلممن مادة النور لذللثإ يكن لر فإن الجسر، يقعلمر حنن يصحيه ثابتا بنور إلا عبوره 
قمثلهم فهنابق صاحبه، إليه كان ما أحوج به تعاق اهلأ ذهب ؤإلأ الصالح، والعمل الناغ 
ههناومن يقم، عندما القيامة يوم وبحالتهم الدار، هذْ ل عليها هم التي بحالتهم الدنيا 

نورهم.الله أذم، يقل! ولر بنور،ولمه ذم1اأس ؤ تعاق! قوله ق المر يعلم 
حابرحديثا من صحيحه ق مسالم رواه ما فتامل ؤإيضاح، بيان نيادة أردُت، فإن 

القيامةيوم نحن ارنجيء ٠قالت الورود، عن مثل وقد - عنهما  ١٥١رصي - اهأ عبد ابن 
ثمفالأول، الأول تعيد! كانت، وما باوثاما، الأمم فتدعن قال! الناس، فوق، تل علن 

فيقول!نتتنلرربنا، فيقولون! تنتظرون؟ س فيقول! ذلالئ،، بعد وتعالن ياتيئاربناتبارك 
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فشعوته،-م فينطلق قال! يضحك، لهم فيتجلن إليلث،، تنظر حتن فيقو!وزن ريكم، أنا 

جهنمجر لعلن يتعونه، ثم نورا، - ْؤمن أو منامح( - منهم إنان كل محنملن 
ينجوالمؤمنون،ثم النافقين، نور بملفا ثم تعالئ، افهق شاء من تأخذ وحالث،، كلألميج 

يلو"امالذين ثم لانحاسون، ألما البدرسعون ليلة كالقمر وجوههم زمرة، فينجوأول، 
مناكار من نحرج حتن ويشفعون الشفاعة، نحل ثم ،، ^j،JUثم الماء، ل كأصوأنجم 

ونحعلالجنة، بفناء فيجعلون شعيرة، يزن ما الخير من قلبه ق وكان افله، إلا إله لا قالا 

الحديث،.باقي وذكر ابءا' عليهم يرشون الجنة أهل 
ثموالزمن. المنافق نورا متهم ان إنكل ؤيعهلئ فيتبعونه((، )افينطلق قوله! فتأمل 

[.١٧:هيبميمون ب ظلمثت ق وئنكهم يخورهلألم مرآثت ذ ؤ تعال قوله تأمل 
نورق المؤمنون ذم< وق. الظلة، ق فبقوا أنوارهم طفئت، إذا حالهم وتأمل 

هربمم يتعون إيماتبمم 
مشرككل فيتع تعبد، كانت، ما أمة كل رركتع ت الشفاعة حديث، ق ه قوله وتأمل 

سواهمعبود كل الذي الحق، الإله يتيم بأن حقيق والموحد ا يعبد0((ل كان الذي إلهه 
باطل•

هيسممليعون قلا ألنجود إل ويدعون ساق يكشم،عن يوم ؤ تعاق! قوله وتأمل 
تالحديث، ق وقوله الموصع، هل.ا ق الشفاعة حديث، ق الأية هذه وذكر [ ٤٢: ٣٥١]

الإية.ق الذكور يالماق المراد يتبين الإضافة وهذْ ، رّاقه(ار عن ررفيكئف، 
أسرارمن بابا للث، يفتح وذللث، هذا، يعل. سبحانه واتباعه الانطلاق ذكر وتأمل 

يشركواول؛ وحده عبدوه الل.ين توحيده، لأهل قؤ الاه ومعاملة القرآن، وفهم التوحيد 

١(.٩ ١ )رقم سلم أحرجه )١( 
•( ١  ٨٣)رنم لم وْ( ٤٥٨١)رنم الخاري طويل حديثا صمن ثريسا للفظ أحرجه )٢( 

اكارى)هآ/مآا(وءمدة ٤٥١/١١(وانذلر:فعاUرى)٧٤٣٧المخاري)رنم )م(أحرجه 
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ْعأمة كل ذهبت، حيث، الشرك؛ أهل بمقابلتها عامل الي المعاملة هده شيئا، به 
وعادوه.أولياؤه واتبعه الحق المعبود وانْللق النار، إق واتعته بما فانطلق معثودها، 

والاحرة،الدنيا ق به التوحيد أهل عتون قرت الذي العالمين رب ائلأ بحان ف
إليهم•كانوا ما أحوج فه الناس وفارقوا 

التيوالحيرة الضلال، هي التي الفللمة لحصول متضمن الأول المثل أن ومنها• 
ولاهمدى فلا الأس صدْ الذي الخوف لحصول متضمن الثازا والثل الهدى، صدها 

4مهتدونذق؛؛ اوملقلهمآلأسوهمم يْشو إيمنقهم يننزأ ولز آامغوا آلذنن ؤ أس 
أوفدرجل كمثل نفاقهم ق هؤلاء مثل اللم،ت س وغيره عباس ابن قال [• ٨٢]الأنعام؛ 

هوفبينما يخاف، مما فامن حوله ما ورأى تضاء، فام مفازة ل مغللمة ليلة ق نارا 
كلمةبإظهار المافقون كدللثؤ متحيت؛، حائما ظلمة ق فبقى ناره، طفنت، إذ كذللثه 

وقاسموهمووارثوهم المزمنين وناكحوا وأولادهم أموالهم عك أمنوا الإيمان، 
المارإضاءة مجاهد؛ فال والخوف. الظلة إق عادوا ماتوا فإذا نورهم، فدللثح الغنائم، 

المشركينإق إقبالهم نورهم وذهاب، والهدى، المسلمين إق إقبالهم لهم 
وفريت،^١، ٠٧١ل بأبما النور وذهاب، الإضاءة تللث، قرئت، وقد ٠ والضلالة 
القيامة.بيوم وفريته بالبرزخ، 

جوزواالدنيا ق كدللتج كانوا لما فإبمم الملاثة، الدور ل شأبمم ذللث، أن والصواب؛ 
[٤٦]نملتؤ: ه لأبد يخنار نظن، وما ؤ وقاعا جزاء حالهم بمثل القيامة ول لبرزخ ال 

الجزاء؛يوم يمن ولهدا الدنيا، ل حاصلاله كان ما فيه العبد عك يحول المعاد فإن 
[،٧٢تالإ'ما،ن ه ج نبيلا وأصث أعمى آيوؤ مهوق أعمى هند?ن ق ث منك؛ وؤ 
[.٧٦تزيدآسهمثأسنأسىهبي; وؤ 

البرزخ،ق معه فوحشته الدار، هده ق إياه اس؛معصيته مع مستوحشا كان وس 

٥(.٤ ؛/ ممر) ابن وتمر ( AV-AYا/ الدرالمثور) وانظر: ١(  ٤٣ا/ تفسر،) j الطبري أحرجه ;١( 



يوميه عينه قرت الدنا الحياة هذه ق به عينه قرت وس وأشد، أعظم المعاد ؤيوم 
ماعل ؤيبعثا عاليه، عاش ما عق العبد فيموت البعث، ؤيوم الولث، وعند القيامة، 

والمرورالفرح من فيورثه وياؤلنا، ظاما به فينعم بعينه، عمله عليه ؤيعود عليه، مات 
وانشراحه،وحياته واستبشاره القالِا، وقوة والنعيم الحين، وقرة والبهجة والالالة 

وفرحالنقص، محليم—، إلا النعيم وهل وألده، وأطيه وأحله النعيم أفضل هو ما واغتباؤله 
واستبشاره؟!وانثراحه ومروره الفلم، 

التيالختهايت، مائر من عينه وتلذ ه، نفسهيه ما أعماله ْبن له ا ؤيثهذا 
وبلوغها،وكمالها المنتهيات نالك، مع ؤيكون الأعين، وتلذها الأنفس تشتهيها 

مرتبةوبلوغه ؤإحلاصه فيه ومتابعته عمله كمال بح_، والوافقةت الحسن مرتبة 
هذهق له المحبوبة المرضية أعماله عت yjفمن ضءه، وبحسبا فيه، الإحسان 

أعمالهتكثر يحسسجا له وتكثرن الدار. تللث، ق  ١٦٢يتلذذ التي الأقسام ّت yjالدار، 
الأعمالمن مريده حسسث، علخ هناك والألتذاد بها، والابتهاج يتتوعها مريده وكان هنا، 

الدار.هن.ه ْبن فيها دءعة 

أراوالمخوطة، له المحبوبة الأعمال من عمل لكل سبحانه اس جعل وقد 
الجنةأهل لذات ى yjولهدا وجزاءه، الأحر أثر يثبه لا يخصه، وألما ولذة وجزاء 
قصرب، من لذة فلمت، والعقوبات، الطيبات من فيهما ما وتتؤع النار. أهل وآلام 

واحدنهمع ل ومحييه سهمه أنمن من كلذة ينصبجات منها وأحاو بهم، اس مرصاة كل 
يمهمصربا من كألر وعقوبته؛ بتصس_، صم مسخوط كل ق صرب من ألر ولا منها، 
قالطيبات من به يستمع ما كمال أن إق هؤ المي أشار وقد احطه، ممن واحد 

قمعلما حشف من فنوا فرأى اكنيا، ق الأعمال من قابله ما كمال ب، يحالأجرة 
أنفاحير ٢ القيامهءر يوم الحشم، ياكل هذا صاحب ارإن فقال؛ للصدقة الخسجال 

(و١ين١٦(ورbودثم٨•٢٤٦٧•١رقم٩/٤ئينب)( ٨٣١رم•  ٤٧٢بيالحا5م)أ/
(.٣٤٧المعود)٤/ عون وانظر؛ ٥( ٩ ١ )رنم سْ ق والرؤياق ( ٢٨)ا*/ وأحمد ( ١٨٢١)رنم ماجه 
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وهذاجنسها. من يحثف الصدقة تلك عق قيجرى عماله؛ جنس من يكون جزاءه 

قيهيجري وما أحواله، ق الناس وتفاوت المعاد فهم من عظيمة أبوانا لك شح الباب 
سمالأمر•
وزرهحفة بحسب فانه قبره؛ من قام إذا ومله ظهره عك العبد حمل حفة نمها؛ 

ثقل.ثقل ؤإن حف حف إن وثقاله، 

الأعمالمن له كان إن والشمس، للحر صحاوه أو العرش بفلل اسفللاله ومنها! 
والظالم،والمعاصي الشرك حر من الدار مازه ق يقلله مما والإيمان الخالصة الصالحة 

للمعاصيهنا صاحيا كان ؤإن الرحمن، عرش نحست، أعماله ظل ق هناك استظل 
الشدbJ.للحر هناك صحئ والفجور والبيع والمخالفايت، 

قوقوفه طال إن عاليه وتبموينه عليه، ومشقته الموقفح ق وقوفه طول ومنها؛ 

الوقوفعليه حف، وطاعته، مرصاته ق المثاق لأحله وتحمل لألأ، ومارا ليلا الصلاة 
عليهطال والعمة؛ والبهلالة والدعة هنا الراحة آير ؤإن عليه، ومهل اليوم للثج ذق 

عليه.مشقته وامتدت هناك، الوقوف 

وه؛ثميلأ ع^يكآكزءان ثزلثا فن إما ؤ قوله؛ ق ذللث، إل تعاق ؛؛ ٧٥١أشار وقد 
P،وأميلأ تكنه نبمئ، ذقم اؤ|؛; ^وكموثا ؛ائنا ٠؛^ ،^ ajوي قا'شريمتروبم 

ويدزونهiؤلآءغمحنTداه زى وج؛؛ طويلا ونيحه لهر قآتجد ، JJTومت 
ذللث،يكن لر طويلا، ليلا الألأ سبح فمن "اآ"ما'ا[، تالإنانت ه روع ثقيلا يوما ؤرآءه-م 

عليه.شيء أحق، كان بل عليه، ثقيلا اليوم 
بحسمالا الدار، هده ق الحق عمل ثقل تحمل بحم، هناك ميزانه ثقل أن ومنهات 

سئل،إذا ويدله عليه والصبر الحق باثاع الميزان يثقل ؤإنما الأعمال، كثرة مجرد 
حمالاه أن ررواعلم عنهما؛ الألأ رصي لعمر وصيته ق الصديق قال كما بدل، إذا وأحده 
موانينثقلتن، إنما أته واعلم بالليل، يقبله لا بالهار حق وله بالنهار، يقبله لا بالليل 
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ولاغيره، به يتضيء ولا عليهم، ذللتا وثقل الحق، باتاعيم موانينه ثقلتا من 

1؛أصلا نور له يكن ب ؤإن نوره، ي منن نور له لكن إن ه، نفنور ل إلا أحد يمشي 
ةغيره نور ينفعه 

سامحلته،متصل ولا مستمر غير ذلا>مر، نور له حصل ئد الدنيا ق المنافق كان ولما 
ماأحوج محه بملفأ ثم له مادة لا ، ly،ll>؛نورا ق أعملي الإيمان من مائة له ولا 
إليه.كان 

وطنهصيرهم مرعة بمب والهوء، الرعة ل الصراط عل مشيهم أن ومنها؛ 
هناوأيهلاهم هناك، أمرعهم هتا ميرا فأسرعهم الدنيا، ق المستقيم اهه صراط عك 

حهلفتهومن هناك، أتيتهم هتا المستقيم الصراط عك ثبائا وأشدهم هناك، أُهلاهم 
شوككأتبما التي ا3كلألم؛ا حملقته محا الضالة والبدع والشبهات الشهوات كلألمب، 

فناجهاها، فيه والبيع والشبهات الشهوات كلألمت، تأمير ويكون هال، عيان ال
أنركما المار، ق مكردس بالكلألسسا مقطع أي ومخردل لم، مومخدوش لم، م

[.٤٦ب ذغذيخرميب وما ؤ وفاقا حزاء الدنيا ق الكلاليب تلك فيهم 
سورةق والماري المائي المثلمن؛ لعثادْ صرب وتعاق تارك اقنع أن والمقصود؛ 

والإضاءة،الحياة من المثلان تضمن لما المور، محورة ول الرعد، محورة وق البقرة، 
تتعال اهللأ ال وف• مفللمه القلب ميت والمنافق والكافر متنير0، حي فالمؤمن 

وقال[. ١٢٢]الأنعام: ه آئامحي ل يهِء يمثى ثورا لهُ ؤ-جعلنا هاحتينة ميتا ؤمنكن اؤ 
ولاآلؤذولاآلروزؤآفيبمر')ئأاولأآلطلمنمتاؤلأآائ>ز؛)ن؛■ الأعمى بمثوى وما ؤ تعال؛ 

بجىآلأخاكؤلأآلأيثهّ>:بما-أأ[ا

رقا1ْ-سوشنممفياسن)'ا/ه"آ(واينءساكرفي
(.٤١٤م ٠ ) دمشق تاؤيح 



الممسيرعان ائميير الصوء 

الشبهاتحر من شه ظل ق حثا ا بصيت ؛نور0 واستنار تءداْ اهتدى من فجعل 
والشركالتكمر حر ق ميتا أعمن والأخر بنوره، ا تنين موالشرك، والبيع والضلال 
ماسامرثاج إلنلذنوحا اوحيثآ بك وكد ؤ تعاق• وقال الظلمات. ق منغمسا والضلال 

منالضمير مفر ق اختلغوا وقد [. ٥٢]الشورى: آلإلمنزه آلإ5صثاولأ ما ثمخأ>؛ووى 
أهرب،لكونه الإيمان هو ت فقيل [ ٥٢]الشورى; ه ثورا حعكه ولكن ؤ ت تعاق قوله 

عباده.به هدى الذي الور فإنه هوال،كتابح وقيل: المذكو;ئن، 
وكد.'للثإؤ تعال: قوله ق المذكور الروح عك عائد أنه والصّواب، شيخنا: قال 

حياهمن يه بمحصل لما روحا وحيه فمن [، ٥٢]النورى; ي اعرئا من أوح1ثآإل1لئإزوحا 
والحياةحي، لا ميّتإ فهو عدمها ومن الحقيقة، ق الحياة هي الش والأرواح القلويإ 
رسولهإق أوحئ الذي الروح بهذا القلّ-إ حياة ثمرة هي التعيم دار ي السرمداية الأبدية 

الماسوأعفلم يحين. ولا يموت لا جهنم له ممن فهو الدنيا ق به حك ب من ف. 
سنصينا أعغلمهم الجزاء، ودار البرزخ، ودار الدنيا، دار اللأ'ءثج: الدور ق حياة 

الروح.-؛ذْ الحياة 
آلمليلأز-جأتدو ؤفيع ؤ تعاق؛ كقوله القرآن من موصع غير ق روحا وسماه 

وقال١[، ٥ ]غافر: ألئلاق4 نزم لثغذز عناية، من نشاة نن عق مزأمروث ص ينق 
همنم1أنلهززأأممكلآبم

ؤإصاءما.القلوب، امتنارة من به يحصل لما نورا وسماه ٢[. ]الحل: إلأ٦اJاءاتقون4 
أيديعك إلا إليهما سبيل ولا والمور، بالحياة المحنتين: ببماتين اروح وكمال 

والعملالماغ العالم وتلقي به بعثوا بما والاهتداء عليهم، وسلامه اس صلوات ارّل 
بارهدإليه مثارا العبل. كان ؤإن مظلمة ميتة فاروح ؤإلأ مشكات٠م، ص الصالح 

اهلعأوحاه الذي باروح والاستنارة الحياة فإن البحوث،، ق والكلام والفضيلة والفقه 



—اج=
العالمفليس كله ذلك وراء عباده من يثاء من به يهدي نورا وجعله ه رسوله إق تعاق 
وحقهامقيمها، من الأقوال صحح به يميز نور ولكن والكلام والبحث النمل كثرة 
عليهالذي النقد ويميز الرحال، آراء من هو مما النسوة مشكاة من هو وما ياؤللها، من 

عليهالذي القد من سواه، لجتته ثمنا هؤ، اس يقبل لا الذي البوية المدينة أهل مكة 
مكةه لفاتخذ من وكل والمعتزلة، والجهمية الفلاسفة من ونوابه جنكخان مكة 

العال(•بين يروجه ومدا وصربا 
عكترد بل منها، سيئا جنته ثمن ق ء اسما يقبل لا نيوفح، كلها الأثمان فهذه 

فجعلهاعليها تعاق الم قدم الي الأعمال من وتكون إليها، يكون ما أحوج عاملها 
مثوروهاء 

آلذىثممون;٤؛.' لنكم مبمكم من وآلذنن حلمكم نا_ياآلغاسآعتدوأذئفزآلذى يؤ 
ألثمزتمن بهِء مامiاحنغ مزآلثناء بنآءواتزل وألشماء فز'قا آلأزص دك♦( جعل 

عقئزكا يؤمنا ْفئمق وإِن ثئلموثه؛ وأنتم نحلوأئبأندادا ئلأ لكم رزدا 
ءإِنصندمح'تث؛؛ ثمئز إن مزدوزآس شهداءكم عجدثا؛ائوأبموزْممنمئلإي-ءوآذعوا 

محرىتث؛إ4•ونودياآائاسوآتججاره داتقوأآائارآلى ؤلندم*لوأ ثمنلوأ لم 
منالدين؛ أصول مهنالب حمح عل البيان ونباية الغلهور غاية ل استدلال فهذا 

وأفعالهوحكمته وحياته ؤإرادته وعلمه قدرته من ياله وصفات الصاع إثبات 
وحدهأنه المتضمن الربوبية توحيد تعاق؛ توحيده نوعي ؤإثثات العال(، وحدويثا 

المحبوب،المعبود الإله وحده أنه المتضمن الإلهية وتوحيد الفاؤلر، الخالق الربج 
له.إلا والحي، والخفؤع والذل العبادة تصالح لا الذي 

وأتمهوأحنه تقرير أبغ ه، محمد رسوله نبوة إثبات ذللثؤ يعل. تعال قرر ثم 

بدائع-دأ. ١٣١)١( 



الممسيرض انميئ الصوء ،؟===٢ 
تاوظ===^===^=====د

عنأحبر وقد يقوله، ما كل ق رسوله صدق بذلك فثبت المعارصى، عن وأبعده 
المطالبهده الايات هذه فقررت صروره، ذلك صحة فثبت والنار والجنة المعاد 

بنيلجمع خطاب وهذا ه آلثاس ثنايا ؤ I بقوله تعاق فصدرها وجه أحن عك كلها 
وقرببمم، بمائة فأمرهم ه وفز أعندوأ ؤ قال! ثم تبمم. تعلقه ق كلهم يشتركون آدم 

يربيناالذي ربنا كان إدا لأنه عيادته؛ وجوب عل القشي البرهان الكلمة هذه صمن 
ملكاله فمملوكة الحبي من ذرة وكل وأنمنا ورقابنا دواتنا مالك وهو ؤإحانه، بنعمة 

واجبإياه وشكره له فحثادته عاليه، ؤإنعامه إليه بإحسانه رباه وقد حقيما، خالصا 

إلهكم.يقل >ؤأعثدوألآكلمهولم قال: ولهذا عليه، 
بيذههوالرب تعال واس والصلح، والمربي والنعم والالكا هوالسيد والرب 

الوحده شأنه هذا من عبادة من والفطر الحقول ق أوجس، شيء فلا كلها، الاعتبارات 
له.شريلئ، 

كونهوهو وحده، عبادته وجوب عك أيصا -بذا فنيه ٩ حنم،5م آلذى ؤ قال! ثم 
ياعترالهمشريلث، بلا وحده واخترعهم وأنشأهم الوجود، إل العدم من أخرجهم 

حلىألشمثؤ'تس نانتهر وين ؤ القرآن: من موضع غير ق قال كما ؤإقرارهم، 
وحدهيكون لا فكيف الخالق هووحده كان فإذا [. ٣٨ؤآلأزصكموليكآسه]الزص: 

قله ثريلث، لا بأنه مقنون وأنتم العبادة، ق شريكا معه يجعلون وكيف المعبود، 
الإلهة.توحيد عك الربوبية بتوحيد يستدل القرآن طريقة وهاوه الخالق، 

ومنولأبائكم لكم الخالق( وحده أنه عك بذلك فنبه ه قتلكم من والدين ؤ قال: ثم 
لهمتعال وخلقه خلقكم، ق ولا قبلكم من خلق ق أحد يشركه لر وأنه تقدمكم، 
صفاتلسائر يستلزم وذلك، وحياته، وحكمته وعلمه ؤإرادته قاورته لكمال متضمن 

فلاصفاته، ق ووحدانيته وأفعاله صفاته إثبات ذللث، فتضمن جلاله، ونعوت كماله 
فيها.له ثريلث، فلا أفعاله، ق ولا فيها له شبيه 



قمح————^اجا=
فلاؤيدكروته يعصونه، ولا فيطيعونه يتةو0 أن وهو حلقهم، من المطلوب ذكر ثم 

تقواه.حقيقة فهن>ْ يكفروته، ولا ويشكروته ينونه، 

ومل:للخلق، تعليل وقتل: للأمر، تعليل إنه قتل: i تممون م ؤ ونوله: 
لوجوه:وهوأظهر لتتقوه حلقكم الخحنن: وقيل: بعبادته، لتتقوه اعيدوه المعتز: 

ه.لفعلة يكون لا والشيء العبادة هى المموى أن أحدها: 

[.٥٦كبدونه ■ٌلثتآمحؤآلإسل^ ُؤونا تعاق• قوله ذظ؛رْ أن الثاف: 
مله:ؤهم'ظونب<سالأم.ولننمر

بالعبادة.للأمر تعليلا ه ضتويأ ؤ قوله: يكون أن يمتع لا يقول: أن الأول 
علكنن، كنا آلننام قطأ كتن، آلذين؛انثوأ تنايها ؤ تحال: قوله ونظيره 

يمتغولا الصيام، لكتن، تحليل نهدا آ  ١٨٣ه ثتقون منيتلخكم}نحب آلدئت 
أعلم.واه بالأية، هوالأليق وهدا معا، للأمرين تعليلا يكون أن 

نا<سالثنا، والثناء' خثل'مالآزصوثا ؤادى تعاق: قال ثم 
متضمناآحر دليلا تعاق فذكر [ ٢٢]١^؛: ه ل،كلم رزقا آلئنز'ت من بهِ، ماحرخ 

مخلوقاته.ق بحكمته للأستدلأل 

والإنشاء.الاحترغ دليل ؤيسمن والإيجاد، الخلق لأصل متضمن فالأول: 
وهووالحكمة، العناية دليل ويمن حلقه، ق المشهودة للحكم متضمن والئال: 

القرآن.ق الاستدلال من الوعين هدين يكرر ما كثيرا تعال 
نامآلشنآء مت وانزل وآلارص حليىآلخننوت ؤآسآلذى تعال: قوله ونظيره 

ونحرفيآشحريامرهِ، وّنحزهإآكلكِسمى زكم سآلئنز'ترزمحا يه.، ياحزخ 
هآ إ؛ث آلل هم ونحر دآ؛ض، والممر آلئمس هم ونحر آلأئهر'ئ|؛أ فم 

وحكمها.الخلوقايتؤ مناغ ذكر ثم والأرض، الموامحت، حلق فذكر [ ٣٣، ٣٢
ماُكنرآنآلشنآء لخفم وأنزل والأرض حليىآصؤ'ت أمن ؤ تعال: نوله ونظيره 



الصٍسرض اشئ \ذ3ئنء* عءًًك 
لأظ====ت=====ح====خا= 

همننآ خهؤ ا،و؛ه شجزهآ تغبتوأ ان لمح؛ دكارك> ما حذآيقذاُكحبهجة يبِء ياتبثئا 
دجعووؤ'ئ تا ذظ أيثا وحي؛خنلهآ يعدلون;زيث(أس لوم 

منالأيات هده ل أن عق الايات، أحر إق ٦[ • : JJI]ب حاحه ألتزين تهمك 
إنك يمر أن ولعله ؤيدركوه، يفهموه أن العالمين عقول بحب ما والحكم الأسرار 

ذلك.من يسيرة رائحة عك التنبيه اهلع ثاء 

وألغهإرحإقأصثؤ'توأ'لأزضوأظفأم ق إن ؤ تعالت قوله أبما ذلك ونظير 
يهحيا ئ، مآث من ألسما، من أس ول' ١ ومآ من آلئا بممع بما آلبحر ؤ، خري آلي والملك 
تإنآلننحر وآلقحاب وثْمإابمني دآثة ًفل من فتنا وثث نوما بعد آلأوص 
لأمله.لمن القرآن ق كثير وهدا [ ١٦٤ه]اوهمْ: آاشمآ، 

الماء،وهو وسقفه الأرض وهو العالم، قرار القرة محورة ل سبحانه وذكر 
وماوالمحاكن المكن، دذأكر الماء، من أنزله الذ.ي الماء وهو العباد مناغ واصول 

هياهاأن ل حكمته تمام عق فرائا للأرض يجعله تعال ونبه مصالحه، من إليه يحتاج 
بناءمحققها وحعل وقرارا، وبساطا ومهادا فراسا فجعلها عليها؛ الحيوان لاستقرار 

اندادائي خعلوأ فلا ؤ قال! ثم عيب، ولا تفاوت ولا فيه فطور لا متويا، محكما 
قبلها،المقدمات لتلك لزومها وشدة التتيجة هده فتأمل [ ٢٢لالهمْ؛ ه وعلث.ورئ ؤاذتم 
متكلمكل ؤإن وقادح، وريبة شبهة كل من وحلوصها وهالة، لأول ببا العقل وظفر 

صحإن فغايته؛ فيه القول وأعرض وأطاله يقرره ما تقرير ق بالغ إذا ومحاج ومستدل 
القرآن.ق ما بعض إل ينتهي أن يدكره ما 

وحدهاهلٌ كان إذا أي التوحيد، ق الثال البرهان من الألفاظ هده تحت، ما فتأمل 
قيشاركه له ند لا أنه علتم وقل أندادا له يجعلون فكيف، الأفعال، هده فحل هوالذي 

فعله؟!

عقنزلثا ر؛مانما ًكئمل ؤؤإن فقالت النبوة، إل انتقل التوحيد نوعي قرر فلما 



هصنيمحن كنتم إن آش دون من شهدآم وادعوا نتلبِء بنورومن قايوا' عتدثا 
مفتعل،إنه وقلتم به، جاء من وصدق الكريم القرآن ل ييب لكم حمل إن •؛ ٢٣ل١رقرةت 

يألأن المحال ومن أجعهم، الأرض لأهل حْلاب وهذا تشبهه، واحدة بسورة فأتوا 
أنبأحعهم الأرض أهل طالم، ثم ه، نفتلقاء من ؤيختلقه يفتعله بكلام متهم واحد 

تعجزنم ألوف، عدة من آيامحت، ثلايث، مقداره يكون منه، جرء أيمر ل يعارصوْ 
أنويمجن عارصوه ما كان معارصته، راموا الدين إن حتن ذللثح، عن كلهم الخلأنؤ، 

ماجتهبؤيحكمون مماعه، مجن العقلاء يستحي بشيء أتوا فإنيم صدقه، عل الأدلة 
وتحدىقط، ييجه مثل أحد يشم لر طينا أؤلهر كمن فهو وحسنه، ركاكته ونح 

وعرفواالعقلاء فامتحيز مثله، طس، بدرة يأتوا بأن وسوقتهم ملوكهم الخلأتؤ، 
فهلبه، حثنا ما بمثل جئنا قد وقالوا! حبيثة، منتنة بعدرة الحمقان وجاء عجزهم، 

وجلالة؟وعفلمة وبرهانا قوة إلا يه جاء ما هدا يزيد 

مزدوزآسشهدآءحمم وادعوأ ؤ قال! بأن والتعجيز والتقرح التوبيخ هذا تعاق وأكد 
تقدرمن بكل عل أجهد مقاومته! يدعي لن العجز يقول 4كما صنيقلن نخآ أت 

الفهذا به، تستعين حشر أحدا متهم تبق ولا وأولياتلئ،، وأءوانلئ، أصحا؛لئ، من، عليه 
أويدعيه، ما بصحة واثق غير كان إن عقلا، وأسخنه وأحمقه العالم أجهل إلا عليه يقدم 

وأمثالهاالأية هذه يقرأ ه والمي يقوله• بما وأوثقهم وأصدقهم وأفضلهم أكملهم 
ذللث،تستطيعوا ررلن، ؤيقول! وعجمهم، وعرمم وكتابيهم أميهم الخلائق أصناف عل 
عكقدروا فلو الأحباب، بقتل والرض الحرب إل معه فيحيلون أدارا تفعلوه ولنر 

النفوسوتتل الأولاد ؤإيتام المحاربة اختبار إك عنها يعدلوا ل؛ واحده بسورة الإتيان 
معارصته.عنر بالعجز والإقرار 

أحدها.هذا متعددة وجوه الأية ثبمذه وتقريرالئبوة 
القيامة،يوم إل عاثا إّجالأ الخلائق عل ؤإّجاله الأمر هذا ق إقدامه وثانيها: 

شل؛،،يخالجه لا علم ص إلا يه ؤيخبر عليه يقدم لا ا فهن• أبدا، ذللث، يفعلوا لن أ-ام 
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ذلك.عن يضعفان وندرثه البشر فعلم ؤإلأ تعاق، اه من وحي إق متند 
قوىتعجز التي الأمور من عليه اشتمل وما به تحدى ما نفس إك النظر وثالثها• 

وهداإعجازه. أقراد من فرد وبلاغته ونظمه فصاحته الد.ى بمثله، الإتيان عل البشر 
لكلمعجزة يكون الأولين وبالوجهين وفهمه، وتأمله سمعه لمن معجزة يكون الوجه 

يتأمله.ولر يفهمه لر ولو حيرْ، بلغه من 
المتكلمينمن كثير نمور فيه تعرف، القرآن إعجاز من الموضع هذا فتأمل 

بعضهمقصر حتن حقه معشار عشر يوفوْ لن وأتم إعجازه، بيان ل وتقصيرهم 
علالإعجاز نمر يعفهم عليها. القدرة مع معارضته عن الدواعي صرف، عك الإعجاز 

الكلام.نقلم لأسالمِخ نفله أسلوب مخالفة عل وبعضهم وبلاعته. نماحته مجرد 
القاصرة،الأهوال، من ذللثؤ غير إق بالغيوب، الإحيار من عليه اشتمل ما عق وبعضهم 

ءهدْالنبوة ثبتت، فإذا كله. ذللث، ووراء ذللث، فوق ؤإعجازه تجدى، ولا تشفي لا الحم، 
أمره.وءلاءة حبره ؤ، الرسول، تصديق الناس عل وجبا فقد القاْلعة، الحجة 

لهيبق فلم ريه، الحبوب مللثج قد هوالذي العبد فإن التتيم، وهوفوق ارالتعبل.® 
العبودية،حقيقة هو وهذا و؛اءلنا، ظافرا لحبويه عبد كله بل البتة؛ ه نفمن ثيء 
مرتثتها.كمل فقد ذللث، كمل ومن 

مقاممقاماته! أسرف، ق -با اهف وصفه الرتبة، هن.ْ ادم ولل• سيد كمل ولما 
كقوله!الدعوة، ومقام [. ١ ]الإسراء: ه اتزئ سبمءننمحى ؤ كقوله! الإسراء، 

قعقم ؤإن ؤ كقوله! التحدى، ومقام ١[. ٩ تالجنإ ه يدعوه آممه عبن• قام لما ادهُ ؤؤ 
الدنياق الخلائق عك التقديم استحق و؛ذللث، [، ٢٣]القرة: i عتدثا عق ثرلثا رنِامئا 
والأحرة.

بعد- الشفاعق منه طلبوا إذا لهم، واللام الصلاة عليه المسح مول، وكلءللثج 



ذنبهمن تقدم ما له اس غفر عيد محمد، إلن ءاذمحيوا واللام الصلاة عليهم الأنبياء 
ا.وماتأحر«ل
تللث،له فحصك ت يقول — روحه اممه قدس - تيمية ابن الإسلام شخ سمعت 

له.اس مغفرة وكمال تعاق، س عبوديته بتكميل ت المرتثة 
العرمحب،!تقول للمحبوب،، والخضؤع التام الدل مع التام، الحب العبودية; وحقيقة 

ومهلته.الأقدام ذللته قد أي: معبد(( راؤلريق 
والناروالجنة المعاد وعن وأفعاله، وصماته وأسمائه تعاق اس عن أحبر وقد 

وانحجازهآلثاس وئودها آلثازهمر قاثموأ ؤ تعال: فقال يقينا، ذلك صحة فثبتت 
منحغنتمى قم وعملواآلصثلحنتان ءامغوأ ؤئشرآلأ؛يىن لاكنغرسؤوأ اعدئ، 

الأية.[ ٢٥، ٢٤محتهاآلأئهره]القرة: 
وصفاتهالعالم، حالق إثباُت، من الديزت أصول مهماتر تقرير عك الآياتا فامتملم، 

الأكبر.والمعاد رسوله ورسالة ووحدانيته، 

آلأئهنر•محتها من خري حقت ثم ا0 آلصبنمت وعملوا ءانوأ نثرألدئق ؤؤ 
ؤلهمِمثشجها بهِء ؤاتوأ يبن من ^^١ آلذى هندا ثالوأ من مها ززقوأ ًفئما 

٣ر٦Jشفههاذيهآأرؤ'ج 
المرادوهل عينه، لا ونظيره شيهه أتم،ت 4 لبل ص رزقا آلذى هنئا ؤ ت قولهم ، ١
لقبل رزقناه الدي نفلير هدا أو والثمار، الفواكه من نظيره الدنيا ي رزقنا الذي هذا 

هماس•ابن عن صالح، وأبي ماللث، أبي عن السيئ، تفسير ففي قولان: فيه الجققل: 

اكارى)\<ا/يه.عمدة واظر: ( ١٩٤وئلم)رقا( ٤٧١٢اوخارى)رقاأخرجه )١( 
بيانع-^٤. ١٣٦)٢( 
حاديالأرواح. ١٢٢)٣( 
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رزقاآلذى هذا قالوا ؤ الخي.٠ أصحاب من ناس وعن مسعود، ابن عن مرة، وعن 
نلمن رزقا الذي هذا قالوات إليها، نفلروا فلما الجنة، ل ُالثمرة أتوا أتم ه سدألا 

الدنيا،ق نل من رزقا الذي هذا نيين ابن وقال يه! أشبهه ما مجاهدث تال لدنيا، اق 
منالجنة، ثمار من نل من رزقا الذي هذا آخرون؛ وقال يعرفونه• متثابما به وأتوا 
روالهلعمر اللون ق يعقا يعضه مشاحة لشدة هذا نل 

القول؛ح«>جتهذا أصحاب واحتج 
التيالمشاحة من أعظم لبعض يعضها الجنة ثمار بين التي المثابمة أن إحداهات 

هو.هذا قالوا! اتهة المدة ولالدنيا؛ يمار وبين يمنها 
ثمارأن القول هذا قائل عالة ومن قال؛ عنهم، جرير اين حكاه ما الثانية؛ الحجة 

مهادي!اين حدثنا يشار! ابن حدثنا كما آخرمثاله، مكانه عاد شيء منها ننع كلما الجنة 
كلماوقال! الجنة. ثمر وذكر عبيدة، أيي عن يحدُثا مرة ابن سمعتا محميان! حدثتا 

.أحرى مكابما عادمحت، نرعمتت،)مرة 
المرحب،والسب، كالتعليل وهذا ه مثشها يهِء واتوأ ؤ قوله! الثالثة! الحجة 

رزثا؛ندبلابّ•ساآلذى ؤ لقولهم؛ 
قرزقوْ قد الثمار من الجنة ق ما كل ليي أنه المعالوم من أن الرائعة! الحجة 

ابنمنهم تفة ١١٠ورجحت رأوها، ولا الدنيا ثمار يعرفون لا أهلها من وكمحر الدنيا، 
يوحوْ.واحتجتا الأخر، القول وغيره جرير 

رزقااللي هذا ذللثؤ! معتن إن القاتلين؛ فول صحة يحقق والذي جرير؛ ابن قال 
[٢٥هلاوةرْ: مندمنمرزقا ميا نزقوأ ًئلما ؤ قال؛ ثناؤه جل اهء أن الدنيا ق قبل من 

دون;عم، ل قتلهم من ذلك أن يخصم، ول( قل، من رزقنا الذي هذا يقولوذن 

ا ١٤٧/ القاري)٥ (وصلة ٦٤ابنكمحر)١/ (ونفير ١٧١)١/ نميرالضي انظر: )١( 
اظر;تمءراسري)؛/؛يا(.)٢( 



ص_=___سوت
شكفلا ثمرة، رزقوا كلما فيلهم هن ذلك أن عنهم ذكره جل أحبر فد كان فإذا بعقل، 

الجنةلحولهم يعد يه أتوا ثمارها من رزقوه رزق أول، ل فيلهم من ذلك، أن 
ذلك|أن ثالث، لا كان فإذا ثمرة، ثمارها من عندهم وتةا.مه لر الذي فيها، واستمرارهم 

يقولواأن محال أنه فمعلوم يتلوه، وما وسطه ق فيلهم من هو كما أوله ق فيلهم من 
وكيف،الجنة، ثمار من هدا قبل، من رزقنا الذي هذا الجنة؛ ثمار من رزقوه رزق لأول 
رزقناالذي هو هذا غيرها! عندهم يتقدمه ولما ثمارها من رزق لأول يقولوا أن يجوز 

أومنه، اس طهرهم ند الذي الكذب، قيل إق وصلال غية ذو ينبهم أن إلا قبل، من 
ماصحة فيدفع ثمارها، من يرزقونه رزق لأول قيلهم من ذلك، يكون أن دافع يدفع 

حال.دون أحوالهم من حال ق ذللثج أن عل دلالة نمج، غير من صحته اس أوحِا 
الذيهذا قالوا؛ الجنة، ق الجنة ثمار من ثمرة ْبن رزقوا كلما الأية؛ معتز أن ئين فقد 

الدنيا.ق قبل من رزقنا 

العقللدلالة الأول الرزق عدا بما العام هذا يخصون الأول القول أصحاب، قلت،؛ 
ولابدتخصمة إق مضطر وأست، القرآن، طريقة من بميع هذا وليس عليه، والسياق 

التخصبمات;عن بأنولع 
ذللثج.فيها يقال لا الدنيا ق ب نفلير لا التي وهي الجنة، ثمار من كث؛نا أن أحدها؛ 

الجنة.ق نفلير ه التي الدنيا ثمرايت، جيع بجّزقوا إ أهلها من كثيرا أن الئاف؛ 
ثمرةأكلوا كلما الأباد، أبل القول هذا عك يستمرون لا أمم المعلوم من أنه الئالثج؛ 

غيرإق دائما الكلام ^ا عل ؤيستمرون الدنيا، ق رزقنا الذي هذا قالوا؛ واحدة، 
نعيمهممن تهم يعتتئ مما هو ولا المعنن، هذا إل يقصد إ العفليم والقرآن نياية، 

العليسؤ.من المفهوم المعتاد عل خارج مبين هوكلام ؤإنما ولذمم، 
ماله يعرض مما هو ولا آحره، من حيرا أوله ليس بعصا، يشبه؛عضه أنه ومعناه؛ 

وغيرثمرها وصغر حلها نقصان من وكبرها؛ الشجر تقادم عند الدنيا لثمار يحرض 
وجهفهذا بعصا، بعضه يشبه كله حيار هو أوله، مثل وآحره آحرْ، مثل أوله بل ذلك،، 
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والذيبوحه، الكذب إق الجنة أهل بة نولا غ؛و، اذص نمه ما مخالفة يلزم ولا قولهم، 
أعلم.واه منه، وأكثر نظيرْ يلزمك التخصيص من يلزمهم 
إقتروا ألر رذل، لا كله خيار الحسن! هال، ه متشبمها بهِء واتوأ ؤ هكأ قوله وأما 

رذللا خيار قتادة! وقال رذل. فيه ليس ذللئ، وأن بعضه، تترذلون كيفا ١^٠^١ ثمار 
،وعلوخماعة حرج ان قال وكذللث، منها، ؤيرذل 

وابنعود، مابن متهم أخرى طائفة وقالت، والتماثل، التوافق بالتنابه فالمراد هذا 
يشبهوليس والمرأى، اللون ق متثا-بما ه! العم رمحول أصحاب من وناس عباس، 

أنس.بن الربح قال وكذا ٢. طع٠هر مختلئا لونه، متشا-نا مجاهاو! قال ،. ^ ١٠٠١٥١١
عليهمؤبملوفا الخك، وكشانبما الزعفران، الجنة ءش_، كثير! أبي بن يحين وقال 
آما،يه جثتمونا الذي هنأا فيقولون! بمثلها، يأتونبمم نم فياكلوما يالفاكهة، الولدان 

وزئوأًئلما ؤ هش! قوله فهو مختلف،. والعنمم واحد اللون فان كلوا الخدم! لهم فيقول 
همتشها بهِء وايوأ مزقتن رزقغا هذاآلذى قالوأ مندمرمرزدا بجا 

أقفلالجنة نمر أن غير الدنيا ثمر يشبه أن الأية! معنن وناس! طائفة، وقالت، 
الدنياق كانوا كما أسماءه يعرفون زيد! بن الرحمن عثد قال ومخ! ابن قال ، ْ وأطسجؤ 

بهوأتوا مل من رزقنا الذي هذا الجنة: ل قالوا والرمان؛الرمان، بالتفاح، التفاح 
ودليلناقال! القول، هذا حرير ابن واختار الطعم، ق مثله هو وليس يعرفونه، متشا-بما 

وتلكالجنة، ل أي مل من رزقتا الذي هذا الأية معنن إن قال! من قول اد فعك 

(.٩٦)١; المثور (والدر  ١٧٣- ١٧٢)\/اتجري تمر انئلر: )١( 
(وانمرالمثور)ا/آبم(. ١٧٤- ١٧٢)١; تمراتجري )أ(امِ: 

(.١٧٣- ١٧٢)ا/ تمرانجري ام: )٣( 
(.١٤٧/١٥(وءدةاكاري)٦٤/١(وضراينممر)٢٦١رiم ٦٧/١اظر:تمر١ينأبيمر)٤( 
وعمدة( ٦٤ممر)ا/ وتمرابن ( ١٧٤- ١٧٢)ا/ وتمرانجري ٤( ١ )ا/ تمرالمعاو انظر: )٥( 

(.١٤٧/١٥ااقارير



هم
لأويلل قولنا خالف من قول اد فعك الدلالة هي القول ذلك اد فعك الدلالة 

القوم!نال أجله من الذي المعنن عن أحبر ء اييع أن ب نسثتجها بميِء واتوأ ؤ قوله• 
متشبهاهبه-ء ؤادوأ منيل، رزمنا نداآلذى هؤ 

تقدم.لما قولهم فساد عل يدل لا هدا قلت! 
منرى حقت كأ ان آلصنلست وعملوا ءانوأ ودثرهميىن> ؤ تعاإات تال 

به،واثدأ محلت من وزقا آلذى هنئا ياثوأ دمرْءنندا من بجا وزئوأ مقلما الأئهنر قتها 
جلالةفتامل ْأآ؛ا ]١^٠: ه حللدورنت> فيها وهم مطهره ازوج فيها ولهز مثثتجها 
يه،رك ؤما وقدر المارة، تأذ0 إلي أرمله من وعفلمة وصاأهه، ومنزله المسر 
وأيسره.عليك شيء أمهل عل لك وصمته 

والثمار،الأمار من فيها وما بالجنات البل.ن نعيم بين المثارة هده ق سبحانه وجع 
العيسهدا دوام بمعرفة العين وقرة القلب، ونعيم المهلهرة، بالأزواج النفس ونعيم 

انقطاعه.وعدم الأباد أبد 
لغةوهو هوالأفصح، هدا وهوزوجها، للرجل زوج والمرأة زوج، جع والأزواج 

[.٣٥: ٠٠١٥٠١١]أسكناتث،ؤزوجلث،أقةه ؤ كقوله! القرآن، نزل وما قريس، 
فإنالمعلهرة وأما يقولونه! يكادون لا نادر وهو زوجة، يقولا من العرب وٌر، 

كقولهجاعة مجرى له إجراء التكسير؛ ج^ عك صفة فيجرى الواحد؛ عك صفة جرت 
٠ونفلاJره [ ١٨]سا: ه ظنءورْ وى ؤ [ ١ ٢ ]اكف: ه طيبة ؤمست،5ن ؤ تعال! 

والبصاق،والمخاط والغاممل والفاس والبول الحيض من طهرت من والمعلهرة! 

الميتةالأخلاق من باطتها ذللثج مع ففلهر الدنيا، اء نمن يكون أذى وكل قدر وكل 
يهتطمح أن من طرفها وطهر والمداء، الفحش من لماما وطهر المدمومة، والصفات 

)ا(ام:ساسى)ا/أبا-ألأا(وساينهم)ا/؛أ(.
الأرواح.حائي  ١٥٥)٢( 



اشثضي

بناققع عبد قال / ل أووسخ دنس لها يعرض أن من أثوابما وطهرت زوجها، غير إق 
^٥؛^،؛ؤ المي عن معيد، أي عن ظرة، أبي عن قتادة، عن نمة، ثنا المارك؛ 

والصاقا٠روالنخامة والغائط الحيض ارمز ; ؛lJمطهزهب< ازوج 
يحدثنولا يحفن لا ب! مهلهزة ؤ عباس بن اهللأ وعبد عود، مبن انعع عبد وقال 

الت مجاهد وقال ا. والأذىل القدر من مملهرة أيصا؛ عباس ابن وقال • يتنخمن ولا 
ولايتنخ،ن ولا يمقن ولا يحفن ولا يمنين ولا يمذين ولا يتغوطن ولا سلن 

بولكل من سبحانه اه طهرهن والأذى، الإثم من مطهرة قتادة؛ وقال ،■ يلدزر
وأزواجتحيض، لا التي المطهرة زيد؛ بن الرحمن همد وقال ا• وما'ثمر' وقذر وغاممل 

وكيلك،قال! والصيام، الصلاة ؤيتركن يدمين تراهن ألا يمهلهرات، ن لالدنيا 
كإوسأدميلث، مطهرة، حالقتلأإ ررإل اه; قال عصت، فلما صت.( حتن حواء حلمت، 
٢.الشجرة«ر هده دميت، 

منحننت-نحرى وعملواألصبلستران ءاسوأ ودث،رهميىج ؤ تعاق؛ الألأ قال 
الأئي اوو؛آء إينث الأ ؤ ٠عافي؛ وقال [. ٢٥لاJةرةت ه ملها ززقوأ ءفلما آلأئهتر قتها 

لهمِرث1ث؛ يئموث وًفاثوأ ءامغوأ آلذنمح محزيويتل؛ءع( ■"هم ولا عتيز حوف 

انظر:بمى)ا/ه¥ا(ضاسم)ا/ايأ(.١( 
قحجر ابن الحاظ وقال وصححه، مردؤيي وابن الحاكم إك ( ٩٧/ )١ المثور الدر ل اليوؤلي عزاْ ٢( 

به.باس لا وإسادْ (; ٤٩٩اسق)م تغلق 
اننر;فراتجرى)ا/هيا(والدراسمر)ا/7ه(.٣( 
(٥٥٠٧رقم  n٩٨٤/ ( ٢٦٤رقم )\/v\• حاتم أبي وابن ( ١٧٥-فترم)ا/ ل الطري ٤( 

(.٦٤/١محير)ابن وانفلر:شبر 
(.١٧٦-١٧٥/١يرْ)تفق والطري ٤( ١ / يره)١ نفق المعال أحرجه ٥( 
(.٩٨/ المثور)١ الدر وانفلر; ( ١٧٦/ يره)١ نفق والطري ٤( ١ / نفيره)١ ق المعاق أحرجه ٦( 
غرب.وهذا ٦(: ٤ / يره)١ نفق كثير ابن (ونال ١٧٦/١يره)نفل الطري أحرجه ٧( 
حاديالأرواح. ٨٢٩١( 



هم———^_و=
آتظيزههوأنموو ذ'وك يل تجد لأ ^^١ ؤؤر  LjjJTآلحثوة ق آلتئزئ 

'٣،ثزآسثقشموأه\ضاك.' •ر،ئثاآس قالوأ إن^Ja؛ينح ؤ تعادت وقال • [ -٦٢٤٦]يوضت 
\ذليالأ{هزؤ... قوله! إق و...ه آلموسون امحإح قد ؤ تعاق! وقال الأية• [، ١٣الأحقاف: 

[.١ ١ - ١ لال>مون: ه حنلدون ب هب نرثونآنفزذص آلؤ'وثونو|ةهمث 
يحلأيامهن من عشرآيات علئ أنزك ارقد قاوت اش. أن وغيرْ• المسند وق 
آياتالعشر حتم حتن ادإحآلنؤمغونب قد ؤ تلات ثم الجنةا؛ 

مغفزهانم ادو4 اعد ؤ... ت قوله إق .ه ١ ١ والمسلمتت المتييينح إن ؤ ٠ تعاق وقال 
آلخنمدوثحآشتدوثح ؤ تعاق؛ وقال [• ٣٥]الأحزاب: ه عظيما واجرا 

عنوآفاهورتل ث\ذتتوي آلابرون آلثنجدوث آلرًكعوث آلتجحوت 
تلكؤ تعاق! وقال [. ١١٢]التوبة: ه ؤنشرآلنوسن آش هدود وآلحنفْلون آلمغعقر 
إقوساوعوأ ٠ ؤ وقال [. ٦٣]مريم: 4 يقيا سكان عبادنا بن يورث آلخئةآلق 

سمون

ضبمرت؛لأتحب ■"وآس عنآقاّي وآلعامحن آلعيظ لث/آءوآلئمآءوآلذني»يأن آق 
ومنقآسئغمروا ذكروأآلق، انشنيم اوظلموأ هنجثه قعلوأ ^١ ؤآلديت ؛رئ؛ 

جزاؤهماوكه ينلموث:ه؛' ونم يعلوأ ما عق يحنوأ ولم آممد إلا يعفرآلدثوت 

تجمزيمحخ عق غل؛امثوأ ؤتعاق: وقال [. ١٣٦-١٣٣]آو 

المختارةj والضياء ( ٣١٧٣)رقم ( ١٥حيد)رقم بن س ( أحمال)ا/٤٣أخرجه 
\/\(yitri  ٢٣٤رقم )(١٩٦١رنم  ٧١٧/١والحاكم ) والمار ( ٣٤٧٩رقم )آ/هآ؛j

الكمالتأن.وب ق المزى قال بينما الموضعين ق الحاكم صححه ( ١٤٣٩رقم  ٠٤٥ / ا ز الكبرى 
("yy / ٠ ٩ :)القح ق الخاوي قال وكدا منكر، حديث، هذا ائي: النوقال ٥/y(رقم ٨٥٨السماوي

(.٤٠٩والآىر)أ/الأحاديث، تخرج j والزطعي ( ٧٣٧



التمسرض اشئ ايئن-^ لآ=ع 

ذ'محإم'لآكزوأشكإ آس سبل ؤ( و-فيهنو0 ؤرسرلأِء باس ئومغويا ئ؛ عداء-اأإيم 
[.١٣-١ ٠ ]اكفأ ه ق؛[( ؤنشرTلمؤميإن ؤ... قوله! إل ...ه إاٍث؛'اثعأمون حير!ُإنكشم 

منراما ؤ ت تعاق وقال [. ٤٦]الرحمن: ب إإمأ[ حسان ث نبه >ؤولنقحانفام تعال؛ وقال 
،٤ • لالازع1ت; ه آلماوئ جئ آلخته ثإن Q آتوئ عن آلثممن وئهى زه مقام حاقن 

سحالصن وعمل وتقوى، إيمان، قواعد؛ ثلاث عق مدار0 كثير، القرآن ق وهن.ا [ ٤١
السة.موافقة عق 

الخالق،مائر من عداهم من دون البشرى أهل هم الثلاثة، الأصول هاأ،ه فاهل 
حيعها.والسنة القرآن بشارات دارت وعاليها 

قيجتمع وصدها حلقه، إل ؤإحان اليق، طاعة ق إحلاص أصالين؛ ق تجتمع وهي 
تباركالرب موافقة وهي واحدة، حصالة إل وترجع الماعون. ؤيمنعون يراءون الدين 

ؤإؤ.اقواإ؛ا برسول وياهلنا ءلاما القدوة بتحقيق إلا ذلك إل محلريق ولا محابه، ق وتعال 
قول؛أعلاها ئمعبة؛ ومحبعون ضع فهي الأصل هدا تفاصيل هي التي الأعمال وأما 

الشم،سائر الشعبتين هاتين وبين ٢، ل الطريق عن الأذى إماطة وأدناها اه، إلا إله لا 
إيجابابه أمر ما حميع ق وطاعته به، أحبر ما كل ق الرسول يق تصل. مرجعها التي 

ولالها تحريف غير من وآياته؛ وأفعاله، وصفاته، الربر، بأسماء كالإيمان واستحبابا؛ 
تمثيل.ولا تكييف غير ومن تعطيل 

ءائوأألومحك قاما قوقها قنا تعوصه ما متلأ يينرنم، ان يتئزت لا آس إن ٠ ؤ 
نفلا^:^•١ آس اراد ماذا قتمولونق ءكمنوأ آليين واما ؤبهم من آلحق اده قيعنمون 

هأ4•آلسبتن إلا بهِ، بجث وما به،كثصأأ ويهدى ْفثمإ بهِء بجن 

'٥ النوومح،)آ/ نرح وانظر؛ ( ٣٥وملم)رقم ٩( البخاري)رنم أحرجه الأى الحدث ق تبت كما )١( 
(.١٨٦المدير)r/ (ونص  ٥٢لم)\/معك (والديباج ١  ٢٧-١  ٢٣>ا/ القاري وعمدة 



ص=^——=^^^رج|=
أعظمالرب إن ونالوا• القرآن، عل الكفار به اعترنحى اعتراض، حواب وهذا 

حاءما كان فالو الخسة، الحيوانات من ونحوها والعنكبوت الذباب يذكر أن من 
ال؛فبأن تعاق اس فاحاحم الخسيسة. الحيوانات فيه يلءكر لر اهللأ؛ كلام محمد به 

[.٢٦هودهاه]اوقرةت قما بعوصبمة ما اننه؛مبقلأ ينتي.، لا آلله إن ؤء 
ؤإيضاحه،الحق تحقيق تضمن إذا فوقها، فما يالبعوصة الأمثال صرب فإن 
فهال.امنه، يستحيا لا والحسن الأشياء، أحن من كان ؤإدحاصه؛ البامحلل ؤإبمنال 
ذلك،،حكمة طلب أو الجواب هذا عل اعترمحن معترصا فكان الاعتراصى. جواب 
وهدايةثاء من إضلال وهي الحكمة، من الأمثال تللث، صرب ل له عما تعاق فأتمر 

^^٠.يضاله لمن الإصلأل حكمة عن مانلأمأل كان ثم شاء. من 
يمضونآلذنن ؤ الغامقين به يضل إنما وأنه وءل.له، حكمته عن تعال فاحبر 

ألأرطب^ ijومحدوث يوصو أن يب-، مآأمزآس وبملعون مفقه، بعد ص آش •؛^٠ 
وأعماهمأضلهم لأن صثسا ارتكبوها الي القبيحة هلءه أعمالهم فكانت، [، ٢٧ت لبقرة ات 

عزالهدى-

يوصلان امرآقث ما ويمهلثون مثقهِء نعد من آممي عهد يممضون لذلن آؤ 

ث؛)ثثا4•
وربماوانهلمت فيه، العالم صورة أظلم.تا عليه ؤلح إذا القالب أن ريِتا ولا 

نالكما هذا، لضلال سببا المهتدون به يهتدي الذي المثج يصير حش أثرها ذهسث، 
آلذ.بن)ذث(، آلفسبتن إثُ لأت يضث وما كثتراج به، ويهدى ضترا به، يخل ؤ تعالت 

)ا(آ"آلدائعجأ.
)أ("ل.ساحج_ل



اكمسرض اشز مم 
=الأهتإ=ت====^=========خ

قويفسدونن> يوصل ان بيِء ظ' \»ت مآ ؤيذ3ثئون ميثنفب، تعد من آؤ عهد يمقضون 
[.٢٧٠٢٦^ئوثوج(ه]ّ: 

ُههدى الذي وهوهداه الناس، من الصنف هذا لضلال مسب القران أن تعاق فاخبر 
ائلأ.رضوان انع من به يهتدي إنما أنه سبحانه أخبر ولهذا الموْحتن، وعبادء رموله 
قاماإينئغا هندون اي٠كلمرادJه يقولأ من فمتير مآاذزلت،ورة قإذا ؤ تعاق؛ فال 

مرمحت٥^^٠> ق وأئاآلذنيتذ وهزسثتشرون؛دق(( إينئا قزادئهم ءامغوأ 
شيءولا [. ١٢٥، ١٢٤]التوبة; ه ًقنغنورت(> وهم ومائوأ وجبهز إو وحشا قرادم 

الهدىإق فنبته به، يهتدي بما يفل يحث صيرورته؛ س العالم لمحل فادا أعفلم 
فيل؛كما العذب الماء إق المرارة فيه استحكمت قد الذي الفم ثة نوالعالم 

او__زلألألآاماة المسنا؛_4 او نح_رض مر مم نذا ثك ن دم
فكثيروالضلال، والكذب والكبر الفجور اقتضاء وهو الثانٍر! ا ر الأصل وأما ، ر

إلايهِء يضل وما به-ءكثماج ويهدى ًقثما به-، يضل ؤ تعال؛ كقوله القرآن، ق أيقا 
انبهِء امزآثت ما ؤيقaثعون ميثنقهِء نعد من آش عهد يمضون آلذين ؛(وأ؛ آلمنسمى 

وقال[. ٢٧، ٢٦]القرة: ه آلحسئوث ه؛؛ اولن؟لث آلأزمأ ق ويمجدوث يوصل 
ويفدؤز يالمؤل^فايتفيآنوة^لخيا يثتت،آسمبىن،امغوأ ؤ تعاكت 

لغزقآكممتنؤ٠قنا تعال؛ وقال [. ٢٧ه]إبرامم: يشآة ما ويععتآس آس

الشاعرالكنلّى الجنعي الحين ين أحد المتي؛ الطبي، أبي إق ويتسيج الوافر، بحر من اليت، هذا )١( 
ناإنه فيل: الميكرة. والعاق الJغة الحكم الساترة الأمثال، له العربي، الأدب مفاخر احغ. الحكيم، 

وذكر-. ٤٠٣٥ نة ّمقتولا مات دعواه، عن ور-بع تاب حتن حممي أمير فجنه الناس، من كثير وبعه 
٢(.٢ ٦ / الدهرر١ يتيمة و والخالي ( ١  OA)ص البلأمة أمرار ق القادرالجرحاق عبد البيتح 

)ج(.الأءلالأول،فياضفحةر؛ممإا مدم )٣( 



مح^^_^__اج-
آسشبمم نل علغأ تلوبغا ؤوؤ\إو\' زعاقأ وقال . [ ٨٨]الساء: يناكتستوأب اركنيم وآس قش 

لزوثمنباهئديبواتحبمنزبكنا ؤ تعاق; وقال [. ٨٨]القرة؛يؤبغون4 ثا ب>كمرهمئإيلأ 
[.١١•لالأ؛عام: مة4ٍ أود يومثوأ 

بأنعنه وأعرضوا وعرفوه حاءهم لما الإيمان، عن تخلمهم عك عايبهم أنه فأحبر 
آلذينيتايا ؤ تعاق؛ قال كما الإيمان، وبين بينهم وحال وأبصارهم أفتيتم قلب 

بيت■فتول ١ؤحدآس وآعلموأ لناخمييمحكب د إذI ؤيلرسول ء١متوأآنتجسوأس 
فيهما إق يدعوهم حين ولرمّوله له بالاسجابة فأمرهم [، ٢٤]الأنمال؛  4،1وقلبه آننن؛ 

يحوللأن سا يكون الل.ى الامتجاة، عن والتأحر التخلف، من حلءرهم ثم حياتم، 
آلموميدي لا وآس يلونهم^ آس ازاغ واعوأ قلما ؤ تعاقت قال قلوم• وبين بينهم 

4يكسون كاثوأ ما قلومم عق ران نلآ كلأ ؤ وقال؛*١^،؛ ٥[. ]الصف؛ 4 آلسسقإن 
الإيمانوبين بينها وحال قلو-بمم، عق غهلن كبهم أن سبحانه فأحبر [. ١ ٤ 

الأولين.أساؤلير فقالوات باياته، 
لهنباتم عق فجازاهم [ م١٦ت ]التوبة 4 قثسبمم آس نسوا ؤ المنافقين؛ ق تعاق وقال 

يطلبوافلم هم، أنفأنساهم أنه وأحبر والرحمة، بالهدى ين.كرهم فلم نسيهم، أن 
ذللئ،طلي، فأنساهم الحق، ودين الهدى، وهما؛ المالح، والعمل النافع بالعلم كمالها 

اولت؟لئ،ؤ حقهم؛ ق تعاق وقال له. لنيانبمم عقوبة عليه والحرص ومعرفته، ومحبته 

وءاثنهمهدى زادهن آهثدوأ وآلذئن ج( أنواءهز واثنعوأ قلوآو-م عق آس طبع ألدين 
ثمرتههو الذي والضلال، الهوئ اتبلع بين لهم فجمع [. ١٧، ١٦]محمد: 4 ثمونهز 
•والهدى التقوى بين للمهتدين حمع كما وموجه، 

هبج-ءو-

نليهئم قتجأفز ئم نحفز قم قا"نيًفم مو'دا ا وًفغتم س يآ دكمرورتv كنفت، ُؤ 
درجعون-هه



الممسيرعلن المنير الصوء =و[ت

وأتهوالعقول، الفهلر ق مستقر أمر تعاق باهيع الإيمان أن عق قاطع استدلال هدا 
هذاق مشهودة منها ثلاثة أمور• أربعة تعاق فدكر البتة، به الكفر ق لأحد عدر لا 

الحق;وعد به موعود منتفلر والرابع العالم، 
فيها.حياة لا موائا ومضغة، وعلما نهلما بل فيهم، أرواح لا أمواتا كانوا كوتم الأول؛ 
الإماتة.هد0 يعد أحياهم تعاق أته الثازت 

الحياة.هن.ه بعد يميتهم تعال أنه الثالث؛ 
إليه.فيرجعون الإماتة هل0 بحد يحييهم أنه الراح؛ 

طورإلا الراح وهل بالراح؟ ويكذب الأول، الأطوار الثلاثة يشهد العاقل بال فما 
ماأحياكم أن بعد أمانكم ثم أموايا كنتم أن بعد أحياكم فالذ.ى التخليق؟ أطوار من 

باهيع؟أمجرد كفر إلا ذلك إنكاركم وهل يمينكم؟! ما بعد إحيائكم عن يعجز0 الذي 
وحويعك الاستدلال الأية هذه صمن ففي ّ شاهدتموه؟ ما بعد منكم يقع فكيف 

المعاد.عك وأفعاله وصفاته الخالق 

محنس محا آمحت همالوأ !؛ ■؟١۶إن لننمتفؤ نك قال إد ؤؤ 
ورءثعنمون لا ما اعام إل دال للئ، ؤوفنأوئ تبجتمدك نيح وثنن ؤيسفكآنمحء ذأ-ا 

إن'كنتمهتولأ؛ يأتمآ؛ ١>؛^^ ةمان عك ۶^٠^٦^ ئز 'ممه؛ ، ءادموعلم 
ءا3انث،أةُل؛بمألخكيز عثمتنآم، لئآإق٠ علم ستحنثكلأ ^١ ١٥زإءً; ضنيض 

تي،امحنز'تاش قل1آأثاهمباّ،آبممنالأل؛يأّممآبمم ئقادمأنئهم 
■دمحوناث3ا؛4 وٌا"ينم ذلم-ذوف نا 

قاستخلمت، إن قالوا؛ كائهم سؤالهم، عن والجواب الملأكة، من كالناظرة هذه 
ذللئ،،تفحل لا أن تقتفي وحكمتلث، الدماء، وسفك، الفساد منه كان حليفة الأرض 

)ا(ما"آاداتعج؛.



عس^^_=_و=
ذلكنفعل ونحن لك، ويةدس بحمدك بح يمن فيها فتجعل فيها جعلت ؤإن 

ماالأرض ق الخليفة هدا جعل ق الحكمة من له بأن موال؛ الهدا عن تعاق فاجاتم 
أنتم،تعلمونيا لا وحكما مصالح الفساد من زعمتم ما وراء ؤإن الملائآكة، تعلمه لا 

تعاقفاستخرج المكية(، )التحفة كتائب، ق حكمة أربعين من قريبا منها ذكرنا وقد 
وميزالجنة حم وعمر والمؤمنين، والأولياء والرمل الأنبياء وذريته الخاليفة هدا من 

الحكممن ذلك صمن ق وكان النار، حم فعمر الطيب، من ذريته من الخييث، 
تعلمه.الملائكة تكن ب ما والمصالح 

تعلمهلر الذي العلم من به حضه بما عليهم الخليفة قفل أخلهر سبحانه إنه ثم 
صمنوق لفضله، ؤإظهارا له، وتعغليما له، تكريما له! بالجود وأمرهم الملائكة، 

اس.إلا يعلمه لا ما الحكم من ذللث، 
الدماء؛ويسفكا الأرض ق د يفأنه زعموا لمن بالجود امتحامم قمتها؛ 

فعلكما الخليفة، وذموا هم أنفعك أثتوا لما عليهم؛ فضله وأفلهر له فامجدهم 
بالحضرفامتحنه الأرقى؛ أهل أعلم أنه ه نفعن أحبر لما بمؤمن ذللث، سبحانه 
العليم.وهوالحكيم حليفته ق تعال سنته وهده ، الثلأيئ، الوقاغ تللث، ق معه وعجزه 

منله يحصل مما علم لما والإنعام؛ بالإكرام له وابتداؤْ الخليفة لهدا جبره ومنها! 
والذل،والبلية المحنة جاءت، ثم والفضل، بالجبر فايتدأه والمحنة، والمصيبة الانكسار 

رج،.العادة( دار مفتاح أول) ق الموجودة هي أما يظهر )١( 
إّرابل،'بك، ض.سوس مؤمن أن يزعم الكال نوئا إن هماس؛ لاين قلته قال؛ ين-بمير سعد فُن )٢( 

التيموس اقام ه المح، عن كب بن أبي، حيننا اه،، عدو كذب، فقال: أحر، مرس هو ؤإنما 
إله،الملم يرد لر إذ عله، اقع نمج، أيلم. أنا فقال: أملم؟ الاس أي فثل: إمرايل، ض ل محلتا 

له:شل، به؟ا وكم، دب يا ئال: منلثإ. هوأعلم الحرين بمجع صادي من ءج.ا إن إله: اص فأرحن 
حننمكتل حدئال، يخمل نون بن يدفع ؛قتام داطلم، غاطلث، فهوثم• فإذافقدتنه مكتل حوتاj احمل 
ه(اآيحرسيئا ق سجلهُ هامحذ ؤ الكتل من الحومحت، فانسل وتاما روومهإ وضعا الصخرة همد كانا 

(.٢٣٨•لم)رقم وم١( ٢ ٢ الخاري)رقم أحرجه الحدث 
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محفوفةلحقته الش المصسة فكانت والإحسان، والفضل الخير إل عانتها وكانت 

تعاقاهف فإن لأيهم، مما نصيب المومين ولذليته بعدها، ؤإنعام نلها، إنعام رإنعامينت 
الذنوبمن ذلك، ين أصابم فما لهم، العاقبة وجعل ابتداء، بالإيمان عليهم أنعم 

العالمين.رب اهف فتبارك يعدها، ؤإنعام نلها بإنعام محفوفة فهي والمائبه، 
والعصية،الكبر من إبليس؛ عدوه نفس ق كامنا كان ما تعاق استخراجه ومنها• 

قكامنا كان ما عل والإبعاد والخلرد اللعنة فاستحق جود، بالأمرْ عند ظهر الذي 
بلفيه، علمه عل ويلعنه ليعاقثه يكن ولر منه يعلم كان تعاق واهف إظهارْ، عند ه نف

الذيوالكفر للخسث، مظهرا الملأتكة ْع له بالجود أمرْ فكان معلومه، وفهمع عك 
حافتاوكان يعله، كان ما بحانه لهم فاظهر تعله، اللائكة تكن ولي فيه، كامنا كان 

قبجعله أحبرهم الدي لخليفته تكريما له بالجود الأمر ق فكان أمره، من عنهم 
وكانإبليس، نفس ق متخفتا كان لآ ؤإظهارا للملأزكة وتآديثا له وجرا الأرض، 

لائم.إصجادهم ق تعال حكمه يعفى من وهدا القليب، من الخبيث لتميير محيتا دللث، 
فأنبأه«ايعلموه فلم بعالمه اللائكة امتحن لي علمه، ما آدم علم لما بحانه إنه نم 

الأرض؛ق جعله ق فانية لا الخليفة هدا كون عن لهم جوانا ذللث، محلي ق وكان آدم، به 
ظنهم.ل كان ما حلاف، وعلمه فضله من فأراه|أ الدماء؛ ؤيملث، فيها يفد فإنه 

له!قالوا حليفة الأرض ق يجعل أن يريد بانه ملائكته أحبر لل بحانه إنه 
للقال للئ، ويقدس محمدك ئنيح ومحن وسفلئ،آلنآ؛ ب شد من ذء؛ا محعل؛ أؤ 

أسئؤقيفاد ضآوني5ؤ ■رصبمم قم آلآّممآءكله-ا ءردم وعني ت: يعلمون لأ ما أعلم 
١نت،إذلئأ،علمسا ما عييثثآإلا أسحأناأحلا ثوأ صنيفينإنكسم ٠ثؤلآ؛ يانمآ؛ 

لأدم،جود بالاللأتكة وأمر آدم قصة آحر إق *ّ؛-ا؛"آ[ ه أرث'( آلخكّز آلنلبمي 
السماء.من وأحرجه فلعنه، إبليس فأبن 

)ا(أه.فاح-بم؛.



سنفْي4اسا

 Iهممن الأرض ق يجعل كيف سألو0ت لما الملائكة عق رد سبحانه أنه أحدها
بواطنمن يعلم بأنه موالهم فأحاب ه يعلمون لا ما اعلم لف ؤ فةالت منه؟ له أطؤع 

الحكيم.وهوالعليم يعلمونه، لا ما وحقانقها الأمور 
والشهداء،عباده، وصالحي وأنسائه، ورمله حلقه، خيار من I الخليفة هذا من فظهر 

وظهرالملائكة. من خير هو من والإيمان، العلم أهل وط؛قايت، والعلماء، والصديقين، 
علملها يكن لر والملائكة وهذا، هن.ا سبحانه فأخرج العالين، هوشر من إبليس؛ من 

الباهرة.الحكم من الأرض ؤإسكانه آدم خلق ق بما ولا بهذا ولا بهذا، لا 
بالعالمعليهم ميزه وفضله؛ وتمييزه آدم تفضيل إظهار أراد لما سبحانه أنه الثار^ت 

إنهثؤلآء يانمآء اشئؤق ؤ فقال! الملائكة، عك عرصهم ثم كلها، الأسماء فعلمه 
^3^صني كئم 

خيرأ~أم فظنوا ما، عليه أكرم هو خلما ربنا يخلق لن قالوا! أنمم التفسير! ق جاء 
لهغ.اعلمه ما بعلم امتحنهم فلما الأرض، ق ١^١، يجعله الذي الخليفة، من وأقفل 

عئنقآما لثآإلأ جلإ نتحئتللهلآ ؤ فقالوا! يعلموه، لر ما وجهل بالعجز أقروا الخليفة؛ 
فمال!العلم، من به محصه بما ادم فضل لهم ظهر ١ فحينئذ ه آلخكبمم اضتاآلعلم إدلثإ 

ته؛الفضل٠أةرواهنثآأثاهم۶نثادلمأدبئهمباسمآبمم 
علمه،ما معرفة عن وعجزهم بالعلم آدم قفل عزفهم أن لما سبحانه أنه الثالث! 

كتموما محيون ما وآلأدضوأعلم ءناآصو'ت أعلم لل محم أتل ألم ؤ لهم! قال 
وبغيبوباطنهم ؛ظاهرهم علتا أحاط وأنه بالعلم، ه نفسبحانه فعرفهم م ئكتثون 

بالعلم،وكليمه نبيه فضل وعزفهم العلم، بصفة إليهم فتعنف والأرض، موات ال
للحلم.ثرئا ببمذا وكفن العلم، من آدم آتاه عما وعجزهم 
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منغيره من أقفل ُه لكن ما الكمال صفات من آدم ق جعل بحانه أته I الراح 
فيه،ما أحن لهم فأٌلهر وشرفه، فضله لملائكته يْلهر أن بحانه وأراد المخلوقات، 

هويالعلم•إنما وشرفه قفله وأن الإنسان، ق ما أشرف العالم أن عك فدل وهوعلمه؛ 
زمانهأهل عك وشرفه فضله إظهار أراد لما ١^٤ يوممح بنبيه فعاله ما هذا ونظير 

التعبير،علماء عنه عجز ما روياْ بتأؤيل علمه من مصر وأهل للللثا أظهر كلهم 
رآهما عك حبسه فد ذلك تبل ولكن الأرض، *محزائن إليه وملم ومكنه ندمه فحيتئد 

أطلقهمعرفته، وحمال علمه صورة حسن له ظهر ولما صورته، وحمال وجهه حن من 
وأحنأحن آدم بمي عند العلم صورة أن عك فدل الأرض؛ ي ومكنه الحبس، من 
صورة.أحمل ولولكنت الحسية، الصورة من 

سونمع. المعنزت فقيلت ه للئ، وثمدستر بجمدك سيح وقز ؤ I الملائكة فول ، ١
ونتزهلئ،نفدسلث، الحنزت أن والصواب، يشيء، ليس وهانا باللام، فعدى للث، نا أنف

التفسير.أهل جهور قول هذا بك، يلين، لا عما 
منالعلهارة من صفاتلث، من هو ما إك ننسثلئ، 4 لك وئمدس ؤ جرير• ابن وقال 

ونمجل.ك،تعفلمك ت بعضهم ونال قال! الكفر؛الئج، أهل إليالث، أصاف ومما الأدناس، 
انتهن.ا. ونكيرلأل نعذل.لئ، مجاهدت وقال أبوصالح. قاله 

قوله؛ل حدها عك فيه واللام إليلث،• به ننفلا الموء عن نتزهلث، بعضهم: وقال 
لأجله•نقومهم تنزيه لا العم، تنزيه المحنن لأن [ ٧٢لالملت ه د^—٠^٠٢ رؤ 

بحانهاه تنزيه المسح فإن بح؛ح٠الك؛ نبقولهم؛ اللففل هدا قرن ولهذا قلتح: 
١٢وبمحاشن الربا، بها يعظم لكمة اس بحان مهران: ن ميمون قال سوء. كل عن 
منالمثاعدة من اللففلة وأصل سوء، كل من ه تنزيه هي عباس: ان وقال الموء. من 

شفاء. ١٧٨)؛(

٤1 المثور)١; :ا(والدر ١ الطري)؛/١ تمر انظر: )٢( 
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٢لأ 1، دكلة ؤ ومنه فتها، ساعدت إذا الأرض، ل ثبمن، نولهم: 

jJ[ : • ]له،وسح اه سح ؤيقال: منحه، فقد السوء، عن ونزهه اه عق أش فمن ٤
له.وقدس وقدمه 

ذلك،ل قلم فكم الرسل؟ ؤإماتة الدهر آخر إق إبليس إبقاء ق حكمة أي قوله; ا ل
الأوهام!-يا تفيق حكمة من 

منووليه الخبسث،، من الهليب به يخرج ومحنة محكا جعله لما مسحاته أنه فمنها! 
لفاتأماته؛ ولو بخالقه، المطلوب الغرض لمحمل إ؛قاء0؛ حكمته افضح عدوه؛ 

 iالدهر،آخر إق الأرض ق الكفار أعدائه بقاء اقضت، الحكمة أن كما الغرض. ذلالث
امتحانحكمته اقتفت، فكما إبقائهم، ق الكثيرة الحكم لتعطلت، البتة أهالكهم ولو 
وعاداه،خالفه لمن عادة الشحمبمل يه، ؛عد.ه من أولاده امتحان اقتضست، البشر؛ أبى 

ووالاه.وافقه من إليه ونحاز 
طاعةله مبق وفد الأخرة، ق ل نميس، لا أنه وحكمته حلمه مبق لما أنه ومنها! 

يظلملا بحانه فإنه الدهر؛ آخر إق فيها البقاء أعطاه بأن الدنيا؛ ق -يا حزاه وعبادة 
الكافروأما الأخرة، وق الدنيا ق بحنانه فيجزيه المؤمن قاما عمالها، حنة \حو\ 

بكما شيء، له يكن لر الأخرة إق أفضن فإذا الونيا، ق عمل ما بحنان فيجزيه 
ه.الني عن الصحيح ق المعن هن.ا 

لحيائهوأخف له خيرا كان مات لو فإنه حقه، ق كرامة يكن لر إبقاءه أن ومنها! 
ينغيمن ومخاصمة العصية، عك ؛الإصرار ذنبه غلفل لما ولكن ^٥، وأقل 

عبوديته،عن وصدهم عباده ^٤ ٥١عك والحلف، حكمته ق واسح لحكمه التسليم 
هداليزداد له وأملي الدنيا، ق فابقي تغلغله ب، عقوبة؛حأعغلم الدنّتج عقوبة كاJته 

(.٤٧١)أ/ ها/ا-(وننالترب )ا/ غربالحديث،س0بي )ا(اظر: 
)آ(*أآشفا،.
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أهلرأس فيكون لغيرْ، تصلح لا الش العثوبة متوحب الذنب، ذللث، أثم عق إنما 
والكفر.الشر ق رأسهم كان كما العفوية، ق الثئ 

بأهلينزل، عذابه فكل فعاله، مثل النار ق جوزي ينشا فعنه شر كل مادة كان ولما 
بالغة.وحكمة ظاهتا عدلا أتباعه إل منه يري يم فيه، به يبدأ النار 

إلاحزمحن ين عل يقزمث، آلذى هندا ازءيثلث، ؤ ت لربه مخاصمته ق قال أنه ومنها; 
سالذرية ل أن سبحانه وعلم [ ٦٢ه]الإسراء: ميلا إثُ دريثهُ لأحثنُد يؤمّآلقيشنة 

وقالله، أبقاه والروُثج الشوك له يصالح لما إلا يصالح ولا داره، ق لماكنته يصلح لا 
واحدبالثح مر وكلما انتظارهم، ق فاحلى وأولياوك أصحا؛لث، هؤلاء القا.ر! بلسان له 

الذيوهم الصالحين أنول فإل منه، ملكتلث، لما ل صلح فلو يه، فشانلث، منهم 
تعال:قال مرضاق، وابتغاء موالاق عن غنوا الذين المجرمين ول وأنت ل، يصلحون 

نلْلثهُإثما يتزهكلون زبيز وعل ؛١مثوأ آلذيث عل سلطنن لهُ نس ثئُ إؤ 
١[.• • ، ٩٩]الحل: ه إثي؛أ مقركوت بهِء هم وآلذئت يثولوئه'■ آليين ■عل 

محلإل ليصلوا ولكن عليه، لهواتبم ذللثه زكن فلم والمرسلين، الأسياء إماتة قاما 
الرسلوليحيا أتباعهم، أعدائهم ومقاماه وتعبها الدنيا نكد من ويسنتريحوا كرامته، 
سفلراحتهم هم أما وللأمة. لهم أصلح قاماتتهم رسول، بعد رسولا يرى بعدهم 

بينر:بمم حيرهم وقد ولاسيما وسرور، لذة أكمل ي الأعك بالرفيق ولحوقهم الدنيا 
بلحاصة، حياتيم ق يهليحوهم ب أتم فيعلم الأمم وأما به• واللحاق الل.نيا ق البقاء 

بليعبدونم، يكونوا لر أتباعهم وأن حياتم، ق أءلاعوهم كما مماتم، بعد أءلاءوهم 
حكمةق إماتتهم ق فكم يموت،، لا الأي هوالحي وافئم و"أيهم، اذمبامرهم يمدون 

لهموللأمم!!ومصلحة 
جعلهمبل سوام، قابلة حلقة عل ١^^١ ق البشر اهع يخلق ولر بشر، وهم هدا 

قوالحكمة الصالحة لفائت، أبقاهم فلو ا، بعحؤبعضهم يخلف الأرض، ل حلاض 



لماالموت ولولا مؤٌن، لكل كمال فالموت الأرضي، بيم ولضاقت خلائف، جعلهم 
الحياة.ق كالحكمة الموت ق فالحكمة ما، لأهلها هناء ولا الدنيا، ق العيش محناب، 

إقالجنة من آدم إحراج ق ومصلحة حكمة أي قوله! ت والعشرون المابع الوجه 
والامتحان؟الابتلاء دار 

ومصلحة،نعمة من فته وكل ا حكمة من ذللث، ل معحانه ليع كم يمالا أن فالجواب 
ذللث،!معرفة ق كلها قواها استقرغن، ولو التفصيل، عق معرفتها عن العقول تعجز 

أحواله،أحن عك إليها ليعود كماله سيل كان الجنة، من ؤإخراجه آدم ؤإهباط 
بعضهميخلف، خلفاء ويجعلهم الأرض، ق وذؤيته ليتحمر0 خلقه إنما سبحانه وهو 

وتكليف،،ابتلاء دار الجنة ولمت، ؤيبتليهم، وينهاهم ليامرهم سبحانه فخلقهم بعصا، 
خلقواالتي الدار إق منها ليتزودوا وفيها؛ منها حلقوا التي الدار إق الأبوين فاخرج 

ولووفضلها، وشرفها الوار تالل؛ج يور عرفوا ونصها، ، التكليفدار تعب وفوا فإذا لها، 
وعرضهمالامتحان دار فاسكنهم ما، عليهم نعمته قدر عرفوا لما الدار تللث، ل نثاوا 

يحملأن المكن من وكان وكرامته، ثوابه أفضل بالهلاءة لينالوا وميه؛ لأمره فيها 
الموتومعاناة والامتحان، الابتلاء عسبإ الحاصل لكن هناك، القيم النعيم لهم 
قدره،يدرك لا النعيم من آخر نهمع المحرامحل عك والمور القيامة، وأهوال بعده وما 

بينهماتشابه لا بما العين والحور الولدان من الجنة j خلق من نعيم من أكمل وهو 
الوجوم.من بوجه 

وشهداء،وأنبياء رسلا آدم ذرية من يتخذ أن أراد ّثحانه أنه ذللث، ق الحكم ومن 
الراءق له ويتعبدهم عهده، إليهم ويعهد كتبه، عليهم وينزل ويحبونه، بمصهم 

فافتغمستحؤيهوونه؛ يحبونه وما شهوامم عق ومراضيه محابه ويؤثرون والضراء، 
مراني،الابتلاء يدللث، ليكملوا ابتلاهم، بما فيها ابتلاهم دار إل أنزلهم أن حكمته 

١٥١يعبد لا فمن ؤإلأ العبودية، محص وذللثح نفوسهم، تكرهه بما ويعبدونه عبوديته، 
أنأوليائه من يحي، سبحانه وهو ه، نفيعبد إنما الحقيقة فهوق ويهواْ، بحثه بما إلا 
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قيحصل لا كله وهذا ومحايه، مرصاته ق نفوسهم ؤيبذلوا فيه، ؤيعادوا فيه، يوالوا 
انمللق.المم دار 

اهفأسماء اقتضاء من عليه التشيه تقدم ما الجنة من إحراجه ق الحكمة ومن 
الراغالخافض المنتقم العفو اكواب الرحيم كالغفور ومتملقاما! مياما لمالحسنن 

ماووجود الأسماء هذه أثر ؤلهور من ولابد الواريث،، المميت، المحيي الميل المعز 
وصفاتهأسماته مقتضن ليفلهر الجنة؛ من الأبوين إزال أن حكمته فاقتضت، به، يتعلق 
وتعلقاما،الأسماء هده آثار لفاتت، الجنة ق الدرية تربته فلو ذريته٠ا، وق فيهما 

وينهنيأمر الذي هو والملك، المبين، الحق الملك، فإنه ذللت،، يأين الإلهي والكمال 
إقوالدرية الأبوين فأنزل ؤيدل، محيعز ويمغ ؤيعهلي ؤيعاقب لشب محمن ليكرم 

الأحكام.هغأه عليهم تجري دار 
وجهادوعمل قول الإيمان فإن تاما، إيمانم يكون دار إك أنزلوا فإمم دأيصا 

العيم.جنة ق لا الامتحان دار ق يكون إنما كله وهزا واحتمال، وصبر 
أعمالأن وغيره! عميل بن الوفا أبو منهم العلم، أهل من واحد غير ذكر وقل 
الجنةنعيم لأن قالوا! الجنة. نعيم من أفضل الونيا ق والمؤمنين والأنبياء الرسل 
والجهادالقرآن وقراءة والصالوارت، وأعماله، الإيمان إل يقاس فأين وتمتعهم، حفلهم 

متعلقفالإيمّان وشهواما؟ هواها عق ؤإيثارْ مرضاته ق القوس وبذل اس، يل سق 
حلقواإنما فهم حفلهم، وهو حم متحلق الجنة ونعيم عليهم، حقه وهو سبحانه، به 

وعبادة.تكليف، دار لا نعيم دار والجنة للعبادة، 
وأعلمحليفة، الأرخى ق يجعل بأن وحكمته حكمه سبق ّبحانه فإنه وأيئا 

حلقه؛قبل الأرقى ق وذريته الخليفة هن.ا بكون أراد قد سبحانه فهو ملائكته، بزللأ، 
إكالجنة من إحراجه من بد يكن فلم الحميدة، والغاياُتج الحكم من ذلك، ق له لما 
أسبابهفمن وحكم، بأسباب القدير ذللا، وكان يخلقه، أن قبل فيها سكناهم قدر دار 



ص_==__^^رج[-
ونخلتهبالأكل إليه وسوس حتن عدوه وبتن بينه وتخليته الشجرة، تلك، عن الهي 

غاياتإق موصلة الأرساب، تلك وكانت، المعصية، ق وير حتن ه نفوبين بينه 
أحرأمحبانما حروجه عك يترب ثم الجنة، ص حروجه عق يترتب ممللوية، محمودة 

فدللثجالوجوه، أكمل، عقر إليها عوده الغايات تللثخ وس أحر، لحكم غايات حعلت، 
عليهايحمده الش البالغة، الحكمة محقي عن صادرة وغاياتها الأسباب وتلك، القدير 

ولاباطلا، ذلك، الحاكمين أحكم قدر فما والأحرة، والدنيا والأرض السماوات أهل، 
اكام.وحمده البالغة حكمته س أحلاه ولا عبتا، ديره 

فينااخعل قالوأ حليفه آلأزض ؤر جاجل" ق ؤ ت للملائكة قال، سبحانه فإنه وأيما 
الاعلم،^1 قا دا3 للثؤ وثمدس بجندك ئسيح وفن ؤسّفلثجالدماء ^١ يفيد من 

هداأمر س الملائكة عق حفي الذتم، وحكمته علمه س سبحانه أظهر ثم محا• ئعلمون 
سوأنبيائه ورمله وأحبائه أوليائه س له نس جعل بان يعرفونه؛ يكونوا ب ما الخليفة 
اللملغآناء بحمده يسح ومرضاته، محبته ق ه نفويبدلط القرب، بأنولع إليه يتقرب 

الراءؤ، ويشكر٥ ويدكره ويعبده جنبه، وعك وقاعدا قائما ويدكره الهار، وأطراف، 
شدةوعبادته وشكره ذكره عن يئنيه فلا والرخاء، والشدة والبلاء، والعافية والضراء، 

وتعاضدالهوى وغالثات الشهوة معارضة معر ويعبده مرض، ولا فقر ولا بلاء، ولا 
وشكرهعبادته عن ذللا، يصده فلا له، وغيرهم جنه بتي ومعاداة لأحكامها الهلثاع 
ْعال هؤلاء فعبادة ممانع ولا معارض بلا ل عبادتكم كانت، فان إليه، والقرب وذكره 

والشواغل،-والمواعر المعارضات هده 
يعفلمونهكانوا ما شان س عليهم خفي ما لهم يظهر أن أراد بحانه فإنه وأيضا 
الشروهدا الخير فدلك، والشر، والحل- الكبر من ه نفق ما يحرفون ولا ؤيجالونه، 

أحكمحكمة يعلم لكمح، ؤإبرازه إحراجه من فلأيي يعلمونما، لا نفوس j( كامن 
به.يليق يما متهما كل، مقابلة ق الحاكمين 
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وحكمتهحكمه ق وسق وأصنائا، أطوارا حلقه حلق لما سبحاته فإنه رأيصا 
هموديةمن أكمل هموديتهم جعل تفضيلا، حلق ممن كير عك لبنيه آدم تفضيل 
الاحتيارية،الخبودية أمحي؛ درجايم، وأعك أحوالهم أفضل العبودية وكانت غيرهم، 

واصءلراتا.لاكرئا واخياتا، >ئا بما أتون الحم، 
عبدايكون أن بين يخيره الاتساق، النؤع هذا سيد إق جبريل اس أرسل ولهذا 

يأتمّبأحانه ودكر0 رسولا، عيدا يكوي؛ أي؛ له ريه بتوفيق فاختار نبيا، ملكا أو رسولا 
ؤإنزال(والأمراء والتحدى الدعوق كمقام أحواله; وأفضل مقاماته أشرف ق العبودية 

عن؛ LiJjjري«ءانما ل ؤإي، ؤ [، ١٩ه]الجن: يدعوم عتدأني قام لما واذهُ ؤ القرآن 
ئزكآلذى ثازك ؤ ١[، ]الإسراء: ه ضأِء سصامىأخئ ؤ [، ٢٣]القرة: i عندنا 

يقولولهذا له، التامة لحبوديته اه؛( وتوه عليه فاثتن ]الفرقان:١ا ه عبده-، ■عن؛ آJفنمان 
ذنبهمن تقدم ما له )،، ٥١غفر همد محمد إلي، لااذهبوا الشفاعة; يهللبون حين الومم، أهل 
تأحرءلوما 

وأسبابلوازم ه وكان اليم إق وأحبها آدم بحمر أحوال أشرف العبودية كانت، فلما 
عليهمتجرى دار إك أحرجوا أن الحكمة أعغلم من، كان حا، إلا يحصل لا مشروطة 

تكيلاالجنة من، إخراجهم فكان وموجباما، وشروطها وأساحا العبودية أحكام فيها 
إجابةيحس، فإنه تعاق، الرب محبوياتا من، ذللث، ؤ، ما ْع عليهم لنعمته ؤإتماما لهم 

اليئايت،،وتكفير الزلأيتؤ، ومغفرة اللهفاُت،، ؤإغاثة الكربايت،، وتفرج الدءوا>تا، 
الغللوم،ونصر الذل، يستحق، من، ؤإذلأل العز، يستحؤ، منر ؤإعزاز البليايتج، ودير 
فضلهقدر ليعرف درجاُت،؛ وجعلهم بعفؤ، عك خلقه بعض ورغ الكسير، وجبر 

فيهايحصل، دار إل يخرجهم أن الكامل، وحمده التئام مذكه فاهتضئ، وتخصيصه، 
الثى،ءعك فالوقوف يكرهها، وأسباب طرق منها لكثير كان ؤإن سبحانه، محبوباته 

)ا'ا/ماآ(.القارى الخارتم،)رنمآاما؛(وسلم)رقمأ\<ا(وانذلر:سة '(اعرجه 



العدل،من العدل، لوازم إيجاد أن كما الحكمة من الحكمة لوازم ؤإيجاد منه، لأبل 
اقم.ثاء إن الأؤلفال، إيلام نمل ل عاليه متقف، كما 

وندائها، فوبيان له الجود من ؤإبائه آدم شأن ق عدوالاه إبليس مناظرة ذكر 
منهكبرا كان الجود من إبليس اْساع أن فيهات وأحبر كتابه، ق ذكرها تعاق اس كرر 

الاستكبارمعصيته ي، نبؤإلأ نعتا، الشبهة تللث، ذكر ؤإنما إباء، ومجرد وكفرا 
بوحه.الحكمة يناقض ما لائم بالجود أمره ل فليس ؤإلأ والكفر، والإباء 
الترابج،وعنمره آدم وأصل المار، وعنصره أصله أن وهي الداحضة شبهته وأما 

منهيحسن لا أنه المقدمين هاتين عك رتب ثم آدم، من حير أنه ذللث، ص ورسب، 
عديدةتوجوه من باطلة فهي منه، وحير هوفوقه لمن الخضؤع 

باكونهعليها واستدلاله باطلة، كاذبة دعوى آدم من حيتا كونه دعواه أن اجم؛ما: 
والمراب؛العلين مجن حيزا المار ولمت، باطل استدلال طين من وآدم نار من مخلوئا 

وجوْتمن عنصزا وأقفل النار، من خر التراب بل 
المراب.بخلاف، به تحلمن، ما ؤإتلأف الماد طبعها المار أن أحدهات 

والثبايتج.والكون الرزانة طبعه واكرامحت، والهليش، والحدة الخفة طبعها أن الثاف؛ 
وزينتهمالعباد ولباس وأنوامم الحيوان أرزاق ومنهت فيه يتكون المرايته أن الثالث،! 

•ذللث، من شيء فيها يتكون لا والمار ومساكنهم، معايشهم والآدتؤ 
ومحنه،فيه يتكون عما ولا البتة، عنه يتغنى لا للحيوان صروري التراب أن الراح■ 

والشهور،الأيام الإنسان عنها يؤتغتن وقد مهللئا، البهيم الحيوان عنها يستغني والنار 
قبالنار الإنسان انتفاع إل بالمراب كله الحيوان  ٤٣١فأين الضرورة، إليها تدعوه فلا 

الأحيان.بعض 

)ا(ا<مادانع.بمأ.
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فيه،وضع ما أضعاف أضعاف أحرجه القوت فيه وضع إذا التراب أن ادحا٠ست 
وأكلته،لخاتتك النار اسودعته ولو مضاعما، فيه ستودعه ما إليك يودي بركته ضن 

ندر•ول( ص دل( 
حاملأفيكون به تقوم محل إق مفتقرة هي بل بنمها، تقوم لا النار أن السادست 

مها.أكمل فالتراب حامل، إق يفتقر لا والتراب لها، 
بهتقوم الذي المحل فإن إليها، فقر بالتراب وليس التراب، إق مفتقرة النار أن الساح! 

عنها.وهوالغني التراب، إق الفقيرة فهي أوفيه، التراب من مكوثا إلا لايكون النار 
الهوى،؛4 يتلاعس، صعيف وهو النار، من الماؤج هي الإبليسية المادة أن الثامزت 

كانت،ولما نهره، فامرْ منه المخلوق عق الهوى غلما ولهدا مال،، كيفما معه فيميل 

وأمرههواه وقهر دهيا أينما الهوئ لع يدهّي، لا قوى وهو التراب الادمية المائة 
مرععارصا الآدمية المائة مع الذي الهوى فكان واصطفاه، فاجتباه ربه، إق ورجع 

ذللت،،من بالعكس إبليس وكان إليه، فعاد له أصلتا والرزانة الثبات وكان فزال الزوال، 
إقواللعين الشريف، الفا أصله إق آدم وعنصره; أصله إق الأبوين من كل فرجع 
الرديء.أصله 

يصدهالا فيها كامن فالشر والتاع؛ المنفعة بعمى بها حمل ؤإن النار أن ااتامعت 
وأماوالتل، الحرمثر لأفدت لها والحابس القاسر ولولا ها، وحبنسرها إلا عنه 

ولمرتهوحيره بركته ظهرت وقلب أثير كلما فيه، كامن والبركة والر فالخير التراب 
الأحر.من أحدهما فأين 

وأنهو-حلقها، منافعها عن وأحبر كتابه، ق الأرض ذكر أكثر تعاق اهلع أن العاشرت 
التفكرإل عباده ودعا والأموات، للأحياء وكفائا وقرارا وبساطا وفراما مهادا جعلها 

العقوبةمعرض ل إلا النار يذكر ولر فيها، أولع ما وعجاستا آياما ل والنظر فيها 
للمقويزتومظع تال.كرة يأت٠ا فيه ذكرها موضحين، أو موصنا إلا والعذاب والتخويف، 



وهيتبالقواء النازلون المقوون وهم الإنسان، أفراد لبعض ومظع الآحرة، بنار تدكرة 
أوصافمن هذا فاين ،، ر متزله ق بالنار تمتع المسافر نزلها إذا الخالية الأرض 

الأرضفيااقرآن؟
كتابهمن موضع غير ق بالبركة الأرقى وصف تعاق اممع أن عشر؛ الحائي 
حلو|الأزضفيبالذي لثكهمون بم' ؤ فقاوت عموما، فيها بارك أنه وأخر خصوصا، 

محتاونترك يوقها س محتا ذظ ؛؛;؛؛ ذ'للك أنداداح لهُ ومحلون يوسمن 
وأماعامة. بركة فهدم ه للثآلجإزري؛; ايامِووأء■ ارُعة ؤآ  ١٢وقدزيتآامحو'

بمئنممقينا بثرمحا إلآ'لأرضآفي ولوطا ومحنته ؤ ت فكقوله ببعغها الخاصة البركة 
 i)© :ظم4ْوتما محتا برمقنا وتهنآلمك،آلق ننثيم وخعلئا ؤ وقوله؛ • [ ٧١زالأناء

همحتا بترمحا ألأوسش إل بامرأت ركا عاممه ؤ ومحوله: تسأ:حا[ 
[.٨١]الأنياء: 

ماحقةللبركة مل.هبة أما المشهور بل أصلا، بركة فيها جعل أته يخبر فلم النار وأما 
وماحقها.البركة مزيل إل فيه وضع فيما المبارك ه نفق المجارك فأين لها، 

لهويبح اسمه، فيها يذكر التي بيوته محل الأرض جعل تعاق الألأ أن عسرت اكال 
وهدىفيه مباركا للناس قياما جعله الذي الحرام وبيته عموما، بالغدووالاصال فيها 

وقفلاشرمحا ذللخ، لكفائ الحرام سه إلا الأرض ق يكن ل؛ ولو حصونا، للُالمن 
ءكانرؤ

والعيون،والأمار والمعادن المنافع مجن الأرض ق أويع تعال اهف أن عشر؛ اكالث 
والجنانوالمال وأمتعتها، الحيوانات وأصناف والأقوات والحبوب والمرات 
روضةفأي منه، شيئا النار ل يولع لر ما الهيجة والصور البهية والمراكب، والرياض 

ومخار( ١٢١ . ٢١)0ا/.ولأن ( w-x/i)الحل.ت غريب ي \سم■ )١( 
(.٤٦٣اكحاح)صم'آأ(وىةاممرى)آ/-
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لذيدةثمرة أو مطرد، أومر فوارة عين أو صورة أو معدن أو أوجنة، النار ل وحييتا 
ومترة؟!لباس أو حنة زوجة أو 

محلهاإنما فالنار الأرض، ق لما حائمة وصعت، أما النار غاية أن حشرت الرابع 
عنهااستغنت، إذا فمهل، حائمة لها تابعة فهي لها، المكمل الأشياء لهده الخادم محل 

لخادمهالمخدوم امتدعاء استدعتها إليها احتاجت، ؤإذا قربها، عن وأثعدتما طردتها 
حرابيقضي ومن 

تراثاالعلين صورة رأى بصيرته، وصعق، نفلرْ لقصور اللعين أن عشرت المحامى 
تعاقاهه جعل الدي الماء أصلين س مركبؤ العلين أن يعلم ولر فاحتقره، بماء ممتزجا 

منيجي،ء وكم هذا والعم، النافع حنانة جعله الذي والتراب، حي، شيء كل منه 
لرأىومايته مادته إل الطين صورة نفلره فلوتجاوز الأمتعة! وأنولع النافع س الملين 

الناروأفضل.س حير أنه 
وجيمامنها وحير النار س أفضل التراب، أن عك تدللث، الش الوجوه استقريتح ؤإذا 

منحير النار أن الباطل الفرض بهلريق لوسأم ثم إشارة، إليها أشرنا ؤإنما جدا، كثيرة 
فإنالتلين، س المخلوق س حيرا منها المخلوق يكون أن ذللث، س يلزمه لر العلين 
المائةس حلقه ممن حير هو س المفصولة المائة س يخلق ثيء كل عك القادر 

المائة،محل نفلره يتجاوز ل؛ فاللعين المائة، ينقص لا النهاية بكمال والاعتبار الفاصلة، 
ومضغةنعلفة هو الذي الهين الماء فأين الخلقة، ونهاية الصورة كمال إق منها يعبر وإ 

وحكا.حلئا المحاسن التامة انية الأنالصورة كمال إق له القوس وامتقن.ار 
حيرهو س آدم ذرية وس تراب، من وآدم نور، من الملأتكة تعال اثيه حلق وقد 

التراب.س أفضل النور كان ؤإن لملائكة، اس 
وأنؤإدراكه، نفلره اد وفاللعين متاظرة صعفإ عك يدللتا مما وأمثاله فهدا 
الباطلبرأيه وأمره اهه حكمه فعارض لأدم؛ حضوعه عليه توجبا كانتا الحكمة 

وعقلا.نصا باطل فقياسه الفاسد، ونفلره 



—لج(=
باسفتعوذ وأساعه، خلفائه من فهو ورأيه بقياسه الأنثياء موص عارض من وكل 

منه،بشر انمد رمي ما الذي البلاء، هذا من والعصمة التوفيق وناله الخذلان من 
وفداه يلقي أن من له أملم يه، الإشراك خلا ما كلها الخلائق يذنوب، اه يلض ولأن 

وأحلونمه إبليس تعاق اقم ؤلرد وهل جنسه، بني ورأى برأيه أنبيائه نصوص عارض 
واهراا^عاليه، قدمه يم والقياس بالرأي التمى عارنحن حيث، إلا وغضه؛ سخهله عليه 
المحارصينشبه من كثير من أقوى بامحللة، داحضة كوما ْع انيم عدو شبه أن بملم 

وعقولهم-بارائهم الأساء لنصوص 
لهيكون أن وليحذر مرة، بعد مرة القصة لهذه تعاق اه تكرير صر يتتدبر فالعالإ 

آدمبني ليغوين أنه اس عدو أقم فقد يشعر لا وهو والقياس، الرأي هذا من نصيب 
لهسيل لا المخلصين أن وأخر عليهم، ؤلنه تعال وصدق منهم، المخلصين إلا أجعين 
ه،والطاعة والإجلال والحبة العبادة أخلصوا الذين هم والمخلصون عليهم، 

متابعةويجرئ مواه، ما عبادة عن اهللأ عبادة فيجرد الأنبياء، لصوص والانقياد والخابعة 
أنتبل الميزان حذا ه نفالخءل فليرن غيرْ، متتابعة دون لقوله خالفه ما وترك رسوله 

باهإلا قوة ولا حول ولا التكلأن، وعليه المستعان واس اس، عل القدوم يوم يوزن 
أعطاهموالبلاء، المحن لأنولع وذؤيته وعزصه الجنة من سبحانه أهبهله ولما 

صاربه تملئ، من أنه وأخبر بنيه، ؤإق إليه عهد الذي وهوعهده منعهم، مما أفضل 
يرماخميعا ممثا آنبطوأ قلتا ؤ منهات إحراجه عقب تحال قال كرامته. ودار رضوانه إل 

[.٣٨ه ا:ث;: هجخمزئون ولا خؤر،عي فلا هداى تع فنن دى هق 
قياتيثعفم ما فو عدو لتعضى تعص،كلم خميعا مئها آهبطا ؤ I قال الأحرى الأية وق 

لهُفإن ذْغرى عن أعزض ومن :ج؛ يئس ولأ نضد تلا هداى انح فنن هدى 
كست،وقد اعمى حقرتى لنز رهمنه قال اعمى يومنالقيننة د ونحشره صنكا معيشة 

)ا(آمضاححا.



اكئء1نىششء 

[،١٢٦-١٢٣]طه:  43ض:;ؤكذ'وكهمم شنها كذ'وكس;انثئا Jli;;ث؛(نييرأ
فقالإليهم، عهده الذي العهد تبمدا وذريته جيره الجنة من سبحانه كره فلما 

 I؛^l_ بماالمؤكدة الشرمحلية إن هي وهذه [ ١٢٣]طه: ه هدى مى ياتيثعكم قوما ؤ
اسغراقالزuن.عك الدالة 

حملةالشرمحل هذا جواب وجعل هدى، مني أتاكم حين وأي وقت أي والمعنزت 
ا.١ ٢ ٣ ]طه: ^ ولايئس يغل قلا هداى انح دس ؤ ت قوله وهم، شرطية، 

غيرمن حبره تصديق هى الأمور هذه عاليها رتب الش اس هدي ومتابحة 
امتثاله.تمع شهوة اعتراض غير من أمره وامتثال تصديقه، ق تقدح شبهة اعتراض 
ؤيتبعهماالأمر. وطاعة الخبر، تصديق وهمات الإيمان، مال.ار الأصلين هذين وعك 

وأنالتصديق، كمال من المانعة عاليه الواردة الباطل شبهات، نمي وهما آخران؛ أمران 
كمالمن المانعة عاليه الواردة الغي شهوات ودير تصديقه، وجه ت؛ا يخمش لا 

أمور!أربعة فهنا الامتثال، 
الخبر.تصديق أحدها؛ 

معارصته.ق والإض الجن شياطين نوحيها التي الشبهات، رد ق الاجتهاد باول الثال؛ 
الأمر.طاعة الئالث،؛ 
كمالوبين العبد بين تحول التي الشهوات، دير ي النفس مجاهدة والراح؛ 

قوشقائه العبد اد فأصل والثبواتؤ، الشبّهات، أعني؛ الأمران وهذان الهناعق، 
أصلالأمر، وءل١ءة الخبر، تصديق وهما؛ الأولين الأصلين أن كما ومعاده، معاشه 

ومعاده.معاشه ق وفلاحه سعادته 

والمعرفةالعلم من يتبعها وما والنفلر الإدراك قوة قوتان؛ له العبد أن وذللث، 
ادافتوثر فالشبهة والعمل،، والحزم النية من يتبعه وما والصب، الإرادة وقوة والكلام، 

.را مفتاح ٤ ٠ ( ١ ) 



—لج|=
الإرادةالقوة ق فسادا توثر والشهوة يدفعيا، يداوها لر ما الننلرية العلمية لقوة اق 

بإخراحها.يداوها لر ما العمالية 
غير0يلحق مما وؤلهارته نزاهته من عليه يه مى ما يدكر نبيه، حق ل تعاق اهف نال 

ذزما٢[ ، ١ ]١^٣: ه عوئ وما صلى ما هوئ وآئجمّإدا ؤ ذلكت من 
^!،دليل غوكاه المض، الحق عك وأنه ومعرفته، علمه كمال عك دليل ه صل 

عماله.وق عالمه ق الكامل فهو العالين، أبر وأنه رثيه، كمال 
آلذئنإن ؤ تعاق؛ نوله ق أهلها عك انعم أنتن التي التلاوة هي التابعة اوهده 

حقنثلوثهُ ألكممن، ئاسهلم آلذين ؤ وق [، ٢٩]غاطر: 4 أئي كممن، يظوينته 
اتباعه.حق اهف كتاب، يتبعون والمعنزت [. ١٢١]اJقرة; ى يه.، اولنإلث،يوسون تلأوته-ء 
وفال؛[ I٤٥ المكبوت ل ه أاصالؤْ واقمِ أوكص_، ليلثامحتن jمآاوم هؤأ ؤ تعال• وقال 

أكونان وامريتن، رسث ًتمد ؤلهُ حت»وق\ آليى هندهآلتلدة رب اعبد ان امنُت، نمآ إؤ 
[.٩٢، ٩١ئؤأنأمحأمحان4لالمل: 

اللفنلتلاوة وهي التامة، الهللقة التلاوة هي المواضع هازه ق التلاوة فحقيقة 
الأتباع،هي إنما اللففل وحقيقة الهللقة، التلاوة من محزء اللففل فتلأوة والمعنن، 

نولهومنه حلفه. تبعت، يمعنن! وقممته. ونفوته، أتر0، وتلويت، فلأن، أثر اتل يقال! 
بعدالخللوع ق تبعها أي ٢[ ، ١ ]س: ٩ نلتها وآشرإذا :ز وغنها والثني ؤ تعاق: 

لأنهتاليا؛ الكلام تال وسمي يتع، أي• يعقا يتلوبعضهم القوم ويقالتحاء غيبتها. 
كلمامرتبة، بعصا بعضها يتبع بل واحدة؛ حملة يخرجها لا يعقا، الحروف بعض يتبع 

أحرى.وكلمة آحر بحرف أتبعه أوكلمة حرف انقضن 
المحتنتلاوة وهي الحقيقية، التلاوة والمقصود ويلريقة، وسيلة التلاوة وهده 

انقديت،نالك ما حيث، به، وائتماما بنهيه وانتهاء بآمره، وائتمارا بخبره، تمديما واتباعه 

١ّ ج شاح  ٤٢)١( 



الممسيرعلن المنير الصوء 

تلاوةمجرد من أشرف المعتز وتلاوة ومعناه، لنقله تلاوة تتناول القرآن فتلأوة معه، 
تلاوةأهل فإمم ، الدنيا ق الثناء لهم الذين القرآن أهل هم وأهلها اللفظ، 

حقا.ومتابعة 

حوراءاني.لمقلا هداي ثح قمن هوى نق هإما خميعا مي آهجتلوأ ث هؤ 

الجنةمن أهبطه لمن حطاب هو ه هدى ق ناتشكم قإما ؤ ت تعاق قوله 
ههدى مى ناتشكم يإما ؤ ت قال ثم نعذنة5لم)1نضممل *همعا منها أهبهئا ؤ ت بقوله 
داخلونمتهيون، مأمورون الجن أن عك دليل وهو الثملين، لأبوي الخ٠ل١محن وكلأ 

كماإليهم، بعث نبينا وأن الأمة، بين فيه حلاف لا مما وهدا الأنبياء، شراع تحت، 
لاعقارب٠تحق مئهم مأن بيتهم حلاف لا كما الإنس، إل ، ؛مح

أنعك فالجمهور الجنة؟ يدحل هل منهم الملم ق الإسلام علماء احتلف ؤإنما 
الجحيم،من سلامتهم ثوا-رم يل وقيلت النار، ق ميئهم أن كما الجنة، ق محسنهم 

ذريتهوصالحي آدم لبتي هي ؤإنما إبليس، أولاد من أحد يدخلها فلا الجنة وأما 
تعاقاليم رحمه حنيفة أبى عن القول هدا وحكي خاصة، 

ُإناهوأوت رسول قال ق أش حدث من ورد وكما وخاصته،  ٠٧٥١أهل أثبمم عليهم الثناء ل ؤيكفي  ٢١١
احرجهوخاصته• اس أعل عم القرآن *أهل 3الت افم؟ رصول يا عم من نالوا؛ الناس' س أهلين هع 

واحد( ٢١٥ماجه)رنم وابن ( A*v\رنم اعرىره/با الحاكم)ا/مآإيرنمآ'أ*آ( 
رقم ٢٢٣١; واكرع؛بر الترغيب j المذري وصححه ( ٢١٢٤والطاوي)رنم ( ٢٤٢،

•موثقون رحاله صحح إسناد ا هاو ؛ ٢( ٩ / الرجاجة)١ ممثاح ل البوصيري وقال ( ٢٢٠٩

تدحلدلا ،، rc^lذديآ من لأتمم الجنة، •ومتوالجن يدخل لا تال؛ عنهما ص يصك، ماس اس عن ، ٣١
منحاية مانه_، عو كما الجنة، يحلون الإنس، كمومتي •ؤمن؛ءم أن والحن، الجنة، إبليس ذرية 

.( 1١٧٢اكشر) شترابن اننلر: اللف،، 



بوجوْ*الأولون واحتج 
ولايحزن ولا يخاف فلا هداه انع هن أن أحبر سبحانه فإنه الأية، هذ0 أحدهات 

•النعيم لكمال مستلزم وهذا يشقن، ولا يضل 
الموميهم أن حلاف ولا فقط، العذاب نفي عل تدل إنما الأية إن يقال: ولا 

لمؤمنيمدحا يكن لر فقْل عا-مي أمر عل إلا الأية تدل لر لو نقول: لأنا يعانون.. 
أنومعلوم والحزن، الخوف عدم وهو عدمي، أمر مجرد إلا فيها كان ولما الإنس، 

غايةله حصل أنزله الذي ال،ه هدى انع من أن به: أؤيد إنما ومقصودها الأية سياق 
الأمور،بنفي المطالوب المعنن هذا عن وعبر النقاء، غاية عنه وانالفع النعيم 

الخوفمن له حصل الجنة من آدم أهبهذ لما فإنه لذللث،، الحال لاقتضاء الذكورة؛ 
منهماتبعه من عهدا؛ وذريته معهليه أنه سبحانه هأخبره حصل، ما والشقاء والحزن 

إلاكله ذلك، ينتفي لا أته ومعلوم والشقاء، والضلال والحزن الخوف عته انتفن 
أوق.الكروهايت، غاية بنفي التصريح بذكر المقام ولكن النعيم، دار بدحول 

ملماآلمرءان بمئجثوث منآلجن ثمرا إليك مسثا ؤإذ ؤ تعاقت قوله الخان: 
س،يساiالوأينمو،سآإدا وثوأإلمحوميرمذؤين؛أ؛ ئضى شا قالوأاتحبمتوأ حضروْ 
يدنه,يديتأن لما مصييا موس بعد ص ْكفتا 

عداتحثمن، من،دئوبجمحثما محل=فم به-، ؤئامثوأ دا'ىآش ينعومغا'أحلموأ ;1; 
محتالأحقاف:بمأ-؛'ا[.ألمم;ئ: 

وأجارهله غفر داعيه أجاب من ، أزرت بقوله إحبارا نذيرهم عن سبحانه فأحبرنا 
كانالعذاب، من النجاة مجرد ببما ينالون إنما لهم المغفرة كاJلأتإ ولو العذاب، من 

يحولالمغفرة تمام بل [، ٣١منعدابالممب]الآخاف; ؤ؛نحزكم ؤ بقوله: حاصلا ذللث، 
الجنة.لحوله من فلأيي له اه غفر من فكل النار، من والمجاة الجنة 

•ج ■ أن( له ا مترو إحاوأ لعلها) ( ١ إ 



الممسيرعلن اشر الصوء  تاوأء==
؛؛٧٤•جا0بلالرص؛ ولا تلهم لزبجمزإس ؤ العيزت الحور و تعاق قوله الثالث؛ 

مهمأحد من سق لر وأنه الجة، يدخلون والإنس الجن مؤمني أن عل يدل فهدا 
يعدالعين الحور محلمث منهم ينأى مؤمنيهم أن عك فدل الحور، من لأحد ؤلمث 

عنهمالإخٍار حن لما الجنة يدخل لا ممن ولولكنوا الإنس، من يتاى كما الدخول، 
ذلك>اء.

آلتاصوئودنا آتحر آ1تار ^١* ١٥ثمنلوأ وش يمعلوأ ئأ قإن ؤ تعالت فوله الراعت 
حننتلم ان آلخبميصت وعملوأ ءامنوأ ودئمآلدلرك% و''(( للكنغيلن اعدمت، ؤآلحجارة 

ملأمن رزئا آلذى هندا ^^١ نيمززدا من بجا رزئوأ ًفلنا آلأيهر •محتها من -محرى 
والجن[ ٢٥، ٢٤ئهأؤبفهامجوث4لاكرة: مثشها ؤادوأيبِ، 

آلمنسعلون؛<ومتا آلمتلمون مغا واتا ؤ ت صالحوهم مال كما كافر، ومنهم مؤمن منهم 
•الأول ق مؤمنهم يدخل أن وحب الثانية، الأية ق كافرهم دخل فكما [ ١٤]الجن؛ 

[١٤]الجن؛ ه رشدا ^^١ ةاوون؟لئ، ^ ٠١قمن ؤ صالحيهم؛ عن قوله المحامى؛ 
ينلل؛ الجنة يدخل لر ومن القرآن، إليه يهدي الذي وهو والفلاح، الهدى هو والرشد 

العالم.مجرد إلا الرشد من له يحصل ل؛ بل الرشد؛ غاية 
عنتيا'ةُزضأشتأءوحنة رؤكمّ مغمر'رس إك سابقوا* ؤ تعاق؛ قوله المادس؛ 

ذووأس يقآ، من يؤتيه آس يصن ذ'للث، وزنلهِءج إليه ؛امحوأ والأرضاعدت 
قفيدخل ورسله، ياه آمن ممن ومؤمنهم [ ٢١]الحديد: ه وج، آلسييمِ آلمصل 

البشارة.ؤيتحق المبثرين 

منتقممرهر إل مزنثآء دارآلثاكرني«ى إل يدعوأ وآس م تعاق؛ قوله المساع؛ 
هداهفمن إليها، المقصية يالهد.اية وخمن بالدعوة، سحانه عم [. ٢٥]يونس؛ ه ول 

٧(.١ ١ ١ المثور)U/ والدر ١( -٣٦ ١ 0 • الطري نفير نظر: ا١ 



—^^^=اجا=
إيها•المدعوين من فهو الجن من اهتدى فمن إليها، لعام ممن فهو إليها، 

بنآلإييكغوم محي يثمنفرآض خميعا قإوط ؤنوم ؤ تعاق! قوله الثامزت 
Jiiأحإتوئاُ ^، jjTسنثا آتثنثع سلإنيتيا أنياوهم و ويا 

بنصلكثول وكي *ثث؛إ نثكحكيمءليتّ إن ثاءآق ما إقُ فيها حنبدئن أثاونثوذكم 
منكمزناذأ يأذكم ألز وآلاني مننهنص ;)1، يكسون ^١٧ بنا بعصا أللجة 
وءثاتهزعزبأذمسئا .مديا ^ فندا نوم زند عتطب؛١^؛ يمصون 

ئآكزهىلم ذ'لكأن :!ت؛: ثفريىث» عدأنمممأنهزكاثوأ ومدوأ آلحتوْآادد؛ا 
[.١٣٢- ١٢٨ع،لوأبلالأسام: منا ؤلكنإدرحثت ءأفأون;تث؛! طها مه1لث،آئنئ 

نانضنعمله، من درجات لكلهم أن تعاق خبرهم فأ والإنس، الجن ل عام وهدا 
•الإنس لمحن كما عمله، من درحات لمحسنهم يكون أن 

علهيزيتثزلث آستمئموأ قم آممه زنا 3الوأ آلي إن ؤ تعال• نوله التاسع؛ 
٣[،• ]نمي،: ه إ)ثع ُتوعد.ورى كنثز آلي ياقة وابمشروأ ■محزيوأ ولا نحايوأ اثُ آلنفيكه 

صأمحخ3ر،تينولأب>ئوت
•[ ١ ٤ ،  ١٣]الأحقاف: ه رأ7(( يعملون ي>و] بنا خزآء ينا حنلدين امسث،آقة اومك ;؛;؛(( 

ثلاثة؛وجوه من دالآية لثإ التمووجه 
•فيها الموصول الأمم عموم أحدها؛ 

•نول وهر بها، مستحق أنه عك ليد>ل المسألة، عل الد.كور الجزاء ترتيبه الثاق؛ 
عكمرتبا الجنة دخول كان فإذا علته، بعموم يعم والحكم الامتقامة ه،ع آلت قا زؤ 

•الجراء استحق ذللث، أى فمن أمره، عل الاستقامة ْع وربوبيته باهاا٠ الإقرار 
أذمكاض،آقةئ نم'-.نحزثوث خزر،غمزولآ فأد ؤ  Jiiأنه اكااث: 

حزنولا عليه خوف، لا من كل أن عك فدل بناكايأوتنلونامحق:(ب< خزآآ ٥^١ خثلدئ 
خوفقلا هداى نح قنن ؤ تعال؛ قوله الايات أول ق تقدم وقد الجة، أهل مجن فهو 



الممسرض اشئ الصوء اآ=يم 

منأن عق الأية هذه ودلت للفريقين، متناول وأنه [ ٣٨]\وقو0.' هم"-محزوونه ولا عنيم 
الجنة.أهل فهومن حزن ولا عليه حوف لا 

يفضلهالجنة محسنهم حول فل، اه، بعدل النار مسهم لحل إذا أنه العاشر؛ 
يدخللا ولهدا العدل، من أغاو_ا والفضل آ غضسهأ سمت، رخمته فإن أوق، ورحمته 

بل٢؛ قهلر حيرا يعمل لر من فيدحلها الجنة وأما النار، أهل أعمال عمل من إلا النار 
منالعبد درحايت، فيها ؤيرغ . عملوه عمل غير من إياها يكنهم أقواما لها يتشيء 

البروأعمال وصدقتهم وصلاتمم المؤمنين دعاء من إليه يمل بما بل منه، سعي غير 
أصلا.عمل بغير فيها يعذب لا فإنه النار أشل بخلاف ؛، إليهر يهدونما التي 

سقترحمش إن عرفه: فوق _>؛ كتب الخلق نض نا الله "إن قال: ه الني ص فهّ مريرة أبي ض )١( 
وشرح( ٣٨٥الارى)ما/ فتح وانفر: ( ١٢٧٥ الم)رنم وُ( ٧٤٢٢المخارى)رفم أخرجه ءضي« 

الروي)ا-ا/أا،ا(.
نصفهوادروا فحرفوه مات فإذا قط: خيرا يعمل لر رجل الدال، قال،: ه ائته رمول، أن فهّ هريرة أبي فعن ( ٢١

اممهفآمر العالمين، هن أحدا يعذبه لا ءاناتا لعذبنه •ءايه اه فدر كن قواه الحر، ق ومحقه لر، اق 
فغفروأنت، خشيتلف، من فال! فعلت،؟ ب قال،! ثم فليه، ما فجمع الر وأمر فته، ما ذبمع الحر 

(.٣٤٨١ومالم)رثم ( ٧٥• ٦ الخاري)رفم له«،أخرجه 
العالمينرُ_، فيها يضع حنن مزيد؟ من هل وتقول،؛ فيها يلقن لألايزال قال: ه الني عن ه أنس فعن )٣( 

ينشئمحن تفضل الجنة تزال ولا وكرملث،، بعزتلئا قد، ند تمول! ثم بعض، إلن بعضها بزدتم، فدمه 
(.٢٨٤٨ومسلم)رنم ( ٤٧٣٨ رنم البخاري) أخرجه ١^^٠ فضل فيكنهم خلقا لها اه 

لهوصلوا لأخيكم •استغفروا نال: ارجل دفن من مخ إذا اممهه رسول كان قال؛ ءأتجء عثمان فعن )٤( 
(١٣٢٢ وأبوداود)رنم ( ٣٨٨رنم  ٥٢٢ا/ المختارة) ق الضياء أخرجه بأل« الأن فهو الشت،، 

والخاكم( ٢١٢، ٤٠)رقم القبر عذاب إثيات وق ( ٦٨٥٦رقم  ٥٦)؛/الكرى ق والمهقي 
(وصححه.١٣٧٢رقم٥٢٦/١)

لالثإ«ولدك باستغفار فيقال! هالا؟! أر فيقول! الجتة ق درجته كرفع الرجل ررإن اه.؛ رسول وقال 
وئلوأحمد)أ/ا،'ه( ( ٥١ ٠٨رنم ٠٢١ والءل؛راقفيالأوّءل)ه/ ( ٣٦٦٠ا؛نئجه)رقم أخرجه 

غيرالصحيح رجال ورجالهما الأوسهذ ل واللبراق أحيد رواء (؛ ٢١٠).ا/ الجمع ق الهيثمي 
رحالهصحح إسناد هد،ا ! ( ٩٨إ t ) الزجاجة مصاح ق الوصيرى وقال وثؤ، وقد بهدلة ابن عاصم 
.٢(  ٤٤٣/ ) تقبرْ ذ كثير ابن وصححه ثقات. 



اءًًًمؤءةؤالثه؛ة 

كانواوبما اس بعدل النار ق الجن مسيء أن الأمة القرآن بنص ثنت وقد 
يعملون.كانوا يما اها، بفضل الجنة ق فمحستهم يكبون، 

كانواكما يروتم، ولا الجنة أهل يراهم ا  ٧١ربض ل ياكونون إمم قل: لكن 
تنقطعبتوش إلا يعلم لا ها،ا ومثل يرونم، لا حنث، من آدم بني يرون لدنيا ال 

وصحتهليعلم يحكن مما فهو ؤإلأ اتباعها يجب حجة نما فإن عنده، الحجة 
واهأ-كالم.الدليل، عك موقوفة 

•ك؛بجن;وم؛4 عل إثُ لكبحرْ ياكثءئروآتح1لأتيا آنتعسوأ وؤ 
٠آلصبمين!و؛ مع آس إن منوأآتشبمتوأيااهث-أروآمحآوة ء١ بنائهاآليين ؤ • قال و، 

نحنرزما سظلئ، لا عاتيا وآصعنيز بالصلوة ^١,،، ٥١وامن ؤ تعاق: وقال . [ ١  ٥٣
[.١٣٢وآصهصئأ.؛<]د: 

ذكرتقدم وقي. اكبملأةاا إلن فنع أمر حزبه إذا ه اه رسول ؛اكان السنن: وق 
حاففلةللرزق مجلية والصلاة استحكامها، قبل الأوجاع عامة من بالصلاة الاستثناء 

للنفس،مفرحة للوحه، مبيفة لالقل._ا، مقوية للأدواء، مهلردة للأذى، دافعة للصحة، 
منورةللرؤح، مغذية للصدر شارحة للقوي، ممدة للجوارح، منشهلة للكل، مال.هبة 

الرحمن.من مقرية الشيه1ان، من مبعد.ة للبركة، حالبة للتقمة، دافعة لكيمة، حاففلة للقاوّ_ا، 

الموادودفع وقواهما، والقالب، البدن صحة حففل ق عجب تأثير فلها وبالجملة: 
المصلحفل• كان إلا بلية، أو محنة أو داء أو بحاهة رحلان ابتل وما عنهما، الرديثة 
إذاولاسيما الدنيا، شرور دفع ق ءجي_، تأثير وللصلأة أسلم، وعاقبته أقل، منهما 

ولاوالأحرة، الدنيا شرور استدفعن، فما وياؤلنا، ٠لاهتا التكميل من حقها أءهلستا 

(.٣٤٦/٦اuرى)حجرونح ابن )ا(ذمْ 
الماد-دم.)آ(آآمزاد 

(٣١٨١رقم  ١٥٤الإسان)م شب j والمهقي و\حمو)ه/سم0 ( ١٣١٩أبوداود)رقم أخرجه )٣( 
•١(  ٧٢م الباري) فتح ق حجر ابن الحاظ إساده وحن 



الممسيرعلن المنر الصوء 

الصلاة.يمثل مصالحهما اسجلت 

منعليه تفح قق، بربه المد صلة قدر وعل باس.ق، صلة الصلاة أن ت ذلك وسر 
ريهمن التوفيق مواد عليه وتفيفس أسياحا، الشرور من عنه ودقءني أبواييا، الخيرات 

كلهاوالمسرات والأفراح والنعيم، والراحة والض، والغنيمة والصبمحة والعافية جو، 
إليه.ومسارعة لديه، محصرة 

اهقال و١لآ■خرةi الدنيا حير من مهللوب كل نيل عك العون أكبر ، ،وهول 
[.٤٥:0]\لمقوه ا;وا؛ ألخنشعين عل إقُ تكآءرْ ؤإمتأ بآلءثمؤأتح1ؤآ وآتئبمغوا ؤ تماق! 

كفضلالنساء سائر علن عائشة رافضل قال؛ أنه ه عنه الصحيحين ق ئت 
ولحم،حيز من مركب فإنه — مركبا كان ؤإن — والثريد الطع١ماال٤، سائر علن الثريد 

غاية.بعدهما يكن ل؛ اجتمعا فإذا الأيام، سيد واللحم الأقوارّتإ، أفضل فالخبز 
واللحموأعم، أكثر الخبر إل الحاجة أن ت والصّواب، أفضل؟ أيهما الناس وتنانع 

وقدالجنة، أهل محلمحام وهو ءداْ، ما كل س البل.ن بجوهر أشبه وهو وأفضل، أجل 
آلذو_>انمتتدلويك ؤ ت والبصل والحدس والقوم والقثاء البقل طلب، لمن تعاك قال 

،الحنهلةر القوم! أن عل المالم، س وكثير ٦[. ١ م هّوحم بالذل هوادن 
اه.الحتْلة. س حير اللحم أن عك نص فالأية هذا! وعك 

صماآ"'آحا"ا.والدتيؤة الدثة زادالمعادُحثاوامحسناذكرفوائده ق الشخ يحث، وتد ٠ ج—٢ مدارج ٣ ١ ٧ )١( 
الصر.أي )ءآ(وهو■ 

ئ.المعاد زاد ٣٧٧)٣( 

وشرح١( ا-ار. . U/U)اuرى فح وانظر: ( ٢٤٤٦)رقم لم وم( ٣٧٧•)رنم اليخاري )؛(أخرجه 
الووى)ها/ا،ا،ل(.

المرب،ولأن ( ١٦٢)A/ اuري وفتح ١( • ٢ )ا/ ممر ابن وتفسر ( ١٣١ )١; اتجري شر ام: )٥( 
)^\ا'٨{.



ع=^=^_^_لج=
ؤآذحلوأرعدا شتم حيث منها محفلوأ آلمتهه هناذْ آذحلوأ ظت، إذ ؤؤ 

ه•آلمحس؛ن؛اتق؛'؛ وسمين ؤتوأوأ ا سجد 
نبيهم،مع ويم ، لهم قيل أمم لهم وكيدْ الأمة باذْ الشيطان تلاعب من 
وابننتادة، تال [. ٥٨! ٥٨١١]ه المنيه منيه ادحلوأ ؤ تعاق! اينف من عاليه يتزل والوحي 

حيثمنها سفلوأ ؤ ا الممدسل محت قرية هي ت وغيرهم جرير وابن دي، والنيد، 
منباب هو السدىت قال ي سجدا آناب وادحلوأ ؤ واسعا هتيثا أى ه رعدا سئم 

والجودعنهما تعاق اه رصي عباس ابن قال وكيلك ، المقدس بيت أبواب 
لهتعفليما لشيء منحن فكل تعظمه، لمن الانحناء المجود! وأصل الركؤع، بمعنن 

وغيرْلًا•جرير ابن قاله لهوساجد، 
الجودمن لصاحبه أحدهما الملام، عند المتلاقيين فانحناء هدا وعل نلت! 
٢•الني.ر' عن صرح س دنه المحرم، 

وقتادةالحسن، قول هدا ح2؛لايانا، عنا حمل أي! ه حطة وقولوأ ؤ لهم' قتل ثم 
هداأصحاب وكأن ، اقم«رإلا إله ررلا قولوا: أي وغيرْ: عكرمة وقال ،. ومحناءر

حبير،بن سعيد وقال التوحيد. كلمة وهى الخهلايا •ها تحط الش الكلمة اعتبروا القول 

بالاستغفار(.ُأمروا عباس! ابن عن 

ا(يى"اإءاث؛نحآ.

ثمحمي),ِ.,<.
()٦/«١(.٤٢٩٩/١(اظر:■ضرمي)

'م.ه(ان>:شءرميرا/>
ا"(اظر:ذصاسر)ه/آهأ(.

•٣(.• / ما(اظر:شسرامي)ا 
١(. ١٥٦٤،  ٠٦٢اسء)رنم j الطراو وأ-محرجه •٣( •ا/ الطري) تمر اننلر: ٨( 



الممس؛رض اشئ الصوء 

بذلكلهم وصمن والاستغفار، بالتوحيد بالدحول مأمورين فيكونون القولين! وعق 
غيروفعلا لهم، قيل الذي غير قولا فبدلوا -م، الشيهلان فتلاعب حهلاياهم، مغفرة 
عنمنبه بن همام حديث، من أيقا لم ومصحيحه ق البخاري فروى به، أمروا الذي 

وهولوامجدا، الباب، ادخلوا إسرائيل لمي لأقل ه•' اس رسول قال هقال؛ هريرة أبي 
حبةوقالوا! أستاههم، علن يزحفون اليابح فيحلوا فبدلوا خطاياكم، لكم نغفر حطة، 

الماء.من رحنا عليهم اس فأنزل معا، والفعل القول فبدلوا ، عرة® شل 
فالطاعونهذا، وعك . هوالهلاعون زيد! ابن وقال الغضج،، هو العالية! أبو قال 

وعملا.قولا اممع دين بدل لمن بالرصد 

تنمتُِئا لغا —"عترخ رثلك لغا قالع وجد طعاهمّ عق يهنحز لن ينموسى قلئز إِد وؤ 
هوآلذل أنمثتدلوث قال وبصلها وعدمتا وقومها وقثآبها بقلها من آلأرص 
ءاتهم1ِلللةوم،ريت، سالتز ما لمحكم قإن مصرا آهبعلوأ حؤ هو بالدر ادن 

آلئييئايثت نغرويتن بايهمّ ذ'لاف، آممي بنتن بعصؤ ؤباءو ؤآلمن»كغه 
ءامتوأآلدئ0 إن يعتدوث وهكائوأ عصوا ذ'للثاحما آلئنثن ويقتلوث 

صنلحاؤآلئؤهمّآلآخروعمل، بالثب ءامن من ؤآلصثهرأ؛نم ؤآلئصنرئ هادوأ وآلذنمح 
•ققفأ4 هم'"ةردوث ولا حور،علإأم نهزولأ يغذ قلهمأ-مهم 

عليهموأنزل الغمام، عليه ظلل قد البرية ق كانوا أنهم مهم الشيهلان نلاعب ومن 
والقثاء،والبقل، والعدمحن، والبصل، القوم عيثن وذكروا دلك، فملوا والسلوى، المن 

النافعةيالأغدية يصرهم وقله لأنفسهم، اختيارهم سوء من وهدا موسن فسألوه 
القهءموسن لهم قال ولهذا منها، التعدية القليلة الضارة الأغذية واستيدال الملائمة، 

(.٣٠١٥)^))رقمّآءة-آ(وسالم اليخاري )ا(أحرحه 
)أ(اظر:شراينهم)ا/..ا-0ا(.



منأي؛ ه مصرا آنبعلوأ حمج هو يا]ذر ادق هو لمرل ايتجدلوت ؤ
٦[.١ ]القرة: نانتزه ما لخفم يإن ؤ الأمصار 

ومجاورةالأذى، عن وأبعدها هواء، وأطيبها وأوسعها، الأمكنة أفح ق فكانوا 
السلوى،وطعامهمت الغمام، المري1 من يظلهم الذي سقمهم والأقدار، الأنتان 

واحدا،وشرا-رم واحدا، التيه ق إسرائيل بني طعام كان زيد؛ ابن قال( المن. وثرابم؛ 
لوئ،الله؛ يقال، طير، وطعامهم. المن، له. يقال، الماء، من يتزل( عسالآ شراببمم لكن 

هداقفل ومعلوم ،. غيرْأ ولا خز لهم يكن ل! السل، ؤيثربون الطير، الكون 
والأثربة.الأغذية من غيرهما عك والشرابج الغذاء 

الاستبدال،فعللوا الماء، من عيسا عثر اثنا الحجر من لهم يتفجر ذلان٠ ْع ولكنوا 
والغزبالهدى، الضلال، استبدل، بمن ، فكيفذللiح، عك فذموا بكتير، ذللثج هودون بما 

الحالق،بخدمة المخلوق رحيمة ، بالسنة والبدعة بالتوحيد، والسرك يالرسمحاد، 

حوارق الطيبة المساكن ي الهلمت، العيش من بحنله الدار هذْ ق الفاق الكل. والعيش 

لعدمالأئمة عل أمرهم وأشكل ^^١، احتلاما فيهم الناس اخلف، مد المابتة؛ 
المحارئ.س صنم، هم تعاك؛ اتلع رحمه الشافعي فقال، ودينهم، يمن.ُثهم الإحاطة 
الدين،أصل 3، النمارئ يوافقون كانوا فان أمرهم، ق ينفلر موضع؛ ق وهال، 

.٣( "١ / تمره)١ ق الطيرتما -م؛ر ابن احرجه ٢ )١ 
المساكنق اليبح والعيس المخلوق، يخدمة الخالق وخدمة بالبدعت، )والسنة المعتمدةت بالنسخة )٢( 

لأنأنماه؛ ما والصوابت الدار(، هده ق الفاق الكد العيس من بحظه تعاق اقه جوار ق العليثة 
بالرشاد،والغي بالهدى، الضلال ت قيل من قال كما المتروك عك الباء لحول هو اللغة ق الصحح 
كمااليب،، والعيس الخالق، وخدمة المنة، تركوا أمم المراد، بل وال٠مهومت بالتوحيد. والشرك 

أمنتدنيرىؤ سثحانهت فقال هدا، صنيعهم قوم عل الينأ أنكر فقد والوحيد، والرشاد، الهدى، تركوا 
[.٦١الاورعوأذليلأكرهمنيه]اكرهت 



التسترالممحرض اكوء اأ==م 
تكذ\==^==^====^^=^=^=د

أصلل يخالفونم كانوا ؤإن الجزية؛ منهم فتوحل الفرؤع، ل يخالغونبمم ولكنهم 
رالجريةر يدل دينهم عك يقروا ب الدين 

يجوزولا الضاري، من لسوا الأصطخري! سعيد أبو فقال أصحابه ؤ واحتالف
السبعةالكواكب ؤإن ناؤلق، حي الفاللث، إن يهولون! لأمم قال! ديتهم، عك إقرارهم 

فأفتاهفيهم، الفقهاء العبامي باهيه الماهر وامتفتئ ،. الأوثازر عبده حكم ق فهم آلهة، 
•فتركهم عفليما مالأ فيل،لوا بقتلهم، فأمر يقرون، لا أتهم معيد أبو 

بينقوم هم قال! مجاهد عن لين،، عن سفيان، فدكر فيهم، لف الأقوال وأما 
قومالصابئة قال! قتادة عن سيبان، ير نفوق . دين لهم ليس والمجوس اليهود 

رر الملائكة يعبدون 
الملل،أهل من الاسم هدا يلزمه فيمن التأويل أهل واختلف جرير• بن محمد قال 

مدااه عني، الذي وقالوا؛ دينه• همر دين إق دين من حرج من كل يلزم ت بعضهم فقال 
مجاهدعن ليثا، عن سفيان، عن الرزاق، عبد عن ذكر ثم لهم، دين لا قوم الاسم 

لهمأُ،•دين ولا نصارى ولا يهود لموا قوم الصابئون قال! 
توكللا واليهود، الجوس بين الصابئون قال! مجاهد عن حجاج، عن وحكي 
أنهمزعموا الصابئون لعءلاء1 قالت، حرج! ابن وقال نساؤهم^' تؤح ولا ذ؛ايحهم، 

(.٢٦٣-ا()ه/المني)ب/-)ا(اظر: 
الخوي)ا،/أأآ(.)أ(انظر:

الدروانظرت ، ١٠٣اهز رصي ءاس ابن عن ١( ' ٢ ٠ ٨ رنم  ١٢٥/ مصنفه)آ ق الرزاق( عبد أحرجه )٣( 
الخمر)ا/م،ما(.

وعمدة١( • ٥ / )١ ممر ابن وتفسر الطرى)ا/ا'ام-'آم( وتفسر ( ٣٩)م المعاق تفسر اننلر: )٤( 
(.٣٣١القارى)أ/

)0(اظر:تفٍراسري)ا/هاآ(.
(.٣١٩/١)٦(اظر:شٍراسرى)



——^^_لج=
ذلك.ممعنا قد قال! نصارى، ولا يهود ولا بمجوس لسوا 

بجزيرةكانوا الأديان من دين أهل المايثون نيين ابن قال ومسر! ابن وقال 
ولأنيإلأقوللأإلهإلأعمزولاياب لهم ولمن اووصل،قولون:لأإلهإلأاهف، 

قوللني يقولون المشركون كان ذلك أجل فمن هف، العم برسول يرمزا ولر قال• اقٌ، 
يعبدونهم ت قتادة عن يبد.( وقال تبمم. يشبهومم الصابئون هؤلاء I وأصحابه 
طائفةهم دى; العن ّفيان وقال ز الزبورأ ؤيقروون القبلة إك ؤيملون الملائكة 

الكتاب.أهل من 
الإسلامأهل من كالمرتد ليسا، دينه سوى المستحدث الصابئ جرير• ابن وقال 

منه!يقالت صابثا، العرب تسميه غيره آحر إق عليه كان دين من جارج وم دينه؛ عن 
،٠طلع١ إذا فلأن علينا وصبأ طلعت، إذا الجوم صبات ويقالا صبا، يصثأ فلأن مجبأ 

إلالمنقسمة الأمم إحدى وهي والشقي، الميد فيهم كبيرة، أمة الصابئة قلت. 
نوعان:ه الني مبعث قبل الأمم فإن وكافر، مؤمن 

والجوس.الأوثان كعبدة سعين.، فيهم ليس كلهم، أشقياء كفار نؤع 
والصابئة.والنصارى اليهود وهم وشقي، معيد إل منقسمون ونؤع 
هادوأءامنوأ آلذئن إن ؤ فقال: كتابه ق النوعين سبحانه اهوٌ ذكر وقد 

عني•أجرهم يلهم صفكا ؤآل؛ومبمآلآتحروعمل باش ءامن من ذكلهت وآلغضزئ 
المائدة.ق قال وكيلك [ ٦٢ب ئ( هم"ءئزثوت ولا حون—٠عانيم ولا نبيم 
والمجوسوآلغصنزئ وآلعّص هادوا وأئ~؛0 ءامثوأ إزؤدين ؤ الحج: سورة ل وقال 

4ر)ج؛ نيد سء كل عق آش إن آكطمةج يوم ثهز شلا آش إن أنزًفوأ وآلذس 
لالحح:با[ؤ

.٣( ١ ٩ / الطري)١ تمر (انفلر: )١ 
(.٣١-•٣١٨/١)٢(انغلر:■فيراسري)



التمسرعنن اشئ الصوء 
ص^=====^=^========ذ

المجوسمعهم ذكر لأنه الأحر، واليوم اهلع منهم آمن من • ٧٥ها يقل فلم 
شقيإق مشمة منهم وأرح شقيتان، اثنتان متهم أمم" ّت فذكر أشركوا، والذين 

أممأرع ذكرهم ثالأجر؛ منهم الصالح والعمل الإيمان أهل وعد وحيث وسعيد، 
لربالجزاء الوعد آية وق الأمتين، معهم أيحل الأمم بين الفصل آية ففي إلا• لتس 

أمةوهذه والمعيد، والشقي والكافر، المزمن فيهم الصابئين أن فعلم معهم، يدخلهما 
وكانت،مشركون. وصايثة حنفاء، صايثة أنولع! وهم والنصارى، اليهود قبل قديمة 
وعلوم.وتاليم، كتبا ولهم المسيح، قبل هؤلاء مملكة دار حران 

صاحب،الصابئ هلال بن إبراهيم منهم ت كبيرة طائفة منهم بغداد ق وكان 
ولهمفلاسفة، وأكثرهم الملمين، مع رمضان ويصوم دينهم، عل وكان ادلا'، ررالرٌ

القالأُت،أصحانمؤ ذكرها مشهورة مقالأُت، 

اتبعهممن أن وعندهم اتثاعهم. يوجبون ولا الأنبياء يكذبون لا أمم أمرهم وجلة 
فهوبوصاياهم، وعمل فيه فوافقهم إليه دعوا ها يعقله أدرك من وأن ناج، معيد فهو 

ببم.يتقيل. خر ؤإن محل 
صانعاللمعال؛ أن يقرون وهم للنجاة، طريئا تتعين ولا حق، الأنياء دعوة ت فعندهم 

نحنقالوا. أكمجرهم أو منهم كيرا ولكن المصتوءااأت،، ممايلمة عن مترها حكيما ما.؛را 
؛توسهل.إليه التقرب، والواج٢ا الومائهل، بدون حلاله إل الوصول عن عاجزون 

القوىعن المبرئين الجسمانية، المواد عن المهلهرين القا.مين الروحانيين 
عكجبلوا قل بل الزمانية، والتغييرايت، المكانية الحركايت، عن المنزهين الجا.ية، 

الممليس.عق وفهلروا العلهارة، 

وهموحم، إليهم نتهرب، فنحن ررهرس®، الأول معلمنا إليهم أرشدنا ؤإنما قالوا: 

هذا؟كيف أدرى فلا )متهم( ذم الأوق الايات ق يكن لر حيثؤ النظر؛ يلفت، القيم ابن الشيح ذم0 ما ( ١ر 
رج<•

(.٦٣رم/ العلوم وأبجع. ( ٥٢٣ا/ النيلأء)٦ أعلام سير انظر: )٢( 



-s=^^=^=__
عننفوسنا نطهر أن علينا فالواجب الآلهة، ؤإله الأرباب رب عند وشفعاؤنا ألهتنا 

المناسبةتحصل حتن العصبية، القوة علائق عن أحلاقتا ومذب الطبيعية، الشبهات، 
ونمبوعليهم، أحوالنا وتحرض منهم، حاجاتنا نال فحينئذ الروحانيات،، وبين بيننا 

وهذاورازقهم، ورازقنا وحالقهم، خالقنا إق لنا فيشفعون إليهم، أمورنا ع محق 
وذلك،الثهوات،ت دنياتؤ عن تا أنفوفهتام برياصتنا إلا يحصل لا والتهذيم، التهلهير 

والابتهالالتفرع هو والاستمداد الروحانيات،، جهة من بالامتمداد يتم إنما 
والمشروباتؤ.الم3؛لعومات، عن والصيام الزكاة، ؤإيتاء الصلوات،، ؤإقامة بالدعواتح، 

الحربفجزيرة المشركون وأما الروم، بلاد من وكثير حران فأهل الصابئة وأما ا ١
هذهعن تخرج لا الأرض أهل وأديان جاورها، وما الترك وبلاد الهند وبلاد معها 

كلهاالخمسة الأديان وهذه البتة، فيهم يعرف لا الحنفاء ودين الخمسة، الأديان 
للرحمنواحد ت ستة الأديان وغيره! عنهما اقن، رصي عباس ابن قال كما لالشيaلان. 

إنؤ تعاق! قوله ق الفصل آية ق مذكورة الستة الأديان وهذه ٢، للشطازر وحمة 
أثد)ن أنرًءئوأ والذين والمجوس وآلثصرئ وأثثتن هادوأ وآلدس ءا٠ثوأ آلذين 

•[  ١٧]١^: ه ;زج: ثأء-د سء عناكل إزآس سه-زيومآمحمأ يهمبمل؛ 
واختيارا،طوعا الأديان أكثر بعده ولخلفائه له امتجاب رسوله. ائلأ بعثا فلما 

سالمهمن وأما ويقاتله، يحاربه من يقاتل كان ؤإنما الدين، عك محل أحدا يكره ولر 
حين،سبحانه، ربه لأمر امتثالا ديته، ق الدخول عق يكرهه ولر يقاتله فلم وهادنه 
[.٢٥٦]\ؤقو0.' ه آما من آلرئد قديهن آليين ؤا إكرا٥ لا ؤ يقول• 

قالأية هذه نزلت، الدين، عك أحدا تكرهوا لا أي! النهي، معتن ي نفي، وهذا 

هداية.)ا(اا 

صحاتم أمح، وابن  Jifrوابن حمتد بن يصل الرذاق، صد إل ١( ٦ )ا"/ المثور الدر ن، السيوطي ءزاْ )٢( 
ذادْ.



الممسيرعلن النير الصوء 

حاءنلما الإسلام، قيل وتنمروا تبودوا قد أولاد لهم كان الصحابة من رجال 
ذك،عن سبحانه اه فهاهم الدين، عك الأولاد إكرام وأرادوا الأباء أسلم الإسلام 

الإسلامق الدخول يختارون الدين هم يكونوا حى 
يجوزمن نول عك ظاهر وهذا كافر، كل حق ق عمومها عل الأية أن والصحيح 

ليدحلوا أن إما بل الدين، ل الدحول عك يكرهون فلا الكفار، جع من الجزية أحد 
هؤلاءاستثتن ؤإن المدينة، وأهل العراق أهل يقوله كما الجزية يعملوا أن ؤإما الدين، 
الأوثان.عبدة بعض 

منقاتل إنما وأنه قهل، دينه عك أحدا كرْ لر أنه له شين ه، الني سيرة تأمل ومن 
اممعأمره بل عهده؛ ينقض لر هدمه عل مقيئا دام ما يقاتاله فلم هادنه من وأما قاتله، 
لكمأتتقنموأ يما ؤ تعال! قال كما له، استقاموا ما بعهدهم لهم يمي أن تعاك 

فلمادينهم، عك وأقرهم اليهود، صالح المدينة قدم ولما ٧[. تالتوبة; ه لم هاسثقيموأ 
وقتلبعضهم، وأحك بعضهم، عك فمن قاتلهم، بالقتال وبدووه عهده ونقضوا حاربوه 

بقتالههم بدأوا حتن بقتال يبدأهم لر ستين عثر قريشا هادن لما وكدك بعضهم. 
قصدوهكما ذك قل يغزونه هم وكانوا ديارهم، ق غزاهم ذك فعند عهده، ونقضوا 

يقاتلهم•لر عنه ولوانصرفوا لقتاله، جاءوا هم أيصا بدر ؤيوم الخندق، ؤيوم أحد يوم 
دينهق الناس لحل ؤإنما البتة دينه ق الدحول عل أحدا يكره لر ه أنه والمقمودت 

رسولوأنه الهدى، لهم شين لما دعوته ق لحلوا الأرض أهل فأكثر وطوعا، اختيارا 
هالني قال كما أكثرهم، أو اليهودية، دين عك كانوا اليمن أهل فهزلاع حما. اهف 

إليهتدعوهم ما أول فلكن كتاب؛ أهل قوما ستآق ررإك اليمزت إق بعثه لما لمعاذ 

ممرو وأبوداود ١(  ٠٧٢ الظمآن)رنم موارد ول صححه)ا/آه"؛رذم'أا( ق حبان ابن احرجه ( ١ت 
الطبري-ض وانظر: ( ١٨٤١٩رقم  ١٨٦)ا/اعرى ت ق واJيهةي ( ٢٦٨٢
xr\'(rالمثور)٢/•٢(و"ضراينممٍر)١/\\والدر 



الحارثر١،.وذم ادص« إلا إله لا أن شهادة: 
المدينة،يهود من أسلم من وكدك رهبة ولا رغبة غير من الإسلام ق لحلوا ثم 
•• والغازي• المر كتب ق مذكورون سلام، بن اليع عبد غير كتيرون خماعة وهم 

لالهمْ؛بقومب ءاسأتكم ما خذوأ ؤ فقال: والجد، بالعزم أوامره يتلقي غه اش أمر 
سءيأكل وثمصتلأ موعطه _، مقل بن الألواح 1، لهُ ؤْقثذا ؤ ونالا [ ٦٣

أي؛[، ١٢]محريم؛ ألخكشنإبقومه خد يبما ؤ وقال: [ ١٤٥]الأءرافت ي بقوة ءخد.ها 
وفتور.تردد به أمر ما احد كمن لا وعزم. واجتهاد بجد 

)رْئا(حشيثن قردة كونوا لهم همقلنا التبت ي بتكم اعثدوأ الدثن 'فينم لمد وؤ 
ب.رزي(!ا ولئيج؛و؛ وموعظه حلمها وما نديتا ( JOلما ثكلا -يعكلها 

المتن،،أصحاب، نمة من عاليتا ماق الله نمه ما أيقا الأمة باذْ لأعثه من 
تعاق.الله محارم استحلال عق تحيلوا لما قردة مخهم حتن 

الحرام،الفروج واستباحة الحرام، ياكل تعال الله يعصون كانوا أمم ومعلوم 
استحلوالما ولكن البت،. يوم العمل مجرد من إثما أعفلم وذللثج الحرام. والدم 

ومسخواالصبيان، مخادعة وحادعوه بدينه، وتلاعبوا الحيل، بادنن تعاق الله محارم 
أيامكل ق الصيد لهم أباح قد تعال اليع وكان قردة، تعال اقلع مخهم بالاحتيال، دينه 

فيه،الصيد إل تعدوا حنن وجشعهم حرصهم يل.ءهم فلم واحدا، يوما إلا الأسبؤع 
عليهمؤإرّالها المبت، يوم غير ق عنهم الحيتان بإمساك عوقبوا بأن القدر وساعد 

بالقدرعليه يرملها فإنه لمحارمه، تعرض بمن سبحانه الله يفعل وهكذا البن؛،، يوم 

القاريوءمل،ة ٣( ٥ ٨ ، ٢  ٦٣الباري)م/ فتح وانثلرت ١( ٩ لم)رقم وم( ١٤٥٨)رنم الخاري أحرجه ٢ ١ ر 
>ا</ما،(.

)آ(>'ا؛.دارج-بما.
)م(يامإءاثأجآ.



=كل[===^==^=د========±التمسرض النيئ المزة اأًًًسر 

ومنبالكلية، الحرمان من أوح_ا وما الحرص، فعل ما فانغلر يبدأ. بأيها إليه تزدلف 
كله.فاته كله طلبه من فيل: مها 

هألشتت ؤ، متآكم آعثدوأ الدنن ع؛تتم ولمد ؤ قوله ق البصري الحسن مال 
بعدفاسخرجوها الماء، ق أرجووها ثم المست،، ق الحيتان رموا قالت [، ٦٥; ٠٠٢٢١]

عداباوأمحرهمت، عقوبة الدنيا ق أمرعت، أكلة، فاكلوها_واسم_أوحم فهلبخوها ذللئؤ، 
ملمين،قوم دماء من اهف عثل بأعفلم تللثج الحيتان لحوم كانتإ ما واهف لآ-محرة، اق 

إلأكءئللهؤلأءُممحلأء>'<.
سنكما الثهت، يوم الماء ق وقوعي ُسمح اح٠اتر١ يعتن• ا؛ المبت ق رررموها وقوله• 

يومرميها باسروا أتهم يرد ولم الجمعة، عشية فتحوها لم حياصا لها حفروا أمم عترْ 
لامحتحرحوها.دلك علخ اجترءوا لو إذ المبت؛ 

واحتيالا،تأويلا ذلك فعلوا ؤإنما وبموّن، بالتوراة يكفروا ل؛ وهؤلاء شيخنا• قالي 
لأنقردة؛ مسخوا - أعلم واهف - ولهدا الاممداء، حقيقة وحقيقته الاتقاء، ظام ظاهره 
منه،نبه أوصافه من يدكر ما يعفى وق الإنسان، صورة من شبه فيها القرد صورة 

لربحيثؤ ؛<؛ ٧٥١دين المعتدون أولثلئ٠ مخ فلما والحقيقة، الحد ق ل مخالفسؤ وهو 
تثبهقردة اهف مخهم حقيقته؛ دون ظاهره بعض ق ايادين يثبه يما إلا يتمسكوا 
وفاقا.جراء الحقيقة، دون ظاهره يعص ق الإنسان 

أكلمن وهوأعفلم بالباطل، الناس وأموال الريا أكلوا إسرائيل بني أن ذللث، ويقوي 
الحراماستحل من به عونبؤ كما بالمسخ أولئالث، يعام، ولر بعينه، يوم ق الصيد 

بمنزلةفا*رم أعظم، عقوبتهم كانتر جرما أعظم كانوا لما هؤلاء لأن بالحيلة، 

اءلأمح_مآ. ١٧٤)؛(
والدر)ا</ا/ا،-ا،أ<( اتجري تمر وانظر: ( ٣٥٣٢٣رئم ٢ • • )U/ ُصض ق ب أبي ابن أخرجه )٢( 

(.٥٩١المثور)؟/
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وأعمالهمعقيدتم فدت قد بل بالدتب؛ يعترفون ولا يفعلون ما يفعلون المنافمين 

فإنهبتحريمه، عالما المحرم والصيد بالباطل الناس وأموال الربا أكل من بخلاف 
بأنهواعترافه ما يوما وتوبته واستغفاره  ifjiوحنيته بالتحريم اعترافه بمعصيته يقترن 
لمغفرةورجاؤه ه، نقعل وازدراوه المعصية، ذل من قلبه وانكسار عاص، مذنب 

حير،إك بصاحبه يفضى إيمان كله وهذا الخاطثين، المذنبين من ه نفوعد له، ربه 

منأمته قو النبي حذر ولهذا اهللأ، دين نلب عل المحتال المخايع الماكر بخلاف 
بأدنناس محارم فتستحلوا اليهود، ارتكبت ما ترتكبوا لا ١٠فقال! الحيل، ارتكابه 
بأهلها،فعلها الكب الفعلة هذه أو القرية هذه جعل أنه تعاق الاه أحبر وقد • المل" 

للمتقين.وموءذلة حالفها وما يديها بين لما نكالا 

المكربأنولع افؤص محارم استحلال يحذر أن نكاله وحاف اقراز٢ اتقن بمن فحقيق 
الأهوالمن وحديعة مكنا أظهره ما اه من يخلصه لا أنه يعلم وأن والاحتيال، 
فيهوتترادف الجبال، فيه ، فوتنالرحال، فيه ني يوما هلع أن يعلم وأن والأفعال، 
الضمائر،فيه وتهلهر السرائر، فيه وتبك والأوصال، الجوارح فيه وتنهد الأهوال، 

معروثا،والمجهول مكتويا، والمستور علانية، والسر ظاهزا، فيه الباطل ؤيصير 
الربأحكام وتجرى القثور، ق ما ويخرج يبعثر كما الصدور، ؤب ما ؤيثدو ويحصل 

ظواهرعل الدار هذه ق أحكامه حرت كما والنيات، القصود عك هناللث، تحال 
ورسولهلئٌ الصيحة من أصحا-با قلوبإ ؤب بما وجوه تبيض يوم والحركات، الأهوال 
ؤببما وجوه وتود المتعال. للكثير والإحلاص والصدق الثر من فيها وما وكتابه، 

إسادشرم ق كير ابن ونال بطن، ابن إق ( ٥٩٢الممر)مآ/ اور ق اليوطي عزا، 
مشهورونرجاله لثامه العدائي، الخطسا بكر أبو الحاظ وثقه ^ا سلم بن محمد بن واحد جد، 

بمثلاكرطى وبمحح عيه: وزاد ٢(  ٥٨شره)Y/ ق اللكدم هذا كير ابن واعاد الصحح. شرط يق 
٢ّ( ٤ ٤ آ/ داود) أبي سن عك حاشيته ق القيم ابن الممنمه وحسنه مميزا، الإصناد هذا 



الممسيرض اشز الصوء ^^٢ ٦١
=الأيتإد==د=^====^==^==ص

يعلمهنالك ، والاحتيال والمكر والكذب والغش الخديعت من أصحا•٦١ قلوب 
إلايمكرون وما يلعبون، كانوا وبدينهم يخدعون، كانوا هم لأنفأتمم المخادعون 

يشعرون.وما يأنفسهم 

3اوأJتخذJاهزوا قالزأ بمنة ظنحوأ أن ^١^^٢ ^ش 
ننوتيادإذهُ محأ ما لغا رثلكيب؛ن لغا قالوآآذع ;)ت: باشأنأكونأعود 

لناثالوأآذع ■؛3؛ ثومروث ما ^١ ٠٥١٥ذ'للث، تهمك عؤان بكث ءاوصولأ قُ بمنه  ١٣١
:}غث؛وسؤآثظرنرح لوثه، ^ ١٥صفنآء بمنة بما يقولن إدمُ فات لوثها ما يينئتا ردل-ق— 

لمهتدون;ره;أس ثآء زن وإِدا علينا ثثنه أثبمز زن ش لنا،jI ينؤن 3ثلث، لغا دالوأأذع 
Jii  ُذءهاُفالوأشية ي سئمه ثتشأخ^، ذوورآتئيرأ"لأوصولأ بمزةؤُ ي يقون إِذة

وأس٥^١ ءاد'وآنلم ١^١ فتكن وإِد يذ*لورئو1(( وماكادوأ يذتكثونا حئن(لأكي أكن 
ويريطمآلنوف آس يخى كد'للثا ب؛عضآاج آْنرثوْ لملئا ■؛f;: ثكتتون 'كثم ما محيج 

فتوةاواشد ءهئكا-لحجارة د'لك تعد من قلوبكم فكث، ئم ؛( VfjMثعقلون لعلكم ءاينتهّء 
بجافإن آلماءج منه فيحرج تشمي لما ع لأن آلأئهرُ مغه يتمجر لما منآ•لمجاز؛ لأن 
؛'ي.ي1آ يعملون عما بثئفل آس وما آس حئثة من ث|بْل لما 

القتيلنمة من كتابه ق ء اهللأ قصه ما أيقا نبيهم حياة ق  ٢٠٠•تلاعبه من 

يوميعني 4 وجوم ونموي وجوه محص نوم ؤ تعاق؛ توله ل نال منهما اه، رصي ماس ابن فعن )١( 
ابنتفسير انفلرت والفرتة، اليدعة أهل وجوه وتود والجماعة، المنة أهل وجوه تتيُض حين القيامة، 

رنم ٥٢٩)ه/ عنهما اهف رصي عمر ابن عن الفردوس مد ق الديلمي وأحرجه ( ٣٩١/ )ا كشر 
٣٧٩)U/ تايخه j العدائي والخف ( ٧٤)رنم محاص ابن عن نريب، بلفظ واللألتكاتي ( ٨٩٨٦

(.٦٥)ص للميوطي الجة مفتاح وانفلرت ٣( ٩ • ٨ رنم 
)أ(أامإغاثة-بمآ.



—لج|=
القصةمذه ول يعضها، وصربه بقرة بد؛ح أمروا حتن فته، وتدافعوا فتلوه الذي 

أنوإعسالمر•
اهلمرسول نوة أعلام من تبما الإخار أن منها؛ 

العالمين.رب رسول وأنه مؤمن، نبوة عق الدلالة ومنهات 
معادمن حاتمهمت إق أولهم من الرسل عليه اتفقن، ما صحة عك الدلالة ومنهات 

قورهم•من المومح، دقثام الأبدان، 
العدل شيء، كل عك قادر سيء، بكل عالر وأنه المختار، الفاعل إنات ومنها؛ 

العيمثا.عليه يجوز لا حكيم والجور، الظالم عليه يجوز 
زيادةالمتنوءادت،، عباده؛الهلرق عل والح*؛ج والبراهين الأيايتح أنويع إقامة ومنها؛ 

للضال.ؤإنذارا وإءل.ارا المهتدى، داية هق 

إقيبادر بل الأسئلة، وكثرة ؛ااتعنت.،، تعاق اليه أمر مقابلة ينبغي لا أنه ومنهات 
الامتثالإل يبادروا أن عليهم الواجس، كان بقرة ذبحوا أن أمروا لما فإتبمم الامتثال، 

فوله!هوبمنزلة بل إشكال، ولا فيه إحمال لا الأمر فإن اتفقت،، بقرة أي بذبح 
علبالأية احتج من غلط. ولال.للئإ ذللث،، ونحو يوما، وصم مكينا، وأطعم رقبة، اعتق 
مبينةالمنفصل، البيان عن غنية الأية فإن ،، الخطاب١ وقت، عن البيان تأحير جواز 

٠عليهم شدد وشددوا تعنتوا لما ولكن بنفسها، 
أنأمروا حنن القوم أن ؛الو العالية؛ أبي عن الربح، عن جرير، بن جعفر أبو مال 
علشددوا ولكنهم إياها، لكانت، فد؛حوها البقر من بقرة استعرضوا بقرة، يذبحوا 
اذهفعليهما(أآ،.فشدد أنفهم 

فيهالحكمة وجه به المأمور يعلم لا الذي اللم أمر مقابلة يجوز لا أنه ومنها؛ 

(.٨٦اللام)Y/ وسل ٢( ١ ٦ ، ٧٣/ القاري)١ وءملْ ( ١٣٨، ٨٨، ٤ ٧ ٣، • / )١ ^ ٧١فتح اظر: )١( 
١(.• ٩ / )١ ممر ابن وتمر ٣( ٤ ٨ ، ٣٣٨/ الطبري)١ تمر انظر: )٢( 



الممس؛رعش \ذثئإ ء ١؟=^=- 
تارلألا=======^=======ض

أناآرقز آس إِن ؤ سهم؛ لهم قال لما القوم فإن الكمر، من نهمع وذللث، تالإنكار، 
يعلموالر فلما ه هزوا ايتخذثا ؤ ت بقولهم الأمر هذا قابلوا [ ٦٧تالقرْ؛ ه بمرْ 

منوهذا ه هزوا اثتخذئا ؤ قالوا! عنه، سألوه بما الأمر هذا ارباؤل ق الحكمة وجه 
يه،هوالأمر يكن ولر لهم؛ذلل؛،، اه أمر عن أحبرهم فانه ورسوله، باذم جهلهم غاية 

اعوذؤ لهم؛ قال فلما بذللث،، أمره يقابل أن بالرسول امن لخن يجز لر ته الأمر هو ولوكان 
التعنتق أخذوا بذلك، أمره سبحانه ، ٧٥١أن وتيقنوا ه، منآيةاإئرت> ازأكون لأس 

عنثالثة مرة الموال إق رجعوا ذللث، عن أحبروا فلما ولونيا، عينها عن سؤالهم 
يفعلون.يكادوا ولر الامتثال ق توقفوا إس^كال، يبق ولر لهم تعنت، فلما عينها، 

[،٦٧]١^: حنث،لألحيه آقنن ؤ لميهم؛ قولهم وظلهم؛ جهلهم أنح من نم 
ظاهر،وكفر ردة فتلك، البقرة، أمر ق ذلك، قبل بالحق تأت، ب أنك، ؛ ٠٧١^أرادوا فإن 
جهلفذلك، يذبحها. المأمور البقرة تعيين ق التام البيان لنا بثت الأن أنلئ، أرادوا؛ ؤإن 

لإجال لا فإنه ه بمرة ثدفثوأ أن ياثزكم آثه إن ؤ بقوله؛ حمل قد المان فإن ظاهر، 
•مرة أول من بالحق اه رسول جاء فقد المذبوح، ق ولا الفعل، ل ولا الأمر، 

دينهم،عن ارتدوا القوم أن يزعم سلف من بعض كان وقد جرير؛ ين محمد قال 
يكونأن منهم نفي ذك أن وزعم ؤآلصحئث،لأصه، لموس: بقولهم وكفروا 
الأمروليس قال منهم، كفر ذك وأن ذك، قبل البقرة أمر ق بالحق أتاهم المحأو موس 

لموسنقالوا الذي قولهم كان ؤإن يالء؛لاءة؛ذبحها، أذعنوا قد لأنهم عندنا؛ قال كما 
٢.هفواب من وهفوة مهم جهلا 

تز".تحزدوظرT_ أءكانم ننمعون منهم قريق ن ^١ ومد محم يومغوأ ان امتظمعون ٠ ؤ 
حلاؤإذا ءاثا مالوا ءامنوأ آليين لموأ ؤإذا أم؛ نعلمورت.> وهم عملوه ما تعد من 

:ا(انغلر:تمرمي)؛/اهم.



أيلابه-ءعند ليحاجوكم عايمحم آس يتح يما أغذيوثبمم إو بعضهم 
المئون ا ومنيم أ)ق؛؛ يعلمون وما ممروت ما يعلم آس ان يعلمون اولا إوث؛ا ثعقلون 

^محونأصش-ايامحآملؤج؛املإمحمح يظنون إثُ هم قإن يعنموثsآجبjلأأمايى 
طنننث 3ؤيرآثهم قبيلا نتئا بهِء يتثثوأ أؤ عند مق هذا ننورة تإ 

مج•;ث> يكسون مما لهم وويلح 
يريقن ك ومد لمح؛ يوبنوأ ان اقمملمعون ٠ ؤ ت الطريقين أصحاب ق تعاق ،قال 

[.٧٥]القرة: ب يعلنون وهم عملوه ما تعد من وز"-ءئزدونمُ دفن؛إآش سمعون ن1هإو 
إوهم وإِن ^نوثنمآمحثب]لأأماف لا اميون '^3؛rT^ اكاف؛ الطريق أهل ل قال ثم 

[.٧٨]القرة: ر)جااه يظنون 
يحلمبل به؛ وجاء قاله الرسول أن يعلم لا ما يصنفون الذين المصنفين ق قال ثم 

هذايقولون قم يايدم-»إ آلكثنب نكثتون للذنن نلآ نو ؤ الأية. ت يخلافه جاء سول ٠٢١١أن 
وقداليهود، علماء سلكها الش المذمومة الطريق فهذه [، ٧٩]القرة: ٩ آلثي عد مز 

مأحذأمتي ُ'لتأحغان المدوق! الصادق لقول تحقيما الأمة هذه من أشباههم سنكها 
نلكمكان من منن آخر: لفغل وق اؤ بلراع٠ل وذراعا بمر يذا نلها الأمم 

يحتجلثلأ ؤيكتمونه، اممع كلام يحرفون الأشباه هؤلاء من وكثير ، بالقذةاارحاووالقذة 
أهوائهم.خلاف ق عليهم به 

وأئمةوالتابعين أصحابه وكلام ه اهف رسول كلام فيها التي الأثار كتس، يغل فتارة 

ب.)ا(آأممخصراسمض 

فتحوانظر: ( ١٧٣ ٩ )رنم نرب بلففل والخاري ( ٤٦)رنم الة ل المروري ضر بن محمد احرحه )٢( 
•م-ا•م(وشرحالووى)أا/هاأآ(.• ; ١٣ازري)

(٤٩١)هم()إ/ )آ/ مير0 ق كشر ابن وصححه وصححه، ( ٨٤٤٨رقم  ٥١٦)؛/الحاكم احرجه ( ١٢)
(• ٢٨)(/ والأثر الحديث غرب ل والهاية ٢( ٩ ٥ )ه/ ااقا>ير نمى وانظر: 



الممسيرعش المقتر الصوء 
ص=^======^^=^=====خ

كماعنده وجدها أو كتبها من عاقب وربما أعدمها، وريما إظهارها، من ؤيمغ السنة، 
القرآنوتفسير البوية الأحاديث، تبالغ من يمغ هؤلاء من وكثير عياثا. منهم شاهدناه 

مدحها،ق ونحوهم والمعتزلة الجهمية تفامسر حاءيت، إذا حتن والأحبار، بالأثار 
فيها.التحقيق إن وءالت 

وتأولوهبالتحريم،، عليه مهلوا وكتمانه والمنة الكتاب من متعه يمكنهم ب وما 
وأصحابههو امملأ رصول عك مكذوبة موصوعة اثار عل يعتمدون لم تاؤيله، غير عك 

نواعدؤيضعون به ؤيحتجون اس، عند من هدا فيقولوزت وبمءهم، لأهوائهم موافقة 
الدين•عك شيء أصر وهي الدين، أصل ويسمومات اخترعوها وآراء ابتدعوما 

_l،la£c_-يدا 1ش محذ ش ثندود؟ آئازإلأائاثا ون'ضثئا قالوا وؤ 
يه-،حئطت وا سيئة كسب من بمنٍب ؛ ٠٨)} ثعلمورشبم% لا ما آللي عل تمواون ام عهد٥ر 

وغملوأءامثوأ 'ئ ح؛لنون فيها هب حءلثئهُ 
نيمنشق احدثا ؤإد وا حنإدورنن فتها هم آلبمه اصحنمث، اوليلثف آلصنبحنت 
ذؤوواوأكنسئن وآيص آلمرف وذي إحنايا ويالؤ'لديد، آس اك محيون إ'-مآءيوالا 

وأشرنمفم' ظة ي َتؤوثز تأ آلزْثزة ؤ،'اتوا آاهثازةَ وأفنوأ سا وقا-ي 
منأنمنزكم نحرحون ولا دمآم مذكون لأ ييننأيب أحدئا ؤإِد معرضورث>;ج؛: 

قريمايتحرجون دمتلوثأشمحإ هنولأ؛ أنم قم وأئزيئيدون؛;دآ ألرزم قم ديركم 
يهدشدوهم أنرئ ياقوكم ؤون ؤآلعدو'ن بالإثم عتيم ثطنهرون ديرهم من مدكم 

ننخزآة قنا بنص نضآمحتب،وءوث إحزا"ثهأأظنون عتطخ؛ محزم 
يندو0إكأشدآوعداد_،ونومآلقيننة قآلخوةآليتا خزى إثُ منضم يسلذ'بمئ 

محمم،•"قلا إلأبفن؛ آشموأآلحتوه اولنإاثؤمس ;}آ؛ ثنملون عمّا يعتقل آثم وما 
لألزنلمنوعدهِء ؤ3مئا آيجت مومى ءاسا _ i3يغصمون))ث؛; هم ولا آليان، عيم 



يوئلا ثن\ رسول جاءكم ا أثةلن-يروحآثدي ؤءاي
ه،؛'( v* )ر ثذتلودتا> وزيما بم كذ لفريقا ن؛كثرم ا مسكم يا 

ممزإلأمحث1ثننونآشمحلمسمذلك رارمن 
•٨[.لاوقرْ: ه ٠؛ ن دظمون> لا ما آئي عل تقولون ام عهدْت فلزفلزآس عهدا آثي 

واحدمن بد لا أمرين ين المطالبة لهده وترديد دعواهم، يتصحيح لهم ءهلاوت4 فهذا 
إلاآلغاز ينشئا لن ؤ ؛^ ٠٠١قوفإن الأحر، نوت، فلزم أحدهما؛ يطلان تمن وتد منهما، 

علمبلا ائلأ عق قولا يكون أن فإما بالوحي، إلا يعلم لا غيي، عن حبر ه معدودة أياما 
وهداالخبر، إق عهده وعهد اس من وحي إق متندا يكون أن ؤإما كاذبا، فيكون 
فولهذللث، ومن تعاق• اس عك كاذب، قائله كاذبا، حبرا يكون أن فتعين قطعا، متم، 
قمديركم من اذهسآكم نحرجون ولا بمآء'كم دسف،كون لا ميثنذ،كم احدثا ؤإذ ؤ ت تعال 

مننيكم يريما ومحرحون انمسكم ثمتلوينح هنولأ؛ انئم قم واثويئندون!؛ئ: ايرزم 
خرموهد شدوهم انرئ ناتوكم ؤإِن وآلعدو'ن يالإقم عتمم ظهرون بيرج-م 

[.٨٠، ٨٤بتعضألأم،ومحمزوث إحزاحهإُأكؤنون ظنطأ 
الأن اليثاقت عليهم أحد قد كان فانه الكتاب،؛ أهل عك بما احتج اس من حجة فهادْ 

فهدمالأسر، من بعصا بعفهم يفدي وأن دياره، عن يجليه ولا بعصا، بعضهم يقتل 
منوأحرجه بعثا، بعضهم فقتل ؛الثالث،؛ وأحيوا عهدين، منها حالفوا عهود ثلاثة 

العملأن الأسارى فاديتم قد كنتم فإن بدللث،، أمرهم الله لأن أسراهم، قادوا ثم دياره، 
عنبماكم ند واه، ديارهم، من وأحرجتموهم بعصا، بعضكم قتلتم فلمأ بفدائهم، أمركم 
يعصتكفرون فكيف، بجميعه، الأحد عليكم يوحبإ الكتاب، يعص والأحد ذللث،؟ 

ألينتاتخزى ذ'للئإبفلم؛٩ مزيمعن حزاث قنا ؤ ببعض؟ وتؤمنون الكتاب 

)ا('أإ؛دانعجإ.



التسمرعاذن الير الصوء *؟=^=^ِ 

.[ ٨٥]lJ_،: ثعتالوزب عما بعنفل وماT_ اب  JbJTاشذ إل يردون آلقتنمة ويوم 
قمريماآسفربم انفسآكم بوئ لأ بنا نسود ءكم جا اقمحنا ؤ ت تعاق قوله ذلك ومن 

والفقهاءالطار تسميه الذي هو فهذا [، ٨٧: ٠٠٨١١]ت0وئإوزتنه وقريقا "^؛^ ١٤'
والتنحكمالتشهي سوى ادعيت ما عل لك حجة لا I لصاحبه أحدهم فيقول والتتحكم، 

مواهلما موافئا القول كان ؤإن ورددته، دفعته تشتنهيه لا ما حاءك فان الباحلل، 
حالم،ما فترد وأحزنه، قبلته تريده ما موافقة أو تعفلمه من تقاليد من إما ت وتشتهيه 

الللخصم، مفحم،ان قبله والذي الاحتجاج وهذا هواك، وافق ما وتقيل هواك، 
والتزامبجميعه، الأخذ يوجب، الكتاب، ببعض الأخذ فإن البتة؛ عليهما له حواي، 
لوإذ لالثءوارإ؛ تابعة الشراغ تكون أن يجوز ولا حميعها، التزام يوجب شرائعه بعض 

أحدكل شهوة وكانت، عنه، يخي ما الْلإع ي لكان والشهوة للهوى تابعا الثؤع كان 
ولواثبع^لحقاذوآءفإلمسلم،أشننويتوآلآزضنوسفهيِدهلهءؤ شرعا وهواه 

[.٧١]المؤمنون؛ 

.ى ؛(  AA jJيؤمنون ما قمليلأ بكمرهم اش لع،م تل ، غلنقلوبثا قالوا وؤ 
.غلتي قلونا ؤ قولهم• معنن ي احتلف قد 

ماعنلثؤ تفهم لا بالها فما والعلم، للحكمة أوعية قلوبنا المعنن• ٠لائقةت فقالمت، 
غلاقط.*م غلق، فيكون هلءا وعك إليك؟ تحتاج لا أو به أتت 

وعكتقول؛ ما تفهم ولا تفقه لا قلوبنا المعنئ! أن رين! المقأكثر قول والصحيح 
كماأغلفج فهو غلاف ق شيء كل عبيدة! أبو وقال وحمر. كأحمر أغلفح حمع فهو هذا 

عباسابن قال . مختون غير ، أغلفورجل أغلف—،، وقوس أغلف، سئم، يقال! 

.٢( • • ص الصحاح) مختار اظر' )٢( 



ماتفقه ولا نص فلا أوعية، ي فهي غثاوة، قلوبنا عك ت ومجاهد وقتادة 
ؤآتلوتا ؤ كمولهمت القرآن ق نظاتره لتكرر الأية معنن ل الصواب هو وهدا 
١[• ١ ه ( J_f^ غطآ؛ ق كادئأعسبم ؤ وقوله >،[، : clai]أْ؛كئؤه 

ذلك.ونفلادر 

لهوليس البتة، عليه يدل ما اللففل ق فليس للحكمة؛ أوعية هي ةالت من قول وأما 
بالعالمه نفالإنسان مدح ق اللففل هدا مثل يقال ولا عليه، يحمل نفلير لقرآن ال 

المومننوقلوب غلاف، قلبي القائلت قول الاستعمال ل وجدتم فأين والحكمة، 
يلزمفلا والرديء، للجيد وعاء يكون قد والغلاف للعلم؟ أوعية أي• غلف العالمين 

حدا.ظاهر وهاوا والحكمة، العلم داحله يكون أن غلانا؛ القلب كون من 
القولعق وأما معناه. ما قويتموه الذي القول هن>ا عق ببل فالإصراب قيل؛ فإن 
عليها.مهلثؤع بل والحكمة، للعلم محلا قلوبكم ليست، ففناهرأي1 الآحر 

الهلريقلهم يفتح لر انتع بأن احتجوا وهوأتيم الفلهور، غاية ق الإضراب وجه قيل؛ 
فكيفتفقهه، فلا غالمر، ق داحلة قلوحم جعل بل ومعرفته الرسول به جاء ما فهم إق 

عدمق معدورون فهم غلف، ق حلمت، قلوثبمم أن ادعوا وكأنهم الحجة؟ عليه به تقوم 
الأيةوق [، ١٥٥بم5مرهاأب<لالا،; بزأئعآستيا ز وقال: اه، فأكد-بمم الإيمان، 
عنوالإبعاد الهلع أن سبحانه فأحثر [ ٨٨لاوقرْ: ه باممرهم آس لعتيم نل ؤ ت الأحرى 

الإيمان؛عل وآثروه سهم، لأنفاختاروه الذي بكفرهم كان إنما وقفله؛ توفيقه 
نمتفقه؛ ولا نص لا غلما قلوببمم نخلمحا لر والعض،■ واللعنة• يالملع عليه فعاقبهم 
عليهاعاقثناهم آعمالأ بوا اكتبل يفقهونه، ولا يفهمونه؛ لا وهم بالإيمان نأمرهم 
عليها.والختم القلوب عل يالعلع 

(.١:١٢٤/١(انئلر;شتراينهم)



التمسرض انئيز ا؟=ِ 
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علينثفتحوث تل من ثوأ وة معهم عغدآش من جاءهمكتثب لما وؤ 
أنئإه.أهلج-ُتن• عل بمأ ^قفوي\ ■منوأ ثا خآءهم هلم، 

جيرامميحاربون كانوا فإمم بمحمد، تكذيبهم ق اليهود عك أحرى حجة هذه 
لهمفيفتح ظهوره، قبل ه بالني عليهم ؤيستنصرون الجاهلية، ل العرب من 

نبوتهوجحد به فامتفتاحهم نبوته، وجحدوا به كفروا ه الني ظهر فلما ؤيتمرون، 
كانؤإن محالا، نبوته جحد كان نبي لأنه به استفتاحهم كان فان يجتمعان، لا مما 

حمابه استفتاحهم كان فان باطلا، به استفتاحهم كان حما يزعمون كما نبوته جحد 
المما وهذا باطل، به فاستفتاحهم باطلا يمولون كما نبوته كانت ؤإن حق، فنبوته 

عديدة؛صور عك تقريرها ؤيمكن البتة، عنه لأعدائه جواب 
الإقرارعليكم فتعين به، ظهوره؛استفتاحكم قبل بنبوته أقررتم قد يمال؛ أن منها؛ 

ظهوره>بعد يها 
استناداظهوره قبل بنبوته منكم إقرار وذلائ< به، تتفتحون كنتم يمال(؛ أن الثانية؛ 

بارؤية؛معاينا المعلوم وصار ثاهدنموه فلما بظهوره؛ العالم من عندكم ما إق 
كاستتاحين به ؤآمنتم المعرفة كمال عند يه فكفرتم أوق، يكون حينئذ به فالتمديق 

تناقفىفأي وجوده، تحفق عند به وكفرتم وحوله، تقدير عك به فامتتم تكمل، لر غينا 
،هذا؟!أمن أبلغ وعناد 

،؟٦١وكفر جحد وتكذيبه بنبوته، ؤإقرار تصديق به الاستفتاح يقال أن التاسعة؛ 
ولابد،للكفر مستلزم ، ١٦؟والجحد والتكذيب الواحد الرجل والتصديق؛رسالة والإيمان 

هونبي،من نبوة جحد ؤإما بني، ليس من بنبوة التصديق إما الأمرين• أحد يستلزم فإنه 
الكافرين.اهنوعك فلعنه ولابد، بالكفر أنفسكم عك أقررتم وقد فهوكفر، وأيهماكان 

بالاعترافج،المؤاحذة المقدمات استسلأف بهلريقة الاستدلال تقرير العاشرة؛ 

)ا(؛؛؛بالائع-بم؛.
٠)ج( ٠ يالأصل هرجود وهر الثامنة، إل الثالثة من الشخ اختصرناكلام )٢( 



م——^^رجا=
إيمانبه الاستفتاح أليس لر، فيقولوزت به؟ تتفتحون كنتم ألتم لهم• فيقال 

وحودْتبل به نومنون كتم من ظهور أفليس فيقال؛ بذلك. الاعتراف من فلابد به؟ 
اقلعلأعداء وليس الصرج، العناد أو الاعتراف من فلابد به؟ الإيمان عليكم موجبا 

هن>اليس ولكن حق، كله هن.ا قالوات أن محوي البتة، اعتراض الوجوم هذه عك 
الصفاتفإن والعناد؛ الهت، أعفلم من وهغ.ا يه، تفح ن كنا بالذي الموجود 

يكونأن فإنكار لعلمه، العلوم مهلايةة عندهم كاست، ما طابقت، فيه الي والعلامات 
للماؤ تعاق؛ نال ولهذا يعرفه؛ والقلب، باللسان له ؤإنكارا للحق جحدا يكون هوإنما 

ه.ءز٠آقكؤريرنv ظعئةآش يهِء ًكمروأ عرفوأ ما جآءهم 
جاءململإ1بسسموولما ؤ تعاق؛ قوله كلها والقريراُتا الوجوم ءذْ عن فآغتن 

ماثاJما كعنوأ آلذئن عل نتثفتحوث ثبنا من }؛١^١ معهم لما ة مصي آش 
قإبرازها يمكن الحق والمائة ه آلكنفريت عل آش فلعئه يه-ء عكهموأ عرفوأ 

شانوهذا صحيحة، ظهرت أبرزت وصورة أفرغت، قالب، أى وق المتعددة، الصورة 
دلهوالحم.ال. واليان، الصحة غاية ق ظهرت أبرزتما صورة أي ل القرآن براهين مواد 

المؤمنين.عباده عل بالهل*ى المال 

٣^؛^؛تماّدةلما جا"ءبكبسسمآش ولما ؤ الأية؛ هن.ه ق تحاك نوله وتأمل 
جاءما طابق بما الثاق الرسول مجيء وهو صدقه، عل عقلينا برهائا تحته تجد كيف، 

يتلقهلر بأنه له ؤإقرارهم أعدائه وشهادة زمانما تباعد مع ؤيصدته، الأول الرسول به 
عنهأحذ من أو نبي، إلا -يا يخبر لا أنه يحلمون يمتحنونه؛أشياء كانوا ولهذا بشر، من 

الهلعنإل المثيل أءداؤ٠ لوجد ذللثج؛ ولوكان البتة، أحد عن يأحذ لر أنه يحلمون وهم 
بشرعن مأحودا، به جاء ما لوكان أن الممكن من إذ به، جاء ما يمثل ولخارصوْ عليه، 

يهّجاء ما فيعارصوا نفليره، أوعن مللئ، عن يأحد.وهم أن 
ولامواطأة غير من الأول الرسول به أحبر لما به جاء ما م3لا؛قة أن والمقصود؛ 

مجعا.الرسولين صدق عك ^ ٠١٥دليل عنه، أحذ ممن ولا منه تلقي، دلا نشاعر 
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شهادته،ق صادق أنه به يقطع يما فيها فيخبر ينهادة رجل يشهد أن هذا ونظتر 
يتواطأول؛ يالأول يجتمع لر أحرى يلاد من آخر فيجيء شبهة، إليه يتطرق لا صدئا 
أحدعن تلقاها ولا يه يجتمع لآ يآنه القهي ح محواء المهالة تلك يتطير فيحبر معه، 

انه-بما يقطع يأدلة اقترن إذا ذكيف، الإخبار، تجرد إذا صدفه؛ ل يكمي فهذا به، اجتمع 
الثاقيصدق العلم ق فيكفي الأول،، يخبر اهترنت، التي الأدلة من أعظم صادق، 
البراهينمن اقترن؛اكال إذا ، فأكيفالأول،؟ يه يثر إذا فكيف، الأولى لخبر خبره مطايقة 
أعلم.واهف مها، وأقوى اقترن؛الأول، ما نفلير صدقه؟ عق الدالة 

دصليِءمن آممت يثزل ١^٠ بعثا آس انزل بمآ يهكمنوأ ان اذصمهلم به1 آشموأ سم.ا ث# 

ينياولكن اشتباها، ولا شكا كفرهم يكن ل؛ عتهمات اس رصي عباس ابن قالي 
رسولحآءهم ولما ؤ ذللئ،ت يعد قال لم إمحماعيل، ولد ق النبوة صارلتا حيحإ منهم، 

وزآءآش ْكشنا آلكممن، اوثوأ آلذئن س يريق نثد معهم بما مصية آش ند عص 
البْن هذا فعلهم ل بمههم فلما [ ١٠١لاJقرة: م يعلموث:جت لا ظهورهم؛لأيهم 

عصاكمن خاطبت إذا تقول يعلم، لا من كفعل علم عن نثذوه أتمم عك دل يعلم؛ 
القولينأحد عل ومنه إياك، بمهتي تطم ب كأنلث، أو فحلت،، ما تعلم ب كانلث، عمدات 

ينعكربجأدمّ يعم-تإآس يعرقون \و»لإئ;ن7'; عليلئ،آمع قإئما ثولوأ قإن ؤ •' تعاق قوله 
[.٨٣، ٨٢ؤأْفرعآمحنوثمحلاص 

هؤمحمد أمر أن يعرفون فقال! الزجاج واختارْ ئؤ، محمدا يعنن يتم،• القال 
٢.القوور لهذا يشهد الأية وأول ذللث،، ينكرون ثم حق، 

را.مفتاح ٩ ١ )١( 
(.0Aالمب)آ\/\ jUاننلر:)٢( 



خمحة

وكلهماللام، عليهما ؤيحئ زكريا شان ل منهم كان ما حم•' تلاهمه ومن 
لمنالوْ. ما منهم فنالوا وجنودهما، ومتجاؤيبا بختنمر، عاليهم اه سلهل حنن لهما، 

اسرمول أته يعلمون وهم بالعظائم، وأمه ورميه المح شأن ل منهم كان ما 
ذلك،،من تعاق اهف فصانه وصلبه، قتله وراموا وعنادا، بغتا به فكفروا إليهم، تعاق 

رسولأنه يظنون وهم شبهه، علل والصلب، القتل فأوقعوا منهم• دٌلهرْ إلثه، ورفعه 
حكمكلهم وألزمهم تدمير، أعظم عليهم ودمر منهم، تعاق اهف فانتقم عيسنه؛ اهف 

بمحمدبتكذيبهم الكفر حكم معهم النصارى ألزم كما بالمسيح• بتكل*يبهم الكفر 
وسلم.وآله عليه تعاق اليع صك 

أنإل ونقص مقال ق به وكفرهم بالمسح تكذيبهم يعد اليهود أمر يزل ول؛ 
فلموملكهم، عزهم وملهم ممزق، كل ومزقهم أمتا، الأرض ق تعال اه، قطعهم 

وسالم،وآله عليه تعال ، ٧٥١صك محمدا تعال ، ٧٥١بينا أن إل مللث، ذللث، بحد لهم يمم 
الوصغارا ذلا وألزمهم اكومير، غاية ودمرهم غضبه، عليهم فأتم وكذبوه، به فكفروا 

الأرضويهلهر شأكهم، فيستأصل ماء، المن المح أحوه ينزل أن إل عنهم يرفع 
الصلببا.عباد ومن منهم، 

آممهيئرل ان نعتا آئه انزل بمآ ئ،ًفمروأ ان انقلمهم يهِء آسموأ بنتما ؤ تعال؛ قال 
زقفغرسممابلهأمنعباده-، مننشا، عق منمحلهِء 

بسببجالثاقت والغضب، بالمسح، كفرهم بب، يالأول؛ فالغضب، [. ٩٠]القرة؛ ؟٠ 
عليهما.وصلامه  ٥٧٥١صلوات يمحمد كفرهم 

وزآ؛هُؤنكهموث عتغا مالوةصبمآاذزن آس بما"أوو ^١ ٧٠يولهم إدا ف۶ 
٠إن'تمتم منيبل، ءل-ثأئمتلوزأساءآش مل معهم لنا وهوآلحقضندا 
)ا(ا<ا'آإءانث-بم'آ.

المعتن.لتمام أستاها وقد ما( بدون) متهم( كان م )٢( 
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فإذئو"ىلأيجيالأ(هلإآلهنسبم؛طوأنتمظنلموث؛ت جاءًفم 3^ 
UjU*"فاثوأ بقومؤآنمعو1 ائينحكم ئ مآ خذوأ آلْلوز دو3طلم وزلعثا ميئق5لم احدئا 

إنإينئمحإ يي! ي1صًفم يمنا ض آلعجل؛طفوجزج ئلوبهم ؤ، واقربدأ وعصيئا 
آلغاّيدون نن لصه غ آس عند الآخرْ آليان لخفن! ، ]ن؛IjLش :إ3: ئوميعق كند 

عبموآلت ايب:إم ئدمت بما ابدا ئئمتوْ قلن ;"(؛ صندفيؤك ْفنم إن آلمؤت يتمغوأ 
أخدهميود أننكوا عق'ةةذ}ذيةآق-'و؛ آثّفيا ؤلتجنبمأحرصس> ِث؛ بااظبأ0 
بصيريماوآلت يعمر ان آلعداب من ث هوبمزحزحي وما الماستة لويعمر 

يدنيقنتن بما مصدقا ظ؛لث،يإشم عل ئزله'- هإذهُ لجميدل عدوا منكارنت> ش !؛ت؛! 
•٠ ]ت وهدى 

■عليتااذزلا يما ئومن قالوأ آس أذزلا يما ءامغوأ لهم بل قإدا ؤ تعاق• قوله 
قننمن أسيآءآس ئمظون فلم ش معهم بما مصيما وهوآلحق ؤزأءْ'■ بنا ويكمروت 

لمااليهود وبين قو الرسول بين مناظرة حكاية هذ0 [ ٩١لاومرْ: ه موميهت, كئم إن 
ه،عليثا انزل يما ئومن ؤ يالوات بأن فاجابوه ه، آلله انزل يمآ ءامنوأ ؤ لهم' قال 

الحجةعليهم ففلهرت غيره، دون عليتا بالمنرل نومن أن التخصيتس ثيدا ومرادهم 
وهموآلحد،4ووآءُْ ؤوثكمروثبما تعاون توله علهما دل وجهين، من هذا بقولهم 

أنعليكم وحي، فقد حق؛ لأنه عليكم أنزل بما آمنتم قد يتم إن قال• الأية• آحر إل 
كانأين به الإيمان الحق وحكم معكم، لما مصدق حق لأنه محمد، به حاء بما تؤمنوا 

الصراح.أوالكفر ■معا بالحقين الإيمان فلزمكم كان؛ من ومع 
لماأتيم وهي؛ حدا، بديعة نكتة وهوآلحقإاا وداءُْ ينا ويكمرورت> ؤ وقوله• وق 
الحقيتعوا لر فإدا حق، أنه لأجل عليهم أنزل بما يكنإيمانبمم ل( ض وهو به كفروا 

بدائعجأ.)ا(م؛ا



حقأته عليهم بالمنزل لوآمنوا لأمم ه؛ محمد به جاء فيما ولا عليهم، أنزل فيما 
عليهمالشهادة هده؛ صمن ففي الإيمان، من حقه المحق وأععلوا الثاق، بالمحق لأمتوا 
فآمنالحق فرق من كل ق المحكم وهكذا بالثاف؛ ولا الأول بالحق يؤمتوا لر !ان»م 

الأنبياءببعض آمن وكمن يعفى، وكفر الكتاب يعص آمن كمن يعضه، وكفر يعضه 
بالمحمح•يؤمن حتن به كفر بما إيمانه ينفعه إ بعض؛ وكفر 

الأوامرآيات ويقبل وأحبارها، الصفات آيات يرد من تفريق التفريق هذا ونظير 
الشبهةكانت، فإن يعفى، وكفر الرسالة يعفى آمن لأنه ينفعه لا ذللن، فإن والنواهي؛ 

ردلن عرضت، الص فالشبهة له؛ نافحة غير الأنبياء يعفى كفر لمن عرضت الش 
منفشبهة له عذرا هذه كانت ؤإن نافعة، تكون لا أن قوأوق الني يه جاء ما بعضى 
ومنالأنبياء، يجمع يؤمن حتن مؤمنا يكون لا أنه وكما مثلها، الأيياء بعضى كذب 

يؤمنحتن مؤمنا يكون لا فكذللث، بجميعهم؛ كفر كمن فهو الأيياء من بمي كفر 
هذافتأمل كله. به كفر فهوكمن بعضه ورد يعضه آمن فإذا الرسول، يه جاء ما بجميع 

الإيمانيدعي من أكثر أن للتج بمين ُلوائفهم، اختلاف عك الناس به واعتر الموضع 
باس.إلا قوة ولا حول ولا الإيمان، س بريء 

هموسمتن إزمحئم قتل من آش ئمظوزأنيآء قلم ؤ ت قوله النقغى س الثاق الوجه 
 ;^[.٩١]١

بعثواالذين وبالأيياء إليكم أنزل بما متون نؤ أنكم زعمتم إن أنكم النقض• ووجه 
بماآمنتم فلا يقهم ومل. حم الإيمان إليكم أنزل وفيم فل، من قتلتموهم فلم فيكم 
مننقتل لر بانا الجواب؛ منهم توير كانه ثم ه؟ محمد عل أنزل بما ولا إليكم، أنزل 

فدمؤمن بأن متهم؛ الباطل الجواب هذا تقدير عل فأجيبوا به، نكذب ولر نبوته ثبتتا 
عنكم،غيبته بعد العجل عبدتم نم نبوته، صحة ق معه ريب لا وما بالبينات جاءكم 

فقال؛صدئه، عك البراهين وقيام مؤمن نبوة علمتم وقد به، وكفرتم باه وأمركتم 
؟1<ظألموت وأنتم نعدأِء من آلعجل آقدثم ثم بالست موّى ءًْفم جا ولقد ٠ ؤ 



الممسيرئن \ذشو الضوء ،ء^=^م 
=ول\===^^===^=^^====^خ

لخصومهم.الأنبياء ومناظرات والبراهين الحجج تكون فهكذا [، ٩٢\\ؤقوة.' 
دونمن حالصه عدألؤ ^Jئار^لآءمة لخفت؛ كائن إن ئنآ ؤ ت تعاق قوله ذلك، ومن 

العم،أجماء نحن يقولون! كانوا [ ٩٤]اوقرْ; ه صدض ْىم إن قتمئوأألموث ألئامير 
ثممدة، العجل عبد من منا يعذب ؤإنما الناس، دون من خالصة الأخرة الءار ولنا 

لنالمار إن قولهم: عن وتعال شارك فاجابمم له، همادتبمم مدة وذللث، المار من يخرج 
تحالالعق عند لهم يكون أن بين الأمر: وتميم معدودة، أياما إلا هم نم

إللهم سبيل ولا يحلمون، لا بما عليه قالوه قد يكونوا أن وبين إليهم، ءها.0 عهد 
تقدم.وقد الماق فتعين العهد، ادعاء 
ًفيمإن آلموث يتنغوأ ؤ بقوله: لهم الأخرة خلوص دعواهم عن أحا-رم ثم 

علمإذا لاسيما أبيه، لقاء يكره لا والابن حبيبه، لقاء يكرم لا الحبيب لأن 4 صدض 
يحبلر فحيث وأبيه، حبيبه لقاء إليه سيء أحب بل به؛ مختصة ومثوبته كرامته أن 

دعواه.ق مبطل قوله ق فهوكاذب ولريتمنه ذلك 
ئلواحكؤُْ نمحناتننؤأأممي ؤ قولهم: عليهم ردا المائدة سورة ق قوله هن.ا ونفلير 

يعدبلا والح؛يب، ابنه، يعذب لا الأب أن يعني: [ ١٨لالمائدْت ه يذ.دوبمكم ، 5o_jؤب 
وجواب.بوال نقررها نحن لها، ينتبه من قل جدا لهليفة نكتة وههنا • حبيبه 

إذاحبيبه يهجر قد والحبيب أذنبا، إذا ولده يؤدب قد الأب أن معلوم قيل• فإن 
يكره.ما بعض منه رأى 

^ابين الفرق لعلّت، ب ؛ذ)ويم يعد ؤب ؤ قوله: المائل أيها لوتاملت قيل: 
للمحبة،المناق الغضب لمرة بالانب المعديب فإن والمأديب، الهجران وبين المعديب 

سالعد.اب، عليها يستوجبون ذنوب هناك يكن لر زعموا كما قائمة المحبة فلوكانت، 
ؤيحربونويأاتعثل.وتام يتثحوثهم علمهم أعدائهم وتلهل وختارير، هرية المخ 

(.٢٧٦اكوير)مآ/ضسي)آ/هآا(وضاينهم)أ/0'أ(م 



مح_—=
أنومعلوم باينه، الأب ولا بحبيبه هذا يفعل لا فالمحب ذر١ريهم، بون ؤيمتعثداتم 

واستكبارهااهف عق وعتوها إجرامها فرط بعد إلا بأمة هذا يفعل لا الرحيم الرحمن 
غضبهمن ارتكبوا لما أحبوه فلو أحبابه؛ كونبم يناق وذللن، وعبادته، طاعته عن 

شيء،فالتأدبب، يعذبمم. ولر لأدبمم أحجهم ولو ذلك، لهم أوجب ما وسخهله 
للعقوبةوالتعذم، والإصلاح، والرحمة التهذيب به يراد والتأديب شيء، والتعذيب 

لون.وهذا لون فهذا القباح، عك والجراء 
معالخنافرة مقام ق أنه وهي• ه، للنبي باهرة معجزة النافرة هذه صمن وق 

أممجزما •حرا وهويخبرهم وتكذيبه، عداوته عك الناس أحرص هم الذين الخصوم 
اردإك طريئا لوجدوا يتمنونه أمم نفوسهم من علوا ولو أبدا، الموت يتمنوا لن 

بمامحرفتهم الموت تمني س منعهم ؤإنما فوله، صحة وعلموا وغلوا ذلوا بل علته، 
وعداومملهم وفتلهم بالأنبياء بكفرهم الأليم والعذاب الخزي من اس• عند لهم 

اقلعهو.رسول 

نتمناْ.فنحن فقالوا؛ كاذبين! كانوا ؤإن التمني أظهروا فهلا مل؛ فان 
فلوحمتمنيه عن حبس تعاق اقلع أن وهي؛ أحرى، معجزة أيصا وهذا ؛ ٠٠٢

بااندا يتمنوه ولن ؤ لقوله؛ تمحييما ألسنتهم به تنهلق ولر قلوحم، ترده فلم وألسنتهم، 
معروف.كلام للناس فيها الأية هذه ةلت،ت [. ٩٥تالقرْإ 

وأحبرالموت، تمني إك ودعاهم اليهود، ما أعجز قق، للي معجزة إما قالوا• 
إلابواطنهم عل الاطلاع يمكن لا إذ نبوته، أعلام س علم وهن>ا أبدآ، يتمنونه لا أمم 

أيدا.بتمنيه ألسنتهم اذلع ينْلق ولر الغيما، باحبار 
دونس حالمة اقلع، عند الأحرة الدار لهم أن اليهود؛ العتر لما طائفة؛ وقالتر 

كنتمإن وقال؛ دعواهم، ق اهلع كلءحم كرامته، وأهل وأحثاوْ أبماوه وأمم الناس، 
حبيبه.لقاء يتمتن الحسب، فإن النعيم، دار الجنة إل لتمحالوا الموت؛ فتمنوا محالفين 

الحائلةوالذنوب الأوزار من أيديهم قدستتا يما أيدا يتمنونه لا أمم سبحانه• أحمر لم 



الممسمعلن المسر الصوء ١؟=^. 
=اكلا=====دس^دد====ط

ِكٍُءِا [,٩٥قوئمخه]\مق: ينا فقاوتؤؤونيتننؤهأباو1 قالوه، ما وين ينهم 
وأنممالماهلة، آية حض من هذه _ت وغيره إسحاق بن محمد - متهم طاتفة وقالت 

وينه،ينهم يحكم أمر إق دعاهم الحق! وكتموا عيائا، الهدى ودفعوا عاندوا، لما 
المويتؤ،فتمنوا ودعاء، سؤال وااالتمتياآ المفتري، الكاذب عق يدعويالمويتف وهوأن 
المفتري.الكاذب المبطل عل به وادعوا 

القولينأصحاب قاله كما خاصة، لأنفكم تمتوه الراد! فليس هدا وعل 
وبرهانالحجة إقامة ق أبع وهلءا لالخطل، وتمتوه بالويتج ادعوا معناه! بل الأولين• 
محقينكتم إن أيقا، أنتم فتمنوه بقولهم! اس رسول يعارصوا أن من وأسلم الصدق، 

معارصته،عل شيء أحرصن كانوا وكرامته، اليع ثواب عل لتقدموا الجنة، أهل أنكم 
لعارصوه؛٠ثاله.أولئلئ، ذكره ما منه فلوفهموا 
به،ؤيدعو حاله، وسدة وبلائه، لضره الخويت، يتمتن منهم كثيرا نشاهد فإنا وأيقا 

منولمر ولا أبدا، يكون لا هدا فإن الكاذبة، الفرقة عل يه والدعاء تمنيه بخلاف وهذا 
بهوكفرهم وصدقه، نبوته بصحة لحلمهم وذلاائ، البتة؛ ه الٌك، حياة ؤا منهم أحد 

الذيهو القول وهذا الكاذبون، هم أ~ام لعلمهم أبدا، يتمنوه فلا وبغيا، حدا 
كتابه.من أراد بما اعلم واس نختاره، 

بنمحمد عن مجاهد، بن عل، عن محمد، بن عل وأخرنا سعد: ابن ،نال ر
هوبيتااه رسول أتن قال: هريرة أبي عن مملح، بن اه همد موك سالر عن إسحاق، 

بهفخلا صوؤيا، بن اليع عيد فقالوا! أءالخكما١، إلل ءاحرجوا فقال! ، المدراس 
واللوى،المن من وأمحلعمهم عليهم، اهف أنعم وبما بدينه فناشهده قو، اه، رسول 

)ا(؛هساي4.

كتبهم.درامة صاحب المدراس؛  ١٧٢٢^آية علن كمه مدرامها فوضع  ١٠الزازلأت اليهودي حديث ومنه )٢( 
الذيالتيت فهو المدراس® أتن ؛احش الآحرت الحديث وأما المبالغة. أبنية من ومجفعال ومفعل 

١(. ١٣)x/ الأثير لأبن الحديث غريب ق النهاية انغلر؛ المكان. ق غريب ومفعال فيه. يدرسون 



——لجا=
ماليعرفون القوم ؤإن نعم، اللهم قال- اه®؟ رمول أف راأتعلم الغمام؛ من وظللهم 
يمنعك®فإ قال؛ حيوك، ولكن التوراة، ق لمين ونعتلث، صفتك وأن أعرف، 
فأملمؤيالموا، يتبعوك أن عن قومي، حلاف أكره قال؛ أنت،،،؟ 

حدثناعثمان؛ بن سهل حدتنا الرازي؛ أبويحين حدثنا الأصبهاق؛ أبوالشخ وقال 
عتلاليهود اق كنت الخطابء بن عمر قال قال. العيي عن داود، عن هر، مبن عل 

يافقالوا؛ للتوراة، القرآن وموافقة للقرآن التوراة موافقة من فأعجب التوراة، دراستهم 
كتابمحييق من لأءج_ا أجيء إنما قلت،ت مثانا، لأنك منلث، إلينا أحب أحد ما عمر 

صاحبلث،،هدا فقالوا؛ ه، اليع رسول مث إذ يوم ذايت، عندهم أنا فييتا بعصا، يعفه الله 
سيدهم؛فقال ،؟ ٧٥١رسول أنه أتعلمون الكتاب من عليكم أنزل وما اهيه أنشدكم فقلت)،؛ 

قلت،؛اس، رسول أنه نحلم إنا فقال• فاحبره، سيدنا أسثت، فقالوا؛ فاحيروه، الله نشدكم قد 
منعدوا لنا إن قالوا؛ تتيحوْ؟! لر لم اييه رسول أنه تعلمون كنتم إن أهلككم فاق 

وسلمتاوالغلغلة، الفذلاظة ملك وهو جبريل عدونا الملائكة، من وسلما الملائكه 
سلميعادى أن لجبريل يحل ما أشهد فإق قال؛؛،؛ واللين. الرأفة مللث، وهو ميكائيل 

فاستقبلنيقصت؛، م عدوه، يسال؛ أن ولا جبريل، ّلم يعادى أن لميكائيل ولا ميكائيل، 
لجميلعدوا سكادتل ُؤ فتلا؛ قبل®؟ علي نزلتن، آيات، أهرئلث، ررألأ فقال؛ ،؛،^ ٥١رسول 

حش1تإما بالحق ؛عثلئ، والذي فقلت،؛ الأية. [ ٩٧د،وكيإذنآشب عل دإ0،د 
حجرمن اليه دين ق أشد رأيتني فلقد عمرإ قال اليهود، بقول لأحثرك إلا 

الجاهلية،ل قومي آلهة عن رغست، قال؛ ة عثبن عمرو حديث، من نعيم أبو وذكر 
منرجلا فلقيت، تنفع، ولا تفر لا وهي الحجارة يعبدون الباطل، عك أما وءرفت١ 

jx)دمشق مدية دارخ عساكرق وابن ١( ٦ ٤ / )١ الطبقات معدل ابن أحرجه )١( 
.( ٨٨/ ١ ) الصفوة صفة وانفلرت 
(و١ظر:١٤٦٨دثم 0٠أمحار\ب')٦ا^^-ق شة وش  itrrب)\اي اتجري )٢(أحرجه 
(.١٣٢/١ممر)ابن شير 



الأسيرظن الئشز ^۶ ٥١١

آلهةعن ؤيرغب مكة من رحل يخرج الدين؟ أفضل عن فسألته الكتاب، أهل 
Iفاصال آتيها مكة إلا هم ل يكن فلم فاتبعه، به سمعت فإذا الدين، بأفضل ياق قومه، 

فاسألهم،الركبان، واعترض أهل، إق فانصرف لا، I فيقولون حبر؟ فيها حدث هل 
ةاوت،ثمكة، من قال! جثته؟ أين من ت فقالت، راك_،، ُي مر إذ لقاعد فاق لا، فيقولون! 

هالت،:غيرها، إق ودعا قومه، آلهة عن رهمبا رحل نعم فال؛ فيها؟ حدث حديث، هل 
فاسلمت،وحشت، راحلتي، فشدديت، أريد، الذي صاحبي 

منحير من علهفم يئرل أن آمحكثن ولا آلكتب منأهل كمروأ آلذث يود ا مؤ 
منئتسح ما ٠ آلعهبِز)ي(( ذوآلمتنل وآس من؛_L"^ برحمته^ وبمئز 

ثنلمألم مديرأ)قأ؛ تيِء كل عق آس أن ثظم ألم مثلهآ فير ر-اري أونسها ءايؤ 
تجم.ولا مزود لطم وما تللث،آصوتوآلازض أرتآسلهُ 

آلخفمزيالإ-ممنننتدل ومن قتل من موسى س؟ل ر'ولمحإكما يتظوأ ان تريدون ام 
إيسكمبمد من قد سؤاءآلشبٍله لأ مص 

يايحى وآصعحوأ هاعموأ لهمآنحى ث؛؛ن ما بمد من أنعجهمر عند من حني١ ^١^١ 
•4 يره ين س,ث ًْفل عل آس إن آسبأمررْ-ء 

فينبغيحلاقه؛ ألمت، ؤإنبما النفوس، تألفه لر مما حدا متغربا الحكم كان إذا 
ذكرهفتأمل يديه، بين والمقدمة عليه كالدليل به مزذئا يكون ما قبله يوؤلئ أن للمفش 
الذيالمن وبلوغه المبيثة، عصر اتصرام بعد منه الولد ؤإحراج زكريا قصة مثحانه 

غيرس وولادته المسيح قمة يدي بين مقدمة قصته فذكر العادة، ق لمثله فيه يولد لا 

مدية-ارخ ل صام وابن ( ٨٦٣رنم -١٣ ٣٠)Y/ اكامض مند j مبَ، بمل اممران أحرجه )١( 
(.٥٢الممهيد)أ/ وانظر: ٢(  ١٧الكرى)؛/ الطقات ق صعد وابن ( ٢٦٢; ٤٦دمشق)

أءلأم:ح١٦٣.٤)٢(



مهلعادة لهما يولد لا كيرين ثيخض بين من بولد آنت لما النفوس فإن أب، 
أب.غير من ولد بولاية التصديق عليها 

 sإبانه،وغير وقته غير ل رزئها مريم موافاة المح، قصة قبل سبحانه ذكر وكدلالث
إبانه.غير ق كان ؤإن الولد لهلاو_، وحركها زكريا نفس ف؛ع الذي هدا 

سبحانهومحيأ كيف حدا، النفوس عل ثديية كانت، لما القبااة نح قصة وتأمل 
موءكا'ت،تعدة قبلها 

التح.ذكر ٠^^٠ 
أومثله.المنسوخ س بخير يأق أنه ومنهات 
صالحوعلمه قدرته فعموم عليم؛ شيء يكل وأنه قدير، شيء كل عك أنه ومنها! 

للأول.صالئا كان كما الثان، الأم، لهدا 
بلمّمحا، علن، ملهم !، ٢٠اعترض كما رسوله، عك الاعتراض تحذيرهم ومنها! 

والانقياد.بالتسليم أمرهم 
أنيودون فإنبمم شبههم، تتحفهم لا وأن اليهود، إلن( بالإصغاء تحذيرهم ومنها! 

الحق•لهم تين ما يعد من كفارا يردوهم 
الوجهبإسلام مو ؤإنما بالتنصر، ولا بالتهود ليس الجنة لحول أن إحثاره ومنها! 

أمره.متابعة مع هلع والنية والعمل والقصاد 
فانهتعاق، وجهه فثم وجهه المصالي وق حيتا وأنه سعته، عن سبحانه إحباره ومنها! 

لرالأول القبلة ق أتر.م يتوهمون فلا والعلمية، الن.اتية الإحاطتين! فذكر عليم، واسع 
تعال.وجهه فثم توجهوا حشا بل الثانية، ق ولا وتعال تبارك وجهه متقبلين يكونوا 

أمربل وغيرهم، الكتاب أهل س الكفار أهواء ١^٤ عن ه نبيه حذر أنه. ومنها! 
وحده.يقلوحم فيتقبلونه إليه أوحي ما وأمته هو يتح أن 

وأمرعنها، يرغسا من وسمه وملته، بانيه وعفلمة الحرام، بيته عفلمة ذكر أنه ومنها! 
صمتهق ما مع التحويل، يدي بين تومحلتة هذا وكل وملته، وبانيه بالثيتؤ فنوه ؛اتباعها، 
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نية.الوالطالب الجليلة القاصد من 

يكونأن ذلك ناقضن الخيار، العدل الونعل الأمة وأتم الأمة، هدْ فضل ذكر ثم 
كذللث،،وكتاتهم وخيارهم، عليهم وسلامه اذة، صلوايت، الأنبياء أوسهل ه، نثيهم 

قوقدرا شرعا الناسية فنلهرت كيلك، سقبلوتيا الش وقبلتهم كيلك، ودينهم 
الزكيةللقول وتجلت، الباهرة، حكمته وفلهرت والقدرية، الأمحرية تعاق أحكامه 

وتعاق.تارك بنورربها الختنرة 

يولف،لر الذي الغريب، الحكم يدي بين يذكر أن حدير الفتي أن والممصود 
التوفيق.وباهلع يديه، بين توطئة وتكون عاليه، وتدل به، تونس مقدماُتج 

وخيانتهموعداوتيم المسن للم١^٠^ أهل غش عك الدالة الأيايته ياق مق 
أمورولاهم أو والاهم أو أعزهم لن تعاق الرب ومعاداة لهم، السوء وتمسهم 

يردان آثث/ين ولا آلكممس، أهل بن كمروأ آلذلث. يود ما ؤ ت تعال ئال المسلمين. 
أهليقشرنت ود ؤ تعاق؛ وقال ]١^: i ومحفم حئربن بن عنكم 
[١٠٩ت البقرة ت ه ادشيء|نى عند بن حسدا إيم1نكمكمارا بعد بن يردويكم لو الكممِا 

إثند بقيم نثع حى آلغصترئ ولا غطدآليود ثزص ولن ؤ لرسوله: تعاق وقال 
ماللئ،مزأشمنمنآوءالمِ جاءك ويناتٍعنااهوآ،همتندآلذى هدىآثههوآلدى 

[.١٢٠ونيولأضتج:؛ث;;هتامحة: 
يمثلدم، آلنوبتيثن دون آلكنبرم،أمحا~ءبن بمخذالموبخون ثُ ؤ تحاك؛ وقال 

ؤإوأليتيءدزًفلمأسضثُ ذ'للث،محر،بثآشق_؛إلأأنثمموأبتهزئ 
[,٢٨ت عمران ]آل آلممبمخرأ)ث؛؛ه 

را.أحكام )ا(حمآ'ا 
المطففين.صورة ل والغبطة والمائة الحد ق البحث عند شاكلها وما الآ؛ة، هذه عك البحث اي )٢( 

الفالق.ج.صورة ل أيصا تحاك— اش شاء إن 



ودواحنالا يالوت5لم لا نندوت5لم يطائه ثتخذوأ لا آثزثن؛امنوأ ئئايا ؤ تعاق؛ وقال 
الآيأتت5لم سا قد امحفم صدووهب تحفى ؤما اقو'هيب من بد>تآونعصآء قد عيم نا 
[.١١٨صوان;زآل ٩ لس يعقلون كيم إن 

أنقيريدون آلئثله آلكتبيشمون من تجبما اوئوأ إل نر ألم ؤ وقال 
.[ ٤ ٥ ، ٤ ٤ ]الماء: ه إئي)مبمم؛ وكما ؤثا يالثي وكهمب باعدآلإكم اعلم وأس دضزأآلشل;)م؛ 

بالجبنيؤمنون آلخكثب من ثصنتا أوثوأ ءيت إل ر ألم ؤ تعاق؛ وقال 
اوون؟لفمينسءلأن|آ ءامنوا' مزآلدئن أهدئ للذينكمروأوآلئعوتويقولون 

٠ا ٥ ٢ ، ٥١اء; ]الته ن !ءم نصيراد له يد قنن آس يلعن ومن آس لعمم 
عداكالم بان يجئ\ونضؤبكوأ ؤ الأليم! بالعياب، والاهم لمن مبشرا تعاق وقال 

آنعزْهت؛ عند أيتتعوث \ذثؤخم'ح دون من آثكفرسأرلآت يتحدون آثذين ل;ثو:ا أJنا 
ا.١١r٩،١٢/سساق;؛4]اى،;٨'

آلنوميتزجدون من اؤلياء آلكنغرين Jتخدوأ لأ آلذين؛انوأ ثنايا ؤ تعال: وقال 
[.١٤٤]المسا،; ه مسا سانمنما لثي -محعلوا' ان اتريدون 
JعصبلمأوJثآةأؤلئآء وآشنترئ دقخدوا'آو؛إود لا ءامغوا ٠يناياآلنين ؤ تعانىإ وقال 

قرى^ممآشإنإ)|ا؛ لا أش إن ممم ءإدذُ مدكم ومزيتوثم بمص 
لمئحبا ياق أن أس قعتى دآيرة ثمبميسا أن فمي يمولون فمم مرصدنثرعوت> قلوبهم 

ءامغوأآليين ويمولت ثنيبمن:زن، أتميمم ؤآ مآأنموأ عق قتصجحوأ عنده-، أوأمبومن 
قأصنحوأاعمثله_م ، Lia->^ك5لمج إ.بم اي>من؛وم خهد بآئي ١ننموأ آلذين اهتؤلآ، 

اه،مه[.خسرينه]اسة;

منولعثا مروا دينخر آنحدوأ آلذين ثثخدوأ لأ ءامغوأ آثذين ينايا ؤ تعاق• وقال 
ؤإذاأم؛ موبيئن محم إن آس واتموأ اؤليآء وآدممار مبمحّ من آقكثد.نا اوتوا' 

,[ ٥٨، ٥٧]الماممة; ننقلوزب كياهزنخرب 
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شزلدنت ما ثشنر ْفهموأج ألدين يثولوث بهز ًفثترا ثرظ ؤ تحاك؛ وقال 
وآمرباش يومغويتن ولويفايوأ ؤق، حنلدون ٥-^ غتهزظرألعداب أس سخط ان انشيم 
[.٨٨١، ٠ ]المائدة; دأسقورئه اؤليآء ماأ-محدوهم إليه ومآأننل 
يزضوت5م٠^٤^ ولا إلا يافأ ئرموأ لأ عتطم ئفلهروأ ًقنزؤإن ؤ تعادت وقال 

فصدوأظيلأ قمغا بئايأتآش ؤ|؛اأئموأ فبفوث قلوبهزوأيفرهم وثأف بألويهم 
همؤأوك؟ك ذئه زلا إلا مؤبن 1، يرمون لا وج هفاثوأيعملون ما نآء إ؛م عن 

٠[ ١ ٠ ]التوبة;٨- ه معثدوينح ال 

أسثحئواإن أؤليآء وإِخو'ت5م ءانآءكم يتخذوا لا ءامغوأ آلذنر2ن يثانا ؤ تعادت وقال 
٢٣.]

آسحآد من يذالأونت وألئؤمّآ'لآتم باش يوما هد و ُؤ تعادت وقال 
[.٢٢]المجادلة:اوعشيزيأؤ< اوإحوئهز اواتنآءهب ءاناءهب ولوهقاy\' ُ ورسوله 

مهبولا نذكم هم ما عليم قوتا ثولوأ ثرإلألذين الم. ٠ ُؤ تعال؛ وقال 
كانوأما سأء إمهز شديدا عدابا ثب أش اعد وج يعلمون وهب ألكدت عل ؤهلفون 
٠[ ١ ٥ ، ١ ٤ ]المجادلة؛ آوءب يعملون 

إلتؤمظموث أؤلئآء وعدوكم عدوى ثقخدوأ لا ءامغوأ ألدين ني ؤ تعال؛ وقال 
كانتقد ّ. ؤّ I قوله إل .ه .. ألئسوو من،آلحفي"عئرحون ءكم جا بما كمروأ زقي بالمودة 

ثعتدونوبما بناكم زأ برء إة قالوأإقوبأنم إل معهُ إبرهين. |ا حنثة أنوه محب 
يآشتومنوأ حى أبدا ؤأل؛عصاء آلعد١ؤة وس5لم بينثا وبئا محن كهمثا أش دون بن 

ا-أ[.ؤحدُْه]الممتحنة: 

مئ,فلج\' قد عتهز أس محب قؤما  i3^jلا ءامثوأ ألدين ينايا ؤ تعال؛ وقال 
[.١٣ساخبآصوره]المتحنة: 



[.٢٨]التوبة; ه جس آلمتيكوثن> إئنا ءامزأ ألبأرآتح ينايها ؤ ت تعاق وقال 
لموكمؤإذا بالكتبم، ويونون شوم ولا محوم اولأ؛ ه-ناذتم ؤ تعاق؛ وقال 

علمآس إ0 موتوأ ش سآمحطج الاثاثل عوكم عصوأ حنوأ ؤإذا ءاثا مالوأ 
تصموأو]ن بها يفرحوأ سيمة تصبكم ؤإن توهم حثة تمنسنكم إن إ ّ الصدورزز٠ بدات 
.[ ١ ٢ • ، ١ ١ ٩ عمران; ]آل ه محيط بمْاورك بما آس إن نيئا كيدهم بمرْكم لا وثمموأ 

خهليثةولا إيم ُمليهم ليس أتم يعتقدون أتم الكتاب، أهل عن بحانه أنمر وقد 
ثامتهإن من آلكتب اهل ومن ٠ ؤ ت تعاق فقال أموالهم، وأحد المساإمين يانة خل 

مابماعته دمت ما إلا إليك يوله-، لا بدينار ئامنه إن من ومغهر إليلث، يودِْء بيطار 
وهمآلكدب آلدب عل ويمولوث سبيلآ آلأيقن ق عتئا ليس قالوأ بائهم ذ'للئ، 

•[ ٧٥]آلعمران; يعنمولت.)ث(!اه 
كفاية.هدا بعض وق كثيرة، هدا ق والايات 

تعاقحكم وقد توليهم، من نوعا توليتهم كانت، الولاية شقيقة التولية كانت، ولما 
فلاالبراءة، تناق والولاية منهم، بالراءة إلا الإيمان يتم ولا منهم، فإنه تولاهم من بأن 

أبدا.الكافر معاداة تجامع فلا صاإة، والولاية أبدا، والولاية البراءة تجتمع 
وأعداءالفرنج ومكاسثهم الكتاب، النصارى بخيانة الإسلام ملوك علم ولو 

الإمكان،بجهد ذلك، ق وسعيهم وأهله، الإسلام يستاصالوا أن وتمنهم الإسلام، 
دولتهل كان )الصالح( المللئه وهدا الأعمال، وتقليدهم تقريبهم عن ذلك، لشاهم 

منه،أمكن المباشرين ل يكن ولر دخان، بن الفضائل أبا الدولة محاصر يمن نصراق 
الصحف،ق ومثالبه الدين، وجه ق وبثرة الإسلام، عين ق قداء المدكور وكان 

أسلمنصراق لرحل وقع أنه أمرء من بلغ حتن مذكورة، مخلدة ومخازيه مطورة، 
بأخبارالفرنج يكاتب، يزل ولم الإسلامية، الملة من وروجه النصرانية، دين إق برئه 
برسلمعمورا ه مجلوكان أحوالها، وتفاصيل الدولة وأمر وأعمالهم لمين الم
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الأدراولهم ؤيحمل عنده، مقضية وحواتجهم لديه، مكرمون وهم والتماري، المرتج 
ردخلوا ؤإدا لهم، يؤذن لا الباب عك محجوبون لمين الموأكابر والضيافامت،؛ 

ذلك،عق فلامه الكتاب أكابر يعص به فاحتنمع الكلام، ق ولا التحية ق يتمنوا 
يسير،إلا ذلك، عل يمفى فالم تمردا، إلا ذلك، يرده فلم صنعه، عانة سوء من وحيره 

ألفوالعلماء، والقضاة الكتاب من الناس أكابر )الصالح( مجلس ق اجتمع حتن 
قلسانه فسهل المارى، مخازي ذكر إق يه أفضن أمر عن الجماعت بعض السالهلان 

إنكلامه! حالة س وقال والأخلاق، الأفعال من عاليه هم ما بحمى وذكر ذلكج، 
ثلاثة،الواحد يجعلون لأمم الحقيقة، عل يدرونه ولا الحساب يعرفون لا النصارى 

هيلثة هالمت، T_ إن قالوأ ءكمن1لذين لفد ؤ يقول! تعاق واس واحدا، والثلاثة 
واحد،إله القدس، وروح والابن الأب بم دينهم• وعقد أمانتهم وأول [، ٧٣لالاممةت 

له!قصيدة ق وقال الشعراء، بعض المعنن هذا فأخل 
لة ثلاثتعالن الورئ رب حد الوا جعل من الحساب يدرى كيم، 

ؤيكوناعتقاده، أصل ق فعل كما السالهلان معاملة ق يفعل أن تأمن كيف، نال• نم 
دينارا،اللهنان إل دفع دنانير ثلاثة استخرج وكلما أمانة؟ الصارى أكثر هن>ا ْع 

وديانه؟قربة ذللا، وهويعتقد ولاسيما اتتين، لنمه وأخي 
دمجه!فاريق خيانتته، ونلهريتج يهلنته، بالنصراق كيت، أن واتفق القوم، وانصرف، 

اليمنى!عمارة يمول وفيه عدمه، وجوده عل وسلط 

بالمرقن مدئ يته لوجهه جثتإذا ان لحن لأبل ن
رفالزخوره مل ا مأصعان، ا وأنهولدنيا اللن، كفتب 

قم،والأمالقيس ا قفين به وأنولذل الا قف
وانتفا آناهم خلاحلق فورى اليال مدهر الكا ملك

ْشرفجن ومزم العتيقفل• ماؤلر نن مديوان اللكا خلالي 

قائاله.عك أثق !ر )١( 



^م^_=__^و=
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ولاتضعفوابطض وحى رق وامر واكتنوالحر وحصل ب فاك
واحل—فوابتهل وصلب رئ، قم درهلي صح ا موقل وابك 

والمصحفالإنجيل علن تمضي أن مل ن مة الفرصنم واغت

هاتوأمل اماييمم - تمح اوئصنزئ هودا مزكأن زلا أنجغه ندحل لن قالوا' وؤ 
أجرم'-دلثُ محبس وهو بأب وجهه'■ أتلم من بق صنديث:;ت؛: ًضتز إن برهثًفم 

س,ثعل لستآمحثرئ وقالتآدهود هم'محزدون;نث'ا ولا حوراءل1ُلم ولا ربه-ء عند 
الآلذين قال كد'لك آلكممب يظون وهم _، عز وت-تآمحود وقاJتTكزئ 

ومزأظنمإ ه فيه'■كلمون فيماكائوأ القيمة نوم سهم داسء5لم فوليمء مثل يعلمون 
أنلهم كان ما حرابهاج ل وسش أنمةُ ٥^١ يدكن أن أئي نتححد ثغ مثن 

ؤ؛أبه عظم عذاب الأجرة ل ولهز جزى آلذيا ل لهم إلا ندحلوقا 
■ه يع'هررصا' ؤ آس إيحث آئي وجه قم تولوا قاتئما لأقرب آثئرق 

منهما،كان من إلا الجة يدخل لن أنه الaلاJفتين: من واحدة كل دعوى هدم ، ر
كانمن إلا يدخلها لا المارى: وهاك هودأ، كان من إلا يدخلها لا اليهودت فقالتا 

المن،ووضوح اللبس أهن مع وأوجزه، اختمار أبلغ الكلام فاختصر نصراسا. 
إنبرهثئعيم هاتوأ محل ؤ فقالت الدعوى، صحة عك بالبرهان تعال اس فهلالثهم 
بلادعوى العن فمن بالدليل، موال من المهو وهن.ا ه صنيض محكثز 

فقهوشاعر ثقة مؤرخ المني، الحكمي نيدان بن عل بن عمارة إق وتب المرح، بحر من الأبتايت، هدْ )١( 
ومدحهممحدمم يآقام قإكرامه، وبالغوا القاطمون إليه فأحسن الفاطمي الفاتن إق مصر إق ف،؛ أديب، 

أعنانمن سبعة ْع واتفق عمارة فرناهم المصرين الديار الدين صلاح الملطان ومالك، دولتهم، دالت، محن 
• ٥٥٦٩ستة بالقاهرة وصلبهم عليهم فقبض بمم فعلم الدين، بصلاح الفتلئ، عك المصريين 
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يقولمن الأية برذْ ويحتج ادعيت، فيما صادقا كنت إن برهانك هات له! يقال دليل 
الثبت،.يلزم كما الدليل، النال بلزوم 

القاليان،دون الشرعيات ق يلزمه ثالثها مذاهب،، ثلاثة ذك ق وحكوا 
ادعوابل الجرد؛ الض بدليل طالبهم لر -ساق اهة لأن يصح، لا بالأية واستدلالهم 

بالدليلفهلولبوا يدحلها، لن غيرهم وأن الجتة هم لحولهم إثبات مضمونهات دعوى 
يلزمهالدعوى هده وصاحب، والإثبات، النفي من الركبة الل.عوه هدْ عل الدال 

الجرد.النفي ق الخلاف ؤإنما الناس، باتفاق الدليل 
•٨[ه معدودة اياما ألغاوإلا ثمثتا لن زفالوأ ؤ تعاق؛ بقوله هزلاع استدل ولو 

النفي.إل توجهت إنما فيه الل.ءوى لكن والإثبات، للنفي، متضمنا كونه ح اقريج لكان 
يالتعديك،اعترافهم عليهم ينكر فلم الأيام، _، يعد نعل>ربف لا أنا الكلام! ومقصود 

إنقلنات قلدك محص، نفي وذك بعدها، يعذبون لا أنهم دعواهم بل الأيام؛ _، 
الأية.هال.ْ من أقرب، حا الاستدلال 

نوعان؛التفؤب أن دليل؟ عليه هل الناق؛ مسألة ي فالتحقيق وبعد 
الإباحة،نفى كمن الدليل، فيه الاو، يلزم فهدا المنفي، صد لإثبات مستلزم نؤع؛ 

دليل،من ولابد أصدائها من صد ثبوت يستلزم نفيها لأن قهلعا؛ بالدليل يْلالبا فانه 
بالعيم،والفوز الجنة لحول يستلزم المحدودة الأيام بحد بالنار التعديك، نفي وكدك 

دلأبدله٠>،دلثل•
قعبادة أو ثرمحل أو العقود س عقد صحة كنفي ثبويا؛ يستلزم لا نفي الثاف؛ النؤع 

لريه العلم نفن إن فالافي العمليات، ق الأشياء من ما شيء إمكان ونفي الشرعيات، 
دليل.س له فلابد الأمر نفس ق ، متتقأنه وادعئ ه نفالعلوم نفن ؤإن دليل، يلزمه 

فليسوالسنة، الكتاب، ق ورد حيث، حلاله حل الري، وجه الخامس! ،المثال 
طاتفة!فقالت، هدا، ق التجوز جهة ق المههللون! واحتلم، حقيقته، عق بل بمجاز 

.->؛_Y الصواعق مختمر ١ ٧ ٤ )١( 



س___^_رج-
•ربم ويريدون الأعك، ربه ابتغاء إلا ريك، ؤيقن ؛ والفيض زائد، الوجه لفظ 

لاحتلموا ؤإن أولثاك قول وهذا الذات، بمعتن الوجه منهم؛ أحرى فرقة وقالت، 
٠عته التعيير 

يرادالذي لأن قالوات تنملاع مخالوئا هؤلاء فجعله وجزاره، ثوابه فرقة! وقالت، 
أهلها.من يجعلنا أن من العفليم ائلأ يوجه نعوذ أقوال، وهذه الثواب، هو 

قولق قال أنه المرسى، بثر قول حكن وقد الدارمى، سعيد بن عثمان قال 
عليهاس يقبل أن يحتمل I عليه؛وجههاا اصق أقل يملي العيد قام ررإذا البي 

ربمثإهوحة ويش ؤ ت فقوله الثواب، من للمصل أوجب، وما وأفعاله، ؤإحانه بنعمته 
تولوافثمفاتنما ؤ وقوله! المالحة، الأعمال من ربك، إق به توجه ما أي [، ٢٧تالر"ءنت 

اسنلة أي! ١[، ١ ٥ ]اكرْت و-جهممؤ< 
وجهقل أقل اقم، عن ونفيهما اليدين إنكار من المرئي مغ لما اإدارمي،ت قال 

وجهإكار ق غاية ييع فلم اليدين، عنه نفن كما عنه، ليفيه والإكرام الجلال ذي اه 
ذوبأنه وصفه الذي اه وجه أن ادعن حتن به، والجحود والإكرام الجلال ذي اه 

ؤإنعاموثواب إليه، تبا يتوجه مخلوقة أعمال أنه ادعن لأنه مخلوق، والإكرام الجلال 
محاقثم مخلوقة، محّلثؤ لا اذJ^نا وقبلة انيم، قبلة أنه وزعم العامل، به يثيب مخلوق 
،.عاليهرالرد ق الكلام 

وجوه1من باطل مجاز، الوجه لفظ يأزت والقول 
حقيقةولا وجه، هئا ليس أن يمتغ لا هذا فعق نفيه، يمتغ لا المجاز أن أحدهات 

هرالأصلر؛/آخ0واينئجهررقأ)ا(أخرجه 
أخمعواوقد الرقاشي عنسن بن الفضل وفيه الزار روا0 ٨(: ٠ المجمع)Y/ و الهشي وقال ( ١٠٢٣

.٣( ١ ١ القاري)٥/ عمدة وانظرت صعقه، عل 
 )Y( العنيد الجهمي المرسي عل معيد بن عثمان سعيد أبي الإمام نقص انظرت ( Y / ٠ ٥ ٧- ٠ ٣ )٧.
•ما( ٠ ٦ Y/ العنيد) الجهمي المرسي سعيدعل ين سعيدعثمان أبي الإمام نقص انظرت )٣( 



الممسرالث؛رعنن الصوء =و(=

•اهله. رسول عنه وأخريه نفه، عن لماأخريه صريح وهذاتكذيب لوجهه، 
موحسا.بلا والظاهر الأصل عن حروج أنه القاف• 

ومحاترؤإرادته وكلامه وقدرته ومره وسمعه حياته كون يستلزم ذلالثا أن ااثالثت 
تقريره.تقدم كما حقيقة، لا مجارا صفاته 

اللغة،وعك رسوله وعك اهلع عك كدب صلة، الوجه أن العطل دعوى أن الراح• 
نيادتإ.عهد مما لمت اللكلمة هده فإن 

بعزهأعوذ فوله• ق الزيادة يدعي أن احر لمعطل  ٤٢ذللث، لو>ااغ أنه ت الخامس 
وبصرهسمعه ق الزيادة آخر مسلل ويدص باهه، أعوذ التقدير لكون وندرته، اظه 

وغيرذاك٠.
ومعناهزائد لففله وأن ومض، لفظا الكريم وجهه إلغاء يتضمن ^١ أن المادست 

منممج.

ه؛كقوله منها، مشتقة للأية محفئرة وجيما الصحيحة الأحاديث، تأملت إذا إنلث، ،أ 
مالريوجهه عليه مل افاقه وقوله: ا. ريه<ل فإنإيستمل الصلاة إلن أحدكم *إذاقام 
وجهه«لا،.يل يصمن فلا الصلاة إلن أحدكم تام »إذا وقوله: وجهه يصرن 
فلاصلتم فإذا بالصلاة يأمركم اهع *إن وقوله: اكلة*ر رين ينه اقه *فإن وقوله: 

مختمرالموامق ١٨٨)١(
)رنمداود وأبو ( ٨٨٠رنم  ٤٦٨)صححه ق خزيمة وابن ( ٩٤٣يلم  TAWh)الحاكم ائرجه )٢( 

انملأةiاJر ممقلم ق ( ٢٤ُاحاو)٣; ( ٩٩٣رنم  ٢٧٨٨س)j وأبوبمك ( ٤٨٠
)رقماآا(واينبفيآخاراس)رتم؛؛(.

٠1 والرب)ا/ه اكرءٍب j انمذري ولأل ( ٩٣٤٥الك؛ٍر)ه/هأآرقم ي الطراي اخوجه )٣( 
وكدامنه، سع وب مسعود، ابن عن تلأبة أ؛ي عن موتوئا امر ق اتجرال رواء (؛ ٧٩٣رقم ٢ ١ ٠ 

(.المبمع)؟/١٨ق الهثس تال، 
٣(.٠ ٠ ٨ )رنم مالم ا-؛رجه ( ٤ ) 

القاريوعمدة ( ٥٠٨)ا/الياري ثح وانفر؛ ( ٤٩٣)ينم وملم ( ٤٠٥)رنم الخادك، أخرجه )٥( 
X\lWiA/i)



قحبان ابن رواه لا يلتفت لر ما صلاته ق عيده لوحه وجهه ينصب اه فإن تلتفتوا؛ 
•والترمذي صحيحه 

بوجهه،عليه اس أقبل الصلاة إلن قام ثم الوضوء فأحسن توضأ إذا العبد ارإن وقال! 
هالمي عن ه، جابر .وقال محوء® حدث نحدث أو ينصرف حتن عنه يمرق فلا 

آدمابن يا وقال: صه، اه أعرض الممت، فإذا يوجهه، عليه اشآ أنل بمالي العبد قام ارإذا 
اضأعرض الضت، فإذا عليه، اذم أمل صلاته علن أقبل فإذا إليه، تلتفت ممن حير أنا 

وجهنحاه يتتمحن فلا أحدكم صلن ااإةا المي عن عمر، ابن وقال } عه«ل 
عيتيمحن فإنه الصلاة إلن قام إذا العبد *إن M•' الض عن هريرة أبو وقال ا• الرحنْل 

تلممتا<<لمض لكف حير إلن تلشث،؟ من إلن آدم ابن له: قال التفت الرحن،_فإذا 
الأحر،عق القثلة مسألة ق والتخيير الاجتهاد قول أحد ترجح ق الفلر ،بقي ...١ 

عنرمحعة، بن عامر عن ماجه، ابن وسنن الترمذي ق بما احتج التخيير نصر فمن 
رجلكل فصلن القثلة أين ندر فلم مذلال<ة ليلة ق سفر ق ه الني مع اركتا قال؛ أبيه 

(٢٨٦٣والترذي)رنم ( ٩٣.رنم ٦٤)Y/( ٤٨٣رنم  ٢٤٤صححه)١;j حزبمة ١^، اخرجه )١( 
الترفق المذري وتال ( Y-Y، ١٣•)أ/ وأخمد ( ٣٤٢٧رقم  r^/r)الكسر j والطراق 
صحيح،حن حديث وقالت لنقله، وهذا الترمذي رواه ( ٧٨٥رنم والترمب 

البخاريشرط عل صحح وقالت والحاكم صحيحيهما، ق حيان وابن حزبمة وابن ببعفه اني والن
(.١٣)ح/•الأحوذي تحفة وانفلر؛ وملم، 
والزاد)يمْا'آدنم)رنمآأّا(وابنأنىتةفيصقه)^أ؛ارقمأهأي( ا؛نما-بم )؟(أحرجه 
٢٨٨٩.)

اللفئل.أجيم.,يا )٣(!؛ 
يمينهعن ولا الرخمن، نحاعه فإن القبلة، نحا0 يتتخمن فلا أحدكم صلن •إذا ولقتله؛  ٩٩)Y/ أحمو أحرجه )٤( 

السري•.قدمه نحت أر شإله عن رلاكن 
مكلوانثلر؛ ٧( ٠ ا/ الضعفاء) ق والعمل ٥( • ٨ )رنم اللبل ونيام التهجد ل الدنيا أيي ابن أحرجه )٥( 

جد.ا.صعيقح إمحتادء الدنيا؛ أبي ابن وقال ٢(  ٠٨)ص فورك لأبن ويانه الحدث 
 )٢^٣٦.٣•)٦^



الممسيرض النير الصوء ح===ت 
=ائى=====^^^=^===^====^=ض

^م وجه فثم تولوأ فايئنا ؤ فنزل ه، للبي ذلك ذكرنا أصبحنا فلما حياله، عل 
وفيهالسمان، أشعث، حديثح من إنه إلا حن، حديث، هذا الترمازىت قال [ ١١٥]١^٠; 
ؤ.صعم

ترمل ه الني مع كنا قاوت جابر عن عطاء، حديثج من الدارقهلي، وروى 
أحدناوجعل حدة، عل ما رجل كل فصك القبلة، ل فاختالفا فتحيرنا غيم قاصابما 

أجزأنكم®ئد فقالت بالاعادة، يأمرنا فلم ه، للني فذكرنا أمكنتنا لتعلم يديه بين يخمل 
عطاء.عن ؛، iLuبن محمد رواه الدارقهiنيت قال ، صلاتكم٠٠ 

صعيفط،وكلاهما عطاء، عن العزرمي، ادرا؛ا عبد بن محمد عن أيصا، ويروى قال• 
ينوجه من الحديث، هن.ا متن يروى لا ^،! ٥٠١١وقال 

بهعالما كان من إلا بالاستقبال يأمر لآ اقللأ أن حكايته تقدم بما أيصا واحتجوا 
به.يكلمؤ فلا الاستقبال فرض عنه فساقهن الجاهل العاجز وأما عليه، وقادرا 

وهذااّتطاع، ما يتقيه أن العبل• عل أوجب، تعاق اليم بأن احتج الاجتهاد نصر ومن 
ني.ما وترلئ■ أمر ما فعل ت هي والتقوى تعاق، ربه تقوى ق عليه الاجتهاد وجوب مقتض 

جهةأى يستقبل أن له يجز لر الصلاة، إق قام إذا أنه المعلوم من فانه وأيصا قالوا! 
علمإذا حتن القبلة، جهة وسمت، اقهلها ومالكواكب، معلالحر إق ينفلر بل ابتداء؛ ماء 

علفيجبا والفلهور، الخفاء متماوتة الجهة وأدلة اجتهاد، نؤع وهذا استقبلها جهتها 

ل، ۶٥١٠١٠ب ابن وقال، شرم)ا/ُا"ه-أ'ه( ق والطري ( ٢٩٥١^، ٣٤٥اكرمن-مح،)رمم ا"مجه ا ر١ 
إستادهليس حن حديثه هدا الترمذي^ تال، (! ٤٢٨رنم  ٢٩٧زل/التعليق أحادث تحقيق تنقح 
ابنتال، وكن•؛ الحديثؤ، ق يضعف السمان وأشعث، السمان، أنعث، حديث، من إلا نعرفه لا بذاك، 

(.٦٣١ الخلاف)١/ 3،أحاديث، التحقيق 3، الجوزي 
تفردادص: رخمه وتال، ٢( • ٦٧رنم ١ • الكيرمح،)أ/ 3، واليهقي ٤( رمم  ٢٧١الدارظي)ا/ أخرجه )٢( 

أحاديث،تحقيق تنقيح وانفلر؛ صعيفان. وهما ءعلا» عن العرزمي ذم ا عبيد بن ومحمد سالر بن محمد به 
٢(. ٦٧واسي)ا/ ( ٣١٧الخلاف)١/ أحادث 3، والتحقيق ٢(  ٩٩التحليق)١/ 

٢(. ٦٨/ واسي)١ ٣( ١ ٦ / الخلاف)١ أحادث 3، التحقيق اننلر: )٣( 



——^لجا=ص
عليه،يقدر وهوالذي فلنأ، أصابما قطعا بمبها لر فان ذلاثح، من مقدوره فعل أحد كل 

امت1لاءته.وءص_، اليع اتقن قد يكن ز مقدوره ترك فمتن 
به.العالر عليه القادر عق الاستقبال أوحبج إنما اممع إن وقو^٠؛! 

هداعن عجز فإذا طاعته، من امتطاعته إليه توليه ما عبد كل عق أوجس، قه ، ٥١قلنات 
به؟اللائق ومقدوره وسعه بذل عنه يسقط أين من ولكن عنه؛ سقط الجهة وأدلة التقين 

قنتتونلنُ كل؛ قآلشمنوتوآلأوض ما لتُ بل نحئنهُ 1 3^ أق iاJوأأمحي ؤؤ 
ه.وخ هثكون كن وتُ يمولت فايما أوا قص قإذا وأ'لأوض نديعآلشمنو'ب 

حججأرع ذكر ثم عنه، نمه وتر، الولد، اتخاذ له دعواهم سبحانه عليهم رد 
الولدتاتخاذه استحالة عل 

له؛ولد فيهما يكون أن ينال وهذا له، ملكا والأرض موايت، الق ما كون أحدها! 
مملوكالمخلوق لأن له؛ مملوكا له مخلوئا يكون فلا وشريكه الوالد بعض الولد لأن 

ومملوكهومخلوقه تعال عبده يكون فكيفا الأب، نظير والابن العبيد، من عبد مربوبح 
الباطل.أبهلل من فهذا ونظيرْ، يعضه 

تقريرفهال.ا [ ١١٦لاوةرْ! ه يننتون لهُ كك ؤ بقوله1 الحجة هذه مضمون وأكد 
فإثباتولد، ولا نغلير ولا شريك فتهم ليس مربوبون، مملوكون وأنبمم له، لعبوديتهم 

ْعمخلوقاته من شريكا له جعل به المشرك فإن به، الإشراك أعغلم من تعاق ه الولد 
لبتكلبيلئه، اللهم )لييلث، تلبيتهمت ق يقولون المشركون كان كما مملوك، بانه اعترافه 

بهأشركوا من يجعلون فكانوا ٢ ْالاائ،(أ وما تملكه للئ، هو شريلث، إلا للث، شريلئ، لا 
مخلوئا.عدا له مملوكا 

(•٩٠)حرإ الروي شرح وانظر• ( ١ ١ ٨ ٥ )رنم مسلم أحرجه ( ٢ ر 



الممسيرض اشئ الصوء 

بعضجعل كما أجراي"• من وجرء نظيره، هو شريكا له جعلوا والتماري 
[.١٥آ\ر->وف.' ه •جزآا عساده.، من وهُ وجعلوأ ؤ تحاإإ،ت فقال بناته، الملائكة المشركين 

أناّتحال مملوكون؛ مربوبون قانتون عبيد والأرصى السموات ق ما له كان فإذا 
لزملُالأرض؛ ق وما الموات ل ما تعاق ه، بأن أنر من وكل شريلث،، متهم له يكون 

ولابد.له؛التوحيال يقر أن 

دللننألأزصؤسؤ كقوله: بدلك بإقرارهم المشركين عك بحانه يحتج ولهن>ا 
[٨٥، ٨٤ه دد'مورنح اثلأ قل ممي سنقولون ']«؛( تنلموت^،ًشتنر إن فيهآ 

موصعه.ق لهذا بيان مزيل■ الاه شاء إن مياق 

منوهده [، ١١٧]١^٥: وآلأزضره ألمنون دح ؤ تعاق: قوله الثانية: الحجة 
ند؛عؤ الأنعام: محورة ق قال ولهدا إليه؛ الولد بة ناستحالة عل الحجج أبغ 

لبدعيكون أين من أي: ١[ • ١ ه ولد لهُ نكون ان وآلازض آلثنوت 
ولد؟إوالأرض السموات 
عفلمهمامع والأرض السموات هده احتؤع من أن الحجة: هده تقرير ووجه 
إليهم-اله نسبة ولا دوثيما، هو ما احتراع عل قادر فهو وابتدعهما، وفطرهما وأياتبما، 

نفليراؤيجعلونه ؤإيداعه، قدرته عن بالعين الشخص هدا يخرجون فكيف، البتة، 
وبارئه؟ومخترعه وفاءلرْ والفل، العلوي الحال؛ بدع تعاق أنه مع وجزءا؛ وشريكا 

قدكان فإذا ولده، إنه يقولوا: حتن أد-ح، غير من الشخص هدا يوجد أن يعجزه فكيف، 
وحلقهوتكوينه العبد هدا ل؛داع عن ويمنحه يعجزه فما ومحفليه، علويه العال؛ ا؛تدع 

والفل؟العلوي العال؛ بيا حلق التي بالقدرة 
هدهأن فغلهر عبده. ولا به آمن ولا تعال الرب عرفح فما _، الولد نسب فمن 
إليه.الولد نسبة استحالة عل الحجج أبلمر من الحجة 
السمواتنسبة كان إذا يقال: أن وهو آحر، بوجه الاستدلال تقرر أن شئت، ؤإن 



منوأيدمه ذلك أنشأ والإبد|ع؛ والخالق دالأ->تراع هي إنما إليه، فيهما وما والأرض 
احتولعض وهدرته بالبنوة؛ إليه ذلك من شيء ية نيمح فكيف الوجود، إق العدم 
شريك.ولا صاحب ولا معاون إق فيها يحتج ولر تزل لر فيه وما العال؛ 

إقوفقره حاجته نستالزم بالبنوة إليه ية النت فتقول آحر بوجه تقررها أن شئت ؤإن 
تعاقأشار وقد والأرض، موات البإبدلع وانفراده غناه يناق وذلك، الولادة، محل 

1لثمثوتق ما وثُ هوأنعى سبمح؛نهُ ولدا ألله اثحذ  i^iiؤ ت بقوله المض هدا إق 
الولدبة تبمحيل ربويتته وكمال غناه وكمال قدرته فكمال [ ٦٨ليونست ق وما 

كانتوليلك قدرته، وكمال غناه وكمال ربوبيته، كمال ق تقدح إليه بته ونإليه، 
وتعال.تبارك له ثة مإليه الولد نسبة 

ابنشتمتي'؛مدي تعالن اس رريقول ةالت أنه قق الّم، عن الصحيحين ق ب كما 
اتخذفقوله: إياي شتمه أما ذلك،، له ينبغي وما آدم ابن وكذبني ذلكإ، له يغض دما آدم، 
تكديبهوأما أحد، كفوا لي يكن ول؛ أولد ول؛ ألد ل؛ الذي الصمد الأحد وأنا ولدا اس 

،.١١إعادته((من علي بأهون الخلق أول وليس كإ؛دأن، بميدق لن فقوله: إياي 
اهسبوا فالقد تذلالموه*إ، ولا ررأذلوه,؛ الصارى: ق ه حهلابج بن عمر وقال 

اليشرا(من أحد إياها سيه ما به م
لآنايه،زب<سءاورولآ بهِ، ق؛ ما إن7؛;ا ولدا آس هالوأآ■محد وبمذزآلخبجّت ؤ تعاق: قال 

وتنتقهدا، قولهه؛ من تتفظر كادت موات الأن تعاق وأحثر الأية. ه[ ٤، لالكهفأ 
والتنقصوتعال تبارك الرب، شتم لتضمنه إلا ذاك وما هدا، الجبال وتخر منه، الأرض 

إليه.وغناه وقدرته ربوبيته كمال يمح ما ونسبة به، 

(.٣١٩٣)رنم اليخاري )ا(أحرجه 
'٤ ١ )رقم الشامتن متد ذ قرثب بمظ معاذ ص الداف رّواْ لص ه عمر *ود ص أجل■؛ ل!  ٢٢١

•٢١• ٧٤ا'ا(ومبالحلثس)م ١ واظر:مبالحلين،للخطابي)آ/ 



الممسيرعلن اشئ ،==م 

[.١١٧]اؤقرق;ه يكون كن وتُ ؛ JjMjفإيما امئرا يمى ؤإذا ؤ • تعاق قوله ت الثالثة الحجة 
بمجردايجاده يريد ما إيجاد ق كافية تعاق قدرته كانت من أن الحجة! طْ وتقرير 

ولابه، يتعزز ولا هلة من به يتكثر لا وهو ولد إل به حاجة فأي ه ش ؤ وقوله• أمرْ 
يخلق،لا من الولد إق يحتاج ؤإتما حلقه؟! يريد ما حلق عن يعجز ولا به، يتعتن 

يقدرلا الذي المحتاج العاجز المخلوق وهذا فيكون، أن له! قال شيئا أراد إذا ولا 
عكتكوينماأراد•

هذاق فندكرها إليه الولد نسبة استحالة عل أحرى حججا تحال ذكر وقد 
إليه،الصاحية ية نواستحالة شيء، لكل خلقه وعموم عالمه كمال منها! الموصع؛ 

ولزثغنولد لهُ نكون ان وآلازض آكمئوت بدع ؤ الأنعام! محورة ق تعال فقال 
الأية.[ ١٠١صيحبةهزالأسام; 

محلوقايكن إ ولد له لوكان فإنه فذلاهر؛ إليه الولد ثة لخلقه عموم منافاة فأما 
ثيء•كل حالق كونه ينال وهدا جرءا، بل 

بغيرأو بوامحعلة عنه والقوس العقول بولد يقولون اكين الفلاسفة أن يعلم ونبذا 
مخلوئاكونه عن أخرجه فقد قديم العالم أن زعم ٌن وأن الخارى، من ثر وامحتلة؛ 

شخصاخلقه عموم عن أخرجوا الصارى لأن الصارى؛ قول من أحث وقوله ثيع، 
والملائكةوالفل العلوي ؛ iLiJأحرج؛فقل• العالم بقدم قال ومن شخصين، أو واحدا 

الحد.هذا إل كفرهم يمل لر والمارى لألأ، مخلوئا كونه عن 
أصلين!س يتولد إنما الولد لأن أيما؛ فظاهر للولد الصاحبة عدم منافاة وأما 

يكونالأحر ق جزء أحدهما من فينفصل خاصا، اتصالا يمملأن قابل ومحل فاعل، 
أنالصارى عوام فهم لما ولان"لك ولد؛ له يكون كتف صاحبة له ليس فمن الولد، منه 

عن،الإله والدة وأتيا إلهة مريم كون دعوى من يتنكفوا إ الصاحبة، لزم يالابن 
الرب.زوجة بأنيا بعضهم ؤيصرح ل، اغفري الإله والل،ة يا عوامهم؛ فتقول 



——^=اج(=حم
يتوهم،ولا يعقل لا إيلاد إنات أو ذلك، يستلزم بالإيلاد القول، أن ييب ولا 

الزوجةيقولوا أن يستنكفون لا وعوامهم وصلأل، حيرة ق النصارى فخواص 
كيرا.علوا قولهم عن اهف تعاق المعقول،، والإيلأ؛■ 

قدؤ بأتا-مت اهاكماوصفهم فهم اهف، حلق أصل المحك المذهب فاهذا والقوم 
[.٧٧ه آلثبيل سوآء عن وصلوأ ًقثئرا واصزأ قبلت ثن صلوأ 

لويقال،! أن وتقريره خاص. فهم إل فيحتاج للولله تعال علمه عموم منافاة وأما 
يكونأن فيستحيل ولدا له يعلم لا تعال وهو عليم، شيء يكل لأته لعلمه ولد له كان 

لعلمه،كان لو إذ ه، نفق نفيه عك للشيء علمه بنفي اّمتدلأل، وهذا يعلمه، لا ولد له 
فهوغيركائن.يعلمه لر فحيئا 

هيممعهز ولا نفرهم لا ما آثي دوب بن ويعبمورتن ؤ تعالت قوله هذا ونفلير 
المستلزم، ٢٠٦٠تعال الرب علم بنفي الشفعاء من ادعوه لما نفي فهذا الأية. [ ١٨تمس: 

ذلك،وجود اهف علم قد يقولواث وأن المكابرة، اشآ أعداء يمكن ولا المعلوم لنفي 
فهوإيجاده يريل. ما سيوجد أنه ؤيعلم وكونه، أوجده ما وجود يحلم إنما تعال لأنه 

دخلتوالتي وانقملت، الوجود ق دخلت، التي مخلوقاته ويعلم وصفاته، ه نفيعلم 
مربوبولا له مخلوق غير آخر شيء وأما بعد• توحل• ل؛ والتي، وبقيت، الوجود 3، 

إذواقعا؛ يعلمه لا مستحيلا فهويعلمه ه، تف3، مستحيل لأنه يعلمه؛ لا تعال فالرب 
المحال،.أعفلم من وذللئ، الجهل، عين به العلم لكان واقعا لوعلمه 
عليه،والمفترون أعداؤه إليه نبه ما يهللان عك وتعاق تبارك الرب حجج فهل>ْ 

الالذي كالضرع هي التي العريقة، العلويلة المتكلمين حجج وبين بيتها فوازن 
بصّينا،كت، إن المفاصلة لك< ءلهر'ت، بينهما وازنت فإذا جؤع• من بغك، ولا يمن 

سبيلا.وأصل أعمن الأحرة فهوق أعمن هن>ْ ن، كان ومن 
عنوبييانه حججه من أودعه وما بكتابه المؤمنين عباده أغنن الل"ى ها فالحمل■ 



الممسيرعان المنير الصوء \=^=تِ 
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علتعاق ، ٧٥١نعمة عظمت فالقد ، المتهوكين وهديانات C المتكلمين ثقاثق 

بمنإألكتب عنك اتزلئا انا تكفيز اؤل»و ؤ غيره إل الفقر عن كتابه بفهم أغنام عبد 
[.٠١إ\ضخثوت: ه كو»محيؤ؛~وثتث؛؛ وذْفرئ ذ'لكلزحمه ق إيت عتيبأ 

٠٠٠
ءدد

ومنمحاو إناثا ،،،يقاس ٧۶١٠ق" Jii^۶فاسهن ؤإذآبمثرإتز'سززئهُ ٠ ؤ 
بي:£::بم3ادلابمالأ ديش 
أيضا،الكبار وعك المغار، الأولاد عق بمال الدرية أن الكة أهل ين حلاقه الأ ٣١

Jliإن1ما يقاسي .جاش،، ق  Jliإتزهقززوهُ ئِذأنتي ٠ ؤ تعال؛ قال 
إبرهبمزوءاو  ١٠٠وثوءادم إنآش'آصعلس ٠ ؤ تعاق: ونال [. ١٢٤]القرة: ه درق وبن 

وبنؤ وقالت أُا[، ، ٣٣يمران: ]!)، بعْئمتابنبعض4 دنيه علآشنهتنائ وءاديمرن 
[.٨٧]الأنعام: متثقير4 صبمرهر إو وهدثنهز وأحئسثم ؤإِحو'هم ودنيبيم ؛ابآبمّ 

ليفبن ثقخذوأ لبى؛ترءيو(أك هدى وخعثنة ^Jsكممثا موسى وءاثيغا ؤ تعاكت وقال، 
٣[؟٢، ]الإ«مراء: ه ;رث، ثأكوراعبدا كاؤكح إِوهُ يوح *ع حمقا من دنيه ■ووت ومكة 

أيما.ذيية يسمون أتم أحدهما قولان: فيه الأباء؟ عل الذؤية تقال وهل 
هألمللئؤألمسحون ق ذؤثم ■متلئا انا لطإ ؤءاية ؤ تعاق: بقوله ذللئؤ عك واحتجوا 

والنأريةاللغة، ق هدا يجوز لا وقالوا: الالغة، أهل من جاعة ذلك، وأنكر [. ٤١]يس: 

المصنف،ق نسة أبي ابن احرجه الشيطان، ثقاثق من الكلام ق الثقاشق ت1لا: ه عمر فعن )0 
الحل-يثءري-، ق الجوزي ابن نال، ١( ٥ ٢ الممت،)رنم ل الJنيا أبي وابن 'آرنمْهآا'آ( )ه/"
يالنيطان،أوكنّب، صدق من قال، ما سال ولا كلامه، ق يتفيهق التوي شبه الأزهري: قال، (: ٥٥٠ )ا/ 

رؤية،بغير الأمر ق الوقؤع وهو كالتهور التهوك• ،: ٢٨١)ه/ النهاية ل اه رحمه الأثتر ابى نال ، ٢١
العرب،)•ا/خ'ْ-ه'ه(.لسان وانتلر: هوالتحير. وقيل: أمر، كل ن، يم الذي المنهوك: 

)■ا(«هاجلأءالأنهام.



ص==—^=^=اجا=
ءابآبهزومن ؤ قال ولهذا الأسفل، للعمود إلا يكون لا والعمب لكلنل، 
أممل،ومن فوق، من الثلاث النسب جهات فذكر [، ٨٧]الأنعام: ^ وإِحؤ'.نخلم 3^3^؛ 

فيهاالدية لأن فيها، لكم دليل فلا ما امتثهدتم الش الأة وأئ قالوا: الأطراف. ومن 
الشاعركان ؤإذا واختماص، ملاية بادنن تكون والإخافة ما، بوجه إليهم تضف لر 

قوله:ق الكويت، أضاف ند 
؛القرابلق ا غزلهت، أذاعهيل مبحره لاح الخرهاء ب، كوكإذا 

يضافقد والأمم وظهر، لاح إذا تغزل كانت، لأما الكوكب،؛ إليها فأضاف 
•الأحر إق إضافته جهة غير أحدهما إق إخافته وجهة نثثين، إق مختلفين بوجهين 

■MقالأبوطاJإقالمي 
ك؛ناولأثضتولالأباطلر٢؛ذب الامأزابموا علمد لق

ادة،.عيد أليه إق إصافته جهة غير بجهة بونه فأصاف 
خآءءك٠مفل ؤ ت كقوله تارة إليه يضيفه سبحانه الضا فإن اس، رمول لففلة وهكذا 

^ومولم ينريوأ ل»و اهمّ ؤ كقوله: إليهم المرسل إق وتارة [، ١٥]الماتادْ: ب رسولنا 
إضافةإليهم ؤإضافته مرسله، إل رسول إضافة إليه صيحاته فاضافته [، ٦٩لالمؤأنون: 

إلهم•مرمل رمودإك 
تارةالعباد إل ؤيفاف اقو|نا، كتايط فيقال تارة، إليه يضاف فانه أكتابهاا لفظ وكدا 

إليهمأضبف، الذؤنة لفظ فهكذا كثير، وهذا ، الكتب، حير وكابنا القرآن، كابا فيقال: 
آبائهم.إق ما أصيفط الص الجهة غير بجهة 

بلالصيف،، j بالغزل تثتغل لا الخرقاء الرأة أن ويرد )ا/بممأأ( اللمان ل ابن.نفلور ذكرْ )١( 
هذه؛امت، الشتاء، ويأبي البرد يمثل حين وذلك سهيل، ثللع إذا حتن والممريهل التسويمخ عق تمادى 
المناب.لهده الخرتاء يكوكب سهيلا فنش غزلها. عليهن تفرق وجعك ليعنها، فرابها إق المراة 

(.٦٣٤ )\إ النبوية السترة ق هشام ابن ذكره الهلويل بحر من اليت هدا )٢( 
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زمنق الموجود إق الإصافة يقصد ولر آدم، بتي جنس الراد بل طاتفة؛ وقالت 
أبلغوهدا ها، نفبالدرية الراد بل ءلائفةت وقالت، الجنس. ذرية أريد ؤإنما ه، الثي 

والمعنزتآبانهم، أصلاب، ق الفللثج ل ووتهم 'دحمل أن عليهم، نعمه وتعديد درته قل 
علالكلام أشيعنا وقئ. الآباء، أصلاب ق نملف وهم هؤلاء ذؤية هم الدين حملنا أنا 

يدخلوهل وأولادهم. الأولاد، فالدرية: هدا لمت، إذا والقس. الروح كتاب j ذللث، 
أحمن.:عن رؤيتان هما للعلماي، قولان فيه النايت،؟ أولاد فتها 

 Iالشافعي.مدايرّتح وهو يدخلون، أحدهما
استعاق.رحمهم حنيفة أبي وهوملم، خلون، يل. لا والثالت 
رصيفامحلمة أولاد دخول عك مجمعون المسلمين بأن بدمحولهم; قال من واحتج 

يعم،لر بناته من أحدا لأن الصلاة؛ انتع من لهم المعللوب ه، الك، ذيئة ق ع-ها القه 
عنهااه رصي فامحلمة جهة من هو فإط ابنته، أولاد من إليه. اشح قمن غيرها، 
وّابنه. فماه ، <سيداار هذا ابني ررإن ابنته! ابن الحسن ق جؤ الض قال ولهدا خاصة، 

ثنالواثن منآنيلمّ ءلث. جا ما تعد من فيه حلئ، حا قمن ؤ الماهلة آية بحانه اس أنزل 
عنها،أممه رصي فامحلمة هؤ الهي دعا الأية. [ ٦١•صران؛ ]آل واذآء'يت4 اتغآءثا ثدع 

للمياهالةوخرج وحيتاظلغ هه وحثا 
وأيوبدستنس داوري ؤم،دديييط، ؤ ت إبراهيم حق 3، تعال قال فقد وأما قالوات 

4ؤإمحاس وعيمى ؤءتح( ورغيا أ;ق؛، أذدض؛0' يزى وكداللئ، وهنروزج ويونمإوموس 
مريم.أمه جهة من إلا إبراهيم إل ث، يتتلر عنسن أن ومعلوم [ ٨٥، ٨٤]الأنعام؛ 
حقيقة،آبائهم إل ينتسبون إط البنات ولل أن فحجته دخولهم! بعدم قال من وأما 

قالولد فإن هاشميا، ولدها يكن إ هاشمية الحا.وي أو الهمي أو الهدل ول. إذا ولهن.ا 

\وخ\وي)وفم1-\ي.را(أ-م-بم 
•٣(-؛ Y<\A/T)■اتجري وتمر ( ١٢٢)؛/المضاف تمر وانظر: ( ٢٤٠٤)رقم سالم أحرجه )٢( 

•( ٩ ٤ )A/ اياري ويح ( ٣٧٢/ )١ ممر ابن وتمر ( ٢٣٣- ١٢٣ آ/ ) المثور والدر 
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الشاعرIقال ولهدا ؛ دينا حيرهما الدين وق أمه، والرق الحرية وق أراْ، يتبع التب 

،الأياعدر الرحال اء أسوهن بننا نائناوبناتوأببنا بنون
غيرها•من بماما أولاد مها يدخل م متلة عك وقف أو وصن ولو 

الأصلهذا فلثرف ه، النهم، ذرية ق عنها اليع رصي فاؤلمة يحول وأما قالوا! 
البناتأولاد إق ونفذ سرى العالمين، من أحد يدانيه لا الذي الكريم، والوالد العظيم 

منالعفليم الجناب هذا إق له ثة نلا من نرى ونحن قدره، وعظم وجلالته لقوته 
فتلحفلهمبنامم، أولاد إق وأبوتيم إيلادهم حرمة تسرى وغيرهم والملوك العفلمام 

الإيلاد-مذا الظن فما صفحا، ذكرآبائهم عن يقربون ويكادون أينائهم، بالحقل العيون 
حظره؟الجليل قدره العفليم 

فإنفيه، لكم حجة فلا إبراهيم ذمية ق المسيح بدحول تمسككم وأما قالوا! 
أبيه.مقام أمه فقات مستحيل، الأب جهة من فنسيه أب، له يكن ب المسيح 

النبؤ، أمه قامتا أوغيره، بلحان، إما الأب! جهة من به ن١^^ من كل وهكذا 
الرواياتإحدى وهو الأقوال، أصح ق عصبته الحال هذه ق تكون ولهذا أبيه، مقام 
والقياسوغيرْ، عود مابن وقول النصوص، وهومقتضن اليه، رحمه أحمد الإمام عن 

فلوالأم، إق عاد جهته من انقطع فإذا للأب، الأصل j( المس، لأن بالصحة، له يشهد 
وهكذا.إليه، الأم من رجع الأب جهة من عوده قدر 

صارإليهم رجوعه تعذر فإن الأب، لموال أنه الولاء j، عليه الناس اتفق كما 
وقراره.معدنه إل الأم موال س رجع إليهم عوده أماكن فإن الأم، لموال 

سالأم عصبان كان فإذا حذوه، فيه يحتذي النسب عك مع الولاء أن ومعلوم 
٢(.٥ ١ ٢، ٦ والمعي)\،/ ( ١١١القدير)؛/ ومض ١(  ٦٨القاري)A/ عمدة انظر: ( ١ر 

صدةj وانمي رأآا/ا،؛( اuري نح j حجر وابن ( rrofoالأّتدكار)ق اير مد ابن ذم0 )٢( 
١( ٦٥)أ/ ( ٣٥٩المدى)ه/ ق ندامة وابن ( ٨٨/١القدير)مض j والخاوي ١(  ١٥٦; القاري)٦ 

نفيرهق كثتر ابن ذكره ييتما الممتفا بلفظ ذكرو0 كلهم ( ٢٣٠)ا/ الحدث غريب ق محسة وابن 
 /Y(٥٦  )الأجانب! بالقفل: ١•Jjb ،.•الأباعد•



الممسيرعلن اشتر الصوء 

تكونفلأن أيه؛ موال جهة من تعصيبه انقملمر الذي الموق لهذا عصبان الولاء، 
بهلريقأيه جهة من تعصيبه الذي الولد لهذا عصبان المسث،، من الأم عصبايته 
أنغاته الذي اكسب، ق شن، ولا الولاء، ي الحكم هذا شت، فكيم، ؤإلأ الأوق، 

التمىيفارق لا المحح القياس أن عق يدل مما وهذا عليه، ومفرعا به شبيها يكون 
نيلهاعن يقصر غاية إق العلم ق وبلوغهم الصحابة.، علم عمق عق ؤيدلك أصلا، 

العظيمالفضل ذو واس يشاء، من يؤتيه اس فضل وذللث، المباق، 
ولر[ ١١٣]الصاغات؛! إسح1قؤا وعئ عليه وبرمحا ؤ القرآن• ي جاء كيف، وتأمل 

تقدمكما إسحاق، يذكر ولر إسماعيل عك البركة ذكر التوراة ق وجاء إسماعيل، يذكر 
قالبركة ذكر التوراة ق فجاء باركتهاا هانا راسمعتلئ، إسماعيل! وعن حكايته، 

وأعفلمهابركتهم خاتمة لاسيما والبركة، الخير من لبنيه حصل بما إيذاثا إسماعيل 
العفليمةالبركة هذه من بنيه ق يكون ما عك ؛، JJJbفنبههم .، اس برسول وأجلها 

ماعل لما منبها إسحاق عق بركته القرآن ق لما وذكر .، المبارك لمان عك الموافية 
منمستدعتا والعلم الكتاب، من أوتوه وما وغيره، مؤمن نبوة من أولاده ق حصل 
الباركالمتؤ هذا حقوق معرفة يهملوا لا وأن به، والمصديق بذللثج الإيمان عباده 
بلبمم؛ لما تعلق لا إسرائيل بني أنبياء هزلاع القائل: يقول ولا منهم، النبوة وأهل 
عليهموالماء وموالأتيم ومحبتهم بيم والإيمان وتوقيرهم احترامهم علينا يجبا 

أجعينءعليهم وسلامه اه1انا صلوات 
حصهمالإطلاق، عق الدالم بيوت أشرف المطهر البارك البيت هذا كانت ولما 

يخصامحي!منه سحانه اس 

ييته.أهل من إلا نبي إبراهم بعد يات فلم والكتاب، النبوة فيه جعل أنه همنهاُ 

اثيهشاء إن هدا محن ياوصع يته وأهل فقاتله وذكر الصافات سررة ق إبراهيم اذم ■محليل ذكر ّيأق ، ١١

)ىي؛جةالأبم.



قم__^^=_اج=
الجنةلحل من فكل القيامة، يوم إل يأمره يهدون أئمة جعلهم سحاته أته ومنها؛ 

•وبدعوتبمم ٠لريقهم من لحل فإنما بعدهم، اللم أولياء من 
وآمحدؤ تعاق؛ وقال قؤ، ومحمدا إبراهم، الخلين؛ منهم اتخذ سبحانه أنه ومنها؛ 

إيراهيماقني كيأ حليلأ انحذف اممه ررإن النتي.ت وقال نا، ١ ٢ ٥ ]النساء: ه إتزمزظلأ أس 
•البست؛، هدا حواصى من وهن>ا حليلأرا 

ؤإذ٠ ؤ تعاق؛ قال كما لالعالم؛ن إماما البيت هدا صاحب، جعل سبحانه أنه ومنها؛ 
[.١٢٤: ٠٠٨١١]ه إماما جا•ء^لئؤلiغاي قال\ذ ب؟يونتةادمهن آبثوإتزه؛ثنتِرئهر 

وحجا،لهم وقبله للناس قياما جعله الذي بيته، بناء يديه عك أجرى أنه ومنها• 
•الأكرمين الثيت، هذا أهل من البيت، هذا ظهور فكان 

بينتهمأهل عك صك كما البيت، هذا أهل عك يملوا بان عباده أمر أنه ومنها؛ 
لهم•حاصية وهن>ه وآله، إبراهيم وهم وملفهم 

وهم؛غيرهم• بيتا أهل من تخرج لز التي المعفلمتين الأمتين منهم أحرج أنه ومنها؛ 
٢٥١عك وأكرمها حيرها هم أمة سبعين تمام ه محمد وأمة محمد• وأمة موسن أمة 

يذكرونفلا العالم، ق حنا وثناء صدق لمان عليهم أبقن سبحانه الاه أن ومنها؛ 
آلاخرئنق علمه وريا ؤ تعال؛ اقئه قال عليهم، واللام والصلاة عليهم بالثناء إلا 

•]الصافات[ مح؛قأ!أ^ المخمبيئن غزى للث، كد٠ ة؛( زم إبرهيمّ عل سلنم ؛ؤاع 
ومنومحبوهم أتباعهم عداء فالالماس، بين فرقائا البيستتإ هذا أهل جعل ومنها- 

(.١٧٧/١٦()٢٤/•١٥القارى)وءمل.ة ( ٢٣)U/ فخ واننلر: ( ٥٣٢طم)رنم أحرجه )١( 
(٢٧٦•)رنم وانمارس •٣( • ١ )رنم والترمذي ١(  ١٤٣١رقم  ٤٣٩)٦!المجرى ل النساش أحرجه )٢( 

(١٧٤٩٥)ه/0/رنم المجرى ق وانيهقي ( ٦٩٨٧رقم  0٩٤إ والحاكم ( ٤٢٨٨)رنم ص وابن 
رنم٤ ١ ٩ ل/ المجير)٩ وق ٦( ٤ ٠ ٢ رقم  ٢٧٦-٢٧٥)٦/ ١( ٤ ١ ٥ رنم ١ ١ ١ )A الأوصل ق والطراق 

والحدث٤(  ٠٩)رنم حيد ر وب• ( ٦١)م وأحد ١(  ٠٦)رنم المسمم. ق المارك وابن ١( ٠  ١٢
صحح.وهوحل-ث ( ٢٢٥الفتح)٨/ ق حجر ابن الحاقن؛■ وقال الحاكم وصححه الترمال.ي حسنه 



الممسيرظب الثير الصوء ^^^٢ ٦١

ولأتباعهم.لهم فالجنة وعاداهم. عنهم وأعرض أبغضهم من والأشقياء تولاهم. 
لأعدائهمومخالفيهم.والنار 

ورسولهاققع خليل إبراهيم ت فيقال يخكرْ، مقرويا ذكرهم جعل بحانه أنه ومنها• 
لميهتعاق قال ورسوله. اس كليم ومومن ونبيه، وحليله اه، رسول ومحمد ونبيه، 
عنهماتالياق رصي عباس ابن قال أ؛ا لالثّرح! ه ذكزلث. لك ورقعتا ؤ عليه! بنعمته يدكره 

الإسلام،كلمة ق  ٠٠٠١٧٥١رسول محمد اهلاذا، إلا إله ءرلأ فيقال! مص ذكرت، ذكرت إذا 
ذللشر.وغير التثهدات، وق الخف، وق الأذان، وق 

هداأهل أيدي عك والأحرة الدنيا شقاء س حلقه خلاص جعل سبحانه أنه ومنها؛ 
المننولهم جزاؤها، ولا إحصانها يمكن لا ما النعم من الناس عك فلهم البيتا، 

التيعندهم العظام والأيدي السعادة، أهل من والأخرين الأولين رقايبه ق الجسام 
عليها.^٠ ٥٥١يجانيهم 

الأجرمن فلهم العانر ق حصلتا تعاق س وطاعة صالح وعمل نفع كل أن ومنها؛ 
عباده.س يشاء من بفضله يختص س ن فبحا عامليها، أجور مثل 

فلمالأبوامح، د.وغام وأغلق العالمين، وبين بينه الهلرق حمح وؤوسد اهله أن ومنها؛ 
وبابمم•طريقهم من قط لأحد شح 

كلمن أنوف لو وجلالي رروعزق لرسوله؛ L اهف يقول ؛ ٥٧٥١رحمه الجنيد وقال 
.خلفلث،٠٠يدخلوا حتئ لهم فتح.؛؛، ل،ا بات، كل من أواستفتحوا طريق، 

العالمين،من سواهم بينتا أهل به يخص ل؛ بما العلم من خصهم سبحانه أنه ومنها؛ 
وعقابهوثوابه وأفعاله وأحكامه وصفاته وأسمائه باس أعلم أهل؛بنتا العال؛ يْلرق فلم 

كفلك: مول، ر;بك ;يي إن ت فمال، حبريل، ارأتاق هءغال،: اهف رصول، أن ه الخيري سعتي أبي عن ( ١ ت 
١٧٥)a/ صحيح،< ق حنان ابن أحرجه معي" ليت ذكرت إذا ئال،؛ اذم نال،ت رفعت، 

ابنالحائل ونقل ( ١٣٨•رقم  ٥٢٢يعل)٢; وأبو ( ١٧٧٢الفلمآن)رقم ُوارد وق ( ٣٣٨٢رقم 
٧(.١ ٢ )a/ الناري فح ق حيان ابن تصحح حجر 



—ءقم
علملهم جع من فسبحان منهم، ومخلوقا^ وملائكته وغضبه رصاه وموافر وشرعه، 

الآُمحُالآضس•
يخصلر بما به والاحتماص وقربه ومحبته توحيده من حصهم سبحانه أنه ومنها! 

سواهم.بيت أهل به 
الأرضأهل لهم وأطاع فيها، واستخلفهم الأرض ل لهم مكن بحانه أنه دمنها؛ 

مالميجملّرسم
غيرهم.يؤيد لر بما وأعدائهم باعداثه وأظفرهم ونصرهم أيدهم سبحانه أنه ومنها! 
يبغضهاالتي الأثار ومن والشرك الضلال أهل آثار من ببمم محا سبحانه أنه ومنها! 

بواهم.يمحه ل؛ ما ؤيمقتها 
العالمين،قلوب ق والتعفليم والإجلال المحبة من لهم غرس سبحانه أنه ومنها! 

لغيرهم.يغرسه لر ما 
باتاالعالم يزال فلا وحفظه، العالر لبقاء ّثبا الأرض ل آثارهم جعل سبحانه أنه ومنها• 

اهفال الع_الم، حراب أوان فداك الأرض من آثارهم ذهبت فإذا آثارهم، ميت، ما 
هؤآنمأن؟ذ وآتنوى وآJمزآJمام للئا»ي يثما آلسث،آلخزام آلكته آلة، -جعل ٠ ؤ ٠عاقت 

الجكلهم الناس "لوترك يرها! نقق عنهما اس رصي عباس ابن قال [• ٩٧]الماتدْت 
ظرواا(رآ<.g كنهم الئاس »لوترك وقال! الأرض«لا،ّ علن المإء لوقعت، 

سوكلامه الأرض، س بيته اهه يرفع الزمان آحر ق أن قو، الني وأ"تحر 
يتل،كلام ولا يحج، بيت الأرض ق له يقن فلا ، الرجال وصدور الماحق،، 

)ا(اتظر:ميراينممر)ا/آآا(.
واحدا.Lئن^ الحج الاس ترك لو وف: ( ١٨١ رقم  i^-(\/TAt-TAr,احار j الناكهي أ-محرجه )٢( 

ييتماا غريب رiالت عمر، ابن عن ٢( )ا/ي• والآئ1ر الأحادث تخريج ل الزيلعي وذكره نوظروا، 
مطروا.ما واحدا عاما اليت هدا نيارة الناس ترك لو قوله! عباس ابن عن ذكر 

منالقرآن يرفع تعاك اه إن تاوت العاص بن عمرو عن ( ٣٤٣)ا/مكة أحبار ل الأزرم أحرجه )٣( 
(.٥٣٢ / ١ ) المنثور الدر واتفلرت القيامة، يوم مل الأمرد والحجر الرحال صدور 
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حرابمرب فحيتثذ 

أمورهموقيام بينهم، وشرائعه نبيهم آثار بقيام قيامهم إنما اليوم الناس وهكذا 
بينهمظهورها يحب عنهم؛ والشر البلاء أنولع واذدفاع مصالحهم زحصول 
عنهاوالإعراض نمللها عند حم والشر البلاء وحلول وعنتهم وهلاكهم وقيامها، 

سواها.واتخاذ غيرها إق والخحاكم 
أنعلم الأعداء؛ من والعباد البلاد عل سانمله س عل سبحانه اه، اليهن تامل ومن 

وانتقمأهلكهم من عليهم ١^١٠ العل فوسرائعه؛ وسنته نييهم لدين تعحليلهم بسبب ذلل 
عنهادفع ظهور، فيها وشرائعه وسنته هؤ، المبي لأثار التي البلاد إن حتن منهم، 

بيتهم.ذلك ظهور بحسب 
هذاأهل عل وبركاته اهف رحمة آثار ص أصعافها وأضعاف الخصائص وهده 

آله،وعق عليه يبارك أن تعاق اممع س له نعللب أن ه اس رمول أمرنا غلهذا البسث،، 
أحمحين.عليهم وسلامه  ixjilصلوات المعفلم البي.ت، هذا عل بارك كما 

الدنيابركات س أيديهم عق أظهر صثحانه أنه البيت، هذا أهل بركات دس 
اهأن وحمائمهم بركامم وس غيرهم. بيتا أهل يدي عك يفلهره لر ما والأحرة، 

غيرهم.يععل إ ما حمائمهم، س أء2لاهم سبحانه 
نجثا.وقربه تكليما، كلمه ص ومنهم الذبيح، ومنهم خليلا، اتخذه س فمنهم1 

يؤتهل؛ ملكا آتاه ص ومنهم؛ عليه. الناس أكرم س وجعله الحس شعلر أتاه س ومنهم. 
ءل؛ا.مكائا رفعه س ومنهم غيره، أحدا 

العالمين.عل فمله كلهم أن أخر وذريته اليت، قوهذا ذكر ولما 
عنالعام العذاب رغ سبحانه العم أن الأرض، أهل عل وبركامم حمائصهم وس 

كذبواإذا أمم قبلهم الأسياء أمم ل سبحانه عادته وكانت، وبثعثتهم، حم الأرض أهل 
وقومهود، وقوم نوح بقوم فعل كما يعمهم، بعداب أهلكهم ورملهم أذياءهم 
عنالعام العغ.اب حا رغ والقرآن، والإنجيل التوراة اقلٌ أنزل فلما لوط؛ وقوم صالح، 



—^=إج(=هم
وشفاءبأيديهم، لهم نمرة ذللتا فكان وحالفهم، كذبمم من بجهاد وأمر الأرض، أهل 

ّسحانهمحابه لتحصيل بأيديهم عدوهم ؤإهلأك منهم الثهداء واتخاذ لصدورهم، 
أيديهم-عك 

رطةالألسن تزال لا أن وحمامحهم؛ فضائلهم بعض هدا ستا لأهل وحق 
ومحيتهمتعظيمهم من ممتلئة والقلوب والتعغليم، والثناء واللام عليهم بالصلاة 

ماعليهم الصلاة ق كلها أنفاسه أنفق لو أنه عليهم المصل يعرف وأن ؤإجلالهم، 
الأعكاللأ ي وزادهم الجزاء، أفضل بريته عن اقم فجزاهم حقهم، من القليل ور 

كث؛ناليما توسلم لها انقهتاع لا دائمة صلاة عليهم وصك وتكريما، وتثريئا تعفليما 
الدين-يوم إل 

صكان وما حييئا إبرهضر مله بل تل بمدوأ ثصرئ أد هودا ًًفوثوا مالوا وؤ 
ؤإتحتىؤإسبمل إتزهضز إِد انزل ومآ إلهثا انزل ومآ باس ءاثا مولوأ 'أوا ألئم،؛ 
نهنثمزذ لا رهز من آشهوث أيك ومآ وعيمى موس اوئ وما وآلأساط ويعموب 

ؤإنآهتيوأ قفي بهِ، ءامنم مآ بمئل ءامغوأ مإن مسلنون؛)ثن؛. لهُ وفن بخممّ لٍ حا 
حسنا ومن آس منعة ؛)™'أ؛ آلعليمّ وهوآلثمع آس مسيكفيعفهم شقاق ق هم يإمما 

ولثآؤرتيًفلم ومحا وهز آس ق أيحاحوضا هل قو; غتجدون لهُ وخن متعه آلثد مرئ 
ؤإِسمنابملإبزهتشمِ إن ثقولون ار إئ' محلصون لذر زخن اءمنلايم وثمأ اعمنلثا 

اظلمومن ا»يِآس اعلم ءانتم هل اوثصثرئ هودا وألاتناطكام! ويعقوب ؤإنحش 
اني-أإيأ'ب.وعم.الون عم.ا بعنفل آس وما اس يهمنح عتد٥ر ممنكتءزسهأدة 

الدعوةهازه عن فاحبيوا ه تثدوا اوثصئزئ هودا يفوثوأ ومالوا ؤ تعالت قوله 
وهدا[. ١٣٥ه آلمقنين من كان وما حنيئا إئز'هث»ز ملأ نل ئل ؤ بقوله- 

)\(ههاداتع-بم؛.



الممجكرالمحرعلن الصوء اجًم 
ئ[=====^=====^===^==^^^==ي

والمعارصة!المغ تضمن قد احتصارْ ْع الجواب 
وأماقالوات كما الأمر ليس أي؛ الإضراب، من )بل( حرف تفمنه فما المع أما 

وقحنيئا. إبراهيم ملة أويتعوا يتح برأي• إبزهتثنزحسما ملة ؤ ت قوله فمي العارضة 
منإليه دعوتم مما بالصواب، أوق أما عق الحجة إقامة العارضة هذه ضمن 

كاكومن مشرك، غير حنيف، بأنه الملة صاحب وصم، لأنه والنصرانية؛ اليهودية 
الحنيفيةفإن والنصرانية، اليهودية ملته ممن يتح بان فهوأوق والتوحيد، الحنيفية ملته 

التيوهوالفهلرة سوا0، دينا أحد من اس يقبل لا الذي الأنبياء جح دين هي والتوحيد 
أونصرانثا.يهوديا كان من لا فهوالمهتدي، عليها كان فمن عباده، عليها اه فهلر 

والذل.والحبة والتعظيم والإجلال بالعبادة اهله عك الإقبال تتضمن الحنيفية فإن 
وحده،ؤيحب وحده، فثعبد غيره؛ دون الإقبال حن.ا إقرائه يتضمن والتوحيد 

ملةأو الملة طْ صاحيا بالهداية أول فمن آحر، إلها معه يجعل ولا وحده، ؤيظع 
يقولواIأن وهو واحد، موال إلا للخصوم هذا بعد يبقن ولا والنصرانية؟ اليهودية 

نصارى.أو هودا كانوا وبنوه ؤإبراهيم عنها نخرج ل؛ أيما ملته عك فنحن 
يهوديايكن لر أنه علم قو تعاق اققع وأن فيه، كاذبون بأتبم المزال هذا عن فاحيبوا 

ويعمونوإِتحثيى وإِثبمل إترهثم. إن ثمولون أز ۶ تعالت فقال نصرانثا، ولا 
محورةق الجواب ^ا تعال وقرر الأية• [ ١٤■]اوقرْ: نمضي او هودا ؤ^لأستاطكاثوأ 

وكوآس ؤ•■• قوله؛ إل دْمابما'--4 ولا إبرهمم؛4وبيا كاث ما ؤ بقوله• •ممران آل 
[٦٨،٦V:j١^لنؤخئ٠لآلنما

انتحلناؤإن ملته عك فنحن نصرانثا، ولا يهوديا يكن لر إبراهيم أن فهب قالوا• فإن 
الاسم.هذا 

دله ونحن م... قوله! إل ...٩ إلله منا ا ء قولوأ م تعال! ه يقولهذا عن فأحيثوا 
همدبه-ء ءامغم مآ يمئل ءامتوأ هإن ٠ قال! ثم للمزمنين. فهذه [  ١٣٦]اوقرهأ ئ مسليون 



وهمإبراهيم ملة عك فهم به، أتيتم ما بمثل الإيمان من أتوا ؤإن [ ١٣٧آذئدوأبا]القرة: 
همؤإنما شيء، ي وملته إبراهيم من فليسوا إيمانكم مثل بإيمان ياتوا لر ؤإن مهتدون، 

أحدبين يفرق لا وأن ورسله، وكتبه باس الإيمان إبراهيم ملة فإن وعداوة، قاق شل 
منفهوبريء الإيمان هذا بمثل يات ب فمن بيضهم، ويكفر بيضهم، فنؤمن منهم، 

ملته.عق هو لمن مثاق إبراهيم، ملة 
عليهكان ما يعلم تعاق اس •' أي [ ١٤٠امّآسهتاوهمْ:اعلم ءانتم قل ؤ تعاقI وقوله 

ذلكيعلم تحال فاظه نصارى، ولا يهودا يكونوا لر وأئبمم الملل، من والسيون إبراهيم 
أنْع هدا حم، اس من أعلم لكتم ذللثح يعلم لا تعاق واقيه نصارى أو يهودا كانوا فلو 

ملته،عق الني هدا وبأن إبراهيم، عليه كان بما تعال اس من وبينة شهادة عندكم 
ولالها، تحققكم ْع إليهم تولوها فلم أتباعكم؛ عن الشهادة هده كتمتم ولكنكم 

اس،من كتمها أنه إلا اس؛ من عنده فهي حا اس امتشهده شهادة كتم ممن أفللم 
والحصول.الكون من هوعنده الذي الفلرف، تضمنه يما متعلق فالمجرور 

•أوجه من والجواب مثل له وليس بدثه ءامنم ما يمثل ؤ • تعال قوله 
يمكن.وهولا ديئاآحرمثله حصلوا والمعنزت التبكيتر به المراد أن الأول؛ 

صالة.التل الثاف:أن 
منبالتوراة آمنوا فإن تحريف، ولا تصحيف غير من بالفرقان آمنتم أنكم الثالث؛ 

اهتدوا.فقد تحريما ولا تصحيفا عر 

هماسابن أن جرير ابن روى مؤمنين، به صرتم ما بمثل آمنوا إن المراد؛ أن الرابع: 
القراءةترك يجوز ولا الجبار؛ عبد قال ، به آمنتم بالذي آمنوا فإن قولوا قال؛ 

المتواترة.

الفوائد.)ا(اا«آباواتع 
والخلب( ١٩٣ المة)رقم أهل اعتماد ق واللألكائي ٥( ٦ ٩ / تفسره)١ ق الهلبري جرير ابن أخرجه )٢( 

 /U(غادادىق;اريخهJ١٢٩ ا ) :(.٣٥٦/١٣ومحح١٧^)( ٣٣٩/١المثور)الدر وانظر



الممسير■كلن المشئ الصوء هء=ِ 
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•٦١وكمل لعباده، سبحانه  ٥٧٥١شرعها الي الشراغ محامن من الختان 
منكان ولهذا عليها، فطرهم الي الفطرة مكمل فهو والباطة، الفلاهر٥ محاسنهم 

لماهق اه فإن الحتيفية، لتكميل الختان مشروعية وأصل إبراهيم، ملة الحنفية تمام 
وأنكثيرة، لشعوب، أنا يكون أن وعده إماما، للناس يجعله أن ووعل إبراهيم عاهد 
الهنوبين بينه جاعل أنه وأحيره اله، نيكثر وأن صلبه، من والملوك الأنبياء تكون 
أحالهم،ق ميما هذا عهدي ؤيكون متهم، مولود كل يختتوا أن العهد علامة 

ؤت تعاق فوله تأول من لتاؤيل موافق وهذا إبراهيم، ملة ق للدحول علم فالختان 
الختان.عك [ ١٣٨مإعةه]اكرة; ؤمناحسنمرتآش م~عهآش 

أولادهميهلهرون مهم الصليب، لعباد واكعميد الصغ بمنزلة للحنفاء فالختان 
اهفشيا نصرانيا، صار الأن ؤيقولون• المعمودية، ماء ل بمجغونمم حين بزعميم 
ؤسآئي متعه ؤ فقال! الختان، ميمها وجعل الحنيفية، صبغة للحنفاء سبحانه 

رأتنثآشبه4أ 
الناسولهذا •٦١، المعالم إليه يضاف لن علامامتف المايت، سبحانه اهله جعل وقد 
إنسانكل إق منها مضاف يكون ما حتن السمات، بأنولع ومواشيهم دوا-يم يسمون 
أمة.يعد أمة ق متوارتة السمة هذه فدتكون نم بسمته، مجعروما 

بنسبةإليه ؤسبج وملته، ديته ؤإق إليه يضاف لن علما الختان سبحانه اممه فجعل 
ودسه،الختان بسمة عرف دينه ل إنسان حال جهلت، إذا حتن والحنيفية، العبودية 
الختان.بأمة تدعن الحرب وكانت، 

يهمنلث،لا أصحابه؛ له فقال ظهر، فد الختان أحل. إى هرقل؛ حديث، ق ولهذا 
نده اه رسول برسول ؤإذا ذللئ،، عك هم ف؛يتما فاقتلهم، اليهود تختتن فإنما هل.ا، 

المودود.جمة ١ • ٩ )١( 

١٩٩٢)٦; حاتم ايي ابن و-شير 0ا-ه\س )ا/ اليري )\ا•!(وتمر شتراكنعاف انفلر: )٢( 
رنم'ا؟ا"'ا()'ا/أهئ'\رقموأاها(.



مح=^^__^^=)ج=
أنأحبره فلما مختوئا، فوجد مختون؟ هو هل ؤينظر يكثف أن به فأمر بكتابه، جاء 

ا.هد0 ؛، JLLaهذا قال تختتن، العرب 
يايةولت العاص بن هشام جعل والروم لمين المبين أجنادين وقعة كانت ولما 

عبادمشعار فذكرهم ، اوسى، عك لهم صبر لا القلق هؤلاء إن لمين• الممعشر 
مهم.الأرض ومملهر عليهم الحنفاء إقدام يوجب مما وجعله ودينهم، الصلب 

ومحبتهبمعرفته القلوب صبغمت الني الحنيفية هي اس صبغة أن ت والمقصود 
له.ثرك لا وحده وعبادته له والإخلاص 

وتقليمالشارب وقص والامتحداد الختان من المهنرة; بخمال الأبدان وصيغة 
فطرةفظهرت والامتتجاء، والسواك والامتتشاق والمضمضة الأبأؤل ونتف الأظفار 
وأيدامم.الحنفاء قلوب اسعل 
الإسلام،صبغة ت يالصبغة يعني ه آش مجعه ؤ قوله ق جرير بن محمد قال 
ذللئ،أن وتزعم مثالهم، ق جعلتهم أطفالها تنصر أن أرادت إذا الممارى أن وذللث، 

جلاهف فقال الممرانية، ق لهم صبغة وأنه الإسلام، لأهل الختان بمنزلة يقدس مما 
ملهبل ثل ٣تدوأ أوثصرئ هودا ْفوئوأ ؤ والنمحارىت اليهود قال لما قق، لنيه ثناؤه 

احتسدمن ؤ••• قوله•' إق ••■ه سآتثرمح(قه كان وما حييما إبرججمّ 
[.١٣٨- ١٣٥]القرة: 

ؤإننصارى، أ؛ناءها تصغ والنصارى يهودا، أبناءها تصخ اليهود إن قتادة! قال 
أطهرل؛،.ولا الإسلام س أحسن صبغة فلا الإسلام، اس! صبغة 

واكه؛او)ا'ا/'ا•(.^اظر:كحابرى)ا/آ؛(وسةاكاري)ا/سهين )ا(أحرجهالخاريثمب( 
١(. ٩٣اعري)أ/اممقات وابنسا.ق ٥( ٠  ٥٢رنم "١ )م٨٦المدرك j الحاكم أخرجه )٢( 
لأهلالخان •بمنزلة : Jjbلأهلالإّلأم« الخابة صل •بمنزلة ونته: ( ٥٧•شيرالطرى)ا/ انفلر: )٣( 

الإ-لأم«ؤ
(.٥٧٠)؛(انذلر:تمراسرى)ا/



الممسرالمنير الصوء =او^[ت

اهلهدين غيرْت وقال اققع، فطرة I_1 صبغة مجاهدت وقال 
الشهوة،وتعديل الخلقة وتحين والتزين والنذلافة الهلهارة من الختان ق ما مع هدا 

بالخمادات،ألخقته عدمت ؤإن يالخيوانات، الأسان ألخقت أفرطت إذا الش 
.١^٠١٤ من يشع لا النساء من والقالفاء الرحال من الأهلم، تجد ولهدا يعدلها. فالخان 

زينةوأي - علمتها إق إثارة - القلفاء ابن بانه ويعير ويشتم الرجل يدم ولهدا 
الإيهل-،وشعر العانة، وشعر القلقة، جلدة من الخدن وجاوز طال ما أحد من أحن 
ويألفهكله ذلك، تحت، يخمئ الشي3لان فان الظفر؛ من طال وما الشارب،، وشعر 

المختون،ق يتفخ لا ما القلفاء وفرج الأقلفج إحليل ق ينفخ إنه حتن فيه، ؤيقطن 
الهلويل،الظفر من موصعها ق أقبح فالغرلة الأظفار، وتحت العانة شعر ق ؤيختبئ 

قبحالسليم الخس ذي عق يخفئ ولا الطول، الفاحشة والعانة الهلويل والشاريح 
خليلهاس ابتل لما ولهدا والتزيين، والتنفليفا التحسين من إزالتها ق وما الغرلة، 
الوجه-هاء من فيه ما مع هذا للناس، إماما جعله فأتمهن الأمور هل0 بازالة إبراهيم 

عليه.ترى التي الكمة من تركه وي ونحيائه، 
وُلءهإبراهيم، ملة الخيفية هي الفهلرة، لأن الفهلرة، من الخصال ُده كانت، ؤإنما 
عنالرزاق عبد يكر كما بس، ريه ابتلاه التي الكلمايت، من وهي إبراهيم،  ١٦٢أمر الخصال 

قخمس ررايتلاه؛الطهارةت قال! الأية، هذه ق عباس ابن عن أبيه، عن طاوس، عن معمر، 
٣-والمضمضة. ٢- الشارب،. قص - ١ الرأس؛ ق التي الجسد، ق وخمس الرأس، 

وحلق٢- الأظفار. تقليم - ١ الجسد؛ وق الرأس. وفرق ٥" والسواك. ٤" والاستنشاق. 
يالاء<اوالبول أثرالغائط وغل - ٥ الإبط. ؤ ونتف- ٤ والختان. ٣- العانة. 

(.١٠١٣)ص المحيط. القاموس ماه( ١ الطري)١/ تفسر انظرن )١( 
ابنتمر وانظر: ( ٦٦٨رقم ١ الكبرى ق والبيهقي ( ٣٠٥٥رقم  ٢٩٣)آ/اوٍاكم أحر.بم )٢( 

(وسءه٦٧/٢١(واسم)٥٢٤/١(وشيراسري)٥٧/١ق)
(.١٣٣٧/ )٠ نح j حجر ابن الحافظ. أما وصححه الحاكم. 



د=_^__^اج=
ماعل ؤإيثاره ومحبته اس معرنة وهى بالقلب، تتعلق فهلرة فهلرتازت والفعلرة 

والثانية!القلب، وتهلهر الروح تزكي فالأول الخصال(، هذه وهي عملية، وفطرة سواه، 
الختان.البدن! فهلرة رأس وكان وتقويها، الأحرمح، تمد منهما وكل البدن، تطهر 

امنقو! اهه رسول، هال، ةال<! ه يامر عماربن حدث أخمدمن ندالإمام موق 
٤-الشارب، وقص ٣- والاستنشاق، ٢- المضمضة، - ١ - الفهلرة أو - الفطرة 

٨-الإيعل، ونتف ٧- البراجم، وغسل ٦- الأفلفار، وتقليم ٥- والسواك، 
استركت،وقد الانتصاح[ ]نسخة! والانتقاص،،، - ١ ٠ والأختان، ٩- والأستحداد، 

الشيطانيألمها التي المستقذرة، الفضلات وأخذ والطاقة الطهارة ق الفطرة حمال، 
واختصاص.اتصال بالغرلة وله آدم، بني من ؤيجاورها 

والختان!فالحج ا، حنيففهو واختن وحج صك من لفا! المن واحد غير وقال 
يكرفهغ!أبا يخاطب، الراعي• قال، عليها، الناس فهلر الك، اس فْلرة دهم، الحنيفة، سعار 
يلاوأصرة بكنجد اء حنفشر معا إنئرحمن الة أخليف

لارماة؛شزلأتتزبالزكحق نا ء_رتابلهىهقأموال

اهممح،)ا/مهدم^^تم؛ء(واينص)دقاأآأ(ومحذ،)ا(بي 
)رنموالطالي ( ١٦٢٧رنم  ١٩٧)م/مك وأم ٢( • ٤٨رنم  ١٧٨/١)تسة أيي وابن ( ٢٤٥

وقال،٤(: ٥ ; ٢٢القارى)عمدة ق انمي قال، ( ١٢٧٦ رنم  ٢٣■الإبمان)r/ ثب ذ والمهقي ( ١٦٤
بوهو حده، عن يروك، ياسر بن عمار بن محمد بن سلمة سدْ ل لأن مشل، حديثا هدا اJخاريت 

اتئالنسنن وشرح ( ٣١)a/ الأحوذى تحفة وانثلر؛ منه، ا،ماع له يعرف، ولا عمارا، حاوْ ير 
اوعبرد>ا/هه(.(وءون ١٢٧/٨لJوطي)

الشعراءنحول من حصين بن مد المرتم،؛ الراهم، إل، ؤيتسبان الكامل، بحر من المنان هدان )٢( 
هجاءحرير فهجاْ الفرندق، يقفل وكان والفرزدق،، جريرا عاصر نومه، حلة محن وكان المحدين، 

١(.• ٤ الأس،وكار)م ق البر عبد ابن المين ه،ووذكر • ّة مات .^١. 



الممسرض ائئيئ اكزئ ا؟=ِ 

محقرقدي 3و عتهاج ثوأ ك أثق قنيم غن ولمهم ما -ي آثا من آلئفهآء نيمولأ ٠ ؤ 
ونياامة خعلننت5لم ؤكاو'وك ;ن7ت؛; سثقير مرطز إل نشآ، من يدي والمعرب^ 

طثا1كأذآنيكتوما شيٍدا ■قا0فؤ ^لئنولا آئا»Q غل ء كًفوئوأ"مذا 
غزآلذننإب ش ممنتغمك سبمعآلرسوو لمعلم عتيآزب 
ه.ثزءوفرحهمِ;ِح؛; لألتامي آس إي٠ثتكإ\ونث■ ليهبمع آس وماكان آس هدى 

هذا[ ١٤٢]المرة!ه منتقيي مبمرهر ؤ قوله! إق ه آلسمهآء سنقول ؤ تعاق قوله 
حماكانت إن الأوق القبلة أن ت ومضمونه المؤمنين. عك أوردوه السفهاء من سزال 

عليدل ب ؤإن الأية ولففل باطل، عل كتم فمد باطلا كانت ؤإن الحق، تركتم فقد 
أنبعد شاف، عنه؛جواب، تعال ايية فاحاب قالوه. الميالة ق المجادلون فالفهاء هن.ا، 
وتوضحه.تمرره مةدمار>ت، فبله ذكر 

مافمالوا واحد شيء إل تر-؛ع متعددة صور عك أوردوه الكمار جهة من والسؤال 
يفعلكان ما نثا كان لو وقالوا: قاله. الأنبياء مالة ترك U ن1ا لوكان وقالوا: -قدم. 
إليرحع أن فيوشالث، قبلتكم، إل رجمر قد المشركون: نال خلافه. وغدا شيئا اليوم 

وءفلمت^الكلام وكثر الأنبياء، قبلة فارق ما نبيا كان ولو الكتاب: أهل ونال دينكم■ 
هآس هدى آلذين غل إب وإِنكاثّتاتي؛زة ؤ تعال. قال كما الماس بعض عل المحنة 
[.١٤٣]المرة: 

هداأن علم لما المصة؛ هده ق ؤإرثاده ولهلفه الحكيم العزيز حكمة وتأمل 
نسخإذا وأنه المسخ فدكر قبله، بقواعد وذلله ومهال.ه وطأه كيفا كبير أمر المحويل 

للرسول،التاليم قرر ثم يعجزه، فلا ذللث، عك قادر وأنه منه، خير أو بمثله أتن شيئا 
قومه.مع لموسن حرى كما نعتتا، أل ؤيعليه يعترض أن لاينبغي وأنه 

باواتع-بم؛. ١٠٧)؛(



ؤسالآ؛ء

اتب1عوأوجب عليه، وأنتن بانيه وذكر وحرمته، وتعظيمه الحرام البنت ذكر ثم 
بانيهؤإق والمحبة، والإجلال، بالتعفليم البيت إق توجهها بذلك التقوس ق فترر ملتنه، 

والموانقة.والموالاة يالأتٍاع 
وطنا،منه يقضون ولا إليه د؛توبون للناس مثابة البيت جعل أنه تعاق وأحبر 
أنهأحبر تم كانت. حيث، إليه متوجهة إليه، الأسثياق، دائمة محبته عق عاكفة فالقلويج 

بقوله!إليه وأصافه والمصالين، والقاتمين لالهلادفين بتهلهيره ؤإسماعيل إبراهيم أمر 
محبتهمن القلويب، ق أمأكنت، التي هي الإضافة وهذه ;!• ١٢٥]١^: 4 بني طفرا 0 أؤ 

٠أمكتنت، ما إليه والشوق 

الإيمانأهل تلوب ؤ، الأمور هذْ استقرت فلما إليه، العالم أقبلتؤ؛اف؛لدة الي وهم، 
منالأمر ورود عق توهمت، ولكن الصلاة، ق استقبلوه أن نادتبمم فكأنيا ؛ ١٦٠وذكروا 

تلقاه؛ا ١ ٤ ٤ ]القرة: ^لحزا٠نجه لئ،ضلزألمنحاو يول ؤ مرسوم برز فلما البيت،، رب، 
ر>اءول،لأن عندهم؛ عيدا وكان والقبول، لبئري با الإيمان ق والراسخون ه اس رسول، 

أهلقبلة عن اه يحوله أن ينتفلر الماء، ق وجهه يقلبج ما كثيرا كان ه، ادم 
وذكر؛العارضة، الكفار ذللثه وتلقن يرضاها، الش القبلة اس قولاه الكتارّت،، 
تعاقفدكر والثقة، بالإغماض المؤمنين من الضعفاء وتلقاه الداحضة، الشبهات 

وللمؤمنينلرسوله ؛التسالية دللث، وابتتدأ الكعبة، الأمر؛استتقثال، عند التاسإ أصناف، 
سفيه.هول، فإنه بقولهم، تعثووا فلا الناس! س السفهاء يقول، عما 

مسثقيمره.مرْا« إل سدشآء هلإثي^لتقرقؤTدزبيمى ؤ هال،! ثم 
إقبأمره عباده له تعثد فأينما ذللث،، رُتج وأنه له والمغربؤ الشرق أن تعال فأخبر 

وجهنم تولوأ يئنا فا وشآتئرقؤ^ثمدج ء هال،! كما له. مهليعون فهم كانت،، جهة أي 
أشمحلالقرة:ه؛ا[.

الكعبةغير إق تصلون كنتم فإذا تعال، له إلا بأمره الجهات مستقبل يصل فلم 
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لحق عق وكنتم وآحرا أولا له إلا صليتم فا إليها، محلوا أن أمركم ثم بأمرْ 
رصاه.إق رصاه من فانتهالتم ورصاه بامره كان كليهما لأن والأخر، الأول الأسمال 

إقيشاء من يهدى بأنه ثانيا، إليها بالاسقبال أمرهم الش الجهة فضل عق نبه نم 
ولكنورصها، لكم وّرعها قبلتكم جعلها التي للقبلة هداكم كما متمم، صراط 
الرسوليتح من سبحانه يعلم أن وهو دلك، ق لحكمه أولا عيرها باستقبال أمركم 
ثاءولكن شيء؛ بكل وهوالعانر محرفنا، كيف بأوامره ويأتمر دار حيثما معه ؤيدور 

للرسولالمالم الإيمان ق الراسخ ؛دللث، فيتميز مشاهال.ا، عياثا الغيى معلومه يعلم أن 
بعضمن نهدا شبهة، بادنن عقبة عق فيقلب حرف،، عك تعاق اممع يعبد ممن له، المنقاد 
عبثا.ولا سدى ذللث، يشرع فلم الكعبة، غير الأوق القثلة جعل أن ي حكمه 
أمةحعلهم فكذ.لك قبلة؛تعثا.هم، الجهاُت، أوسط لهم جعل كما أنه سبحانه أحبر نم 

التفضيلهدا أن ذكر ثم الأمم. ق الوسط للأمة الجهان، ق الوسط القبلة فاختار وسطا، 
القيامة.يوم الخلائق عك شهادمم فيقبل الأمم، عك ليتثهدهم والاختصاص 

منوصلاه الأوك، القثلة إل صلاتيم من المومتوزت عنه سأل عما تعال أحاد_ح ثم 
وفيه-ا ١  ٤٣لايقرة• ه إيننفم بتضخ 1ثث ن وماك ؤ فقال! التحول، فبل إمحوامم من مات 

قولان:

كاست،لأتبا عليها، يجازيكم ل المقدس، إل؛ست، صلاتكم ليضيع كان ما أحدهما: 
ورصاه.بأمرْ 

ورصيها.شرعها اهلع بأن وتصديقكم الأول بالقبلة إيمانكم ليضيع كان ما والثان،: 
الأخر.للقول نثلزم موهو الأول، القول عك والخلف، اللف وأكثر 

فقال:الأول، قبلته عن تحويله عك حرصه عق واطلاعه ه رسولعق منته ذكر نم 
شْلزألمشجدو->ةال1< قول ئزصنهاج قتلا قلغولسلئؤ ألثمآء ق وجهلفؤ وماو1، ثرئ د قؤ 

[.١٤٤! ٥٠٨١١]ه سثرن٥ر وحونكم قولوأ كئز ما وحيلم، آلحراب 
للضميريدكر ولر ربمم، من الين، أنه يعلمون بأنبمم الكتاب أهل عن تعال أحبر نم 



الكتابأهل وأن الحرام، المجد باستقبال الأمر وهو المياق، ق ما غير ا مقل 
ثمصلاته. ق إبراهيم بنام الذي الغص بيت يتقبل أن الني هذا علامات من عندهم 

قبلته،تبعوا ما آية بكل الرسول أتاهم لو بامم الكتاب أهل كفر شدة عن تعاق أحبر 
انث،ومآ ؤ فقالا قبلتهم من برأه ثم وقبلتهم، وتركهم له التسلية ذللث، ففي 

[.١٤٥ئبمبمم4]اّة: 
القثلةلأن الأحرى، الهناظة نتع لا منهم ْلائفة كل وأن القبلة، ي اختلافهم ذكر ثم 

أنإلا قبلتهم يفارقون لا دين كل فاهل الظاهرة، وشعائره وأعلامه الدين خواصي من 
كلبراءة تتضمن إخبارات، بثلاث الثلاث الجمل هده ق تعال فأخبر دينهم، يفارقوا 

تدلآية كل لورأوا الكتاب أهل بأن الإخبار وتتضمن الأخرى، الهلائفة قبلة من ءلائفة 
خلافق اشتركوا إن وأنبمم لأيائهم، وتقليدا عنادا قثلتهت تبعوا لما الرسول صدق عك 

عكمتفقون فهم الأخرى، قبلة طائفة تتح فلا باطلهم، ق محتلفون فهم الحق، القبلة 
الباطل.اختيار ق مختلفون الحق خلاف 
يشتغللا وأنه قبلتهم، لزوم عك والمؤمنين خء، للرسول نشيت أيما الأية هدم وق 

ومكرخدلع هدا فان دينكم، عك فتتبعكم قبلتنا إق ارجعوا الكتابت أهل يقوله يما 
منتمكن قع. الكفر لأن قبلتلثج؛ تبعوا ما صدقك عك تدل آية كل رأوا لو فإتبم منهم؛ 

منمْلامعهم فليقعلعوا قبلتهم بتاع أيضا ولتإ فيها، للحق مهلمع فلا قلو-ءم 
أحل-يتح فلا بينهم، فيما مختلفون ايصا هم وكيلك قبلتهم، إق وعودك لهم موافقتك 

منهملأحد موافقين المزمنون أيها ولتم القبلة، ق مختلفون فهم الأخر، قبلة متهم 
ورضيها.لكم الله اختارها المختلفين، هؤلاء قبلة غير بقبلة الله أكرمكم بل بلته، قق 

مرنحآلعاJمحآءك ما نعد من اهوأءهم اJبعث، وبن ؤ بقوله• المعنن هذا تعاد وأكد 
[١٠ ٤ ٥ ]١١^٥؛ ه ا:نءآو؛( ثمنآلم1ليرحح إولثإد'ا 
منبراء هم كما قبلتهم، من وبراءة القبلة ق موافقتهم من ير وتحن. تثبيت كله فهذا 

قبلتهممن بالبراءة أوق المؤمنون أيها فانتم بعض، قبلة من بريء بعضهم وكما قبلتلث، 
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محها.التحويل اذمتعاق أكرمكم الي 
ثم[. ١  ٤٧]اومرة1 ه آئمنشن من _ J$SJقلا رأيلث، من ألحى ؤ بقوله؛ ذلك أكد ثم 
[١٤٨! ٥٨١١]ه هومولءأ-ا وجهه ؤنآم ؤ فقال؛ شالتهم أمة كل اختصاص عن تعال أخبر 

كل.إق راجع فالضمير وجهه، موليها أكات إليها متوجه هو المض أن القولين وأصح 
أيدا،الباطلة القبلة يول لر اس لأن بشيء؛ وليس إياه موليها اهلع أى1 اس إل وقيل؛ 

همأنفتلقاء من القبلة هده تولوا هم بل قط؛ الشرق باستقبال النصارى أمر ولا 
القولهدا بصحة مشعر [ ١٤٨لاوقرْ: هاتّتبقوأألخيرته ؤ وقوله؛ وجوههم، وولوها 

ماإل وبادروا الخيرات،، أنتم فاستقبوا الجهات، تولوا قد الملل أهل كان إذا أي• 
حميعا،بكم يأت تكونوا أينما فيه، تتوقفوا ولا إياْ وولاكم ورمحيه لكم اذهف اختاره 

تجتمعونكما القيامة، ، موقفإل المتباينة والأقهتار المختلفة الجهات من يجمعكم 
أقهلارسائر من تجتمعون فهكذا تومونها، التي القبلة جهة إل الجهات سائر من 

جعلنالكل ؤ تعال؛ قوله نفلير وهذا الخلائق. يومه الذي الوقف، جهة إل الأرخى 
ون،كلمء١ مآ ق ونكز حده و' عه ١ لجعنكب أس قآ؛ ولؤ ^ ١٠ومغها•شرعة مئأكم 

[.٤٨]١لم1ئل.ة!فاتتبقوأألحيرته 
بعينهذللث، ذكر كما ومناهجهم، شرائعهم بتعدد إخباره عند إليه مرجعهم أن وأخبر 

ط

آلحؤرتتتتقوأ محا مولها هو وحهه ؤلكز ؤ ت فقال • وقبلتهم وجهتهم بتعدد إخاره عند 
[.١٤٨!٥٨١١]4 جميعا يفزأس بات ةفل>رلا' ما نبن اج 

ال2لرائقق الاختلاف، عند أنه وهو يفهمه، من يفهمه بدع سر هذا ونحتا 
إليه؛وأوصل اهه عك أدل كان ما الحق إل أقربما يكون والقبل والثراغ والن>اهتج 

وأمكنتهم،وأزمنتهم أحوالهم اختلفتإ ؤإن وحده، القيامة يوم إليه الجمع مر-؛ع لأن 
ورجوعهمالجمع مرد يكون أن يشغي فهكذا واحد، ؤإله واحد ربا إل فمرجحهم 

الحقإلههم هو إذ دينه؛ بغير يدينون ولا غيرْ، يعبدون فلا الدنيا، ق وحده إليه كلهم 



ظةؤال؛،اة

و\لآ->ر1.لدنيا اق 
غيره،وعبادة البامحللة الهلرق ق وذهابا كفورا إلا ذلك أبن قد الناس أكثر كان فإذا 

معتدهبوا ولا إليها، وبادروا للخيرات المؤمتون أيها أنتم فاستبقوا دينه غير دانوا ؤإن 
والكفر.الباطل ق يسارعون الذين 

هقثبمون بما"كنتزفيه ثنفكم ؤ م' فوق ورتين، الق البدع الر هذا فتأمل 
الفصل،يوم عك دليل الاختلاف هذا أن وهو أيصا، اخر سر ؛1 ١ ٦ ٤ ، ٤٨

فيه،اختلفوا ما حقيقة لهم ؤيثين الخلائق، بين فيه تعاق اهف يفصل الذي اليوم وهو 
والبعث،.الفصل يوم عك دليل الاختلاف فنفس 

يتمت،لا ايمئيهم حهد باش وامموأ ؤ المحل! محورة ق تعاق فوله ذك أوضح وقد 
لهمليبي يظمون؛)ث؛ لا ولكنأدفرأئاس ^L - عته وءدا نق من أق 

فذكر]النحل: 4 ًقنذبي كائوأ أم كمروأ بجشتّمحنم^ فيه آلذى'■ثتلمون 
أمامم!بعدما الأموات بعثة ق بالغتين حكمتين تعال 

الخلائقفيه تنترك عياق بيان وهذا فيه، اختلفوا الذي للناس يبين أن إحداهما؛ 
يعضهم.يه اختص إيماف بيان انمنيا ق حمل والذي كلهم، 

أهلبته نوأن باطل، عك كان ؤإنه كاذبا كان بأنه المبهلل علم الثانية• الحكمة 
خزي.أعفلم ذك فيخزيه وبنانه؛ وكن«؛ه اقترانه ص الباطل إل الحق 

الحكمةس المجيل. الكتاب آيات تضمنته وما تعال، الرب كلام أسرار فتامل 
المصا.وق،الصادق يانه لرسوله والشاهلءة الحالمين، رب كلام بأنه الثاهادة البالغة 
والأرضالموات خلق كونه معن وهو تحال، وحمده حكمته مقتضن س كله وهذا 

إلآيلا الحق، عن صادرا خلما خلقه بل باطلا، ذك يخلق ولر بالحق، بينهما وما 
بالباءأتن ولهذا له؛ غاية له، مقارن لخلقها، سابق فالحق الحق، عل مشتملا الحق، 
معننمفيدة فالباء وحدها، الغاية لمعنن المفيلءة اللام دون المعنن هاوا عل الدالة 

والغاية.والمقارن المابق الحق عك خلقها اشتمال 
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عنوأمرْ تعاق خلقه فمصدر وحكمته، عالمه عن ذلك، صدور السابق فالحق 
الموصوفعن الصادر المفعول يكون الصفين؛ هاتين وبكمال وحكمة، علمه كمال 

لئنمن آلعز،ارئ لتقي ؤإقئج ؤ تعالت قال ولهدا وحما؛ ومصلحة كله حكمه  ١٠٠٢
كانوما وحكمته، المتكلم علم عن لتلمي ١ مصدر أن فاحبر ٦[• ت النمل ت ه حكيرعليمم 

ؤإرشادا.وهدى وءدثُ صدقا كان كدللئ، 
>ؤكد'للئجقالوات ه جم محوز ؤ ت قالت، حين إبراهيم لامرأة الملائكة قالت، وكدللاج 

وهووحلقه، قوله إل راجع وهدا •٣[ ]اللارJ^ت: ه هوالحكسزآلعليز إjهر ؛، Jj3مال 
منانتملت، ما فهو المخلوقات،، لهدم الحق مقارنة وأما الكبر. عك لها الولد خلق 

وصدقوصفاته ووحوانيته اهلع عل للعباد الدالة والايات والمنافع والممالح الحكم 
فيه.ريّ_، لا حق لقاءْ وأن له، رم

الناؤلقت؛ن.للئإ،الشاهدة كالأشخاص رآها قلبه؛ ببصيرة الموجودات ق نفلر ومن 
يتاملفلا كنأثا، يقبل لا حال شهادة لأنها المجرد؛ الخبر شهادة من أتم ثهادتما بل 

وحل.انيته،وعك وبارئه فامحنره عك دالا وجده إلا تأمله حق مخلوئا المتبصر العاقل 
وهنأهفيه. رستا لا حق لقاءه أن وعق رسله، صدق وعك وأسمائه، صفاته كمال وعك 

عكوأحوالها المخلوقات بأصناف الاستدلال إل الخلق إرشاده ق القرآن >يقة 
والنبوات.والمعاد التوحيل. وعك الصاغ، إثبات 

ومرةبالحق. خلقهم أنه يخبر ومرة عبثا، ولا باهللأ خلقه يخلق لر أنه بمخبر فمرة 
رمله،به أخبرت ما صدق عق ِاا والاستدلال الاعتبار وجوه عق وينثههم يخبرهم 

لرأوهلوتاءملوه وبما صدقة أدلة يث.اهالون بما جاووهم إنما الرمل أن لهم يبين حتن 
بماشاهد مخلوقاته من يثاهال.ونه ما وأن عقولهم، ق متقرا فهلرهم ق مركوزا 
يالت،وهن.ا ملائكته، ووجود ولقائه ه ونوحيل. وصفاته أسمائه من ■£،.' رسله به أخبرت 

وهن.اعادة، السائقة منه له سبقت، من عق اهلق يفتحه إنما الإيمان أ؛وارءتؤ من عغليم 
الدار.هده ق العبد يناله علم أشرف 



قإم=_^__^اج=
عقدالة فهي أنواعها، اختلاف عق تشاهد حركة كل أن آخر مرصع ق بينت، وقد 

برهانية.واضحة مهلة بطريق والمعاد والموات التوحيد 

قمركوز الروح أن واضح! بدليل الأصحاب، بعض إق رسالة ق ذكرت وكيلك، 
وأنورسوله، عبده محمدا وأن اه، إلا إله لا أن ت مهالة وخالقتها فعلرما أصل 

وفطرته.وذاته روحه نفس ق مركورا ذللمثؤ لوحد التفتيش امتقصن لو ان الإن

وصفاتهباس الإيمان منها لأستخرج فمهل، وحركتها الروح العاقل تأمل فلو 
من-يّل.ا يصاسق ؤإنما ولقائه، وملائكته برمله والإيمان هو، إلا إله لا ت بأنه والشهادة 

قلبهعن وانكشف غيه سحام، عنه وانجابت؛ قلبه، أفق عك الهداية ممس أشرقت، 
[.٢٣]الزحرف: ممتدورتنمه ءاثثرهم عق امؤوإدا عق ؤجاو.وآئانا؛وا إئا ؤ ت حجاب، 

وظلامه.ليله هو صباح له ويلوح اكتتامه، عنه طال، مر له يبدو فهنالائ١ 
ض'لآبم،ءسىآلش؛ثؤ'ت 1؛ إِن ؤ تعاق! قوله من كلمة كل عند الأن فقف، 

وأصوو>نا~له'واختلف^ ناطسمئوؤثو0. ست،مندآبة حلمغزونا ق ؤي 
وده،ريم،ميمح،اثت(وموريعقلونموبا بهآلآزءستعد هاحيا رزق من يذآلثنآإ آلله 

;آأ؛اا4]الجانة:*ا-ها.

مهلال-إأم واحل. معلالوبا أعك آية؟ جعلت، ماذا وعك آية كوما وجه تأمل لم 
قوقوله عمران. آل كاخر المهل. هدا من الكريم القرآن ق ما ائر مسوكدللثج متعددة؟ 

تلؤ الممل: سورة ق وقوله آحرها. إك آ-هآ[ • ]اروم: ه ومن ؤ الروم: سورة 
وأضعافالأيات، آخر إل [ ٥٩]المل: ه آصتلئ آلديث عباده عق وسلنم للب آنمد 

ؤلوج؛ لتوقيتن ءاثت، آلأزض ؤؤ( ؤ الأاريات: سورة ق وكقوله القرآن. ق ذللث، 
-محاوآ'لأرمايمروث آلثمنو'ت ق من؛ايؤ وًكأنج، f 4 تث؛ز محمدن أقلا أنميلأ 

ُى [.١٠٥ت ]يوسف ه ،; أه معرضون عب وهم 
مقارنحق وهو بينهما، وما والأرض الوات يه خلمتط الذي الحق، من كله فهذا 



المحيرعلن الممحر الئوء اآًًًًًًًم( 

لكتب،وغير لكتب، موفق! كل يقروْ صفحانيا، ل مطور المخالويات،، هدْ لوجود 

كانل:
رمائلها فإنلطورالكافات ■أم

٢١اخلأاهبادلرشمءمألأكل ضا ولأي، لفها خط لقد 
فالي-م. تراد وغاية العباد، من تراد غاية نهو خالمها، غاية هو الذي الم، وأما 

شيئا؛يه يشركوا لا يعيدوه وأن .ق، كماله وصمات تعاق اسآ يعرفوا أن ت منهم تراد 
ألزىآلت ؤ اه: تعال قال ومحبو-ام. ومطاعهم ومعبودهم إلههم وحده هو فتكون 

يثمد ء س كن عق T_ أن تنين آلأم يتمن مثلهن سمح'مدم،آ'لأزمإ سخ ■ئذ 
[•١ ٢ ت ]الطلاق، ه وآ(,أ عفا _؛ بكل حاط ا قد آس وان 

يستلزموذلك، علمه، ؤاحاؤلة قدرته كمال، عباده ليعرف، ااعالم حالق أنه فأحبر 
إلاحلمتاTينؤآلأنس وما ؤ تعاإ؛،ت وقال وتوحيده. وصفاته أسماته ومعرفة معرفته 

رجميعرفوا أن وهي العباد، من المرادة هي الغاية فهده [ ٥٦،: iiljjiJJl]لنعثدونوثن؛ا(ه 
وحده.ؤيعثدوه 

قالوالعقاب. والثواب والفضل بالعدل الجزاء فهي -وّم، المرادة الغاية وأما 
آلذننثبمزى ■حملوا بما أنفوآ آلذين آلازضاصزى 1، وما آلثمنؤ'ت ؤ، ما س قؤ 

لتجزىاحفيا ءاتهآكاد إنآلئاعه ؤ تعاق؛ وقال [. ٣١]الجم: ه :ن؛؛; أحنئوأياقتي 
قييعنمّفيه لهمآلنىمحلمرن ليبي ؤ وتال [• ١ ٥ ]طه: ه ;؛ث؛ نمى بما ثمن كل، 

وهالْوالدين• بالأدب وءالم شاعر النابلسي، الغتي عيد إق ؤيشيان الطويل، بمم من البيتان هذان 
منةبثلامث، القيم ابن وفاة يعد اك، ، ١٥١  ٤٣ستة ماتآ الخي عيد لأن صحيحة، غير أنلتها السبة 

تال:ه هريرة أبي عن الصحيحين نفي لبيد، نول من ماحوذ اكاق البيت، وعجز ضة• وتمن واثتتتن 
البخاري)رنمباطل...« اه حلا U شيء كل ألا و؛د: كلمة الشاعر نالها كلمة »أصدق قو: الني نال 

الورىوترح ( ٣٢٢/١١)( ١٥٣)U/الكري نتح وانظر: ( ٢٢٥٦ردقم وسلم ( ٣٨٤١
)ها/أا(.



صس^=^=اج|=
رتئو1سمىإن ؤ ;،: iLJوقال [. ٣٩]الحل: 4 ْكثذبم كئوأ أيم كهموأ آلذثث 

فغمثن ما يدتيّآ'لأمر صي خن ايام-دمآستوكا ثقة ؤآمحأJصق ■>لىآصنوت 
مرجنغممحب أ؛ن؛ '؛ذ'لإ3رت• اُلأ قاعبذوْ ربأًىم آلقث ذ'لخفم -، ^jAبعد من إقُ 

وأ^تحثلحنتJL۶ءامنوأؤليجزى يتدؤأآلخليىرجمدُْ ^'• jjحظ وعدآش خميعا 
4ئكمروث كائوأ يما ألمم وعذاب حميم من سرات لهم ًفمروأ قالذس بالقسطج 

ليوض:م،أ[.

وآحراأولا الحق عك محنهما ويا والأرض الموات حلق اشتمل كيف الأن فتأمل 
زعممن عك تعاق أنكر وفد بالحق. وشاهدة وللحق بالحق حلمت وأما ووسطا، 
٩ترجعون لا إلمئا واك5لم عكا حلسكلم ائنا اقصنتنر ؤ فقال! ذلك، حلاف 

•[ ١١٥لالمؤمونت 

قللمسالمين الباطل أهل محاجة ذكر ق الكلام من يصدئه كنا ما إق ولنرجع ، ل
عليهم.بالحجة لهم ائلأ ونصر القبلة، 

فالبلفظهت فملأأذكره الأيات هذه عل الكلام ق السهيل القاسم لأبي رأيت وقد 
لماي*ني• عليهاا، صبرت لو قبلة على كنت، ررقد معرور• بن للمراء ه، المي ول قل 

متأولأ.كان لأته بالإعادة، أره ول؛ إليها، بالتوجه الأمر قبل الكعبة إل صك 
Z-Jii !، قالخيمحلين ربهل لما رمضان؛الإعادة؛ نيار ق أكل من يأمر لر أنه هدا ونفلير
،•اكأو؛لل لأجل ك، محنا حتن وأكل رجلته 

رنم٢ ٢ ٣ / ١ ) صحيحه ق خزيمة وابن ^١( ٠ ١ ١ رقم ٤ -٣^١ ٤ ٧ ١ / ١ ٥ ) صحيحه ق حيان ابن أحرجه ( ر٢ 
مأخار ل والفاكهي ( ٤٦١/١٠)وأحمد ( ١٧٤رقم الكمر ي واممراو ( ٤٢٩

وإه الأبمنصآتيآلآنود آمحل لكم يثتذ حى وآثرتوأ وكلوا ٠ ت أنزلت قاوت ههه سعد بن سهل فعن )■٣( 
والخيطالأبيض الخيط رحله ق أحدهم ربط الصوم أرادوا إذا رجال فكان 4 آلفجر ين ؤ يتول* 



الممسيرعلن المسر الصوم ،تتتتتتعم 
=ائ=د^===========^^=ض

شيعيعرف لر إذ الجناة؛ مع الصلاة من ترك ما ياعادة ذر أبا يأمر ب أنه ونظترْ 
الوالشهرين الشهر فأمكث الجناة تصبتي إق اس رسول يا ^١^ للجنب، الشمم 
.الشمم؟اا عن أنت، ررأين - البائية ق يعي أصل• 

حيفةأمتحاض إق قالت،ث وقد بالإعادة، المتحاضة يأمر لر أة أيصا ونظيره 
ولرتمل، ثم الحيض، أيام تجالس أن فأمرها والصلاة. الصوم منعتي وقد ماليالة، 
تركت،ما بإعادة يأمرها 

ل؛الي الملوات، من له تقدم ما بإعادة صلاته ق الميء يأمر لر أنه أيما ونظيره 
بخلافبقائه •ع وقته فرض يود لر لأنه الوقت،؛ ق أمره؛الإعادة ؤإنما صحيحة، تكن 

له.تقدم ما 
التيمملأجل الدابة تتمعلث، كما التراب،، ق المتمعلث، يأمر لر أنه أيما ونظيره 

الليليمي إنما انه فعلموا سالمنره ؤ بعن. اه فأزل، رنتهما، له يتض محن يأكل يزل، ولر الأموي، 
(وشرح١٣٤- ١٣٣ابرى)أ/كح واننلر: ١( >  ٩١وسالم)رقم ( ١٩١٧الخارمح،)أ-محرجه والهار. 

النووي)لأ/آ'أ(.
(١١٣١ رنم  ١٣٥صحيحه)إ/j حيان، وابن ( ٦٢٧رنم  ٢٨٤الحاكم)١; مختلف بلفظ. احرجه )١( 

وا؛وداود)رنمأمآ(والهةيفياعرى)ا/>أأرببمآ(.
ررنم•اجه وابن < ٢٨٧وأبوداود)ينم ١(  ٦٩اش)رقم والن٦( ١ ٥ رنم  ٢٧٩الحاكم)١; أخرجه )٢( 

رنم٢٢٢/٢وااطراقjالأوّط)صحح. حن حديت ،روا وىل،: ١(  ٢٨واكرُ،لى)رنم ( ٦٢٢
والمخي( ٦٣١١٦)اكمهيد وانظر: ( ir)^\وأحد ( ٥٥١رنم الكبير ول ( ٨١١

ونال،:فرد قو النم، عل فلم نمل، رجل، المسجد؛دخل، قودخل، اقه رسرل، أن ه مريرة أمح، ض < ٣١
نمل،ءارجع فقال،؛ قو النم، ءل، لم فجاء نم صل(، كما يصل، فرجع محل• ب غإنلث، نحل، "ارجع 

الباريفح وانظر؛ ( ٣٩٧وملم)رقم ( ٧٥٧الخاري)رقم أخرجه الحدين، ثلائا... مل• لر فإنلثؤ 
X\•v)٦إ٦rد٨لأ٦(Jشمحص)^ا٦^\-

رمول،فأتينت، الدابة، تتمعلث، كما خمعكتج إبل ؤ، وأنا أجنبت.، قال،: عنهما اذلأنأ رصي ياسر بن عمار فعن < )٤ 
المنف،ؤ، الرزاق، عيد أخرجه اكمم^ درالثا من خريلئ، ^لكن فقال،: كله، ذللئ، فدكر'تا . اف0، 

(.٦٤• ، ٦٣٨(والأياJي)رلم٩١٤رنم٢٣٨/١)



——اج(=
التيمم.فرض يصب أنه!ر مع الإعادة؛ 

فيهاتكلم وفد الصلاة، بإعادة السلمي الحكم بن معاوية يامر لر أنه أيما ونفليره 
ا.مملحتهار من ليس أجني بكلام 

،،كفارة؛ ولا دية ولا بقصاص إسلامه قتيله؛عل. أسامة يضمن ل؛ أنه أيما ونفليره 
موصع.ق مجموعة التذلادر هد0 تجد ولا 

والتضمين.الإعادة من المواضع هن.ه ق منع الحق، إصابة ل والاجتهاد فالتأويل 
إليه.و؛الوغها هو بعد؛لوغه المد حق ق تثبت، إنما الأحكام أل الباب، هدا وقاعدة 

وهداإليه. بالوغها قبل حقه ق يترب، لا فكدللث، هو؛ بلوغه قبل حقه ق يترب، لا فكما 
أسباببما.تحريم بلغهم من عك إلا تقام لا أنما الحلءود، ل عليه مجمع 
والحدود.العثاداُتح ق ذلك، ثبوت، عك يل.ل اانذلائر من ذكراه وما 

وذزوأاتفوأ^س ءامخوأ أ}د1رئ بمائها ؤ تعاق• قوله المعاملات ق أيما عليه ويدل، 

الربامن بقي ما يتركوا أن تعاق فامرهم ؛! ٢٧٨سآلربوأإنكش>مومبمن4]١^,؛: يش نا 
عليه.فاقرهم التحريم قبل قبضوه لأنمم المموض؛ برئ يامرهم ول( يمض، ل( ما وهو 

بلصالوا؟ ما يعي.دوا ولر بهللأنما، بعد المنوحة القثلة إق صلوا قثا أهل بل 
إليهم.يالوفه إلا؛عل. حقهم ل يثبت إ الحكم لأن ؛ وأتموها صلأنمم ق استل.اروا 

منشيء مها بما؛ح لا الصلاة هذْ •إن الصلاة؛ ل تكلم حننما اليي لمعاؤة هو اه يصرل، هال، ( ١ر 
(.٥٣٧ملم)رقم أحر"بم القرآن' وقراءة دال-كءر إفا*والسمح الناس، كلام 

منورحل أنا ولحمت، فهزمناهم، القوم بحنا نم الحرقة إق قو التع رمول بعثتا ةال،ت أسامة،ه• خمن )٢( 
تتله،حض برمحي فطعنته عنه، الأنماري فكف، اس، إلا إله لا تال،ت غشينا٠ فلما منهم، رجلا الأنصار 

زاللما متعوذا، كان تلت،:؟ اه؟ا٠ إلا إله لا قال:  U.Uأكلته؛أمامة »يا قوفقال: اش بلغ تدمنا فلما 
ومسلم)رنم( ٤٢٦٩البخاري)رنم أحرجه اليوم، ذلك نل أمكن، أكن لر أق حنننميت، يكررها، 

(.٢٧٢/١٧•١(وب٠ة١كارى)(ونرحالووي)٢/•١٩٥/١٢نياUرى)
إنفقال؛ آمن،، حاءهم إذ الصح، صلاة ق بقباء الناس بيتا قال؛ عنهما اتلٌ رصي عمر بن اذليأ عبد خمن )٣، 

إلوجوههم وكانت، فاستقبلوها، الكعبة، يستقبل أن أمر وقن. قرآن، الليلة عليه أنزل ند ا3لبم،قو رسول 



المحيرض الممحر الئوء ا؟=م 
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وهوأحدها هدا أحمال، لأصحاب وهي للفقهاء أقوال ثلاثة الأصل هذا وق 
ه.شيخنا وهواختيار أصحها، 

بلغه،من لزم كما ولزمهم غيرهم حق ق ترتب ءلاد٠ة بلغ إذا الخهلاب أن والئاقت 
•وغيرهم الشافعي أصحاب من كثير اختيار وهدا 

يعمالابتدائي فالخطاب الناسخ، والخطاب الابتدائي الخهلاب بين الفرق الثالث،؛ 
بلوغه.بعد إلا المخاطب، حق ق يترس_ا لا الناسخ والخطاب وغيره، يلغه من نوته 

بخلافابه مأمور مشرؤع لحكم مستصحب، الماسخ ق أنه الخهلا؛ينت بين والفرق 
تنهدوالستة القرآن ونصوص كتبه، بعض ق أبويعق القاصي ذكره الابتدائي، الخaلاب 

إثارة.إليها أشرنا ؤإنما المسألة، هده استقصاء موصع هدا وليس الأول، للقول 
بست،إق بمكة يمل كان ه، الّثي، أن عك دليل الحدث ول القاسم؛ أبو قال 

٢.ولة«ل علن كشث، ررلقد للبراء: قوله يعني عباس ابن وهوقول المقدس، 
أوستةشهرا عشر ميعة المدينة قدم مند إلا القدس ييت، إل صك ما طائفة؛ وقال 

وقدبقرآن، سنة ونسخ بستة، سنة نسخ نسخان! القبلة ق يكون هدا فعك شهنا. عشر 
أنصحاح؛ طرق من عنه فروي المالة. هذه ق الخلافح منشأ عباس ابن حدث بين 

محتوين محنه الكعبة وجعل القدس، بيتا استقبل بمكة صك إذا كان ه، اتية رمول 
القدس

القاريعمدة وانظر: ( ٠٢٦وملم)رقم ٤( ٣• المخاري)رنم أخرجه الكب. إك فاستداروا الشام، 

رقم ٤٧١٢- ١٤٧ / ١ صححه)٥ وق ١( ٠ -٨ ١ > ٦ / الممات)١ ق حان وابن ٤( ٦ ١ )U/ أحد أخرجه )١( 
وقال0إ0س م أخار ق والفاكهي ( ٤٢٩رنم  yyrصحيحه)\/j خزيمة وابن •٧( ١ ١ 

ابنغير الصحح رجال أحمد ورجال بنحوْ والهلبراق أحمل رواه (: ٤٥)آ/الزوائد مجمع ق الهيثمي 
حن.إسناد وهلءا قوى حديث ٩(: ٥ Y/ ني)٢ الممحققو وقال صرح؛الس.ماع. وقد إسحاق 

ومرح٢( ٤ ٠ / )١ القاري عمدة وانظر: ٩( ٦ / )١ الباري فتح ق اه رحمه حجر ابن الحافظ صححه )٢( 
(.٥٦ا/'الزرئاق) 



—=_=_لجا=
حرجحن للناس المقدس بيت إك توجهه لرين حميعا، القلتين يتحرى M كان فلما 

حيثوص ؤ ت الناسخة الآية تعاق  ٠٧٥١مال - أعلم واهف - ولذلك كة، مس 
الصلاةإل جئت جهة أى س أي• ؛! ١٥']الترة؛ ه آلما»ِِ أنمتحد نْلز وحهك 

بمكةلكن لأنه تكن؛ لر أو القدس بيت ا متدبت كت الكعبة؛ محامتقبل إليها وحرجت 
يديه.بين الكعبة تكون أن المقدس؛ بيت استقباله ق يتحرى 

تلأمته ال وق[، ١٥٠: 0jaJ]\ؤحهكه قول حزجن( حيت ومن ؤ ت محوله وتدبر ثاوت 
حرجتم،ما حيث، ت يقل ولر !I ١ '٥ ]\رقو0.' ه شءزهُ وحوها=فلم قولوأ كتمّ ما حيث وؤ 

وكانتبمم، ليصل صلاة كل ق إليهم يخرج فكان المسلمين، إمام هوكان لأنه وذللث، 
الممن،هذا خاصته ق الخروج ذكر قافاي به، الختدى الإمام كان إذ عليه، واجبا ذللمثج 

عليه.خماعة لا ومن اء النولاميما الخرؤج، يقتضي هكذا عيره حكم يكن وام 
وحوهحكمقولوأ كنئز ما وحسنا ؤ قوله وهوأن آخر، معنن هذا ل وبملهر • قلت 
أىق الحرام المجد إل بالتوجه أمرهم يقتضي ولأمته ه، له عام خطاب ب شظنهُ 

الأرض.ص موصعلكنوا 
[١٥•لاوقرْ: ه آنحزار المنجد شْرز قول حزجت حيث وص ؤ ت ومحوله 

١[.]الأحزاب: ادقآس؟< آقتر ننايا ۶ كقولهت والأمة هو والمراد الإفراد، بصيغة خطاب 
منه.حرج ومكان جهة أي ص باستقبالها الأمر وهويفيد ونذلاترْ، 
أيق باستقبالها الأمر يفيد ه فهلر٥د وجوهكم قولوأ كتتهر ما وحيبمشآ ؤ ت ومحوله 

فمنمبدأه، عم كما غايته أطلق بل بغاية؛ الخروج يقيد لر وهوتعال فيه، استقر موصع 
مأمورفهو ذلك، غير أو حج أو غزو أو صلاة س لكن: مخرج أي إل خرج حيث، 

هومأمور فهو الأرض، س لكنوا بقعة أي ول والأمة، هو الحرام المسجل باستقبال 
حيث،س تثقلهم مدأ ل كلهات الأمة أحوال الأيتان فتناولت، باستقباله، والأمة 

ذللث،فأفاد لكنوا، ما حسثا استقرارهم حال وق انتهوا، حيث، إل غايته وق خرجوا، 



=وأت
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العبد.منها ينفك لا التي الثلاث الأحوال ق بالامتقبال الأمر عموم 
أعالموائلا الرجحان، لك، يتبين أبوالقاسم أبداه ما وبين بينه ووازن المعتز هذا فتأمل 

حيتوثن ؤ فقوله• ،• ر القاصرين من أمثالنا أفهام كد هو ؤإنحا كلامه، من أراد بما 
أوق.يداوكان وللأمة. له وغايته الخروج مبدأ يتناول [ ١٥٠,^،; ]١٧حزحث،؛< 

التحويل.عك الحرمجى شديد وكان كان، يديه عك التوجه مبدأ لأن 
وكانواوللأءمة، له كلها الكون أماكن يتناول [ ١٥•تاوقرْ; كتئزه وحيلمرما ؤ وقولهت 

بلائهمواحتلاف< كثرتيم بحب وكثرتيا؛ أكوانهم أماكن لتعد.د الخهلاُب تهدا أول 
حقهمق الأحن فكان وعراها، ؤيمنا وغربا شرقا الكعبة حول واستل،ارتإا وأهطارهم 

وسائروغرتها شرقها ق الأرض أقaلار من أي: 4 كنز نا وحسن، ؤ لهم: يقال أن 
ه.منه الخaلا٠«_، هدا ق ألحل أمم ريب ولا جهاتها، 

أعلم.وائاض هدا، غير موصع ق بها تفلفر لا فلعللث، البل.يعة النكّت، هده فتامل 

التقصيره نفيتهم حنث اهلعا رحمه القيم ابن ت أمثال والفضل الخير أهل من الكمل ثان هو هدا ( ١ ث 
النجاحيعد دائما ينشأ الذي والزهو، الكبرياء إل نفه تْلمع لا حتن ثأثا، لها يرى ولا ؤيزدؤيها، 

ابنشيخه وأمثال أمثاله المقرسن الصالحين دأب هو وهدا الصالحات، عمل أو الأمنيات وتحقيق 
البيت؛بيدا يتمثل دائما كان حيث الجمح اييانآ رحم تيمية 

وحديأى كان وهكذا المكدئ وابن المكدى أنا 
إسلامابعد أسلمت وما وئت، كل إسلامي أجدد الأن إل إق واهللأ يقولت وجهه ل عليه اثتي إدا وكان 
اق0فثرحمه نغلمه من أيصا وقال حيدا. 

حالاقمحمؤع ؤ الميكين أنا بريات الرن إلن الفقير ا أن
باقعنده من يأسا إن والخير ظالمي دهي لتفي الظلوم أنا 

قال:إلأن 
ذاقه لوصف، أبدا الخن كإ أبدا لازم ذات وصف لي والفقر 

الجوريةقيم ابن الثاق الإصلأم شيخ النجثب تلميذه حال وكذا تنمية، ابن الإملأم شيخ حال هو هدا 
هومحمد حبيبك لواء تحت، واحشرنا حير، عل ربنا يا بمم وألخقتا الخق، ودعاة الهدى أئمة اهللأ رحم 

آمين.اللهم ههم، اه رصي الكرام وأصحابه 



مح—^^^=^=^=)جا=
آيات؛ثلاث ق الحرام البيت إق بالتوجه الأمر تعاق الارى وكرر ت القامم أبو مال 

الناس؛من أصناف ثلاثة كانوا القبلة لتحويل المنكرين لأن 
مذهبهم.أصل ق بالمخ يهولون لا لأنبمم اليهود؛ 
نزل.نح أول كان لأنه له؛ إنكارهم اشتد والفاق الريب وأهل 
قالما.إق رجع كما إله فترجع دبمنا فراق عك محمد لإم قالوا: قريش وكفار 

إبراهيمملة إل يدعونا أنه محمد يزعم فيقولون؛ عليه، يحتجون ذلك قبل وكانوا 
اليهود.قبالة عليها وآثر ؤإسماعيل، إبراهيم قبلة فارق وقد ؤإمماعيل، 

إلاحجه غصب لفامي ليلا ؤ الكعبة؛ إق بالصلاة أمرء حين له اسم فقال 
منهمقللوا الذين لكن أي• الضخ الامتئناء عل [ ١٥'ه ميم ظلموأ آلي.بجن. 

[١  ٤٧ل\لمقرن' ه مزآشمين ثكون ملأ ر.بك آلحيى?ن ؤ ومالت يهتد*ون• ولا يرجعون لا 
وامتروا.شاكوا الدين من أي؛ 

هوالحرام، البيت إق التوجه من به أمرتك الذي أي" هُ ربك س آلحق ؤ ومعتئ 
اوئوآآلكثئبوإ0آلذين ؤ فماوت ذك، ق تمتر فلا قبالك، الأساء عله لكن الذي الحق 

لتكتمونآلحىيتتب قريما لأن ؤ وقال؛ ١[١ ٤ ٤ ه رييب من أمتآلحى لمعلمون 
الأنبياء.قبلة هي الكعثة أن علوا ما يكتمون أي؛ [ ١٤٦القرة!ل ه يعلمون وهم 

بنأحمد حدثنا قال؛ والمنسوخ، الناسخ كتاب ق داود أبي طريق من ساق ثم 
الالملك عبد ين ماليمان كان قال؛ شهاب ابن عن يونس، عن ة، عنبحدثتا صالح؛ 

بنحانم ومعه قال؛ عهد، ول وهو معه رت فقال؛ بيته، أهل يعقلها كما إيليا يعغلم 
إليهاصك التي القبلة هذه ق إن واس فيه؛ جالمى وهو سليمان، فقال معاوية، بن يزيد 

أمايزيد؛ بن ■حالخ قال — اليهود والصواب؛ رأيته. كاوا — لعجبا والنصارى المسلمون 
اليهودتجدها فلم التوراة وأقرأ ^و، محمد عك اس أنزله الذي الكتاب لأقرأ إك واس 

فلماالصخرة، عك كان المكنة تابوت ولكن عليهم، اهف أنزله اأن•ي لكتاب اق 
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منهم.مشاورة عن الصخرة إق صلاتهم فكانت رفعه، إمراتيل بني عق ه س غضب 
إنالعاليةI أبو فقال الشالة، ي العالية أبا خاصم يهوديا أن أيقات داود أبو وروى 

وكانت،فيلته، الكعبة فكانت، الحرام، الست، ؤيتقبل الصخرة عند يمل كان مؤمن 
أبوفقال ه، الني صالح مسجل وبينلث، يني اليهودي• وقال يديه، ين الصخرة 

انتهن.. الكعبةل وقبالته صالح مجد ق صلست، فإل العاليةت 
لرلقبلتهم الكتاي، أهل استقبال أن وهي جليلة، فائدة الفصل هذا تضمن وقد ^!،1 

واجتهاد•منهم مشورة عن كان بل اه، من والتوقيف الوحي جهة من يكن 
المشرقباستقبال غيره ل ولا الإنجيل ل يامرهم لر اس أن ينب فلا النصارى أما 

وهيإسرائيل بتي قبلة كانت، المسح قبلة أن ومقرون بذللث،، مقرون وهم أبدا، 
بأنعنهم، يعتدرون وهم القثلة هده وأسلافهم سيوخهم لهم وصع ؤإنما المحخرة، 
فقدوحرموه حللوه ما وأن الأحكام، وشؤع والتحريم التحاليل إليهم فوض المح 

استقباليشؤع لر اليم أن عك متفقون اليهود مع فهم الماء، ق وحرمه هو حلله 
^^،.عليهم اهدون والمسلمون أبدا، رسوله لمان عق المؤع 
ينسبونكانوا ؤإنما البتة، الصخرة باستقبال الأمر التوراة ق فليس اليهود قبلة وأما 
إليه،وصالوا الصخرة عل نصبوه قدموا فإذا حرجوا، حيث من إليه ؤيصلون التابولتا 

الصخرة.وهو موصعه إل صلوا رفع فلما 
إليه.ؤيحجون يعقلونه الشام بأرض لهم محلور إق يصلون فإمم المامرة وأما 

باؤللةقبلة هو وقالتإت استقباله، ق فضلأءهم وناننرمتؤ نابلس، بلد ق وهو أنا ورأيته 
لأنأحهلووها، واليهود المححية. القبلة هي ^٥ دينهم! ق إليه مشار فقال مبتدعة، 

استقباله،ق التوراة من ؛زعمه نصا ذكر ثم عينا، باستقباله التوراة ق أمر تعاق ،، ١٥١
فهمإسرائيل، بثي عك أنزلت، إنما لأتبا التوراة، عك قهلعا جهلآ هدا له! فقلت، 

أل()'ئ/أه؛-ْهأ(.الأمتاولكر)ا/'واظر:;ا(أحرجه 



سم—=^—ساجا=
قليس النص وهدا عنهم، تلقيتموها ؤإنما فيها، عليهم مع وأنتم بما، المحاطون 

توراتناق هو إنما صدقت، ل1 نقال فيها، هدا وليس رأيتها وأنا بايدبهم، الك، التوراة 
خاصة.

تلقوهاالذين وهم ما، المحاطون التوراة أصحاب يكون أن الحال فمن له• ئلتإ 
القيلةوبدلوا وأزالوه، النص هذا كتموا قد الأرض، أقْلار ل وهومتفرقون الكليم، عن 
الجواب.إق ير-أع فلم حا، النصي وحففلتم أنتم، وحففلتموها ما، أمروا اش 

هووجهه ؤلكنؤ ؤ تعاق! قوله ق الضمير يكون أن يقوى مما كله وهذا قلتا؛ 
إياهاموليه اقم أن الراد ليس وجهه، هوموليها أي الكل راجعا ؛ا ١  ٤٨]القرة؛ ه محا 

أحدها.هنؤا لوجوه؛ 
مذكوراكان ؤإن الأية، ق عليه الضمير يعود ذكر تعاق لاسمه يتقدم لر أنه الثاف؛ 

به،أوق هو من غير إق الضمير رد كل، دون تعاق إليه الضمير إعادة ض نلها؛ فتما 
به.اللاحق منه القريب من ومنعه 

كماالكلام وجه هان.ا إياها. موليه هو لقال؛ تعاق عليه الضمير عاد لو أنه الثالث،؛ 
يقال؛لا الشالة، ولاه يقال؛ أن الكلام فوجه [. ١١٥]التاء؛ ه يول، ما دوإؤِء ؤ تعاق• قال 
فتأمله.إياه القبلة ول 

الهلواشجعق ردا ثلائا باستقبالها الأمر ذكر كرر تعال أنه القاسم؛ أيي وقول 
كلق به أمر أنه فيه، يفلهر والذي بذللث،• إشعار اللففل ق ولا بالبين ليس الثلاث؛ 

يقتفؤيه؛لمعتن مياق 

ثملبزى قد ؤ فقال؛ الأول، للاستقبال ونحا للحكم ابتداء مرة؛ أول فذكره 
وحسث،^لمامأ شْلزألتحد وجهك قول ثنصنهاج قتنة قلغولسلث، ء أوثمآق وجهك 

هذاأن يعلمون الكتاب أهل أن ذكر نم [• ١ ٤ ٤ ]الئرة؛ ب سغنُْ ماكتزهولوأوجوهكم 
كذلكابكتبهم ق يجدونه حينا رحم؛ من الجث، هو 

أيماهو ولا قبلته، تبعوا ما آية يكل أتاهم لو وأنه وكفرهم؛ عنائهم عن أخثر ثم 
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معرفةكرر ثم أهوائهم، اتباع من حيره نم بعض، قبلة يتابع بعضهم ولا قلتهم، بتابع 
هوهدا أن أحبر مم علم، عن الحق ليكتمون وأنهم بابنائهم كمعرفتهم به الكتاب أهل 

امتراء.فيه يلحقه فلا ربه من الحق 

أيهاأنتم فامقبوا وجهه، وموليها متقبلها هو وجهة الأمم من لكل أن أحبر ثم 
السياقهذا صمن ق حرج حنث من باسقثالها الأمر أعاد ثم الخيرالتا، منون المؤ 

ضمنهق بل محقا؛ تكرارا له مكرر غير به الأمر أعاد ثم المخ، مجرد عك الزائل 
المسخعند كانوا حيثما أولأ باستقبالها أمرهم كما كانوا، حيثما باستقبالها أمرهم 
وبعدوايتتامائه، الحكم ّّرع عند كانوا حيثم.ا يامنتقيالها فامرهم الحكم، مؤع وايتثداء 

الأمرفدكر عالمهم، مع ومخالفتثهم عنائهم وبيان لهم والحكم والمخاصمة الحاجة 
اعلم.واه فتأمله. له المياق لاقتضاء موطن كل ي ؛ذللئ، 

قالهقن. منقهلر [، ١٥•; ٥٨١١]بيممح، ظلموأ الدينح إلأ ؤ قوله! ق الاستثناء إن وقوله! 
منقهخ.قبله ذكر مما فامتثناوه له، حجة لا الفلالر أن ووجهه الناس، أكثر 

عكمتصل هو يل ؛٠^؛^ الاستثناء ليس يقول! تيمية ابن الإسلام شخ وسمعت، 
-هاالراد ههنا الحجة أن ظنوا حيث، بانقهلاءه؛ حكموا أن لهم أوجب ؤإنما بابه، 

نوعان!•ها يراد الله كتثاب ق والحجة الحق. المحيحة الحجة 

عنبإتزههنز ءاثيننهآ حجئثآ ؤقلق، ؤ كقوله! المحيحة الحق الحجة أحدهما! 
[.١٤٩]الأنعام! ه قفيآلخجةأللثة قل م وقوله! [ ٨٢]الأنعام! ^ قومه-، 

اسلبم.ّتت،مقل حاجوك هإن ؤ كقوله! بباطل أو يحق الاحتجاج مطلق ببما ويراد 
إلآأنحجيم كان ما سنت عليم؛اينقا ثتق ؤإذا ؤ وقولهت ٢[ • ■كمران: ]آل، ش4 وجهل 

حاجآلذى إل ثر الم # وقوله! ٢[ ٥ ]الجاسة! # صنيقين كنتز إن بئانآيغآ أمتوأ ثالوأ 
ماآنلمجيببنبمد قآش وآلذ.ئغآحوث ؤ وقولهت [ ٢٥٨]القرة: ؟؛' وبه-ء ل إبرهثم 

ل١٦ًلاشرىإتيم ضداحثهس 



س=^^^__^لج=
الظالمينحجة اسثناء صح أوباطل، حق من به يحتج لما امنا الحجة كانت ؤإذا 

التحقيق.غاية ق وهدا [ ١٥٠ب حجه عليكم للتاسي يكون لئلا ؤ 3وذه.' من 
تخشوهمفلا الداحضة، الباطلة بالحجة عليك يحتجون أن والعننت 

واحثوق.

ذوغ)أألناسي عل كمحكوئوأ وسكا امه ئعلسكم - وكد'لك ؤ ت تعاق قوله 
[.١٤٣]البقرة: 4 فينيا علم آونول 

4الناسي عل شهدآء وتكوتوأ عتكر شُيد.ا آلئسأّول نكون ا هنئ. ؤق ؤ I وقوله 
:^[٧٨.]

علليشهووا خيارا عدولا الأمة هده جعل أن أخبر تعاق أنه الاستدلال،I وجه 
يتناولوهذا ذللئ،، عليهم وأدوا رسالته، اهه عن بلغوهم قل. رملهم بان الناست 

اسرمول أن بعدهم ومن عصرهم أهل عك ومهادمم الخاصة الأمم عك مهادتمم 
بأنه وزعم اس، رمول خالفإ من عك اس حجة فهم كن،ا، عن ونباهم بكذا أمرهم ه، 

اقكحجة بأن عاليه؛ الومهل الأمة هن.ه وتشهد الحجة، عليه به تقوم ما اهلته من يأتهم 
بهكان الذي العلم من إليه وصل بما يانفراده واحال كل ؤيشهال عليه، قامت، بالرمل 

تقمولر الشاهiل به يشهد لر تفيد؛ لا اممه. رسول أحادسث، فلوكانت الشهادة، أهل من 
عليهالشهود عك الحجة به 

وي،كونألناسي عل ثأذآء ككوئوأ امه -جعآغئ،كلم وكد'لاث ۶ تعالت قوله 
حعلهمأنه أخبر تعاق أنه ت يالأية لاّتدلأل ا ووجه [ ١٤٣لاوقرْ: 4 فينيا عوكم آلرسول 

وأعمالهمأقوالهم ق وأعل.لها الأمم خير فهم الومعل، حقيقة هل.ا ءل.ولأ، خيارأ أمة 
القيامة.يوم أممهم عك للرسل مهداء يكونوا أن امتتحقوا وبهلءا ونيامم. ؤإرادمم 

مخمراضانييّ ٣٩٧)١(
(.٢٣٨الأحوذي)A/ وتحفة ( ٢٣٧كبر)T/ ابن تمر انظر: )٢( 
أءلأمح_؛. ١٣٢)٣( 
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وأشذكرهم ورفع نوْ:م ولهذا شهداوه، فهم عليهم، ثهادتم يقل تعاق واس 
هؤلاءيحال وغيرهم الملائكة من حلقه أعالم شهداء اتحدهم لما تعال لأنه عليهم؛ 

لهم.وتستغفر وتدعولهم عليهم تصل أن ملائكته وأمر الشهداء، 
إلتندا م يالحق فيحير وصدق؛ بعلم يشهد الدي هو  ٠٧٥١عند المقبول والشاهد 

يخبرفقد [. ٨٢ه يعلمون بآلحيؤهم ثني س إو ؤ تحال! فال كما به، علمه 
عندالمقبول فالشاهد به، يخبر ولا يعلمه وقد به، علمه غير من اتفاما بالحق الإنسان 

جهلآوتكون بفتوى هم أحل، يفتي أن علمهم كان فلو علم؛ عن به يخير الذي هو اس 
معإمات ورسوله اس حكم هو الل،ى بالحق غيره يفتي ولا ورسوله اس لحكم مخالفة 
عكأؤلبقت قد الخيار الءد.ل الأمة هده كانت اشتهارها، أويدون الأول، فتوى اشتهار 
الحق.حلاف 

منوهن،ا الحق، عن سكت ومما بالباؤلل، أفن قسنا قميزت نقموا ال 
لمننقول ونحن قطعا، بعدهم من إل عنهم ؤيخرج يعدوهم لا الحق فان المستحيل، 

إليه.سبقونا ما حيرا لوكان أقوالهم! حالف 

شْلنوحهك يون ثزصنهاج قتله هقئثك ألشمآء ؤر وحهك يملث، ئزئ . ممؤ 
آلكثئن،اوتوأ آليين ؤإن قملر٥ر وحوهكم هولوأ كغئز ما ؤحسئ.ا ألحزامبج آذشسمب 

4■ج يعملون عما بميل آّث وما ليغنمونأكآلخد،صلهم 
وقالالكعبة. إل يصرف أن ؤيحب المقدس، بيمك قبلة إل يصل ،كان. 

فالغعبد، أنا إنما فقال; اليهودرا، قبلة عن وجهي اهقق يمرق أن رروددمت، لجبرائيل: 
مم.ؤ عليه; اهف أنزل حن ذلك، يرجو الماء ل وجهه يقلب فجعل واساله، ربلثإ 
ث-هلنآتمتجدذبهلق يون ئزمبم؛.هاج قتة قالمؤلقك ألثمآء ؤ؛ ؤحؤلف ئملب ترئ 

■^٢.الماد )؛(ي؛؛زاد 



ههس=_=_^^لج=
يدروقة قبل المدينة، مقدمه من شوا عثر ستة يعد وذلك، [. ١٤٤ا

عنمعشر، أبو حدثنا قالت القاسم، ين هاشم أنبأتا سعدت ين محمد قال يثهرين. 
رسولأن إلا سنة، ق ولا قبالة ق قط نثثا نبق حالف، ما قال! القرظي كعب، ين محمد 

لكمشلع ٠ ؤ قرأ" لم مهرا، عسر ستة المدينة قدم حين المقدسي بت استقبل الاا؛ا، 
الأية.[ ١٣]١^^،: ا إولئ،هل وألذىآوحقا وصيهءيوحا ما نزآلدى 
عظيمة،حكم الكعبة إق تحويلها ق يم المقدس، ست، إق القبلة جعل ق ئه وكان 

والمنافقين.واليهود والمث.ركين للمسلمين ومحنة 
وهمربنا. عندنا من كل يه، آمنا وقالوا؛ وأؤلعنا، سمعنا فقالوا! لون، المفأما 

عليهم.كبيرة تكن ول؛ العم، هدى الذين 
رُثعوما ليما، إق يرجع أن يوسلث، قبلتنا إق ر-ح كما فقالوا! المشركون، وأما 

الحق.إليهاإلأأنه 
قبلةإق يصل دكان تثا كان ولو قبله، الأنبياء قبلة حالف فقالوا! اليهود وّ 
الأنبياء.
فقدحما الأوق كانت، إن يتوجه؟ أين محمي. يدري ما فقالوا! المنافقون، وأما 
منالسفهاء أقاؤيل وكئرُت، باطل. عل كان فقد الحق! هي اكانية كانت، ؤإن تركها، 
]البقرة:هذىآللدي عزآلدس إلا ؤإنكاشت،لكيمة ؤ تعاق! العم قال كما وكانت، الناس، 

ممنمتهم الرسول يتح من ليرى عباده، ببما امتحن العق، من محنة وكانت، [، ١٤٣
النسخأمر قبلها سبحانه وطأ عفليما وشأنيا القثلة أمر كان ولما عقبيه. عك ينقلب، 

أومثاله.المنؤخ س بخير يأق وأنه عليه، وقدرته 
١له ينمل. ول؛ العق. رسول هع تعنت، لمن بالتوبخ ذللئ، عمتج نم 

الطبرينمير وانفلر: والمنوح، اناصح ق داود أيي إل ( ٣٤٣)ل/الخثور الدر ق الميوطي عراه )١( 
 /Y( )(•١ ٩ ١ )١/ الماوي والفتح ٦( ٤ )١/ لكاض القرآن وأحلك،؛ ٢

\ى)\اىي.اينى<دفيالطقات )ي\ءج* 
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ليسوايامم بعفس عك يعفهم وشهادة والنصارى، اليهود اختلاف يعده يكر يم 
أهوائهم.واتباع موافقتهم من المومنض هماده وحدر شيء، عك 

يقولون.عما هو ولدا، له إن ت وقولهم يه، وشركهم كفرهم ذكر ثم 
وهووجهه، فثم وجوههم عباده يول وأينما والمغرب، المشرق له أن أحبرت ثم 

اس.وجه فثم العبد يوجه أينما ؤإحاطته وسعته لعظمته العليم، الواّع 
يصدقونه.ولا يتايعونه لا الدين الجحيم أصحاب عن رسوله يسأل لا أنه أحبر ثم 

وأنهملتهم، يتع حتن عنه يرضوا لن والنصارى اليهود من الكتاب أهل أن أعله ثم 
نصير.ولا ول من الألأ من له فما _ ذلك من اس أعاذه وقل. _ فعل إن 

القيامة.يوم يأسه من وخوفهم عليهم، ينعمته الكتاب أهل ذكر ثم 
للناسجعله أنه وأخبر ومدحه، عليه وأثتن الحرام، ييته باق إيراهيم خليله ذكر ثم 
باقأف هدات صمن وق له، خليله وبناء الحرام، بيته ذكر ثم الأرض. أهل يه يأتم إماما 

لهم.إمام ؛نا٠إ الدى البيّتتخ فكذ.لك للتاءس، هوإمام كما الثيّت، 
يأتمواأن عباده أمر ثم الناس. أصفه إلا الإمام هال.ا ملة عن يرغء_ا لا أنه أخبرث ثم 

الشيتن•سائر إمحاهيم،وإك ئال إليه، أنزل بما ويؤمنوا الخاتم، برسوله 
كلههدا وجعل نمارئ، أو هودا كانوا بيته وأهل إبراهيم إن قالت من عك رد ثم 
منإلا الناس، عك ذللث، كثر فقن. كلهث هال.ا ومع القبلة تحويل يدي بين ومقدمة توطئه 
رسوله.يه وأمر ثالثة، بعد مرة، يحد مرة الأمر هذا سبحانه وأكد منهم• اس هدى 
خؤج.حيث ومن كان، حثما 

هذهإل هداهم الذي هو مستقيم، صرامحل إل يشاء من يهدي الذي أن وأخر 
وهموأفضلها، القبل أوسهل لأنيا أهالها. وهم بم تليق، الش القبلة ههم، القثلة،وأ-يا 

أفضللهم امحار كما الأمم، الأفضل القبل أفضل فاختار وخيارهم، الأمم أوسمحل 
ومنحهمالشرائع، يافضل وخصهم القرون، خير ق وأخرجهم الكتب، وأفضل الرسل، 

وموقفهمالنازل(، خير الجنة ق منازلهم وجعل الأرض، حير وأمكتهم الأخلاق، خير 



برحمتهيختص من فسبحان تحتهم. والناس عاو، تل عق فهم المواقف، حير القيامة ق
العفليم.ذوالفضل وائلا يثاء، من يؤتيه الألأ فضل وذلك، يشاء، من 

الباغونالفلالمون ولكن حجة، عليهم للناس يكون لئلا ذلك، فعل أنه سبحانه وأحبر 
•؛اإلا الرمل الملحدون يعارض ولا ذكريتج، الش الحجج يتلك، عليهم يحتجون 
سفحجته مراها، الرسول أقوال عل قدم من وكل الداحضة، الحيج من وبامثالها 

وليهديهم.عليهم نعمته ليم ذللت، فعل أنه سبحانه: وأحبر هؤلاء، حجج حنس 
ليزثمهمعليهم، كتابه ؤإنزال إليهم، رسوله بإرسال، عليهم نعمه ذكرهم ثم 

وبثكره،بذكره أمرهم ثم يعلمون، يكونوا لر ما ويعلمهم والحكمة، الكتاب، ويعلمهم 
لهم،ذكره ويستجالثون كرامته، س والمزيد نعمه، يتوحثونإتمام الأمرين إذ 

والصلاة،الصبر وهو به، بالامتحانة إلا ذلك، لهم يتم لا بما أمرهم نم لهم• ومحته 
الصابرين•ْع أنه وأخرهم 

i■ضرون:0: ولأ وأنمفروأل آذودفي"أدكنم ء۶ 
ألمحكمظذُوف ؤ تعادت مال والثأكر، الذم قاعدتض؛ عك ال-ين ل١اسم، 

فلالأحبك،، إن ررواه لمعاذ؛ ه الك، وقال ؛؛ ١٥٢]القرة: 4 ثكمرون ولا وآئاًقزوأِل 
عبادتلأ،ااوحن وشكرك ذكرك علن أعي اللهم صلاة• كل دبر تقول أن تنس 

از.واللمالقلبي الذكر بل اللسان، ذكر مجرد بالذكر اكراد وليس 
وذللأابكلامه، وذكره ونبيه، أمره وذكر وصماته، أسمائه، ذكر يتضمن وذكره 

)ا(ي'؟اما'ط.
٠٤ ٧ )١/ والحاكم ١( ٢ ٠ )رقم حمد بن وعبد ( ٧٥١رقم  ٣٦٩صحيحه)١/ ق حزيمة ابن أحرجه )٢( 

لوص ( ٢٣٤٥انرارد)رقم ول ٢( ٠ ٢ • رنم  ٣٦٣صحبحه)ه/ل حان وابن ١( ٠ ١ • رنم 
انمبودعون واطر: الحاكم. وصهححه ( ١٥٢٢)رقم داود وأبو ( ٩٩٣٧رنم >آ/٢٣ الكرى 

(.٢٦٩)؛/
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وأنو1ععليه والثناء جلاله، ونعوت كماله وصفات يه، والإيمان معرفته يستلزم 
ذكرؤيستلزم كله، ذلالئ، يستلزم الحقيمي فذكر0 بتوحيده، إلا يتم لا وذللث، المدح، 

بأنولعإليه والتقرب بaلاعته له القيام فهو الشكر وأما حلقه. إق ؤإحاته وآلائه نعمه 
الدين.حميع هما الأمران وهذان وباطنا، ظاما محابه 

لأحلهاحلق التي الغاية هما وهن،ان لaلاعته، متضمن وشكره لمعرفته، مستلزم ظكرْ 
وأنزل(والعقاب، الثواب لأحلها ورصع والأرض، والسماوات والإض الجن 

وماوالأرض السماوات حلقت، به الدى الحق وص الرمل؛ وأرسل الكتس(، 
نال،به، أعلءائه خلن وهو عنه، ؤيتقدس يتعال الذي والعبث، الباطل هو وصدها بينهما، 
[،٣٧د'للئ،ظنالدينكموأبتصت تنطلأ ببجنا ؤالأرضؤما حاقناآلسما، وما ؤ ت نمال 
هيالحى إلا حشنهنأ ما سينا وما والازمن آلثننوت حكا وما ؤ ت وتال، 

لاولحان;مّ؛-\<'؛:اؤ

منهماتينفلئؤ لا الحقوق، من نوعان ءبل.ه عل وتعال تبارك وس 
عليه.حقه محقن هو الن.ي وميه، أمره أحدهمات 
وبالقيامنعمه بشكر يهنالبه سبحانه فهو عليه، >أا أنعم الحم، نعمه شكر والثاف• 

اهعفو إل محتاج وأنه وتفريْله، تقصيره يشهده يزال، لا عليه الواجب فمشهد بامره، 
للواجب،شهوده كان اه؛ دين ق أفقه كان وكلما هللئ،، بدللث، يتل.اركه لر فإن ومعرفته، 

لالفلاهرة؛ الحرمات ترك بمجرد الدين وليس أعفلم، لتقصيره وشهوده أتم عليه 
شاركهميما إلا منها يعبوون لا الديانين أكثر _، المحبوثة بالأوامر ذللئج ح بالقيام 

الماس.عموم فيه 
وعبادهورسوله هف والصيحة النكر عن والهي بالعروق، والأمر الجهاد وأما 
أنعن فضلا ببالهم، تخعئر لا الواحات فهده وكتابه، وديته ورسوله الية ونصره 

الصابرين.عدة ١ ٥ ٥ ( ١ ) 
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هدهترك من اقئه إق وأمقتهم دينا الناس وأقل يفعلوها، أن عن يضلا فعالها، يريدوا 

حميعها.الدنيا ق زهد ؤإن الواجبات*؛ 

عرصهوي؛دل، لحرماته، ؤيغضب هئه، ؤيمعره وجهه، يحنر من منهم ترى أن وقل 
عمرأبو ذكر وقد هؤلاء• س اهلع عتل- حالا أحسن الكبائر وأصحاب دينه، مرة نق 

فيهمإن رب يا بقرية، يخف أن الملائكة س ملكا أمر تعاق اه أن وغير٥ت 
قط١٠يوم ز وجهه يتمعر ب إنه صوته، وأمحمعتي فاJاJأ، ؛ابه تال! العابد الزاهد فلائا 

واللسانالقالب عبودية وءالدكر، مجوقتة. عبودية الجوارح س جارحة كل وق ... 
وقعودا،تيائا، حال: كل ل وْحبو-ام معودهم بد.كر يأمرون هم بل مؤقتة. غير وهي 
حراب،بور القالوب فكن.لك ، غراسها وهو قيعان، الجنة أن فكما حنو-رءم، وعك 
وأساسها.عمارتيا، وهو 

ذكرهق الذاكر ازداد وكلما اعتلالها، غشيها إذا ويوازها ومقالها، القالوب وهوجلاء 

قني للسانه: قلبه ذكره ق واؤلآ ؤإذا واشتيائا. لقائه إق محبة المذكور ازداد اسعراما: 
شيء.كل س عوصا له وكان شيء، كل عليه اهلع وحففل شيء، كل ذكره جنتا 
الأبصار.عن الفللمة وتتقثع الألسن، عن والبكم الأسملع، عن الوئر يزول يه 

رقم ٩٧الإيمان)ا■/شب ق والمهقي ( ٧٦٦١رنم  ٣٣٦٣الأوط)ق الطرانٍ،.رقوث أ-ترجه )١( 
رنم ٩٧)آ/الشعب ق عليه مؤتونا ائيه رحمه دينار بن مالك قول مجن رواه ينما وصعقه، ( ٧٥٩٥
الزوائدمجمع ل الهيثمي وقال دينار، ين مالك تول من المحفوظ محو محيا فيه! وقال ( ٧٥٩٤

 /U(؛ ٢٧٠) وكلاهماصيف، بن عمار عن العطار إسحاق بن عبيد رواية من الأوسط ق الطيرال رواه
إمحاق.بن ءسد أبوحاتم ورصي وخماعن، المارك ابن سف بن عار ووثق صعق، 

)ما("ا'آأ.د؟ارج-بمأآ.
أمتالثجأقرئ محمد يا ئنالت يي أسرى ليلة إبراهيم !، ۴٠١٠هوت اهف رمول تال تال؛ ه عود مابن فعن )٣( 

والحمداه؛ مبحان غرامها: وأن معان، وأما الياء، ءد؛ة اكرية ية الجنة أن واحبرهم: الملام، مي 
٢٧١-٢٧•)أ/ الأوسط ق والطراز ( ٣٤٦٢)رنم اكرذي أخرجه أتمرا والص اه، إلا إله ولا الص 

٣٦٢-٣٦١)ه/ ١(والزار  ٠٣٦٣رقم  ١٧٣/١)٠ الكبٍر وق ( ٥٣٩)رقم المغر ٤(ول  ١٧٠رقم 
غرم،•حن حدين، اكرعاJى؛ وقال ١(  ٩٩٢رقم 



الممسيرض النيئ الصوء ،==٢ 
=صا===^^=====^===^=

لكلعينالغافل: ، jUJUالناطرين، أبصار بالنور زين كما الذاكرين، ألمة به اهف زين 
الشلأء.واليد الصماء، والأذن العمياء، 

بغفلته.العبد يغلقه ل؛ ما عبده، وبين بينه المفتوح الأعظم ، ٧٥١وهوباب 
وقالصلاة، ق أشياء: ثلاثة ق الحلاوة تفقدوا : ٠٧٥١رحمه البصري الحسن قال 
تجدوهالر ؤإن ذلك عك ، ٧٥١واحمدوا فاحففلوا وجدتموها فان القرآن، وقراءة الذكر، 

مغلقالباب أن فاعلموا 
بعضقال واشيان. الغفلة أهل الشيطان يصؤع كما الشي^؛iان. العبد يصنع ويالذكر: 

دناإذا الإنسان يصنع كما صرعه الشيطان منه دنا فإن القيج،، من الذكر تمكن إذا ،: لفال
الإنسي.ه مقد فيقال: لهذا؟ ما فيقولون: الشياؤلين، عليه فيجتمع الشيهلان، منه 

الالذي كالجسد كان الذكر عن العمل حلا فإذا الصالحة؛ الأعمال رؤح وهو 
أوجه:عشرة عك القرآن ق وهو • أعلم واس • فيه روح 

ومقيدا.مطلما الأمربه الأول: 
واشيان.الغفلة من صده عن الهي اكاف• 

وكثرته.بامتدامته الفلاح تعليق الثالث،: 
والمغفرة.الجنة من لهم اه، أعد بما والإحيار أهله، عك الثناء الراعت 

بغيره.عنه لهن من حران عن الإخبار الخامس: 
له.لذكرهم حزاء لهم ذكره جعل سبحانه أنه ادس: ان

الإخارأنهأكثرمنكلشيء.الميع:
مفتاحها.كان كما الصالحة، الأعمال خاتمة جعله أنه الثامن: 

دونالألباب أولو وأمم بآياته، الأنتفاع أهل هم بامم أهله عن الإخبار التامحع: 
■مرهم•

■٦/١،٤()• ١٧١الحلة)آ•/ (وأبو ٧٢٢٦رقم ٤٤٧ت١(أحرجهايهقيقفبالإيمان)؛،/



لكنتعدمته فمتن وروحها• الصالحة الأعمال جثع قرين جعله أنه 
روح.بلا لكلجسد 

:ثث،؛تحذكامحانكقرله الأيل: تفصيلس:أئ 
ؤمأت؟كتهُظكب يصل هوآJنى ]:ي،أ' واميلا بكره وسيحوه 

قرعذ وآذر ؤ تعاق: وقوله [• ٤٣-٤١]الأحزاب: ه رحيما ويقان آلغورأ 
والثانر:وقلبك: سرك ل أحوهما: قولان: وقيه ٢[. ■ ٥ ]الأعراف: و;خيمةه نمسكمحرعا 

نفك.سمع يحث واوسانك 
ونوله:. ٢[ • ٠ ]الأعراف: وآش ولا ؤ فكهوله: صده; عن النهي وأما 

[.١٩]ال>شر: 3ف>و\'ه>ولأ وؤ 
هئملحون 1*^ كشرا أس وآذكزوأ ؤ فكقوله: منه: الفلاح؛الإكثار تعليق وأما 
[.١٠]الجمعة: 

إقؤآامسبنثتاه آلمتلجهت إن ؤ فكقوله; جزائهم; وحن أهاله، علن الثناء وأما 
هعفبيما واحرا مغفرة لم آس اعد وآاد'ءكن؛ت ئمحوا آس وآلد'ءكريرك. ؤ قوله; 

[.٣٥]الأحزاب: 

ولاظؤإوا«و'لتكلم لا آلذنن؛امثوأ ينايا ؤ تعاق: فكقوله عته; لن من حران وأما 
١[ ٩ : همiu jنا]اJ٠ه آلحنممون هم ياوكبلته ذ'لك ينعل ومن ذْقرآس عن اولذًكم 

لخ>صأمتمؤسدا/لؤلأله: لذكرهم ويىجّلذمْلهمجزاء 
[.١٥٢دكمرونئآأه]ابرْ؛ 

إليكهمئمآاوحم( آيلى ؤ تعال: فكقوله شيء: كل من أكبر بأنه عنه الإخبار وأما 
■ءبآشحئآءؤآلمئم؛هوآسأخبر4إرتآوص1وهثش آلكممس،وأقمِآاصلوه 

أقوال:أربعة وفيها [، ٤٥]السك؛وت: 
المقصودلأن الطاعات؛ أفضل فهو شيء، كل من أكبر اه ذكر أن أحدها: 

وروحها.الهناعات فهوسر ذكره، إقامة بالءلاءاتكلها: 



الخوءالميرعاليرااممسير
=اص|==========^===د==^^^ث

له.ذكركم من أكبر لكم ذكره فكان ذكركم، ذكرتموه إذا أنكم ت المعتن أن الثانرت 
الن.كور.إق مضاف الأول! وعك الفاعل. إق مضاف المصدر هدا! فعل 

مإذا بل ومنكر؛ فاحثة معه يقن أن من أكبر اهئه ولد.كر المعنن! أن الئالث،! 
المقرون.ذكره ما هدا ومعصية. حطيئة كل نحى الذكر! 

الصلاةق أن الأية! معنن يقول! — اس رحمه — تيمية ابن الإسلام مخ وسمعت 
عظيمتين!فانيتين 

والمنكر.الفحشاء عن ميها إحد.اهما! 

منأعغلم اه ذكر من تضمنته ولما له، وتضمنها اهه ذكر عل استمالها والثانية! 
والنكر.الفحاء عن بها 

ؤثكملوأؤ بقوله! الصيام عمل به حتم فكما به! الصالحة الأعإل حتم وأما 
بهوحتم [. ١٨٥ه ولنلطم ه-ددآكم ما عق آس ؤإتحف؛روأ آلثدْ 
اواشدءاناءءكلم ^اذءفثوأ مغنمككم يصيغر قإدا ؤ فوله! ق الحج 

آث،داذءكنوأ محضيتاوآلصلوه فإدا ؤ كقوله! الصلاة به وحتم ٢[• ُ ٠ لابرْ• ه ذًفرا 
قضيتقإذا ؤ كقوله! الجمعة به وحتم ١[٠ ٣' تالساء: ه حغوبمحكم وعل وقعودا قينما 

4أ'دن؛؛ يفلحون وآذكروأآس'يرا آس محل من ؤاآلأرضوآتثغوأ قاشفروأ آلصلوة 
'ا[؟تالجمعة!

الجنة.اس أيحله الحيي؛ كلام آحر كان ؤإذا الدنيا؛ الحياة حاتمة كان ولهذا 
فكقولهوالعقول، الألباب، أولو وهم باياته،  ٤٣١؛[[الذاكرين احتصاص وأما 

س:أ:
١[.٩ -١ ١ ٩ • ممران: جثوبهاإمح]آل وعق ومثودا يد'لإونءسا آلذئن 

قرنهسبحانه! فإنه روحها! وأنه تبما، واقترانه الأعإل، لجمح مصاحبته وأما 
وبالمجبالصيام وقرنه [. ١٤]طه: ه إذًتمرى آسلوه واقمّ ؤ كقوله! بالصلاة، 



الطوافجعل ارانإ ه.' الشي قال كما ومقموده، ولئ4 الحج، روح هو بل ومناسكه، 
وقرته. اه® ذكر لإقامة الجإر؛ ورمي والمروة، الصفا بين والي يالمت، 

تنايهاؤ ت تعاق فقال الأعداء، ومكافحة الأفران، ملاقاة عند بذكره وأمر بالجهاد، 
4ا؛تقء ثتيحويت ل*اثؤب ْكئمإ آس ؤآدْفثوأ دادسوأ لقيئزفئة ءامنوأ آلذييك 

ينكرف،الذي - عبئي كل - عبدي ررإن تعال• اس يمول إلهي أثر وق ؛؛، ٤٥تالأذفالت 
ئزنهءاوهوملاق 

يقول•وسمعته يه• ستشهد - روحه اثيم قدس — تيمية ابن الإسلام شخ ممعن 
عنترة!قال كما الحال هنْ ق يحبونه من بذكر يفتخرون المعحبون 

،م^ الأدهان لبق ر بئأشطان ا كآمحبموالرماح لث، ذكريد ولق
الأخر:وقال 

اثمرأ الالمتممة ا مننهانت، ئ وقا بيننيفطر مئ والحطذكرنك 

^داود)رمسا(وامحفياس)مبأ؛رقا)ا(أحر-بم 
وأحد( ٩٢٨راهو؛ه)رئم ين ؤإسحاق ( ١٨٥٣والدارمي)رقم ٤(  ٥٧الجارود)رنم وابن ( ٤٠٨١

صحح.حن حدت وعدا ونال; '٩( ٢ والترمذي)رقم ( ٦٤)ا"/
العلومجامع وانظرت ( ٢٦٨٩والمثال)رنم الأحاد ق الضحاك وابن ( ٣٥٨•اكرماأ،ي)رقم أحرجه )٢( 

ا/وأ(.ام(وتحقةالأحوذى)• • والحكم)ا/هإإ(وقصالقدير)؟/ 
ومنالجاعلة، ق العرب نرسان أشهر العبي، شداد بن عنترة إق ؤيب الكامل، بحر من المن هذا )٣( 

شاةعك بالحلم ا يوصننفتا، أعزهم ومن شيمة العرب أحن من وكان الأوق، الهلقة شعراء 
سنةمائتا والغراء، داحس حرب وشهد عيلة، عمه بابنة مغرما وكان وطوبة، رنة شعره وق بهلثه، 

أوله:j باخلان، ا/خهأ( )٤ ٦( • U/iالعرب)زن متفلورق ابن ذكره والمن ١^. ثل  ٢٢
كأما.والرماح عتتر يدعون 

الديهة،قوى فحل ثاعر بمار، بن أفلح الندي: عمياء أبي إق وت_، الهلويل، بحر من المت، ^ا )؛( 
سنةمات للأموية، وتشيع والماصة الأموية اكوك؛ن مخضرمي من اٌد يني موال من اسود عبدا كان 

.٣( ١ ٧ نفيره)؟/ ق كير ا؛ن ذكره -والمتر ٠١٨•



الممسٍرعلن النير الصوء 
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،دمىرمن ملمر الند وبض نحوى واجر ثاح والرمذكرتك د للق
قمحبوبه المحب ذكر فإن الحبة، نوة عل يدل وهومما أشعارهم، ل كثير وهذا 

منها،أعر أو ه نفبمتزلة عنده أنه عل يدل — ه نفعتر المرء يهم لا الك، الحال تلك 
أعلم.واه المحبة صدق عق دليل وهدا 

٠٠٠

ه.;ج;; مع أثل إن بآل؛ئموأتح1زة ئنايهاآلذين،امغوآآنتعسوأ ؤ
قال#الصبر((. منزلة ْ[. ]الفاتحة: ه سئءإرد ؤإياك ثعثد إياك ؤ منازل من 

واجبوهو مرصعا. تعين نحو ق القرآن ق الصبر تعادت العم رحمه أحمد الإمام 
ونصف،صبر، نمق، نصفان؛ الإيمان فإن . الإيمان نصم، وهو الأمة.  ٤١٥يإ■؛

نوعاتعشر ستة عك القرآن ل وهومذكور • شكر 

هلصنم ءا،سوأآنتعسوأ بمائهاآلذين ؤ تعادت قوله نحو به• الأمر ت الأدل 
آصاروأؤ وقوله؛ [. ٤٥: ٠٠٨١١]ه لألصموآلصلوة وآتثيسوأ ؤ ونوله! [. ١٥٣]الترة: 

[.١٢٧]الحل: ه باش إقُ صمك وآصروما ؤ ت وقوله . ٢[ ' ■ سران: ؤصابروأه]آل 

إقتوتا ٣( ١ ٧ / مبرم)Y ق كير ابن ذكرْ بينما ئاتله، عك أثق، وب الكامل، بحر س الييتط عدا  ٢١١
ثراجرنحوى.والرماح بدل: ب نواعل والرماح اختلاف؛ دمه ءن؛رة، 

٠«ارجرآ مال ١٥٢)٢( 
أحرجيكله• الإبجان دالبمين الإي،ان، محق *الصبر اهاا،ةوت رمرل تال تال؛ عودهأه مبن اه ب فعن  ٢٣١

دواموتالط؛ ( ٥١٤٧رنم ١ ٤ ٠ ترغيه)؛/ ل المذري وذكر، ١(  ٥٨الشهاب)رنم مند ق القفاعي 
والحكمالعلوم جاُع وانفلر• بعضهم• رتعه وند مونوف، وص المحيح رواة ورواته الكير ل اللجراف 

الصحيح.رجال ورحاله اممير ذ العلرابي رواْ ؛ ( ٥٧/ ١ ١ المجمع ق الهيض وتال، ٢( ١ ٤ / ١ ١ 
أحرجهصبرا ونحم، شكر نحف نحفان: الإيان أس *يا اهزهو؛ رسول قال، نال،؛ ه أنس فعن ( ٤١

(.١٥٩رقم الشهاب) ند مj القفاعي 



—^رج=قه
ولاآلونل من آلعرمّ اولوأ صبر قاصبرمحا ؤ كقولك،،! صده، عن الهي اكال؛ 
توليةفإن [، ١٥)،; ١٥١١١]آلأدياره تولوهم قلا ؤ وقوله! [، ٣٥]الأحقاف; ب فتم سثنجل 

؛[JUajفإن؛[ ٣٣]محمد: !^^^ ۶١ثبمللوأ ولأ ؤ ونوله• والمصابرة. للصبر ترك الأدبار! 
الوهنفإن [، ١٣٩صرا)،: ]آل ءن3دوأه ولا ثهئوأ ولا ؤ ونوله• إتمامها• عل الصر ترك 
الصبر.عدم من 

الأية--i ؤآصَمح آصلأ ؤ الأية• تعادت كقوله أطه، عل التاء اكالث،! 
اولن؟كألذينآلتأّي وحنن وألصمآء أتانّآء ق وآلصبمُن ؤ وقوله! [، ١٧صران: ]آل 

القرأن.ق وهوكثير [ ١٧٧القرة;] ه آلمئقون هم واولن؟ك صدقوأ 
[.١٤٦ءمراوأ; ]آل ه وآلتخمئاآلخجلأن ؤ كقوله! لهم. محبته سبحانه إيجايه الراح! 

ونصرهم،حفغلهم تتضمن حاصة. معية وهى لهم. معينته إيجاب الخامس! 
معإنآس وآصموا ؤ كقول،،! والاحاتلة، العلم معية وهي، عامة. معية ليثا وايياJهم٠ 

[.٢٤٩]البقرة; معآلصضثمينه وآقث ؤ وقوله! [، ٤٦ه]الأنفال; آنمأيرهت 
خيرلهو صبرم وبئ، ؤ كقوله! لأصحابه، حير الصبر بان إخباره السائس! 

[.٢٥ضله!ؤوأننمئوألإهإه]س; [، ١٢٦للضثه]انمز،: 
ولثجزبجثؤ تعال! كقوله أعمالهم، بأحن لهم الجزاء إيجاب الماح! 

[.٩٦دفاثوأبملوثه]اص; تيروأأمسإضي،ما 
يوقآإمجيرونإنما ؤ تعاق! كقوله حساب. بغير لهم الجزاء سبحانه إيجابه اكامن! 

'١[؟بذملجاته]اترُر; أجزهم 
آلخومح—،من بثي، ولسلوك5م ؤ تعاق! كقوله الصبر، لأهل البشرى إمحللاق التامع! 

[.١٥٥]البقرة; ه وممرآسممدث وآلثنزب ذآلأش وومصسآلآم'و، والجوع 



المسيرعلن المير الصوء 

ننويأتوكم ويئقوأ دْنيوأ إن ننب، ؤ ت تعاق كقوله لهم، والمدد الصر صمان الماشرت 
ومنه[. ١٢٥يمران: ]أل ي مس.ومإن منآلم1تأكؤ yiJlوق5م؛يخنسه،يندد'كم مشدا قوومم 

آ.الصبر١١ل ْع اضر أن •اواعلم  'هالني نول 
تعاق!كقوله المزاتم، أهل هم الصبر أهل ان تعاق منه الإخار ءاسر؛ الحائي 

[.٤٢■\\ذشووئ: 4 •ءزم-آلأُنوو لص دولك >ضن'ذلإ\0* لنن وؤ 
إلاالعظيمة والحفلوفل وجزارها الصالحة الأعمال يلقن ما أنه الإخار عشر؛ الثاق 

ولاصدحا وعمل لمن؛امن م-ص ثواب قشفم ؤ ؛عادت كقوله الصبر، أمل 
يشخآوما صجموأ آلذئن يكنهآزج وما ؤ وةولهت ٨[، ' لالقصص: ه ئشأزوآكثب؟/وت> 

إبدوخظغسمهلنماك:هم.
Iلمؤمن تعاق كقوله الصبر، أهل والعبر يالأيات يتتنع أنه الأحبار عثرت الثالث 

د'للئحق إئ لإ بايئم ويمكنهم ألغور إل ألطلنئت مت دص أحرج ث أؤ 
احاديثهجعكها؛ ؤ محبأ! أهل ق ونوله ٥[• لإبرا٠يم؛ ه نأكور ص؛ار 'لآبم-ؤإأيل 

محورةل وقوله [• ١٩]ما: مبم؟ارسآكور4 لغل لايثت ذ'للف ق إن منزتأ كل؛ ونزلنهم 

المكروهمن والجاه المحبوب، المهللوب الفوز بان الإحار عشر؛ الراح 
عنيمندحئون ذ\ونلبكلأ ؤ تعال؛ كقوله بالصبر، نالوه إنما الجنة، ويحول المرهوب، 

٢[.-٤ ٢٣]ارس: عصTلخاره بخر صزؤ ءبما 

•"آآ-(والطراق٤ رقم  ٦٢٤ر»م'ما(والءاكم)■Y/ )• والاحادث الضياء :ا(أ-؛م-بم 
^^سصذ،برايب)رق(ه؛ي(وب■

)رنمالمة j َ ابي وابن ( ١  ٠٧٤رقم ؟ A-tV/Y)الشب j والمهقي ( ٦٣٦)يقم حد ابن 
(.١٠٦٦الخفاء)ا/ كشف، ي العجلوو (وحث  ٥٣٦الزهد)رقم م(ومحادي ا٥ 



;سوؤو^ا_
تيميةابن الإسلام مخ ممعتا الإمامة، درجة صاحبه يورث أنه عسرت المحامى 

تتعاق نوله تلا ثم . الدين ق الإمامة تنال والقين بالصر يقول؛ — روحه اهف دس ن- 
[.٢٤]الجدة: ب يوقنون إاوأؤتا ئوأ وطا صموأ لما بامها يدونت. اهمة بهم جعلنا وؤ 

باليقينسبحانه اس قرنه كما والإيمان، الإسلام، ب٠قامارتإ اقترانه عشرا السادس 
والرحة.الصالح والعمل ويالنكر والتوكل، وبالتقوى وبالإيمان، 

صبرلا لمن إيمان ولا الجد، س الرأس بمتزلة الإيمان س الصبر كان ولهذا 
أدركناهعيش ررحير ه؛ بن عمر وقال له. رأس لا لمن جد لا أنه كما له، 

يصبرهيتصبر ارس ونال• ضياء أنه الصحيح الحديث ق ه الض وأحثر • بالصبرا؛ 
ذلكوليس حير، له كله أمره إن لأمرالمؤسا لاعجبا الصمح؛ الحديث ق و. 

فكانصبر؛ ضرام أصابته ؤإن له، ح؛نا فكان شكر؛ إ\ء أصابته إن رالمؤس، إلا لأحد 
فشتاررإن لهات يدعو أن فسألته؛ تصمٍع. نتج كانالش السوداء للمرأة وقال . ٠ له® حيرا 

فايعأتكثف إق فقالت،؛ يعافيلث،®، أن اليم دعوت ثئت، وإن الجنة، ولك صبرت؛ 

العلماء.بعض قال، بقوله؛ معزولأحد، غر ( ٤٦٤شسرْ)ّا/ ق كير ابن القول، ذكر•ذا )١( 
(واللأتك١ش٢١•رتم٤٦٩/١١١٣•٣(ومدالرزاق)٤٣٩

لإبمانثمهل(واظر:ضالقدير)؛/؛'آآ(.
(.٢٣٢/٤انفلر:ذضالقد.ر))٣( 
غلاالمتنان' ٠١٥والحمد الإيان، شرط 'الطهور اس٠: رسول، نال، تال،: أه الأشعري مالك، أبي قعن )٤( 

برعان،والصدقة نور، والصلاة والأرض، ايماوامحت، بض ما تملأ أو  jSUفنغ والحمد اممه وسبحان 
احرحهفعتقهاأوموتها■ ه تففانع يغار-و، الناس كل أوءل؛لأ،، لك، حجة والقرآن والصبرضياء، 

حدثعن-ا ١(؛ ٠ '؛-١ * )"Y/ لم ملصحح شرحه ق اس رحمه النووي قال، ( ٢٢٣)رقم لم م
اهف:رحمه قال، أن إل الإسلام... قواعد س مهمايت، عك اشتمل قل، الإسلام، أصول، مجن أصل عفليم، 

تعال،اهص طاعة عك الصبر وهو ١لشرع، ق المحبوب، اكبر نمعناه؛ ضياء■ *اواكبر هو؛ قوله وأما 
محمودانمبر أن والمراد الدنيا، ق المكارم وأنولع النايايت، عك أيضا والخبر معصيته، عن والخبر 

الصواب،.عك مستمرا مهتل.يا مستضيئا صاحبه يزال، ولا 
•٣(.٤ ؛/ نتحاuري)١ وانظر؛ ١( ٠ )ه(اخرجهالخاري)؟أنا(ونملم)رقممه 

•آ(اخرحهطم)رقمهههأ(واظر:نيالثادي)'ا/ه*ا( 



الأسيرعلير اشر الصوء ،ء=ع 
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يلقونياالتي، الأثرة عفي، يصبروا بأن ه الأنصار وأمر . لها فدعا أتكشف، لا أن ت اقلع 
عندبالصبر وأمر بالصبر، العدو ملاقاة عند وأمر ،. الحوضل علي يلقوه حتئر يعده، 

بأنفعالمصاب، ه وأمر ر الأور،"ل الصدمة راعني يكون إنما أته وأخر• المصيبة، 
والجنعأحره، ؤيوفر مصيبته، يخفف، ذللثج فإن والاحتساب،، الصبر وهو له، الأمور 

كله،حير الصبر أن ه وأخر الأجر• وياأ-هب المصيبة، j، يزيد والتشكي، والتخهل 
لالصبر،( من وأومع، له حيزا عهياء أحد أعهلي، راوما فقال،ت 

وحمر.أمسلئط إذا صبنا، فلأن قتل ت ومنه ، والكف، الحبس اللغة؛ ؤ، وارالصبرا( 
يريدونبالعينة رثيم يد>عوث *غض' ؤآضرثذسك ؤ تعاق؛ قوله ومنه 

معهم.لثج نفاحبس أتم،: [ ٢٨]الكهف: ؤحهةُ 
وحبيالسكوؤإا. عن اللسان وحبي والتمخهل، الجنع عن النفس حبي فالصبر، 

ا.التشويش١ عن الجوارح 
•اهلع امتحان عل، وصبر اهله. محصبة عن وصبر اليع. ؤناعأ علغ صبر أنولع؛ ثلاثة وهو 

فيه.للعبد كب لا ما عك صبر والثالث،؛ ؛ال،ى>بإ، يتعلق، ما عن، صبر فالأولان؛ 
عنيومنإ صبر كان يقول؛ — روحه اليج قدس — تيمية ابن، الإسلام شخ وسمعتا 

وبيعه،الجب،، في، له إخوته إلقاء ءل، صبره من، أكمل شاما؛ عك العزيز امرأة مهناوعت 
ليسفيها، له كب لا اخياره بغير عليه حرين؛، أمور هده فإن أبيه• وبين، بينه وتفريقهم 

الصبر.غير حيلة فيها للعهد 

١(.٠ ١-٩ • عمدةالقارتم،)U\/٦ (واننلر: ٢٥٧٦(وسلم)رقم٥٦٥٢)١(أحرجهاJخارتما)رنم 
البخاري،أحرجه الحوض* ٠^، تلقوف حش فاصبروا أنرة ;عدتم( ستلقون ؛'إنكم اس رسول، ئال، )٢، 

(.٤٣•/ ١٣)( ٤٦٩/ ا )١ ابرمح، فتح ١(وانظر: • ٦ ١ وسلم)رنم ( ٤٣٣•)رقم 
وثرح)مه؛ا-'ها( اuرتم، فتح وانظر: ( ٩٢٦)رقم وسلم ( ١٢٨٣)رقم اJخارتم، أخرجه )٣( 

يآ-خآ(.القارتم،)A/ وعمدة ( ٢٢٧الووتم،)آ/ 
النووتم،وشرح •٣( ٤ ا/ )١ اuرك، فح وانظر: ١( •  ٥٣)رقم وسلم ١(  ٤٦٩)رنم اJخارتم، أحرجه )٤( 

(.٢٩١القدير)أ/خاآ()؛/ ومص ٣( ٣• ا/ اJارتما)١ وفتح الم،)را١( الواُل، انظر: )٥( 



fj=nجقالأه؛ء 

معميما ولا للنفس، ومحاربة ورض، احتيار فصبر المعصية؛ عن صبره وأما 
قوية،إليها الشبايبح وداعية شابا، كان فاته الموافقة، دواعي معها تقوى الش الأسباب 

مماغربته بلد ق يستحى لا والغرب وغريتا، شهوته، ؤيرد يعوضه ما له ليس وعربا 
وازعهليس أيقا والمملوك ومملوكا، وأهله، ومعارفه أصحابه بين من منه يستحى 
وهيالرقيب. غاب وقل، سيدته. وهي منصب، وذايت، حميلة. والمرأة الحر، كوانع 

لرإن توعيته ذللث، ومع الحرص، أشد ذلك، ض والحريصة نمها، إق له الداعية 
اه،عند لما ؤإيثارا اختيارا، صبر كلها؛ الدواعي هذه وْع والصغار، جن بالت يفعل 
كسبه؟من ليس ما عل الجب ق صبره من هدا وأين 

المحرماتاجتناب عك الصبر من أكمل الطاعات؛ أداء عل الصبر ،ت يقوولوكان 
ومفسدةالمعصية، ترك مصلحة من الث.ارع إل أحب الهلاءة؛ مصلحة فان وأفضل، 

ذللث،ق — اص رحمه — وله المحصية. وحول مفسدة من وأكره إليه أبغض ااaلاءة؛ عدم 
انتهن.ذكرها. موصع ^ا ليس وجها. عشرين بنحومن فيه قرره مصنف، 

وموآلأموآمح'ت ؤثئصسآلآيو م،آلخدفوآمحوع بتيىِء لثبموككم وؤ 
اولمكئ وجنون إنه ؤإيآ ش إئا ئحتينهداُإ أصبتهم نذ؛ ;وقئ: آمحيث 

منوانننوه  l^lTإن ٠ ا:انئ أننهتد.ون هتر _ واوونإل_؛وزحمة وتيم من صلو'ت ■نيم 
حثراظؤغ ومن بهناج يطوي أن عته ج1اخ فلا ألتن،أوأءتمن حج فنز شعآيرأس 

ثننهما بعد من منآلتيشتوآتد.ى أذزنثا مآ يكثنون ألدين إن تالإيث;;غ؛ أثد إإِن 
وأصلحوأثابوأ آلذين !٩ ونلعبمآلئعغوث، اولملفئلعبمآس قآلكتب للغاّي 
وأنانيم إاوك؟لكأدوب قييثوأ 

•تعاق افك رحمه تيمية ابن الإسلام شخ أي• آ ١ ت 



الممسيرعلن المشر الصوء ٦؛=، 

هوعنه ملمة، أم عن اني. والنوالترمذي داود وأبي لم موصحح ني لماق 
قأحرق اللهم راجعون، إليه ؤإنا فع إنا ذيقول• مصيبة تصيبه أحد من راما هال،• أنه 

٢.منها<ال ■٠^١ له وأحلف مصسته، ز اض آجره إلا منها، حيرا لي واحلم، مصيبتي 
تتضمنفإما وآجلته• عاحلته ق له وأنفعه المصاب،، علاج أبئر من الكلمة وهلءْ 

مصيته.عن تل بمعرفتهما العبد تحقق ؤإذا عفليمين، أصلين 
فإذاعرن العبد عند جعله وقد حقيقة. ه  ٥٥ماللث، وماله وأهله الحبي أن أحدهمات 

عدمبعالمين1 محفوف فإنه وأيقا المستعير. من متاعه يأحذ كالمحير فهو منه أحده 
الذيهو ليس فإنه وأيصات يير. زمن ق معارة نعمة له العبد وماللث، بعده، وعدم قبله، 

بعدالآفات٠ من يحففله الذي هو ولا حقيقة، مالكه يكون حتن ،، uJU،من أوجا-ْ 
فإنهوأبقاI حقيقي. ماللتؤ ولا تأثير فيه له فليس وحوله، عليه يبقى ولا وحوله، 
لهيباح لا ولهذا الملألئ•، تصرف لا المهي المأمور العبد تصرف بالأمر فيه متصرف 

الحقيقي.مالكه أمجر وافق ما إلا فيه التصرفات، من 
وراءالدنيا يخش أن ولابد الحق• مولاه اهع إق ومرجعه العبد مصير أن ت والقاف 

ولكنعثيره، ولا مال( ولا أهل بلا مرة، أول، حلقه كما فردا، ربه ؤيجيء ءلهرْ، 
يفرح، فكيفوثبايته، حوله وما العبد بداية هذه كانت، فإذا واليتان،، ؛الحنان، 
الداء.هزا علاج أعفلم من ومعاده مبيته ق ففكره مفقود؟ عك أويأس بموجود، 
يكنلر أحهإأْ وما ليخهلثه، يكن لر أصابه ما أن اليقين علم يعلم أن علاجه• ومن، 
ًضاؤ، اقُ قآأذمسكم ماأصابم،مصسؤؤ،آ*لأرضاؤلأ ؤ تعالأ،ت قال ر ليصيبه١ 

الماد.؛^٣.)\(؛\-آزاد 

(.٩١٨)وصر يلم )آ(أحرح،< 
اذلاقثقي لن أنلث، واعلم اهف اتهم، بتي يا له• ممال، المومتح، مرضن ؤ، الوليل• ابنه ه الصامت، بن عيادة دعا ( )٠٢

بالقدرأومن وتمما أبه يا ت نلت، وشرم• حترْ يالقارر ونومن وحل•،، باهه نومن حنن العلم تلغ ولن 
نإنالقدر، ^ا لم؛؛الثج، يكن لر ا-حهلأك وما ،، iiiiasiJيكن لر أصابلئه ما أن تعلم سال،; وشرء؟ حترْ 
اكتب،نقال; القلم، النغ حلنر ما أول ءان قويمول،؛ اه، يمول سمعت، النار، يحلّن، عن.ا غير عق مت، 

الأبد"إلن هوكاتن وما كان  ١٠اياعه -طلت، ق القلم نجرى القدر. نال: محب،؟ وما رب، أتم، فقال،: 
رنمالأدمعل (والأ؛راقj ٤٢٩رنم roy-ro\/Aالمحارة)ق الضياء أحرجه 



ص=^___^و=
ثفزحوأينآولا داك5م ما عق ثاموأ وقق نسرأج! عزآس ذ'لك إن ذ>رانأ ان محتل بن 

[.rr-rr^آسلآمحيلإمحتاوئورمح]اسم: ؛انمءفلم 
صه،أكل أو مثاله عاليه أقن غد ربه فيجد به، أصيب ما إل ينظر أن علاجه: ومن 
مضاعفة،بأصعاف، المصيبة نالك، فواُت، من هوأعظم ما - ورصي صبر إن - له والحر 

هي.مما أعظم لجعلها شاء لو وأنه 
المصاس_إربأهل التاصي ببرد مصيبته نار يطفئ أن علاجه: ومن 

وهي:عليها، وما الدنيا من حير واحد كل أشياء، بثلاثة الصابرين وعد وقد 
ارللن؟لث،يؤ تعاق: محوله ؤ، بالهداية وتخصيصهم لهم، ورحمته تعالعليهم، صلواته 
لحمرمفهم وهذا ا ١٥٧]القرة: ه المهتدون هم ؤاولن؟لثا ووحمه ربهم بن ضإاو'ت 
يتشبهأن رسوله وأمر كتابه. من آيتين ق الأمور عزم من الصر أن وأحبر فتهم• الهدى 

الرمل•من العزم أول بصر 
أندينارت بن عطاء عن لهيعة، بن الألأ عبد أحبرنا بن اقللأ عبد ونال 

ورجاءائلأ عند واحتسابه منه، أصابه بما ظلا العبد اعتراف الصبر ءالت حيير بن معيد 

الصرر؛،.إلا منه يرى لا وهويتجلد الرحل يجنع وند ثوابه، 

)رنمالثامض مد ذ والطرش .( r\\/oوأحن.)( ٣٤٤٤الخد)رنم وابن ( ٦٣١٨
المختارة.الأحاديث محقق وحسنه 

تقالت حيث صخر، أخيها رثاء ل الخنساء فعلتؤ كما ( ١ ) 
يدمشق يرويّهجتائق أفالأ؛-امخرلأيىك-ص 

مسثروب غل لكه وأبكيصخرا شس الؤع طليدكري 
يملقتلت، وامم إحن مل—ء,لأك؛——;؛ال——اكتزح——ولي دل 

(.٦١٦)U/ المحاية تمييز ل الإصابة ق العملاق حجر ابن الحافثل الأييايت، هذء ذكر 
الصابرين.)أ(خااءاوة 
المابرين.)م(ا>اءاوة 

(٨٨٢٨رقم ١  ٠٣٩)0/ ٢(  ٥٢رقم(  ٤٧٧)Y/ ( ٤٨٥رنم ١ • ٢ تفيرْ)ا/ ق حاتم أبي ابن أخرجه )٤( 
١(. ٩٨كير)١/ ابن ونفير ١(  ٥٩ا/ المثور) الدر وانفلر: 



الممسيرعش المنير الضوء 
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أتهفيعترف ب، يثي إيا ؤ لقولهت مسير كأنه منه أصاب بما ه العبد اعتراف فقولهت 
يريد.بما مالكه فيه يتصرف هلأ،<، ملك 

إليه،نرد أي؛ ه زجعون إليه ؤإنا ؤ لقولهت ير نفكانه اس عند ما به راجيا ونوله• 
المصيبة.أجر يضع ولا صبرتا، عل فيجزينا 

حبسهو ؤإنما بالتجلد، الصبر ليس أي• يتجلد، وهو الرجل يجيع وقد وقوله■ 
ساحهل.ونلبه تجلد فن الشكوى، عن اللسان ورد القدور، عل التخهل عن القلب، 

بصابر.فليس القدر عل 

أنقال: الصبر؟ متهن ما الرحمن؛ همل- أبي بن ريعة مألت يريع•؛ بن يونس ونال 
تصيبهأن قبل مثاله المصيبة تميبه يوم يكون 

قال!٥[ ه أُإ؛( جميلا قاصيرصما ؤ اهو؛ قول ل الحجاج بن قيس وقال 
هومن يعرف لا القوم ل المصيبة صاحمب، يكون أن 

س\ة\ق\د:سمو\يمهمعزى إذا شم ولكن 
موتق إزار وعليه موط، ييده عمر بن اهلأ عبد بن سال؛ رأيت عقثل* أبو وقال 

صرما.إلا بالويل ينالها صارحة يح لا عمر، بن اه عبد بن واقل• 
قريش:من امرأة قالت، قال: مهران بن جعفر بن محمد حدتي الدنيا: أبي ابن قال 

كفواله المنيع العز ل يس لومن وجهه لإلا د حللا دي والأما 
،الحلولالثمر ه عبمن بجني لمد ه مذاقمرا المحجر بدء كان ئن ل

)اا/ا"آ(•(وان،م:ءuدةاممرى ٢٦٢-٢٦١/٣))ا(أ-؛م-بمأبوتجافيس 
الحكيمإق المئتور الا.ر ق الجوطي وعزاه ( ٣٧٦أ/ )٩ دمشق مدية تاريخ ل ام عابن أخرجه )٢، 

(.٢٨)A/•اكرذي 
١(.٢ ٠  ٧٢رقم  ٥٧)م/ مصنفه j سة أبي ابن أخرجه )٣( 

(.١٦٩ررثم الصر ل الدنيا أبي ابن أخرجه ( ٤ل 



بكيرتبن عمرو وأنثيق قال! 
أجرعفعلي بجدي جزع يهل ْب خير الصر ان فكصرت 
٢القلب و فالمن اقلري نإلن ا رددتمحض المض دموع ملكت 

أو-جه؛ثلاثة من باطل الرحمة؛ بمعنن اه من الملأة ت قولهم ت فائدة ، ر
4ورخمه ثؤهتم بن صلوت عنيم ؤ قوله؛ ق بينهما غاير تعاك اهف أن أحدهات 

:^![١٥٧.]

لهحق وهي ه، بالض تختص والصلاة لم، ملكل تثرع الرحمة موال أن اكاق1 
منأحد يمغ ولر غيره، معين عك الصلاة من العلماء من كثير مغ ولهدا ولاله، 

معين•عك الترحم 
عياله.بخواص خاصة وصلاته شيء، كل وسعت عامة اهف رحمة أن ت الثالث 

وجوم•من مشكل الدعاء العباد من الصلاة إن وقولهم؛ 
الخير.ل إلا تكون لا والصلاة والشر، بالخير يكون الدعاء أن أحال.ها؛ 

بعكالمعا.ى ودعاء عل، ب إلا تعدى لا وصليت باللام، تعدى دعوت أن الئاق: 
الدعاء.يمعنن لست، الصلاة أن عل يدل وهدا صك، بمعنن ليس 

بخير،للث، اس دءورت، تقول؛ له، ومدعوا مدعوا يقتضي الدعاء فعل أن الثالث،؛ 
ليسأته عك فدلأل للثج؛ ولا ءليائ، اهJ^ة صليت، تقل؛ لا ذللئ،، يقتضي لا الملأة وفعل 

فإياكالحقائق، إدراك عن يعمي التقليد ولكن هدا؟ من أنلهر تباين فاي ؛معناه، 
أرصه.إل والإخلاد 

حاتمأبو وصفه الخوص ي الممل. حان بن إصحاق ؤسان الطويل، بحر عن اJتان هلّا )١( 
لالرابه صاحيا وهر وفاته نل وعمي منه، وسمع الجاحظ أدركه المولدين، بأثعر الجتاق 

ابناليمحن وذم بتئا•  ١٣٥عن وهي تاريخه، ل اتجري اوردها والمأمون، الأمض بين الفتنة وصف، 
(.٤٣٨/١٧()u٣٣٧/١٦مفيظرخبص)

)؛آ(آ"؛؛اوانع-بم؛.
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قال;لفظه وهذا الصلاة، اشتقاق ق حسنا كلأتا السهيل القاسم لأبي ورأيت 
الحنوأن إلا ،، والعطفالحنو إق ترمع تصرفت، حسن، اللففلة الصلاة( )معتن 

ماعنه ؤينفن بجلاله، يليق ما منه اهف إق ؤ فيضافومعقولأ، محسوسا يكون والعطف، 
الأحسام.صف.ايت، منه فالمحوس ومعقول. محسوس العالو أن كما عنه، يتقدس 

الصفايت،،ق موحود كثير المعنن وهذا والإكرام، الجلال ذي صفة منه والعقول 
تعال،اارد_إ أسماء وهومن لالمعقولأدت،، وصفة للمحوسايت، صفة يكون والكثير 

العاقهذْ من إليه فالفاف، الأنام، ومضاهاة الأجسام مشا-اة عن تقدس وقد 
محسوسة.غير معقولة 

أي;علينا، اعهلفخ اللهم تقول; وحنوا عملما تمن كما فالصلاة هذا ثستا ؤإذا 
الشاعر:فال ارحنا. 

،انموعاسم،امحسالأآأ،ئ؛—ا'كلتعطفي ه لؤحي j زلت دْا 
الرحومعل ، انعهلفه؛ نفمن الراحم وحدها إذا القلس، ق رقة العباد ورحمة 

واممزعليه.

الأفعالوهذْ وأنعم، عليه أفصل فقد عليه صك فإذا وفضل، حول للعباد اهف ورحمة 
إلعنه تخرج لا بالخير مخصوصة بعك متحدية فهي المد؛ من أو اس من كاستا إذا 

صلاةوالرحمة الدعاء. معنن ق أما إلا واحد؛ معتز إل كلها رجعت فقد غيرْ، 
عليقدر لا لأنه الدعاء؛ العيد من شمرته محسوس غير هعقول انحناء أي معقولة، 

إنحامعناها، ق الصلاة تختلف، فلم والإنعام، الإحسان اهني من وثمرته منه، أكثر 
عنها.الصادرة يمرما احتلفت، 

إلافيها العنن يختلف فلم محوس، انحناء جود والالركؤع هي التي والصلاة 
تعدمحت،ولذللثإ الحقيقة، ق باحتلأف ذللث، وليس والحوس، العقول جهة من 

(.٤٣١^نم)ص٣٤(وام٦ارخبس)٩ه/٠٣ي'(أخرجه 



قم——=^^^لجا=
أي!العدو، عل صليت يجز ولر الصلاة، من المشتق اللففل ق واتفقت ئ)عك( كلها 

إليه،راجعا كان ؤإن الرحمة، معتز من وأبلغ أرق الصلاة معنن مار فقد عليه، دعوت 
عليه.تُهلم، ولا المرحوم، عك ينحني راحم كل ليس إذ 

عكشبا كما منها، تولد ما وعك الحرمة الأ>اساُبا عك يعاب سبحانه اهلأ 
منفعليه وصلألة؛ يدعة إق دعا من كان ولنءا منها؛ تولد ما وعك بيا المأمور الأساُب، 

آدمابن عك كان ولذلك، فعاله، عن تولد له اتباعهم لأن اتبعه؛ من أوزار مثل الوزر 
لملزأؤ تعال: وفد القياْةرأ،، يوم إق قاتل كل ذنب، من كفل لأخيه القاتل 

وقال،[، ٢٥يضز؛هرتينىي ؤمنأوزارآلذِث يؤمآلقيثمة أؤزاوهمكاملا 
[.١٣ايماغببالاااسكوت:مع واقمالأ اقماثب ذنخطئ ؤ تعاق! 

عمايتوتب، إنما والإنسان فعله، من ولص التولد هذ.ا من التوبة ، فكيفقيل• فإن 

وحبسوموجباته، دواعيه إجابة وعدم عليه، بالندم منه التوبة قتل• باحتتارْ؟ يتعلقا 
ذلك،.عن القس 

الإمكان؛بمب، الغير عن برفعه ذلك مع فتوبته بالغير، متعلما التولد كان فإن 
وأنوضلالة، بدعة إليه يدعو كان ما أن سن أن البدعة إك اللءاعي توبة من كان ولهدا 

أنزلما كتمان ذنبهم كان الذين الكتائب، أهل توبة ق تعال ثرمحل كما صدْ، ق الهدى 
ؤيبينوانفوسهم ق الممل يصلحوا أن يذلك،؛ النامحى ليضلوا والهل.ى؛ الثينايتإ من اثل؛اق 

وآثدى_^، jTمن ٠آاذزلغا نكتمون إزآلذين ؤ فقال! إياه، يكتموتبم كانوا ما للناس 
آلذننإلا آلثعثوتح ونلعبم آّث اولن؟كهبمم آلكثنم—ا ق للئاّي بيغنه ما بعد من 

٠[ ١ ٦ • - ١ ٥ آاتوارن،آلئح،زب<\\بقوق\٩ وائا مزج قاولتألث،اتوب وثيغوأ واصلحوأ ثابوأ 

سممل الأول آدم »لأهلصظر؛اإلألكنضاين ه:اهْ رسول قال قال: م عوإ مابن ض )٢( 
١(. ٦٧٧لم)رقم وم( ٣٣٣٥البخاري)رقم أحرجه اكل« سن من أول لأنه دمها، 
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\دؤمين,(صعقاء قلوب إفساد ذنبهم؛ كان الذين المنافقين توبة ل ثرمحل كما وهذا 
رياءالإسلام ؤإظهارهم الرسول، أعداء والمشركين باليهود واعتمامهم وتحيزهم، 

منبالكفار اعتصامهم يدل باه يعتصموا وأن إفسادهم، بدل يصلحوا أن وسمعة؛ 
فهكداوسمعة. ؤياء له إظهارهم يدل س دينهم يحصلوا وأن والمشركين، الكفار أهل 

المستعان.واه وحقيقتها، التوبة شراممل تفهم 

اشذءامنوأ ؤآلذين انذادامبوهآيصبرآش مزدوزآش يتخذ من مر.حآلشام وؤ 
قديدأس وان ■جمعا ممد أنموه ان آوعداد1، يرون زد ظنتوأ ألذلن يرى ونو ممد حثا 

بهثموومطع.ت.، آلعداب وزأوأ اد؛عوا' آلد.رنن من أنحعوأ آثمس ثرأ ؛ذ :؛ث؛: ألعذاب 
4.ألأتان، 

أندادهموبين اه بين وسووا اه، يحوز كما يحومم المعتز! أن القولين ،آصح 
الأينفإن ه. ممد حتا افد ءامزأ وألذين ؤ فقال! المؤمنين، عن ذللث، نفئ ثم لحب. اق 

هلع.يخلصوه فلم المشركون وأما غيره، معه به يشركوا لر هدٌ حبهم أحلصوا امنوا 
وأحرالرمل، دعوة أول وهى المحبة، ^٥ هو إنما والأمر الخلق من والمقصود 

المحبةحده ؤإقراره اعترافه الجنة؛ لحل عليه مامت، إدا الدي المؤمن العبل. كلام 
اه،إل الدنيا من يه يخرج ما وآخر الإسلام، ق به يدخل ما أول فهو بما، الرب ؤإفراد 
وأسبابإليها، ومائل القام١رتح وحمح لها، والألأت كالأدوات الأعمال وحمح 

السعادة،رحن قطب فهي والعلل؛ الشوائِتح من وتحصينها وتكميلها لتحصيلها 
فالكتابوالحديد! الكتاب ام أنزل ولأحلها الإسلام؛ مجرة وساق الإيمان، وروح 

غيره؛اه مع فيها وأمرك عنها خرج لن والحديد لها، ومفصل عليها ودال إليها هاد 
حلمهمفأ وحده ثرٌ أحلصوها الدين أهلها دار فالجنة والنار، الجنة خلقتا ولأحلها 

:أ(أا-!ا>.زالهمتين.



———لج|=
تعاقأخبر كما فيها، ايللأ وبين بينه وسوى غيره اقللأ ْع فيها أثرك من دار والنار لها، 
شويكمإي جا:ا ا:و  pijiصلنلؤ لض محا إن ثاش ؤ لألهتهم: المار ق يقولون أنبمم أهلها عن 

-٨٩[.٩٧lينت^دشjنهلافراء
_؛اؤية مأنيا اعتقدوا بحث والصفات؛ الأفعال ق منهم تكن لر المسوية وهذه 

معوالعبودية المحبة ق وبينها اه بين متهم تسوية كالمتتا ؤإنما وصفاته، أفعاله ق سبحانه 
اهله.إلا إله لا أن شهادة: هوتصحيح هذه فتصحيح وبينها، انقم بين بالفرق إقرارهم 

علماالمسالة لهذه يسقظ أن ونجاما؛ سحادما وأحب ه نفنصح لن فحقيق 
فيها،كله الشأن فان وأعماله، عالومه وأحل عنده، الأشياء أهم وتكون وحالأ، وعملا 

عنها...القيامة يوم والوال عليها، والدار 
يكملالذي محبوبه، ؤللب ق المحب تحرك التي هي فالحية ذللث،، عرف فإذا 
ومحبوالإيمان، العلم ومحب القرآن، ومحب الرحمن، محب فتحرك له، بحصوله 

ومحبوالمردان، النسوان ومحب والصلبان، الأوثان ومحب والأثمان، التاع 
الأشياء،هذه من محثوبه إل حركة قلب كل من فتثير الإخوان. ومحب الأوطان، 

والصبيان،الموان محب تجد ولهذا غيره، دون منها محبوبه ذكر عند فيتحره 
وشواهدالعلم >«ماع عند يتحرك لا والألحان، بالأصوات الشيطان قرآن ومحب 

باطنهوتحرك وربا، له اهتر محثويه له ذكر إذا حتن القران، تلاوة عند ولا الإيمان، 

لذكره.وطرتا إليه شوقا وظاهره 
رسوله،محبة من والاها: وما اه محبة سوى مصمحالة باطلة المحاب هذه فكل 
به،تعلمتإ من بدوام ونعيمها شمرتما وتا.وم تدوم، المحبة فهذه وأوليائه، وديته، وكتابه، 

علائقانقطعت، ؤإذا سواه، ما عك به تعلقتإ من كفضل المحاب محائر عل وفضلها 
آليينآئبعوأإذ ؤ تعاق: قال أسبابها، تتقطع لر وتحابهم؛ توادهم وأسباب الحبين، 

اءاثتج'ا.;ا(أآ'؛؛
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عنعطاء، قال [. I١٦٦لأتنابهلاوقرْ: Iلعدابؤسإعغبيم وزأوأ اثبعوأ ثنآلخيى؛ح 
وقالالدنيا(( ق ))تواصلهم هجاهدت وقال ))المودة((. عنهما؛ اس رصي عباس ابن 

صالح؛أبو وقال المار((، ق النازل -يم وتفرقت، الأرحام، ؛ -٦٠تقهنمت، ))يعني الضحاك؛ 
))الأءمال((را،.

؛-٢٠تقهنم.؛؛، الدنيا، ق يينه-م كانت، التي الوصل هي الأمبابف؛ فان حق، والكل 
ودام؛ -٢٠فاتصلتا _؛ الملخمسين الموحدين أساب، وأما إليها. كانوا ما أحوج 

والأنقطاع٠القاء ق لغايته تع المسي، فإن ومحبو-بم، معبودهم بدوام اتصالها 
ؤزأوأآتعداد1،ؤشلعت،ئااسعوأ مزآلذنم.، ث؛رأآلنينآنيوأ ؤ؛ئ تعا>لت ،قال 

اهبغير المي العلائق هي ؛ :٢٠تقهنمت، المي فالأساب، [ ١٦٦الآشابئ4تابرة: 
اصمحلتث،لما الغايات تلك، لأن وذلكؤ إليها، كانوا ما أحوج ؛ -٢٠تقهلعت، اه، ولغير 

وتضمحلغاياتها، ببهللأن تيهلل الأساب، فإن و؛طل.نتا، أسبابها اصمحالّتن، و؛هلاوّتإ؛ 
بهأؤيد ما إلا باطل عمل وكل سبحانه، وجهه إلا هالك، شيء وكل ؛اضمحلالها. 

ومضمحل.باطل لغيرْ سعي وكل وجهه، 
والخدمة،والكد والعلم؛ المعي اضمحلال من الدنيا؛ ق الماس يشاهده كما وهدا 

عملالذي ذللئ، زال فإذا أومال، منصب، صاح-_، أو أمير أو لتول العبد؛ يفعلها المى 
اللهيقول ولهذا الحرمان؛ سوى يده ق يبق ول؛ العي، ذلك، وبعلل العمل ذللث، عدم له؛ 

الدنيا((ل ينولن كان ما متكم رجل كل أولي أي مض عدلا ))ألمس القيامة؛ يوم تعاق 
عابدوويتول المار، ق ؛ ٠٢٢اقهل فتت؛، ٠٢٠وأوياأصنامهج؛ والأويان الأصنام عباد فتول 

ابنوتفسر ٤( ٠ ٢ )ا/ المثور وا0ر ( ٥٤)١; الثوري وتمر ( UY-U• /Y)الطري تمر انظر: )١( 
•وءمدةاكارى)ّل'آ/'ال( اواري)لل/ّآأ،م( ممر)ا/أ>آ(وذح 
)مأ(\ا>سالهجرتين.

(.'y٤٣\/المجمع)٠ ق الهيثمي وقال ( ٨١رقم  ٣٢/ الأومهل)ا ق الهليراي قربمب، بالقفل أحرجه )٣( 
قيامةلابن التأؤيل ذم وانظر• صعق. وهو الماب بن فرات وفيه والأومط الكبير ق الطراق دوام 

• (V)



قم
نالكاصمحلت النجوم؛ وانتثرت الشمس كورت فادا آلهتهم، والنجوم والضر الثمى 

ومامن؛ حنرت بلأشأف1لةب عليهم حسرة وصارت وطلت،، العبادة 
صفقةالناس أحر س المشرك كان ولهذا [، ١٦٧لالقرةت ه آثار من بحرجتن هم 

والموحدعدم. عق بل الإفلاس، كل مفلس عق يحال فإنه معاده؛ يوم وأغبنهم 
الحوالتين.بين ما بعد فيا الكريم، الملء عل حوالته 

أنو١٤أكمل هي اش به، شريك لا وحده لعبادته الخلق حلق سبحانه واس 
التيإبراهيم وملة الإسلام حقيقة هو وهدا والذل، الخضؤع أنو١٤ أكمل ْع الحبة، 

نفهنتن إلا إتزهضز ملة عن نزعب وس ؤ تحادت قال ه• نفسفه فقل• عنها رغب من 
أنيغفر لا واس الشرك، اس عند الذنوب أعظم كان ولهدا [ ١٣•الأية. ه دمسهُ 
يشاء.لن ذلك دون ما ويغفر به، يشرك 

سؤمرتنآلأاس ؤ ت تعال قال كما المحبة، ق اس مع الإشراك باس الشرك وأصل 
[.١٦٥ه بمي حثا ;ا.نغزاأثد وآلدنن اسي أندادا"خئوهأمحب، آلثي دون س يئخد 
يحبهمدونه، س الأنا.اد فيتخذ دونه؛ س به يشره س الاس من أن سبحانه فأحر 
لأندادهم.الأنداد أصحاب س س حثا أشل• آمنوا اللءين أن وأحر اس• كحب 

١^١٠أحبوا ؤإن فإتبم هز، الأنداد أصحاب ص س حبا أشد أمم المعلن بل وقيل• 
هوالموحدون قلم، محبتهم صعقت المحبة؛ ق أندادهم وبين بيته أشركوا لما لكن 

والتسويةالعالين برب والحيل أوكك. محبة س أشد كانت له؛ محبتهم حلصت لما 
المحبة.هالْ ق هو الأتا.اد وبين بينه 

اتخذس عق أنكر له؛ المحثة هذه حلوص هو حلقه س اس مراد كان ولما 
الأحرعن أحوهما وأفرد تارة، ذلك، وجع الإنكار، غاية شفيعا أو وليا ونه دس 

ستةأيا«رحلىآلخمأو'توآلأزصنفي رتكمِآسآلذى إن ؤ تع-افيت فقال بالإنكار تارة، 

الكاذ.الجواب  ٢٥٤;١( 
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طض
ُ'1مة'ِمَ وقال٣[. ]يونس: ه إذنه-، نعد من إلا فمع من ما الأمن يدم آلعزني عل آنثوئ ئم 

علايامّد»دآستوى ستة ؤر بينهما وما وآلازصى آلثننوت حاق ى م آث، غ تعاق؛ 
تعاق؛ال ون٤[• ه ثتدتيون أفلا فمع ولا ول من لوه من لكم ما آلعزش 

لعلهمفبع ولا ؤلة مسدي ليس رتيز إل أجزجهئ'تىف0أ0فثوأ وؤ 
هفاثوأ1معائج ثندو0آرثي ؤأمِآمحدوأ الإفرادت ق ونال [. ٥١]الأنعام: ه يتمون 

تعاق:وقال [. li-ivه]همم: ينقلون^:ملس1كهبا ؤي ينلكوننقا لا 
وخمينئو0آؤأولها، ناامحدوأ ولأ نقا ثاكنتوأ عبم يعي ولأ هم ج ؤ

 *١.]

الذينأوائلثا يتخذ أن اهف دون من ولتا له واتخاذه وحدْ، ربه العبد وال فإذا 
اللاف؛ل أولياءْ فصاروا المؤمنين، عباده وبين بينه الموالاة وعقل شفعاء، يسمون 
والشفاعنلون، وذاك لون فهن.ا اهااة، دون من أولياء الخلوفين اتخذ من بخلاف 
موصعوهذا لون، بالتوحيد تنال إنما التي الخابتة الحق والثماعة لون، الباطالة الشركية 

مستقيم.صرامحل إل يشاء من يهلءى واه، باينف، الشرك وأهل التوحيد أهل بين قرنان 
الخحثة؛ل الإمحراك؛اه0نم ح تخلهس لا وموجباتها العبودية حقيقة أن والمقصود: 

بله اشه رسول محبة فان وموجباما، البولية لوازم من فإما س الحبة بخلاف 
منمحبته إذ -٦١؛ إلا الإيمان يتم لا والأبناء؛ الاياء وعك الأنفس عل الم، ق صديمه 

من®ثلاث قال: أنه عنه. الصحيحين ق كما وصف. اصف ق حب كل وكن.لالث، اصف، محبة 
الإيانطعم مد بجد المحبتحزت"لا j، لفظ وف، ،• الإيان*أحلاوة من لجد ب كن 
نحست،وأن مواهما، مما إليه أحب ورسوله اهف يكون أن حمال: ثلاث قلبه ق كان من إلا 

أنيكرم كإ منه، اهف أنقذه إذ بعد الكفر إلئ يربع أن يكره وأن هف، إلا يميه لا المرء 

الرويوثرح -٣٨( ٨٢)ا/ الارك، نتح وانظر؛ ( ٤٣ررفم لم وم، ١ ٦ ررفم الخادى أحرجه 
.or/r)



اء^|_محمحر 
وأعطنلتع، وأبغض لتع، أحب ررمن ت المن ق الذي الحديث وق ٢. الار®ر ق يقذف 

إلااقنع؛ ق رجلان نجاب ما ٠٠آحر• حديث، وق • الإيإزار استكمل فقد لله؛ ومغ دله، 
وموجباتها؛افلض محبة لوازم من المحبة هذه فان •  ٠٠لماحيه حبا أشدهما أفضالهإ كان 

أصلهاكذلك.أةوىكان كان وكلما 
التمييزبعدم صل من صل ؤإنما سها، التفريق بمصا الحب، من أنولع أربعة وههنا 

محنهات
فانبثوابه. والفوز العض ءاJاب من النجاة ق وحدها تكفي ولا اللع، محبة أحدهات 
الله.يحثون وغيرهم واليهود الصلمب وعباد الركين 
الكفر.من وتخرجه الإسلام ق حاله تل. التي هي وهذْ يحمتؤ ما محبة الئال1 

فيها.وأشدهم الحبة تهذه أقومهم اللق إق الماس وأحب 
مامحبة يستقيم ولا الته، يحكا ما محبة لوازم س وهي وفيه، لتع الحب الثالمثات 

وله.فيه إلا؛الحس، اقئين يحب 

هلٌ،لا اةوين1 ح شيئا أحب، من وكل الشركية؛ الخحثة وهي اهلٌ يع الحبة الراح• 
المشركين.محبة وهذه اليق، دون س ندا اتخذه فقل. فيه، ولا أجله، س ولا 

إلالإنسان ميل وهي الهلثيعية، المحبة وهي فيه، نحن مما ليس حامى م نوبقي 
والولد،والزوجة الموم ومحبة للْلعام، والجائع لياء، العطشان كمحبة ءلبعه1 يلائم ما 

(■٤٦٣؛/)• الارى م وم; ( ٤٣وسالم)رم ٦( • ٤ ١ الخاوي)رقم أخرجه >١( 
١٣٤الكٍءر)j /A والطراز ( ٣٤٧٣• ينم  ١٣• ئب)U/ آبي وابن ( ٤٦٨١أبوداود)رنم أ>جه )٢( 

•٩(٢١٠رقم٤٩٢/٦(ومحفيس)رب٢٣٩/٢٦٢١^^اص)
(٧٣٢٣رقم  ١٨٩والحاكم)٤; ( ١٧٢٤رنم ١ ٢ -٠ ١  ١٩الحارة)ه/ ق القدس الضياء أحرجه )٣( 

البمد)رنموابن ( ٣٤ ١٩رئم ١  ٤٣ماز)آ/وأبو ( ٢٨٩٩رقم  ١٩٢الأوط)٣; ز والطراز 
الزمد)رنمj وهاد ٩( ٠ ٤ ٩ رقم ٤  ٩٩اكب)ا-/ ق والمهقي ٢( •  ٥٣والايالي)رقم ٣( ١  ٩٢

ورجالبنحوْ والزار تعك وأبو الأوسمل• ل الطراق رواه ( ٢٧٦الجمع)'ا/ق الهيثعي قال ( ٤٨٥
وصححهنه، صعقا عك واحد غير وثقه وقد فضالة بن مبارك غير الصحيح رجال والزار يعك أبي 

الختارة.الأحاديث، محقق وحسنه الحاكم 



الممسيرعلن الميم الصوء 
=اوآإ====د=======^===^^=ض

تناهؤ ت تعاق ال فكما محبته، عن وشغلته ال0،، ذكر عن ألهت إن إلا تدم لا فتللث، 
وقال٩[. ه عزذهفرأس اوون9كلم ولا لا ءاسوأ آلذئن 

[.٣٧غنؤغمه]\وور: ننع ولا محرم شم قُ رجال، ۶ تماك؛ 
لغيرسعة القالت، ق يبقن لا بحيث ونهايتها؛ الحبة كمال تتضمن وهي الخلة ثم 

للخليلينخاصة المنمستا وهذا بوحه، المثاركة يقبل لا متصب وهي محبويه، 
كإحليلأ، انحذنر اممع *إن هوت قال كما ومحمد، إبراهيم عليهمات وسلامه اليع صلوات 

خليلاالأرض أهل من متخدا *لوكنت، أ عنه الصحيح وق . خليلا،، إبراهيم انحد 
إلنأبرأ *إق آمحرت حديث، وق . افنم" خليل صاحبكم ولكن خليلا، بكر أبا لانحدت 

كلحدلْنساالم•
عارشعبة؛ منه فأخي بقلبه حبه فتعلق فأعهليه، الولد ^ ٤١١إبراهيم سأل ولما 
المنامق الأمر وكان فأمره؛يبحه، لغيره، موصع قلبه ق يكون أن خليله عل الحبيب 

ولكنالولد، ذبح المقصود يكن ولآ وامتحانا، ابتلاء أعفلم يه المأمور تنفيد ليكون 
الصلاةعليه الخليل بائر فلما للرب، القالبذ ليخلمى تلبه؛ من ذبحه المقصود 
الذبحفرغ المقصود حصل ولده؛ محبة عك اس محبة وقدم الامتثال، إل واللام 

يبقيأن لابد يل رأسا، أبعلله ثم بشيء أمر ما تعاك الريتج فإن عظيم، بذبح وفدتم، 
المناجاة.عند الصدقة استحباب أبقن وكما الفداء، شريعة أبقن كما بدله، أو بعضه 
القوليبدل ®لا وقال؛ ثوابها، وأبقن الخمسين رغ يعد صلوات الخمس أبقن وكما 

ادىضقاكّلوخمونفيالأجر«رم

(.ملم)^٢٣٥)؛(احرجه 
(.٥٣٢لم)رنم م)أ(أ-م-بم 

(٩٣)رغم وابن.اج0 ٤( )رقم الصحابت سائل ول ( ٠٨١ ٥ رنم  ٣٦)ه/ الكرى j اكاتي اخرجه )٣( 
(.١٢٢٦رنم٥٧٦/٢(واينرظصم)٣١٧٢واينأبيب)رنم•

(٤٨٦/ ١٣)( ١٣الباري)٣; نح وانفلر: ١(  ٦٣وسالم)رنم ( ٢٣٤٢الخاري)رقم أخرج، )٤( 
(٣٣٦٣٣٥ءبيمطآمالك)ا/شق\و وشرح ٤( ٥ )؛/ اكاري 



وفهله فالمحة معه. والجة وفيه، له والحية اهلع، محبة أمام! ثلاثة ،الحبة 
يحب،ما محبة تقتضي الحبيب محبة فان قواطعها، من لا وموحباما محبته تمام من 

يستعينما الومن يما لا وكما وقربه، رصاه إق محتوصل حه، عك يمن ما ويب 
وقربه؟جمه إك به ليتوصل ربه، مرصاة عك به 

كمالأندادمم، الأنداد أهل كمحبة وهي الشركية، الحبة فهي اذلأف ح الحبة وأما 
وآلذلنكغن،آش 'خئوم أذنادا آش دون من يتخذ من آلئام ومت ؤ تعادت قال، 

[.١٦٠ت البقرة ل ه تله حيا اشد ءامخوأ 
إالمشركين فإن المحبة، هذه ق الشرك هو اييع؛ يغفره لا الذي الشرك وأصل 

ؤإنماوالأرصن، الماوايتج ■حالق ي سبحانه الربا شاركت، وأويانم آلهتهم أن يزعموا 
وقالوا!وتألهوها، عليها وعادوا عليها فوالوا اس، مع محبتها جهة من بما شركهم كان 
تبعا،له والحبة أصلا، اقم محبة بين فقرى الأعفلم، الإله إل تهرينا صغار آلهة هذه 

التوحيدأهل بين الهلرق مفرق فإنه الموصع، هل>ا بتحقيق وءليلث، شركا، معه والمحثة 
الشرك.وأهل 

تال!تحبني؟ هل أبت، يا له! فقاك مرصها، ق ابنته عل دخل الفضيل أن ؤيحكن 
اهمع تحب أظنك أكن ولر هذا، فيك أظن كنت، U واه اه! إلا إله لا ناJتا! نعم، 

رحمة،حب ل جك يكون أي• الرحمة، منلث، د واجعل يالمحبة، اهلع أفرد ولكن أحد'ا، 
فيهيشركه لا المحبة من حى فالله اهلع، ح محبة لا لولل>ْ، الوالد قليا ق اقلع جعلها 
فيها.وغيره اهلٌ بين والتشريالثف موصعها، غير ق الحبة تلك وصع الفللم وأظلم غيره، 

تعال.اهرٌ ثاء إن الكتاب أبواب أنع من فإنه الباب؛ هن|ا اللبسب، فليتد.؛ر 
ها انداي مزدوزآلثي منيتخن•  ٠٦٢٠ومكحآلثاؤ تعال• اهله قال 

اتخذفهوممن تعال؛ اقع يحتحبا كما شيئا، اهيٌ دون من أحكبا من أن فأمحر آ ١٦٥]١^٠: 

•)ا(إا'أروضة 

)أآ('آ.دارج-بمم.



الممسيرعان المنير الصوء 

أهلمن أحدا فإن والربويية؛ الخلق ق لا الحبة، ق ند فهدا أندادا، ١^٠ دون من 
قدالأرض أهل أكثر فان الحبة، ند بخلاف الربوبية، ق المد هذا شن، لر الأرض 
حثاافد ءامنوأ وآلذئ ؤ ت قال ثم والمعفليم، الحس، ق أندادا اللع دون من اتخذوا 
قولازتالأية تقدير وق [ ١٦٥لاوقرْ: 

 Iوآلهتهملأندادهم الأنداد أصحاب من ه يلي حتا اشد ءامزأ وأئذئ ؤ أحدهما
اه.دون من ويعفلموما يحبوما، التي 

محبةفإن لله، بالأنداد المشركين محبة من ه يف حثا افد ءامخوأ ذ\ئو؛وأ ؤ والئاق! 
والحبةمنها. بقسط أندادهم ذهبتؤ قد الأنداد أصحاب ومحبة حالمة، المؤمنين 
"محبويمؤ تعاق؛ قوله ق القولين عل مرتبان والقولان المشتركة، من أشد الخالصة؛ 

قولين؛فيها فإن [، ١٦٥القرة! ]ب 
محبةولكنها اس؛ محبة لهم أثبتا قد فيكون اس، يحبون كما يحبونيم أحدهما؛ 

أندادا.افيلاة ْع فيها يثركون 
محبةأن بين ثم الله، المؤمنون يحسا كما أندادهم يحثون المعنن أن والثال؛ 

لأندادهم.الأناواد أصحاب محبة من أشد ليه المؤمنين 
ذمواإنما ؤيقول؛ الأول، القول يرحح —  ٥٧٥١رخمه — تيمية ابن الإسلام شخ وكان 

له.المؤمنين كمحبة  ٥٧٥يخلصوها ولر المحبة. ق أندادهم وبين  ٠٧٥١بين أشركوا بان 
لألهتهميقولون النار ق وهم عنهم، حكاية تعاق قوله ق المن.كورة المسوية وهذ0 

إذودأ مجم مللؤ لض كثا ]ن ثاش ؤ العل.اب؛ ق معهم محضرة وهي وأندادهم، 
الحالينيرب يؤوهم إ أنبم ومعلوم -٨٩[.  ٩٧]الثّعراء! ه لإب[ العثلمئن برب سويكم 

والمعفليم.الحبة ق به سووهم ؤإتما والربوبية؛ لخلق اق 
4يعلتلورنت.> يتيم كمروأ قزآلذنن ؤ تعال؛ قوله ق المذكور العدل هو أيما وهذا 

أصحوهنأا والمعفليم. المحبة هي التي العبادة ق غيره يه يعدلون أي■ اآ ]الأسام؛ 



عنيعدلون رآم عن كفروا الذين ثم والممن: »عن« يمعتن اذاء ومل: القولين• 
عدكأي: بكيا، عدك العرب: تقول لا إذ بقوى. ليس وهدا غيره. عبادة إك عبأدته 

صمتوه:كأنهم عنه. أي: محاك؛كن>ا، نحو: الموال، فعل ق هن>ا جاء ؤإنما عنه، 
ذلك،.ونحو واهتمصت؛،، به اعتنيتج 

أصلوعته؛ يه والرصن لقائه، إل والشوق به، والأنس سبحانه اليع محبة إن 
ؤإرادته.أعماله وأصل الدين، 
فمعرفتهكلها، الدين علوم أجل وأفعاله؛ وصفاته بأسمائه والعلم معرفته، أن كما 

عليهوالثناء الأعمال، أشرف، وعبادته الماصد، أجل وجهه ؤإرادة الارفا٠ أجل 
ملةالحنفية أمحاص وذللث، الأقوال، أشرف وتمجيده ومدحه وصفاته، بأسمائه 
كانوما نيئا إبزمعز مله ايغ اوتيآإلملئ،ان ب ؤ لرسوله: تعاق قال وقد إبراهيم. 

يقولوا:أن أصبحوا إذا أصحابه يوصي وملم وآله عليه اليم محل النثي وكان 
إبراهيمأبيتا وملة محط.، تبيتا ودين الاحلاصن، وكلمة الإسلام، فهلرة علن ارأصبحتا 

،.ال٠شركيناارمن كان وما ملتأ، حئيما 
دينهو الذي الإسلام، دين قام وعليها الدٌ، إلا إله لا أن شهادة حقيقة هو وذللث، 

ؤسئبمغُؤ غيره• دينا أحد من يقل ولا مراه، ليل ه وليس والمرسلين، الأيياء جح 
.[ ٨٥محمران؛ ]Tj بنآلحسرسابج'؛ه بتهؤهوؤاآلآِمة دفي،بمز، عترآلإ'تفروبما 

أعظممن الإطلاق، عل سواه ما كل من العبد إق أحج، كونه ل تعاق، فمحبته 
فهويحثه ما مثل مخلوعا معه أصإ ومن قواعده، وأحل أصوله، وأكبر الا.ين، واحبايتت، 

قواممراق ٤(  ٠٦وأحد)"ل/ ( ٢٦٨٨وانمارس)رتم ( ٩٨٢٩رنم ٣/٦الكيرى)j اثاتي أحرجه )٢( 
رجالورجالهما واتجران أحد روا، ١(:  ١٦/١)٠ المبمع ق الهثمي وئال ( ٢٩٣الدمحاء)رنم 

الصحيح.



التمسرض انمشئ الصوء =و(=

منآلغامن ومتن ؤ تحاك• قال عمل• معه يقبل ولا لصاحبه، يغفر لا الأ"ى الشرك من 
[.١٦٥^محى;انيأممياسهلابم: 

إليهأحب ورسوله اس عبد يكون حنن الإيمان؛ أهل من يكون لا العثل• كان ؤإذا 
الفلزفما اقم، لمحبة نح ومحبته أحمعين، والماس ووالا.ه وولده وأهله ه نفمن 

كمالتضمن الض لعبادته، إلا والإنس الجن يخلق إ وهوسبحانه سبحانه؟ بمحبته 
وشيعكتبه، وأنزل رسله، أرسل ذللث، ولأجل له، والن•ل نمغليمه وكمال محبته، 

إلالناس وانقسم والنار، الجنة وأسست والعقاب، اكواب وضع ذلك وعك ثرانمه، 
وحوفهؤإجلاله كمحبته فليس شيء، كمثله ليس سبحانه أنه وكما ومحيل•، شقي 
ومخافة.ؤإحلأل محبة 

حفتهكالما سبحانه واهاان< منه، وهربت منه، استوحشت حفته كلما فالمخلوق 

يخافإنما سبحانه والرب وعدوانه، فللمه يخاف والمخلوق إليه، وفررت به أنت 
ونهله.عدله 

ووبالللمحب عياب فهي ؛ ٠٧٥تكن لر إذا المخلوق محبة فإن المحثة، وكن.للث، 
أبعدكانت وكلما اللدة. من له يحصل مما أعفلم اكآلم١ من ثيا له يحصل وما عليه. 

ألمهاوءذ.اءااأعفلم.كان اممه؛ عن 
إمالك، الوفاء وءالم عاليك، والخجتي عنك، الإعراضن من محبته ق ما إل هن«ا 
عنكلاشتغاله ؤإما لك، ومعاداته لكراهته ؤإما له، المحبين من غيرك لمزاحمة 

الأفات.من ذلك لغير ؤإمجا منك، إليه هوأحب وما بمصالحه 
منالقلوب إل أحب شيء لا فانه الشأن، هدا غير فشأتبا سبحانه الرب محبة وأما 
ورازقها،ومدبرها وربيا ومولاها، ووليها ومعبودها، إلهها فهو وفامحترها، حالقها 

ونوتالنفوس، الأرواح،ومرور وحياة النفوس، نعم فمحبته ومحييها، ومميتها 
السليمةالقلوب عند فليس الثامحلن، وعمارة العيون، وقرة العقول، ونور القلوب، 

سأنمم ولا أمر، ولا أطب، ولا ألذ، ولا أحك، الزاكية والعقول العليية، والأرواح 



—إجا=قع=
يذلك؛قلبه ق من المؤ يجدها الي والحلاوة لقاثه، إق والشوق به، والأنس محبته 

تناله؛الش واللذة نعيم، كل من أتم يدلك؛ له يحصل الذي والنعيم حلاوة، كل فوق 
أءكسكللذة.

إنفيهات أقول أوقامحت، بالقالب ليمر ررإنه يقولهI حاله عن الواجدين يعفى أحبر كما 
هليب،اعيش لفي ل1ّم هذا، ٌْثل ق الجٌة أهل لكن 

.له،، وحبه باس ه بأنؤلربا فتها بهتر أوهامن، بالئلم، ليمر ُرإذه آحر• وقال 
فيهاءارما أطيب ذاقوا وما الدنيا من حرجوا الغفالة، أهل اكين رامآحر؛ وقال 
رباليوف،( عليه لجالدونا فيه نحن ما الملوك وأبناء الملوك ارلوعلم آخر• وقال 

إدراكوبحسب وصعقها، الحبة قوة بحب هو وذوقها؛ الأمور هذه ووجدان 
أم،الحبوب ؤإدراك أكمل، الحبة كانت وكلما منه، والقرب الحبوب حمال 

أقوى.والعيم والمرور واللذة الحلاوة كات أوفر؛ منه والقرب 
ؤإليهأحب وله أرغب، وفيه ا، أعرفوصفاته وأسمائه سبحانه باس كان فمن 
عنه.الخبير يمكن لا ما قلبه ق الحلاوة هذه من وحد أقرب؛ 

هثأ؛-ه

اولوكايكحءاJآءJآ عته المنا مآ ئثع بل، مالوأ آس انزل مآ آبيوأ لهم قيل إذا ؤؤ 
4•ئ يهتدون ولا نيئا يعقلوى لا ءانآوهم 

تقليدإق لجووا الكفار فان والكفار، الملمين بين اس حكاها مناظرة هذه 

اولوكامحتؤ بقوله• بينهم اس فحكم بم ظنهم لاحانم منجيهم، أنه وظنوا الأباء 

(.٤٤٣/١اف)ص•٧(جماسر)الوال )؛(انفر:
وال>كم)؛/هخ؛(.الملوم )آ(انفلر؛حا«ع 

مدينةتاريخ ق عساكر وابن ( ٠٣٧ الحلية)U/ ق وأبولمم ( ٨٠أرقم الكيتر الزهل• ق البيهقي أخرجه )٣( 
وصفةالقدير وفيض ( ٦١)ص _ حديث شرح وانثلر: ( Y-.rT'Y/n)دمشق 

الصفوة)؛/؛ها(.
ج؛.بيانع  ١٧٣)؛(



الصسيرعلن المسر الصوء 

ؤأؤلؤًقا0آحرت موضع ول [• ١٧•]القرة: ه يهتدون ولا فنا يعقلوث لا ئانا~وهم 
اوثوجئتمحرفل ٠ ؤ آحر• موضع وق ٢[• ١ [>،: ٠٥١]•ءدابآث٥ره إل آلثنلتزيدعوب 

[.٢٤]الزخرف: عته،اتآء'ينيم وحدتم مما باعدئ 
ليسمن تقليد لأن اهلم؛ ءن.اب، من تنجي لا وأما المحبة، هذه بهللأن عن فأحبر 

ومحقه.ضلالة اس من هدى ولا علم عنده 
علملا كانوا ولو يقلدومم، العير عدابج إل بعوهم يالالشيطان كان ولو والمعتن• 

الحق،اناع ل ولا الهدى ل له غرض لا من شأن وهدا أيثا، يقلدومم هدى ولا عندهم 
إذالأتبعه الحق مقصوده لوكان لأنه لزمته؛ إذا والحجة الحق دير إلا يالتقليد غرضه إن 

مالاتبعتم الحق يتع ممن كنتها فلو اياءكم، عليه وجلءتم مما بأهدى جثتكم وقد له، خلهر 
عليه،وجدتموهم مما بأهدى جئتكم فقد حق عل لكوتيم الأياء تقلدوا لر فأنتم به، جثتكم 

به.جئتكم الذي الحق ما تدفعون لكم جنة تقاليدهم جعلتم ؤإنما 

عنىبكم مر ؤندآآ دعآء إقُ نتمعر لا ثئعى;مما هغهموأممثلمحى مئل؛(آلذين ؤؤ 
ه•ئعقلونأنق' مهزلأ 

الدوابر،وهو به، ومتعوما وغيرها، بالغنم مصوتا أي• ناعما، المثل هدا نقمن 
حالؤإن المدعو، يه المنعوق هو والصنم للصنم، الداعي وهو العائد، الاءقت ت فقيل 

بنالرحمن عبد منهم طائفة قول هدا سمعه، لا بما ينعق من كحال دعاته، ل الكافر 
إجؤ ت فوله وقالواI القول، هدا معه وخماعة الكثاف، صاحب وامتشكل وغيرْ. زيد 

عنأجيب، وتد نداء. ولا دعاء تسمع لا الأصنام لأن عليه، يساعد لا لعا~آوندآآه 
تأجوبة بثلاثة الأسشكال هدا 

ذللئ،ذكر وق• قالوات ونداء؛ دعاء مع يلا بما وال٠عتىت زائدة، ه إلا ؤ أن أحدهات 

-^.١.أيلام  ١٨٢



هم=_^__ساج=
الئاعرتنول ق الأصمعي 

٢١اتماكإيثىلطن
١^١٣.ق لاتزاد ءإلأ* فإن فامحي، جواب وهذا مناحة، تنفك ما أي 

المدعو.خصوصيات ق لا الدعاء مهللق ق ولمر التنبيه أن الثاف• الجواب 
دعاءهممقه لا التي آلهتهم دعاتهم ق هؤلاء مثل أن المض أن ت الثالث الجواب 

وكيلكونداء، دعاء ل هو أنه غير بشيء، نعيقه من بتي فلا بغنمه، الناعق كمثل 
العناء.إلا وعبادته دعائه من له ليس المشرك 

منأكثر الراعي يمول مما تفقه لا الي كالهائم كفروا الذين ومثل المعتز وقيل؛ 
>را.الخنعوق البهائم هم والكفار الكفار، داعي هو فالراعي الموت؛ 

؛به والمنعوق الناعق لمثل كفروا الل.ين ومثل محمد يا ومثللث، المعنن ّييويهت قال 

حا•والناعق الغنم كمثل وداعيهم كفروا الذين ومثل المعنن• محكون قوله وعك 
فانالفرق، التشبيه من تجعله وأن الركِ،، التشبيه من هذا تجعل أن وللأ، 

نياينعق التي بالغنم وانتفاعهم فقههم عدم ق للكفار تشبيها كان الركبا من جعلته 
ؤإنوالنداء، الدعاع هو الذي الجرد، الصوت غير شيئا قوله من تفقه فلا الراعي، 

الهلريقإل داعيهم ودعاء البهائم، بمنزلة كفروا فالذين الفرق المسبيه من جعلته 
مجردؤإدراكهم النعق، بمنزلة الهدى إل ودعاؤهم بؤا، ينعق الذي بمنرلة والهدى 

أعالم.واه الماعق، صوت مجرد البهائم كإدراك والمداء الدعاء 

الطيقةفحول من العدوى، متس ين غيلان الر"ةت ذى إق ونِح الطويل، بحر من يبتؤ صدّر ^ا ( ١ ) 
شعرهأكثر لكن الرمة. ياوي وحتم المس بامرئ الشعر فتح العلاء؛ أبويروبن قال ءمر0. ق الثانية 
لكانسلث،. الماء منها ء؛ن؛ائ، بال ما قصدته: بعد الرمة ذو لوحرس جرير؛ قال أطلال. وبكاء تثسا 
أوالخف عك اليّث،؛ وعجز ها  ١١٧نة ّبأصهان تول ما، وانتهر المقرية مئة عشق الناس، أشعر 
(٤٧٧/١• ) اللّان ق مطلور وابن )صا<'ا7ا( القاموس ل المروزابادى ذكر، قفزا، بلدا بما نرمي 
(.٢٧٥)آ/ ١(  ٩٩الأحوذى)ي/ تحفة وانفلر؛ احراحج،. ص بدلا اقلائص• ؛ ٠٠٠وجاء 

العرب)'ا/آ-ه"ا(.ان نانظر؛ )٢( 



دع1آؤذذاآينمعإ٩ لا يتعى.مما ْفهموا'ئلمى ؤسا؛مين ؤ سانىت اوقال 
الذينداعي ومثل المعنزت كان وسواء [ ١٧١]\ؤقو1.' ه يعقلون فهزلا عنى كم بب 

تالمعتن أوكان مجردة، أصواتا إلا الدواب من سع لا بما ينعق الذي كمثل كفروا 
صوتإلا تٌءع فلا نيا، يثعق الذي دواب كمثل ينالون حين كفروا الذين ومل 

إقأقرب الثاق التقدير كان ؤإنما واحد، هما بل متلازمان، فالقولأن والنداء، الدعاء 
الحاصلالصوت إلا الدعوة من لهم يحصل ب التقديرين فعل المعتز، ق وأبلغ اللفنل 

الحيوان.سائر عن صاحبها -يا يميز الص الإسانية حقيقة لهم يحصل لر فهولأم للأنعام، 

باشءاس آيرمن وليمن والمعرب آنمقرق قبو وجوهكم ^١^١ آلثرأن ليس ٠ ؤ 
آقفدوى ض ء آلناJ ؤ،'او وآمحم وآليمثب وآية 

آلرْفوهوءاق ؤأفازآلصلوْ ؤقآلزفا>س ؤآلث-آبل؛ن وآينآلثبمل وآلمسنيمى وآليفس 
أذلمكيجئنآلجاّي وآلمرآ؟ قآتاسا؛ }آلشوئ علهدوأ إذا بمدهم وآلموئوث 
4•ج المتمون واولمليهم آلذُزصدتوأ 

قبلوجوهكم نزرأ آيران ليس ٠ ؤ تعاقت توله ل الر حمال اه م ،قد 
[.١٧٧واولهلث،همآكمونه]امْ: ؤ... نوله! آلنّثرقؤآدمب..هإق 

وهدهالأحر، واليوم ورماله وكبه وبملأتكته باليع هوالإيمان البر أن سبحانه فأخبر 
منالذلاهرةت الشرائع وأنها بها، إلا للأيمان قوام لا الك، الخمسة، الإيمان أصول( هي 

حقائقه:هي ام القلبية الأءمال< وأنها الواجبة، والنفقات الزكاة، ؤإيتاء الصلاة، إقامة 
وشرائعه،حقائقه الال.ين: أقسام خمح الحصال( هده فتناولت، يالعهل.، والوفاء الصبر من 

الخمسة.الإيمان وأصول، والقاو._إ، بالجوارح، المتعلقة والأء٠ال، 

)١(٩٧ثlح-بم١.
)آ(0اكوىة.



—رج(=
اوونأكمحسؤ _lJ،I يعينها، التقوى حصال هي إما هذه عن بحانه أحمر ثم 

ه.ألمتقون واولثؤكهم مبمذفوأ 

لأنعتدؤألعتد يا"ثر آلخر آلمش I، آلقصاض عوكم محب ءام؛وأ آلذئن نا.ما ئؤ 
د'لكإيبإحنمي بآدهموز،ؤأدآة قاتاغ سء سأخيه لأُ بآلآُذىُثننعئ دآلأتى 
ؤ(ومحم :,ثث؛! اليم عداب ثلهُ ذ'للف بعد أعتدئ قنن ورحنه بن قمبمت 

النجاسةكإزالة ذلك ؤإن فكه، بالدم سفلث، عن تردعون كيف، ١٠توله! 
ريعترى هل لساتلهت يقال ْا وأول والماد، الوهن غاية ي سنال بالجاسة® 
موافقاالعقول ق متحئا عدوامم وكم، وحنايامم ادهم فعن والجناة الممدين 

،؟iU^.ترام لا أو العباد لمصالح 
ءلوائم١حيع بمخالفة ه تفعل بإقرارْ جوابه مؤتة كفانا كيلك،، أرام لا  ١١^ ١٥فإن 

الجناةعقوبة ولولا وآرائهم، وديانامم ونحلهم مللهم اختلاف عق آدم بمي 
الدوام،حال وصارتا العالم، نفنام وفد بعصا، بعضهم الناس لأهاللث، والمنيين 

آدم•بمي حال من أحن والوحوش والأنعام 
الجناةعقوبة أن العلوم من له; قيل إلا؛دلك،،<. الصالحة تتم لا ار؛ل ^١^ ؤإن 

يفعلأن يريد لن وعظة كالا الجاف ويجعل يردعهم، بمولر إلا تتم لا دين والمف
والصغر،الكبر ل جريمتهI بحسمإ منه شيء إفساد س فلابد هدا وعند فعاله، مثل 

والكثرة.والقالة 

غيرالجرائم تفاوت ْع العقوبات ق التسوية أن ت العقول يدانه المعلوم ومن 
بالعموبايتؤ ألتن ل ينهم ماوئ إن فإنه والمصلحة؛ للحكمة مناف، بل مستحسن؛ 



الممسرعلن الميئ الصوء ا؟=م 
تاكظ==^===د^=^^^=^=دض

إذوالحكمة؛ الرحة حلاف كان أعقلمها ق بينها ّاوى ٌّؤإن الزجر• مملحة تحصل 
والدينار.الحبة بسرقة ومءني والقLلة بالنفلرة يقتل أن يليق لا 

والعقول،الفهلر ق قبح الجرائم استواء ْع العقوبات بين التفاوت وكن.لك 
بإتلافتارة العقوبة فاوغ حلقه، إق ؤإحانه وعدله تعاق الرب حكمة تآباه وكلاهما 

أوالدين، أو القس عك كالجناية القح: غاية إق عفلمها ق الجناية انتهت إذا النفس 
الحاصلةوالمصلحة حاصة، العقوبة هده ق التي ٠ ل. فالفعام؛ صررها التي الجناية 

يتاولحتوْ ألقصاص ؤر ومحم ؤ ^١^،^ قال كما الفسل.؛، تللث، أصماف أصماف، بما 
[.١٧٩صم''ظونهتّ: 

قفكأن وامتيفاء، ابتداء بعصا بعضهم الناس وأهاللث، ااعالم، لضمن؛ القصاصى فلولا 
قالعرب قالت، وقد ويالأستيناء، بالجناية الل>ماء عق التجري لفسدة دفعا القصاص 

الل.ماء((بتحقن الل.ماء ااو؛سفلئا ا لالقتل«أ أنفن ررالقتل جاهليتها. 
يكن؛،-لر ؤإذا ٌلهرة، والقصاص نجاسة الجناية بل النجاّة؛النجاسة، تغل فلم 

وآحلته،ءاحالته ق له أنح بالسيف فموته القتل، امحتحق ومن القاتل موت من 
القتيلولأولياء له مملحة به فموته أنا، وأقلها وأوحاها الوتات أسيع به والوت 
فإنهالادعي، لصالحه بدبحه الحيوان إتلاف مجرى ذللث، وحرى الناس، ولعموم 
أصماف،ذبحه عق الرتبة فالصالح بالحيوان؛ إصرار ذبحه ق كان ؤإن حن، 

إتلافه.مفسدة أضعاف 
عياله،عك  ١٥١حتمه الذي بالون ويهللأنه اده فيظهر الفاصل.؛ الوال هدا ثم 

عليهمولمانت، الأرزاق، وسعتهم ولا العيس، هنأ لآ ولولاه معهم، محن فته وساوى 
قما والراحة اللذة ص الثغيص مفارقة وق والهلرقات، والأسواق والدن الساكن 
صاحبه،من منهما لكل مرح والموت للحي، مخلص والموت الحبيص،، مواصلة 

(.٢١٢/١(نشراينممر)لأسمادمح)ص٠٦٢



س—^=^اج-
الحيوان.دار ق للدخول وياب والامتحان الأيتلأء دار من ومخرج 
وأعط—فر بكل ن ما بنر أبه فإنحيرا الموت ا عنجزئ 

أث_رفرهي التي الدار إلن ويدق الأذى من التقوس نحل—ص ل بمج 
تحصن،لا نعمة من الموت ق والأموات الأحياء عباده عل سبحانه ليع فكم 

بينوعدل للظلوم، وتشف الإنسان، للنؤع وحياة للمقتول، 'لهرة فته كان إذا فكيف، 
اقتراحمن عليه شرعها ما حلاف عن شريعته تنزهت، من فحان والمقتول؛ القاتل 

الجائرة.الضالة والأراء الفاسدة العقول 
ثوبه،تحريق ق لاصثمن العقول؛ ق منحنا ذللثح كان *لو ت فوله وأما 

.يمثلمه* مقايالتثه حيوانه، وذبح داره، وتخريتإ 
فإنعليه؛ أتلفه ما نفلير ثنريمه تنادفر الجنايات تلاائ، الة مقأن هدا؛ عن فالجوايت، 

أنله ليس كما يحضة، ة ن. مفالقابلة قمحير وحه؛ كل ٌن المل مسد سهد المل 
المعتدين،الفلالين شؤع هدا فإن غلامه، أو ابنه هو لقتاله مقابلة غلامه أو ابنه يقتل 
نحلهبمثل المال إتلاف ق للقابلة أن عل الحاكمين. أحكم شريعة عنه تنزه الذي 

الاجتهاد.اعاق م

بإفسادالكفار عقوبة ق إليه الإشارة تةا.م كما العالم أهل بعض إليه ذمت، وقد 
قتلإذا عبده قتل بخلاف وهدا يغيظهم، كان أو بتا، ذللثح يفعلون كانوا إذا أموالهم؛ 

مستحق.لغير فللم ذللث، فإن فرسه، عقر أو فرسه قتل أو عبده 
إحدىالني. غرم كما النظير، إتلاف لا بالثل، التضمين اقتضتؤ المنة ولكن 

هداأن ري_، ولا ،، بإناء«ر ررإناء وفال! ، ^١٠إناء صاحبتها إناء كسرت التي زوجيه 

3،منصور أبو وذكرهما م طاف أبي بن عل إق لسان الطويل، بحر من المنان هذان )١( 
لوالجاحظ ٥( ١ )ص الحسن وتضح الشح تعض وق ( ٥٤٦-  ٥٤٥)ص والمحاصرة التمثيل 

(.٦٢٤- ٦٢٣اوحاسنواصاد)ص 
(.٤٩٥-٨٣(و-ذالأمذي)؛/(واننلر:عمدةالقاري)ما/٢٤٨١٦٣)أ(احرجهاوخاري)روم 



الممسيرعاز اشئ الصوء \؟=====> 

عليهيفت لر كمن صار نظتره أحد إذا ماله المتلف لأن للجهين؛ وأصلح مادا، أغل 
المال،إصاعة ق زيادة كان إتلافه من مكناه فإذا ماله، عوض أخذه بما وانتني شيء، 

إقالتفات ولا غانا، بالخرم فحاصل الإتلاف م الجاف ؤإذاقة التشفي س يراد وما 
وأبالحبالقل، أليق هذا أن شلئ، ولا بالخرم، فيها الجاف يتضرر لا التي النادرة الصور 

للجاق؛ردعا الأموال ق القصاصى لوشؤع فإنه وأيصا للحكمة. وأوفق لملاح، اق 
والشريعةمجور، غير موتورا متألما محقن بل مراعن، غير علته المجتي جانبج لقي 
هذا.وريع هن.ا بجبر جاءت إنما 

هو،أتلفه ما نفلير عليه أويتلفإ الجاف يغرم أن بين عليه المجني فخيروا قيل• فإن 
الفليرالجاف إتلاف بين القتيل أولياء وحيرتم طرفه، عك الجناية ل خيرتموه كما 

الدية.أخن. وبين 
نيادةهو ؤإنما الماس، لسائر ولا عليه للمجني ولا للجاق ذللثط ق مصلحة لا قيل• 

بينوالفرق اكشفي، ل وتعزيره تغريمه ؤيكفي اكشفي، بمجرد فيه مصلحة لا فساد، 
ظاهر.ذللث، ق والدماء الأموال 
عكوالخداوه والحنق الخيفل س تدخل والأعضاء؛ المقوس عل الجناية فإن 

والخارالخماصة س عليهم ؤيدخز المال، جناية تا-خله لا  ١٠وأوليائه عليه المجني 
أبدا.المال يجبره لا ما المار؛ لأخذ والمحرق والحمية الضيم واحتمال 
قالقمحي س القتيل ولأولياء بذللثؤ، ليعيرون وأعقاببمم أولادهم إن حمح، 

حرقلن ليس ما وأوليائه؛ عليه للمجتي أذاقه ما وأوليائه الجاف ؤإذاقة القصاص 
وأولياوْالجاف يوتر ب فإن وأولثاوْ، هو موتور عليه والجني فرسه، عقرُت، أو ثوبه 

عدلأ.يكن لر الأول تجرعه ما والخيفل- ام من محنجرعوا 
نارهدرك من ما ؤيرصن الدية يأخذ من عل تعي—، جاهليتها؛ ق الرب كانتا وقل• 
الإبل!س الدية أخذ يهجومن قائلهم كقول غيفله، وشفاء 



،اشقرالجي لون اللأن مر دم ه نحلبونأصحتم ذي الؤإن 
نخلا!-يا فاشترى الدية أحد من يمر جرير ونال 

ائتاءر الj ئ حلر التمأن بلهب ن بحجر بمي غ أبلألا 
آخر:وغال 

أوالشيخ دم من فاشرب الشيح دم بأنه اعلم فالوطب ق ا مصب إذا 
آخر؛ومحال 

منالويمي لاء العأري-د نكلتا ف نحتليلان خل
ينل؛االلاص مبن المعللرأي •اس ي مباء دمد أؤي

المعاشل وأصلح منه خير هو بما وجاءت أبطلته ند الشريعة لكنت ؤإن وهذا 
القصدفإن الدية؛ أخد وبين التثني، ونيل الثأر إدراك بين الأولياء تخيير من والمعاد: 

بخلافالبتة، عجزا ولا صعقا تعده ولر ماله، بدل احد من تعير تكن لر العرب أن به 
والإنسانشؤع، ولا عقل ولا طبع ق الأمرين بين اه سوى فما وليه، دم بدل أخد من 

لالدبمررتم، ننمة وابن واللغاء الشعراء ومحاورات الأدباء محاصرات ق الأصفهاق الراغب ذكر، ر١( 
الحيوان.ل ط والجا المعاي آبيات ل الكيير المعان^ 

قوالأصفهاق الكٍير المعاق ل الديوري ننمة وابن الأدباء محاصرات ق الأصفهاق البيت ذكر )٢( 

بنالممن أبوعل وذكر، بدل)الوطب( وف)السب،( جرير إق ؤس—-، الملؤيل بحر من الميت سا )٣( 
واللغة.الأدب، ق الحاصرات ل الوصي مسعود 

بماقشاعر مالك، بن عمرو بن صلأءْ الأولي. الأنو، إك ؤينبان الممارب، بحر من المتان عذان )٤( 
وأحلحروبمم ل ونائلهم نومه سمد كان الأسنان، ظاهر الثمتن ءالذل كان لأنه بالأفو، لمبإ جاهل، 

الحادثبن الأصعر إق أبما ؤينمان الهجرة. قبل 0د ٤ صنة مات عصر،، ل والشعراء الحكماء 
الديةوقبلوا ايهم لقتل يثأروا ل! الدين لأبيه بإخوته تعريفا الشعر هدا قال جاهل شاعر المني، 
قصيدةل وردتا خيله. واصتعاد لأبيه ثأر صاعد، وقوي شجا ولما شمنها. وأكلوا فرّه وباعوا وقاتليه 

وفاته.صة يعلم ولر البحتري. وخماصة والوحثيات الأصععيات ق ووردت التراث، تب، كق 
•الآ"؛مار وموص الأبرار ربح ل والزمخشري الفرد القد ل لي الأتي ربه ب. ابن ذكرهما واليتان 



الممسيرهلن المسر الصوء 
=اك؛ا==^=^=======^صض

المنقةمن ذلك ق يلحقه فلا ماله، ويتلف، ماشيته، ويذبح الغيذل، عند ثوبه يخرق قد 
عينه.أوقلع أنفه جيع أو ه نفقل من يلحق ما به؛ والازدراء والغيظ- 

إقمحتلمة متعارصة آراء هاهنا للعقل، عرض إنساثا إنسان قل إذا قولكم إن 
آحر0.

تركهوبين القصاص من \ه شرعه ما بين يسوي العقل أن أردتم إن ف؛قالات 
حنقهر عاقل عند يستوي لا فإنه عليه؛ وكذب للعقل نهق الجاف، لمصلحة 

عقل!علم ولا عنه، والإعراض تركه وحن فل، ما بمثل الجاف من الاقتصاص 
أمران:يستوي وكف الأمرين، محن يسوى صحح 

وتمكينللمهللوم، الانتصار وترك العالم، وحراب النؤع فساد يستلزم أحدهما؛ 
والعدوان.الغي من الجناة 

الجناةوريع للمذللوم، والانتصار وعمارة الهمع صلاح يستلزم والثاف؛ 
المعتدين.والبغاة 

ومحمؤ ؛قولهت ذللث، عك تارiافي نبه وقد الوجود، وصلاح العالر حياة القصاصى ق فكان 
؛!.١٧٩لآتنم(هفا؛ظونهلامة: 

البنيةهذه إعدام إن مقاللأرأ لموال كالجواب هو ما الخهلاب هن.ا صمن وق 
القتل،لمسدة تكثير المقتول؛ إعدام مقابلة ق ؤإعدامها النفس هذه ؤإيلأم الشريفة 

فتفمنالعقول؟ حكمته و«ررتا شيء، كل رحمته وميت، ممن هذا محير حكمة فلأية 
إذاالقار لأن وذللئ، ه حثوه آلقمبماص ل ولكم ؤ تعاق: بقوله ذلك جواب، الءْلاب 

فكانونقسه، حياته حب وآثر وارتيع القتل عن كف قتله؛ بمن قصاصا يقتل أنه توهم 
قتله.أراد ولن له حياة فيه 

)ا(أأ'ثاحي.



كلبه قلوا وملتهم، عشيرتم من الرحل قتل إذا كانوا أنم وهو آحرت وجه ومن 
يعمما والهلاك ال الفمن ذلك ق وكان وقسالته، وحيه القاتل عشيرة من وحدوه من 

ففيناتله؛ غير بالمقتول يقتل لا وأن القصاص، تعاق الاه فشيع مرنته. وتشتد صرر0 
بلقتل؛ إنه حيث، من القصاص ق الحياة تكن ولر وأقاربه، وحيه عشيرته حياة ذللث، 

الحياةالقصاصى فتضمن غير، لا بالمقتول وحل>ْ القاتل يوحد قصاصا كونه حيث، من 

ذالوجهين•
والفصاحةوالبلاغة والإيجاز الجلالة من الشريفة الألفاظ هده تحت، ما وتأمل 
مختصةالقصاص منفعة بان المؤذن ه ولآكم ؤ ؛قولهت الأية فصدر العفليم. والمعتن 

لكمومصلحته فمنفعته إليكم، ؤإحسائا بكم رحمة كان إنما فشرعه إليكم، عائدة بكم 
الحياةبأن إيداثا آلقمبمامإه ؤآ ؤ بقوله! عقبه ثم ونقعه. صره العباد يبير لا لمن لا 

فعل.كما يه يفعل أن وهو العدل، ق هي إنما الحاصلة 
وداJتإؤ تعاق! قوله ومنه الأتباع. إق راحعة وحقيقته المائلة، اللغة! ق والقصاص 

ءايارهماعثر رثيا ظ ؤ قوله! ومنه أنره. اتبعي أى! [ ١١]القمص: ه ئصيه 
واقتصاصه،الحاJيث، قص ومنه ٠ ؤيتيعانه الأثر يقصان أى! [ ٦٤]الكهمح: م يصصا 

بهفيفعل أنره يتح لأنه قصاصا؛ الجاق حزاء مي فالذكر، ق بعصا بعضه يتح لأنه 
بهقتل محا بمثل فيقتل فعل، كما بالجاف يفعل أن عك به يستدل ما أحد وهدا فعل، كما 

القصاصى.بمعنن لتحقيق 

والأثربالمى الراجح القول وترجيح الهلرفين، من المسالة أدلة ذكرنا وقد 
المسنن.مذ.رمب كا'ب ل والمعمول 

أنالمعنئ! بل ما؛ حياة الراد وليس لشاما، وتفخيما تعفليما الحياة مبحانه ونكر 
كلق المتحنة عندها المورة للنفومى المحبوبة الحقيقة هذ.ه حصول لقهاصن؛ اق 

(.Ui-Uir /Uالعرب)ولأن ( ١٨٨الأنوار)Y/ مشارق انفر: ;١( 



المسرض اإئسز الصن؛ ،ًتم 
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نمحمسإل ونارعوأ ٠ ؤ كقوله: والضنمم للتعفلم يجيء ما كنرا واككم عقل، 
1 نت ؤرضز'ن ؤ وقوله: [ ١٣٣صران: نأل ه وء ثبمفم'  _T [،٧٢]١^; ه ْغي
٤[.ؤإنهؤإقُوهميو-ىهلانم: وقوله: 
وحكمته،وميه أمرْ اس عن عقلت، التي أولوالعقولر وهم: الأياب أول حص ثم 

أنفنارالقتل قولهم: وبين هده بين ووازن والخهلام_،، المنتفعون هم إذ 
وجلالته.القرآن وعظمة التفاوات، مقدار ليشين للقتل" 

وعدوانإتلاف، بإزاء ، إتلافالقصاص إن قولكم: والخمسون: الخامس والوجه 
النفسين،بإعدام المنية آإكث؛ر ففيه الثاق؛ بقتل الأول يحيا ولا عدوان، قابلة مق 

استهلاكالقصاصن وي متوهم، فأمر النؤع وامشقاء والزجر الربع مصلحة وأما 
محقق.

القبحبين التسوية يتضمن فإنه وأبينه؛ء؛للأوا؛ الكلام أفسد من الكلام هذا فيقال: 
وصلاححنه عك والديانايت، العقول اتفقت الذاي القصاصى حن ونفي والحسن، 

ض،بغير وعدوانا قللتا القتل فترة أو دين أو عقل ف ستوي وهل به، الوجود 
بحق؟!وجزاء قصاصا والقتل 

العقد،صورة ق لاستوائهما والبح؛ الربا بين المشركين تسوية السوية هده ونظير 
ذلك،ومدعي الحقيقة، ق اسثواءهمّا يوجج، لا الصورة ق الفعلين استواء أن ومعلوم 

المكابرة.اية غق 

وصعوهو الظاهرة الصورة ق للصنم والجود لألأ، الجود استواء يدل وهل 
ؤيتعارصانبينهما العقل تحير حتن الحقيقة ق مواء أمما عل الأرض؛ عك الجبّهة 

وبضظلم هو الذي القتل قبح عك قاطبة العقلاء إطباق هذا فاد ل ؤيكفي ا فه؟ 
دزجر•دربع لقمام، هوجزاء الذي القتل وحن وعدوان، 

الفرقبل وأظهر، أعظم بل والكاح، الزنا بين الفرق مثل هذين؛ محن والفرق 
عقلق تعارض فما فيها، والإفساد الأرض ق الإصلاح بين الفرق جض من محنهما 



مص
ؤيختاره؟يؤثره أيهما ينهما يتحير حتئ الأمران، هدان قط صحح 

إتلافلكن هو، فكذللثخ عدوان مقايالة ق وعدوان إتلاف بإزاء إتلاف إنه وتولكم! 
وحراب،ومفه فساد هو إتلاف مقابلة ق ؛، il*JiJوصلاح وحكمة مصلحة هو حن 

الحسنالإتلاف بين العقل يتحير حتن يعتدلان كيف أم يستويان؟! فش 
وترى؟ا

لوتركإذ الناس؛ س كثير عدد به يحيا قلنا1 الثاق® بقتل الأول يحيا *لا وقولكم! 
للأولحياة اكاق تتل ق يكن لر فإن بعصا، بعضهم الناس لأهللث، يديه علر يوحد ول؛ 

ل\وقوأ.'تناؤل القصاميحيوة ؤر ودكم ؤ تعاق! قال كما العالم، حياة ففيه 
أولوالأس.إلا الإدراك حق لايدركه المض هدا لكن [. ١٧٩

وأنالفاط الهويان ^ا س المصالحة؛ وهده الحكمة وهاوه الشريعة، هده فأينر 
لولاقبيحا، فيكون عدوان مقابلة نر وءا.وان إتلاف، بإزاء إتلاف الجاف قتل يقال! 

به.منوؤلة عباده مصالح وحعل اس شرعه ما وين هذا بجن، فوازن ا الشؤع؟ 
المصالحرنت، اععلتم لو فقال. النفن. ؛إءلام المنية تكر فه وقولكم. 

متفقةوالعقول والفهلر الشرائع فإن الفاسد، الكلام مازا ترموا لر حقها؛ والمفاسد 
احتمالفإنه كاولك فيه نحن، وما الحالم، قام ذللئ، وعل، الراجحة، المصالحة تقل.يم علار 

المقيتين،هال.يز، ين، عقله تحير فن، العامة، المفسدة هده إل الجاف إتلاف لمفساوة 
فيه.اي فلق

أوالأصبع كقي كل! لسلامة حزء إتلاف يحسن، أنه علا، متفقون قامحلبة والعقلاء 
كقنمبعمنه، أعغلم إيلام لدغ الإيلام يحن، وليلك البدن، ساتر للأمة المتآكلة اليد 

ونحوه.الخراج و؛هل العروق 
متوهم،إيلام لدغ محقؤر إيلام هن.ا وقالوا• الفاسد، هذا قياسكم العقلاء ؤلرد فلو 

ال.الفؤ، ماسكم وبح، هدا بنغ العمول عند فرق ولا حملة، الجد د لف
أمرالنؤع ؤإحياء والزجر الريع مملحة إن قولكم• والخمسون! السادس الوجه 



الممسيرعش المنير الصوء ،ء=^ك 
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مننثاهده ما عليه ويدل عاده، وقوعه متحقق أمر هو يل اده؛ فبين كلام متوهم- 
أيديهم،عق الأحد وعدم ؤإهمالهم والفوين الجناة ترك عند العام اي الن

ناأنفنعرض لا فقال! العدو، دهمه من وهوبمثابة موهوم ذلك أن زعم من والمتوهم 
وقتلذراؤينا ومحبيهم بلادنا عق امحتيلاوهم وأما متحققة مضمدة إنه ت قتالهم لمثمة 

اوهمه؟ ق المخهلنء الواهم هن شعري فياليت، فموهوم. مقاتلتتا 
جلدهلشق يتعرض لا إحراجه، إق وتقرر الال-م به تبيغ إذا الرجل أن أيصا! ونفليره 

العالالخريح الفاسد القياس ^ا اطرد ولو موهوم، لا محقق أل؛ لأنه عروقه؛ وقطع 
هداعق مض ممامال-هما ودفع الدارين مصالح طالي، ي والاعتماد الشراع، وتعطلت، 

العتادالغالي، عل بناء يتصرفون إنما الدنيا ق فالحمال موهوما، أنتم محسميتموه الذي 
قيامعند واطرادها العادة صدق الغالي، فان به يجزموا لر ؤإن العادة، به اطردُت، الذي 

فلوويغتم، يسلم أنه عك بناء والبحر، البر ي الفر مشقة يتحمل فالتاجر أمحبايا، 
لتعهللت،موهوم؛ أمر والكيط متحققة، مشقة فر الوقال؛ الفاسد، القياس هدا اطرد 

أمفارالاسباتكالية.
الخاتمةوحن متحقق، أمر ومشقته العمل تعي، قالوات لو الأحرة عمال وكيلك، 

وكلوالجنن، والملوك والصقع الأجراء وكدللئه حملة، الأعمال لعطلوا موهوم؛ أمر 
العادة؛به جرئت، وما عليالغالي، بناؤه لولا والأحرؤية، الا-نيوية الأمور من أمر طاليإ 

مثتفلر.لأمر المتيقنة الشقة احتمل لما 
وجوهس والأحرة الدنيا تعمليل يستلزم المسالة هاوْ إنكار إن ت قيل هاهنا ومن 
متعددة.

قالعقل فيفكر وراءهما، ثالثإ معنن ويعارضه قولكم! والخمسون! الساع الوجه 
والكمالوالجهل، والعالم والبلؤخ، العقل س انية! الأنمجرد وراء أحرى وشروط أنولع 

هدهيفصل شاؤع، س إدا فلابد التحير، كل العقل فيتحير والأجتسة. والقرابة والنقص، 
مصالحهم.عليه ؤيستقيم الأمة، أمر عليه يهلرد قانوئا ؤيعين الخعلة، 



—=^^دلج|=هم
يهجاءت فإذا يادراكه، العقول تستقل لا بما تاق الشراع أن ريب لا فيقال؛ 

عقالشريعة فسرته منهيه؛ وقيح مأمور0 حن وجه إق حينئذ العقل اهتدى الشريعة 
ررإنفيه؛ قلتا الذي وهذا ينكر، لا مما فهذا لشرعه، الباعثين والمصلحة الحكمة وجه 

العقول(،.بمحالأت لا العقول بمجارات تأق الشرائع 
الشريحة؛به جاءت ما تفامجيل بجمح يستقل العقل أن قهل؛ عاقل ولا نلع لر ونحن 

به.جاءت ما كل إق لأهتدي وحده ترك لو بحيث 
القصاصىوجوب ق اشترمحلت الكاملة الشريعة أن ذكرتم؛ ما فغاية هذا عرف إذا 

ومنازعوكملكم يقبح وماذا هذا، من يلزم شيء وأي إليها، العقل يهتدي لا شروطا 
لكم؟.لمونه ي

مصلحةقيام من القصاصى لثبوت المقتضي للوصف معارصى هذا إن وقولكم؛ 
يهتلءيلا ما فيه ميم طار امجهللاح ؤإما المحارصة، الشروط عن غفلة إما العالم؛ 
معارضة.لموجبه الوصف اقتضاء ثرومحل من إليه العقل 
القتلبحن شهدا قد والفهلرة العقل كان إذا هاهنا معارصة أي العجب! ه فيا 

آحرثرط إليه يصم هل الوصف هذا اقتفاء ق وتوقئا لالعالم؟ وانتْلامه قصاصا، 
بإدراكه،استقل ما العقل فادرك الشروط تلك تعيين وق بمجرده؟ يكفي أم غيره، 

١١ ١ الشريعة بنور إليه اهتدى حتئ بإدراكه يستقل لا عما وتوقف 

الحكمةغاية ففي فرجه، الزاف؛ق.ني معاقبة وترك يده {قخ السارق معاقثة وأما 
كلعق ا ينلفأن تيم ورحمته وعنايته حلقه ومصلحة اقلع حكمة ق وليس والمملحق، 

استمعمن أذن وقمحير المحرم، إق نفلر من عين قاغ فيشؤع؛ به، عفوعماه كل جان 
الإسرافمن هازا ق يما حفاء ولا عدوايا، غيره لعلم من ؤيد يه، تكلم من ولسان إليه، 

مراتبها.وقالا_، العقوبة ق والتجاوز 

مقصودوليس ذلك. تابن الحميدة وأفعاله الحاليا وصفاته الحنن الرب وأسماء 

-ئأءلأمج'ئ.)ئ(آ-



الممسيرعلن المن؛ر الصوء 

الجريمةصاحب قل لكان هذا أؤيد ولو إلا، ليس المعاودة من الأمن مجرد 
كفإق يكون وأن الجريمة، عل والعقوُة والنكال( الزجر المقصود ؤإنما فقط، 

وأننصوحا، توبة الأ!؛ من يذوقه ما له يحيين، وأن غيره، به يعتبر وأن أنربا، عدوانه 
والصالح.الحكم من ذلك، غير إل الأحرة، بعقوبة ذلك، يذكره 
كماا سؤ فاعالها من تسر إنما الرقة أن وهوت آخر، مض، الرقة حد ؤ، إن ثم 

نذلناإليه ينظر كان إذا ارقة® مفلأن إل ينظر ررفلأن يقولون• ولهذا اسمها، يقتضيه 

بمكانهيشعر أن حائم، كاتم مختف—١ الرقة عك والعازم له، يفطن أن يريل• لا خفيا 
للإنسانواليادان الشيء، أحذ إذا بنفسه والخلاصى للهرم، متعد هو تم به، فيوحذ 

رأيتهإذا فلأن®، جناح راوصلمتإ ت يقال، ولهذا العليران، عل إعانته ؤ، للطائر كالجناحين 
لجناحه،قصا اليد، يقخ المارق فعوق، لتصحثه، إليه فانضممت، منفردا يسير 

أحدمقصوص بقي مرة، أول، ق هدا به معل فإذا الرقة، عاود إن لأحذه وتسهيلا 
يكادفلا عدوه ق صعما فيزداد رجله، الثانية 3، يقطع ثم العدو، 3، ضعيئا الجناحين 

لحمافيبقن الرابعة، 3، الأخرك، ورجله الثالثة 3، الأخرى يده تقْلح نم الهلالب، يفوت 
محيرح•فتستريح وصم؛ عن، 

منوالعالم، البدن، يعم شهوته بقضاء والتلذذ يدنه، بجمح يزق فانه الزاق وأما 
بمافعوقب، الهللبإ، من المارق يخافه ما حائفا فهوغير بها، المزق برصا وقوعه فعله 
مرة.بالحجارة والقتل مرة، الجلد من يدنه؛ يحم 

اب،الأناحتلاط من فيه لما العاصي؛ وكبار الجرائم أمهاُت، من الزنا كان ولما 
والتل،الحريث، هلاك ^ا وق الدين، إحياء عك والتناصر التعارف، معه يملل الذتم، 

ليرتيعبالقصاص عنه فزجر ذلكؤ؛ هلاك فيه الذك، القتل أكثرها أو3، معانيه 3، فناكل 
إقامةإل الوصل العالم وصلاح اللنيا بعمارة ذلك، فيعود به، يهم من فحله عثل عن 

الأحرة.نعيم إي، الوصلة العبادات 

المربه)ّاا/هأا(وشيراينممر)أ/اآا(.:ا(اظر:س 



للزافإن ثم 
المروجعن العفاف من به يع ما فعالم تزلج، ُال محصئا يكون أن إحداهمات 

خميعمن عذره فزال الزنا، لحد التعرض عن ه نفوأحرز عنها، له وامتغنن المحرمة، 
الحرام.مواقعه إق ذلك تخلي ق الوجوه 

منله فحصل عمله؛ ما عمل ولا المحمس علمه ما يعلم لر بكرا، يكون أن الثانية- 
أنولعباعل بيته حح بإيلام وزجر دمه، فحقن التخفيف، له أوحم، ما بعض العير 

مناس رزقه بما القغ عل له وبعثا بالحرام، للأستمظع الخاوية عق ردعا الجلد؛ 
قوالتغليفل موصعه ق للتخفيف جامع والصيحة، الحكمة غاية ق وهانا الحلال. 
والعدوان؟الإسراف من فيه وما والقاذف الثماتم لمان قطع من هذا وأين موضعه. 

منتعاق الرب مقصود عكس وقهلعه؛ النسل تعطل من فيه الزاف فرج قطع إن نم 
ماأضعاف الخامد من وفيه أزواجهم، من لهم جعل فيما وذريتهم الدرية تكثير 

جريمةحملتا وقد العقوية، من البدن حمح إحلأء وفيه الزجر، مصالحة من فيه يتوهم 
حقق متصور غير إنه ثم العقوبة، تحمه أن العدل من فكان أجزائه، بجميع الزنا 

منأكمل سبحانه اس شيع فكان العقوبة، ق يستويا أن بد فلا زان؛ وكلاهما المرأة، 
المهرحن.اقراح 

وأمدهاصررا وأعنلمها الكبائر أكبر مقابلة ق التقوس؛ إتلاف جاء كيف، وتامل 
الحصن.وزنن والقتل، والهنارئ، الأصل الكفر وهي! االعالم، فادا 

الشالثلاث هي وهده الثلاث، الجهات هن.ه من رأه الوجود اد فالخاقل تأمل ؤإذا 
الذنبأي اممه، رمول يا له؛ قال حيثح -با، عود مبن اهف لعبد هؤ افي، عنها أجاب 

ولدكتقتل *أن قال؛ أى؟ ثم قلت،؛ قال؛ حلقكاا وهو ندا امحق نحعل *أن قال؛ أعفلم؟ 
اه،فأنزل جارك* بحليلة تناف *أن قال؛ أي؟ ثم قلت،؛ قال؛ بملعم أن حشية 

(.٨٦لم)رنم وم٤(  ٤٧٧المخاري)رنم أخرجه :١( 



حزب'نمظونآ!ئصآفي ولا إلها؛احن ٠-؛(^ يدعوث لا وآلذى ؤ ذلك؛ تصديق قلذ 
[.٦٧]١^٧: يرئودئهالآية• يالحؤ(ولأ آسإقُ 
الطرف.قي عقوبته جعل وهودونه، الضرر ق ذللن، تل الأموال محرقة كان لما ثم 
وهوالجلد.ذللث، دون عقويته جعل الممدة، ق المال محرقة دون القدفح كان لما لم 
الجنايارت،هده حد دون حده جعل ذلك،، من مفسدة أقل المكر شرب كان لما ثم 
كلها.

والقلةوالضعف، الشدة ق متضملة! غير متفاوتة بعد الجرائم مفامحّد كانت، لما ثم 
اجتهادإق راجعة عقوبتها جعلت، والعامة؛ والخلوة النلرة بين ما وهي والكثرة، 

الجرائمأرباب ويحبا ومكان، زمان كل ق المصلحة بصح الأمور، وولاة الأئمة 
يفقهب والأحوال؛ والأمكنة الأزمنة وبين ذللئج ق الناس بين محوي ضن نفهم؛ أل 

سوكثير الراشدين الخلفاء وسيرة الصحابة أقوال عليه واحتلفت الثميع، حكمة 
جلدإنما ه والمي أربعتن، عك الخمر حد ل زاد ئد عمر ورأى النصوص، 

الني.؛عنها عفا أشياء الماس عل وأنفن. ه، الني بما يعزر ل( بأمور وعزر ،، أربعتزر 
التوفيق.واصه وفهمه، عالمه قصور من أى ؤإنما وتناقصا، تعارصا ذلك فيظن 

الزجرإق وحاجتهما ٢، المحرأ حد من المصفح عك الرئتق حد ءوجعل ذوذه•' وأما 
أحكام،ق بينهما وسوى أحكام، ل والمد الحر بين فرق الثاؤع أن ريب فلا واحدة® 
والصلاةكالهلهارة المدنية؛ ^، ١۵١٦٠١١ووجوب والإسلام الإيمان ق بينهما قرى 

والزكاةكالحج المالية؛ العباداُت، ق بينهما وفرق محبيهما، ق لاستوائهما والعوم 
سالمعهبمية وقؤع كان فلما الحالود وأما محبيهما، ق لأفتراقهما بالمال؛ والمكفير 

وأنبالحرية، عليه تعال اهللأ نعمة كمال جهة من العثل. من وقوعها من أقح الحر 

!٠٢)r/ الأم ساق شرح j والطحاوى ( ٧١٧٣•رقم )^ا^\r الكرى ق اJهش أرجه )١( 
٢(.؛ ١U-Y ٥ ١; الروي)١ وشرح ( UY-n\<ا/ ازرى)٢ نح وانم: ( ١٧٣والطيالي)رنم 

(.٣٣٢اسد)Y/ (وبدايأ ١١٦ ١/ حزم)١ لأبن المحك )٢(انم: 



تمكنهجهة ومن فيه، وتصرفه غيره قهر تحت يجعله ولر مملوكا، لا مالكا جعله 
فقابلالمباحان، من عنها اس عوضي بما المعصية عن الاستغناء مجن القدرة بأمباب 

مماأكثر العقوبة من فاستحق المعصية؛ ق القدرة واستعمل بضدها، التامة النعمة 
عليهاقلغا نعمة كانت، كالما الرجل فإن منزلة، وأنقص رتبة منه أحفض هو من يستحقه 

نعمتهأتم من حق ق تعاق هال، ولهذا أتم؛ الجرائم ارتكب إذا عقوبته كانت، أتم، 
ألعدامن،يصثعم،لها مينة بمنجثة مزين يات من آلئي يسآء ؤ النساءت من عليهن 

صلحاوشل ورسوله-، ؤسيسث،تلإئش ٠ :؛ي؛; م-ماذ'للث،علآش ذمحتن ضعميزح 
,٣[ ١ ٣- • ]الأحزاب: ه يقريمل رزقا لتا واعثدئا مثس احزها 'وتها 

عليهاه نعمة كملت، كلما العبد فإن ومتحناتبا؛ العقول، قضايا وفق عل وهدا 

العقوبةونية أقبح، له ومعصيته أتم، له ونكرم أكمل، له حناعتنه تكون أن له ينبغي 
!٥١ينفعه لر عالما القيامة يوم عيابا الناس أشد كان ولهدا المعصية؛ لقح تابعة 

منهالمعصية وصدور الجاهل، عك نعمته من أعفلم بالعلم عليه اه نعمة فإن ٢، بعلمه١ 
منعصاهم من وارناء الملوك عند يتوي ولا الجاهل، من صدورها من أفح 

فجعلوالبحداء؛ الأؤلرا؛، من عماهم ومن منهم، قريبا هو ومن وحشمهم خواصهم 
علكان ولهذا نقصه، وحكمة ارجر حكمة بين حمنا الحر حد من أخفا العبد حد 

لكلؤإعطاء وخطرها، الحرية ، لشرفإفلهارا والعدة، والخللاق الكاح ق منه اكفؤ 
بإعطاءالحكمة هده تنتقضن ولا القدر، س حقها أعطاها كما الأمر، س حقها مرتبة 
حقحقان الدنيا ق عليه كان الحبي فان الحكمة؛ محص هذا بل أجرين، الأخرة ق العبد 

والقدر^٤ ٠٣٧١حكمة فاتفقت، ،، أجرار حق بكل قيامه بإزاء فأعملي لسيده، وحق ذقع، 

عالمه*يتفعه ب القيامة يوم عانات١ الناص ارأشد افقفهؤ: رسول، قال قال: أنه طه، هريرة أثي عن يروى ر١( 
٥(,١ ٨ / القدير)١ قيض وانفلر؛ ٥( ' ٧ المغير)رمم ق العلران، أحرجه 

والعبدهق، بمحمد وآمن بنبيه آمن الكتاب أهل من رجل أجران■ لهم ٠ثلاثة قو:  ٧١٥١رمول قال )٢( 
وعلمهاتأديبها، فأحص نأدببا يتلوها، أمة عنده كاتتؤ ورجل مواليه، وحق اظه حق أدى إذا المملوك 



=وً
الممسيرعلن المنير الم^وع 

العالين.رب هلم والحمل والجزاء، 

والأموالالنفوس عق الثلاث; الجنايات ق القصاص ق المماثلة ذلك ومن ال 
مائل;ثلاث فهده والأعراض؛ 

علته؟فعل كما ثالجاف يفعل هل الأدلن؛ 
فعلكما له يفعل لر الخمر وتجريعه كالالواءل اها؛اتي; لخق محرما الفعل كان فإن 
بالخجر،رأسه ورص الماء، ق ؤإلقائه بالنار كتحريقه ذلك; غير كان ؤإن اتفاقا. 
الرواياتإحدى ق وأحمد والتافعي فمالك، يموت، حتئ والشراب؛ الطعام من ومنعه 

وغيره.المزهق الجرح بين فرق ولا فعل، كما به يفعلون عنه؛ 
حاصة.العنق ق بالسيف إلا يقتل لا يقولان; عنه رواية ق وأحمد وأبوحنيفة 

قتلؤإلأ فعل، كما به فعل مزهئا الجرح كان إن يقول; ثالثة رواية ق وأحمد 
بهفعل انفرد لو ه ينفللقوي أوموجتا منهما كان إن يقول; رامة رواية ول بالسيف. 

قتل؛اليف،لأ،بذللث، غير كان ؤإن فعل، كما 
رأسرص ه، الّص فإن السنة، جاءت وبه الأول، القول مع والميزان والكتاب 

ناقصلأن العهد، لنقضه قتلا ا هن. وليس ،، فعل؛الجارية١ كما حجرين بين اليهودي 
غرقومن حرقاه، حرق ارمن مرفهمع؛ أثر وق العنق. ق ياليفا يقتل إنما العهد 

غركاْ((ر؛/

١(.٥ ٤ لم)رقم وم( ٩٧البخاري)رقم أحرجه أجرانء فله فتزوجها، مي نم سلمها، فأحس 
أءلأمج٣٢٧.١)١(
(.٣٩أ/ القارى)٤ وعمدة ١(  ٥٣ل/ والحكم) العلوم جامع انفلر: )٢( 
حننأفلان؟ أفلان. بلث،؟ ^ا فعل س فل: حجرين، ين جاؤيه رأس رص يهوديا أن ه أنس فعن )٣( 

حجرين،ين رأسه قوفرص الني به فآمر فاعترفؤ، الهودى فأخل- برأسها، فآومأت، التهودى، نم، 
القارىوعمدة ١(  ١٩٩/ )٢ ^ ٧١فح وانفلر: ( ١٦٧٢)رنم وملم ( ٢٤ ١٣اليخارى)رنم أخرجه 

)آا/آهآ(.

يزيدبن عمران رواية س اليهقي رواء (: ٢٢٢٢رقم  ٢٦٥)٢; المر البدر خلاصة j الuاقن ابن قال )٤( 



—رج|=
والتنايتا، بجيدر إسناده ليس أحمدت الإمام قال آ دالسفاا،ر إلا قوي ررلأ وحديث؛ 

وآثاروالقياس والسنة الكتاب ذلك! عق اتفق فقد فعل، كما به يفعل أنه الصحابة عن 
الممائلة.يستلزم لأنه يقتضيه القصاصى واسم الصحابة، 

أنله فليس والميد؛ كالحيوان حرمة له مما كان فان المال؛ إتلاف الثانية؛ المسالة 
يكسره؛والإناء يشقه كالثوب حرمة له تكن نر ؤإن ماله، أتلف، كما ماله يتلف، 

تقدم.كما أوالمثل القيمة له بل أتلفه، ما نفلير عليه يتلف أن له ليس أنه فالمشهور 
ثوبهفيشق به؛ الجاق فعاله كما عليه أتلفه ما بنفلير يفعل أن له أن يتقضي والقياس 

العدل،س وهدا اويين، متكانا إذا عصاه كر كما عصاه ؤيكر ثوبه، شق كما 
حرمةوليت اه، لحق بحرام ليس هذا فان ولا ناس ص متعه من مع وليس 
بهلرفهحلرفه يتلف أن الشاؤع مكنه ؤإذا والأؤلراف، التقى حرمة من أعفلم المال 

سالقصاص حكمة ؤإن وأحرى، أوق هو ماله؛ مقابلة ق ماله إتلاف، من فتمكنه 
ؤإتلأفأذاه ق غرض له يكون قد ولأنه بذللثج، إلا تحصل لا الغيفل؛ ودرك التشفي 

ؤيبقن؛iJ^،، مت، ه نففيشفى مال، لكثرة عليه؛ ذللث، يشق ولا قيمتها، ويعهليه ثيابه 
وبردثأره ودرك غيغله سقاء من القيمة إءهلاؤ٥ يقع ، فكيفوغيفله، يغبنه عليه المجني 

وقياسهاالباهرة الكاملة الشريعة صوْ فحكمة هو؟ ذاق ما الأذى س الجاق ؤإذاقة قلبه 

يتلا الجوزي؛ ابن وقال يجهل من بض إسناده j المعرفة؛ ل وئال، جده، •_ أيه عن الراء بن 
٢(٤ • )a/ والمغني ( ١٩)؛/انمير تلخيص وانثلر؛ حطيته، ل نياد قاله إنما اصه.، رسول عن 

الأحوذى)؛/آأه(.وتحفة 
والدارممي( ١٥٨٧•رقم  ٦٣)A/المجرى ق والمهقي ( ٢٦٦٨، ٢٦٦٧)رنم uحه ابن أخرجه )١( 

رقم\/\،A المثير)• ق والطثراق ( ١٨٤ frالاثار)ساق ثرح ق والطحاوى ( ٢٢رنم )م/٨٨ 
أبووفيه المبراق رواْ (: ٢٩١انمبمع)٦; ق الهيثمب قال ( ٣٦٦٣رقم ١ ١ ٥ والزار)ه/ ١( • • ٤ ٤ 

وانثلر:معيفإ، ومو الجعفي جابر ونته الزار دواه أيفا؛ ونال وهومتروك، ألنم بن سلمان معاذ 
٢(.٠ ٠ / ا )٢ الفتح حجري ابن الحافظ وصعقه ( ١٢٩)T/ الزجاجة مصباح 

(.٢٤٠/٨(واض)١0٣/١صويم)



المحتكرض المنحر الئوء 
ت\كي\====^^=^^=====^===ي

٠وقوله [> ١٩٤ت ]القرة ه عليكم اعثدى ما بمثل عليه قاعثدوأ ؤ ت وقوله ذلك يأين معا٠ 
مايمثل قعادوأ ءامبجّ وإ0 ؤ وقوله• '٤[ ]الشورى؛ ه مظها سبجه سيئة جرؤ؛ وؤ 

زرؤعإحراق بجواز الفقهاء صرح وقد ذلك، جواز يقتضي [ ١٢٦]الحل: 4 عودشربهِء 
سبحانهاليع أقر وقد المسالة، عين وهل«ا بنا، ذلك، يفعالون أشجارهم؛ وقهير الكفار 

يحبسبحانه أنه عك يدل وهذا خزيهم، من فيه لما اليهود؛ نخل قطع عك الصحابة 
ويشرعهءالذلالم الجاك خزي 

منشيء ق خيانتهم ق الملمين عك تعدى لكونه الخال متاع تحريق حاز ؤإذا 
وأحرىأوق المعصوم؛ الملم مال حرق إذا ماله يحرق فلأن الخنيمة؛ 
فلأناستيفائه؛ من أكثر به مامحته الدى اثين حق ق اّلية الخقوبة سرعّث، ؤإذا 

واحرئءاول حمح؛ الالخيد حى ق مع ي
أنالممكن وكان الخدوان، عن للنفوس زجرا القصاصى؛ تمع سبحانه اضْ ولأن 

وأصلحأكمل ثرعه ما باّل،ولكن عليه الجني لظلأمة استدراكا الدية يوجب 
هنفق كان ضن ؤإلأ والأؤلراف، للنفوس وأحفظ عليه، الجني لخينل وأشفئ للعباد، 

والرحمةوالحكمة ديته، وأعهلئ طرفه قهلخر أو قتله طرفه؛ قي أو قتله ص لأخر اس 
ازل.عك الخدوان ق موجود بعينه وهدا ذلك،، تأبن والمصلحة 

عليه.أتلفه ما نثلير يعْليه بأن ينجبر فهذا قيل• فإن 
محضهو فهذا طرفه، بدية رصي لو كما فهو بذلك عليه الجني رصي إذا قيل: 
بنمؤمن رواية ق قال تيمية، ابن وأحمد حنبل، بن أحمد الأحمدازت قال وبه القياس، 

مثله.أمحي شاء ؤإن الثوب،، شق شاء إن يخير، الثيء وصاحب معياو! 

وصربو0،الغال مظع حرقوا وعمر بكر وأبا ه اليه رسول، أن، حدْ عن أبيه عن نعيبا بن عمرو فعن ( ١] 
والمهقي٢(  ١٥٩ رقم ١ ٤ ٢ )أ/ والحاكم ( ١٠٨٢)رقم الجارود وابن ( ١٢٧ ٠ )رقم أبوداود أحرج،، 

وصعق( ٨١رأ/ الخير تلخيص اننلر: لايصح. البخاري: قال ( ١٧٩٩•رقم ١ * ٢ )٩! لكرى اق 
(.٤٧الباري)ص فح مقدمة ق داود أبي إسناد حجر ابن اسففل 
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وقذفهعليه لكلكدب ه نفق حراما كان فان العرض، عق الجناة الث١اثةت المسألة 

اتقاها.يه فعل كما به يفعل أن له فليس والديه؛ وب 
أنفله عليه؛ دعا أو عليه بصق أو عليه بال أو به هزأ أو به مخر أو ه نقق سبه ؤإن 

للعدل.متحريا له فعل ما نفلير به يفعل 
أقربوهذا سواء، به فعل ما نفلير منه توق يأن فله صفعه؛ أو كعه إذا وكذللئج 

وقدواونوها جنسا للجناة المخالف التعزير من الصحابة؛ وآثار والميزان الكتاب إق 
حالفها.من بخلاف عبرة فلا ذللث،، عق الصريحة الصحيحة السنة دلتا وقد وصفة، 

اهو.رسول إق جحش بن زينب أرملن ه المي اء نأن الخارىت صحيح ففي 
ابنق؛نن، العدل اءك نإن ت وقالت، فاغلفلت،، فاتته عاسة، ثان ق تكله 

رسولإن حتن بتها، فقاعدة، وهي عائثة تناولت حتئ صوما فرفٌح، قحافة، أبي 
أسكتتها،خن نينب عق ترد عائشة فتكلمت، ؛، _sJهل عائشة إق لينغلر ه اهو 

بكر®أبي ررإما؛نت، وقالت عائثة الّبمح،.إق فنظر قالت،• 
؛نت،زينِّ، ه، الّمح، أرداج فارمل عائشة• قالتا القمة هذ0 الصحيحين وق 
ه.ائاو رسول عند الخزلة ق تاميتي كانتح التي وهي ه، المح، روج جحش 

ه.اقرائا رسول أرقب وأنا عق، فاّتهلالتا ؤأ، وقعت.،  ٢٠٠١وقالت،I الحل•يشج، فل•كريت، 
اصو.،رسول أن عرفتا حتن نينب تبرح فلم قالتت فيها؟ ل يأذن هل ًلرفه• وأرقب 

اهورسول فقال ت قالت، عليها، أئختتط حن أنثبها إ ما وقُحا فلما أنتصر، أن يكره لا 
٠١١غلبة أثخنتها أن أنتبها ®لر فيهما! لففل وق . بكر" أبي ابنة ارإما *؛! وتبه، 

اذت.مِسثمأءكاثاقال ؤ لإحوته؛ قال أنه الصلءيق يوسف، عن سبحانه اس حكن وقل- 
يوسفقاسزها فتن من لهُ اخ سر3، بمر3اقمن• إلن، ُؤ قالوا• ّ ه وصفّورنح يما اعلم قآس 

(.١٣٩- ١٣٧/  ١٣القاري)عمدة وانظر: ٢(  ١٥٨ اليخاري)رقم أخرجه )١( 
الووىوشرح ٢( • U/a)^ ٧١فح وانظر: ( ٢٤٤٢)رقم وسالم ( ٢٥٨١)رقم الخاري أخرجه )٢( 

)ها/لأ(.



المماسايرغفير المئ1ر الصوء ^=^ ٩١
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•الحال كتمان اقتضت الير للمصلحة دلك [ ٧٧]يوش؛له»وه يندها قلم نفبيث ؤر 
التوفينر.حدا، كثيزا فيها ذلك، رأى الأحاديث، امل ومنر 

ذأيرز؛ذ0ولو'لدين ألومثه حيت! ثزك إن ألموُث، ١ حعثر زذ؛ غوكم ب حمؤ 
ألدينعن، إومةُ دإد؛آ سمعهر نعدما ندلثُ يمتر إ؛م؛( هلئمجن' عن، لألممون، 

ممأ)ج'ه•
ؤ'كنن،ماؤرت كقوله كتابه من موصع غير ؤ، حيرا المال سحاته  ٥٧٥١ممئر ئد 

لحن،وؤدصر ؤ I وقوله [ ١٨٠القرة!ل ه الومية حٍا نرك إن الموت حتثبمراحدكم إذا عليكم 
٨[.لالعاديارّت،ت ه آلخيرلثديد 

بالشريأق ؤإنما تقدم، كما بالخير إلا ياق لا الخير أن قؤ، اقلع رمول وأحبر 
ه.نفلا الخير ؤ، الله معصية 

يؤ5ُت،أن ومن بحفثلها، وأمر للأنفؤر قواما المال جعل أته مسحاته اس وأعلم 
ْع١^١^ العال نعم ١١بقولهث الجيرقاو، ومدحه وغيرهم، والأولاد النساء من، السفهاء 

رالصالح١١ر المرء 
وجههبه يكف، حله؛ من المال جع يريد لا فيمن، حير لا المسبا؛ بن، سعٍا- وقال 

طوبملير رخمه، به محمل النامر، مر 
الدينعل، عويا السعة يرون كانوا بيعى! الأبوإمحاؤر وقال 

المابرين.عدة  ٢٨٤)١( 
U/Yوالحاكم)١(  ٠٨٩الشأن)رقم وقب،وارد ( ٣٦١•رنم  iMصححه)3، حيان ابن أحرجه )٢( 

اسردالأدب صز،اف)آ/ابمرنمهأآا(والخارتم،و،
(٧٥)A/ الفتح 3، حجر ابن الحافظ تال ( ٤٣)رقم انال إصلاح 3، الديا ابجب وابن ( ٢٩٩)رنم 

والحاكم.حيان وابن عوانة أبو وصححه 
(.٥٥)رنم اuل إصلاح 3، الدنيا ابنأبجب أخرجه )٣( 
الرجالومعرفآن العالل ئاب 3، واحد ( ٠٣٤ الحلية)؛/ 3، نمم وأبو ( ٣٩٩الجعد)ينم ابن أخرجه )٤( 



الخنالتمن عك العون نعم المتكدرت بن محمد وقال 
المؤمن.سلاح هذا زماننا ق المال الثوريI سفيان وقال 
هداق منه أنفع الدنيا؛ حلمت، متد زمان ق المال كان ما أسباط! بن يوسف وقال 
وزد•رجل وعك متر، ولرجل أجر، لرجل لكلخيل؛ والمر الزمان، 

القس،لحفظ سبب وحفثله البدن، لحفغل سبتا الخال سبحانه اس جعل وقد قالوا! 

ّسبافهو إليه، والإنابة وسمته رمله وتصديق به والإيمان اممه معرفة محل هي التي 
حقه،غير ق ، وصرفوجهه غير من استخرج ما منه يدم ؤإنما والآحرة، الدنيا عمارة 

بهيتوسل ما منه فيدم الآحرة؛ والدار اقلم عن ومغله قلبه ومللث، صاحبه واستعبد 
الللجاعل فالدم المحمودة، القاصد عن مغله أو الفاسدة، القاصد إق صاحبه 

دونهما.هما عطل فدم ٢ الدرهماال عيد تعس الدينار، عبد تعس  ١١ه! الّثي قال، للمجمول، 
قمعتبرة والاعتقادايتؤ القاصد أن هدمها! يجوز لا التي الشريعة وقاعدة 

والعباداُت،.التقريايت، ق معتبرة هى كما والعباراتر، التصرفايتؤ 

فاسدا،أو وصحيحا حراما، أو حلألأ الشيء! يجعل والاعتقاد؛ والنية فالقصد 
محصية.أو وطاعة 
أوصحيحة أو محرمة، أو تحتة م أو واجبة يجعلها! العبادة؛ ق القصد أن كما 
الحمر.تفويت، القاعدة هذه ودلائل فاسدة، 

يبمولبجزأجيا۶ رجعيات طلأما أزواجهم ُللقوا إذا الأزواج حق ؤا تعاق قوله نمتها 

اعلأموسر يثق مدية ض وانفلر: ( ٤٢١٠رقم )م\<\• ( ٩٩٩رقم 
اولأء)0/ا-؟مآ(.

لوالدارنطتي ١( ٣ ١ ٧ قم آر '٦ )Y/ الشهاب  Xaق والقفاعي ١(  ٦٨٧)رنم الجعد ابن أحرجه )١( 
الحليةل نعيم وأبو ( ٥٨)رنم المال( إصلاح ق الدنيا أبي وابن ( ١٥٨)رقم الهتاهر أبي حزء 
 /Y"( ٤ ٩ )(.٣٥٥الملأء)ه/ أعلام مير وانغلر: ١

١(.٧ ١ / ١ القاري)٤ وعمدة ٢( ٥ ٤ / ١ )١ اuرى نتح واننلر: ( ٢٨٨٦الخاري)رقم أحرجه )٢( 
)"أ(بىاأءلأم-بم.مآ.



الممسيرض الميئ الصوء ،؟=^=ت 
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[.٢٢٨ل\ؤقوأ: أزادوأإًنإيحا4 ذوك]ن يندسق 
الرحعة؛أن ق نص وذلك [، ٢٣١]الّقرة: ب< iتعثنوأ تهرارا ولا؛سفص ؤ وقوله; 

الضرار.قصد دون الملاح قصد لمن تعاق اهلع ملكها إنما 
آمحثدلت،فيما عامنا جناح فلا آلثب حدود يقيما الا تخفم فإن ؤ الخالع! ق وقوله 

يقيناظئآان يماحعآإن ان عانجنآ جناح قلا طلمها فإن ؤ وقوله! [. ٢٢٩ه بهِء 
[.٢٣٠لخدوذاش4]المرة: 

يقيماأن ظنا إذا يباح إنما فيه، المأذون والنكاح فيه المأذون ،>^ ١١أن تعاق فبين 
فإنما[ ١ ٢ زايء: ثصازه عتز ؟آأوذم يوص ومثة بعد من ؤ تعال؛ ومال ائلم• حدود 

فللورثةقصده فإن الضرار، الموصي -ها يقصد لر إذا الميراث عك الوصية اه قدم 
تنفيدها.وعدم إبهلالها 

4عم إلمن ملأ بيتيم فاصاح إقما او مومزحنما من حاقن فنن ؤ قوله! وكيلك 
يجعلهاولر الموصي، وصية من والإثم الجف أبهلل عمن الإثم فرفع [ ١٨٢لالقرةت 
مخالفته.تحرم الدي الشاؤع نص بمنزلة 

كانوما إصلاحا، يكن 1؛ ما الواقفين شروط من أبطل عمن مرفؤع الإثم وكدللث، 
اقلعلكتاب المخالف، الباطل لشرط هدا يجعل أن لأحد يحل ولا إثم، أو حنق، فته 

الأنبياءإمام قال قد بل الإسلام، أئمة من أحد هدا يقل ولر الشاؤع، نص بمنزلة 
كانؤإن فهوباطل افيع كتاب ز ليس شرط راكل آله! وعك عليه وسلامه اهف صالوايت، 

كانما الواقفين روط ث من ينفد فإنه أؤم،" اهف وشرط أحق، اهف كتاب شرط، ماثة 
مصلحة.ولالمكالمv طاعة، هف 

اهلهلشؤع المضاد والترهب، التعزب كشرط له! حرمة فلا ذللثخ بضد كان ما وأما 

والتمهيد( ٢٢٢)؛/القاري عمدة وانظرت ( ١٥٠٤)رقم لم وم( ٢١٦٨)رقم البخاري أخرجه 
(١٦٣-١٦١/٢٢.)
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بكلالسفاح باب عنهم وسال طريق، بكل النكاح باب للأمة فح تعاق فانه وديته؛ 
ويفتحالنكاح، باب التزمه من عك يد فانه لدلكا؛ مضاد باطل الشرط وهذا طريق، 

عنهاد فإذا تقاض، أتم الهلباع تتقاضاها البشرية لواوم فإن الفجور، باب له 
ولابد.م،متوعها له فنتحتآ مشروعها 

الآثمة.الجانفة الوصية أبهلل عمن الإثم رفع تعال اس أن والمقصود؛ 
الواقفرط ث فإذا كيلك،، هي التي الواقفين شروط أبطل عمن هومرفؤع وكذلك، 

وأنفعورسوله اممع إق وأحس( أوق المسجد، ق القراءة كانت، القبر، عك القراءة 
صده.واعتبار لعبا-ه الأنفع اس إل الأحّ، تعطل يجوز فلا للين،، 
لهالأجر حصول الواقف، قصد يكون قد بأنه هذا عن الانفصال بعضهم رام وقد 

عملفإنه بالحياة مشروط الأمتماع تواب فإن غلهل؛ وهذا قبره، ي للقرآن باستماعي 
بموته.انقعلمر وقد اختياري 
قبره،عك بناه الذي المسجد ق الخمس الصالوايت، يحل أن اشتراطه ذلك، ومن 

عليوضع ز الذي المسجد ل وصلاته يه، الوفاء يحل لا ز يجيإ لا باطل شرط فإنه 
والقياماه إل الأحب، بتعطيل يقضي أو يفتي فكيفإ ورسوله، الله إل أحتج قبره 

الأثم؟الجانف الواقف، لشرط اتباقا إليه؛ بالأم، 
يحللا فإنه عاليه؛ مجد بناء أو قبره عك قنديل إيقاد عليه يشرط أن ذلك، ومن 

،؟فاءاله١ ه اقنه رسول لعن شرط ينفذ ، فكيفبه، العمل ولا الشرط هذا تنفيذ 
ام!أقأربعة الواقفين فشروط ويالجماله 

الشرع.ق محرمة شروط 

الساجدعليها والمتخذين الشور 3ائراد—ا ق اس رّول، لن ٠ال،• عنهما اممع رصي صاص ابن خمن 
وق( ٣١٧٩رقم ( OY /U)سحه ق حان وابن ( ١٣٨٤رقم  ٥٣•)ا/ الحاكم أخرجه والمرج، 

(٣٢٣٦)رقم داود وأبو ( ٢١٧•رقم  ٦٥٧/١)الدى ق والماش ( ٧٨٨)رقم الثلآن( موارد 
دسنه•( ٠٣٢ والترمذي)رقم ( ٦٩٩٨اعرى)أ/٨٧رقم j واو؛هقي 



الممؤيرعلن المنر الئوء 

جؤ.ورسوله تعاق هللا مكروهة شروط 

ورمحوله.الله إق هوأحب ما ترك تتضمن وشروط 
المحالشرط هو الراح م والفاعتبار، ولا لها حرمة لا الأول الئلاثة فالأقسام 

التوفيق.وداقره الاعتبار، الواجب، 

فهوأمرنا عليه ليس عملا عمل ررمن لقولهI كلها الشروط هاوه ه الّ؛ي، أبطل ومد 
نقْلنومن وتنمين.ه، به الإلزام ولا اعتباره لأحد يجز لر ه اهللأ رمحول رده وما ،، ردا،ل 

قوأغلال أصار من ما تخلص الإيمان لوازم من هي الحم، الجملة هذه لتفاصيل 
التوفيق.وJاهره الأحرة. ق لواب ونقمي وعقوبة ؤإثم الدنيا، 

عموررحيتِألله إن إق»زعتهُ قلا تيثم قأصلح أوإقما حارامنمومؤجمئا نن ق۶ 

يضاروقد الإثم، وهو الضرار يقصد قد فإنه ؤإثم، ،، حنفنوعان! الضرار ... 
بأو قصد مضار، فهو الثلث، عق بزيادة أوصن ممن الجنف، وهو قصد، غير من 

قصدأنه يعلم ولر دون، فما  V_Lأوصن؛ؤإن الوصية، هال،ه رد فاالوارلث< يقصد، 
إمضاؤه.وجبا الضرار، 

اعترفولو الأحن•، له يحل لر ضرارا، أوصن إنما الموصي أن له الموصن علم فإن 
.جوز وقل. الوصية. هده إمضاء عل إعانته تجز ل؛ صرارا؛ أوصن إنما أنه الموصن 

فقالله، والموصئ الورثة بين أوغيره الوصي يملح وأن والإثم، ، الجتفوصية إبهلال 
[.١٨٢]اوةرْ; إقنزعتهه قلا تاصلحتيئيم اوإقما قمنحامح1،منموصرخنما ؤ تعالت 

لموم( ٤٠٣ألح)ص ذللث، يجوز لا ت قال، ومن الجس باب اييؤع، كتاب ل تعلما الخارتم( أخرجه آ ١ ر 
•وشرحالووك،)'اا/آ'ا( .رصولآ)رقامايا(واظر:نيابدتم،)ْ/أ'م( 

)أ(لإ'\مإغانتجا.

ان،م:تنىامتم،)آ/آآا-خآا(.)٣( 



رح^ا_محمحة 
أويعصومصرفه، الوص ق الإثم أو الجض أوالوصي للحاكم ظهر إذا وكدس 

إمضاءعق الواقف يمن أن له وليس مفسدا، لا مصالحا، كان ذك؛ فأبْلل شروطه، 
وأبطله،ردْ، قد الشاؤع فإن يه، يحكم ولا الشرط، هدا يصح ولا والإثم، الجض 

ومناقضة.له مضادة ذك فإن وحرمه، الشاؤع رده ما يصحح أن له فليس 
الويوقصده، ، الواقفشرط مخالفة عق التحيل العجب؛ منه يقضي والدي 

المخالفولففله شرطه ظاهر مع والوقوف، دة، المفظهور *ع قصده بأنه يقهلمر 
ورسولهاهد1تي مرضاة يكون بحيث، عليه، الوقوف، ومصالحة والمنة والكتاب، لقصده 

كونْع به الرفق وحصول عاليه ، الوقوفومصلحة أجره، ونيادة الواقف، ومصلحة 
ظهرؤإن لففله، ظاهر هع ويجري الواقف،، شرط يغير لا ورسوله، اهف إل أحب العمل 
إبتنالعك تحيلتم فإذا عدمه، من بل الفقه؟ قلة من إلا هدا وهل بخلافه، قصده 

ومقصودمقصوده عك تحيلتم فهلا العظيمة، الفاسد يتضمن حيث، الواقفإ؛ مقصود 
شرطأوتقديم أوتقييده، لففله، بتخصيص ت الراجحة الصالح يتضمن حيث الماؤع؛ 

وأوثق.أحق اهق شرط فإن عليه؟ اه 
الماؤع.كتموص الواقف، نموص هاهنا! يقولون بل 

بلأبدا؛ غيره كلام من نفلير اكاؤع لنمرص وليس الكلام، أبطل من حملة وهده 
حالمت،إذا إ؛علالها ويج.,_إ والاختلاف، التناقص إليها يتطرق الواقف، نصوص 
مخالفتها- يترجح بل ؤيجوز- البتة، حينثد لتا حرمة ولا وإلغاؤها، الماؤع نصوص 

اعتبارهاؤيجوز عليه، والوقوف للواقف، وأنني منها ورسوله اهه إل هوأحسه ما إل 
فيمااه، ثاء إن وسندكر معها، الوقوف يتعين ولا الأمرين، تساوي •ع عنها والعدول 

بعللأنبيان القصد إذ الواقفين؛ شروط من يحل لا وما به الإفتاء يحل ما وتين بعد، 
ولغة.وعرمحا شرعا الحيلة هده 

)ا(أ«"ااءلأم-بم"ا.



الممسرعإن النيئ الصوء 

رسولنان عق شرعه ما وهو والتقوى، البر عك بالتعاون أمر إنما تعاق والله 
القربعك يصح إنما والوقف خلافه، ا؛ورع يما فكيف يشرعه، لر ما دون ه، ائزه 

قوحال صفة الشرط فان وشرطه؛ وجهته مصرفه يين ذلك ق فرق ولا والطاعاُن،، 

ولا، viUJl؛فالشرط وطاعة قرية المصرف يكون أن اشترط فإذا والمصرف، الجهة 
الأمةق لهم الذين الإسلام أئمة عن ينقل أن أحدا يمكن ولا هذا، إلا الفقه يقتضي 

البتة.ذلك يخالف، ما صدق لسان 

وقدقولهم، نفس هذا وأن ذكرناه، ما تخالف، لا الأئمة أن والاه باس نشهد يل 
أقوالهم•فهم j( إليهم المنتبين من كثير من الغلط يقع ؤإنما غيره، من اهأ أعاذهم 
قالفقهاء السادة تقول ما عصرنات أهل من للفتوى ه نقنصب، من لبعض وغ كما 

منهم؟يكونه الاستحقاق ؤيتقيد يصح هل الذمة، أهل عك ومما وقفإ رجل 
قالهكذا وقال! الوصف،، ، diJ>iالاستحقاق؛وتقييد الوقفج، يصحة فأجاب 
الذمة.أهل عك ، الوقفويصح أصحابنا، 
أهلمن كونه أن ؛ن.لكت الفقهاء مقصود وقال! الإنكار، غاية عاليه شيخنا ذلالث< فانكر 

الكفرأن ت مقصودهم وليس بالتعيين، أو يالقراية عليه الوقف صحة من مانعا ليس الذمة 
الوقف،،لاستحقاق شرط الاه؛ ابن المح إن وقولهم؛ اإصلس._ا عبادة أو ورسوله بالاه 

منذلك، يعل. يتناول أن له يحل لر الإسلام دين واتبع ورسوله باه آمن من إن حتن 
هذاطح فغلفل مقتضيا؛ كونه ويين ،، الوقفصحة من مانعا الذمة وصف، كون الوقف،، 
يميز.ولر ذللثؤ عن حجابه وغلظ فهمه، وكثف، المفتي 

ذاأو غنيا، عليه الموقوف كان إذا يصح فهذ.ا الأغنياء، عك يقف، أن هل.ا ونفلير 
مافيستحق هوالغنئ الاستحقاق جهة يكون أن يصح ولا مانعا، الغتئ يكون فلا قرابة 

إلايقوله لا فهذا الوقف،، تناول عليه حرم أوده يقيم ما إل واصعلر افتقر فإذا غنئا، دام 

)ا(؛اااأءلأمئ.



مح^^__^_اج=
يفعلالأئمة من أحدا ه، اقلع رمول رأى ولو الخذلان، وصحبه التوفيق حرم من 

البتة.أقره ولما عليه، وغضبه إنكاره لأمتي ذلك؛ 
متاهل،غير عربا الرحال من يكون من عك وقف قد أمته من رجلا لورأى وكدللث، 

^ا،يخالف دينه بل عليه، ونكير0 غضبه لأسند الوقف؛ تناول عليه حرم ناهل فإذا 
حقثلاثة أن وأخبر حفلين، الأهل وأعش حظا، العزب أعش مال جاءه إذا كان فإنه 
عليهحق الشرمحل هذا وملتزم ، ر العفاف،، يريد اءالتاكح منهم؛ فذكر عومم، انعم عك 
الماكح.إعانة عدم 

محللبمن عليه الواجب ترك من إلا الوقف تحق يسلا أنه يشترؤل أن هذا ومن 
يتركمعين فقيه بقول الأخذ إق نيا، والتمسك متوما، ق والتفقه ومعرفتها، النصوص 

الثروحل.أبعلل من مرط فهذا لقوله، الصوص يترك بل سواه، من قول لقوله 
عقمرحل إذا الإمام بأن تعاق، اليم رحمهما وأحمل الشافعي أصحاب شرح وقد 
الزامه.له يجز ول؛ الثرحل بهلل مهين؛ بمذهب إلا يقضي لا أن القاصي 
أنهذا وؤلرد الفاسدة. بالشروحل الحقود يهللان عق مبنيان قولان الولية يهللان وق 
أنأيصا وحلرده الثرحل. بعلل مهين؛ بمذهب إلا بمي ألا عليه شرط متن المفتي 

هذابمح ل؛ ممن؛ بمذهب إلا يشتغل ولا ينغلر لا أن الفقيه عك شرط متن الواقف، 
يسوغ.ولا بل الخزامه، يجّ_ا ولا قهلعا، الشرط 

وأنوالقوى، البر عك العاون هو إنما المقصود؛ أن وضابطه، الباب هذا وعقد 
أخرهمن ؤيوخر ورسوله، اهلع قدمه من يقدم وأن الإمكان، با يحورسوله اليه يظع 

ورسوله.اليع ألغاه ما ويلغن ورسوله، اليه اعتبره ما ويعتبر ورسوله، اها؛ه 
كانبما إلا الزور من يوق لا أنه فكما الاذرين، نذر عك تزيد لا الواقفين وشروط 

١( 0٦٥ واكر،دى)رقم ٣( ١ ٢ المغرى)رقم. وق ( ٤٣٢٨رقم ١ ٢ الكرى)م/ ل المالي أخرجه )١( 
فوائده)رقمق وتمام ( ٤٨٣)رنم الأعمال فقائل ل والضياء ( ٢٢٥تيم)رنم مق المارك وابن 
(.٣١٧)٣; القدر فيض وانثلر: الز.اوى وصه ( ٦٥٢



الممسيرعلن النير الصوء 
=اكلظ^^^^===د=======ض

ورسوله.ئننآ طاعة كان ما إلا الواقفين ثروط من يلزم فلا ورسوله، هلم طاعة 
مجالهبنقل رصي الذي فهو الصفة، تبمدْ قام لمن ماله نقل إنما الواقف مل؛ فإن 

الجعالة،مجرى يجري فالوقف منه، أقفل كان ؤإن غيره، إق ينقله يرض ولر إليه، 
قبينهما كان ؤإن غيره، عمل من يستحقه لر عملا؛ يعمل لن *اله الجاعل بذللتج فإذا 

والأرخى.الماء بين كما الفضل 
صعقةبقلوب قام اووي وهو المسألة، هدم ق والإيهام الوهم منشأ هذا مل؛ 

منه؛اخماعله وأرصن اهف إق أحب ءير0 بما الشروط، من وألزموا فالتزموا المتفقهين، 
الدين.من المعلومة بالضرورة الأمة 

أومحرما إما؛ يريده، الذي غرضه ق ماله ي؛ذل، الجاعل أن الوهم؛ هذا وجرابا 
ماله.فيه بذل الذي غرضه لينال أوواحتا؛ أومستحتا أومباحآ مكروها، 

لهيبق لر أنه علم لما فهو وثوابه، ١^٥ إك يقريه فيما ماله يبذل فإتما ، الواقفوأما 
قله أي هو وما اس، إق يقريه فيما يبذله أن أحبا أغراضه؛ ق ماله يذل من نمكن 
هل.اأن واقف، ينكؤ ولا بل الواقفين، غرض هذا أن عاقل يثلث، ولا الأحرة، الوار 

غرضه.

فلموفاته، بعد يه بتي ه يحبأن له وأذن حياته، ق يه ؤتل المال غقوملكه واه، 
حياته.ق به يفعل كان  ١٠موته بعد يه يفعل أن يملكه 
إنض له، يوصي، أن محيؤغ يجوز بما يه يوصي ثلثه وملكه فيه عليه جر حل 
الجورذللث، رد والورثة الوصي عك وجبا يل حاز، وصيته؛ ل أوأثم حار أو حان، 

الورثةمن والإثم، الحيف، ذللثظ يرد عمن الإثم سبحانه يرغ والإثم، والحيف، 
يقريهوحه عك إلا بعدم؛ ماله تحييس ق يتصرف أن يمالكه لر فهومسحانه والأوصياء، 

أراد.وجه أي عك لا رضاه، من ؤيدنيه إليه 
وجهأي عك يعده ماله تحبيس ق يتصرف أن للكلفح رسوله ولا اس يأذن ولر 



قد__^__)جا=
لصاحبأن عل دل  Laالصحاية؛ من أحد أو رسوله اصة كلام ل فأين أبدا، أرائه 
أنوالمفتين الحكام عل ويجب أراد، ما ؤيثرط أراد، من عل أراد ما يقم، أن المال 

يشروؤله؟ؤيلزموا وقفه ينفذوا 

يرادفهذا الشاؤع* كموص الواهم، #شروط نوله; من يعضهم به لهج قد ما وأما 
والدلالة،الفهم ل الثارعت كنصوص أما أريد فإن باطل، ومعنن صحيح مض به 

الاللفغل بعموم فيها والأحذ عامها، عق حاصها وتقديم ؛مقيدها، مهللقهاوتقييد 
الجمالة.حيث من حق فهدا السبب؛ بخصوصن 

منفهذا وتنفيذها، والتزامها مراعاما وحوب ق الثارع! 'كنصوصن أما أؤيد ؤإن 
اثيعإق أحثر غيره وما ورسوله، س طاعة يكن لر ما منها يبطل بل الباطل، أبطل 

تقدم.كما وطاعة قربة كان ما منها ؤيتفد منه، ولرسوله له وأرصن 
أمرْيتكلم؛ ولا يجلس، ولا الشمس، ق ويقوم يصوم أن إسرائيل أبو ندر ولما 

عنوماْ يالطامة، بالوفاء فألزمه ،، لصومه ويتم ؤيتكلم الظل ل يجلى أن ه، المي 
طاعق.ليس بما الوفاء 

أنأمرها الرأس؛ مكشوفة ماشية الج ننأراتؤ لما عامر بن عقبة أخت، وهكذا 
بينة.ومدي تختمروتركباوتحج 

يعمدواأن آله وعل عليه وسلامه اس صالوايت، الرسول أتبيع عل الواجب، فهكذا 
التوفيق•وباهه الواقفين، شروط ؤ، 

*٠*

تلخفممن آلديث عل مح، كما آلصنام كنن، ئانغوا' آليين نائها ثؤ 
ه.;ك لنكلمدتمون 

أبوفقالوات عنه، نسأل قاتم، برجل إذا يخطب ق الخم، محنا قال' عنهما افله رصي تماص ابن فعن ( ١ ت 
ولسستظلفليتكالم ،اعره ه النيئ فقال ؤيصوم، يتكلم ولا يستخلل ولا يقعد ولا يقوم أن ندر إصراثتل 
(.٢١٢! ٦٣القاري)عمدة وانظر؛ ( ٠٦٧ ٤ الخاري)رنم أحرجه صومهء وليتم وليقعد 



الثميرعلن المشر الصوء 
تاللألةا====^ت======^=^=^ئ

عنوفطامها الشهوات، عن النمس حبس اكسامت من المقصود كان لما 
ونعيمها،معادما غاية قيه ما لطلب لتتعد الشهوانية؛ قوتر-ا وتعديل المألوفات، 

ومحورماحدما من والثلمأ الجؤع ويكسر الأبدية، حياما فيه مما يه تزكو ما ونول 
العبد؛من الشيطان مجاري وتضيق المساكين، من الجانعة الأكباد بحال ؤيدكرها 

حكمح استرسالها عن الأعضاء قوى وتحبس والشراب، العلعام مجارى بتضييق 
حماحه،عن قوة وكل منها عضو كل وليكن ومعادها، معاشها ق يضرها فيما الهلبيعة 
والمقرمحن،الأبرار ويناصة المحارمحن، وجنة المتقين، لجام فهو بلجامه؛ وتلجم 

شهوتهيترك ؤإنما شيثا، يفعل لا الصائم فان الأعمال. سائر من العالمين لرب وهو 
لمحبةإيثارا وتلدذاما؛ النفس محبوبات ترك فهو معثودْ، أجل من وشرابه وطعامه 

ومرضاته.اذم 

تركعل منه يهللعون قد والعباد سواه، عاليه يعللمر لا وربه العبد بين سر وهو 
فهوأمرمعثوده، أجل من وشهوته وشرابه ؤلعامه ترك كونه وأما ااغلاAرة، المفهلرات 

الصوم.حقيقة وذلك، بثر. عليه يهللع لا 
عنوحميتها الثاطنة، والقوى الذلاهر٠ الجوارح حففل ق عفليم تأثير وللصوم 

وامتفريغأفسا.ما، عليها استولت إذا التي الفاسدة، المواد لها الجالب التخليعل 
صحتها،والجوارح القلم، عل يحففل فالصوم صحتها، من لها المانعة الرديئة المواد 
قالكما التقوى، عل العون أكبر من فهو الشهوات. أيدي منها استلبته ما إليها ويعيد 

مزمهطم^فمآلهامنحانمض،همث نايهاآلذئن ئؤ 
َطىإقمونهلاكرة:مما[.

لهقدرة ولا النكاح شهوة به ت اشتل. من وأمر ، ^٠٠ ٠٢ررالصوم هو! النم، وقال 

انمادئ.)ا(ا،ا'\زاد 

يمأهخا(ولحإ)رما0اا(وام:نيابرى)؛/ا•؛:)أ(أخرجه 



—^_)جا=
الشهوة١هذه وجاء وجعله بالصيام، عليه 

والفهلرليْة، البالعقول مشهودة كاك لما الصوم مصالح أن والممصودت 
هدىوكان وجةت لهم وحمتة إليهم، ؤإحايا ببمم رحمة لعباده؛ العم شرعه المستقيمة؛ 

النفوس.عق وأسهله تحصيلاللممصود، وأعفلم الهدي، أكمل نيه قو، اددٌ رسول 
تأخروأصعبها؛ الأمور أثق من وشهواما مالوفاما عن النفوس فطم كان ولما 

والصلاة،التوحيد عل القوس لما الهجرة؛ بعد الإسلام وسهل إق فرصه 
بالتييج.إليه فنقلتؤ القرآن، أوامر وألفت، 

تسعصام ومل ه، افقه رسول فتوق الهجرة، من الثانية المنة ق فرصه وكان 
رمضاناات،أ
مننقل ثم مسكنا، يوم كل عن يشم أن وبين ينه التخيير؛ وجه عل، أولأ وفرض 

يهليقالر إذا والمرأة الكبير الإشام وجعل الصوم، تحتيم إق التخيير ذللئ، 
والسافر؛للمريض ورخص مكينا، يوم كل عن ويهلعمان يفهلران، فاممل الصيام، 

عكخافتا فإن كدللثؤ. هما أنفعل خافتا إذا والمرصع وللحامل ويقضيا، يفعلرا أن 
مرض،لخوف، يكن لر فهلرهما فان يوم؛ لكل مكين إشام القضاء ْع زادتا ولديهما 

الإّلأملأول ق الصحح كفعلر المسكين بإشام فجبر الصحة؛ مع كان ؤإنما 
التخيير.بوصف، إيجابه إحداهات ولأُثإت رتّبا للصوم وكان 

العلعامعليه حرم يشم؛ أن قبل نام إذا الصائم كان لكن تحتيمه؛ والثانية! 

فعفب دس فليترؤج، الباءة منكم استْلاع من الشباب معشر ايا قوت اهه رمحرل تال فقد )١( 
اuرىنح وانظر: ( ١٤•• )رقم وسلم •٠( ٦٥)رنم الخارى أحرجه ُحاء• ك فإنه بالصوم، 

(.١٧٢)أ/ا'اا()ه/'اا-أآاا(وشرحالووى)ا،/
٣(.• ١ الأحوذى)٣! وتحفأن ٢( ٥ ٤ / ١ القارى)• عمدة انظر: )٢( 
أ")؛(الدرالمثور)ا/ وانظر: ا"اا( عنهما)Y/ اه رصي محاس ابن عن شرم j اتجري أخرجه )■٣( 

١(.٢ • / ا ماجه) ان سن وشرح ( ١١٠١٠ الأحوذى)٣! وتحفة 



ااثمسرعلن المشر الم٠وء 

ذلكلُنمخ القابلأ. اليالة إق والشراب 
القيامة.يوم إق الشؤع ٢ عاليهار استقر التي وهي الثاكة؛ بالرتة 
القهءجبريل فكان العبادات. أنولع من الإكثار رمضان؛ شهر ل ق هديه من وكان 

المرسلة.الرح من بالخير أجود جبريل لقيه إذا وكان رمضان. ل القرآن يدارسه 
الصدقةمن فيه كثر لما ؛ رمضان ق يكون ما وأجود الناس. أجود وكان 

والاعتكاف.والوكر والصلاة القرآن وتلاوة والإحسان، 
كانإنه حتن الشهور، س به غيره يخص لا بما العبادة من رمجضان يخص وكان 

عنأصحابه يتهن وكان المبادة، علر وماره ليله ساعات ليوفر أحيايا؛ فيه ليواصل 
إلروايةت وق - أبيت إق كهيئتكم ُلمث، فيقول• تواصل إنك له• فيقولون الوصال، 

،•أظل-عندرنىطسيرشيااأ
قولين•عك المل"كورين والشراب الهلحام هدا ق الناس اختلفا وقد 

يمطرلران نل نحضرالإنطارفقام هانتا، الرحل محمدهوإذاكان أصحاب، كان قال،ث الراءءه عن )١( 
أتنالإفطار حضر فلما صائنا، كان الأضاري صرمة ين فيس ؤإن يمي، حتن يومه ولا للته يأكل 

عيناه،فغلته يعمل يومه وكان للث،• فآطلبج أنطلق لأ،ولكن نالت،؛ طعام؟ أءممك لهات فقال امرأته 
فنزلت،للتي؛ي ذللث، فذكر عليه، غنى الهار اصف، فلما للث،، ح؛؛ة ت فالت، رأته فلما امرأته، فجاءته 

ثدييا،فرحا -٠ا ففرحوا [، ١٨٧لاك_اء: ه سا؛،كلم ألأنغإل ليلةلخفتإ احل ؤ الآية1 ط، 
احرحه[ ١٨٧]او_ا،; ه مزآئط؛لأنود آلأتتص لمحرأ-تط بمتص حى وآنزنوأ ؤ لنزلتات 
)رئمهاها(داننلر:لتحالادي)ئ/اماذالخاوي 

شهرالني؛وق مدي ياصلال فقمت، والمقل، المن صاحي، وعووطء عل وحل عز اه، من لمد )٢( 
والثانية- ٠١٤١٥اللام دار ل الأوق ط٠ارتج. ثلايث، وطع محتما وأحرجته المحاد زاد من رمضان 
اثمالحاُت،.ينعمته الذي والحمدثئ، هويعد٠ا، ١٤١٦الملم دار ق والثالثة 

رمضانل يكون ما أجود وكان الماس، قوأجود اه وصول كان تال• ■كنهما اه رصي ماس ابن تعن )٣( 
بالخيرقوأجود اهف فلرمول آن، المر فيدارصه رمحضان س ليلة كل ل يلئاْ وكان مريل، يلقاه حين 

)ا/ه؛-آ؛(الماري فتح وانئلرت (  ٢٣• ٨ )رقم لم وم( ٦ )رقم البخاري أحرجه المرملة، الريح من 
(.٦ ٩ / ١ )٥ المؤوي وشرح 

٢(.• ٨ ٢، • ٣ تع!□ري)؛/ وانظر: ١( ١ • ٥ )ورقم ٦( ()• ١ ١ • ٤ ثرس،)رقم يلففل لم مأخرجه )٤( 



—^=لج|=
موجبولا اللفظ. حقيقة وطه قالوا! للفم. حي وشراب يام أنه أحدهما! 

•للعالولمحها 

مناجاتهلذة من قليه عل يفيض وما معارفه، من يه اصف يغذيه ما به! المراد أن الثاق! 
غذاءعي الش الأحوال س ذللث، ونواح إلته، والشوق يحيه وتنعمه بقربه، عينه ونرة 

أعظم*و بما والقلب؛ والروح النفوس وبمجة العين، ونرة الأرواح ونمم القلوب 
وأنقعه.وأجوده غاواء 

تأثيروله الإحصاء، تفومت، منافعه والبدن، والقلب الروح أدواء من جنة الصوم 
ولاموذياما؛ تناول عن النفس وجبس الفضلات،، ؤإذابة الصحة، حققي ق عجسب، 

فيهإن تم ءل؛عا، إليه المدن وحاجة شرعا، أوقاته أفضل ق وقصد باعتدال ميماإذاكان 
قواها.عليها يحفظ مجا والأعضاء؛ القوى إراحة من 

شيءأنئع وهو وآحلأ، عاجلا للقلمسا تقريحه وص• إيثاره، تقتضي حاصية وفيه 
قوهويدحل صحتهم، حققي ق عفليم تأثير وله والرطة، البارئة الأمزجة لأصحاب 

وشرعاء1بعا مراعاته ينبغي ما فيه الصائم راعن ؤإذا واتجيمية، الروحانية الأدؤية 
لها،متعد هو الش الفاسدة الغريية المواد عنه وحبس به، وبدنه تلبه انتفلع عفلم 

أنينبغي مما الصائم ؤيحفظ ونقصانه، كماله بحمسمح الحاصالة الرديثة المواد وأزال 
وراءآخر، أمر منه القصد فإن الغانية. وعلته وسره الصوم، بمقصود وقيامه منه، يتحفنل 

سبحانه. ٥٧٥بأنه الأعمال بين س احتصى الأمر ذللث، وباعتبار والشراب، اللعام ترك 
٥٧٥١قال واجلأ؛ عاجلا ويدنه قلبه يؤذي ما وبين العبد بين وجنة وقاية كان ولما 

مزفبمفممحامىّامح،تيهمث• الدئن تعادت 
[١٨٣٠لنئكلمظونهلّ:

والمقصود!^، ٠١١عفليمة خمية وهي والوقاية، الجنة الصيام؛ مقصودي فأحد 
وطاعته.محايه عك النفس قوى وتوفير تعاد، اهلع عك والهم القل-إ اجتماع الأحرت 

فيه.ه هالأيه ذكر عند الصوم أسرار يعفى ق الكلام وقدتقادم 



الممسيرالميرعان 

ارعاوك،اكوم،ةإمملأءاولك«م^.ئلاش.ونهصأضلاصل: 
،إنهالصوم، حقيقة هذا وكان الهوى، داعي إجاية عن القس حس الصبر؛ لكن ولما 

سافيأقوله ق الصبر نر والجماع؛ والشراب اكلعام شهوة داعي إجابة عن التقى حس 
شهرالصبر.رمضان وسس الصوم، [أنه ٤٥ؤوآتثبمتوأيآلصامؤآثتو4ْلالتر؟ت 

عنالتمس حبي الصبر؛ آن وذللث، أ، الصبرأ نصف، الصوم الملقح؛ بعض وتال 
بإدراكهاللذة لحصول الشيء تشتهي التمس فإن والنض.سا، الشهوة داعي إجابة 

لها.المولر من لنفرما وتغضب 
•قتضدون والفرج الطن شهوة وص فقط، الشهوة ءتتضن عن صر والصوم 

أثاروقد الأمرين، داعي إجابة عن التمس صبر وكماله الصوم تمام من ولكن الغقب، 
بجهلفلا أحدكم صوم يوم ُلذالكن وهوتوله" الصحيح الحديث، ق ائتي.، ذلل—، إك 

قوىتعديل إق فأرشد. صائم؛ا إل فليقل؛ شاتمه أو سابه أحد فإن يصخبؤ، ولا 
الزورقول بيع لر *من الأحر؛ الحال.بمث، ق قال كما أجره، سل وهذ0 صومه الشهوة 
ا.وشرا؛ه،ال طعامه ييع أن ق حاجة قف فليس به، والعمل 

ضتتوابنا جرينهم٢^٢ ف، ؤ قوله الشكر عك المجر فضل 3، محثكفي تالوات 
حزاءصبرهم.فوزهم ا[فجعل ١ ١ أذهلمجآكالأونه]اسمضن; 

)ا(لأاا-ا/ااءوةانمايرين.
•واردلي ( ٣٤٢٦رقم صححه ي حان دائن < ١٠٣٣رنم الحاكم)ا/آحْ ب )٢( 

(٢٢٢٣اسرى)يقم وق < ٢٥٣٣، ٢٥٣٢رقم  ٩٢اموئ)A ي والمام ( ٩٣٠القلمان)يقم 
اكرضبرمس>^أهرقم>آ1\(.واماو>ه/هأأ<وصم0الخاكم.وام: 

(٤٧٥رقم ١ ٠ ١ صرْ)ا/ j حاتم ا؛ي اين يم، بمي عن رحل الني،وعن رمءالق أخرجه < ٣١
المالومواوءكم)ا/هاأ<وهمحمه>رلمأأس<واتئلر:سماينهم)ا/س<وجاح 

الزرقاني)أ/أ،لإ(.
١(.١ ه ١ وملم)رقم ( ١٩٠٤الخاري)رقم أخرجه < ٤ ١ 

(١٩٠٣١)٥<اخرج٠المغاري)رقم



قالكما لعبده، معيته يعدل شيء لا • ٤٢٢ ٩ تالقرْ؛ *عآلْثبثلأدا4 وآلقث ُؤ تعاك• وقال 
اس.معية نالوا لأتم والآحر٥، الدنيا بخير الصابرون ذم، الحارف؛نت بعض 

الحراسةيتضمن وهدا [ ٤٨]الطور: وآمبم؛زشلإِرؤلئ،يإللث،بأعثتناه ؤ تعاق؛ وقال 
لحكمه.للصابر والحفظ والكلائة 

معازتلها لساتم ق مهل 
]اليقرة:ه الق<آردليمجمه منكم مند فمن ؤ تعاق. قوله ومنه الحضور، احدجمات 

قالشهر شهد من والثال! الشهر، ق المصر شهل. من أحدهما! قولان! [وفيه ١٨٥
متلازمان.وهما المحو، 

أنعمر عندي وأرصاهم مرضيون، رجال عندي شهد ٠١ومنه! الخبر، والئاق! 
الصح!اويعد العصر يعد الصلاة عن تبن اليلأ. رسول 

ؤإذا٩[، ]١^٧: ه سؤيد سء كل عق وآللد ؤ ومنه! الشيء، عك الاهللاع والئالث،! 
سنة،ولا كتاب، من دليل! فيها الشهادة لففل. اشترط من مع فليس شهادة؛ حبر كل كان 
إحماعولأقياسصحح.ولا 

روايات•ثلاث، فيها أحمد وعن 
الشهادة.لفظ. اشتراط إحداهن! 

شيخنا.اختارها الإخبار، بمجرد الاكتفاء والثانية! 

عكفالشهادة الأفعال، عق الشهادة وبين الأقوال عك الشهادة بين الفرق والثالثة! 
يقول؛سمعته قال إذا لأنه يشترط؛ الأفعال وعك الشهادة، لفظ فيها يشترك لا الأقوال 

عته؟يخبر فيما اهنهء، رسول عل الشاهد فهوبمنزلة 

•( ٥٨آ/الباري) فتح وانئر؛ ٨( ٢ ٦ رمم ) لم وم( ٥ ٨ ١ رئم ) البخاري أجرجه ( ٢ ) 



اشكرالئمحرض الصوء ٩^^^٢ 
=صا=====^========^=ص

وعلتنأياما-حر نددعئْ أوعل ثِهصا مغكم فننكارنت> سود'ت ياى أؤ 
ثنوثواخؤوأن مهو■،^^٦ ^١ - فننشللمغ متتٍا طعام فديه بجهمئ4ُ أرت 
سو>وقاسوستفيهالقرءان ، ٠١۶٠١رقآرونصا0آلغتى لطم

سمممهقاأوعق مكان ومن يغأآاش؛رقننه جد' فمن وآلمرقازج منآلهدئ 

^٥١^مائي ئنث.وإذاظك 
لعلهممحرسدويىقيأه•محتثجميوألؤلهؤيغوأي، إدادعان احءبدعوْأاناع قريب 

ولاحزج الأعرج عل ولا حرج الأعش عل لهس ؤ هال الأيدان مرصن ى أ 
والوصوء؛والصوم الحج ق الدن مرمحن وذكر [ ١٧التتح: ، ٦١ه علآميضخج 

مرام.وعقاله—عن نهمه لمن — والاستغناءبه القران، عقلمة لك يٍين لربديع 
وامظر؛غاJؤذي، عن والحمة الصحة، حففل ثلاثة: الأبدان ط4 قواعد أن وذلك: 

همنكارك٠٠ؤ الصوم: آية ق نقال الثلاثة، الأصول هده سبحانه فذكر الفاسدة، المواد 
[.١٨٤محااوعلطمس0نناياماميمتاكرة: 

لثلأوقوته، صحته لحفئل محللتا وللمافر المرض، لخازر للمريض اكلر فأباح 
وعدمالتحليل، من الصوم يوجب وما الحركة شدة لأحت٠.اع الغر، ق الصوم يل.مها 
حفظاالفعلر للمسافر فأباح وتضعف. القوة قتخور تحلل، ما يخلف الذي الغذاء 

يصعقها.عما وقوته لصحته 

فيديأبنمبماممنوأيبء مهناأوبي-ءآذى مثكم ؤشي0 الم٠جت قآتة ينال 
حكةأو قمل من رأسه من أذى به ومن للمريض فآباح [ ١  ٩٦]١^٠; صدقؤأو أو 

لهأوجبت اض اردتة، الأبخرة لمائة امتفراعا الإحرام؛ ق رل يحلق آن أوغيرهما؛ 
تلكفخرحأت، المسام، تفتحت رأسه حلق فإذا الشعر، تحت، ياحتقاما رأسه ق الأذى 

)ا(همأازاداسمج"ا.



—=^^^لج(=
اتحامه.يؤذي اسفر1غ كل عليه يقاس الأمتةر|غ فهدا منها، الأبخرة 

اجتعع،إذا والمني هياج، إذا الدم عثرة! ومدافعتها انحباسهأ يؤذي الي والأشياء 
والعكس.والجؤع، والوم، والعهلاس، والقيء، والريح، والغاتط، والبول، 
بحبه.الأدواء من داء حبه يوجب العثرة هلْ واحدمحن وكل 
مااسفرل؛ عل — الرأس ل المحتقن وهوالبخار — أدناها باّستفرغ سبحانه نبه وقد 

الأعك.عل بالأدنن التنبيه القرآزت ءلري٠ة مي كما منه، هوأصعب 
أحدنماوجآء اوعق ءِرص ؤإزمحئم ؤ الوضوءI آية ق تعاد فقال ت الحمية وأما 

لالائاوة:ا"[،ب ط؛با صعيدا مآء'ءتثمنوأ محدوأ يلم اولمنيمآليسآء منآوعآ؛ط مت؛كم 
وهذايؤذيه، ما حده يصبب أن له حمية التراب؛ إل الماء عن العدول للمريفس فأباح 

إقعباده سبحانه أرشد فقاو خارج. أو داخل من له مؤذ كل عن الحمية عل تنبيه 
.ءواءال.ه...ل ومجامع الثلاثة العلب أصول 

وقدالمقرة، المائة واستقرلغ الصحة، وحفنل الحمية، ثلاثة؛ الهلب وأصول 
استعمالس المريض فحمن كتابه، س مواصع ثلاثة ق ولأمته له تعاق اثمحم حمعها 
َّ،ْئأوعقذآنفب قاطهرواج جما فإن'يتم ؤ تاءاكت فقال الضرر• س خشية الخاء؛ 

هطيا صعيدا يتتمموأ ما، بدوا فلم النساء اولمنتم آلعيط من مغم احد اوحا، سمك 
للعالم.أباحه كما له، حمية للمرمى التيمم فأباح ٦[. تالماتل.ْت 

س؛امامهسمرفعده اوعل مِهصا مغم ةسكات> ؤ الصحة! حففل ق وتال 
قوتهعل يجتمع لتلا لصحته؛ حفظا رمضان ق الفعلر للمافر فأباح ا، ١٨٤لالإمة- 
والصحة.القوة فيضعفا الفر، ومشقة الصوم 

منأوبهِتأدى مِيصا منكم فسكا0 ؤ للمحرم• الرأس حلمح، 3، الامتفريغ ق وقال 

)ج(—  ٠١جدا مفيد يتومحع الأيدان وطب القلوب، طب هتا المؤلف بحث )١( 
المعادرا.)ي0\و\ح 



اليرض الثمحر الئوء ا؟=م 
=اإغت؛ا==^^===^^^=====^=ط

منأذى به ومن للمريض فأئاح [ ١٩٦اوسليب<تاوقرة: سضاِاوصدلإ قفديه رامه.، 
تولدالش الرديثة والأيخرة الفاسدة، الماد ويستمغ رأسه، يحلق أن محرم؛ وهو رأسه 
المرخى.عاليه أوتولل. عجرة، بن لكعب حمل كما القمل، عليه 

وصورة؛شيثا منها حتس كل من فاوكر وأصوله، الهلب قواعد هي الثلاثة وهاو0 
موادواستفريغ صحتهم، وحففل حميتهم، من أمثالها ق عباده عك نعمته عل ثبا نبيها 

الرحيم.وهوالرءوف، بم، ورأفة بم، ولهلما لعباده، رحمة أذاهم! 
حلاقهعك صومه ق ومضيه قهلره اعدم قال! ناستافمن صرمه ق أكل ،وأمامن 

كماتركه، بما الإتيان يلزمه أنه والقياس ناسا، المأمور ترك يابؤ من أنه ظن القياس* 
أقوى؛حجتهم المناص* وقمح، هوعك ®بل قالوات والذين صل• حتن وسك، أحدث لو 

تعال!قوله عليه دل كما عليه، إثم فلا ناسنا محفلورا فعل س أن الثريعة! قاعدة لأن 
[.٢٨٦^نسثآاواخلاكاهلاتجِه; لأ قا نؤ 

ؤإذاؤ فعلت، قد وقال! الا.ءاء، هدا استجاب سبحانه اس أن الخم،. عن وثنت 
القياس؛محقي وهاوا صومه، يبطل فلم محرما صومه ق يفعل فلم آثم غير أنه ستا 
مأمور.أوترك محفلور بفعل تبْلل إنما العبادة فإن 

صلاته.تبعلل ب ناسيا، صلاته ق تكلم س أن القياس هدا وطرد 
إحرامه.ولا صيامه يبعلل لر ناسنا؛ صيامه أو إحرامه ق جامع س أن أيقا وطرده 

عليه،فدية فلا ناسا ظفره أوقلم أوحلق رأسه أوغش أولبس تلجب، س وكدللث، 
اللباسوأما القتيل. كدية فهو التلفاته ضمان باب ص فانه الصيد، قتل بخلاف، 
قيمةلا فإنه الإتلاف،؛ باب س ليس والتقليم الحلق وكذللثح الترفه، باب فمن واتجب 

العرف،.ل ولا الضع ؤ، له 
أوباس حلم، سواء يحنث،، لر ناسا عليه المحلوف، فعل س أن القياس هذا وطرد 

)ا(ا"اأءلأم-بمأ.
١(.٢ ٦ لم)رغم م)٢(أحرجه 



يعدلر ناسا، محه المنهز فعل من أن القاعدة لأن ذلأك؛ غير أو بانماق أو بالطلاق 
المحلوففعل من حانثا يحد فلا الإيمان، ق كالمعصية الأيمان ق والحنث، عاصتا، 

.l_uعاليه 

أقبلشيخ: واله »لأ(ا قال: صائم؟ و^ أمل فقال: اله شاي أن أحمد لا؛وذم 
ررإنالشخيملك،نفسهااقال: ثم قال: صائم؟ وأنا 

فقال:صائم، وأنا ناسا وثربت، أكلت، اهلم رسول يا فقال: رجل واله. 
ارأنمصحيح: بإسناد فيه الدارقهلني وعند داود، أبو ذكر0 ا وسقاكاار اقلع راأطعمك، 
رمضان.من يوم أول وكان ، ءليالث،ااأقضاء ولا وسقاك، أطعمالثؤ اقلأ)ا فإن صومالثج، 

كنت،فقالتؤ: لكؤ؟اا ررما فقال: فأمكتتؤ، معه أكلته امرأة ذلك، عن هق واكه 
هوفإنإ صومك،، ءآممي هو: فقال شعت،؟ ما بعد الأن ذوالياJين: فقال فنسته، صائمة 

أحمد.ذكره اهلأإلمكجا؛ ساقه روق 
وسوادالنهار بياض ءهو فقال: الأسود، والخيط الأبيض الخيهل عن وسئل. 

المائي.الاول«ر'"،ذكرْ 
إنكهيئتكم، لت *إف فقال: ذلك،، عن فسألوه وواصل، الوصال عن ونراهم 

ب.)\(إا'\أم 
الكيرل واليراق احد رواْ المبمع ل الهشي وقال ( ٢٢٠)■ا/هااا، نحد احرجه )٢( 

•( ١ ٠ / ١ ١ ) القاري عمدة وانفلرت كلام، وفيه حن، وحويثه لهيعة ابن وفيه 
الجودعون وانئلر: ( ٣٥٢٢رنم  ٢٨٨)A/صححه ق حبان وابن ( ٢٣٩٨)رنم داود أبو احرجه )٣( 

(xrr/w

وانظر:( ٧٨٦٢رنم  ٢٢٩/٤)الكبرى سه ق والبيهقي ( ٣٤رقم الدارممي أخرجه )٤( 
(.٤٤٥الراية)أ/ ونم، ( ٣٦٧رقم  ٢٧٨الهيابة)ا/ أحاديث، تخريج ق الدراية 

غريبهحدث هن.ا التتقح؛ ق تال ٤(؛  ٤٦)آ/ الراية مت، ق الزيلعي تال ( ٣٦٧/٦راحمو احرحه )٥( 
تحضقتشح وانظر: ضعيفا اللك عبد بن وبشار بمشهور ليس رواته وبعض المن ل مخرج غير 

احادبث،اكا؛ق)أ/بم'م(.
(.١٧٢ااطبراقفيتمرْ)آ/)٦(أحرحه 



الأسمعلن ائنشئ الصوء ه==^م 
=اكوا===^===د=د=^====د

امتفزمه.شسسبٍنى|ر 
فقالأفاصوم؟ جنب وأنا الصلاة تدركتي اس رمول يا رجل ه وسأله 

رسوليا *سالتا لث نأصوم( جنب وأنا الصلاة تدركتي ارأنا ه' اليه رمول 
أكونأن لأرجو إق اواهف ناحر، وما ذنك من تقدم ما لك اهف غفر ند اهف، 

فقال:السفر، ق الصوم عن ومثل. لم. مذكره ا أتهيءار ب،ا وأءامكم ه أحشاكم 
لأجد إق فقال! عمرو بن حمزة قق وسأله أف3أرتاا ثئت ؤإن صمته، ثثت، *إن 
بماأحد فمن اهف، رخصة ءهي فقالت جناح؟ عئ فهل السفر، ذ الصيام عك نوة 

مسالم.ذكرهما  ٢٤١عاليه((فلا-محاح يصوم أن أحم، ومن فحن، 
يجل.هالر فإن وحالها، إن رطات؛ عل فهلره وكان يمحل، أن نل يفطر قو وكان ،١ 
،.ماءر من حرات فعك يجد لر فإن تمرات، فعك 

أفطرت،رزقك وعلن صمت،، لك، ®اللهم فطرْت عند يقول كان أته ه عنه ويذكر 
يت،.ولا الدم«رتما، المح أنت إنك، ضا، فشل 

ذكره، أفطرت(ار رزمم، وعلن صمت،، للت، *اللهم يقول• كان انه أيقا عنه وروي 

٢(.•  Y-0• ٣ )٤; نح!_ (وانظر: ١ ١ • 0 )رقم وسالم ١(  ٩٦٤)رقم الناري )١(اخرجه 
'ااا(مذحالاوى)؛/لأأا(•>ىبييم)رق(

)•آ<ا-؛مجهساومررةماآاا(>م«>(.

>أ(اخر-بمماإم)رقماآا>()ي«ا(.
)ه(سزاداوعادج_ا.

(١٠٧٦رقم )ا/يآه والحاكم ( ١٠٨٥، ١٥٨٤رنم ١ )ا! المختارة الضياءي )آ(ا-محر-0 
الحاكم.وصححه غرم،. حن حديث عازا ونال: ٦(  ٩٦والترمذي)رنم ( ٢٣٥٦وأبوداود)رنم 

الكسرj اسران، روا، (: ١٥٦)مالمبمع ق الهشي وقال ( ٩١٨)رقم \س j النيي أخرجه )٧( 
صعيف.وهو هارون بن اللأثا •مد وفيه 

الأوتان،نقاتل (ول ٣٩• (١ رقم ٤ ٠ ٦ )xf الإيمان فب j (والمهقي ٢٣٠٨)يقم أبوداود )٨(أخرجه 
القديرونص ( ٣٤٦)٦; السود عون وانظر: ١( ٤ ١ ٠ )رقم النمل j المارك وابن ١(  ٤٣)رنم 

)ه/ا«أ-ي«ا(.



ذلك،.يقول لكن ه، الّثي أن تلغه• أنه زهرة، بن معاذ عن أبوداود؛ 
الأجرإنوبت المروق، وابتلت الظمأ، اذهب أفطرت إذا يقول لكن أنه عنه، وروى 

صاليبن مروان عن واتي، بن الحسين حديث من داود، أبو ذكره ، تعالن*أ اقه ثاء 
المفغ،عنابنصر•

ماجه.ابن رواه لاتردء دعوة عندفهلرْ للصائم ءإن عنه وين.كر 
أفطرفقد هها، من الهار وأدبر هامحا، من اليل أنل »إذا فال: أنه اؤ محه وصح 

كأصبحفهلره، وفت لحل ند وبأنه ينوه، إ ؤإن حكنا أفهلر قد بأنه وفر ٠ الصائم 
وأس•
الساب.وجواب باب، والوالصخب، الرقثا عن الصائم وض 
وةيلتأظهر. وهو بلسانه. يقوله فقل• صاتم* ،إل صابه؛ لمن يقول أن وأمره 

لأنهه، نفق التهلؤع يالسانه،وفي الفرض ق يقوله وقيل• بالصوم، ه لتفتدكٍرا بقله، 
الرياء.عن أبعد 

ولكنالأمرين• بين وحوالصحابة وأفهلر، فصام رمضان، ق ه اس رسول وسافر 
محاله.عل لتتقووا منعادوهم دنوا يأمرهمبالفهلرإذا 

لهمفهل عدوهم، لقاء عل له»إ قوة الفطر ق ولكن الحفر، ق هدا مثل اتفق فلو 
أفئوبه تيمية، ابن اختيار وهو ذللث،• لهم أن دليلان أصحهما قولان! فيه الفعلر؟ 

)رقموأبوداود ( ٣٣٢٩رنم  ٢٥٥)Y/ الكرى ل وازني ١(  ٥٣٦رقم  ٥٨٤>ا/ الحاكم أ-مجه )١( 
(٠٣٩ ٢ رقم ٤ • -٧ ٤ • ٦ الإيمان)T/ نم، وي يهمآ(واوهقيفياعرئ)أ/همأرقمآآهي( 

وفضاسم>ه/لأ'ا(.واظر:ءوناوعبود)آ/هأم( 
فقائلوذ ( ٤٣٩٠ رقم ٤ )^U• الإيمان شب، j والمهقي ( ١٧٥٣)رقم ماجه ابن أحرجه )٢( 

صاكرطىفينوادرالأًول،)ا/ههآ(ضانيفياس)رقمه\ه(الأوتان، 
عذا(; ٨١الزجاجة)؟/ مصاح ق اليوصري وقال ( ٤٨١والليلة)رمم اليوم عل ل التي وابن 

(.٤٧١•ه()؛/ ٠ القدير)لإ/ فيفر وانفلر; مامت،، رجاله صحح ناد إؤ
؛هها(وس.اوم)رقمباا(واملر:نيابري)؛/\ها،ه-آ(.)٣(أحرجه 

(.١١٥١(وسلم)رقم ١٨٩٤)؛(أحرجهالخارى)رقم 



ااممسٍرالصوءالمسرعش 

دمشق.العاو.ويظاهر لقوا لما الإسلامية العساكر 

للمافرالفطر إباحة بل المر، لمجرد الفهلر من أوق لذلك الفهلر أن ينب ولا 
بجوازه!أحق فإما الحالة، هذه ق إباحته عك تنبيه 

وللمالمين.له هنا! والقوة بالمسافر، تخممى هناك القوة لأن 
فر.المشقة من أعفلم الجهاد مشقة ولأن 
المسافر.بفهلر المالحة من أعفلم للمجاهد، بالفطر الحاصلة الصالحة ولأن 
.t ٦ ■ ت لأنفال، I ل محوقره من 1تثهلعتهم ما لهم واعدوأ ؤ I فال تعاق  ٠٥١ولأن 

الوهو بالرمي. القوة فسر فد والني. القوة، أساب أعغلم من اللقاء عند والفطر 
والعداء.الفطر، من عاليه! ؤيعين يقوي يما إلا مقصوده به يحمل ولا يتم 

عدوكم،من دنوتم ئد ررإنكم عدوهم• من دنوا لما للصحاية قال قق الم، ولأن 
مصبحوعدوكم،'اإنكم فقال! منزلاآحر نزلوا نم رحمة. وكاك لكمء أقوى والفطر 
واحتياجهمعدوهم، من بدنوهم فعلل عزمة، فكانت ، فآفهلروا«ل لكم أقوى والفهلر 

ولربنفسه، مستقل والمفر الفر، غير آحر سبب وهاوا العدو، حا يلقون التي القوة إل 
الفملرهذا ق الماؤع ألغاه لما اعتيارأ يه فالتحليل إليه، أشار ولا تعليله، ق ون>كره 

ّإلغاء الجرد الفر واعتبار العدو، ما يقاوم التي القوه وصفا ؤإلغاء الخاص، 
به.وعلل الماؤع اعتبره 

لمجردمنه أول الجهاد لأجل الفطر أن يقتضي وحكمته؛ الماؤع فتنبته وبالجملت• 
بأنعليهم وعزم بحكمها، وصرح عليها، ونبه العلة إل أشار وقد فكيفا الفر، 
لأجلها؟يفْلروا 

سمعتفال! دينار عمروبن عن شعثة، عن يونس، بن عيسن رواه ما عليه؛ ليدل 
فأفطروا((محتال يوم ارإنه مكة! فتح يوم لأصحابه ه ائلأ رسول نال يقول! عمر ابن 

)ا(أمجهطم)رتم'آاا(وم:نيابري)؛/أحا(.
١(.٤ ١ - ١ ٤ ٠ الطبقات)Y/ ق سعد وابن ( ٩٦٨٨رقم ٣ ٠ ٢ مصنفه)ه/ ق ارزاق بؤ أخرجه )٢( 



ظقالةه؛ة

الفاء.بحرف بالفهلر الأمر علته ورتب بالقتال، فعلل شعبة، عن الربع، بن معيد تابعه 
القتال.لأجل الفطر أن اللفظ، هدا من يفهم أحد وكل 

رحصةهي  ١٠الفهلر! ق يقول ه انثم رسول فكان الجهادث عن المفر تجرد إذا وأما 
}عاوه«ر فلاحناح يصوم أن أحج، ومن فحن، بما أحد فمن اهف، من 

الفهلر؟له يجوز هل يفهلر بأن إلا تخليصه يمكنه فلا يغرق ائا إنرأى إذا 
الصوميمكنه ولر الغرق، من تخليصه تيقن إذا الفهلر له يجوز أبوالخطابت أحاب، 

مزالمخليص.

لزمهذلك فلته عل وغلب تخليصه عق يقدر كان إذا محها: الراعون( ابن وأجاب، 
أوكانباحة، الوقت، حلقه ق الماء بدحول يفْلر أن بين فرق ولا وتخليصه. الإفهلار 

المباح؛للسفر يفطر لأنه يأكل، حتن الجؤع لأجل تخليصه عن ضعفا ه نفمن يجد 
أوق.للواجب يفهلر فلأءن 

منهلاك عق والخوف والحيض، والمرض، المفر، أربعة! الفهلر أسباب قلت! 
الغريق.مسألة ومثاله ولديهما، عق حافتا إذا والحامل كالمرصع بصوم! عليه يخشن 

العاوينازل لما به وأفتن وفعله، الجهاد عك للتقوى الفهلر تيمية ابن شيخنا وأجاز 
فقالطويل، سفر هدا ليس وقال• المتفقهين بعض عليه فأنكر رمضان، ق دمشق 

اسفت يومين! للسفر الفملر من أوق وهو العدو، جهاد عق للتقوي فهلر هدا الشيح! 
فيهم،النكاية يمكنهم لر صيام وهم عدوهم قاتلوا إذا والمسلمون معصية، أو مباحا 
أنفقيه يشك وهل الإسلام، العدوبيضة فاستباح القتال؛ عن الصوم أصعقهم وربما 
ليتقوواالفتح؛الإفطار غزوة ق المح،. أمرهم وقد المسافر؟ فطر من أول ههنا الفطر 

أعلم.واهف للمقر لا العدو عك للقوة ذك، فعلل عدوهم، عك 
يخلصمن وفهلر ولديهما، عك لخوفهما والمرصع الحامل فهلر حاز إذا قلتا! 

(.٢٢٩/٧(ومحموي)١٨ى)٤/•JUص:كحا
ج؛.بدائع  ٤٥)٢( 



التمسرش المسئ الصوء 

غلط؛فقد المرسلة الصالح من هدا جعل ومن بالجواز، أوق القاتلين فقطر الغريق؟ 
ؤإيمائه.النص دلالة باب ومن الأول، فناس باب أمرمزت هدا بل 

قوأحبارها الصفات آيات ق يتنازعوا ولر الأحكام، من كثير ق الناس ،تتانع 
ؤإثباتمعانيها فهم مع ؤإمرارها إقرارها عك والتابعون الصحابة اتفق بل واحد، موصع 

تماممن لأتيا أهم؛ ساما العناية وأن بياثا النوعين أعفلم أمأ عك يدل وهدا حقائقها، 
شافيا.بيايا ورسوله العم. ميتها التوحيد، لوازم ص ؤإثياتها الثهادتين، تحقيق 

الناس.ص الخاصة إلا معانيها يفهم يكاد لا الأحكام وآيات 
أصلفهم أعض والعام، الخاص معناها فهم ق فيشترك الصفات؛ آيات وأما 
حىؤ تحال: قوله الصحابة بعض عك أشكل ولهذا والكيفية، الكنه فهم لا المعنن 

آلمجر4س ؤ بمولهت لهم محن حتن آلأتود4 آثنط من آلأتص ثنط آ٣ 
يلقعى عثادى سالك ؤإذا ؤ الأية. فوله! غيره عل ولا عليه يشكل ولر [  ١٨٧]\ؤقر1.' 

المفات.سآيات وغيرها [، ١٨٦دريث،هلامةأ 

سم؛اِيفديه ؤ تحال؛ كقوله بالمنة بياتبما عرف مجملة الأحكام؛ فانآيات وأيصا 
صيامبأنه: فبينته والإطعام، الصيام قدر ق محيل فهدا [، ١٩٦أومبمددةأوسّه\\أبفوأ: 

الصلاةوآية الرقة كاية كثيرة: ونذلائرْ شاة، أوذبح مساكين، ستة أوإطعام أيام، ثلاثة 
حارج،من بيان إل يحتاج لا مجمل وأحاديثها الصفات آيات ق وليس والج، والزكاة 

والتفصيل.البيان ق بزيادة المنة حاءت ؤإن فيها بيانبا بل 

علملهن يباس ذالي' هزيباسثكم ٩^١ ليلةآتجئابآوئ،إك لخفم حل، اؤ 
ينثموهنمحاكن عتآكم وعمإ عوكم مثاب انهنهئب ■محتائوؤكح اقكم'كنئز آس 

آلأتصمنآ-دطمحمآ-يط _؛_ حى وآش/يوأ قكلوأ لمحإج ًقشساآس •-١ ؤآبمغوأ 
.-؟—١ الصواعق ختصر م٢ 



جقالثق؛ة

قعثكمون وأتتز بضثوهك ولا آليوج إل آلق،سام أنثوا قز مزآشجر آلأتود 
لعله،ووااغا»ي ءايأتهِء آئد ديئ كد'ولف ئمزبوها قلا T_ حدود ظك آلننيحد 

فروى[ ١  ٨٧؛  ٠٨١١]ه لغم ًفتبآس ما وأتتغوأ بنؤموص ق1كن ؤ ت تعاق  ٥١٥١قال (١)-
والحسنوعكرمة الحكم وقاله الولد، هو مجاهد، عن الحكم، عن شعبة، 

حدثتيأبيه عن سعد، بن محمل رواه ما فيه ما وأرفع والضحاك، والسدي البصري 
هوالولد.قال: عياس، ابن عن عنأبيه، حدثتىأبى، أبيه: عن عس، 

•لكم اس كتب المح، الرحصة ابتغوا قتادة• وقاله الجملع، هو زيدت ابن وقاله 
القدر.ليلة قال: أحرى، رواية عباس ابن وعن 

محللؤعإق الصوم ليلة الجملع بإباحة الأمة عن ^ ٥١حقق لما يقال: أن والتحقيق 
غيربقلبه يخطر لا حتن الوطر وقضاء الشهوة حكم عليه يغليا المجامع وكان الفجر، 
بحكمساشروها ولا اللذة، هل،ه مثل ق رصاه يهللبوا أن إل سبحانه أرثيهم ذلك؛ 
منيخرج الذي والولد الأجر• من لهم اقلع كب ما بما محتغوا بل الشهوة، مجرد 

يحكمالرحصة من لهم اليم أباح ما ؤيبتغون شيئا، يه يشرك لا اليم يعبد أصلأببمم 
١١معصيته تنتن أن يكره كإ برحصه يوحد أن بحبه اها لافإن رحمه، لقبول محبته 

ييتغوها.أن قامروا القدر ليلة لهم كتب ومما 
أنواحهم؟مباشرة بإباحة ذلك تعلق فما يقال: أن يبقن لكن 

الشالليلة هل.ْ طلمب عن المباشرة؛ من لهم أبيح ما يشغلهم لا أن إق إرشاد فيه فيقال: 
ولاالصيام، ليلة نسائكم من وطركم اقضوا يقول: سبحانه فكأنه شهر، ألف، من حير هي 

المردود.تحفة ٥ ( ١ ) 
الترغيبل المنذرى وقال ١( ٠ ٨ t/ ) وأحمد ( ٢٧٤٢رقم ٤ ٥ ١ ) صحيحه ق حيان ابن أحرجه )٢( 

واينحسن بإسناد الأوسهد ق والطبراق والزار صحيح يإصناد أحمد رواه (؛ ١٦ ٠٩رقم )أ/٧٨ 
)آ/٨٣(.الملام وسيل ٢(  ٩٧القدير)أ/ فيض وانفلرت صحيحيهما، ق حبان وابن حريمة 



التمسرش اشئ الصوء 

أعلم.واه حا. قفلكم التي ؛^ ٧١هذه من لكم كتب ما ابتتغاء عن ذلك يثغلكم 
علمتوقما تعاق؛ اصو إل سره محلريق عق واستقامته القلب صلاح كان لما 

إلايلمه لا القلب شعث فان تعال، اس عك بالكلية بإقباله ئعثه ولم اس، عك حمحيته 
الأنام،مخالطة وقفول والشراب، الهلعام فضول وكان تحال، اممم عك الإقبال 

عنويقهلحه واد، كل ق ؤيشتته شعئا، يزيده مما المنام؛ وقفول الكلام، وقفول 
أنبحباله؛ الرحيم العزيز رحمة اقتضت ويوقفه، أويعوقه ويفعفه، تعال،  ٥٧٥١إل سيره 
أحلاطالقالب من ويستضغ والشراب، الطعام قفول يذم، ما الصوم من لهم شؤع 

تعال.اه إل محيره عن المعوقة الشهوايت، 

ولايضره، ولا وأحراه، دنياه ق العثتو به ينتفع يحبنا المصلحة، بقدر وشرعه 
والأحلة.الحاجلة مصالحه عن يقهلحه 

وحمعيتهتعال، اهله عك القلب، عكوف، وروحه مقصوده الذي الاعتكاف، لهم ومحميع 
سبحانه،وحده به والاشتغال ؛الخالق، الاشتغال عن والأنقaلاع به، والخلوة عليه، 

عليهفيستول وحطراته، القالب، هموم محل ق عليه والإقبال وحبه ذكره يصير يحيثإ 
ومامراضيه تحصيل ق والتفكر بذكره، كلها والخطرامحت، به كله الهم ؤيصير بدلها، 
قالوحشة يوم به ه لأنفيحده؛ذلك، ه؛الخالق، أنعن بدلأ بانيه أنه فيمير منه، يقرب 

الأعفلم.الاعتكاف مقصود فهذا سواه، به يفرح ما ولا له أنيس لا حين القبور، 
الصوم،أيام أفضل ق الاعتكاف ثؤع الصوم؛ ْع يتم إنما المقصود هذا كان ولما 

قالت،بل قهل، مقيلنا اعتكف، أنه الني. عن ينقل ولر رمضان. من الأحير وهوالعشر 
ولاالصوم، مع إلا الاعتكاف سبحانه اهرٌ يذكر ولر ، لبصوم(( إلا اعتكاف ارلأ عائشة; 

ج؛.الماد )؛(0همازاد 

(٩٦٢١ريم  rrrشية)^/أيي وابن ( ٨٣٦٢رثم  T\v)1/الكبرى ت ل ال-هقي أخرجه )٢( 
القاريوعمدة ( ١٨٢)ه/ المحق وانظرت ( ٧٩٨١رقم ٢ ١ ١ )ه/ الفردوس ند مق والديلمي 

)اا/.؛ا(واكهثد)اا/يبماك



—رجا=ص=^—
أنالسلف؛ جهور عله الدي الدليل، الراجح فالقول الصوم، مع إلا ه الخم، فطه 

تيميةابن العباس أبو الإسلام شيخ يرجحه كان الذي وهو الاعتكاف، ق شرهل الصوم 
ائلاروجه.قدس 

الأجرة.ق ينفع لا ما كل عن اللسان حبس للأمة شؤع فإنه الكلام؛ وأما 
وأحمدهالهر أفضل س هو ما الليل؛ قتام من لهم شيع فإنه المنام؛ قفول وأما 

العبد،مصلحة عن يعوق ولا والبدن، القلتا ينفع الذي المتوسْل هر الوهو عاقية، 
-|ا؛وأسعدهم الأربعة، الأركان هذه عل والسلوك؛ الرياصات أرباب ؤياضة ومدار 

فصرولا العالين، انحراف ينحرف ولر المحمدي، النيوي المنهاج فيها سلك من 
•تقصرالمفرطن 

اعتكافه.ق هديه فلنذكر وكلامه، وقيامه صيامه ق قؤ هديه ذكرنا وقل، 

فقضاهمرة وتركه ٢، هقر اهف توفاه حتن رمضان من الأواخر العشر يعتكف، كان. 
ليلةيلتمس الأحر؛ العشر ثم الأوسعل، ثم الأول الحشر ل مرة واعتكمه وال، شق 

^؛،١بربه لحق حتن اعتكافه عل فداوم الأخير؛ العشر j، أما له سين ثم القدر، 
•جلق بربه نته يخلو المسجد؛ ق له فيضرب يخياء يامر ولكن 

أزواجهقامر فضرب، مرة يه فأمر لحله، ثم القجر صك الاعتكاف أراد إذا ولكن 
فقوصسربخبائه قامر الأخبية، تللئ، فرأى نفلر الفجر صك فلما فضرب؛؛،، بأخبيتهن 
شوال.من الأول العشر ق اعتكف حتن رمضان شهر ق الاعتكاف وترك 
اعتكمهفيه؛ مض الوي العام ق كان فلما أيام، عشر سنة كل يئكف ه وكان 
،•يومالعشرين 

١(. ١٧٢وملم)رقم ٢( • ٢٦الممحاري)رنم )ا(بي 
١(. ١٧٣وسالم)رقم ٢( • ٣٣الخاري)رنم أحرجه )٢( 
١(. ١٧٣وسلم)رنم ٢( • ٤ ١ الخاري)رنم أخرجه )٣( 

مآ(.)أ(أخرجهاوخارى)رقمأ؛'



الممسيرعلن اثئشز الئزئ ا؟=َ 
=الي؛؛ا=^===^===^^===^^^ذ

مرتض.يه عارصه العام ذلك فلماكان ع مرلأ سة كل بالقرآن جميل يعارصه وكان 
خمرتين١ الة نالك عليه نعرض مرة، منة كل ق أيما القرآن عليه يعرض وكان 

وحلْ.قبته لحل اعتكف إذا وكان 
الإنسان.لحاجة إلا اعتكافه حال j بيته يدحل لا وكان 
المجل.،ق وهو وتغله فترحله عائثة، بتت إق المجد من رأسه يخؤج وكان 

قامت هب تال قدمت فإذا معتكف، وهو يزوره أزواجه بعض وكان • حائض وص 
٠،٤ذلكليلأروكان يقلبها معها 

ولاغيرها.لابقبلة وهومعتكف، نسانه من ولرياسرامرأة 
معتكفه.ق سريره له ووصع فراشه، له طرح اعتكف إذا وكان 
محه.يسأل ولا عليه، يعئج فلا طريقه، وهوعك بالمريض ص لحاجته حرج إذا وكان 

حصينا.الترا ّعك وجعل تركية، قبة ق مرة واعتكف 
اتخاذمن الجهالت يفعله ما عكس وروحه، الاعتكاف لمقمود تحصيلا هدا كل 

فهدابيتهم. الأحاديث وأحد.هم؛أءلراف للرائرين، ومجلة عشرة، موصع المعتكف 
واقعأعلم.الشويلون. والاعتكاف لون، 

بندريه-ا لأاطلوأ آ-ككام ]ر يهآ ويدلوأ بافيْلل نيتكم أمو'دكم أكلوا لا وؤ 
ئتهئمفل،لاناسعزآلأهله بتتقرهلك ٠ ئء[ وانئزيعلنون بآلإقمِ آلتاس امول 

آتيوثوألوا ام وليمنآرأرس ظهورها بن دأدوأآن؛هوث آتجإن ونس وآلحج 

(.٢٣•(وملم)رثم٨ ٣٢٢•الخاوي)رنم )١(أحرجه 
٢(.٤ ٥ • وسالم)رنم ( ٦٢٨٦، ٦٢٨٥الخاري)رنم أخرجه )٢( 

(.٢٩٧(وملم)رقم ٢٠٤٦البخاري)رنم )٣(أخرجه 
٢(. ١٧٥(وملم)رقم ٢٠٣٥البخاري)رقم )٤(أخرجه 



ع___=^_ئ=
أي![ ١٨٨لاوتر»ت 1قكا»يه إل بهآ و0ولو\ إثثهلل سكم امووت5م ثأم! ولا ،ؤ 
•بحكمهمإقأكلها وتتوصلوا الحكام، إل ذلك تضيفوا 
إكلأ الإدلاء وو\ إليها* بالحاكم ءوتدلوا لقيل: المض هدا أراد لو ئيل: فإن 

الأكللخوصالوايرشونهإق الحاكم؛ نترشوا إليهم؛ الوصلباليرطيلبما الحكامفهو: 
اياطل•
محهماص سها، الحكام إك إدلاء مهما فكل الوعين: شاول، الأية نل: 

ا.ه_.معا..

كتابه:من أياُت، ^^، ق ذللئ، ته سحا ذكر وقد 
[.١٨٩^٠: ه]١٧مو'قيتللمايؤآنحغ جى د3 ؤهسئاووولث،ضألأعلي أحدها 
لثعلموأؤددرهُ ثورا ؤآلممز ضبمتآً ألئنس جعل هوآلذى ؤ فوله؛ واكانية 

هآ'لآيثتتيرطومون يفنبمت بآلحؤأ إِثُ ذ'ولغا حلىآس ما ابج ؤآلحنّآلشبمن عدد 
ْأ•تمست 

آليارءايه ؤ-جعلئآ آليل ءايث يمحوثا ءابشن ؤآتيأر آليل وجعلنا ؤ فوله: والثالة 
فصلننهسِث قكل وآلحسابج آلشتين عدد ؤلتعلنوأ رثك»و من محلا لتتتعوأ متجمة 

ضوئهازيادة من الليل آيات ل سحاته اممع يحدثه ما فلولا [ ١٢لالإ'سراء- ه ثمبيلأ 
وملءةالحمل، وماوة الرصاع، ومالْ والعدد، والصوم الحج، ميقات يعلم ب ونقمانه؛ 
الحاملات.آجال ومدة الإجارة، 

الثمسيطلؤع تحففل الص والأيام الشمس بمحركه هذا يمكن كان قيل• فإن 
الشمس.غروب بعل وإفهلارهم صيامهم مواهستن، الكتابين أهل يعرف كما وغروما، 

دينهممصالح ق حالقه، لمناغ العجيب اكدبير بمدا الأهلة دبر جلاله جل فالرب 
ودنياهم.

 A\)\(.أيلام-يا



الممسيرض امحإ الصنء اآ==هم 
تاك1ا=ءس^=ض

وعلمهحكمته، وكمال الرب، وحدانية عق به الاستدلال من به يتصل ما مع 
عليها.والخلق الحدوث، أدلة وقيام الفلكية، الأجرام يتغير الحق فشهادة وتدبيره، 

والملاحيةالفلاسفة وزنادقة الدهرية تكل.ي._ا عك الحال بالسان ناطقة آيات، فهي 

عل.مها.يمكن ولا التغيير، إليها يتهلرق لا أبدية أزلية بأتيا القائلين 

■عن(آثمح،عدؤ!نإثُ فإنآ>موا'فلا فتهوتكونمحينش ؤوفطوِحىلأ
عتهءآعتدوأ ةمنآسئ بآلئآرألإاكؤ1لإساقصاص :آجأآتينمام 

آسسبجلب ق وأنفقوا' توج آتتقهن مع آس أن واثموأآس عتمحأ آعثذئ يمثل 
مح؛،آكخسنإنئ؛ب؛•حسوأ'إن 1لمألكة'ؤا بايديsؤتإل ^٠

عدزن٥^٠ آقبوأ فإن ش ألدين ويكون فقه ثكون لا حى ذيرشأ ؤ تعاق: ،قوله ل
وهيالفتتة، أسباب عن ينتهوا أن إق قتالهم فمد [، ١٩٣]اوقرْ: ه ميجى عل إلا 

علوالعا-وان بالسس، والمجاهرة عك إلا عدوان لا أنه وأحبر الشرك، 
وهوحتم، القل.رة مع وقتله عليه، مقدور غير كان إذا واحس( فقتاله منته، غير الإسلام 

غايةق اس بحمد وهذا والقتال. وهوالقتل انتهن، عمن نفاه الذي العدوان فعليه ظانر 
الوضوح.

انغماس[. ١٩٥]القرة: بايديsؤنإلآلملكةه قموأ ولأ ؤ تعاق; قوله من فهم وقد اأ 
إقديدْ الإلقاء من لبس هذا أن الأنصاري أيوب أبو له بين حتن العدو؛ ق الرحل 

التهلكةإل بيده الإلقاء وأن اينو، مرصاة ابتغاء نفه الرحل بيع من هو يل التهلكة، 
وعمارما.الدنيا عق والإقبال الجهاد ترك هو: 

)ا(ه:أا/أحلكمأ>علاسحّأ.
)'ا(ممآأأءلأم-بما.



——رج=
مواصعهاغير عق وتضمما الأية هذه تقرءون إنكم الناس أيها ه•' الصديق ومحال 

١[• ٥ ]اواناو0: آهتديتزه إذا صت ثن يفمكم لا  ١٠٣١ألذئن؛نايا نؤ 
أنأوشلثا يغيروه فلم المنكر رأوا إذا الناس ®إن يقول• ه اس رمول سمعت ؤإق 

فهمهمق صاصعها؛ غير عل؛ يضعوما أمم فاحبرهم ءندْ،ا س بالعقاب اهف يعمهم 
ما.أؤيد ما حلاف منها 

رأسفانه اهو، بتقوئ، ا١أوصيالثخ محقال! أوصني؛ ت له رحلأقال أن عنه! أحد وذكر 
فانهالقرآن؛ وتلاوة اهف بل•كر وعليك الإسلام، رهبانية فإنه بالجهاد، وعليك شيء، كل، 

،•الأرض*ل j للئ، يذكر الماء j ردحلث، 
الجاهدعومم؛ اهف علي، حؤ، راثلاثة وقال! ، انجهادا؛ الإسلام! سنام ررذروة ومحال! 

العفافهااريريد ^•^، ١١والئا'لح الأداء، يريد الن-ي والكاتم، اهف، سيل، ؤ، 
٢.نفا3،ااأ من؛ شعبة علي، مايتج بغزو؛ ه نفمحدمث، ولر يغر ولر مامت، ررس وقال 
أصابهبخير؛ أهله 3، عازيا أوعنلفا غازيا، أويجهز يغز، لر ®من ت عنه داود أبو وذكر 

١م.٤ • ٧ سة ، ١ طء الرسالة، مؤّة ط ئ، الماد زاد ١ ٦ • )١( 
المبمعj الهثم، نال، ، ٣٩١- ٣٩ح)•أ/• دبة -ارخ j ماكر وابن ( ٨٢أحد)م احرجه )٢( 

لصملم ر بن لن، بمي، أبمح، إسناد ون، ثقاُت، أحل- ودجانا لأل،••• وأبو أحمل• دواه ٢(؛ ١ ٥ )أ/ 

الجهاد)رنمj، عاصم أبي وابن ( UAAOرنم  yrr/Aالك_ر)ن، والطراز ( ٢٣٥)ه/ أحمد احرح4 )٣( 
ها(وانفلر:غصاكد,ر)م/؛أْذ

١( ٥٦٥ واكردمح،)يقم ٣( ١ ٢ • المغرمح،)رنم ون، ( ٤٣٢٨رقم ١ ٢ امرمح،)٣; ن، اكاتي احرجه )٤( 
ؤ،وتمام ( ٤٨٣ردنم الأعمال، فضائل ؤ، المقدسي والضياء ( ٢٢٥مسنده)رقم ؤ، المبارك وابن 

الترمذي.وحسنه ( ٦٥٢يرائيه)رنم 
وابنصححا حن حديث ويال؛ الترمذي رواه ٢(ت ٠  ٤٧رقم  ١٨٨)y/الترغيب^ ل المتذري وقال 
مسلم.شرحل عق صحح وقال؛ والحاكم، صحيحه ق حيال 

٥٠( ٠ ٣ / )٤ لم معل والديباج ٥( ٦ / ١ )٣ النووي شرح وانظر* آ ١ ٩ ١ ٠ )رنم مسلم أحرجه )٥( 



اضرض اشر الصوء لآًًًًم 
تالآْظ=======^====^===ض

القياْةايوم قل يقارعن اه 
البقر،أذناب واسعوا يالعيتة، وسايعوا والدرهم، الدينار الناس صن ررإذا وقال• 

يراجعواحش عنهم يرفّه فلم بلاء بمم الألأ أنزل اذلع؛ ميل ل الجهاد يتركوا 
دينهم'اأآ،•

وفيهاه لقي اه، مسل ل أثر له وليس ه؛ا، اهله لقي ررمن ت عنه ماجه ابن وذكر 
نلمة.م.

أيوبأبو وفر [ ١٩٥]١^٠: ه الملكة إل بابارت؛آؤن قموأ ولأ ؤ تعاك؛ وقال 
الجهاد«ر؛ا.بترك التهلكة: إك باليد #الإلقاء الأنصاري 
ادٍوفااظلال نحت، الجنة أبواب هو#إن عنه وصح 
اس®مسل فهول العليا هي اليع كالمة لتكون قاتل ُُس ه عنه وصح 

٠٠٠

(٢٤١٨والدارس)رنم < ١٧٧٢١رنم اعرى>ه/حأ j والمبملي ( ٢٥ ٠٣داود)رقم أم ايرجه )١( 
ردمحد بن يمد < ٢٨٧ردنم الشاسمن ند مدق ( ٧٧٤٧يلم  ١٧٩/٨الكر)ف، واتجراف 

.١(  ٣٧/ ١ القاري)٤ عمدة ق انمتي وصعنه ( ٩٨الجهاد)رنم ق عاصم أبي وابن < ١٤٣٤
٤١٤قمدْ)أ/والريئاق ( ٢٨٨وأخمد)( ١٣٥٨٣رقم ٣٤٢اعير)آا/الطرايق أ-محرجه )٢( 

الخيرتلخيص ل حجر ابن الخاظ ونال ١( ٠  ١٨٧ رقم  ٤٣٤اكب)U/ ل واليهقي ١(  ٤٢٢رنم 
وعدا١(: ٦ الرايث)؛/ ضب ق الزيلعي تال بينما إسنادء، فاعل ونشه القطان، ابن صححه : ١( ٩ )م 

(.٣١٨الأوطار)ه/نيل وانظر• ثقات، ورجاله صحيح حدث 
أبيوابن < ١٦٦٦)رنم والترذى < ٢٧٦٣ماجه)رنم وابن ( ٢٤٢• ينم  ٨٩٨)الخاكم أخرجه )٣( 

غريب.حديث \ذلمر0ذي,' وتال ( ٤ ٢ )رقم الجهاد ق عاصم 
٢< ٩٧٢والترذي)رقم ٢( ٥ ١ ٢ داود)رقم وأم ١( ١ ٠  ٢٨رقم ١  ٩٨اعرى)٦; ل الشانئ أخرجه )٤< 

غريب.صحح حن حدسا عل.ا ااترمدىت ونال ( ٤٠٦رقم•١٧٦/٤الكبير)ل واتجراق 
(٩٩)،■/٣٣، ١( ٠ )1ا٠ ^ ٧١يتح وانظر: < ١٧٤٢)رقم وسالم ( ٢٩٦٦)رقم الممحارى أخرجه )ه( 

<.٤٦-٤٥/١٢وشرحالووى)
الووىوشرح ( ١١)ا/الباري فح وانظر: ( ١٩٠٤)رقم وسلم ( ١٢٣)رقم اللخاري أخرجه )٦( 



|ج^|_محمحز 
زءونكز■محيموأ ولا آاتدى آتتيمرمن ث هرن س، ات٠،وأ^-لج ؤؤ 
ننمو؛اِاوقفديه سوامهِء اوبه-ءأذى كيصا منكم نحلث»جمسكان حى 

لمقنن االتيى استيمرمن قنا الخج إل لعنرة ب1 تمتع قنن امتم قإذا فلي او صدقه 
تكن 1jiJنن ذ'للثا ة ك عفره ظك وحنم 1^1 ونتعة آلخج ايارق قلقي قمبمنام ■محي 

•ه العقاب^؛{ سديد أس ان وآعلنوأ ؤاتقوأTس أئرآُيّ آلنتحد حانيري اهاهُ 
فرضفإن تآحير• غير من الحج إق اهه رسول بائر الحج فرض نزل الما 

عشر.أو تسع سة تآحرإق الج 
ستةنزلت ؤإن — فإنها [ ١ ،"٩ ]القرة: ه ممي ؤأوئم0 آنج وابموأ ؤ تعاق• قوله وأما 

ؤإتماميإتمامه، الأمر فيها ؤإنما الج، قرصيه فيها فليس — الحديبية عام ست، 
الابتداء.وجوب فتفي لا وذلك فيهما، الثرؤع بعد العمرة، 
العاشرة؟أو التاسعة إق فرصه نزول تأحير لكم أين فمن قيل• فإن 

رسولعك نجران وفد تدم وفيه الوفود، عام نزل عمران آل سورة صدر لأن فيل• 
نزلوفيها تع، سنة تبوك عام نزلتا إنما والجزية الجزية، أداء عل وصالحهم ة؛و، العم 

والمامالة.التوحبل إق ودعاهم الكتاب أهل وناظر عمران، آل سورة صدر 
المشركين،من التجارة من نامم ما عك نفوسهم ق وجدوا مكة أهل أن ؤيدلعليه؛ 

هال.هونزول الجزية، ذلك، من تعال العم فآعاصهم [ ٢٨تالتوبةت تحال؛ العم أنزل لما 
البع،موسم ق بغ.لك ه الصدأوق وبعث، تع، سنة ق كان إنما -ها، وال٠نتاداة الأيات 
cمن؛واحد غير قاله ئد ذكرناه الذي وهدا ه، بحل وأردفه  ،iJL3 . أعالم.واهف

الخحدة:ذي ق كلهن عمر، أرع الهجرة مر.بعد ^١ 
الست،،عن المشركون فصده ستر، سنة أولاهن• وهي الحدييية، عمرة الأولن• 

)\(jr^o.داوعاد-بما\

)آ(ماه"ازادالماد-يا.



الممسيرعلن المير الصوء ١؟=^=^. 
=الأه؛إ=========د^===^=^

إحرامهم،من وحلوا رءوسهم، هووأصحابه وحلق بالحدسة، صد حسثا اول،ن فنحر 
المدينة.إل عامه من ورج^ 

إكمال(بعد حرج ثم تلأيا، بيا فاقام مكة يحل المقبل، العام ق القضية عمرة ااثانيةت 
عمرةأم الماصي، العام ق عنها صد الش للعمرة قضاء كانت، هل واحتلم، عمرته. 

أحمد:الإمام عن روايتان( وجما للعلماء، قولين عك متأنقة؟ 
حنيفة.أبى وهومذهب أنياقفاء. إحداهما؛ 
مالك.وهوقول، بهفاء، ليمتا والثانية: 

ناحالأمم وهذا القفاء، عمرة سمست، بأنيا احتجوا قفاء كاست( قالوا: والذين 
منأنه لا عليها، مكة أهل قاض لأنه المقاصاة، من عنها القضاء آحرون،: قال، للحكم. 

الست،عن صدوا والذين قالوا: القضية، عمرة سميت( ولهذا قالوا: قضاء، يقضى قض 

لآقضاء كانت، ولو القضية، عمرة ق معه يكونوا إ كلهم وهؤلاء وأربعمائة، ألما كانوا 
بالقضاء.معه كان( من يامر لر ه الله رسول( لأن( أصح؛ القول( وهذ.ا أحد، منهم يتخلف، 

التيللعمرة قضاء لكوما هو هل القضاء: بعمرة انمرة هذْ تسمية ق واحتلم( 
تقدما.قولين عك المقاضاة؟ أومن عتها، صدوا 

هذهذكن ٢ قال،: عمر ابن عن أبيه، عن نافع، بن اهئ عبد حدثني الواقيتم(؛ قال، 
حاصرهمالذي هر الق يعتمروا أي( لمين المعك مرحنا كال( ولكن قضاء، العمرة 

المشركون(ttفيه 

أقوال،:أربعة عك ذللئ، j( الفقهاء واحتلم، 
الرواياتإحدمح، وهدا والقضاء، الهدى يلزمه الحمرة: عن أحصر من أن( أحدها: 

عنه.أشهرها بل أمد، عن 

الماد-^٢.)؛(؛'؛'أزاد 
(.١٧٧الأوطار)ه/ ونل ١( ١ ٢ ١/ • ر القارتم، وعمدة ١( ٢ )؛/ الارتم^ فح انقلي: )٢( 



قم_^^=_^ءاجا=
مذهبه،ظاهر ق ومالك الثافعي، قول وهو الهدي، وعليه عليه، قضاء لا والئاق; 

عنأحد.طالب أبي ورواية 
حنيفة.أبي وهونول عليه. هدي ولا القضاء، يلزمه والثالنات 
أحمد.عن الروايات، ى وهواحو هدي، ولا عليه قفاء لا والرابع: 

الهدينحروا وأصحابه هو، التي بأن احتج والهدى؛ القفاء عليه أوجب فمن 
يضلولا فيها، بالثرؤع تلزم والعمرة قالوا: قابل. من قضوا ثم صدوا، حين 

تمامها.قبل التحلل لأجل الهدي ونحر بفعلها، إلا الوجوب 
منأسثسار مما حمرتم ا فإن ؤ تعاق: لقوله الهدي، يوجب الأية وظاهر قالوا: 

[.١٩٦ألد.ىهلاوقرة: 
أحداولا يالقفاء، معه أحصروا الدين الني.، يأمر إ قالوا: يوحهما؛ لر ومن 

منوأمر رءوسهم، يحلقوا أن أمرهم بل الهدي؛ نحرهم عك الحل وقفا ولا متهم، 
هديه.ينحر أو هدى معه كان 

منآنتيمر فما دإِن ؤ بقوله: احج القضاء؛ دون الهدي أوجب، ومن 
أتد.ىهلاوقرة:آآا[ا

جازأحمر فإذا بالشرؤع، تلزم العمرة بان احج الهدي؛ دون القضاء أوجتا ومن 
يوجماولا السابق، بالوجوب ما أتن الحمر زال فإذا الإحصار، لعير تاحيرها له 

سيئا.الإمكان وفت، ق فحلها وبين أولا، بما الإحرام بين التحلل تخلل 
هوالهدي جعل لأنه القضاء؛ دون الهدي ويوجب، القول، هدا يرد القرآن وظاهر 

أعلم.والعم منه. به يكتفي أنه عق فدل المحمر، عك ما حمح 
منه،الحل فجاز التسكين، أحد لأنه الصحيح؛ وهو كيلك. الأمر أن أحدهما: 

فإذالها، ونتا الزمان وحمع تقونج، لا العمرة لأن كالعمرة، حمره وقتؤ هديه ونحر 
أول،فواته يحسن الدي فالحج فواتها، حشية غير من هديها ونحر منها الحل جار 



الممسيرعلن اتئشئ الصوء 

الحر.يوم إق الهدى ينحر ولا يحل لا إنه حشل: رواية ل أحد قال وقد 
لرالمكان؛ محل عن عجز فإذا مكان، ومحل زمان محل للهدي أن هدات ووجه 

الزماق•محاله ق ُالواحب، الإتيان من لتمكنه الزمان؛ محل عنه يمط 

ئموأولا ؤ تعاقت لقوله النحر؛ يوم قبل التحلل له يجوز لا القول هدا وعق 
[.١٩٦; ٥٠٢٧١]ه محاهُ يتاخأتيي زءونكزحى 

الجمهور،قول وهدا يتحلل، ياليمرة الحصر أن عفير دليل وحاله، ه نحره وق 
صحتهتبعد وهدا القوت، يخاف لا لأنه يتحلل؛ لا المعتمر أن ت مالك عن روى وقد 
محرمينكلهم وأصحابه ه، الض وكان الحديبية. ق نزلت، إنما الأية لأن ماللثإ؛ عن 

العلمأهل من أحد فيه لايثك مما وهدا وحلواكلهم، يعمرة، 
يتحرالحصر أن عك دليل — بالاتفاق الحل من وهي — بالحديبية ه ذبحه وق 

وأحمد.الجمهور قول وهدا حرم، أو حل من أحصر حسثا هديه 
ستل،كرهادليلا، عثرة لبضعة قارئا كان فانه حجته، مع فرما الش عموته اكالثةت 

اس.ثاء إن قريب، عن 

منفاعتمر ماكة، إق رجع ثم حنين، إك حرج لما الجعرانة، من عمرته الرابعة! 
داحلأإJها.الجعرانة 

قكلهن عمر، أربع .  ٢٥١رسول ®اعتمر قال! ماللث، بن أنس عن الصحيحين ففي 
ذيق - الحديبية أوزمن - الحدسية من عمرة حجته مع كانت، التي إلا - القعدة ذي 

غنائمم قحيث، الجعرانة، من وعمرة القعدة؛ ذي ق المقبل العام من وعمرة القعاوة، 
،١أ ا( حجته مع وعمرة القحدة، ذي ق حنين 

(.١٧٣المش)م)١(انظر: 
•^١.الماد زاد  ٣٨٥)٢( 
وشرح( I'X-l•١ )r/ ازري ضح وانظر: ( ١٢٥٣)رنم لم وم( ١٧٨٠)رنم الخاوي أحرجه )٣( 

(.rro-rn/Aالووي)



ساسل=^|_
j(ه اس رسول ®اعتمر قالت عازب بن الراء عن الصحيحض ل ما هذا ينانص ولر 

ولاتمت. التي المستقلة المقرئة العمر أراد لأنه ،، ءل مرتين يحج أن قبل القعدة ذي 
وحيلعنها، صد ت الحدسة وعمرة متقالة، تكن لر القران عمرة فإن اثنتان، أمما ليب 

عمرةعمرت أرع ه، الّمحا ُاعتمر عباس• ابن قال ولذللتا إتمامها، وبين بينه 
ذكره، ل حجته(( مع والرالعة1 الجعرانة، من والثالثة قابل، من القضاء وعمرة الحديبية، 

أحمد.الإمام 
قولوبين حجته(( ح المح، إلا القعدة، ذي ق ؤرامن أنس• حديث بين تناثضس ولا 
عمرةمبدأ لأن ا؛ القعدة((ر ذي ق إلا . اليه رسول يعتمر ®لر هماس• وابن عائشة 
فعائثةالج، انقضاء مع الحجة، ذي ق كانت ومايتها القعدة، ذي ق كان القران 

انقضائها.عن أحبر وأنس ابتدائها، عن أحبرا هماس وابن 
منهفوهم رحب(( ق إحواهن أربعا، اعتمر ه الني ®إن عمر• بن اممع تمد قول وأما 

رسولاعتمر ما الرحمن، همد أيا اممع ®يرحم — همه ذلك، بلغها لما —• عائشة قالت، ه، 
٠٢((١ قهل رجب ق اعتمر وما وهوثاهد. إلا قهل- عمرة ه اهلع 

قعمرة ق اثيع. رسول ْع ®حرجت، قالت! عائثة عن الدارقهلني، رواه ما وأما 
وصمتا.أفهلرمحنؤ وأمي، بأبي فقلتات وأتممت،، وقهر وصمتا، فافهلر رمفان، 

)،ا/ااا-هاا(،القاوي ة عمل. وانظرت ١(  ١٧٨ )رنم البخاري أخرجه )١( 
(.٣٢١)ا/احد )؟(أحرجه 
اكارى)*ا/ْاا(.مهأا(وأظر:مابرى لم)رقم م)٣(أخرجه 

(:ساإطدمه1ينأيي٢٠١)أ(أ-مجهابزاجه)رفمأا'هآ(وئلاووصرىفيباحازس)م/
منوغيره البخاري ورواه وغيرهما، الشيخان رواْ عائثة حديث من شاهد وله صعيف وهو ليفيي 

ابنالحافظ إستاده وصحع اليراء، حديث من والترمذي أنس حديث مجن داود وأبو عمر ابن حديث 
(.٥٣٢ ره/ المعود عون صاحب وكن،ا ( ٦٠٠الباري)م/ فتح j، حجر 

القاريوعمدة ٦( ٠ ١ n/ ازري نتح واننلر: ١( ٢  ٥٥)رقم لم وم( ١٧٧٦)رنم اليخاري أحرجه )٥( 
٢(.٩ ٠ -  ٢٢٨٩; والتمهتد)٢ ١( ١ ١ - ١ ١ ٠ / ١ )٠ 



الممسيرض المنير الصوء ،؟==- 
=س\==============^=ض

اهرسول فإن غالط؛ الحديث فهدا ءاJثةاا يا أحسنت فقال! وأتممت،؟ وقصرت 
اهيرحم نقول! ونحن والزمان، العدد مضبولأ وعمره قط، رمضان ق يعتمر لر ^ق، 

قط.رمضان ق اس. رسول اعتمر ما المؤمنين، أم 
إن— ومحيا شوال* ق اعتمر ه الني ®أن عائثة عن مننه، ق أبوداود روى وقد 

ليق أحرم إنما ولكن موال، ق حؤج حيث الجعرانة، عمرة ق .فلعله محفوظا كان 
القعدة.

اليوم،الناس ص كير يفعل كما مكة، س خارجا واحدة عمرة عمره ل يكن وم ا ١
مكة.داحلآإق كلها عمره كانت، ؤإنما 

مكةس حارحا اعتمر أنه عنه! ينقل لر منة، عثرة ثلاث بمكة الوحي يعد أقام وقد 
أصلا.فيتاإلثإاJدة 

كانس عمرة لا مكة، إق الداخل عمرة وشرعها؛ اهرازأ. رسول فعالها المب فالعمرة 
ليعتمر.الحل إق فيخرج :يا 

معه؛كان من سائر يئن من وحل.ها، عائشة إلا قهل أحد عهده عل هذا يفعل ولر 

ابنالحافظ وتال ( ٠٢ ١٢رنم ١  n٤٢/ الكرى ق والمهقي ( ٣٩رنم  ١٨٨٨الدارممي)أحرجه )١( 
بنالرحن همد عن زمر بن العلاء تلريق من الدارممي أحرحه الحدين، ٦(:  ٠٣)٢!الفتح ل جمم 

إنهالمم[: ابن ليس. الهدى صاحس، وقال حن، إنادْ إن وتال: همها، أبته عن يزيد بن الأسود 
لنولها أن عك حماله ليمكن حجرء• ابن الحافظ ]١^، قلتؤ: رمضان، ل يعتمر لر قو المر لأن غلط، 

لقو الني واعتمر رعضان، ل كان فاته مكة، فتح ممر المراد ؤيكون حرجت،، بقولهات متعلق رمضان 
قالمياركفوري وفال ( ١ ١ ٦ / ١ ٠ ) القاري عمدة واتظرت القعدة، ذي ق لكن الجعرانة، من المنة تللث، 

عيدابن فال بينما إصتاده. الدارفطتي حنن ؤإن للاحتجاج مالح لا (؛ ٨٥)v/ الأحوذي تحفة 
رمجضاني عمرة ق وةولهت منكر، حديث، هدا ؛(a/y i)التعليق أحاديث، تحقيق تنقح ق الهادي 
٢(. ٤٨)T/ الأدحنار ونيل ١( ٩ ١ )T/ الراية ضب وانفلرت قط. رمضان ق يعتمر ب الص ني فإن باطل، 

مجنالشيخين شرط عك بإسناد داود أبي منن وق )•ا/\اا(ت القاري عمدة ق المني الدين بدر تال )٢، 
(.٦٣٢ / ره المعبود عون وانظرت موطئه، ق ماللث، أحرحه شوال، ق اعتمر ه أنه عائشة حديث، 

.٠^١ المعاد )م("1مزاد 



وصارتالعمرة، عل الحج فأدحلتا فأمرها فحانحت، بالعمرة؛ أهلت قد كانت لأنها 
حجتهاعن وغ فد والمروة الصفا وبين باليت ٠^١٠٠١ أن وأحبرهات ئارنة، 

كنفإنهن متقالين، وعمرة بحج صواحباتها ير-ح أن ها نفل فوجدت وء٠رتاااا 
أنأخاها قامر حجتها، صمن ل بعمرة هي وترجع تقرن• ولر يحفن وإ متمتعات، 

لقلبهالتطييبا التنعيم، من يعمرها 
تقريرمزيد وسياق معه كان ممن أحد ولا الحجة، تللث، ق التنعيم من هو يحتمر ولر 

تعاق.اهلع ثاء إن قريب. عن وبط لهدا 

وصلفإنه الأوق؛ المرة سوى مرات، خمس الهجرة يعد مكة هو اه رسول لحل 
فأحرمقبله، لا الميمات من منهن أرع ق أحرم إليها، الدخول عن وصد الحديبية إق 

الحليفة.لي من الحديبية *همام 
خرج.ثم ثلائا -ها وأقام عمرته، فقضن الثانية، المرة دخلها ثم 
إحرام.بغير رمضان ق الفتح عام الثالثة المرة ق دخلها نم 
ليلا،الحمرة هد0 ق ودخالها الجعرانة، من بعمرة دخلها ثم حنين، إق منها حرج ثم 

ؤإنمااليوم؛ مكة أهل يفعل كما ليعتمر، الجعرانة إق مكة من يخرج فلم ليلا، دحرج 
الجحرانة،إق فوره من ليلأرُ؛ع عمرته قفن ولما مكة، إق دخوله حال ل منها أحرم 
الملريق،جامع حتن سرقا، بطن من حرج الثمي وزالتا أصح فلما بما، مايتح 
الاس.من كثير عل الحمرة هد<ه خفيت، ولهدا 

فإنهمالمشركين، لهدى مخالفة الحج، أسهر ل كانت، كلها عمره أن I والمقصود 
عكدليل وهذا الفجور، أمجر من هي ييقولوزت الحج، أسهر محا الحمرة يكرهون كانوا 

شالث،.بلا رجبا ل منه أفضل الحج؛ أسهر ل الاعتمار أن 
أمرأنه عنه؛ صح فقل نفلر، فموصع رمضان؛ ق الاعتمار وبين بينه المفاصلة وأما 

(.١٢٣٩; عمدةالقاري)؛ وانظر: ( ١١٢ ١ س)رقا ( ٢٩٨٤اوخاري)رفم أ-محرجه )١( 



الممسيرض النشز الصوء ه=تمح 
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رمضانق اعموة أن وأخبرهاI رمضان، نعتمرل أن - معه الحج لماقاما- معقل أم 
}حجة((ل تعدل 

يكنلر ولكن ، ٤٣١وأنفل الزمان، أفضل رمضان عمرة ي اجتممع فقد وأيمان 
أشهرق العمرة فكاك بما، وأحقها الأوقاُتؤ، أوق إلا عمره ق . لمه ليختار اس 

العبادةحذه تعال اهف خصها قد الأشهر وهال0 أشهرْ، ق الحج ونؤع نفلير الحج 
القعدة؛وذو الحج، أشهر بما؛ الأزمنة فأول أصغر، حج والعمرة لها، وقتا وجعلها 

إليه.فليرشي علم قفل عنتدْ كان فمن فيه، اقم نتخير مما وهدا أوسطها، 
منهوأهم يما العبادات؛ من رمضان ق شثغل كان ه اهلع رسول إن يقالت وتد 
أشهرإل العمرة فأخر العمرة، وبين العبادات تاللث، بين الجمع ي٠كتته يكن وإ العمرة، 

بأمتته،الرحة مجن ذلك، ترك ق ما »ع رمضان، ق العيادات تللث، عك ه نفالمج،ووفر 
الجمععليها يثق وكان ذللث،، إل الأمة لبادرن رمضان؛ ق لواعتتمر فإنه حم، والرأفة 

عكحرصا العبادة؛ هده ق بالنيلر التقوس أكثر تمح لا والصوم،وريما العمرة بين 
كانوقد الحج، أشهر إل فأخرها الثقة، فتحصل رمضان، وصوم العمرة تحصيل 

عليهم.الشقة خثية — يعمله أن ومحويحم، — العمل من كثيرا يترلث 
أكونأن أخاف ®إق قال؛ ذلاك<، ق عائشة له قالت، حزيتا، حرج الكعبة لحل ولما 

أنفخافا للحجاج، زمزم سقاة *ع يستقي يتزل أن وهم ، أمس* علن سقمت، قد 
أعلم.واقله ا. يعدْر مقايتتهم عك أهلها يغلتا 

(n-i-n'T/r)نح!□ري ا-هآا(واظرإ )رنم (^ ١٨٦٣، ١٧٨٢)رقم الخاري >ا(بي 
النووي)ه/آ(.وشرح 

قحجر ابن الحاظ نقل ( ٨٤٠٩رنم ٢ ٠ ٥ )a/ الأوط ق والطراز ( ٢٠٢٩أبوداود)رنم أخرجه )٢، 
الزرتاقشرح وانفلر؛ الءديث>.  ١٧والحاكم خزيمة وابن الترمذي صحح ( ٤٦٦)"آ/الغح 
 (.٤٧٢)٨

السبود)0/ا،أ"ا(.عون )ما(اننلر؛ 



مح=^=
أنولع:ثلاثة الرأس وحل ،••• ر

وقربة.سك أحدها؛ 
وشرك.بدعة والئانر! 

وداوء.حاجة واكالث! 

أوالعمرة.المج، المكينI أحل، ق الحل ءالأولت 
الأحياءلثيوحهم المريدون يحالقها كما مٍحاته، اهيه لغير الرأس حلق والثاف• 
أنبمنزلة وهذا لفلان، حلقته وأنت لفلان، رأسي حلقت أنا أحدهم• نقول والموئ، 

تمامس كان ولهذا وذل؛ وهمودية، حضؤع، الرأس؛ حلق فإن لفلان، مجل«تا يقول• 
محنالنواصي وصع فإنه به، إلا يتم لا أركانه• من ركن الناقص عند إنه حص الحج؛ 

العبودية.أنولع ١^ وهوس وتلءللألعزته، لعظمته، حضوعا رتيا؛ يدي 
وأءلالقوهّرأسه، حلقوا وعتقهت متهم الأسير إذلال رأت إذا العرب كانت، ولهذا 

والدعة،الشرك عل مثيختهم أساس الل"ي للربويية، والمزاحمون الضلال سيؤخ فجاء 
المجودنيتوا كما لهم، رذوسهم حلق لهم فزينوا لهم، يتمدوا أن لمريديهم فشرعوا 

إناهف، ولعمر الشيح، يدي بين الرأس وصع هو وقالوا• اسمه، يغتر وسموه لهم، 
لهم،ويتوبوا لهم، ينذروا أن لهم ونيتوا بحانه، يديه ين الرأس ءووصع ه؛ الجود 
اهو.دون س وآلهة أربابا هواتخاذهم وهل«ا يأّماتهم، ؤيحلفوا 

للثاي'مدوأيمول ثم وآئثوْ يؤتيهآسآلكثثن،لآلخكم لبشنجان ما'ةن ؤ تعاك؛ قال 
 ،iشونآمحن،ونامحزودزنونبزدوزآس عبادا

مباسمسإد1يمنم1نون
[.A'-vaسران: و|ء(ه]آل 

؛العالماءوالمتثيهون الشيؤخ تقاسمها وقد الصلاة، عبودية العبودية! وأسرف 

)ا(!آأ!ازاداوعاد-بم"ا.



الممسيرعالير اشر الصوء ه=ءَ 
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يالعلماءالمتشبهون وأحد وهوالجود. فيها، ما أشرف منها الشيوخ فاحد والجابرة• 
الجبابرةوأحذ سواء. ^ المصل يري كما له، رم بعصا بعضهم لقي فإذا الركؤع، منها 
•جلوس وهم لهم؛ عبودية رءوسهم والمنيعك الأحرار فتقوم القيام منها 

صريحةمخالفة فتعاطيها التفصيل، عق الثلاثة الأمور هدْ عن اس. رسول تهن وقد 
علوأنكر ،١  ١٠١لأحدسجد أن لأحد ينبغي *لا وقال• اهلع، لغير الجود عن فنهن له، 

بالضرورة.ديته من معلوم هذ>ا وتحريم ررمن® وقال؛ ، لهر سجد لما حبل بن معاذ 
فإذاالعبودية. أنولع أبخ من وهو ورسوله، س مراغمة اس لغير جوزه من وتجويز 

ياقيل؛ أته صح وقد اقم، لغير المودية جوز فقل للبشر؛ النؤع هدا المشرك هن>ا جوز 
قال؛ويقبله؟ أيلتتزمه قيل؛ ءالأ®، قال؛ له؟ أينحنتي أحاْ، يلقن الرجل ه؛ اس رسول 

اانمم«مبقال؛ أيصافحه؟ قيل؛ »لأ«، 
نجدا^وادحلوأ ؤ تعاق؛ قوله ومنه سجود. التحية عند فالانحناء وأيقات 

القيامعن النهي عنه وصح الجباه، عل الدحول يمكن فلا منحتين،وإلأ أي؛ [. ٥٨
*إداوأمرهم الصلاة ق ذلك من مغ حنن بعصا، بعضها الأعاجم تعفلم كما وهوجالس، 

وهورأسه عل يقوموا لتلا لهم؛ عذر لا أصحاء وهم حلوناء يصلوا أن حالنا؛ صل 
سبحانه؟لغيرْ وعبودية تعفليما، القيام؛ كان فكيماإذا قيامهم_، أن هع جالس، 

وأثركن،سبحانه، اهلع عبودية أسقهلن، الضالة؛ الجاهلة النفوس أن والمقصود؛ 
ققيامها يديه بين وقامتا له، وركعت، اهلع؛، لغير فسجدتا الخالق؛ من تعظمه من فيها 

اّماصلبن الضر إسادْ j وتأل،( ٤٥٣ رقم  ٧٢٧المال)٢; محاب ف الدنيا ايي ابن اعرجه )١( 
أبيمن'زنق مالتا - ابن صححه -بمد متابع وله الصحيح، رجال رجاله وبقية بالقوكا، وهوليس الجل 
المن•درجة إك به يرم به عمُ بن محمل- عن أسامة 
(.٤٩٢/٢(وام٦ضبراينهم)٤١٧١رiم٤٧٩/٩سيحه))آ(أخرجه 

(٠٥؛/ )١ اياري فح وانظر: الر٠اjى وينه )م/ا/ا،ا( وأحد ( ٢٧٢٨اكر،الك،)يقم أخرجه )٣( 
الأحوذى>يما'أ؛(.وتحفة 

٢(.١ أ-ا<  ١٦)م/ ١( _)؛/U• صدة وانظر: ٤( ١ ٤ ام)ر؛م وم( ٧٣٤البخاري)رنم أخرجه )٤( 



—=^=)ج(=ع=
وطاقتلغيره، وذبحت لغيره، وحلمت، لغيره، ونذرت اس، بغير وحلمتا الصلاة، 

أشد،بل الخالق؛ يعفلم كما والطاعة، والرجاء والخوف وعظمته؛الحس، بيته، بغير 
لدعوةالمضادون هم وهزلأم العالمين، برب، المخلوقين من تعيده مى ومولت، 
آلهتهمهع المار ل وهم يقولون، الذين وهم يعدلون. بربمم الذين وهم الرسل، 

[٩٨٠٩٧]\ك)و\ء: ه يزب،آقذيإن سويكم مبءتني.إد صلننؤ ثض محا إن ثاممي ؤ يختصموزت 
سئونآشأذادانيوهأمم،آشؤثآلثا-يسصت ؤ فيهم: تال الذين وهم 

يشركأن يغفر لا واس الشرك. من كله وهذا [ ١٦٥]ابقره س حبا اسئ. ءامغوأ ؤآثدين 
فيه،الكلام قصدنا مما أهم ولعله الرأس، حلق ل هديه ق معترض فصل فهذا به، 

اعلم.واس 
شعره!جعل وكيفية وتركه، الرأس، حلق ل ق اه رسول دى هل 

■جق إلا رأسه حالق أنه عنه يحففل. إ بل لثف؛ نغير ي رأمه حلق هديه. يكن لر 
عمرة.أو 

ورحصة.ويدعي، وشركي، شرعي، أهسامت أربعة الرأس وحلق 
يحلقونءإتء-م للشيوخ الرأس حلمح، والثركي والعمرة، الحج ق الحلق فالشرهم،• 

جنسس وهدا فلأن، للشح رأسك احلق ويةولون1 للشخ، المريدين رءوس 
ميلة.عبودية الرأس حلق فإن له، الجود 

ويميه1له، الجود عك عاكثا المريد فترى الوثنية، المشيحة يعمل متهم وكثير 
وعكوحده، س إلا لأحد تكون أن تجغي لا والتوبة له، التوبة وعل، وأء"با، رأس، وصع 
علمرا إذا العرب، وكانت، وحده؛ س إلا تصلح لا عبودية الرأس وحلهم، له الرأس حلهم، 

وضعالمسكؤ؛ تمام س كان ولهدا له، ؤإذلألأ عبودية وأطالقوه نواصيه جزوا الأسير؛ 
لإذلاله.المنيح باسم الحلف عل ؤيربونه وحصوصاوذلا، عبودية ه المواصي 

)ا('0؟أحكام-بمآ.



الممسيرعان المشر الصوء 

لغيرنذر من نكيم، ٢ أشركءل فقد اه بغير حلف *من قال! أنه هؤ، عنه صح وند 
\ه\

قشرطا يجعلونه والفقراء، المطوعة من كئير كحلق فهو؛ البدعي الحلق وأما 
وغيرهم.والقضاة والفقهاء الجند من الثعور أهل عن يه يتميزون ونيا الفقر 

التحليق**مجاهم قال؛ أنه الخوارج ق ه الض عن صح وتد 
رأسهُكثفا فأمر مساتل عن ماله ونال عل بن لصبغ ه الخطاب بن عمر وقال 

ا.الخوارج*أ من تكون أن حنن عيناك فيه الذي لأخذت محلوها ®لورأيتك وقال؛ 
فيحرمالمرأة فأما ونحوه. القريب بموت المصائب عند الحالق اليدءة1 حلق ومن 

والثاةة١والصالقة الحالقة من ه اهف رسول برئ وند ذللث،، عليها 
بالويلصوما ترغ الي والصالقة المصيية، عند شعرها تحلق الش فالحالقة 

قسءحة؛دعة فحالقه الرحل وأما ثياثيا، تثق التي والثاقة ونحوه، والثور 
اهلعورسوله.يكرهها 

منرأسه: j أوأذى أوقمل، لوجع، فهوكالحلق، والرحمة: الحاجة حلق وأما 
به.بأس لا فهذا ونحوها، يثور 

جوانيه،ؤيترك ومطه يحلق أن أشدها مجرابا: فهو يعفه وترك يعفه حلق وأما 
صكثير يفعل كما ومطه ؤييع جوانبه يحلق أن ؤيليه النصارى، شمامسة تفعل كما 

موحره.ؤيترك رأسه مقدم يحلق أن ؤيليه الناس، وأمماط القلة 

وأبوداود١(  ١٧٧الوارد)رقم غه*اأ(وفي رقم •٢ ا/ا<بما-• صحتحه)٠ ق حيان ابن احرجه )١( 
قحوانظر: ومحح<. ( ٤٥رنم )\ا0^ والحاكم رحت ( ١٥٣٠)رقم والترض ( ٣١r٥١)رقم 

ابرى)-ا/ا-اه()اا/امه(.
المياري)رقمأا-هي(واظر:فحابرى)ي\>وج4 

اسي)ا/ها"()ا/\>(.)٣(انظر: 
-مانفيصب)يممأأرنمآهام(.ابن )أ(أخر-بم 



—=^^==رج=ص
أنحومضها قو اص، رمول عنه من الذي المنع ق داخلة الثلاثة الصور وهذه 

عينيه؛تؤذى صغيرة لاستخراج أو برأسه لضرر ذلك إق الحاجة دعت فإن يعفس؛ من 
بعضه.حلق جاز 

و٠الاحميعه، أوحلق الحاجة به ندغ ما عل يقتصر أن الحالت هن.، ق والأوق هذا 
نظر.فيه 

ولامنون ومثاولأ صدرضّد^مح ؤآلخجأشهرثعلوف 
تأ{ولومحون ■هقزأم مإث ثثرودوأ آس من تسلوا وما آلحغ 

مثأهصتم. دإذآ رتءئاإج من محة ئتثعوأ أن ■جناح عتفم لص إ)ت،؛ آ'لأتب 
منيًيئر ؤزن غوسقب وآذًئئوهىا آلنثنرآلخزاك عد آس ءاذءئثوأ 

آسزن آس؟ وآتثنفزوأ اماصآلاس حيث من افءضوأ ثم وح يزآثنيإ يتلوث 

الظاهرالزاد فذكر [، ١  ٩٧ه حيزآلرادآلمموى فإن وئزودوأ ؤ اقوله 
وبلاغتهوفصاحته ألفاظه نية إق المضافة الباطة، القرآن نية من هذا الباطن، والزاد 

يثطنوأ لا ، iJjواوس؛ا يعرئ ولا  ١٦قؤغ؛؛الا لك إن ؤ ت لائم تعاك قوله ومنه الظاهرة. 
وبينوالظمأ، الجؤع دون والعري المع محن فقابل ١[  ١١٩- ١٨تطبم: ه يشش ولا 

جؤعوالعري وذلة، الاطن عري الجؤع فإن والجؤع، الظمأ دون والصحن الظمأ 
حروالظمأ وظاهر0، باطنه وجؤع وظاهرء، باطنه ذل نفي بين فقابل وذلة، النلاهر 

بينهما.فقابل الفناهر، حر والصحن الباطن، 

)•\اح-0صوشمحاص م رام: ٢(  ١٢• )وقروطم ( ١٥٩٢ )رقم المخاري أخرجه )١( 
•؛-؛•؛(.الروي)(؛/•

المميز.)أ(؛هآروءة 



الممسرء1ن النشر الصوء رأ=^=م 

بانالحاج أمر [، ١٩٧،; yUi]ه ألتقوى حير^اراد يرؤنح وئزودوأ ؤ تعاق• نوله 
القوى،وهو الآحرة، ممر زاد عك نبههم ثم زاد، بغير سافروا ولا لفرهم، يتزودوا 

تعالاه إق المسافر ، iU_،إياه، يبلغه يزاد إلا مقصده إق السافر يصل لا أنه فكما 
الزادين•محن فجمع التقوى، من بزاد إلا يصل لا الاحرق؛ والدار 

ؤتاسؤردثا سو،'0كم يو'رى لماسا عوؤز اتزلئا قد ءادم محنبى ؤ تعاق• نوله ومنه 
[.٢٦ذ;لك-صهتالأءراف: الئق>ى 

الفلاهرزينة بالتقوى، القلب وزينة باللباس، البدن زينة الزينتين• ين فجمع 
والبامحلن.الظاهر وكمال والبامحلن، 

عتهفض [ ١٢٣]طه: ه يئس ولا نغبمث قلا هداى اتغ ممر؛ا ؤ تعال• قوله ومنه 
والروحالبدن ءاJاب هو الذي والثقاء والروح، القلب عياب هو الذي الضلال، 

والفلاح.بالهدى والبدن القاو_ا فهومنعم أيقا، 
حبهأق لها اللائمات، النسوة أرته لما الةء؛ء؛؛ يوصم، عن العزيز امرأة قول ومنه 

عنز'ؤدد4ُ ولمن. ؤ قالت،ت نم الفلاهر٠ حماله فارتس ه فيه لمسي آلذى د'لمكن قؤ 
بجهّالفاحثرمن بعفته، الباؤلن حماله عن فاحبرُتا [ ٣٢تيوسم،ت ه قانتعصم ثميه-، 
..ظاهره. حمال وأرتس باطته، 

أفلاالأعمال، أفضل الجهاد نرى فهالت،: عنها اهف رصي عائثة M وسألته ، ١
أحمدوزاد اليخاري، ذكره آ ٌبردرا'ل ج وأجله الجهاد أفصل رالكن قال؛ نجاهل•؟ 

هوجهاداءر؛،.®لكن 

)ا(خهإءاثت-بما.

جأ.ءلأم ١٢٩٩)٢(
؛١٣٤القاري)ا/ وصدق ( ٣٨٢الارى)م نتح وانفلر: ١(  ١٨٦ ، ١  ٥٢• الخاري)رنم أ-؛محه )٣( 

(.٧١/٦أ•صر))؛(أحرجه 



،أحمد ذكره رمضان١١ ز ®عمرة فقال! معك، حجه يعدل ما امرآة! جو وسألته 
الصحح.ق وأصله 

أبوفقال بكرا، معقل لأبي محإن حجة عيب إن اس رسول يا ت فماك معقل أم وسألته. 
١١٥٥١سيل ل فإنه عاليه، فكج ®أعتلها ، ٠٧٥١سيل ق جعلته قد صدمت،، معمل! 

عملمن فهل وسقمت،، ّنى ت  jSقد امرأة إق اس رسول يا ت فقالت، البكر فأعه؛لاها 
أبوداود.ذكره ، حجت^ عن نحزئ رمضان j ®عمرة فقال: حجي؟ من عني يجزئ 

للثهليس يقولون؛ الناس وكان الوجه، هده ق أكرى إق فقال: رجل ه وماله 
انجناح عيكب ليس ؤ الأية؛ هذه نزك حنن يجبه فلم اهفهق رسول فسكت حج، 

وقال:عليه، وقرأها اهف رسول إليه فأرمل [، ١٩٨]١^٥; ه )؛بمقم' ، jAقصلأ ثتتغوأ 
أبوداود.،ذكره ■^١١^ ®للت، 

®السعث،قال: الحاج؟ ما فقيل: وال؛غا' ررالعج قال: أفضل؟ الحج أتم، ه' وسئل 
الشافعي.ذكره والرحالة١^٤، ®الراد قال: الميل؟ ما قال: الممل١١ 

خزبمةوابن ( ١٧٧٩يقم والحاكم)ا/خها• ٤(  ٩٨رنم ٥ ١ -٤ ٥  ١١)\ا"UI_I  jالضياء احرجه )١( 
jوالطراق ( ١١٦٩٩رنم  ١٦٤)٦; j قي ٠Jوا( ١٩٩٠داود)رقم وابر ( T-'UUرقم ٣٦١>أ/ 

(.١١r٩١١>٢رقم٧/١١٢الكير)
أحمووروا، ( ٣٩٠لراة)Y/ ا محب j الزيلمي ونأل ( ٣٧٥ا(واحاو)٦;  ٩٨٨ابوداود)رقم احرجه )٢( 

رجلافيه فإن نظر، وفيه ملم، شرط عد صحيح وتاوت المستدرك، ق الحاكم طريقه وس نيم مل 
ب)0ا\مصععون وانظر: ضسمينمهاجرذكالمب، -جهولا، 

١(١ ٤ ٤ ٠ رنم  ١١٢ )آ/ ( ٤٨٤ ٠ رقم  ٣٣٣الكرى)أ/ق والمهقي ( ١٧٣٣داود)رقم أبو احرحم )٣( 
المعيود)ه/خ*ا-ا**ا(.عون وانظرت وصح،حه. ( ١٦٤٧رقم ٦ ١ ٨ / والحاكم)١ 

jدالمهقي  ٢٢٨٩٦ردنم ماجه وابن ١(، الأم)أ/آا ول ١( ٩• نيم)ص م3، الثاض أ>-بم )٤( 
٢١٧/٢(واثمبج)١r٩٩٨والرuلى)رقمالك؛رى)؛/'ممرقم-مأ؛م()ه/خهرقمماهخم( 

كتيرابن نمير وانفلرت ( ١٧٤١رقم ١ ١ ٨ / y الترغيب) ق ماجه ابن إمناد المنذري وحن ( ١٠رقم 
(٣٨٧-٣٨٦/١.)



الممسيرض اشئ الصزئ ^^؛ ٩١
=اسا===^ت=======^==خ

ئال٢ أفضلءل فهو تعمر وأن *لا، : _lJمي؟ أواجة العمرة، عن قو وسل 
•صعحمح الرمذيء 
I،jl_هي؟ أواجثة العمرة عن أحبرف العم رمحول يا أعرابيا أن أحمد• وعند 

لكم«أآ،.حير تعتمروا وأن »لأ، 
ركوبيستهليع لا كسر شخ وهو الإسلام أدركه أبي إن ،^ _lJقورجل وسأله 

قال!نعم. تال: ولدْ؟« أكبر ارأنت قال؛ عنه؟ أفأحج علنا، مكتوب والحج الرحل، 
قال:نعم، قال: ءنه؟اا محزئ ذاالث، كان عنه فقضيته دين أب؛اكا علن كان لو راأرأست، 

،ذكرهأحمد.ارفحج 
القياس،وفق عل الفخ أن التزمنا فإنا يصدئه، نحن اللي فهو المفصل: اوأما 

الالتزام.بمدا الرم من فلابد 
منأفضل فهو — التحلل تخلله ؤإن — التمتع بأن جوابه: الأول فالوجه ^١: وعك 

أصحابهولأمره به، بالإحرام معه هال"ى لا من ق اض، لأمر فته' حل لا الذي الإفراد 
كتابق عليه المنصرصن النسك ولأنه به، أحرم كان أنه ولتمنيه إليه، البح بفخ 

قولين،عك غيره ق واحتلفوا استحبابه، عل بل حوازْ، عل أحمعت الأمة ولأن العق، 
منولأنه فتوقفوا، بالحج الإحرام بحد إليه بالمخ أمرهم حين غضب هو، الّك، فإن 

معالعالمين وأفضل القرون، حير حجة من أفضل قْل حجة يكون أن قهلعا المحال 

وعمدة( ٥٩٧)م/الباري فح وانظرت صحح، حن حدث ط! وةالات ( ٩٣١ررهمم الترمحدي أحرجه )0 
(.٥٨٢)م/ الأحوذي وذ ( ١ ٠  ٨/١)• القاري 

وانظر:(. ١٩٣٨رقم  ٤٤٣وأبوبمك)٣;( ٢٢٣رنم  ٢٨٥والدارثظتي)أ/( ٣١٦احمد)r/أحرجه )٢( 
(.٣٦٢سنرداود)ه/أيا(وشرحهمرقابي)أ/ابن افه؛د)«أ/أا(وحاشة 

وق( ٣٦١٨رنم  ٣٢٤اعري)أ/ ق والننماتي ( ٣١٩رنم  ٣٠٢المختارة)٩;ق الماء أخرجه )٣( 
(٦٣٢رقم ٢ حميدومدبن ( ٢٦٨١ رقم  ١٨٦- ١٨٠وأبربمك)٢ا/ ( ٢٦٣٨الصغرى)رقم 

(.١٣٢التمهيد)و/وانظر: 
ؤالمعاد-^١ )؛(ا0؛زاد 



أنالمحال نمن الهدي، ماق من إلا متعة يجعلوها ُأن كلهم أمرمحم وقد قإلإ، نيهم 
ص؛حاتهاهلع احتار0 كما الهدي، وماق قرن من حج إلا منه أفضل الحج هدا غير يكون 
منأفضل جمح فأي التمع، لأصحابه واحتار لبيه، العم اختاره الذي هو فهذا لبيه، 

ض؟
المرجؤح.الفضول إق الفاصل المسك من يقلهم أن الحال! من ولأته 

عقالتاء من أفضل المسك هذا فرححان موضعها، هذا ليس كثيرة، أخر ولوجوه 
الثاق.الوجه يطلان حذا تين وند بالفسخ، يفوته الذي الإحرام 
وجوه.من باطل فكلام مجبوربالهدي، نسك إنه نولكم! وأما 

شكرانوهودم اكسلث،، تمام وهومن مقصودة، عبادة الممع ق الهدي أن أحدها! 
فاكالث،اليوم، هذا عبادة تمام من وهو للقيم، الأضحية بمنزلة وهو جبران، دم لا 

ذللث،ق العق إق تقريب، ما فإنه الأصحية، عك المشتمل العد بمنزلة الدم عك المشتمل 
مائل.دم إراقة بمثل اليوم 

أيمثل! ه الّك، *أن المحييق يكر أى حديثا من وء؛رْ الترمذي روى وند 
دمإراقة والغ• بالتلية، الصوُت، رغ والج• داللج'ُ ارادج فقال• أقفل؟ الأعمال 

•الهدي 
الفضيلة؟هذه يحصل أن الفرد يمكن قيل! فإن 

قاستحباحا تقدير وعك والخمتع، القارن حق ق حاءمحت، إنما مشروعيتها نيل؛ 
والقارن؟انممع هدي Jواا٣إ من ثواحا فأين حقه! 

أنهه الّ؛ي، ص ثنتا وقد منه، الأكل جاز لما جران دم لوكان أنه الثاف• الوجه 
لحمها،مجن فأكل قدر، ق فجحال!!إ ببضعة، بدنه كل من ®أمر فإنه هديه، من أكل 

رقم ٤٢)ه/ الكبرى j قي ٠Jوا( ٢٩٢٤)رقم ص وابن ( ١٦٥٥رنم  ٠٦٢ )ا/ الحاكم احرحه 
jدالمهئي ١<  ١٧يتم ١ )ا/ا>• وأبوبمك < ١٧٩٧)رقم وِ ( ٨٢٧رنم واكرذي ، ٨٧٩٨
(.١٧١القاري)\اصدة وانظر: ( ٠٧٣٢ رقم  ٤٧٣الإيمان)م/ شم، 



الممسرعلن الير الصوء 
=اكظ=د^=^===^====^==ذ

منبينة كل من أكل فإنه بينة، مع عليه الواجب كان ؤإن مرقها، من ومرب 
بقسمة.يتمن لر فيها والواجب المائة، 

عنهن،ذبحه الذي الهدى من نساءه اطعم ®أنه ت الصحيحين ق ثت فد فإنه وأيصا 
عنأهدى »أنه عاتئة عن الصحيحين j فثبت أحمد، الإمام به احتج >،تتاُت،« وكن 

عنهن®ذبحه الذي الهدي من إليهن أرمل ثم ساته، 
واْلعنوأآلبآيسمما ت\5وو\ ؤ الهدي من بمتن يذبح فيما قال ه اس فإن وأيما، 

فإنبه، يخصى ب إن قهلعا، والقران التمتع هدي يتناول وهذا [ ٢٨لالحجت ألمقيري 
منالني،.، أعلم~أمر هاهنا~واس ومن والقران، المتعة هدي ذبح هناك المثرؤع 
 ^LJهديه.حميع به ليعم بالأكل، ربه لأمر امتثالا قدر، ل فجعلت، ببضعة، كل؛

إلاعليه الإقدام يجوز فلا الأصل؛ ق محفلور الجبران سبب أن الثالثات الوجه 
عندإيجاب أمر إما به! مأمور والتمتع محفلور، فعل أو واجب، رك إما فإنه لعذر، 

رجبرازت دم دمه فلوكان الأكثرين، عند استحباب أوأمر وغيره، عباس كابن طاتفة، 
وهذالث،، ندم أنه وعلم جبران، دم إنه قولهم! فبْلل عذر، بغير ميثه عل الإقدام يجز 

استمرارق لما الإحرام، أثناء ق التحلل بسببه لهم وأباح عباده، عك به الألأ ومع 
عكالمسح وبمنزلة السمر، ق والفهلر القصر بمنزلة فهو المشقة، من عليهم الإحرام 
أنيجب، تعاق واس وهذا، هذا فحل أصحابه وهدي ه الني، هدي من وكان الخفين، 

ومهلهعليه يسره بما العبد لأحذ فمحبته معميته، نوس أن يكره كما برحمه يوحل. 
عنبدلأ كان ؤإن — والهدي منه، ومنعه عليه، حرمه ما لارتكابه منه كراهته مثل له، 

بحجيأق أن من الحج أمهر ق قدم لمن أفضل فهو - السفرين أحل ؛سقوط. ترفهه 
وكالتيممبدلأ، جعلها من عند كالجمعة واجتا، يكون قد والبدل عقيبه، ؤيعتمر مفرد، 

واجبايكون قل. الثاول كان فإذا وهوياول، عليه واجب، فإنه الماء، امتحمال عن للعاجز 

)"ا/هْه(وشرحهموى)ح/آها\و\وي نح وانظرت ١( ٢ ١ ٨ )رقم لم ماخرجه )١( 
)رنمه«7ا(وطم)رنمالآا(.الخاوي >آ(اخر-بم 



ء=_^^=__اج=
واحدةعبادة الجمح يكون أن يمغ لا اكحلل وتخلل بالجواز، أوق متحتا فكونه 

رميوكذلك الأول، التحالل بعد إلا يفعل ولا بالاتفاق، ركن فإنه الإفاصة، كطواف، 
لياليه،ق الفهلر يتخلله رمضان وصوم التام، الحل يعد يفعل وهو منن، أيام الجمار 

واحدةبنية يجزئ إنه وغيرءت ماللتؤ قال ولهذا واحدة، عبادة يكون أن ذللث، يمع ولا 
أعلم.واقم واحدة، عبادة لأنه كله، للشهر 

ثمبامتحثابه، أفتاهم ثم العمرة، إل الحج فخهم بجواز أصحابه وأفتن. 
بوجوبهالقول أن به اهف ندين الذي وهو بعده، شيء ينخه ولر حتما، بفعله أفتاهم 
منه.بالمغ القول من وأصح أقوى 

كانومن بعمرة، فليهل أهدئ بكن لر ررمن قال• أنه فيها شك لا صحة عنه صح وقد 
الحجبين فرن أنه عنه صح فإنه هو فعله ما وأما عموة®. مع بمج فليهل ى أهل• 

ففعلأصحابه، من نقنا عشر ستة عنه رواه وجها، وعشرين بقعة من والعمرة 
وهذاالهدي، يسق لر من التمتع إق بفسخه وأمر الهدى، ساق من بفعله وأمر القران، 

التوفيق.وباه عين، رأي كانه وقوله فعله من 
عنالزهري، حديثإ من صحيحه، ق لم مروى ما يي-ا إيضاحا ذللث، ؤيوصح 

أزلفلم فحضستإ، الودلع حجة ق ه اتمحم رسول مع ررحرجنا قاوت،ت عنها، عروة، 
أنقضأن ه.' اهللأ رسول فأمرق بعمرة، إلا أهل ولر عرفة، يوم كان حتن حانقا 
قضيتإذا حتن ذللثؤ، ففعلته قالتإت الحمرة، وأترلث بالحج، وأهل وأمتشط رأسي، 
التعيم،من أعتمر أن وأمرق كر، أبي بن الرحمن صد اهM رسول معي يعن، حجي 
،.منها«لأحل ولر الحج أدركني التي عمرق مكان 

ح؛.٣^٣ )ا(*؟• 
)آ(أآ'مازاداوعادحا.

الممود_ ( ٢٩٦القاري)r/ ءسوة وانظر: ( ١١٢ ١ و—لم)رقم ( ٣١٩الخاري)رنم أخرجه )٣( 
(.٢٣)ه/•



الثمسرعلن المثير الصوء 

بقيتوأما عمرما، من أحلت تكن لر أما والصراحة; الصحن غاية ق حديث فهذا 
اقلعرسول نول وذلك نمها، عن حبرها فهدا الح^، عليها أدخلت حتئ حا؛ محرمة 
التوفيق•وباقم الأحر• يوافق منهما م هلها، 
إلاحزاء له ليس المرور والخع بيتها، لط كفارة العمرة إلن ررالعمرة توله وق 
لوإذ ذك؛ عك ونبيه الذكرار، ق والعمرة الحج بين التفريق عك دلل ا الخة*أ 

يفرق.ولر بيتهما وي لمرة؛ إلا السنة ق تفعل لا كالحج العمرة كانت 
مرة«.شهر كل ز ))اعتمر قال: أنه ه عل عن الشافعي: وروى 
لقال قال: جعفر، أيي عن ناجية، أبي بن سويد عن إسرائتل، عن وي' وروى 

بنسفيان عن متصور: بن سعيد وذكر ، مرار'؛"أ- أؤلقت إن الشهر- ق رااعت٠ر عرٍ،• 
إلحرج رأسه: فجمم بمكة كان إذا كان أنسا ا)أن أنس: ولد يعفى عن حض، أبي 

.٢٩فامحمر((الخعيم 
وغيره،رمضان ق مكة من الاتحمار ق كلام المكيين وبين بيني يدور وكان ، ١

تعدلرمضان ق ))عمرة قو: قوله فيدكرون منها، أفضل العلواف كثرة لهم: فأقول 
اليالحمرة الشؤع: صاحب، مراد يكون أن محال ذللث،: أثناء ق لهم فقلح، حجة((، 
مقامةمدة هو يفعلها لا ثم حجة، تعدل وأما الحل، أدئن إق مكة من إليها يخرج 
الأمةأحرص كانوا أمم ،ع أصحابه، من أحد ولا ولا؛عد0، الفخ قبل لا أصلا، بمكة 

يرغبونذللث، ثم«ع به، العمل عل وأقدرهم هؤ، الرسول بمراد وأعلمهم المحير، عك 
حجةثلاثين رمضان ق أحدهم يحج أن يقدر العغليم؟ والأجر اليسير الممل هذا عن 

النوويوشرح ( n٥٩٨/ابرى نتح واظر: <  ١٣٤٩)رقم لم وم( ١٧٧٣)رقم المخارى أحرجه )١( 
التادى)'ا/خ"ا(.(وء٠دة ١١٧/٩)

(.١  ٢٧)آ/ الحجة ق الثساق المحن بن محملؤ )؟(أحرجه 
(١٣٥الأم)آ/ وق ١(  ١٣ئو،)ص ق والشام ( ٨٥١٢رنم  ٤٣٤ اعري)أ/ ق ^ أخرجه )٣( 

(.١٢٧٢٧رتم١٢٩/٣واينأبيسة)
ج٢.المن ماJب ٢٨٨)٤(



—=رج=
والثواب؛الفضل ^١ عنهم أنتم وتخممون واحدة، بحجة منها يأق لا ثم أكثر، أو 

ؤإنماعقل، مكة له من يظته لا ما هذا أكثر؟ أو حجة متون لأحدكم يحمل حتن 
أنثتواالتي وهي وأصحابه، هو فعلها التي المعتادة، العمرة عك ه الني كلام حرج 
ولرحجة® تعدل رمضان ق )اعجرة لهات وقال معقل، أم أمر وءإا أوطانمم، من لها المر 

رمضانق عمرة فإن الاعتمار، من فأكثروا الحل ألتن إل احرجوا ت مكة لأهل يقل 
التوفيق.وباهلاه منهم• أحد هادا ضم ولا حجة، تعدل 

وكانأهاله، صعقة الاليالة نالك ندم ه اهلع رسول ررأن الصحيحين! ل ست، ••• 
ءندْ؛اءه نحبس ،أنه ونت،؛ سوية،، قدم *أته ونت؛ ، ندمء فيمن عباس ابن 

منإدا فهي محفوظا، كان فإن مسالم. يه انفرد حبيبة أم وحديث، دفعن؛دفعه* حنن 
ررأنعباس! ابن عن أحمد، الإمام رواه بما تصنعون فما قيل؛ فإن قدمها. التي الصعقة 

الفجرا؛مع الجمرة فرموا النحر، يوم منن إق أهله مع به يعن، ه الني 
*آنوصححه! والترمذي أحمد الإمام أيقا رواْ الذي الأحر حديثه عليه نقدم قيل! 

أحمدولفظ الشمس،، تطني حتن الجمرة ترموا ررلأ ونالت أهله، صعقة قدم ه الني 
فجعلجع• ح لنا حمرامتا عل المهللتج، عبد بني اأغياّمة ه! اهللأ رسول قدمتا فيه! 

أصحلأنه ٤ الثمسء ت3لالح حتن الجمرة ترموا لا بني، ُأى لنقول• أفخاذنا يلطح 
يذكرمحفوظ وهو الشمس، طلؤع قبل الجمرة رمي عن ه المبي من وفيه! منه، 

الورىوشرح ( 0YU/Y)•اص نح وانظر: ( ١٢٩٣)رنم لم وم( ١٦٧٨)رنم المخاري احرن )٢( 
(.١٢٢٢رلم•٤٣/•١١والدراففي١هم)( ٣٢•

،٢٣٤واحد)؛/ ( ٨٩٣)رنم واكرض ( ٣٠٢٥)رقم ئج،< وابن ( ١٩٤٠)رقم داود أم أحرجه )٤( 
قوالمهقي ( ٣٨٦٩رنم  ١٨١)٩; صحتحه j جان وابن ( ٢٧٦٧)رقم والطالى ( ٣٤٣، ٣١١

حنحديث، اكر.ا.ى: وقال ( ١٢٦٩٩رقم  ٧٩١١٦)الكير j والطراز ( ١٣٢)ه/الكرى 
يملكاالطرق، وءا-ْ نال؛ نم حن••• حدينا وهو (; ٥٢٨)م اكع ق حجر ابن ونال صحح، 

جان•وابن الترمذكا صححه نم ومن بعصا، بعضها 



الئنءمحضامحاأ=م 
=ائ؛ا=^^^^^===========ذ

الفجر.•ع رموها أتهم ت فيه الأحرإنما والحديث فيه، القصة 
يرموالا أن الصبيان أمر فإنه الأحاديث هدم ين تعارض لا أنه فإذا املنات ثم 

النساءمن فدمه من أما الرمي، تقديم ق لهم عدر لا فإنه الشمس، حى الجمرة 
وهذاوحهلمهم، الناس مزاحة ص عليهن والخوف للعير، الشمس محللؤع مل فرمين 
يثقكير أو يمرضر، لالعنار الشمس، محللؤع فيل الرمي جواز السنة؛ عليه دلت، الذي 

ذلك*.له يجوز فلا الصحيح؛ القادر وأما لأحله، الناس مزاحمة معه 
مارام،:ثلاثة المسالة وو 

وأمل..الشافص كقول، والعاجز. للقادر معللما الليل نصم، يعد الجواز أحدها! 
حنيفة.أيي كقول، الفجر، ؤللؤع بعد إلا يجوز لا الئال' 

^لشمس،كمولاحماءةسأهلاسومؤ
وليسالليل. نصف لا القمر، غييوبة يمد هوالتعجيل إنما السنة؛ عليه دلت والدي 

واهيأعلم.دليل، بالصف حده س مع 
الحر،يوم ؤإقامة، بأذان - فهلعا فبله لا - الونت، أول ق صلاها الفجر ٠^ ،فلما 

مشرك.اهورسوله يراءْ الأذان وهويوم الأكر، الحج وهويوم المد، دهويوم 
والفميع،الدعاء ق وأحن. القبلة فاستقبل الحرام، المشعر عند موهنه أس حس ركب ثم 

عروةماله وهئاللث، الشمس، محللؤع قبل وذللث، أصفرحدا، حس والداكر والتكبيرواكهليل، 
وأتمتراحلى، أكللت، طيء، حل جتمتإس إق اس، يارسول فقال! ال٠لاثم،، مضرس ين 

ارساهه.! رسول فقال لأج؟ من ل فهل، عليه، وقفتا إلا حل من تركتا ما واه شي، 
حجه،تم ليلاأومارأ! ذللثج مل بعرفة وئمؤ وفد ندفع، ووقفامعناحى سهدصلاداهدْ 

صحيح.حسن الرمديتحدسثؤ فال و٠صينتقثه® 

ج؛.مدادج  ١٧٥)؛(
)رقموالترمذي ١(  ٩٥• )رنم وأيوداود ( ٤ ٠ ٤ ٦ ، ٤ ٠ ٤ ٥ رنم  ١٤٣ )V/ اعري j اش الغأحرجه )٢، 

خزيمةوابن ( ٠٣٨٥ رنم ١  ٦١)آ/ صحيحه ق حان وابن (. ١٧• ٠ رنم  ٦٣٤)ا/والحاكم ( ١٨٩



——=^^اج|=
وهومذهبكعرفة، ركن مات والمبيت يمزدكة الوقوف أن إق ذهب من احتج وحذا 

والشعبيالنخعي، إبرامم ذهب ؤإلثه الزمحر• وابن هماس• ابن الصحابة: من اثنين 
بنوداود سلمان، أبي بن وحماد الأوزاعي، مذهب وهو البصري، والحسن وعلممة 

وابنص•' ابن المحميان: واختاره سلام، بن القاسم -مد وأبي الفلاهرى، عل 
هذهإحداها.حجج، ولهمثلاُث، للشافعية. الوجوه وهوأحد خريمة. 

[١١  ٩٨آثئعرآلخزاره عند قادعكروأآس ؤ دعاق1 قوله والثانة1 
يه.المأمور الذكر لهذا البيان مخرج خرج الذي ه اذلع رسول فعل والثالثة: 
بأٌريزتمنلميرْركا واحتج 

منأن يقتضي وهذا الفجر. ؤللؤع إق بعرفة الوقوف وقت، مد المي. أن أحدهما: 
لرركنا؛ بمزدلفة الوقوف ولوكان حجه، صح الفجرايسرزمان؛ طلؤع قل بعرفة وقف 
حجه...يصح 

تلشهودهم الهلاءاات،؛ عس—، استغفارا؛ يكون ما أسد والثمائر العزائم أرباب 
أقدملما الأمر لولا وأنه وىرياىّ، بجلاله يليمح، كما حا ليه القتام وترك فيها، تقصيرهم 

ليده.رصيها ولا العبودية، هل.ه مثل عك أحدهم 
وهوعرفات،، من إفاضتهم عمبا يستغفروه بأن بيته وحجاج وفده تعاق الله أمر وقد 

آلمقعرعد قادطزوأآس عزقثت من قاِذآأةصغر ؤ فقال: وأفضلها، ؤ المواقفأحل 
منئزأفيصوأ أج؛; لمنآثفين سطموإنضئهمسه وآذً=فروْمما الحراك 

وقال[، ١  ٩٩، ١  ٩٨ه رحيروب غفور آس إن وأسثغفروأآس اقاءسآلغاس حسلم، 
[.١٧يالآتحاره]1لتمان: وآلمتثعفرئن ؤ تعال: 

(١٨رقم  ٢٤•  ١٦)والدارظي ( ٩٢٥١رمم ١ )ه/ا-ا' _ ف والمهقي ( ٠٢٨٢ رقم )أ/هه 
الدينيدر وقال صحح، حن حديث هدا الرعدىت وقال ( ٣٧٨رنم ١ ٤ ٩ / ١ )٧ الكبير ق والهليراق 

حيان.وابن حزيمة ابن وصححه الأربعة السن أصحاب رواه ٦(؛ ا/ ٠ ) القارى عمدة ل العيتي 



التمسرهلن انمشئ الصوء ،؟==ثِ 
=الأك؛إ====د=د=^^^==^==^^=؛

•ه اس يستغفرون جلسوا ثم السحر، إق الصلاة مدوا ت الحسن نال 
اراللهم،! JUثم ثلاثا، استغفر الصلاة من منم إذا كان ه الني أن الصحح؛ وق 

والإكرام«لأ/الجلال اذا شاركت الملام، وْتالث، الملام، أنت، 
وقضاءأعبائها، من عاليه بما والقيام الرسالة، أداء بعل بالاستغفار تعاق اس وأمره 

وألمتحJصرآش حا؛ إدا ؤ ت عاليه أنزلت، سورة آحر ق فقال أجله، واقتراب الحج، نرض 
إذةُوأنتعمنهء sltjبجند ميح أمؤا-ة دينآس ؤ، يدحلوث ورأيتآثاس 

انمر[.لمور0 ه ثوما مكان 

فجاجوأن ، متحر كلها متن أن ت وأعلمهم بمتن، بمنحرء ه اليه رسول ونحر 
مننحر حيث، بل بمتن، يخص لا النحر أن عق دلل هذا وق خ ومنحرر طريق( مكة 

١١كالهاموقف، وعرفة هاهئا، رروقفت، قال! بعرفة وقف، لما أنه كما أجزأْ، مكة فجاج 
١١كلهاموقفه ومزدلفة هاهنا، راوقفتج وقال؛ ؛مزدلفة ووقف، 

الوت1ٍفيسوىمسثمههأ(.ابزابي )\(أخرحه 
القاريوصية )\\اس ( ٣٣٦)X/ازري فتح وانفلر: ( ٥٩٢، ٥٩١)رنم ملم أحرجه )٢( 

\(r\l}\

.انماد٢^١ زاد  ٤٨١)٣( 

وسة١(  ٩٦٦ ٩٥)A/ الودي وشرح ( ٥٥٢)٣; ازري لتح وانفلر: ١( ٢ ١ ٨ ملم)رقم أخرجه )٤( 

(٩٢٨٦رنم  ١٢٢>ه/ الكرى ذ واليهقي ٣( •  ٤٨ماجه)رقم وابن ١(  ٩٣٧أبوداود)رقم أخرجه )٥( 
وأحمد( ٥٨٣الممر)رقم ول ( ٣١٨٣رنم  ٠٢٩ الأوسي)م ذ واتجراي ( ١٨٧٩والدارص)رقم 

الزرقايوشرح ( ٤١٨-٤١٧/٢٤)الممهد واننلر: ؛••ا( )رقم حمد بن وعد ( ٣٢٦/٣)
\ض)اا\اه.اومود)ه/مخأ(وذض )آ/آه؛(وشرحسناينماجه)ا/هاآ(وءون 
(.١٩٥/٨)آ(اخرجهمالم)دقمخاآا(وانفلر;ثرحالووي)

ونص( ٤٤٨٨)الزرتاق وشرح ( ٢٧٠)ه/ انمود ص وانفلر: ( ١٩٠٧داود)ينم أبو أخرجه )٧( 
(.٢٤٣/١(،و■فيراينممر)٣١٤/٤اكJير)



;ومحؤر=^ا_
سقلمن  ٤١٠٠٠متن 'الا،  I(ji_الحر؟ من يظله بناء بمتن له ينن أن ه ومثل 

فهوأحقمنها مكان إق مبق من وأن فيها، الملمين اشتراك عك دليل هدا وق ، إليه® 
يدلك.يملكه ولا عنه، يرتحل حنن به، 

آلكممن،معهم ومغدرئن مبفرمحض آمحن دبمث،آس جدة ؤ' اة آلثاس ^^0 
ماتعد من اوتوم آلدئن إلا آحتلم،فهه وما فيه آحتلموأ فيما آلمامي بجن ليحاكم لألحي 

آنحقمن فيه آحثلهوأ لما ءا»سوأ آلذمحت آثث مهدي جاءدهادآتيشت،بمياسهءر 
4•ئ؛ سثمم صرط إك مزنشاء وآثءيهدى بإذذه-ء 

عشرة- الملام عليهما - ونوح آدم بين كان أنه لنا؛ راذكر ةتاد٥ت عن معيدت قال 
افصققبح، ذلك، بعد اختلفوا ثم الحق، من شريعة وعك الهدى، عك كلهم قرون 
بينالاختلاف عند ويعن، الأرض، أهل إق تعاك اس بعثه رسول أول وكان نوحا، 
زالحقاار وترك الناس 

.، ر ا، كلهم الإملأم عل كانوا ه! حدْ و' امة آلغائ كان ررؤ عباس! ابن وقال 
الأية.ق الصحيح هوالقول وهذا 
كفاراراكانوا واحدة، أمة رركانوا عنهما! اهله رصي عباس ابن عن عملية! روى وند 

، ١٨٧واحد)آ"/( ٤٥١٩رنم ١ ٦ )a/ وأبويعق ٥( • )٤/ الآJار معاق ثرح ق الطحاوي أخرجم )١( 
،١٠•٦• واينُاجا<)رتم ( ٢٨٩١رقم  ٢٨٤خزبمة)؛/ وابن ( ٤١٧١ رقم والحاكم)ا/س ٢( • ٦ 

الناريعمدة وانثلرت صحح• حن حديث سا وناوت ( ٨٨١ردنم والترمذي ( ٣٠ما' 
حزيمة.وابن الحاكم وصححه ( ١٧٢)a/الأوطار نيل ق له الترمذي تحسين الثركاق ونقل 

حاتم.أبي وابن همد بن مد إق  ١٢٥٨٣/ ١ المنثور اليد ل البجُلي ءزاْ  ٢٣١
اليوطي(وماْ ٢٦رفم٦•٤٧٣/٤(وأبوخم)١١٨٢•٣رب'٩/١١^م؛ر))((احرحه 

ونال( ٥٨٢انمثور)\/الدر انغلر: صحيح: ند يوالطبراق يعك وأبي حاتم أبي وابن المذر ابن إك 
الصحيح.رحال يعك أبي ورحال "م(; ١ ٨ / المجعع)أ ق الهيثمي 

(١٠ • ٥ الأحوذي)U/ وتحفه ( ٥٨٣/ المنثور)١ والدر ٢( ه ١ / كثير)١ ابن نفير انئلر: ( ٥١



الممسرعإن الئشئ الصزء 
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عليهمانوح معث إق آدم وفاة وقت من الناس لاكان قالا؛ وعء؛لاء، الحسن قول وهدا 
فبثالبهائم، أمثال كفارأكلهم كانوا الكفر، وهي واحدة، ملة عق واحدة، أمه اللام 

والمحض؛٠•نوحا اه 
حلاقه.عته والصحيح عباس، ابن عن وهو٠^٥^ حدا، صعيف، القول وهدا 

حدثناهمام! حل.ثنا فرؤخ! بن ثيبان حي.ثنا زرعة؛ أبو حدثتا حاتمث أبي ابن قال 
كالهم«.الإسلام عك رركانوا قال: عباس ابن عن عن قادة، 

النبييناس فثمث، ررفاحتلفوا كعب،! بن أبى قراءة فان قهلعا، اإصوابا هو وهدا 

رمشرينومندرين«ل 
وحدْامه إلا آئاس  tjSوما'ؤ يونس: سورة ق تعاق قوله القراءة لهذه ؤيشهد 
؛[.١٩تيوست ه قاحثلموأ 

ومؤمنين،كفارا قسمين: موا انقحنتن حم وتلاعي، كادهم العدو أن والمقصود: 
البعث،..؟ؤإنكار الأصنام، يعبادة فكادهم 

وآلثتنسوآلأيربخن دل1ؤ'للين حم س أنهضر مآ ئق بمفقون ماذا نظوئلك نؤ 
■ءبمه4•سمحدإنآش'بب، ثمعلوأ وما وآتنآيل ومحنكى 

لههوأنع ما إل عنه سأله عما المنتفتي حوائج عن يعدل أن للمفتي يجوز 
وفقههالمفتي علم كمال من وذللت، عته، سأل ما بيان ذللث، تضمن إذا سئما ولا منه، 

قللولدينخير من انمتر مآ قل ينفقون ماذا نتثلوس، ؤ تعاق: قال وقو ونصحه، 
4مإي؛رةةة بوث آس حتريإن من يمعلوا وما آلثبيل وآض ومحنكن وآثثس وآزوخ 
(واير:-ضسى٧٣١٥رنم١٢٩٥/٤()١٩٨٤^٣رقإابن )ا(أ-محرجه 

)أ/ا-أا"آ(وتمراينهم)ا/اهآ(.
ج.اه. إليه فلير-ح أواله فمن وأماكنها، أصباثبا الأوثازت عيادة بدء حول، كرامة قرابة احتضرنا ( ٢) 

ج؛.أعلام ١  ٥٨)٣( 



جةالئق؛ة

عته،مالوه مما أهم هو إذ المصرف؛ ود'كر فاجاتيم المتفق عن فسألوه ٢[. ١ ٥ ]١١^٥؛ 
ملآلعمو4ؤ قوله وهو آحر. موصع ق لهم ذكره ْع بالياق، عليه ونبههم 

إحراجه.يضرهم ولا إنفاقه عاليهم سهل وهوما [ ٢١٩لاوقرْ: 
شهل ؤ٠نتظومحض^لآة تعاك: قوله ذك من أن بعضهم ظن وقد 
وأتوأننأرق ذفؤأ1وئ بزظهووها آلثوث ثائوأ 3^ قآنحح بثا-ي 

بعن ذ\ز>أ [ ١٨٩ه دم1حورآن ^؛ ssJbJأس وادموأ أنويهاج ص آلتوث 
لاحد ثم يكمل، حتن التدريج عك النور فه يتزايد يزال لا ثم حفيا الهلال ظهور 

قمصالحهم تمام -با الش الناس مواقتت ظهور من ذك حكمة عن فأجاببمم النقصان، 
الم،عن سألوا قد كانوا ؤإن الج، وهو عبادمم أكبر ومواقيت ومعاشهم أحوالهم 

فقدذك حكمة عن سألوا إنما كانوا ؤإن عته، سألوا مما لهم هوأنفع بما أجيبوا ففد 
يبدوالهلال بال ما قالوات فامم محتمل؛ سؤالهم ولففل عته، سألوا ما عين عن أجيبوا 

النقص؟ق يأحن. ثم يتم حتن الزيادة ق يأحذ ثم يقيما 
٠٠٠

U

لخفمخير وهو سيئا ئكرهوأ ان وعمى لكم وهوَمء آلقثال علهكم كتب ؤ
•إصأآ4 يعلمويك. وانتنلأ يعلم وآس وهوشرلكم سيئا تجوأ ان وعسى 

خثوهو شقا ثكزهوأ ان وعمى لكم ؤهو'في القتال علكم كنن، ؤ تعاق؛ ،قوله 
[.٢١٦]\بفوأ: ه يعلنون^ لا وائز يعلم وآس وهوشرلكم نيئا نجوا ان وعنى لخفم 

هًكثيرا خما فيه آس ؤمحتل ثنا ثمحزهوأ ان يعسى 'غِهتموهن مإن ًؤ ^؛1 وقوله 
'ها[.تاس:

الغضية.القوة هوكمال الذي الجهاد ق الأوق هالأية 
الثبوانية.القوة هوكمال الذي النكاح ق والثانية 

فوائد.)ا(-ه 



امحنءاسرضامح٦ّ=( 
تالأي؛ا=======^======ض

خيرلهالمكروه وهذا منه، ه نفعق خشية الغضبية بموته ءدوْ مواجهة فالعيديكرم 
معاشهق له شر المحيوب وهذا والمتاركة، الوادعة ؤيحب ومعالم، عاشه مق 

لايعرفه،محيركثير إمساكها ق وله أوصافها، من لوصف المرأة يكره وكدللث، ومعالم، 
إمساكهاشركثيرلايعرفه.ق وله أوصافها، من لوصف ؤبممإالمرأة 

مايضرهالعيارعق يجعل أن فلايسغي جهول، ظلوم 'حالمهت يه كماوصفه فالإنسان 
وميه.بآمرْ اقل؛تا اختاره ما ذلك، عك بل.العيار وبغمه، ونفرته وحب ميله ؤينقعه 

عكعليه الأشياء وأصر وياطه، هره ١١٥ربه ءلاءة الإطلاق عك له الأشياء فأنفع 
يجرىما فكل له، مخلصا وعبودسه يaلاءته قام فإذا وباطنه، معصيته؛ئلاهره الإطلاق 

منفيه هو ما فكل وعيرديته طاعته عن تخك ؤإذا له، ■سمت\ يكون يكرهه مما عليه 
له.شر هو محيوب، 

الشالكروهايت، أن بميئا علم وصفاته، أسمائه ق والفقه ربه معرفة له صحت، فمن 
علمهلايحصيها الش والنافع الصالح من صري، فيها ٩، تنزل الش والمحن نصيه، 

..فيمايحب• منها أعثلم فيمايكرم العبد مصلحة بل ولافكرته، 
وهوثؤشيئا ^^١ ان وعنى وموح؛رلخفم سيئا دكرهوأ ان وعنى ؤ تحاك• فوله 

[.٢١٦]1^؛;ه ؤاذت»ولأ يعلم قآس لكم 
فالالمكروه أن علم إذا العيد فإن للعيد، ومصالح وأسرار حكم عادة الأية ذه هق 

حاني،من الضرة توافه أن يأمن لر بالمكروه، يأق ند والمحوبا يأق؛الحأوب«، 
اسفإن بالعوامإ. علمه لعدم المضرة؛ جانب من المرة تأتيه أن ييأس ولي المسرة، 

أمجورآتذللث، له أوجسؤ العبل.، يعله لا ما منها يحلم 
كلهاعوانه لأن الابتداء، ق عليه شق ؤإن الأمر امتثال من له أنم لا أنه منهات 
وأش^.لها محير فهو نفسه كرهته ؤإن وأفراح، ولدامت، ومسرات حيرات 

لأنإليه، ومالت، نفه هويته ؤإن النهى ارتكاب، من عليه أصر شيء لا وكن*للث، 
وشرورومصابه.وأحزان كلهاآلام عوافه 



محمحة

الكثير،والخير العفليمة اللذة من يعقبه لما السير الألر تحمل العقل وحاصة 
يجاوزلا الجاهل فتفلر الهلويل. والشر العفليم الألر من يعقبه لما اليسيرة اللذة واجتناب 
إقغاياتما.المبادئ 

متورمبادئها.وراء من الغايات ينظرإق دانتا الكيس والعاهل 

يلعامالناهي فبري والمذمومة، المحمودة الغايات من التور نالك، وراء ما فيرى 
ؤيرىالم، من فيه ما ماْ ناوله إل لذته دعته فكلما فاتل، مم فيه حالخل فد لذيذ 

عنمذاقه كراهة ماْ وكلما والشفاء، الخافية إل مفض المذاق كريه كدواء الأوامر 
مبادئها،من الغايات به تدرك علم فخل إل يحتاج هوا ولكن بالتناول، نفعه أمره تناوله، 

اليقينفقد فإذا الغاية، عند يؤمل لما الْلريق، مشقة تحمل عك ه نفبه يومحلن صر وقوة 
ءلاو._اق يتحملها مشقة كل عليه هان وصبره، يقينه قوى ؤإذا ذللثإ، عليه تعذر والصبر، 

الدائمة.واللالة الدائم الخير 
الأمور،عوامط يعلم من إق التفويض البد من تقتضي أنها الأية! هد.ْ أسرار ومن 
الخاقبة.حسن من يرجوفيه لما له، ؤيقضيه له يخارْ بْا والرصا 

فلعلعلم، به له ليس ما يسأله ولا عليه، يختار ولا ربه عك يقترح لا أنه ومنها• 
له،الاختيار حن يسأله بل شيئا، ربه عل يختار فلا _ يعلم لا وهو — فيه وهلاكه مضرته 

ذللث،.من له أن^ فلا يختاره، بما يرصيه وأن 
عليهبالقوة له يختاره فيما أماوْ له يختاره يما ورصي ربه إق فوض إذا أنه ومنها؛ 
منوأراه لتفه، الخبد اختيار عرصة هي التي الأفات عنه وصرف، والصبر، والخزيمة 

ه.هولتفيختاره بما يعضه إق ليصل يكن لر ما له اختياره عواما حن 
التقديراتمن قالبه ؤيفيغ الاختيارات، أنولع ل المتعثة الأفكار من يريحه أنه ومنها! 

أخرى.ق ؤينزل عقبة ق منها يصعل. التي والتدبيرات؛ 
وهوالقد.ر أصابه اليع باختيار رصي فلو عليه، قدر عما له خروج فلا هوا ومع 
يهملهلوفإ غير مذموم، وهو القدر عليه جرئ ؤإلأ فيه، يه ملعلوفا مشكور، محمود 
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ه.لتفاختياره مع لأنه فيه، 
بينفيصير به، واللطف عليه العطف، المقدور ق اكتنفه ورصاه، تفويقه صح ومتن 

العبدق اسر نفد إذا قدره. ما عليه يهون ولهلقه يحيره، ما يقيه فعهلفه ولطفه، عهلفه 

بينه نفؤإلقاء الاستسلام من له أنفع فلا رده، ق تحيله نفوذه أسباب أعفلم من كان 
الجيف،.يأكل يرمحن لا السع فإن كالميتة، طريحا الثور؛ يدي 
والحزنشيءمن/'ضعيدط صده 7د//ظمو،ٌ اعوق'. /١ 

معادنهعلامة فهو ببابه؛ وطرحه عليه وحمعه ريه إق والمحن الابتلاء نلك< رده فان 

عوضوقد تقلمر حين عنه فتقلع طالمح، ؤإن لها دوام لا بتراء والنية به، الخير ؤإرادة 
بعدعليه ؤإقباله عنه، ماردا كان أن بعد الدمح إق وهورجوعه وأفضله، عومحى أحل منها 

غيرهأبواب عك ، وللوقوفمعرصا، كان أن بحد بابه عك وانهلراحه عته، نائتا كان أن 
منهاونقرت، طبعه وكرهها ساءته ؤإن النعمة، عين هدا حق ق البلية وكانتا متحرصا، 

هوذلك، ق تعال وقوله سسنا، مثله ما سبتا محبوبيا إل النفوس مكروه كان فربما ه، نف

وهوسيثا تحبوا ان وعمى خيرلهكم وهو سيقا ثمحرهوأ ان وعنى ؤ والعصمةI الشفاء 
[.٢١٦]القرْ: ه وارتئمِلأيعلم ث،رلاكأوآس 

ربهذكر اه وأنالخلق إق ورده عته قلبه شرد بل إليه، البلاء ذللث يرده لر ؤإن 
الشرؤإرادته شقاوته فهوعلامة إليه؛ والرجؤع والتوبة يديه بين والتذلل إليه والضراعة 

وفرحه،ومرحه شهوته وّالهلان طبيعته حكم إق رد١٥ البلاء عنه ^ ٥١إذا فهن.ا به، 
عليهالتحم شكر عن والإعراض والبهلر الأشر بأنولع القدرة عنله طبيعته فجاءت 
وعقوبةعليه وبال هدا ملية الضراء، ق إليه والتفميع ذكره عن أعرهمر كما بالراء، 
التوفيق.و؛اهراة وتكميل. ورحمة له تعلهير الأول، وبلية حقه، ي ونقص 

١^^٠:ا("اآا>.س 



المحوبإل يتمي أن ولأيي لغءرْ ومحبوب لتفه، محبوب قسمان! المحيوب 
لغير0،محبوب فهو الص الحبوب سوى ما وكل- الحال، للتالل لفتا لتفه 

لحيةنح محبته فإنما يحب مما صراه ما وكل اهووحالْ، إلا لتفه يحب شيء وليس 
ومياهنرسبحانه. لحبة تع فإما وأوليائه، وأنبيائه ملائكته كمحبة وتعال، تبارك الرب 

يحيه.ما محبة توجب الحبوب محبة فإن محبته، لوازم من 
يلتطع؛ لا والش الناقة الحبة يين فرقان محل فإنه به، الاعتناء يجب مومع وهذا 

•تصر آد 

منوغنام وريوييته ؤإلهيته ذاته، لوازم من كماله من إلا لذاته يحب لا أنه واعلم 
وكراهتهوبغضه لها، ومجضادته مجحابه لنافاته ويكرْ يبغض فإنما صواه وما ذاته، لوازم 

منكراهة أشد كان لحائه، منافاة أشد كان فما وصعقها! الخنافاة هال0 نوة يحسب 
موافقةيه يوزن عادل ميزان فهال.ا وغيرها، والإرادات والأفعال والأوصاف الأعيان 

ومعاداته.وموالاته ومخالفته الرب 

منفيه أن علمنا يحثه؛ ما ويكرْ تعال الرب يكرهه ما يحب شخئا رأينا فإذا 
ذلك.يحيج معاداته 

أحب،الشيء كان وكلما يكرهه، ما وكرْ الرب يحبه ما يحب الشخص رأينا ؤإذا 
منه؛وأبعد إليه أبغض كان إليه أبغض كان وكلما عنده، وآثر إليه أحب كان الرب إل 

ذللث،.بحج، الرب موالاة من فيه أن علمنا 
موافْةعن عبارة فالولاية غيرك، وق نفلث، ق التمالث، غاية الأصل >رال.ا فتملث، 

ولايياصة.ولاصلاة صوم بكثرة ت، ليوماحطه، محابه الحميدق الول 
وحصوله.بإدراكه الحجج يلتتن.  ١٠أحدهما أيقا! تسمان لغيره والحبوب 

تعال!تال الدواء، كشرب الحبوب، إك لإفضائه يحتمله ولكن به ^ ما واكاق! 

الجوابالكاي. ٢٦١)؛(
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انوعمى وهوحهدلخفم ثءئا محوموأ ان وعنى محم ؤهو"ؤوْ آلقثالث عتطم تب كؤ 
[.٢١٦]lJ^_؛:ه واتنزؤ" يظم ؤآقت وموثرلكم نيئا تحثوأ 

محبوبأعظم إق لإفضائه لهم؛ خر أنه ْع لهم مكروْ القتال أن سبحانه فأخر 
فواتإق لإفضائه لها؛ شر وذلك والرفاهية، والفريغ الراحة تحب والنفوس وأنفعه، 

المحبوب.هذا 

فيرغبالعاجل المكروه وأل؛ فيؤثرها، العاجالة المحبوب لذة إق ينظر لا فالعاقل 
بل، sJlUIأعفلم ؤيفوته الألر غاية عليه يجلب فد بل له، شث\ يكون فد ذللت، فإن عنه؛ 

منقهلعة،كانت ؤإن يحدها اللذة ْن يعقبها لما المكروهة الخثاق يتحملون الدنيا عقلاء 

ومجموبيصوب، إك يوصل ومكروه مكروه، إق يوصل مكروه أربعة: فالأمور 
مكروه.إق يوصل ومحوب محبوب، إك يوصل 

وجهين،س الفعل داعي فته اجتمع قد المحبوب إق الموصل فالمحبوب 
وجهينتمن الترك داعي فيه اجتمع قد مكروه الموصلإك والمكروه 

فالنفسوالامتحان. الأيتلأء معترك وهما الو،اءيان يتجاذ-رما الأحران القسمان بقى 

والقلبوأماهما، أنفعهما ينثران والإيمان والعقل وهوالعاجل، منها جوارأ أةر؛ءما توثر 
وقدرا.شرعا الابتلاء محل وهاهنا مرة هذا ؤإق مرة. هذا وهوإفي الداعيض بين 

لأؤصدضنيلآشؤظرنجه تلودكضآمحآلخراببمال 
ولااعفتزص1كتل وأكتثه آشج حمد أكنن منه اهلإيِء ؤإحزاج آلخزاميِ وألنتجد بهِء 

دييه-،عن مذكم يرثدذ ومن آتظعوا؟ إن دييطم عن نندوكم خى محرالون 
اصح1بألأارواذلبلق والأ،و؛ آليئيا ق اعمثلهمِ حبطت ياولبك هثمث،وهوْقافث 

4•؛ت؛ حثلدورنت> نجها هم 



هم——=^_لج=
شهراعثر سبعة رأس عك رجب ل نخلة إل الأسدى جحش بن ، ٥٥١عبد بعث 

إلفوصلوا بعير. عك يعقبان اثشن كل المهاجرين، رجلامن عثر اثتي j الهجرة، من 
أميرجحش بن اس عبد سمى المرية هذه وق لقريش، عيرا يرصدون نخلة، بطن 

ثميومين، سير حتن فيه ينظر لا أن كاتا،وأمره له كتب ه اهله رسول ولكن المومتين، 
سخلة،تنزل حتن فامض هذا كتابي ق نفلرُتا ررإذا فيه؛ وجد الكتاب فتح فلما فيه يفلر 

وطاعة،سمعا فقالت أحبارهم،،. من لنا وتعلم فريسا، -ها فتربمي والهتائف، مكة بين 
كرهومن فلينهص، المهالة أحب نمن سكرههم، لا وبأنه بدلك أصحابه وأحر 
بنمعد أصل الهلريؤ، أثناء ق لكن فلما نمقواكلهم، فناهفس، أنا وأما ذلتر"أع، الوُتا 

بناس يو وبعد طلبه، ق فتخلفا يعتقبانه، لكنا لهما، بعيرا غزوان بن( وعتبة وقاص أبي، 
فيهاعمروبنوتجارة، نبساوألما تحمل همرلقريشم، به ضرت بنخلة، نزل حمح، جحشم، 

بتيمول كيان بن والحكم المغيرة، بن اه عبد ابنا ونوفل وعثمان الحضرمي 
فإنالحرام المهر رجب من يوم آخر ق نحن ونالوا• المسلمون، فتثاور الغيرة، 
عكاجتمعوا ثم الحرم، لحلوا الليلة تركناهم ؤإن الحرام، المهر انتهكنا قاتلناهم 

وأفلت،والحكم، عثمان وأسروا فقتله، الحضرمي بن عمرو أحدهم فرمئ، ملاقامم، 
كانحمى وهوأول الخمس، ذلك من عزلوا وقد والأمكرين، بالمر قدموا ثم نوفل، 

تعنت،واشتد فعلوه، ما عليهم اهف.ؤ رسول وأنكر الإسلام، ؤ، قتيل وأول لإسلام، اق 
المهرمحمد أحل قد فقالواI مقالأ، وجدوا ئد أمم وزعموا ذللث،، ؤإنكارهم قريشم، 

آكزآنحزاكعن مظوئلئؤ ؤ تعاكت اس أنزل حض، الملمين، عك، ذللئج واشتد الحرام، 
آلْرامبمدإحراجوألمنجد ؤًئمبهث ض،سبيلآش فيهكئأرؤض> قتال، ئك فيه قتال 

الاوقرة:لأ\آآ[. ١٠ؤآوفئثهأثأزسآكل آلدلأ مغهأةئ-س أهله-ء 

المادب.)ا("اا'آزاد 

وتمر( VlA-riV/Y)اتجرتم، تمر وانظر: ( ١٧٧٦٨رقم )\</غه تجرى ا j، المهم، أخرج،" )٢( 
(.٢٧/٢(وسةاكرتم،)٢٥٥-٢٥٤/١ممر)ابن، 



٠؛،

الممسيرعلن الميز الصوء هءءم 
=اكي؛إد======د==^==د==د

منأنتم ارتكيتموه فما — كبيرا كان ؤإن — عليهم أنكرتموْ الذي هذا I سبحانه يقول 
منه،- أهله هم الذين - لمين المؤإحراج بيته، وعن مثيله عن والصد باتئم الكمر 

jقتالهم من اه عد أكبر به؛ منكم حصلت، الش والفتة عليه، أشم الذي والشرك 
الحرام.النهر 

لا'ذكونحق ؤ تعاق: كقوله بالشرك، هنا الفتة فروا لف الوأكثر 
[o^l !٩٣  ،]هٌثرمحآ ثما نا نؤا وآُثب مالوأ إلاان فتنتيم لمِةين دمّ ؤ ت قوله عليه ويدل ١

وأنكروه•منه شرءوا أن إلا أمرهم؛ وآخر وعامته، شركهم مال يكن لر أي: [ ٢٣]١١١^٣ 
به،يفتتن لر من ؤيعاقب عاليه، ؤيقاتل إليه يدعوصاحبه الذي الشرك أنيا وحقيقتها: 

ابنقال [ ١٤لالذاريات; ذوتوأفتاسؤنه ؤ حا: وفتنتهم بالنار عذاحم ومت، لهم يقال ولهذا 
كقوله:أمرها، مصير ومر وغايتها، فتنتكم مائة ذوقوا وحقيقته: رلتكذيبكماا عباس: 

وقيلالنار، عك فتنوا الشرك عك عباده فتنوا وكما [، ٢٤]الزمرت ه ئكسبون ماكّم وقوا ذؤ 
إثآلذنندثوأآلمومتي؛نؤآلنؤ؛ندتلإنزؤ قوله ؤدوموأفقتكزهومنه ؛^ ٠٠١

بالنار.إياهم ؤإحراقهم المؤمنين، بتعذيبهم هاهنا الفتة فسرت ١[، ٠ ]شمو-آ.' ه يتوبوأ 
الفتنةفهذ.ْ ديتهم. عن ليفتتنوهم المؤمنين عذبوا وحقيقته: ذلك، من أعم واللفظ 

المشركين.إق المضافة 

كقوله:إليه، رسوله يضيفها أو ه، نفإل سبحانه اش يضيفها التي الفتنة وأما 
فتنتلئ،ئضلإؤُ هق إن ؤ موّن: وقول [ ٥٣]الأن>ُام; ب؛عهنرلأ نعصيم ًفن'ولئ،سا وؤ 

الامتحانيمعتن وهي بمعننآخر، فتللثج [، ١٥٥]١^١^ ه وياوبىسدشآ، سدتآء غا 
وفتنةلون فهذه والخمائك، بالنعم والشر، بالخير لعباده: اه من والابتلاء والاختبار 
اخر.لون وجاره وولا~ه ماله ق المؤمن وفتنة لون، المشركين 
علأصحاب، بين أوقعها التي كالفتتة - الإسلام أهل بين يوقعها التي والفتنة 
لون- ؤيتهاجروا يتقاتلوا حن الملمين، وبين وصفين، الجمل أهل وبين ومعاؤية، 



القائم،من حير فيها القاعد فتة، ررمتكون فيهات ه الّمح، قال الك، النتّة وهم، آُم، 
اءي«رمالمن خير فتها والءاشي اياشي، من حير فيها دالقاتم 

الفتة.هده هي الهلاJفتينت باعتزال فيها الين. رسول أمر الش الفتنة وأحاديث 
هولاثقتي ل سيقواا ومنهم ؤ آعاقت كقوله المعصية، مرادا-jL الفتة اق وفد 

قل اتدن يقول؛ تنوك، إق ه اهف رسول ندبه لما قيس، بن الجد يقوله [، ٤٩

ف،ؤءلأ تحاك؛ فال ا، ل عنهن أصر لا فإف الأصفر، بني لمات بتعريضي تفتني ولا القعود، 
الأصفر.بات فتة من إليها وفروا الفاق، فتة ي وقعوا أي [ ٤ ٩ نقلواه!١^: آلفتثة 

يبرئو1إ والإنصاف، بالعدل وأعيانه أوليائه بين حكم سبحانه اه أن والقصود! 
أعداؤءعليه ما وأن كبير، أنه أحبر بل الحرام، الشهر ق بالقتال الإثم ارتكاب، من أولياءه 

والعستؤم يالن. أحق فهم الحرام، الشهر 3( القتال مجرد من وأعظم أكبر الشركوي، 
تقصير،نؤغ مقصرين أو ذلك،، قتالهم ق متأولين كانوا وأولياؤه ولاسيما والعقوبة، 

هؤإيثاررسوله مع والهجرة والهلاءات، التوحيد من فعلوه ما جنبا ل لهم اهف يغفره 
فيل:كما فهم اهف، عند ما 

فحثألفا يمحامته حاءت داح——د ذب، بض أتمير ادميؤإذا 
المحاسن؟من واحد ينفح يأت ولر فح، بكل عدوحاء بغيض يقاس فكيفا 

قتيل.وأول الإسلام ق كانتا غنيمة أول قوق كمه حق 
لقريش،عيرا ترصد نخالة إق سرية ومعه جحش، بن ، ٧٥١عيله ه اه، رسول بعثا لما 

(.٢٨٨٦(وسالم)رنم ٣٦• ١ الخاري)رقم >١(احرجه 
(.٣٦٣-هأا(وانمرالخور)أ/ماآ-هاأ(وفراينممر>آ/

المترمالينالكتاب وأحي. عصره، شاعر المصري، نياتة ابن إق بؤ ؤينالكامل، بحر من الست، هن.ا )٣( 
ذكرهوالست، اها. رخمه ^ ٥٧٦٨محسة تول حن. الناصر اللطا)؛، مر صاحب، وكان بالأدب، العلماء 

(.١٤٢الأحرذى)آ/ تحفة ق الماركفوري 
الماد-؛^٣.رأ(ههأزاد 



المحيرض امحر الئوء ا؟===عِ 
ا===^^==^=====^^=^^ختاكية

الحضرمي،بن عمرو فقتلوا يومين. بعد إلا يقرأه لا أن وأمره! مختوما، كتانا وأعطاه 
فعتقهمالحرام، الشهر ق ذلك وكان كيسان، بن والحكم اس، عبد بن عثمان وأمروا 

مظويلث،ؤ اهااثا.! أنزل، حتن والأسيرين، الغنيمة .  ٠٧٥١رسول ووهم، المشركون، 
به،ؤهكهم 1ئي نبجل ض وصد كيير فيه قثالآ ئلآ فيه قتال الحراك آلمحر عن 

اس.رمول فأحد [. ٢١٧]البقرة! ^ أللي أكبمرعد ث اهلهِ، ؤإحزاج أنغزاب وألمتحد 
يعني- صاحبانا يقدم حنن رالأ، فقال! فدانهما، ق قريش إليه وبعثتج والأسيرين، العير 
نقتلتقتلوهما فإن عليهإ، نخشاكم فإنا _ غزوان بن وعتبة وقاص أبي بن سعد 

الغنيمةوفم والحكم، هوبعتمِان اصق رسول فأداهما قدما فلما صاحبيكم،،، 
حلاف،السير ي والعروق، القتيل،، وودي الغنيمة رد ه المي ررأن وهب؛ ابن وذكر 

هنبا١لأ.

فيهاالتاؤيح ذكر كان إن الحرام؛ الشهر ق القتال جواز ففيها؛ القصة هذه فقه ق آ ١
النبيعن يحففل لر إذ محفوؤلؤ؛ غير وهم أنه — أعلم واس — والفلاهر محفوظا، برجسإ 

المشركونعير وقد سرية، فيه ؛عث، ولا فيه، أغار ولا الحرام، الشهر ق غزا أنه ه، 
محمل.اسحل فقالوا. الحصرمى، بن العلاء قصة ق رحيإ أول ق بمالهم لمن الم

دلأقتااآفهفه ولث،ضآنيآلخزامفال ذللث،: ي اهف وأنزل الحرام، الشهر 
أحمعن،ولا إليه، المصير يجم—، بنص ُذ.ا نسخ يثبن، ولر [ ٢١٧]البقرة! الأية. كبجره 
قإذاؤ تعاق؛ بقوله الحرم الأشهر ل القتال تحريم عك استدل وقد نسخه، عق الأمة 

.[ ٥ ]التو;ة! وجدئموهزه حيمث، متلوأأنمقركى يآ ألأئ٦ر^-ثزم أسإح 
فيهااس محير الش الميير أشهر هي هاهنا الحرم الأشهر لأن هدا، ق حجة ولا 

الحجة،دي عامر الأكبر، الج^ يوم أولها؛ وكان فيها، يأمنون الأرصن ق المشركين 

٢(.٥ ٩ / ١ )  OJUllوأحبار ٢( ٥ ٥ ١/ ) كير ابن شر انفلر! ( ١ ) 
-^٢.الماد 



اس7ًًًمحؤالة،او 

موصعها.هدا ليس عديدة لوجوه الأية، ق الصحح هو هدا الأحر، ربح عاشر وآحرها• 
الأرقى.عشب وكيلك المخمصة، عند الشجر ورق أكل جواز وفيها* 
إليه،احتاجوا ، jbظهورهم، نحر عن للغزاة الجنس وأمير الإمام ني جواز دفها؛ 

ماهم.إذا الطاعة عليهم ؤيجب عدوهم، لقاء عند ظهرهم إق يحتاجوا أن حشية 
بدلباب من ٢[  ١٧]\ؤقر0■' ه فيه عنآلشترآلحزامقتال نتظوئلئ، ؤ تعاق! ،قوله 

يقدمونإثبمم قلتم وقد هر؟ القدم فلم فيه، القتال عن و؛، إنما والسؤال الاشتمال.** 
أعي'له وهم أهم بييانه هم ما 

عليهمأءا،اوهم وتشنع الشهر ق القتال وقؤع يعا> إلا منهم يقع لر السؤال ت قيل 
فالسؤالبالقتال، اهتم.امهم فوق بالشهر واهتمامهم اعتناوهم فكان حرمته، وانتهاك 

ذكرنالما مطابقا تقديمه وكان الذكر ي قدم فليلك، الشهر؛ حرمة أجل من وغ إنما 
القاعدة*من 

فقال:بضميره اكتمن وهلا الذلاهر بلفغل القتال ذكر إعادة ق الفائدة فما قيل: فان 
تقول:أن من أوجز كان الدار؟ ق أهو نيد: عن سألته قالت،: إذا وأنت، كبير؟ هو قل 

الدار؟ق أزيد 
فيهالقتال باسم الخبري الحكم تعلق وهي بديعة، نكتة الفلاهر لمقل إعادته ق قيل: 
القتالالحكم؛دلك، احتصاص لتوهم كبير هو وقال: بالمضمرة، أتن ولو عموما، 

حرام.شهر ق وغ قتال كل ق هوعام ؤإنما كيلك،، الأمر وليس عنه، المسئول 
الهلهورررهو فقال: البحر، بماء الوصوء عن سئل وقد قوله. الفائدة هده ونفلير 

يتوهملئلا به توصاوا نعم قوله: عك يقتصر ولر الماء لففل قاعاي ، ميتتها(أالحل ماؤه 

."؛؛—٢ بياع ٤ ٧ ( ١ ) 
ماجهوابن ( ٥٨رنم  ٧٥اعرى)ا/ ق والمالي ( ٦٩)ينم واكر•ذك، ( ٨٣أبوداود)رنم أخرجه )٢( 

(١٢٠، ١١٩)رقم الثلمآن موارد وق ( ١٢٤٣رنم  ٤٩صحيحه)؛/ق حبان وابن ( ٣٨٦)رنم 
(وأحد٤١رقم  ٤٢٢(وزللي)ا/رقم )؛/٤٣والدارهطي ١( )ا/مرقم الكبرى ق واليٍهقي 



الممسيرش اشث الصزئ ا؟==م 
ا==^==========^=^=الأة

نعمقوله: عن فعدل الاحتماص، صروب من لضرب _ JijUUالحكم احتصاص 
هو؟حيث من مائه بنفس والطهورية الحكم تعلق يقتضي عام جواب إق توصاوا 

ببالعك قصره توهم وبطل الأية، بعموم وتحلقه الدوام عك الحكم استمرار فأفاد 
بدع.فاته فتأمله 

فيه،قتال عك واقعا بكبير الخبر فجعل قثالآ ؤ قال: لما الأية ق فكدلك 
ذلك،.يقتضي لا المقمر ولففل العموم، عك به الحكم فيهللق 

الإما آلصلوه واوامو\ بآلكتب ثنت>محتنم وآلذنن ؤ تعاق؛ قوله هذا من وقريب 
الحكملهدا تعليما أحرهم يقل: ول؛ [ ١٧٠]الأعراف: ه وج( آلصلحين احز ثتبمع 

المذكور.، الوصفعك يدل ما الضمير ق وليس مملحين كونر%ا وهو يالوصفا، 
لأيهو هل عنألمحيض ؤنتظوظئ، ؤ تحال: قوله محتئ، ألهلف، وهو منه، وقريس، 

بنفسالاعتزال لحك»ا تعليما فيه يقل: ولم [. ٢٢٢]اJةرة: فيآلمح؛بمبه قاعملواألسنآء 
لأنالحيض؛ يقل: ولر ه لأي هو ئل ؤ تعال: وقال الاعتزال. سبيا هو وانه الحيض 

ذكر0وكان مرارتث،، ثلاث لتكرره اللففل لثقل كرره لو ولأنه الأصل عك جارية الأية 
بكونهالحكه؛ تعليق ليفيي مض>.متا ذكره من أحن بالاعتزال الأمر 3، الفلاهر بلففل 

جهةأنه يعلمون والمخاطون بالواير إخبار فائه ه هولأي قلآ ؤ قوله: بخلاقط حيقا 
يعلم؛الثّرع.إنما فإنه يه، الحكم تعليق بخلافا حيقا، كونه نفس هو أذى كونه 

فتأمله.

وحمثاذيذننإو0 أش نجل 1، وجنهدوأ ؤآلذسهاموأ زآلذث؛امئوأ إؤ 
رجمزرثه؛ه•عمور وآس آدلأ 

الّاريفح واننلر: صحح، حن الترهازي: ونال ٢( ١ ٥ / المجمع)١ ق الهيثمي وحسنه ( ٣٦١)أ/
.( ٨٦/ ١ للم)٣ شرحه ق النووي وصححه ٦( ١ ٩ / و) 



قم——^=—^^=لجا=
الطاعات.نبذه رجاءهم جعل كيف تأمل 

الباغينلأوامره المعطلين اهراو لحقوق المضيعين المفرؤلين إن المغتروزت وقال 
افيه.رحمة يرجون أولثلث محارمه؛ عك المتجربن عباده عك 

اقتضتهاالش يالأمساب الإتيان مع يكون إنما الفلز وحن الرجاء أن المألة ومر 
أنؤيرجوه بربه ظنه يحن ثم ثبا الحبي فياق وكرامته، وثوابه وقدره شرعه ق اهللأ حكمة 

أثرها.ؤيهلل للحبوط يعرضها ما ؤيصر ينفعه، ما إق موصالة يجعلها وأن إليها، يلكله لا 
رحمةوالراجون بالإيمان، إلا والجهاد الهجرة ولا بالهجرة، إلا الجهاد يتم ولا 

لإ\وأثذث إزآلذث؛اثوأ ؤ تعاق: قال الثلاثة، :بيه قاموا الدين هم اه: 
٢[. ١٨القرة؛ ل عموررحيريم ؤآش رحمّثاآلوي اولث؟لثيزحون اتد سبيل وجنهدوأق 

وت:كل ي هجرتان عاليه فمرض أحد، كل عك فرض الإيمان أن وكما 
والرجاء،والخوف والتوكل، والإنابة والإخلاص، بالتوحيد ه اس إل هجرة 
والتوبة.والمحبة 

وحبرهأمره وتقديم بخبره، والتصديق لأمره، والانقياد رمحوله؛التابعة إق وهجرة 
ورسوله،اله إلئ فهجرته ورسوله: اله إلن هجرته كانت، ارفمن وحبره: غيره أمر عك 

،إله٠٠رهاجر ْا إلن فهجرته بمرء.جهات امرأة أد يميها، دنيا إلن هجرته كانتا ومن 
سوب،لا عين، فرض كله فهانا شي3لانه، وجهاد اهف، ذات، ق ه نفجهاد عليه وفرض 

حصلإذا الأمة ببعض فيه يكتفي فقن. والمنافقين: الكفار جهاد وأما أحد، عن أحن. فيه 
الجهاد.مقصود منهم 

الطاقةواستفريغ الجهن. يدل مع يكون الرجاء أن والتمني: الرجاء بين والفرق 

الجوابالكأفي.)ا(ماأ 
زادالمادج_ا.

ا٩ • ٧ وملم)رقم ١( البخاري)رمم أ-؛مجه )٣( 
._Y<\A(i)



الممسيرعلن الميم الصوء ١؟==^. 
إت========د=====^^ق=الأية

والفوز.الظفر بأساب لإتيان اق 
قالإليه، الموصاة الأساب تعطيل ْع ذلك بحصول القس حديث والتمني 

يرجوناوليلق آلثي سبيل ق وخنهدوأ هاحروأ ؤآلدِث آلذيث؛امثوأ إن ؤ تعادت 
هؤلاء.عن إلا الرجاء بساءل سحانه فهلوى [ ٢١٨]البقرة! ي ر-حمتآئي 

أمخهله،ما واتبعوا نواهيه، وارتكبوا أوامره ضيعوا الذين إن المغتروزت وقال 
٠رحمته يرجون أولئك يرخيه، ما وتجنبوا 

منقلبه امتلأ قل. لعبد فالرجاء لهم، والثيهتان النفس غرور من ببيع هذا وليس 
فامتل.وجنته؛ كرامته من تعال اس وءاو0 ما عينيه بين فمثل الآحر؛ واليوم باس الإيمان 
قل.مطلوب إل عنقه بالماد شبيه فهو عليه، وحرصا إليه شوئا ذلك مائلاإل القلب 

وذهابالجنة فوت يخاف الراجي أن الصحيح؛ الرجاء وعلامة عينيه. نصب صار 
..١ لحولها وبين بينه يحول أن يخاف ما بترك منها حظه 

وجاهدوا،وهاجروا آمنوا الذين عن إلا الرجاء طوي سبحانه اهله أن تقدم وقال. 
وباطنهظاهرة وأعمال ذوشب بأنه الإيمان الني. فر دُار 

فقال؛اهله، ذات ق النفس جهاد بأنه والجهاد عنه، اقم تبن ما هجر بأما الهجرة وفر 
.اس؛؛ ذات ق نفه جاهد، من وررالمجاهل. ، ءئهاا س من ما هجر من ارالمهاجر 

منوأحرج وجاهد وهاجر آمن من الرجاء أهل جعل سبحانه اه أن والمقصرد 

)ا(ا'مأالروح.
لاإلهفأمحلهاقول شعبة، وسون أوبضع وبون بقّع *الإيان قال،؛ ق الني عن ه ميرة أبي ض )٢( 

لموم٩( )رقم الخالي أحرجه الإيان" من شعبة والخباء الطريق، من الأذى اماؤلة وأدناها اممه، إلا 
له.واللفئل ( ٣٥)رنم 

(٠ ١١٣ )A/ الأحوذى وتحفة ٨( ١ ا/ )٤ ١( ٥ را،/ القارى عمدة وانثلر: ٢( • ٥ نجدرآ/ أحرجه )٣( 
(٦٣٩الصلاة)رنم قدر سلم ف والروزي ( ٢٣٤الأصول،)أ/ نوادر j اكرطى الخكيم أخرجه )٤( 

فيالخاوة)مهأأ(وانفلر:ذضااقدير)أ/آئ(.



ع—=د^=^_=اجا=
الأمم.مده من سواهم 
أمانيهم،وتلك الرجاء تالب ق أخرجوها المفاليس، أموال رءوس فإما الأماق وأما 

قلبهفهوستعمل لحاما من فاظلم النفس؛ وساوس عليه تزاحمتا قلبا من نمير وص 
والمغفرةالعفو عك وأحالته والمجاة، العاقبة حن مته ذلك فحل وكلما هواما، شق 

ؤيميالمغفرة، تتممه ولا الذjوبا تمره ولا حقه ينتوق لا الكريم وأن والفضل، 
الجاهل،الةالء_ا إق النفس حا تقذف ياطلة وأماق وسراس هو ؤإنما رجاء ذللث، 

سوءا■قزسيعمل، هأولأأء(أضآّقب تمادت قال إليها، فيستريح 
الحقولاية العبد ترل— فإذا [ ١  ٢٣زالنساءت ه >ج.ما ولا ؤليا أللي دون من لهُ ولاغد به-ء 

تركؤإذا نصينا، ولا ولثا اه دون من له يجد ولر ونصرته، ولايته اهف ترك ونصرته 
انتصارهقمار ه نفإل ووكل له، وليين قمارا والشيهلان ه نفتولته ونصرته؛ ولايته 

وبتصرتهوسيهلانه، نفه ولاية اليم بولاية فاستبدل ورسوله، اهله نصرة من بدلأ لها 
الرجاءمقام ق أنا الفسث للث، قالت، فإذا موضعا، للرجاء ييع فلم وهواه، ه نقنمرة 

يعملفالكيس صادقين، كتتم إن برهانكم فهاتوا أمنية هذه ونل• بالبرهان، فهلالثها 
الأماىعل ؤيتكل البر، أعمال يعهلل العاجز والأحمهم، والرجاء، العلمع عل البر أعمال 

أعلم.واليه رجاء. يميها الش 

ثإيمهمآلائامِ، خبمتروتمع فهينآ!قم ئل وآلشر آلمحنر عب نتظوئلث، ٠ ؤ 
آلإيثتلآيز آس يجن كد'للك— ألنمو ئل بمفقون ماذا - ؤنتئلونق اءغبزسفبٌما 

^ثم إصلاح مل ثمظوئلئ،ضآكئ فيآلئ'ثا}ألأح؛ ;ج يتمكنون يشكم 
آسإن ؤلوسآ،آسلأمحتتكم آلمسد يعتم وآس دإحوة5م' ■محالطوهلم ؤرن 

ولومحكؤ م، حض مومته ولأمه يؤسج حى آلمقرفب ثغكحوأ ولا حكبمّ}ث؛: ضر 
ولوأنجف>(مق/اتج من حض قومن قلعتي محومثوا؟ حى ولا أءجستكم 



=اق(ث
ادقنثاكنضاي

ب.ءط.آِ.ِ"ُب.؛  بماسءائنته-، وسمن يإذه وألمثفرة آلجغة إل يدعوأ وآس آلغار إل ندعون أوكلي 
لآينآء قآعرلوأ أدى هو ش آلمجيص ض ؤمظوئلك اذث؟ا يتدكرون لعلهم 

آسإن ص داتحهث ئطهزن ^١ يْلهنن خى ثمربوهن ولأ آلمجيض 
ثئمأن خوتفؤ يائوأ لكم حرت ذسآؤكم أثق؛أ آلمتهنييىن> ؤمحب آلتؤ'لإن 'خب 
•ه ■؛ق'• وبمنرآلنؤبجن> ئلتهوه ثكم ١ وآعلموأ آثم تموأ ؤ! لأنمسكت موأ وقد 

نخج؛ق1لأياآلآ>ة<
توحيده،عك بما نيتيلون لهم■ محنها التي الآيات ق فيتفكرون [ ٢٢-• ٢١٩لاوةرْ: 

وانقضائها،الدنيا ق ؤيتفكرون بالقاته، والعالم رماله، وصدق كماله، وصفات 
انومن،اتنتهث ؤ وقوله• ومرفها، وقائها ودوامها والآحر٥ وآفابما، واضمحلالها 

يلىذ ن إن دوحنه" مودم ببمًفم ؤجعJ، إليها لتنكثوأ أزؤ'جا منأنسكم حلو،لغر 
ونورالقلب بحياة المزيد الصحيح، فالفأكر [، ٢١]الروم: 4 يتمكنون لعور 'لآو؛ت 

بموتمصحوب فكر وأما الجلال، ونعوت الكمال صفات إثبات عك يدل البصيرة؛ 
وتعهليلها.نفيها صاحبه يعطى فإنما البصيرة؛ وعمن القالب 

وشرابممالأيتام طعام عن طعامهم عزلوا اليتيم مال أكل ق التشديد نزل ولما 
ملؤ تحاقت الم فانزل 1ق، الثم لرسول ذاائ، فدكروا شرابمم، من 

بطعامهمطعامهم فخلعلوا [ ٢٢• ]القرة: ه ةإ-حو'ةكلم نحالطوهم ؤإن حض ثب إصلاح 
بشرابم•وشرابمم 

عنودتظوس، ؤ كقوله! وعاللها، مداركها إل فيها سبحانه يرمد القرآن أحكام 
أننبيه سيحانه قامر [، ٢٢٢]اوقرْت ؤ، آلسآء و\-£؛نر\ هواذى محت آننحيضى 

)ا(يه"ا.دارجالاعنجم
)أ(هاإاءلأم-بمف

.٤ ج اعلأم  ١٦١٠)م 



اسم.يذكرلهم 
أذنآفؤلذى وذلم!حولي ملئ سأذوهمئ رسؤله-' عق آس أيآء ثا ؤ ت نوله وكذلك 

منئكتلأ محنا يما خزآء ايديهما 3ائمأ ذ\وث[وف وآلثاوق ؤ 4ت ؛نولوكذللث، 
هامئء-ء ، jLiyليدوق ؤ الصيدت جزاء ل وقال [• ٣٨،•،: jUi]ه حذكر عنير وآق آلثي 

]اوائاوة:ها"ا

آخرمض ففيه [، ٢٢٢]الترة: ه ؤئ،آكنيبىنم '■تحبآلأو'بم ؤ تعاق؛ قوله )١(.
وطهروالنجاسات، الأحداث من بالماء طهر طهران! الطهر أن وهو ذكرْ، ما سوى 

ييلا الماء وؤلهور الماء لهلهور أصل الطهور وهذا والمعاصي، الشرك من بالتوبة 
ماأول العبد لأن يالممديم، أوق فكان بحصوله، مهيء معد له مكمل هو ل بدونه؛ 
الحدث.من بالماء يتْلهر ثم الشرك، من باكوبة تهلهر فقد الإسلام ق يدخل 

[.٢٢٢عأنزكيآشُهتصة: ؤ تعال: قال ٢٢ل
هاش احكم حيمث من ُؤ تعاق• قوله عن عباُس ابن سالت مجاهدت قال 

المحيض.ق يعي تعتزلها، أن أمرمحتح حيث، من تأتيها فقالت 
•غيرْ إل تعدم ولا الفرج، و يقول ينه؛ طلحه أبي بن عل، لقال 
وجهتزتمن دبرها و الوؤدء تحريم عك الأية دك لقد 

هوالذي الحش ق لا الولد، موضع وهو الحرث، ق إتياما أباح أنه أحدهمات 
الأية.آثته امركم حيفر من ؤ فوله؛ من المراد هو الحرث: وموضع الأذى، موضع 

منمستفاد دبرها: من قبلها ق ؤإتياما [ ٢٢٣]\و0وأ: شئمه ان حزمحم قاتوأ ؤ قال: 

را.بيانع  ٦٨( ١ ) 
)^0\ي\سح



ااممسيرالصوءالمسرعلن 
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ابنقال خلف، أومن أمام، من ت شنتم حيث من أي؛ ه شئم اف ؤ قال،ت لأته أيصا، الأية 
المرج•يض ت حرثكم ناتتوا عاست 
الذيبالحش الفلز فما العارض، الأذى لأجل الفرج 3، الوطء حرم اهللأ كان ؤإذا 

والذريعةالنسل، بالتعرض الممدة نيادة ،ع اللازم، الأذى محل هو 
الصسان؟أدبار إق النساء أدبار من جدا القربجة 

ولاحقها، يفوت دبرها ل ووطوها الوطء، j الزوج عل حق فللمرأة وأينا: 
مقصودها.يحصل ولا وطرها، يقضي 

وغيرهم.الفلاسفة من الأطاء عقلاء عنه يتهن ولهذا للرجل، مضر ذللئ، فإن وأينا: 
الالدبر ق والوطء منه، الرجل وراحة المحتقن، الماء اجتاواب ق ظصية للفرج لأن 

الطيص.للأمر لمخالفته المحتقن، كل يخؤج ولا الماء، جتع اجتذاب عك يمن 
لمخالفتهحال،ا، متعبة حركات إل إحواحه وهو آخر، وجه من يضر وأينا: 

الهلبيعة.

ه.ؤيلاببوحهه الرجل فيستقبله والنجو، القاور محل فإنه وأينا: 
غايةلها متافر ^٤، ٥١١عن بعيد غريب، وارد لأنه جال.ا، بالمرأة يضر فإنه وأينا: 

النافرة.

والفعول،.الفاعل من والنقرة والغم الهم يحدث فإنه وأينا: 
الوجهؤيكسو القلم.،، نور ؤيهلمص المدر، ؤيفللم الوجه، يود فإنه وأينا: 

فراسة...أدنن له من يعرفها كالمماء، علمه وحشة؛كون 
هوويقولون: حرفج، عك جنوثس عك الماء يأتون إنما الكتاب أهل كان ••• 
علمهماليهود فعابهتج أقفائهن، عك الماء ؤح موالأنصار فريس وكانت، للمرأة، أير 

[.٢٢٣■مهإأراسمأ4لّ: >ساؤىإ ه: اه فأنزل ذللثج، 

اوعاد-بمم.زاد ٣١٢)١(



——^)ج-مح=
منامرأته الرجل أتن إذا ^y^•' اليهود ررلكنت قالت جابر عن ت الصحيحين ول 

انئاتوأ لمحإ حزت سّآه؛ ؤ ^؛٠! اممع نآنزل أحول. الولي. لكن قبلهات ل دبرها 
شخه((راء

(٢). ،،واحال*أ صإم ز ذس أن غير محيبة، غ؛ر ثاء ؤإن محبة، شاء *إن المأ ملمقل ول 
الحرثمرصع وص امج، ١^١^٠٠ وءالصمام وجهها. عل المتكئة ؤروالمجييةُا 

الأنساء.من ني لسان عل قهل يح فلم اللءبر وأما والولد، 
عليه.غالهل فقد دبرها ل الزوجة وطء إباحة لف البعض إق سب، ومن 

المرأةأتن من *ملعون M: اه رسول قال قالت هريرة أبي عن داولت أبي سن ول 
لد؛رها«رم.

دبرها،الق امرأته جامع رجل إلن اس ينثلر ٌلأ ماجه؛ وابن لأخمد لمغل ول 
فقلوفصدقه، لكهتا أو دبرها ل امرأة أو حامحا أتن *من وأحميت لكرمجذي لفغل ول 

محيممرب،^أنزلعلن 

وشرح•ا<ا-أا'ا( )A/ ص نح وانظر: ( ١٤٣٥)رقم ومنم ( ٤٥٢٨)رقم الخاري ايرجه )١( 
الناري)حا/ياا-خاا(.الووى)'ا/آ'(وسة 

(.١٣٧الأنوار)ا/ثارق وانظر: ١(  ٤٣٥منم)رنم أحرجه )٢( 
متيم)رنم(وأبوعرانتj ٩٠ ١٥رقم ٣٢٣)ْ/الكرى (والنماتيj ٢١٦٢)رقم أبوداود )٣(أ-محرجه 
٤٢٩٢ ) ),(١^ j الأوط(AA/o  ٤٧٥٤رنم ) ٦٤٦٢رنم بمل وأبو )واحمد
تحفةوانفلر: ح؛ان، ابن وصححه الترمذي وحسنه ( ٦/١)•النووي شرح وانظرت ( ٤٤٤)أ/

(.٢٧٥/٤الأحوذي)
وىل( ١١٦٨١ رنم  ٥٣•ثسة)r/ أبي وابن ( ١٩٢٣هاحه)رقم وابن ( ٣٤٤)٢; أمد أحرجه )٤( 

ثقات.رجاله صحح إمحناد هد<ا (: ١١الزجاجة)أ/• مصباح ل اليوصيري 
(١٣٥)رقم واكرمدي ( ٦٣٩ماجه)رنم وابن •٩(  ١٦رقم  rrr)0/الكرى ق الماتي أ-محر-بم )٥( 

رقم ٥٣٠شيبة)T/ أبي وابن  ai/T)الأنار معاق شرح ذ والخلخاوي ( ١١٣٦)رقم والدارمي 
م١<٥٦r٥٥/١(وتحiةالأحرذي)١٨٣/١٢^^نظر:ثعاJاري)



الممسيرعإئ المنر الصوء 
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}كفرااأ فقد الأدبار ق والتاء الرجال من شسا أتن ررمن لاويهقي1 لمقل وق 
عمروبنعن أمحه، عن طاوس، ابن عن صالح، بن زمعة حدش وكح؛ مصف وي 
الاس ارإن ه! اس رسول قال بن عمر قال قالت يزيد بن اهلع عبد عن دينار، 

أدبارهن،'ارق مرة! وقال أءجازهن،ا ق اء التلاتأتوا الحق، من يستحى 
قالتحاء اتوا لألا .I اهوٌ رسول قال قال! عل بن طلق عن الترمذي! وق 

الحق(<لمن يستحي لا اهوٌ فان أعجازهن، 
قال!الأموي يحين بن سعيد عن المحامل، عن حديثه، من عدي لأبن الكامل وق 
يرقعه!حول مبن عبد عن عبيدة، أبي عن رفيع، بن زيد عن حمزة، ن محمد حدثنا 

أعجازهن«ل؛ا.ق الشماء االأ-أتوا 
الرجالأتن س ٠٠ذر أبي عن الجوهري، عل بن الحسن حديث ل وروينا 

}كفر((أ فقد أدبارهن ق اء أوالت

منواحد غير صعقه حتيس ين وبكر أصح، والموقوف وقال؛ ( ٢٦٥)١/ ميرْ ق كير اين ذكره )١( 
آهم-مهم(.نيلالأوطار)n/ الأتحةوترىآخرون،وانظر: 

اممرىي والمائي ( ١٢٩٩)رقم الثلمآن ^ (وق ٤٢> ٠ رقم ٥ ١ ه-ه ١ ٤ )٩; مأن ان )٢(أخرجه 
ساقثرح ق والظٍاوي ( ٢٢ ١٣)رقم والدارص ١(  ٩٢٤)رقم ئ-بم وابن ٩( ٠ ٠ ٩ رقم  ٣٢٢)م/ 

(٣٧١٦رقم  ٨٤)أ/ الكبتر وق ( ٩٧٧رنم  y<{o)\/الأو,ط ق )مم؛-هإ(والطراني الآ'ار 
رقم ١٩٨/٣)اكرم، ق المذري وقال  ٣٣٩رقم  ٤٧٤/١>والزار ( ٢١٥-٢١٣/٥)وأحد 

جيد.أحدما بآانيد اش والنله واس ماجه ابن رواء (: ٣٦٦٣
(٥٢٩ثسة)مأبي وابن ه٤( )٣; الآىر معاق شرح ق والخلخاوي ١( ١  ٤٢الدارس)رقم أخرجه )٣( 

معجمق قاغ وابن ( ١٦٧٩رقم  ٢٩٩)م والثاق الاحاد ق الأيياق بكر وأبو ( ٢١٦٨•رقم 
القارىعمدة (وانظر: ١١• / or)دمشق قتارخمدية ماكر (وابن ٤٨٢رقم  ٤٣Aالصحابة)

(.٣٥٢الأوطار)٦; نيل ق له الترمدى تحسين اكوكاق (ونقل ١  ١٨
قحجر ابن الحافظ وقال ( ٧٠٢ذأد؛نرءيع)رقمترحة ق ٢( ٠ ٥ )T/ الكامل 3، عدي ابن أحرجه )٤( 

واه.بإسناد عدي ابن عند مهود ابن وعن (؛ ١٨١)آ/ الحيير تلخيصي 
ه.هريرة أبي حديث من ( ١٨٤رقم ١ ٤ ٨ / ١ ) ختص بن بكر ترحمة ل الضعفاء ل العميل ذكره ( ٥ ) 





الأنسير'كلن المير الصوء 

وجعلتصدره، عل امرأته حك رجلأ ®أن ه•' اس رسول أصحاب من رجل 
ثلاثا،نطالقها فآت، اه؛ فاشيها أولأذ؛حنالث،، طلمنى، له: وقالت حالقه، عك السكين 

سننه.نر متصور بن سعيد رواه الهللأو،اا ل قيلولة ®لا فقال: هؤ، للنى فدكرذللث، 
»كلقال: قو الني عن هماس، ابن عن عكرمة، عن عجلان، بن صناء وروى 

علنوالغاووم_، العتوْ، إلاطلاق جائز، ااطلأق، 

ثراحلبن عمرو حدثك، ت محالة بن همج حدتتا متمور: بن سعيد وروى 
لأمدنه،واه وقاك: زوجها، بطن عل فوصعته ميما، اّتلتخ امرأة ءأن المعافري: 

طلأقهااا١فأمضن الخهلاب، بن عمر إل ذلك، فرقع ئلأيا، فهللنها أولتهللقني، 
العتوْ((ل؛؛.ْللاق جاتزإلأ الخلاق رركل عل: وقال 
علل:لأ>ثا ففيه جبلة: بن الغار حبر أما نيل. 

عمرو.بن صفوان صعق، إحداها: 

جبلة.بن الغار لين والثانية: 

همه.الراوي الوليد بن بقية تدليس والثالثة: 
القومحل.غاية ق حبر وهدا حزم: بن أبومحمد قال به، يحتج لا هل.ا ومثل 

صعقوشه الحاوسث، منكر صموان القوط، غاية ق حبر وهذا ٢(؛ •  ٣/١المحق)• ل حزم ابن قال، )١( 
صقرانعن الخارك، وقال، (. ٢١أحر)•ا/• موصع ل بالوصع عليه وحكم عغمور، ملة - بن والغازي 

٩١ ١ المزان)م لمان انفلر: س تابع لا مكر، س اوكرْ: طلاق، j الصحابة مض عن الأصم 
اسق)*ا/ا-اآ(احاديث، تحمض وتشح ( n٤٣٧/والإصابة ( ١٢٥٩رنم  ٤١٢)أ/( ٧٦٤رقم 

(.-٦٩/٢٠٧رالهيابة أحاديث، تخرج ق و١لJراية ( ٢٩٤)أ/االخلأف أحاديث، ق والتحقيق 
أنماء.تهم قلة و،uزا (: ٣٣٣)A/المٍك j حزم ابن وقال ١(وصعق، ١  ٩١)رنم الترذي )٢(أحرجه 

خزاروى إذا الصاحبا إن يقولون• هم نم بالكذب، مذكور ومحو عجلان بن عطاء برواية يحنجرا 
واكحقيق( ٣٦٥)ه/ الرجال ضعفاء ق الكامل وانظر: الخير، ذك مقوط عك دلل يذك وحالفه، 

(.١١٧ ٢ رنم ٢  ٩٤الخلاف)أ/ حادبث، اق 
(.٢٥• أ/ القارى)• أ(وسة المحك )م(انذلر; 

^^قذ،الإءلأف،والكرْلكحليث،)رقمأآأه(.ضال؛خاريفيصمحهفيىاباكللأق،،؛اب 



وصعقهعجلان، بن عطاء رواية فهومن جائز* الطلاق *كل ءباست ابن حدث وأما 
الأولمن اتجرثر وهدا حزم• بن أبومحمد تال يالكذب، رمي وتد مشهور، 
لعمر،المعانري معاصرة يعلم ولا تقدم، كما خلانه، محه فالصحح عمرت أثر وأما 

صعما.فيه فضالة بن وفرج 
المكره.طلاق يجيز لا كان أنه الناس• عنه رواه قاليي 'عل،• أثر وأما 

علأن الحسن: عن حيد، عن سلمة، بن ماد عن مهدي، بن الرحمن عد وروى 
عامفهو ذكرتم: ما عنه صح فإن ، المكره طلاق يجيز لا كان طالب أبي بن 

ببمدا•مخصوص 

وانئزالثانزة ممزتوأ لا اثذيذ؛اثوأ ثاي1 ؤ تعاق: فقال الكران طلاق وأئ 
معتبر؛غير السكران فول سبحانه فجعل [ ٤٣]التاء; ب يقولون ما ثنالموأ حى نكنزئ 

يقول.ما يعلم لا لأته 
أويلغن.أتريه الذي نوله ليعتبر ستتكه® أن بالزنا بالمقر *أمر قوأنه عته وصح 

عليهفوقف ه، الض *فجاء عل: يعتري عقر لما حزم قمة ل البخاري صحح وق 
فتكمنلأيي؟ عبيد إلا أنتم هل قال: نم وهوسكران، وصوبه، النظر فيه فصعد يلومه، 

يزاخذولر وكفنا، ردة زكان سكران غير قاله لو القول وهذا ، ءق؛يهااأعك M النبي 
حمزة.؛ذللئ، 

ابنرواه . طلاق® سكران ولا لمجتون ارليس قال: أنه عفان بن عثمان عن وصح 

مأ(.المءك)'؛/م')ا(اظر: 
)آ(اظر:

(.١٦٩٥لم)^م)م(أ-م-بم 
وءو٢0( ١ ؛A/>Yالقاري)صدة وانفلر: ( ١٩٧٩وملم)رقم ( ٢٣٧٥المخاري)رنم )٤(اخرجه 

/A(٤٨المبود  )ومض ١ /r(٧ القدير •.)٥
أيانص روى الزعرؤ، إن (• ٠٥٢ )T/ التعلق أحاديث تحقيق تنبح ق الحنبل الهادي بو ابن تال )٥( 

المحيح.هو القول وهدا اكحاية، من مخالف له يعرف ولا السكران، ؤللاق رد أنه ءث«ان عن 



ش*

أيه.عن عشان، بن أبان عن الزهري، عن ذئب، أبي ابن عن وكح، عن نية، أبي 
الالكران »ْللأق ْلاوس: ابن وقال يجوز(\ا،. لا الكران #طلاق عطاء: وقال 
٠٢ؤللأنهءر يجوز لا  ١٠محمدت بن القاسم وقال . وجوز<ال 

إلاإله لا الذي باه فاسحلفه ؤللق، بكران أق ®أنه العزيز عبد بن عمر عن وصح 
مذهبوهو ٢ الحدارأ وصربه امرأته، إليه فرد فحالف،، يعقل، لا وهو ءللقها لقد هو، 

سعد،بن والليث، الرأي، وربيعة الرحمن، همد بن وحميد الأنصاري، محيي بن بحين 
واختارهقوليه، أحد ل والشافعي ثور، وأبي راهويه، بن ؤإمحاق الحسن، بن اس وهمد 

استقرالتي وهي عنه، الرواياُ—، إحدى ق أحمد ومذم، الشافعية، من وغيره المزق 
أتنإنما يأمر لا الذي رواية• ق فقال إليها، برجوعه وصرح مذهبه، عليها 

لغيره،وأحلها عليه، حرمها ت حملتين أتن قد ؛الهللأقت يأمر والذي واحده، حصلة 
إنأقول! كنت، وقد الميموقت رواية ق وقال حميعا، أنقيهما وأنا هذا، من حير فهذا 

يالزمه،ولولر لوأقر لأنه حللاقه، يجوز لا إنه فقلت،؛ ئينته، حتن يجوز، السكران طلاق 
عبدأبوبكر قال يلزمه، فلا ذللئؤ غير من كان وما الجناية، وألزمه تال؛ بيعه، يجز لر بلع 

جعفرأبو الحنفية من واختاره كالهم، الظاهر أهل مؤ من• وهذا أقول. وبمذا العزتز• 
الكرخي.وأبوالحسن اممجاوي 

مآخل،ثسبعة لهم أوقعوه والل،ين 
بجناياته؟ولهلا^-؛bJ مكلفا، أنه هات أحل. 

له.عقوبة الطلاق ^٤ أن والثاق؛ 

را(انظر:

سم)'ا/-\ي.)آآ(ان>: 
\خم:سم)'\/'\ى.)٣( 

اوحك)>ا/>اآ(.)إ(اظر:



مح^_=^_^^لج(=
فيهيوثر فلا ، ١٢بأسا-الأحكام ربط باب من التطليق عق الطلاق ترتب أن ت والثالث 

•الكر 

مكر،شرب ارإذا قالوات فامم كلامه، ق الصاحي مقام أءامو0 الصحابة أن واiراعت 
نمانون«أا،.المقري وحد افترى، ؤإذاهدى ؤإذامزكر^ى، 

تقدم.وفد الهللأقا١ ق قيلولة الأ حاوسث،ت ت والخامس 
...تقل.م وقد المعتوم، ؤللاق حائزإلا طلاق *كل حديث؛ ادص• واي

أو-حه!ثلاثة عق القرآن ق وقع فد ،والكب 
ولكناينني^كلم يالكوؤآ يواخد'كلمآس قُ ؤ تعافي1 كقوله وعزمه القالب عقد أحدهات 
وقصدتموْ.عاليه عزمتم بما أىI [ ٢٢٥•مماكسسث،ةلوبكمهل\لمقرق.' يواخدكم 

قتعتلوا وأن تتقوا، لا وأن تبروا، لا أن عك؛ بعزمكم يواحذكم أى1 الزجاجI وفال، 
كسب،فجعل تعدسا تقتضي وأنبما المواحذة لفظ إق التمت، وكأنه حلفتم، بأنكم ذلك، 

ااي٠ين•لمكان والقوى الر ترك عل، عزمهم ئلوبمم 
أنوهو اليمين، لغو يه قابل فإنه التفسير؛ أهل جهور هول، وهو أصح الأول، والقول، 

الأيةق هال، كما وعزمه، هوعقده اليمين للغو المقابل القاب، فكث، اليمين، يقصد لا 
هوالأيمان فتعقيد [ ٨٩ه آلايمئن عقدثم يما يواخد*ءكم ؤ ت الأحرى 

ءامخوأالدنن يثايها ؤ ت تعاق قال التجارة من المال كث، ااىجج1 من الثاق الوجه 
فالأول[ ٢٦٧صآلأزمحىه لكم احرجتا وممآ ًكستثز ما ط؛بدت، من انفقوأ 

والثافللتجار، 

وانظر■ه، طال—١ أبي بن عل (منمل ١V٩رثم٧٥/٤ْالخير)تلخص ق حجر ابن اسنظ. ذكر0 )١( 
سلاللأم)مآ/؛لأ؛(.

ج.-هما. لايحتج بأنهما ( ٣٨٥ص)هريتا تقدما )٢( 
شفاءالعلل. ١٢٠)٣( 



الممسيرعلن المنر الصوء ه=م 
تاكظ===^=====^د====دذ

يثفئا تممو،أس لا ؤ تعاق: كقوله ؛ J_J^ص الكسب: س الثالث الوجه 
هبناكتترئكسون ؤ وقوله٠ [، ٢٨٦ت١لقر٥ت آكثسيته نا ماكسبتوعفيا لها وتعها 

للعمل.كله نهدا •V[. نمرإيناممنغب<لالأسام: ؤؤذءفنيه1 [، ٣٩
فقالفرق؟ بينهما أم واحد يمعتن هما هل والأكتساب: الكب ل الناس واحتلم، 

ولااللغة، أهل عند الصحيح وهو أحد: بن عل أبوالحسن هال، واحد، *عناهما ءلائه.ة: 
ذوالرمة:غال بينهما، فرق 

يكتس،الكس_، ذاك باه أبألفن 
لنمهكسبه إل يتمم الكسب، لأن الكسّه؛ من أحص الاكتساب، الأحرون: وقال 

الحهليتة:قال يكتسم،، يقال: ولا ولغيره 
عمريا الناس ماليك، هداك اغفر فة مفللمر منل جهم كامت، ألقي

الكم،وأما واجتهادا، وعملأ اهتماما يستدعي وُو افتعال، والأكتاب، ممتؤ: 
جابول سعي، أدنن فيه لها ما لها جعل الفضل جاب ففي شيء بأدنن نسبته فيصح 
واهتمام.اجتهاد فيه لها ما إلا عليها يجعل ب العدل 

***

غيلانراسمه الرمحة لذي ؤيتب لنمه. مال ااصّار وميم رصاور0ت الميط، بحر من ستآ عجز هذا )١( 
العربلسان ي مطور وابن ( ١٧٧/٤٨)دمجثق مدية تايخ ق عساكر ابن ذكره العلوي، عقبة بن 

(٦٨٧/١١.)

شاعربالحدة، المعروف المسي بن أوص بن جرول إق ؤينب الميط، بحر من بسنا هذا )٢( 
أم.٠ ستة مات احد، لمانه من يسالم يكد ب عتيثا، هجاء كان والإسلام، الجاهلية أدرك مخضرم 

أتراْممال: ثابت، بن حسان فدعا عمر، عليه استعدى الربرفان الحعليثة هجا لما الأصمعي وعن 
محيوس:وهو ممال عمر، فحسه عليه، وسلح تعم تال: هجاه؟ 

زغبالخواصللأماءولأشجرمخ بذي لأقراح تقول ذا ما 
فآء1القهالعاص بن عمرو فشل؛يه عمر فيكن عمر، يا اهف صلأم عليك فاغفر فيه: أن إلا المث، ذكر ثم 

٤(.٣، / )Y الخدينة وأحبار ( ١٧٧)y/ الصحابة تميبز ق الإصابة انفلر؛ مجعاؤية، حلافة إق الحهليتة وعاش 



يإنمحررطأ)ج:ً؛ آقت ءإِن ئءو مإن أثبمو _4_^^ ينآبمم بن يولون ^؛0 ؤ
مح:ء:؛•

آققاوت أنس عن البخاري! صحح ق ثبت الإيلأء؟ ق ه اهللأ رسول حكم 
ثمليلة، وعشرين سعا له مشربة ق فأيام رجله، انفكت، وكانت، نسائه. من النم رسول 

قالوقد ،. وعشرون®ر تسع راالشهر فقال! سهرا، آلستؤ اممه، رسول يا فقالوات نزل• 
يإنوجيئ. عمور آس ءو؛إن مآ يإن در4سأةعةأم سِدنآبمم يولون ئ ءؤ 

[.YXV-YYI]١^٥-: عزنوأآش،دإ0أش'سمععيؤ4 
وؤلءءمن باليمين بالأ٠تتاع الشرع ؤ عرفق وحص باليمين، الأٌساع لغة• الإبلاء 

وهونسائهم، من يمتتعون معنن! له تضمينا لأمن٠٠ باداة فعله عدي ولهلءا الزوجة، 
لأعك((.مقام لامزا، إقامة من أحن 

فإذابالإيلأء. نسائهم وحل•؛، من فيها يمتنعون أشهر أربعة مدة للأزواج سبحانه وجعل 
يهللق.أن ؤإما يفيء أن قاما مضت،! 
دونالغضب، حال ق يكون إنما الإيلأء ررأن عباس؛ وابن عل عن اشتهر وقد 
نسائه.مع جؤ اليه لرّول وسر كما ، الرضا٠٠ 

ورجلسيرين بن محمد المسألة هذه ق تنافلر وقد الجمهور، مع القرأن؛ وءلاهر 
فكت،.بالأية، محمد عليه فاحتج ^؛،، يقول محمد عك الأخر فاحتج آخر، 

هال.اّمنها! أحكام، عك الأية دلت، وقد 
موليا.يكن لر أشهر أربعة من أقل الوطء ترك عك حلف، من أن ومنها؛ 
يثبتحلر أشهر؛ أربعة الأمتناع مدة كانت، مول أنه شاذ! قول وفته الجمهور• قول وهن-ا 

ج؛.انماد زاد  ١٧٤)؛(

Y) ) ( ٢٨١٠القارى)•ا/عمدة وانفر: ( ١١٩١ الخاري)رقم أخرجه Y •) (X\/\n/٢٧٦ )وتحفة
T-r/r).الأحوذي)



الممسيرعش ائئشث هثوك* ^^٢ ٦١
تاكها==^^==^^====^ئ

ؤإمايطلقوا، أن إما انقضائهات ويعد أشهر، أربعة مدة لهم جعل اهلع لأن الإيلأء، حكم له 
الجمهور.قول وهدا يفيثوا، أن 

بعدهم.ومن والتابعين الصحابة من السلم، فيه امحلفخ موضع وهل.ا 
قال-ار يبن سليمان عن سعيد، بن يحين عن سفيان، حدثنا الشافعي؛ فقال 

أسهر،أربعة بحد بمي المول، يوقفا كلهم الصحابة رجلأمن عثر بقعة دركتا أ٠ 
رسولأصحاب، من رجلا عشر اتتي #سالتؤ قال؛ أبيه عن صالح، أبي بن مهيل وروى 

قولوهدا أسهر(( أربعة تمضي حتن شيء عليه ليس فقالوات المول؟ عن هلؤ افقه 
بعدهم.ومن والتابمن، الصحابة من الجمهور 
ءللقتافيها؛ يفئ ول؛ الأشهر، الأربعة ممتج #إذا ثا؛تات بن ونيد عود مابن وقال 

هؤلاء،فعند وأصحابه، حنيفة أبى وقول التابعين، من حماعة قول وطا بمضيها(( منه 
وعندبمضيها. ءللمتv ؤإلأ فاء، فإن الأشهر، الأربعة مضي قبل المaلالبة يستحق 

تفيء،إماأن فحينئديقال؛ الأشهر، الأربعة تمضى حف المطالبة، لايستحق الجمهور؛ 
يهللق.حتن يحبسه ؤإما إمابالحاكم، الطلاق؛ أحذ؛إيناع يفئ ل؛ ؤإن تطلق، أن ؤإما 

أوجه؛ثلاثة من ذللث، عك تدل الإيلأء آية المدة؛ بمضي للعللاق الموقعون قال 
دإنآش'ءمورئحئهلمدآةوه_فيهن_ؤ يإن ؤ قرأ؛ عود مبن اقيه عبد أن أحدها؛ 

أنإما القراءة؛ وهذه فيها، الفيثة استحقاق عل تدل المدة إل الفيئة فإضافة [، ٢٢٦]اوقر0ت 
أنؤإما القرآن، من كونيا توجبا ل؛ ؤإن العمل، فتوجيا الواحد، حبر مجرى تجرى 
البتة.هدا غير فيها يجوز لا حكمه، وبقي لفغله، نح قرآنا تكون 

هصص)؛/؛هآ(وم:ّالأو>)ي/أص.
نمربن سد اساء اخلأف واظر: ١(  ٤٩٨٦رنم  ٣٧٧)U/1همى ت ق س أحرجه )٢( 

اوروزيرصمخا(وذحاوارى)بم/بمأأ(.
نلالأوطار)يمبمإ(.اظر:)٣( 



—=^^^لجا=
لزادتبعدها الفيئة لكنت فلو أثهر، أربعة الإيلأء مدة جعل سبحانه الم أن اكاز(ت 

جائز•غير وذلك التحى، مدة عق 

الفيتةاستحقاق عق قيل موقعها، الميتة لوقعت الإيلأء مدة ق لووؤكها أنه الئالث،ت 
مهان

عمورأس فإن دآةو فإن ؤ قال: نم أشهر، أربعة تربص لهم جعل اه،. ولأن قالوات 

أصبرلغرJمهث قال إذا كما التربحى، فيها لهم التي المل*ة ق التقسيم أن هدات وظاهر 
لدذ؛بمي، إن إلا هذا من يفهم ولا بك، bلأ وفبمي فإن أنهر، أربعة بدبي عليلتؤ 
أشهر،أربعة من أكثر الحبر مدة لكنت، ؤإلأ بعدها، وفيتني إن منه! يفهم ولا المدة، 
تكونأن مراتبها؛ وأقل المدة، ل ياما الفيثه تفسير ق صريحة مسمعود ابن وقراءة 

ا.تفيتا...أ 

قخفأقئ' نا يكتس لئأن غث ولأ ذوآ ثنته باقتهن ت،يرمتن هؤ 
أرادواإن ذ'ِلك ف، ^،؛_ أحي وتعولهن باس يؤس كن إن أرحاثهئ 

آسضرظتتت:ه•وص 
وج_،لا ءلائفةأ فقالت، امرأته؟ مجامعة الزوج عك يجب هل الفقهاءت اختلف، قد 

شاءإن دارا امتاحر من بمنزلة تركه، شاء ؤإن امتوها٠، شاء فإن له، حق فإنه ذللث، عليه 
والقياسوالعرف والستة والقرآن الأقوال، أصعق، س وهدا تركها. شاء ؤإن مكنها، 

Y ]1^3: عآيزه آليى مقل ولن ؤ قال! انم فإن القرآن أما يردم،  YA .]
فهوعليها؛ للزوج حما ١^٠١٤ لكن فإذا عليها، الن-ي مثل الحق من للمرأة أن فأخر 

ج.اه. عشرة إق وأوصالها الجمهور أدلة هدا يعد لف المؤذكر )١( 
الممن.)أ("اأروصة 



الممجمالممحوعلن الئوء اء^=تم 
=اكظ==========^==د^^===^=ط

الزوجاتيعاشروا أن الأزواج أمر قو فإنه وأيصا القرآن. بنص الزوج عك لها حى 
أوتزيدالرجل شهوة تعدل شهوما شاثة عند، يكون أن المعروف ضد ومن بالمعروف. 

منهل>ا أن زعم ومن واحدة. مرة الوءل-ء لدة يديمها ولا مضاعفة، بأصحاف عليها 
عاليه.ردا طبعه كفاْ المعروف 

تعانىتفقال غيره، عك لا الوجه، هدا عل نسائهم اك إمللأزواج أثاح إنما قس واس 
^يحطجمطرؤهلاكرة:هآآ[ّ

الصداق،يدك لها لمستقر ة واحل. مرة العمر ق وطؤها عاليه يجب طاتفةت وقالت 
هوالعاشرةإنما المقصود فإن آحر، وجه من باطل وهنأا الأول، القول جنس من وهذا 

فوجوبالسفاح، وبين بيته وقرئا لحرمته تعفليما الحقل. ق لحل والصداق بالمعروف، 
الصداق.وجوب من أقوى بالنكاح المقصود 

واحتجواواحدة، مرة أشهر أربعة كل ق يهناها أن عليه يجب ت ثالثة طائفة وقاك 
شاءتإن ذلك، بعد المرأة وحير أشهر، أربعة ترمى للول أباح اس. بأن ذللت، عك 

يجعللر ذلك من أكثر الوطء ق حق لها فلوكان تفارقه. أن شاءت ؤإن ءنل؛ْ، تميم أن 
المدة.تلك ق تركه للزوج 

غيرفإنه بصحيح، أيقا فليس قبله؛ اللزين القولين من أقرب كان ؤإن القول وهد.ا 
وعليها.لها الذي المعروف 

بمحتاجقد الرجل فإن للأزواج، سبحانه منه فنذلتا أشهر أربعة الإيلأء مدة جعل وأما 
بمهم،أواشتغال نفس، أوراحة أوتأديب، سمر، من; لعارض مدة امرأته وطء إقترك 
أربعةكل ق مؤقتا الوطء يكون أن ذللث، من يلزم ولا أشهر، أجلأأربعة له اس فجعل 
مرة.أشهر 

ساه أمر وفد ومقصودها، العاشرة يطأها أن عليه يج_، بل أحرى. طائفة وقاك 
بد.ولا الحاشرة هل،ه ق داحل فالوطء بالمعروف، يعاشرها أن 

شيخناوكان قوئا، يشبعها أن عليه كما ذللث، أمكنه إذا وطئا يشبعها أن وعليه قالوات 



قم=___^=^اجا=
الدواءهذا استعمال عك هو الض حص وقد ؤيختاره، القول هذا ير"؛ح تحاك اس رحمه 

أحدكمبضع #ول فقال: لفاعله، صدقة وجعله الأجر، عليه وعلق مه ورغب 
الماصعة.ق الترغسج، هدا: عك النسائي تراجم ومن . صدئة٠٠ 

وحصولالحسة، إق الإحسان وكمال اللذة، كمال هذا ففي الحديث،، هذا ذكر ثم 
الرؤح،وحفة عنها، الرديثة أفكارها وذهاب النفس، وفرح الصدقة، وثواب الأجر، 
الموادودفع الصحة، وجلنا المزاج، واعتدال الجسم، وحفة وغلغلها، كثافتها وذهاب 

الرديئة,...

وجمرعمون آش مزن دا"ءو قإن أقد ترصأرض سَمآبمم يولون للذئن ؤ ت وقوله 
[.TXU-YYIئأسسمعتي:تأ;;هتمة: 

بأنهإليها، والإحسان الزوجة، رضا إل والعود هوالرجؤع الذي الفيء حكم فخم 
فكماالعمل، جنس والإحسان إليه رجع إذا ورحمته بمغفرته عبده عك يعود رحيم غفور 
عزنوأألللقدإِنT_ؤإن ؤ والرحمة، بالمغفرة إليه اه رجع أحسن هي التي إك رجع 
عقبهيقصد، ومحنن يسمع لفظا كان لما الطلاق فإن [، YYUلاوقرْ: ه عليمإزث؛ ّممغ 
بمضمونه. ٠٠العليم  ٠٠به للنهلق السميع٠٠  ٠٠يامم 

اواهفغذثز|آسخءوذةألسساء مصتميه-ء فيما عنكم جغاخ ولا ؤ تعال: وكقوله 
معرومحاجيزلأ دْولوأ أن إبُ >يما دواعدو٠-ن لا ولش ستدكروثهن أةكم آث، عبم أيأيب، 

اذمبكمؤآ ما يعلم انT_، ؤ1علموأ يتلحأوكثشي،اجلهُ حى عمده^لئهكاح ثعزموأ ولا 
؛!,٢٣٥؛ عفورحب-؛ره1س ان وآعلموأ قاحدروه 

فيهارغبة تلبه ق المعرض أن عك الدال المرأة بخهلبة التعريض سبحانه ذكر فلما 
عنالجناح رفع نكاحها؛ إق به يتوصل الذي الكلام عك يحمله ذللث، وأن لها، ومحبة 

>،والدياج ( ٩٢الووتم،)U/ وشرح ( ١٣٧/١)اuرمح، م واض: ١( ٠ ٦• )رم احرجه )١( 
.( ٧٨سالم)"Y/ صحيح 



الممسيرعلن ائمسر الصوء ،ء^=^نم 
تارلأهإ===^===^===د=د==ض

والمحبة.الميل من فه ما عك القلب وانطواء التعريض 

أنإلا التزلج لهن تصرحوا لا والمعنزت هوالنكاح، ت فقيل - منا مواعدتس ونفي 
المعروف.وهوالقول تحريقا تعرصوا 

هن.اعك ؤيدل العقل. أفلهر الحالة انقضت فإذا سرا ءا.ما ق يتزوجها أن هو وقتل■ 
العدة.انقضاء وهوت ه طلحآوكتثاخلهُ حى يعزموأعذدةآلن١ء٤اح ولا ؤ فوله• 

وتحريمالجناح، بنفي التعريض إباحة عل الأية دلت، ئال1 الأول القول رجح ومن 
معننفلوكان العا.ة، انقضاء قبل الكاح عقد وتحريم مرا، المواعدة بنهي التمرح 
تكرارا٠كان العقد هوإمرار الر مواعدة 

ماتتعدوا [أن ٢٣٥ه انمزكم ؤآ ما يعلم ازآث، ؤوأعلمزا قوله؛ ذللئ، عقب ثم 
ءفّورحليرهانأس ؤوأعلنوا' قال! تم تعلنون، وما ترون ما عك مهللمر فإنه لكم، حد 

مايعلم عليكم مبحانه فإنه العنت،، غاية لعنتم وحله مغفرته لولا [ ٢٣٥لالقرْت 
بالتوبةإليه فبادروا عنه ماكم مما شيء ق وقعتم فإن تعملون. ما ؤيعلم لوبكم، قق 

الحليم.الغفور فإنه والاستغفار، 
آغلموأؤ تحال! كقوله المخافة وأسماء الرجاء، أسماء بين يمرن القرآن ؤلريمة وهده 

[.٩٨ه أوأوذاب شديد آس ايحج 
]ئاطر:لغمورسكوره نقنا إيحن آنزن ادهن؛اعما آلدى يثي أنمد ؤ ت الجنة أهل وقال 

لعمورو>؛و\ إؤت ؤ قالوات إحاترّم، ومكره ذنوحم كرامته؛مغفرته إل صاروا لما [ ٣٤
لماغفر فإنه كرامته، دار إل وصلنا ومكره ؛مغفرته أي؛ التعليل معنن هل-ا ول ه شآكور 

الحنايتؤ.لنا ومكر اليثايتؤ 

هعليما ئاءكتا ذوسزوءات١وكانآس إن يسلآسبمايطإإ ما ؤ تحانى1 وقال 
البشكركم عليم وهو شكركم ربكم شكرتم إن أي• لثكرهم، جزاء فهذا [ ١٤٧]التاء: 
عليه.التنبيه والمقصود هالا، من مملوء والقرآن كفره، ممن شآكره من عليه يخفن 



أسماءولوكانت عنه، الشريك ونفى توحيده عق بأسمائه يستدل سبحانه قإنه وأيقا 
ؤإنبهِء ئتنتر ي1مومِإثما ؤ ت العجل لعبدة هارون كقول ذللثج عك تدل لر لها معتن لا 

هؤقسحانه وقوله •٩[. 

هوإقُ إله لا ز'حد نله ؤاليغن ؤ تعاق! وقوله [• ٩٨]ط*■ ه علما _؛ ْفإا وبغ 
[.١٦٣اوقرْ: له 

عثليِهو إلا إله لا هوTسTjذى ؤ الحشرI ورة حماحر ق بحانه وقوله 
صهؤأثثأشو إقُ إله هوأسألذتح>لأ همآوخمنأوجموإ)ث:'ا ة وأتيي أشب 
هدقرًفورك عما آممي متحنن آلمث»ءقأر 1لجثاز آمير آلمهيمؤئ آلمومن آلسنم 

.[Yr-YY:j_l]

المقتضيةالحسنن بأسمائه تمدحه عقب به المشركين ثرك عن ه نفمسح 
له.ثرياك إثبات واستحالة لتوحيده 

أفاككل عن اس حاها العالم ْن ؤياض عك به هبهل القرآن ق المعنئ هدا تدبر ومن 
وحدهالفصل هدا إلا هدا كتابنا ق يكن لر لو منه، الهدى واقتباس اه كتاب عن معرض 

للصواب.الموفق واقع ومعرفة، ذوق له من لكفن 
والمجروروالجار الظروف من المعمولان بأسماء يتعلق سبحانه اممع فإن وأيصا 
ءاي>ِه_، بمقل وآلثه ؤ كقوله؛ فتهاذلك لريصح أءلأ٠نامحضة؛ ولوكانت وغيرهما، 

تعمران ]آل ه إلمنبدين عليد آس قإن ؤ . [ ٩ ٥ ت البقرة ل ه لألظث؛يقن علم ؤآلثه ؤ . [ Y ٨ ٦ ت لبقرة ات 
لالتوبة:ب رحيم رءوف بيبز إدتُ ؤ [• ٤٣تالأحز١بت ه رحيما بالمومغى وعكان ؤ [• ٦٣
[.١٩لالثقرة: بآأكفريزه محيط وآممه ؤ ٠ [ ١  ٨٩ء٠ران: ]\و مديز4 ض غدكل وآقت ؤ ٠ [ ١  ١٧
[.٤٥ت لكهف ١ ت ه مقتدرا ّىئ كل عق الته ن ذي ؤ . [ ٣٩لالن-اءت ب عليما بُمّ آثه ك)، ذؤ 
إنهُ[.ؤ ١٨]الحجرات: ه ثعملون بما ؤآلله ؤ . [ ١ ١ ١ ]مود: حسيره يعظون يما ئمُ إؤ 

كثيرة.ونظائره [. Y٧يمادوثحبيرنير؛<ا]الشورى: 



الممسرض ائثشث المحزم اآ=ء، 
=الآاها==^=^=^=^^==د

كمالهصفات من الجاحدون ينكره ما عل دليلا أسماءه يجعل بحانه فانه وأيقا 
آ.١ ٤ ]الملك: ه ^يأتأدنزأ7آ: من يظم الأ ؤ تعاقت كقوله 

كلوأن معانيها تباين إق نفلنا متباينة مي هل الأسماءI هذه ق الننلار اختلف وقد 
واحدة،ذات عق ، Jxلأما مترادفة هي أم الأحر، عاليه يدل، ما غير مض عل، يدل اّّم 

ذللثخ.ق لفغلي والنزلع المترادفان؟ شأن وهذا فيه تحدد لا فمدلولها 
وكلالصفات، إل بالنفلر ْتاينة الذات إق بالنغلر مترادفة هي قال،: أن والتحقيق 

وحدهأحدهما وعل دالهلابقة الصفة يتالك، الموصوفة الذات عل يدل، منها امم 
بالالتزام.الأحرى الصفة وعك يالتضمن، 

الوصع؛أصل ؤ، صحيحا تقيما كان ؤإن وكناية، صرح، إك• الألفاظ تقيم 
لذاته،للفظ ثايتا حكما فليس والأمكنة، والأزمة الأشخاص باختلاف يختلف، لكن 

غيرق كناية مكان، أو زمان ق صريح أو آخرين، عند كناية قوم، عند صرح لفغل فرب، 
يستعملهأحد يكاد لا ااالسراح(( لففل فهذا بذللث،. شاهد والوافر والمكان، الزمان ذللئ، 

امرأته،ءللأ3، لنمه به تكلم من إن يقال• أن يسوغ فلا كناية، ولا صريحا لا لهللأ3،، اق 
باطلةدعوى هذه فإن والاستعمال،، الشؤع عرف له لمتا أنه ليدعي يتوْ، لر أو نواه 

واستعمالأ.شرعا 
أضطلقيهاJتة.يكاد فلا لاستعمال: 

إذاآليين؛انثوأ ئنايا ؤ تحاك: كقوله الطلاق،، غتر و امله فقد الثرع: وأما 
عدممن عليهن محم مما دمسوهرد ان مبل من دُِ آلمومغثت ثكخئز 
غيرراح الفهذا [ ٤٩]الأحزاب: ه أ'ان~؛؛ خميلأ مراحا وسرحوهن قمثعوهن ثتدولمثا 
قطئا.الطلاق، 

إذاآلثى ينايا ؤ تمال: كقوله العللاق،، غير ق الشرع استعمله ،؛الفراق* وكذللث، 

٤.ح الماد ;ا(ب0ازاد 



ص—^=—=)ج=
ظنسآكوهقأحلس تلص عإذا ؤ... قوله: لعدئح...ه!ق فغموهن طكتزآبما؛ 

تركوالمفارقة: الرجعة. محا: اك فالإما-'أ[ ]الطلاق: ينموبيأو3اوئوص 
منإن يقال: أن يجوز فلا المة، فيه حلاف لا مما هذا ثانية، ء؛للقة إنثاء لا الرجعة، 

التوفيق.وباهف مواء، البهللأن ل وكلاهما يفهمه، أول؛ معناْ فهم زوجته، محللقت به تكلم 
تنكححنتن عالك حرمت ١١ثلاثا: للمهللق عمر ابن قول ملم صحح وق 

للهللاقمنه نمير وهل،ا ، امرأتك(اأطلاق من به أمرك فيما ربلن، وعصيتا غيرك، زوجا 
،.هوعندنا الحاكم: وقال حجة، الصحابي ونمير المأموربه، 

يعدالمشرؤع الطلاق أن وعرف ذلك. له تين التأمل حق القرآن تأمل ومن 
الرجعة.به تمالك الذي الطلاق هو الدحول: 

هآاط^iيىصدان ؤ تعاق: قال البتة، واحدة حملة اكلاث إيقاع سبحانه اقئم يثميع ولر 
ه:المي قال كما متعافتين• إلا المرتين ومع لغتها ل العرب تعقل ولا [، ٢٢٩]القرة: 

،أاّبعادثلأثين"روكبرْ ثلاثاوثلاثين، وحميم ثلائاوثلاثين، صلاة دبركل اه سح 'رمن 
فلوبعصا، يتلوبعضه متوال، وتحميد وتمجير بيح تإلا ذك محن يعقل لا فإنه ونظائرْ، 

-وثلاثين أربعا أكر واليع وثلاثين، ثلاثا لاه والحمد وثلاثين، ثلاثا انعم سبحان قال: 
فقط.مرات اللفغل_لكانثلأث -بذا 

إلا,نيداة كب نؤ ولز أزو'جهلم تزنون والذين ؤ سبحانه: قوله هذا؛ من وأصرح 
أرع؛اثعلأ أسهد قال: فلو ٦[ ]الرر• ه بالتي شيند'ت، انيع حدهم. ا فثهئدة ايصهم 
ثقيدان العياب عيا ذ،نوذا' ؤ قوله• وكذلك، مرة• كانت، الصادقين؛ لمن إق شهادات 

ئ.)ا(أ'ازادالماد 

)آ(أخر-بم.طم)رفم؛يأ؛(.
١(. ٩٢للميوطي)؛/ الراوي وتدرب ٤( ١ حامة)ص لأبن الروي المهل انظر: )٣( 
تلاثهكتؤبة: صلاة كل اوفاءلهنادبر قاتلهن لامحب ااْعشات بالمقل: ( ٥٩٦)رنم ملم أحرجه )٤( 

تكييرة،،.وثلاثون وأرح محميدة، وثلاثون وثلاث تسبيحه، وثلاثون 



الممسيرعان ائمشر الصوم 
تالأاظ==^=^=د=^=^

شهاداتأرع أشهد قالت؛ فلو ٨[ زالنور؛ ه لسآوك؛ذيرئ إدهر لأش انع،مند'ت 
واحدة.كانت الكاذبين، لمن إنه 

ولامرة، بعد مرة فهدا [ ١٠١لاكو;ة: ه مرئإن سعذم ؤ تعاق• قوله ذك من وأصرح 
ررثلاثةه•' وقوله [• ٣١]الأحزاب: ه مرس ذؤته-آا'جرغا ؤ تعاق• بقوله هذا ينتقض 

القدر،ق مثلان وهما المثلان، وهما الضعفان، هما هنات المرتين فان مرتين" أجرهم 
اعكلهاقئائت، ؤ ت وقوله [ ٣٠]الأحزاب: ه مبمعص ألعداب يا يصنعم، ؤ تعالت كقوله 

توق.كانت ما وصعق، غيرها، به يعدب ما صعق، أي! [ ٢٦٥الترة: ]ه 
شقتينأي؛ مرتين" اس. رسول عهد عك القمر أنس• قول هنءا ومن 

أنهقطعا! معلوم أمر وهل.ا ا فلقتين((ل القمر  ٠٠٣١٠الأحرI اللففل ق قال، كما وفرقتين،، 
يكونما وبين الزمان، ق مرتينر يكون ما بين معلو_م والفرق واحل«ةه مرة القمر انشق إنما 

واحد،أن ق المرتين احتمّاع فيه يتصور فالثاقت المضاعفة، ق ومرتين وحزءين مثلين 
ذكّفيه يتصور لا والأول! 
يميصتؤأومهللسّت، ؤ قال! أنه حالة! الثلأيث،  ٤٠٣لر اهز أن عك يدل ومما 

]اض؛:ذ'لكإ0أزادوأه قال؛')•••ؤثعولش(أخميردصفي أن إك قر3ء---4 ينقه يأيص 
سوىبالرحعة، فيه أحق فالمهللق الدحوٍل! يعد طلاق كل أن عك يدل فهدا [ ٢٢٨

محهللموهنطلهغوألسنء إذا آلئى ئثايا ؤ تعال• قو_له وكدك هذا. بعد الد.كوارة الثالثة 
فارموهنقانثمكوص نلعنأجلهن قإدا ؤ قوله: إك i لعدبمث 

المشرؤع.الهللاق هو فهدا -٢[ ١ ]الطلاق: 
-الفداء طلاق فدكر أحكامها، وذكر القرآن، ق كلها الطلاق أقسام اس. ذكر وقد 

تقلوم.كما الثلأ٠ن، من يحيه ولٍ فدية، وسماه — ^^ ١١هوِ الذي 

»همةيز،«.بلنفل: ( ٢٨> ٢ لم)رم وم( ٨٥/ IVشٍرْ)j الطري أخرجه )١( 
القارى)\<ا/7•؟(.(وءuلة ١٨٥/٧وانظر:ذحاUرى)الحاكم)أ/'؟اهرتم\'هم\"آ( )أ(أخرجه 



—=^^اجا=
الأمامهذه عدا ما وهو بالرجعة، فيه أحق المطالق الذي الرجعي الهللاق وذكر 

بعلواحدة ءلالْة ااشرع ق ليس أته عق وغيرهما والتافعي أحمد احتج وببدا الثلاثة، 
ؤيلغورجعية، كاننؤ يائنة؛ طلقة طالق أنت، لهات هال، إذا وأنه باتنة، عوض بغير الدحول 
يعوخس.إلا إبانتها يمالك لا وأنه بالبيتونة، وصمها 
أسقطها.وقد له، حق الرجعة لأن بدلك، نيين فقالت أبوحنيفة وأما 

حقوكونيا الرجعية نفقة لكن له، حما الرجعة كانت، ؤإن يقولون؛ والجمهور 
منهها نفتفتدى أن وموالها الحوض، و؛دلها باحتيارها، إلا إمناطه يملك فلا عليه؛ 
منحقها إسقاط وأما عوض، بغير الخلع جواز وهو القولين، أحد ل عوض شر 

والقياس.النهى ، فخلافالحوض؛ بذلها ولا موالها، بغير والنفقة الكوة 
والمرأة،للرجل وأنفعها الوجوه أكمل عق الْللاق شؤع بحانه فاه وأيقا قالوات 

ويرجحها،ماء كلما المرأة أحدهم فيهللق عدد، بغير الجاهلية ق يهللقون كانوا فإمم 
؛ثلايث،،ذللث، سبحانه فنح بالمرأة، إصرار ففيه - ؛الرجل رفق فيه كان وإن - وهذا 

الذيالعدد استنوق فإذا ءا.تاا، تنقض ب ما يالرجعة، أحق وجعله عليها، الزوج ونمر 
وبالمرأة،طلقة، بأول عليه تحرم لر إذ بالرجل' رفق هذا ق فكان عليه، حرمتإ ملكه 
لحباله،حدها التي وحدوده وحكمته شرعه فهذا ثلايثح، س أكثر إليه يجعل لر حيث، 

إيقاعيماللتؤ لر وهو وحكمته، ترعه حلاف، كان يطالقها؛ طلقة ؛أول، عليه حرمت، فلو 
فيه.له مأذون غير عليها فالزائد واحدة، ملك إنما بل حملة، الثلاث 

يماللئ،لآ سرعه، ما حلاف هو إذ واحدة، يعللقة إبانتها يماللئ، لآ أنه كما وهذا قالوا؛ 
سرعه.ما حلاف هو إذ مجموعة؛ بثلاث إبانتها 

موضعين؛ق إلا فهل، بائنا طلائا للأمة يجعل لم اه أن المسالة؛ ونكتة 
-يا.المدحول، غير طلاق أحدهما؛ 
هل.االرجعة، فيه للزوج جعل فقد العللاق؛ من عداه وما الثالثة، الطالقة والثاف؛ 

والشافعي.أحمد، الإمام منهم الجمهور، قول، وهذا تمريره، تميم كما الكتاب،، مقتضن 



الممسيرعأن انئشئ الصن^ 

الخلع.ي إلا الثلاث بدون إبانها بمالك لا قالوا: ١^ وأهل 
فيها!رجعة لا طلقة طالق أنت قال: إذ فيما أقوال ثلاثة مالك ولأصحاب 

؛aللقةإبانتهابالك لأنه القاسم. ابن قول وهدا قال، كما بالة. واحدة أما أحدهما: 
طلاق.عنده والخير يال>ونه، فمالكها بعوض، 

بهللقةإبانتها بلك لأنه القاسم، ابن قول وهدا قال، كما بائتة، واحدة أما الثال: 
طلاق.عنده والخي بدونه، فمالكها بعوض؛ 

الكتابيقتضيه ااال.ى وهو وهب، ابن قول وطا رجعية، ة واحل. أما الثالث،: 
الأكثرون.وعليه والقياس، والسة 

عكفيها الناس فاحتلن، واحدة، بكلمة الثلاث وقؤع وهي الثانية، المسألة وأما 
مذاهجا:أربعة 

الصحابة.من وكثير التابعين، وحمهور الأربعة، الأئمة قول وهدا يسر، أنه أحدها: 
ررمنلقوله رئوية، والبدعة محرمة، بدعة لأما ترد، بل تسر، لا أما الثاف• 

حزم.بن محمد أبو حكاه الخل.م، وهذا ردار فهو أرنا عليه ليس عملا عمل 
الرافضة.هوقول وقال: فانكره، أخمد للأمام وحكي 

عنه،داود أبو ذكره عباس، ابن عن ثاستح وهدا رجعية، واحدة به يقعر أنه الثالث،: 
انتهن.المنة. إق فيرد نة. الحالف، يقول: إسحاق، ابن ماوم_، وهاوا أمد: الإمام قال 

تيمية.ابن الإسلام شخ اختيار وهو وعكرمة، طاوس قول وهو 
وتخحا، بالمدحول الثلاث فتسر وغيرها، بما المدحول بين يفرق أنه الرائع• 

بنإسحاق مدم، وهو عباس، ابن أصحاب من خماعة قول وهانا واحدة، بغيرها 
العلماء.، احتلافكتاب ق المروري نصر بن محمل. عنه حكاه فيما راهويه، 

قيل( ٤٠٣اليح)ص ذلك يجوز لا ت قال ومن ألنجس باب البيؤع، كتاب ل البخاري تعليما أحرجه ( ١> 
الرويوشرح ( T-rx'^/o)اgري نتح وانظر: ( ١٧١٨وسلم)رقم ( ٢١٤٢حدبث،)رقم 
)آا/آ-ا(.



و^ا-هؤق 
وقدمردودة، والبدعة محرم، يدعي طلاق بأنه فاحتجوا حملة؛ يوقعها لر من فأما 
ولكنهوتبطل، ترد أن لوجب، محرمة بدعة كانت، لو يأتها حزم بن محمد أبو اعترفخ 

القول(.هدا حجة ومتأق محرم. غير جائز الثلأرث، مخ أن ت الشافعي ، ٣٠٥مل. احتار 
والقياس.بالص فاحتج واحدة، جعلها من فأما 
الصهباءأبا ررأن أبيه عن طاوص، ابن عن حرج، وابن معمر رواه فما النص! فأما 

وأبياسه رسول عهد عك واحدة تجعل كانت الثلاث، أن تعلم ألآ هماس• لأبن، قال 
صحيحه.ق لم مرواه نعمءأ قالت عمر؟ إمارة س وصدرا بكر 

منوصدرا بكر وأبي ه اهلع رسول عهد عك كانت، الثلاث أن أتعلم ارألر ت لنقل وق 
.نعمءر ت قال واحدة؟ إق ترد عمر حلافة 

قال!حرج ابن أن الرزاق، همل، حدثنا صالح! بن أحمد حدتنا داولت أبو وقال 
قال:هماس ابن عن عاكرمة، عن - ه اهف رسول موك - رافع أبي بتي يعص أ-؛مرف 

هالنبي فجاءت، مزينة، س امرأة ونكح ركانة، أم ؤإحوته ركانة أبو يزيد عبد طلق 
بينيففرق - رأسها س أ-خدتها لشعرة — الشعرة هده تغني كما إلا عني بغني، ٌا فقالت' 

أنترون رءألأ لجلسماثه: قال نم ؤإحوته؛ بركانه فدعا حمية؛ ه الّم، فاحدت وبينه، 
المثيقال نعم. قالوات وكدا؟،، كدا يشبه وفلأثا _ يزيد عبد س س وكدا كدا منه يشبه فلأيا 
إنفقال: وإحوته،،، ركانة أم امرأتلث، رارا->ع قال: ثم ففعل. ااطلقهااا. يزيد: عبد له 

طلمثاوإذا آلئ يثانا ؤ وتلا راجعها،،، علمت،، قد ر؛ نال: اس، رسول يا ثلايا طلقتها 
١[.]،_؛،؛ هaللفوصنمدمآئيم ألفناء 

إسحاقبن محمد عن أبي، حدثنا قال؛ إبراهيم بن سعد حدثنا أحماو؛ الإمام وقال 

الم)رتمأيأ\(.)ا(أحرجهم
(.٤٥٣٢)أ(أحرجمشهفيس)م/أهارقم 

رنم ٥٣٢والحاكم)أ/ ١(  ٤٧٦٣رنم الكبرى ق والمهقي ٢(  ١٩٦داود)رقم أبو أحرجه )٣( 
•٤(  ٦٩راء/ الارتم، كح وانظر: ١(  ١٣٣٤رقم  ٣٩> >آ/ سممه ق الرزاق وب ( ٣٨ ١٧



امحرض اذمحئ ض■* لآ=م 
تاوياهإ=============^=ض

عباسبن اس عبد عن عباس، ابن مرق عكرْة عن الحصين، بن داود حدش قال: 
فحزنواحد. مجالس ق ثلائا امرأته — المطاب أحوبتي — يزيد عبد بن ركانة طلق قال؛ 

ثلاثا،طلمتها فقال؛ طلقتها؟،ا رركيف اقلأ؛أ.I رسول فسأله قال! ثل>يدا، حزئا عليها 
ثشت،اا،إن فأرجعها واحدة، تلك( ررفإنإ قالت نعم• قال: واحد؟١٠ محلى ررل فقال! 

،•طهرل كل عند الطلاق( إنما يرمح،ت هماس ابن وكان فراحعتها، 
لأمامردودة، والبدعة وبدعي، محرم اكلامحت، جع أن تقدم فقد القياس، وأما قالوا; 

ه.اتيم رمول أمر عك لست، 
جلة.وقوعها عدم عك يدل التحريم بيان ي تقدم وسائرما قالوات 
هيائي تآشن'ت اردع حدهمّ ا مثهندة ؤ تعاق؛ قوله إلا معنا يكن لر ولو قالوا؛ 

لمنإدهُ بائي سنني'ت انبع نقند اي( العياب، عمتا ويدروأ ُؤ وقوله؛ ٦■؛ زالور• 
يكفن.٨[. زالورث اى4 آلكندختح 

قالوقد شهادة، أو إقرار، أو حلم(، من التكرار! له يعتتثر ما كل وكدللش قالوا! 
باضنحلم، قالوا! فلو صاحبكم؛، دم وتسنحقون يمسا خمين راتحلفون ه! النبي 

واحدة.يمينا كانت، ، قتثله فلأثا أن يمينا خممين 
إنزعز! قال الصحابة بعض إن الحديث،! ق كما بالزأ، الإقرار وكازللث، قالوا! 

بفممجموعة فيه الأرع يكون أن يعقل لا فهدا ه ايللأ رسول رجلث، أربعا أقررينتج 
واحد.

حجتثان!فلهم وعيرها؛ تها المدحول بين فرقوا الدين وأما 
أبوالصهباءله! رحلايقال أن طاوس! عن صحح! يامحتاد أبوداود رواه ما إحداهما! 

قبلثلاى امرأته طلق إذا كان الرحل أن علمته ررأما له! قال عباس. لأبن المزال كثير كان 

اصفح وانظرث )\ا0\-ى وأحمد ( ١٤٧٦٤رنم  rrMy)الكبرى المن j البّهْي أحرجه )١( 
(.١٧الأوظار)U/ ونل ٢( - ١  ٩٩المبود)آ/ وعون ( ٣٦٢)\ا 

١(. ٤٨-١  ٤٣ا/ الروي)١ وشرح ( ٢٣٤ا/ ص)٢ فح وانظرت ١(  ٦٦٩لم)رقم مأخرجه )٢( 



عمر؟إمارة من وصدرا يكر وأثي اهللأقو، رسول عهد عك واحدة جعلوها ببما؛ يدخل أن 
ءاوهم^رأحينهن ^ ١٥قيها تتابعوا قد الناس عمر رأى فلما 

بائن؛وهي الثلاث ذكر فيمادفها ؤنالق، أتت بقولهت تين أما الثانيةت الحجة 
أبيوحديث حا، المدحول حق ق هو بالثلاث عمر إلزام أن هؤلاء ورأى فيلغوا، 

حا٠المدحول عير ق الصهباء 

القياس.وموافقة الجانبين، س المنقول موافقة التفريق هدا ففي ئالوات 
ابنمحمد أبو حكام كما الفتوئ، أهل من خماعة الأهوال هدْ س قول بكل وقال 

أهلس خماعق عن وحكوْ الأمامية. هومدهب، حلة؛ الوقؤع عدم ولكن وغيره، حزم 
البنت'
مقامين!ق معكم الكلام الموقعون قال 

الثلاث.جع تحريم أحدهما! 
المقامين.ق معكم نتكلم ونحن محرمة. لوكانت، حملة، وقوعها والئاق! 

عنه،الرواياُتح إحدى ق حنبل بن وأحمد ثور، وأبو الشافعي، قال فقد الأول! قاما 
منة.الثلاث جع إن الفناهر! أهل س وحماعة 

يعيرُْ زوج فج حى نعد ص اهُ خد قلا طلمها مإن ؤ • تعاق بقوله عليه واحتجوا 
نفرقأن يجوز ولا مفرقة، أو مجموعة الثلاث تكون أن بين يفرق ولر [، ٢٣•لالقرة: 

طلمتموهنؤإن ؤ تعاق! وقال بينه. اهله فرق ما بين يجمع لا كما بينه، اس ■م ما بين 
•يفرق ولر [ ٢٣٧سدبلاأندمئوهن4تالقرة: 

وإيفرق.[ ٢٣٦تالقرة: لمتمّتوهنهالأية. ما علكرزنطلممآليسا'ء حثاح لا ؤ وقال! 
ءامنوأآلذئن تنايا ؤ وقال! ٢[، ٤ ١ لألمّعثاوزايم ؤلشللمثتمتتع ؤ ال! وق

كحوانظر: ( ١٤٧٦٢رنم )لأا^TT الكرى j والمهقي ( ٢١٩٩)رقم داود أبو أخرجه :١( 
وسلالخم)مهلإا(ونلالأوْلار)يمأد-أ(.( ٣٦٣)٩; 



الممسيرعان اشئ الصوء ،أ=َ 
ت|لأظ======^=^=^=^^===ث

ولر[ ٤٩]الأحزاب! ه تمئوهرد ان فتل من طلمتنوهن ثهمِ آنمومغيت ظخئر إذا 
يفرق•

امرأتهطلق العجلاق عويمزا راأن ت هريرة أبى حديث من الصحيحين، وق قالوات 
طلاقها((يأمره أن قل .، الأإرأ رسول بحفرة — لاعنها ن أ بعد — ثلائا 

يخلوولا ه، اس رسول عليه أقره لما معصية الثلاث الهللاق ثي كان فلو قالوات 
الأول؛كان فإن ؛الااعان، عليه حرممى حين أو امرأته، وهي وغ قد يكون أن طلاقها 

كانفلو امرأته، يقلنها وهو طلقها أنه ثالث، فلا الثاق؛ كان ؤإن ظاهرة، عليه فالحجة 
عليه...حرمت، قد كانت، ؤإن هق اس رسول له لين حراما 

ممآJاخذوأ ١^( لخفم غذ ولا بإحسئن •بمد/،وبياوسرح هإمساك 'ؤآللليىمثاد( 
قلاأئي حدود يقخا أو حمم قإِن أش حدود تقينا أن"-ئاقآألأ ؛١ فث! ئاستنوص 

أثبحدود يتعد ومن ثعثدوها قلا أش حدود تللث، به-، آقثديت، فينا عينا حئاح 
إإِنعير0ُ زوج حى نعد من لهُ محل فلا طلقها قإن ؤج؛ ألئنلتون هأ؛ 

يتياأش حدود ؤقلث، أش حدود يقينا ان ظثآ إن ^١حعآ ١ن عينأ "جثاح فلا طلقها 
4•أ-ق لقؤمِيعلمون 

عكدليل الأية وق والاحميع، النص حالمت، الناس، من شاذة طائفة ^^ ١١،منع 
وغيره.السالهلان بإذن مهللئا جوازه 

حلاقه.عك والجمهور، الأربعة، والأئمة إذنه. يدون طائفة ومنعه 
—رجعيا ولوكان ارفدية(( سماه سبحانه لأنه به، البينونة حصول عل دليل الأية وق 

له.بدلته بما الزوج من الافتداء للمرأة يحصل لر — الماس بعفن قال كما 

(.٢٣٤■؛/القاري)•اوغاريثمم>مه(صثمآه؛؛(واظر:سة )؛(أحرجه 
انمادح؛.)آ(أ"آ"زاد 



;سإوؤو^أ_
وكثر،قل بما جوازه عك ب ببِء آقثدث فينا عثؤما جغاخ قلا ؤ سحانهت نوله ودل 

أعطاها.مما أكثر منها ياحاز أن له وأن 

بتالربيع أن عميل؛ بن محمد بن العم عبد عن معمر، عن ت الرزاق عبد ذكر وقد 
ذلكق فخوصم تمالكه، شيء يكل زوجها من احتالعتا  ١٣١٠حدثته؛ عفراء بن معوذ 

دونه(انما رأسها عقاص يأحد أن وأمره نأجازه، عفان بن عثمان إق 
ارجاءتهعمر ابن أن نافع؛ عن عقبة، بن موس عن حرج، ابن عن أبمات وذكر 

شتها،الخن لها، ثوب وكل لها، شيء كل محن احتلعت، لامرأته مولاة 
منولو رراحالعها فقال؛ زوجها عن نثزُت، امرأة الخطايح بن عمر إك ورنمت، 

عنه.كثير، أبي بن كثير عن أيوب،، عن ملمة، بن حاد ذكره قرطها* 
أمح،بن عل ص عمحة، بن الحكم عن ليث، عن معمر، عن الرزاقت عبد وذكر 

ررلأ1حدئهاذوقطأءطائ((ل؛اؤطالب: 
أءطائ«لًا.مما أكثر مها أحذ أن له يحل »لأ طاوص: ونال 
}اليهاءر مردودة فالزيادة صداقها عك زيادة أحذ ،ران عمناء؛ وقال 
1حذمهاأكثرمماأءطائ«امبأن له »لأيحل الزهري: وقال 

(.٠٢٤ ا/ اوحك)ا ل(وان>:  ٠١٨٥ رنم ٥ • ٤ )ا(أحر.بمسارزاقفيثبملأ/ 
(.١٢٤ ا/ السك)• (وانظر: ١  ١١٨٥٣،  ١٨٥٢رنم ٥ ٠ ه )آ(أحرجهمحيالرزاق)ا■/ 

ص/هامرنما<أا-أا(واينأبيجريراسرىفيشر،)آ/.يأ(ضقاص ابن )٣(أحرجه 
١(. ١١٨٥ رقم ٥ • ٥ الرزاق)ا•/ (وهمد  ١٨٥٢٥رنم  ١٢٥شية)أ/ 

صبمح لا وذا (: ٠٢٤ ١; )• السك j جزم ان ن1ل ١(  ٤١٨٤ رنم ٥ ٣• )آ■/ الرزاق همد )٤(أحرجه 
٤(.• )U/ ٤(ونلالأوطار • ٢ )ا،/ ^ ٧١نح وانظر: لث، مقطعومه لأنه عل، 

)ا-إ^1وثم\\ح\\(وضلميب-0إ1^\الرزاق (وهمد ٤٧الطرىj■فرْ)٢/•)ه(أحرجه 
السك)-ا/'؛آ(.رقمهاهحا(وانظر: 

٢(.٤ ٠ / ١ المحك)٠ وانئلر: ٤( ٧ ٠ أ/ تمره) ق الطري أحرجه )م\( 



اش؛ثشي١^ 

(١).

(٢)..

تاوا==^^^==
ياحازاأحدمنهاأكثرمماأعطاهالرسرح ءإن مهرازت بن متمون وقال 
إوها«لآ/ساق U إلا شيئا مها 1حان أن تجيز لا القضاة #كانت الأوزاعي: وقال 

أرادلما شماس بن قيس بن ثابت أن الزبير؛ أبى بحديث احتجوا جوزوه؛ والدين 
وزيادة.نعم، قاكأ حديقته؟١٠ عاليه ارأتردين قو• الّثي قال امرأته، 

واحد.غير من الزبير أبو سمعه الدارقطتي! قال ، ءلأا،ل الزيادة ررأما ه! الض فقال 
رر صحح ؤإسناده 

الزيادة.تحريم عنه روى من فمنهم مختلفة، الصحابة من والأيار قالوات 
كراهتها.محه روى من ومنهم إباحتها، عنه روى من ومنهم 

م،أبثه، عن الهمداف، عمران بن عمار عن حشمة، أبي عن وكع، عن روي كما 
ونصالقول، حازا أحد  Jij^lوالإمام ، أءaiاها١١ل مما أكثر منها ياحد أن كره ررأنه عل؛ 
عليها.رد وقال؛ الزيادة. حرم أصحابه من بكر وأبو الكراهة، عق 

ه،اليم رسول امرأة أتن، عطاء؛ ل قال قال! جريج ابن عن الرزاق؛ عبد ذكر وقد 
حل-يقتهعليه ارفتردين قال؛ فراقه، وأحب، زوجي، أبغض إق اليم، رسول يا فقالت،؛ 

منالزيادة ءآما ق اهئم رسول فقال مال، من ونيادة تحم، قالت؛،؛ أًدقلث،؟اا الص 
كانؤإن — وهدا ١ ' الزوج عل بدللئؤ فقضن تحم* قالت؛ الحديقةا١، ولكن فلا، ماللثج 

عنهما.جريج ابن رواه وقد مقبولة، الزبير أبي فأحائينا مرسلا— 
رصافيه اعتبر ولهدا المعاوصة، معتز فيه أن عك دليل فدية الخلع نميته وق 

(.Y٢٦٢/ القاري)• عمدة وانظر: ( ١٨٥٢٢رم ١ ٢ ٤ ب)؛/ ايي ابن أخرجه )١( 
اوحك)>ا/-أآ(.)آ(اظر: 

اينالحافظ تال ( ٣٩رنم  ٢٥٥)م/والدارظي ( ١٤٦٢٦رنم  ٤٣١ )V/ الكرى j المهقي )م(أخرحه 
إسادءثقات.ورحال '٤(: ٢ القح)آ/ ق حجر 

(.٣٠الأوطار)U/ ونل ٢( • ٥ المملق)م أحاديث تحقيق تشح انظر: )٤( 
اوحك)«ا/«أآ(.)ه(انظر: 

وذا.رمل.٢(: ٤ ١ ا/ المٍك)• ل حزم ار نال ١(  ٢١٨٤ رنم ٥ ٠ ٢ الرزاق،)٦/ ب أب )٦( 



لهمافهل العدة: ق وارتجعها مها، أحد ما عليها ورد الخلع، تمايلا فإذا الزوجين، 
الخلع.بنفس منه بانت، قد وقالوا: وغيرهم، الأربعة الأئمة منعه ذالئ،؟ 

ققال أنه المسسس،؛ بن معيد عن قتادة، عن معمر، عن الرزاق: عبد وذكر 
علوليشهد الحدة، ق منها أحد ما عليها فليرد يراجعها أن ثاء *إن المختلحة: 
،•رجبها«ر

يراجعهالا يقول: الحسن وكان قتادة: قال ذللث،. يمول الزهري وكان محمر: قال 
لهليم،الممه، من دقيق وجه والزهري الميجا بن معيد ولقول • ر بخطبة إلا 

حلاقه؛عك العمل أن غير فيه؛ نكارة ولا بالقبول، وأصوله الفقه قواعد تتلقاه المأحذ، 
طائفةعند المنجز طلاقه صريح ؤيلحقها ه، حبق فهي العدة ل دامت، ما المرأة فإن 
قواعدتمغ لر بتراصيهما؛ عليه كانا ما إق وتراجعا الخلع، عقل، تقايلأ فإذا العلماء، من 

فهومحفة، أجنبية عنه صاريثإ قد فإما الحدة. بعد ما بخلأفؤ وهو ذللثا. السرع 
ام.غيره ؤ بخلأنمنه عدما ق يتزوجها أن له أن هدا؛ عك ويدل الخهإابإ من حاطب، 
الصحابة؛وأقوال بالسنة وسنت، الخني، ق رجعة لا أنه والإجاع، بالنتس ثثنتا وقد 

وهانابعده، ثالثة ووقؤع ٌللقتين، بعد جوازم بالنص وثبت واحدة، حيضة ق العدة أن 
حمعئإوم،اوقإمساك مئثان ألطلنى ؤ قال: صيحاته فإنه يعللاق ليس كونه ق جدا ظاهر 

يقي.ماإألآأن'ءثاءاأقُ شٍئا ئاثتموص ممآ Jاطوأ أن لخفم غث ولا بإحسمؤ سميح 
]١^٥:ه به.ء أئثدمتا فينا عائما جناح قلا ألي حدود يقينا الأ تحمم قإن آممد حدود 

أنيجوز ولا وغيرها• يتناولها فإنه — تعللتمتض يختص؛المْللقة لر ؤإن — وهدا [ ٢٢٩
أوبالسابق، يختص أن إما بل المذكور، منه ويخل يذكر، ل؛ من إق الضمير يعود 

وغيره-يتناوله 

(.١٢٣٩/ السك)• وم: ١(  ١٧٩٧رم ٤  ٩٢ارزاق)٦; س ب )١( 
(٢٣٩/١٠المحك)• ؛(وانفلر:  ١٧٩٥^ ٤٩٢)آ(بيماوالرزاقرا•/ 



الصسرعلن المير الصوء اوا:=

يعدطلقت من يتناول وهذا [ ٢٣• تاو؛رة: ه منتعد وتُ خث ملأ طلمها يإن ؤ ثم 
فهمفهذا اللفظ، تحت لحولها من فلأيي المذكورة، هي لأما قطعا؛ وطلقتين فدية 

دعوةوهي القرآن، تاويل اهله يعلمه أن ه اس رسول له دعا الذي القرآن ترحمان 
ثالث،.يلأ متجاية 

فهذاجنه. غير من أما عق دل الطلاق؛ أ-صكام غير الفدية أحكام كانت، ؤإذا 
الصحاية.وأقوال والقياس، التنس مقتضن 

لففليأي فحا، ١]^^ يعد ألفاظها؛ دون ومقاصدها العقود حقاس إل نفلر من نم 
شيخنا،اختيار وهو أمد، لأصحاب، الوجهين أحد وهذا العللاق، يلففل. حتن كان، 

وأصحايه.عباس اين وكلام أحمد، ظاهركلام وهذا ^ ١٥
ارمايقول: عباس اين موق عكرمة سمع أنه دينار؛ عمروين أخرق ت جريج ابن قال 
،٠فليس؛طلأق(الالمال أجازم 

اينعباس.قول يل>م،إق كان أيي رأيت أحمد؛ اهين عبد قال 
وليستفريق ^ ١٠٠هماست ابن عن طاوص، عن دينار، بن عمري وقال 

؛طلأق«لأ،.
،•وئجتزْ*لطلائا، الفداء لايرى أبي اكان طاوست ابن عن جريج، ابن وقال 
الهللاقيلففل جعله الحقود؛ أحكام ق واعتبرها معها، وونمؤ الألفاظ، اعتبر ومن 
الومعانيها، حقائقها العقود ق المرعي أن تشهد وأصوله؛ الفقه وقواعد طلاها، 

واهفالتوفيق.وألفاظها، صورها 
١]^^ق امرأته يطلق أن قيس بن ثابتر ءأمر قؤ الني أن هذا؛ عق يدل ومما 

١(.١  ٧٦٨رقم  ٤٨٦الرزاق)٦/ همد أحرجه )١( 
اصحالباب ل ليس اماو؛ ق1ل، صحح. ؤإساده ٢(: • ٥ )xf المير تلخيص حجرق ابن الحانفل هال، )٢( 

(.٢٣٧/١.ته.وانثلر:اJحق)•
(.٢٣٧ا/الحك)٠ ١(وانفلر:  ١٧٦٦رقم  ٤٨٦)'؟(ا-محرجهتمدالرزاق)٦!



بلفظولووغ فسخ، أته ق صرح وهذا ٠ بحيضة تمد أن أمرها هذا؛ وْع تطليقه، 
اسلاق.

الالفدية أن ومعلوم فدية، بكونه الفدية أحكام عليه علق سبحانه فانه وأيقات 
ولامقيد، طلاق الفداء وطلاق معينا، لففلآ لها سبحانه اس يعين ولر بلفظ، تختص 
والاعتدادالرجعة، ثبوت ق تحتها يدخل لا كما المهللق، العللاق أحكام تحت يدحل 
التوفيق.وباهيع الثابتة، بالسنة فروء بثلاثة 

عليهالمحلوف فعل عل الحيلة خ؛، طائفة فيه أدخل الفدية، لفظ ذللئ، ،ومن •ر • • 
شرعت،إنما وهي الحنث، من بالخلاصي النكاح بقاء المراد إذ الفدية؛ صد هو مما 

الفديةحقيقة فيه ما طائفة منه وأءرح>ت، زواله، إق الحاجة عند النكاح لزوال 
وأولثلئ،به، إلا وخالعا فدية يكون لا أنه وزعمتح معينا، لفظا له واسترطت، ومعناها، 
به.قصروا وهزلأء به، تجاوزوا 

لدواماترد لر والألفاظ كان، لفظ بأي فدية فهو المال دخله ما كل أن والصواب، 
اااخلعنيتقولت أن بين قط فرق فلا المعاق؛ إل وسائل هي ؤإنما -يا، تعبدنا ولا 

عباسابن وكلام عريا؛ ولا لغة ولا شرعا، ولا حقيقه لا ؛ألف،(( ررفادق أوت بألف(( 
قالبل لفغل، دون لفظا استثنئ ولا يلفظ.، أحدهما يقيده ل؛ ذلك،، ق عام أحمد والإمام 

الفداء.اليمن أهل طلاق عامة عباس: ابن 
جهةس كان ما الخلع وقال! ،، وليس؛طلأقل قرفة، الخلع الإمام وقال 

الممهدوانظر: اكر.ن.ى وحت ( ١٣٥رنم والدارممي ١(  ١٨٥)ر،م احرجه )١( 
٣(.• T\■ • ٥ )إ/ الأحوذى وتحفة ( ٣٧٤! ٦٣)

):آ(مآآأءلأمجا.
ذالر همد ابن وكدا ؤإمحاق، أخمد عن ( ١٥٩العلماء)ص احتلان، ق المروري مر محمد ذكر، )٣( 

همدةوانظر: ( ٢٧٤رقم  ٠٣٢ )T/ هماس ابن عن الدارقيي أخرجه بضا ( ٣٧١)٣ الممه؛د 
الهدايةاحاديثا تخرج ل الدراية ق حجر ابن الحاظ هماس ابن عن وصححه ( ٢٦١)•أ/القاري 

 ;(.٧٥)٢



 r=الممسيرض اكشئ \؟
تاكلها=====^===^^===^=ض

فإنتطاليهتن بعد خالعها إذا ،، بطلأقر فليس المال أحاز0 ما وفال! الماء، 
واحدة.عل معه فتكون راجعها ناء 

الرجلالمرأة كرهت، إذا ت سهلة حدسث، مثل ١^،^ ءلال_،! أيي رواية ق وقال 
أنله حل ففد جنابة، من ؛، ijأغتسل ولا أمرآ، لكؤ أؤلح ولا قسما، لك، أبر لا وقالت،! 

.حديقته؟١٠عاليه ررأتردين قال؛ الشي. لأن أءهلاها؛ ما منها يأخذ 
ذللثجأخمد وجعل ، (ار تطليقه وطلمها الحديقة ٠رامل ت الحديثؤ ق قال وقد قلتؤ؛ 

فداء.

إقتدم، أم هو محللاق أم أفح ^^! ١١عن اس عبد أبو سئل ت هانئ ابن وقال 
عباسابن كان ! ٠٧٥١عبد أبو فقال بطلاق؟ وليس فرقة يقول لكن عباس، ابن حديثؤ 

و=فلمأنولاغد بإِحننن يإمنالأ ؤآلقنيىمدان ١^^ هذه يتأول 
محا^٠ ١٣مزن آش حدوذ ي زلإ شتا مئآ،َايثوص تأخدوأ 

هويقولت عباس ابن ولكن [ ٢٢٩]الغرة: ه آدثدُت،بهِ، فيبما عائما جناح قلا حدودآثه 
الطلاقوذكر ومطها، ق والفداء الأية، أول ق الطلاق اه ذكر عباس: ابن قال فداء، 
فداءالفداء وأحمد عباس ابن فجعل فداء، هو ؤإنما بعللاق، هو ليس فالفداء يعد؛ 

باب،وهدا الألفاخل، بتغيير تتغير لا الحقاتق فان الصواب،؛ هو وهدا للفظه، لا لمعناه 
تتبعه.يطول 

ملأطلمها مإن ؤ تعادت بقوله والأثار الأحاديث، هذه محارصة العجايجج اومن 
هوالأية هل.0 عليه أنزلتط والدي [ ٢٣• ,^؛: aJI]ه ر عمم زوج ثن،كح حى منتعد لهُ غد 

يجعلوهفلم تعاق، اهف بكتاي، الماس آعلم وأصحابه له، والحلل المحلل لمن الذي 

١(. ١٧٦٨رنم ٤٨٦الرزاق)٨ عد احر-بم )١( 
(.٢٦٢أ/ القادى)• وصية ٤( • 'ابرى)ه/ فح وانفلر: ( ٥٢٧٣البخاري)رقم أحرجه )٢( 
إغاثآ-يا. ٢٧٥)٣( 



أص=((

ولعنوْ.نكاحه، وأطالوا زوجا، 
أثبت،أنه فلولا ررمحاللأ، سماه بكونه تحج نحن ت بعضهم هول( هذا من وأعجسا 

ط*.يكن م الحل 
التيالسنة فعل من لعن هق اس رسول أن يتضمن هذا فإن العظائم، من هذ0 

حرمما أحل لأنه محلا سماه ؤإنما ثريعته؛ ق صحح جائز هو ما وفعل ببما، جاء 
غيره،زوجا تتكح حتن المهللق، عل حرمها سبحانه اهلع فان، الالعنة. فامت«حق اهلع، 

وهونكاحا، بينهم الناس يتعارفه الذي للنكاح رمحوله وسنة اهيٌ كتاب ق اسم والنكاح 
والكن،للإيواء وجعله فيه، والوليمة بالدفوف،، عليه والضرب إعلانه، شؤع الذي 

فال(المحلل، نكاح ق به جرمحتؤ ما بضد فيه العادة وجرت ورحمة، مودة اهله وجعله 
بهيحصل ولا مهر، إعءلاء ولا سكنن، ولا كوة، ولا نفقة، عك يدخل لر المحلل 

المستعاركالتيس عارية، دخل ؤإنما الزوجة، مع المقام قصد ولا صهر، ولا بإ 
هوليس أنه فيه لأسلثؤ قهلعا فعلم لعنه، نم ه، النبي به شبهه ولهذا ،، للضراب١ 

اإقرآز(.ق الذكور النكاح هو نكاحه ولا القرآن(، ق الذكور الزوج 
بزوج،الحلل ولا بنكاح، ليس هذا أن عك الناس قلوب سبحانه اهلع( فهلر وقد 

قهذا يدخل فكيف، والول، والحلل والزوج، المرأة به تعير قبيح، منكر هذا وأن( 
.منه؟ فليس عنه رغب( ومن سنته، أنه وأخبر وأحبه، ورسوله، اهرٌ شرعه الذي النكاح 

أي؛[، ٢٣•]اوهمْ: تزا-حعايم ان عنينا حئاح قلا طلمها قإِن ؤ ت تعاق قوله وتأمل 

اهف،رسول( يا بق قالوات المستعار؟، بالض أخركم ®ألا قو; اهر رسول قال هقال; عاعر بن عتبة فعن ت١( 
)آ/7اأرفمأ>ا/آ،ه-ارآ(واينالحاكم الخءارلواصك،بي أعوالخٍالل،لعناه تال: 

)ي/ا/.أرئم0ا-آمآا(وانمارثطي)مآ/ا0آرنمخآ(وقال(واJهةيjاعرى ١٩٣٦اجه)رنم 
هداونقل حسن، إستاده الحنرت عبد قال عامر بن عقية وحديث! (؛ ٢٣٦/ Y )٠ القارى عمدة ل العبي 

الهداةأحاديث تخريج ل الدرايآ ذ حجر ابن الحافظ ونال ( ١٢٢ )؛/ الأحوذي تحفة ق الماركفوري 
تمعحالجوزي ابن أنكر ينما ( ٢٣٩الراية)xj نم، ق الزيلعي وصححم موتقون، ورواتم ( ٧٣)٦! 
١(.•  ٧٢رقم ٦ ( ٦U-n٤ التامة)آ/ العلل ل الحديث سا 



المحيرعان الممحر الصوء ا؟=ت 
=اك؛ظ^======د^^=^د=دذ

بعقدإليه ترمع أي! مراجعا، أن الأول وعق عليها جناح فلا الثاف، هذا طلقها فإن 
الذيوالتحليل يقيم، وأن بمللق أن يمكنه أنه عك الدالة ررإنء بحرف فأتن حديد، 

فهيوؤكها مش أنه عليه طون يثر بل الأمرين، من فيه الزوج يتمكن لا هؤلاء يفعله 
إقانتقلوا الطلاق، وفهمع ق فولها يقبل ولا بوطثها يخبر لا قد أنه علموا لما ثم طالق، 

واممععليه، تهللق يدللث، إحبارها فبمجرد >را، لحل بأنه المرأة إحثار الشرط جعلوا أن 
سبباأصحابه جعله النكاح وهذا وللأستمتاع، الدائمة للوصلة النكاح شؤع سبحانه 

وهذاالكاح  ٤٧٥٥٧سبتا وطؤْ كان وطئ، متن فإنه فيه، العللاق ولوتؤع لانقطاعه، 
اس.شيع صد 

ولا•:محوذو،أو'محوسمحوي ظمسكئهث ءبلسأحلهن آلسآ؛ طلقم اذا ؤؤ 
هزواج(\يأب\أؤ تئ%ياووأ ولا ظل،زوصهأ ذ'للىءمد يسل ومن iتعتاJوا نيزارا ثمسآكوهن 

ؤاتقوأأسيعْلتؤرئي-، منألكممسروألحكمة ءلٍتكم  3jj١ومآ ذعص£اأس وآدكروأ 
انيعصلوهن هلا اجلهن هتلعن ألسس1ء طيمم ؤإِذا ;)ق؛! علم _؛ لأكل آس ان ؤTع^ثوأ 

يؤسبآشبفم بمطسكان ذ'للئ،يوعْل باتروف تبمم ئزصوأ إذا بمكخنأروع 
^ملأفدلنونه4•وأمحومِآلآتم 

الحيلبتحريم جزم الشاؤع؛ ومقاصد والسنة، القرآن تدبر من أن رس_، لا ... 
كماوالعادات، التصرف ق معتبرة والنيات المقاصد أن عل دل القران فإن وبهللاتها، 

أووصحيحا حراما، أو حلألأ الفعل فيجعل والعبادات، القربان ق معتبرة يي 
تجعلهاالعبادات ق والنية القصد أن كما وجه، من فاسدا وحه، من وصحيحا فاسدا، 
كذللث،.

والسنة.الكتاب ق جدا كثيرة القاعدة هذْ وشواهد 

-بما.)ا(لإ7'اإغ1ثأن




















































































































































































































































