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ا-"آ[.بإنيديهه]شءمران: 

 I)(]اكتثباوط،سارك ؤ ؛J٩٢زالأنمام: ه نديه بين انقهمى مع,ؤمثا ].
وقاليديه. بين لما مصدق بأنه الكتاب وصّف القرآن ق اؤلرد كيف ترى أفلا 

مصدقايكون الهلريق و؟راله الكتب، من تقل.مه لما مصدق الراد إن الناست وباتفاق 
فإنهلك، مصدق كتاب هدا أن من صدقه عق الدليل ق أبلمر ؤيكون ه، للخم، 

مواؤناةغير من اس أنزله مما فيها ما بصحة ونشه،. تصدقها التقدمة الكبر كانت إذا 
١٢-جاء الذي أن كما صادق؛ ه اس رمول يه جاء الذي أن عق دل منها؛ اقتباس ولا 

واحدة.مشكاة من مخرجهما وأن كذلاك<، 
منيخرج مؤمن به جاء والذي هن.ا إن القرآن! عاليه قرئ حين الجاشي قال ولهذا 

منإذ كذلك،؛ فهذا حق وكتابه صادقا موس كان فإذا يعنى! ؛، واحدلأ مشكاة 
حماوالأخر محصا بامحللأ أحدهما ؤيكون واحدة؛ مشكاة من شتان يخرج أن المحال 
واكافر.التباين غاية ْع إق يكون لا هذا فإن محصا، 

عقالدليل فقام به؛ جاء ويمن به يثرن وهي المتقدمة، الكبر محدق فالقرآن 
له،ومطابقته تصديقه جهة ومن به، تقدمه من بشارة جهة من معا! الوجهين من صدقه 

عكالاحتجاج صمته ق إذ القرآن؛ ق المعنن ^ا يتكرر ما كثيرا ولهذا فتامله. 

)صالامحقاد وق ( ٨٢رنم  ٩٤-٩٣/١اكب)ق والمهقي ( ٢٩١)ه/ ٢( ٢• )ا/ احد أ-م-بم )٢( 
احدرواْ (: ٢٧الزوائد)آ•/مجمع ق الهبمي وقال 0  ١١٦- ١ ٥ ا/ الحلت) j وأبونمم ( ٤٦

السمأع.صرح وند إسحاق، ابن غير انمحح رجال ورجاله 





والأمر،بالخالق ارتباطها ومر بيا، والدعاء الختن الأسماء عبوديات علم ومن 
له،بالمناسب يسأل مجهنالوب كل فإن وتحققه. ذلك عرف وحاجاته؛ العيد وا٠aلالب 

تجدهاكدك.التبوية والأحاديث القرآن أدعية فأمل 
الدعوات،إحاة j حائا تايا ه آكثوم آلص ؤ لاسم أن واسود  ١١٠١.

الأءذلماه، راسم مرفوعات حيان ين حاتم أبي وصحح السنن وق الكريات. وكثف، 
[١ لالمأ:'ما' ه آلتحي»و موآلرحنئن لاإِلة!٩ و'جد إلآ قإلهآكت ؤ لآبمين• ا ق

قالءمان:؛-آا« ]TJ ^٢، آلقثوم >TJ^ ي الة لا اقن اثز0 > صران: آل وظنحة 
صسحعح*حدمت الرمدى■ 

ءاللهمدعا رحلا أن أنست حديث من أما، حيان ابن وصحيح السنن ول 
ذايا والأرض الموات بدع المنان• أست، إلا إله لا الخمد، ك بأن أمأك إق 

الذيالأعفلم، باسمه اه دعا ررلقد الشي فقال ةيوما< يا حي يا والإكرام، الجلال 
قال:احمدوالدعاع البيةاقإذا وإذاسثثليهسمولهداكان ئءيبهأجاب، إذا 

اوعاد.بم"ا. ٥٧٢٧٦)؛(

ه"ا<00ررتمئ.بم (واين ٣٣٨٩(والJارس)رتم٣٤٧٨>دتمواكرض ١( ٤  ٩٦)رقم ائو ا-؛ر-بم )٢( 
•ام؛؟<وءدينرنم ؛؛؛(وإسْاقينرب)ه/جم؛ ، ٤٤•رنم  ١٧٤واسرانيفيالك؛؛ر)؛أ/

^نم،)آ/؛ه؛-هه؛رقممه'آآ<وصنيابرى)اا/؛آأ(,
واين١(  ٤٩٥)رنم وأبوداود ( ١٧٧٠ رنم ٤ • ٤ )؛/ ( ١٢٢٣رنم الكمى)ا/صم ق المام أخرجه )٣( 

وأخمد( ٤٧٢٢رنم ١ ٠ ١ )o/ الكر وي ١(  ٠٣٨)رنم انمغر j والطراو ( ٣٨٥٨رقم )ص 
(١٨٨٥رقم  ٢٥٧)ه/الممحارة j والضياء ( ١١٧١)رنم النعي j المارك وابن ( ٢٦٥)م/ه؛أ، 

(oفيءسj^م١٧٥/٣iوفيالوادد٨٩٣ر)JV٢٣٨٣م.)
حضحديث عل.ا الترمذي: وقال ( ٨٢)ص الأساد ي وال-هتي ( ٣٤٣٦)يتم اكرمذي أخرجه )٤( 

(.١٥٩الصم،)صالوابل وانئلر؛ غريبا• 



افجمامحرض اطوث 
مكا=====^========د

سبهت

يعتموما واويلي.< ؤآتتعآء آلشتئة مشئآتتثآ؛ ئشنت ما فثبعون قلوبيزنيغ ق قاتاآلذئن 
إلايدكن وما 3^1 محي من يبِء؛)آ ءامغا يموثون آوأإمِ ق ؤآارس«ئون آس إقُ ثاواةُ 

طإترأ{أؤكوتيأ4اذزلا عوآلذى ؤ تحاك• قوله عن عنها  ٥٥١رصي عاتثة ّاك. 
ماههةئثو0 ظوبهزنغ ؤ، ؟jj_ ئما تتشبهين وا-م آلكتب ام من ءاي؛-ت،محكنث 

مايت؛عون الدين رأيتم ®إدا ،؛ ٧١١٥٠[• داويلي-ءه]آلءمران: متنآبتفآءآلهثيؤآطآء ثشتة 
عليه.مممق فاحدروهم،  ٥٧٥١ثن الدين فآول؛ك منه تشابه 

تصوروبحسا التأؤيل، عك لهم الباعث يحسب عديدة، أصناف والمتأولون 
يكلماوفهمه، يضيم فد من الباؤلل التاؤيل ق توعلأ وأعفلمهم ووفورها أفهامهم 

ان٠ءراها.أشد تأؤيله كان فهمه؛ وتصر تصده ساء 
ومنهمالحق• من بمكرة عك يكون بل سهه، غع من ثوى مع تأؤيل يكون من فمنهم 

لنؤعتأؤيله يكون من ومنهم الحق• عليه أحثنا له عرصت، شبهة مع تأؤيله كون من 
الهوئالأمران: له يجمع من ومهم الحق. من بصيرة عل يكون بل صرئبهة، من هدى 

العلم.ل والشيهة لقصد، اق 
إنمافرقه ومعين ثلاث عك الأمة هال.ْ وافتراق الكتابين، أعل فافتراق وبالجملة 

أو-مهاكأويلأ؛،•

١(• ١ )٨ ( ٢١• )A/ اس يح وانظر: ( ٢٦٦٠)رنم وميم ( ٤٠٤٧)ينم الغائي س )٢( 
وضحالووى>اا/لأاآ(.

(٣٩٩١، jj)crLوابن.( ٠٢٦٤ والردي>رتم ( ٤٥٩٦حويثامحراقالأمأاخرجهأبوداودرونم)٤( 
صمحهق حان وابن ١( ٠ رقم  iW)\/والحاكم ( ٠٢٥٠ رنم  ٩٠٨الممحارة)ق والضاء 

٢(٠  ٠٦٩ رنم ٢ ا/ا/• ٠ الكأرئ> ق ةي ٠Jوا( ١٨٣٤الموارد)رنم وق (. ٦٢ ٤٧رنم ١ ٤ ٠ ١; )٤ 



و^أ_;سسو 
وهلمالزبير ابن وفتنة والمة، وصمن، الجمل، يوم الملمين! دماء ،!، ajjlؤإنما 

والباؤلنية،والقرامطة، المتفلسفة، من الإسلام؛ أعداء دخل ؤإنما بالتاؤيل. -؛را 
وسببهاإلا ئط بمحنة الإسلام امتحن فا التاؤيل. باب من والنصيرية والإّماعيلية، 

منارتكبوا ما سب، الكفار؛ عليهم يّلهل أن ؤإما المتأولين، من إما محنتهI فإن التاؤيل؛ 
محلوLلوابالأياطل.

الألأرمول رلمر حضر التاؤيل؛ غير أسلوا، وقد حديمة، بني دماء أراق الدى فا 
٢؟أموالهمر وأحد بقتلهم التأول فعل من اقنع وتبرأإق ديه يه 

غيره اقه رمول موافقة عن الحديبية يوم ه الصحابة ناحر أوجب الذي وما 
وماالتأويل• ذلك عن رجعوا حتن ٠لاعته عن لتأحرهم غضه اشتد حتن التأؤيل؛ 

فيهأوقعها فيما الأمة وأوفر وعدوانآ، محللما عثمان؛ المؤمنين أمير دم سملئ، الذي 
غيره بيته وأهل الحسين وابنه ه، عل دم سفك الذي وما التأويل؟ غير الأن حتن 

دمأراق الذي وما التأؤيل؟ غير وأصحابه يامر بن عمار دم أراق الذي وما التأؤيل؟ 
التأويل؟عتر الأمة مادات من وغيرهم جير بن وسمد ءا-ي، بن وحجر الزمحر، ابن 
جزئالذي وما التأؤيلر؟ غير لم مأبي فتنة ل العرب دماء عليه أريقت، الذي وما 

غيرتعاق ربما إل الخليقة عجت، حتن السياط؛ وصرب العقابين بين أحمد الإمام 

يقر ٢٧٣)A/الكر وق ( ٤٨٨٦رقم )0إس الأوط وق ( ٧٢٤)رقم انمغر ق والطراز 
٢(رُم  ٧/١)َ ر وابن ( ٣٣٢)٨ وأحد ( ٥٩١• رنم  ٣١٧/١>• بمك وأبو •٨( ٥١

حنحديث الترمذي; وقال ( ١٨المتناثر)رنم نقلم ق الكتاق أمايدم وجود ٦( ١ والمروذي)رنم 
.( ٣٣٣الأحوذي)U/ تحفة انفلر; وأقره، الترمذي تصحح المتذري ونقل الحاكحر وصححه صحح، 

الإسلام،إق فدعاهم جديمة بتي إق الوليد بن خالد ه الّك، بعث تال• عنهما اه رصي عمّ ابن! قس ، ١١
ولغؤيأسر، متهم يقتل خالد فجعل صبأنا، صيأنا يقولون• فجعلوا أسلمنا، يقولرات أن يحنوا فلم 
أفتللا واه فقلتات أسيره، منا رحل كل يقتل أن خالد أمر يوم كان إذا حتن أسيره متا رجل كل إك 

يقال;يديه قو الني فرنع فذكرناه هو الني عك فدثا حش أسره، أصحابي من رجل يقتل ولا أستري 
حاليامرين.أبراإليتماصنع م •اللهم 
،٩( ٤ / ١ القاري)٥ وعمدة ( ٥٨- ٥٧)a/ الباري فح وانفلر; ( ٩٤٣٣ البخاري)رنم أحرجه 



الممسٍرض الئء؛ئ الصوء ٠

قالعلياء من حلما وحلي الخزاعي، نصر بن أحد الإمام ثل الذي ما التأؤيل؟ 
الإصلأم؛دار عك التتار 'سيوف تئل الذي وما التأؤيل؟ غير ماتوا حنن السجون؛ 

حتىردواأuهامرالتالل؟
التأويل؟إباب من إلا والاتحاد؛ الحلول،، أعل من الإلحاد: ٍناظة دخلت، وهل 

الذيالبيان عيادْ تعليمه ق اقع لحكم ومناقضة مضادة إلا التأؤيل باب قح وهل 
والأحاجييالألغاز فالتأؤيل إياْ؟ا بتعليمه الإنسان عق كتابه ق اهف امس 

والتبيين.باليان منه أوك والأغلوءلا'ت، 
بالتأؤيلاث،به وأمرت اهف، عن الرمل به أخرت ما حقاتق دفع محن فرق وهل 

ردوذاك ومعانيه، جحود رد هذا ولكن ا قبوله؟ وعدم زدْ وين له المخالفة الباؤللة 
ومصانعة.حداعة 

الأدلةاامناهج عن دراالكشفا الخين كتابه ق المالكي رشد بن الوليغ. أبو قال، 
قثقعونظويهزنيع ق هاماآلذئن ؤ قال،: أن إق الشريعة، عك وجنايته التأويل ذكر وفد 

ءمران:با.ه مغة ثشنه ما 
أتمالصنف: هذا من الشريعة عق عرض ما وأشد والكلام، الجدل أهل وهزلأم 

ؤإنحايه، الخقصود هو التأويل هذا إن وقالوا: ءلاهرْ، عك ليس ءلنوْ مما كثيرا تأولوا 
الفلزسوء من باهف ونعوذ لهم، واخباوا لبادْ ابتلاء التشابه؛ صورة ق به اهف أمر 

أبحالقيا والبيان، الوضوح جهة من منجرا جاء إنما الزيز اهف كتاب إن نقول؛ بل باه،• 
برعمه،المتشابه ذلك أول يم متشابه، إنه متشابه: ليس فيما قال من السارع مقصد من 

الأّتواءآية ق قالوه ما مثل التأؤيل، هذا اعتقاد هو فرصكم إن الاس: لجميع وقال 
متشابه،(.ءلاهرْ إن قالوا: مما وغيرذللث، العرش عك 

منالممصود أتيا بما القائلون زعم الص التأؤيلأت فأكثر ؛اوبالجملة قال: ثم 
أ.برهازار عليها يقوم ليس وجدت تأملتا إذا 

رج،•المحوامق• مخمر ق أوله رشدعتصوصاي ابن كلام عن م الصواعق مختصر من التئل من مايأي )١( 



جؤأسولر=^|_
قصدهالذي هو أوله ما أن وزعم \ذثو؛أ من شيئا أول من ١لومثال قال؛ أن إل 

فجاءأكثرهم، أو الناس حمح صحة ليحففل ماهر طبيب ركبه قد دواء إل أي س مثال 
سللأئل إلا يعرض ليس به كان مزاج لرداءة الأعفلم، الدواء ذللث، يلائمه فلم رحل 

الدواءذلك ق الأول الملييب باسمها صرح اش الأدوية تلك بعض أن فزعم الناس، 
بذلكيدل أن اللسان ق العادة حرت الذي العام، الدواء ذلك به يرد لر المنفعة، العام 

فأزاليعيدة، ياسعارة بذلك عليه يدل أن يمكن ما آحر دواء به أراد ؤإنما عليه، الأمم 
أنهظن الذي الدواء بدله فيه وجعل الأعظم، المركبح ذلك س الأول الدواء ذللث، 

نلكاالناس فاستعمل الأول، الهلبسب، فصيم الذي هو هذا للناس! وقال الطبسب،، قصده 
سكثير أمزحة دت ففالمتأول، هذا عليه ناوله الذي الوجه عك المركب، الدواء 

فرامواالمركب،، الدواء ذللث، س الناس أمزجة بفساد فثعروا آحرون فجاء الناس، 
للتاسذللئح س فعرض الأول؛ الدواء غير آحر بدواء أدؤيتته بعض بدلوا بأن إصلاحه 

التاويلغير المركب، ذللث، أدوية ل فتأول ثالث، فجاء الأول، النؤع غير المرض من نهمغ 
المتقدمين،النوعين غير المرض من ئالث، نؤع ذللث، من للناس فعرض والثاف؛ الأول 
سراع نؤع للناس منه فحرض التقدمة؛ الأدؤية غير آخر دواء فتأول راع متأول فجاء 

ونلهلالأعظم، الركب، الدواء -بذا الزمان طال فلما التقدمة؛ الأمراض غير المرض 
حتنثض، أمراض للناس منه عرض ولدلوها؛ وغبروها أدؤيته، عك التاؤيل الناس 

حالةهي وهذه الناس، أكثر حق ق الركب، الدواء بذلك القصودة المنفعة فدت 
التاؤيلغير ناولت، منهم فرقة كل أن وذلك، الثريحة، مع الشريعة هذه ق الحادثة الفرن( 
تمزقحتن ^٤ ١١صاحب، قصده الذي هو أنه وزعمتا الأحرى، الفرقة تأولته الذي 

صلواتالثأرع، صاحب، علم ولما الأول، موصوعه عن جدا وبعد ممرق، كل الضع 
أمضمتفترق ٠ هو! قال شريحته ق بد ولا يعرَر هذا مثل أن اله، وعك عليه وسلمه اس 

ظاهزسلكتج التي بالواحدة يعني واحدة١٠ إلا النار، ل كلها فرقة، وسعين ثلايث، علن 
يؤوله•ولر الترع 



=و0=
فيهاالعارض الضاد من الومت هدا ق الشريعة هذه ق عرض ما تأملت إذا وأنت 

صحح.المثال هدا أن تبيتت التأويل؛ قبل من 
الأشعرية،ثم اعا.هم، المعتزلة ثم الخوارج، هم الأعظم الدواء هدا غير من وأول 

.aJ_Ljكلامه ذا المريء عل الوادي فطم أبوحامد جاء نم الصوفية، ثم 
قديماالأمم نال وما والدين، الدنيا عك التأويل جناه ها توعمتح نذهبنا ولو 
المتعال.واقللأ أصمار، عده ذللث، لاصتدعن الماد من يسببه وحل.يثا 

٠٠٠

ؤآلسمآدسلزةوآتيئن نبآمحسميىنآلإسا"، ؤنزيلئاي ؤ
عدُْوأس آلدئتا أنحنوة متنع ذ'واتق وألمث ؤ1لآوعنبِ ألمنوء ؤآلح1ل ؤآنفمبمة 

المثارا؛انآ؛اه.حسرنح 

ولوثاتا، إليه لابتض ذهب وادمن آدم لابن رالوكان الني.ت عن الصحيحين في ُُ 
منعلن اهنآ ييتوب الترابه، إلا آدم ابن جوف يملأ ولا ثالثا. إليه لابتغى ثان له كان 

وأعغلممعادها. يوم الأكبر فوزها وبين الخليقة بين حائل أعفلم ؤإنه هدا • تاب،اا 
ومنمت،المحارم، وامتحاك، الدماء، وأريةت الأرحام، قْلحت، ويه يه، اض عصي شيء 

اسأعد وما الأحره ق والمزهد وءاحالها، الدنيا ق المرغب وهو العباد وتفلالم الحقوق، 
مفللوم.ُه وقهر ذلالم، به ونصر باْلل، من به وأحيي حق، من يه أمتت فكم فيها• لأوليائه 

الحريري؛أبوالقاصم فيه قال ما أحن وما 
افقكالمنين، وجهأصفرذي اذق ممادع خن مه الب
عاشقون ولنوق معة نينق الرامين ملفين دلبوصي

الخالقخط مارتكاب يدعوإلن اتق الحقدذلي عنه وجم

العاد-بممآ.)؛(ا/أمآزاد 

(XOUAOI؛/قح م: ١( •  ٤٨و.ام)رذم ( ٦٤٣٧، ٦٤٣٦الخارى)رتم س )٢( 
وشرحالووى)يما'ما'--أ؛(.



جإسول|ء^ا_
قاسن مة مثللمولائدت ارق ين يمع لرتئملولأْ؛ ل

ا٠زولفلافولأشكااسiارق مأزباحلسطولأاث
قالخلائمن ه فيما وسر رامز سود حن متعيذ اسولا 

إلأإذاه_ث^رارالآد__قلاابضسقسمس أولمي 
وحملالرب، عل العد من واحتجاج هللا، مخاصمة فهو بالقدرا الاعتذار وأما 

ئينؤ تعافيت قوله ق شيوحهم بعض ، Jlsكما اثللأ. حصماء فعل وهذا الأقدار. عك لذنبه 
هؤآلففبمة هب  jjTمك ذهطو وآتيتن آلنساء مت حلماآائهو'ت لائا"ي 

jn  أعذارإقامة قال: حا؟ المراد ا قالوا: الأية؟ بمذْ الراد ا أتدرون قال: ١[ ءمران:أ
الخليقة.

الذام،،الفال هال.ا ق التزهيل. بها: الراد ؤإنما وكلامه. ياهللا الجاهل هن.ا وكذب 

يزينالذي الصي بمنزلة واتبعه، الزين هذا بمنآثر والإزراء الدائم، الماقي ق والترغيب 
٠للناس مينا يقل: فلم التزيين، يذكرفاعل ع أنه ْع له، ؤيتحرك إليه فنهش مايلمابه• له 

لهزويثن ؤ تعاق: قال كما الشياطين، إق والعاصي الدنيا تزيين يضيق—٠ تعاق واهع 
لكثيرمتؤوعكي'لكرمك وقال: لالأ؛عام؛مأ[. بر عكائوأنع٠LJورك آلسيطننما 

لالأنعامتي'؟ا[.ب شز>ءثاؤهم اوJاJهلم فتل أومقرءكإر؛ج 
مغوتاإبليس ويعتر شيء، الهيابة من إلنر وليس وداعثا، هاديا را؛عثتإ الحديشر: وق 
لكلؤكر'ولئ،رقا تعاق: قوله هذا ولايناقض ا. نيءارر الضلالة من إليه وليس ومنينا، 

الميرى)صا''ا'-'"آ(ّ)ا(.قائت،
.دارج-بما.)آ('آ\اا

محنقلي وق ونال; الرحن محي خالدبن ا'ارتمبهه(قترجة )٢١ الكامل ل عدي ابن أخرجه  ٢٣)
الرحنعبد ين محمد ترخمة ق ،  ٤٦٦ أرقم جرجان تارخ ل الجرجاف القاسم رأبو شيء، الحديث هدا 

رنم،؛آ(.مأ\\\ اينفردلالهرويسمشساينس 



الممجيرعلن امحتر الئوء 
٤=ا| 

سا،معالشيطان ؤاق وقدرا، قضاء إليه التزيين إصانة فان ١[. • ]الأنعام:خ نحلمهزه أمة {
السيئة؛عقوبة فمن لهم. الشيaلان زينه ما إق ركوتم عق لهم عقوبة تعافي تزييته أن 

،.بعادها١ الحنة الحنة؛ ثواي، ومن يعدها، اليئة 
وقشيء. ق الاعتذار من هو وليس للتتوبة• مناف الاحتجاج أن والمقمودت 

وأنت٣!،' قدرت وأنت قضاؤك. هدا رب، يا فقالت أذو_،. إذا العبد *إن الاثارت يعص 
وأنت،بت،. كوأست، ءمالت.ؤ، وأنتح ه.' اس يقول عق. كتست، وأنته عفي؛• حكمتا 

وأناأحهلارت٠. وأنا ظالمت،، أنا رب، يا قال؛ ؤإذا عليه. أءاقياك< وأنا واجتهديت،. أردُت، 
للت،.أغفر وأنا وكتبتؤ، وقضيت، علياكح قدرت وأنا ه.' اس يقول ؤ فعلت، اءتديتإ.وأنا 

أطعمتؤ.وأنا صليته. وأنا تصدقت،. وأنا عملتها. أنا رب يا فقال! حنة. عمل ؤإذا 
وأنت،ووفقتتي. أعنتتي أنت، رب يا قال! ؤإذا وفقتلثح. وأنا أعنتلثح. وأنا هك! اس يقول 
.كسبتها١، وأنتج أردما. وأنتح عملتها. وأنت، اش! يقول عئ• مشتح 

يقررواءتن.ار للتوبة. مناف  sil،J.Uالاعتراف. ينال اءتان.ار اءتل.اران! فالاعتدار 
التوبة.تمام من فل.للئه الاعتراف. 

منللناس زين بما الأحبار سياق j، كانحإ لما فانيا عمران آل آية وأما ... 
أقومح،يه الشهوة تعلق ما قدم حا؛ واستغنوا اقنع عند ما عؤر آثروها التي الثهوايت، 

التيالقيود وهي الدنيا، فتتن أعظم فنثنتتهن المح، التاء وهو سعرا، أسد إليه والنفس 
يشتهيفالإنسان منهن. المتول.ين البنين ذكر تم اقلع، إؤ، سيرهم وبين الماد بين حاك 
لداته.له مقصود وكلاهما والولل.، للذة المرأة 

يعدص نال،: >.>، ١١انمن أمح، عن ( ٧٢٢٢رنم  ٤٤٦)؛،/الإبمان شعب ق المهقي أخرج )١( 
المموهصفة ل الم_زكا ابن، وذكره الخة، تواب الخسة بعد والخسة الن.ب، •كقوة الذب 

كيرا؛نر تسير وانثرّإ الصغر، المزين، محمد ص؛ن، الخن، أمح، ترجة ل )أ/ها"أ-ا"أ'أ( 
والخكم)؛/أ؛"ا(.ص وجامع 

مدارج-بما. ١٨٤)٢( 
را.بدائع  ٧٦)"١( 



؛سإسؤزل=^|_
أشرفوندم الومائل، شهوة فتهوتبما لغيرها، تقصد لأما الأموال،؛ شهوة ذكر ثم 

يعدء.الفضة ثم الذهب وهو أنواعها 
مالشهوةوالأولاد. النساء عشرة يعاشر لا الذي بالحيوان المتعلقة الشهوة ذكر ثم 

حصونقاما الخيل، وهو النؤع هدا أشرف وقدم حا، المتعلمة الشهوة دون به التعلقة 
والخم.والبقر الإبل هي الش الأنعام عل فقدمها وشرفهم؛ وعزهم ومعانلهم القوم 

منوأكثر أنلهر بما والأنمميع حا الجمال( لأن الحرث؛ عل ومل.مها الأنعام ذكر ثم 
4أا؛ن؛'ا مرحون وحعت ترمحون جى ■غال، فيها ودكم ؤ ت تعاق قال كما الحرث، 

ولباناوشربا، وأكلا ركوبا مات ينتفع فإبما الحرث؛ من أكثر بما والأنتفيع 
الأنتفلع.وجوه من ذلك غير إل وقتية ودواء وأسلحة، وأمتعة 

صاحبفإن الواقع، هو وهاوا وأشرف الحرث صاحس، من أعز فصاحبها وأيصا 
دارا هال يحل ما مّتكةت رأى وف ، اللفبعض قال ولهذا مذلة، نؤع من له لأبد الحرث 

،..لموضعه.. ق له وضعا المراتبؤ و،آحر الحرث فجعل • الذل لمحلهم إلا قوم 

محابن ثجرى جثت يهز عغل آئفوأ م ذ'بممح بن يخر أويأو ئل ٠ ؤ 
لهريامحادوآشُ آثي بت ورصوى ئْلهره وأرؤ'ج فيها ■^-٢؛، آلأئهنر 

آلصنمين^Jغار؛ت؛ عنارأإ وقنا دئوبنا لتا ماعغز إثتآ،اق.ا ؤيتآ يقولون آلذبجئ 
٠.يا'لأنحار;؛ت[; ؤآنمتسريت لألميغقمت وأكننتعك ؤآلصدبمت 

والصبر،للشكر وامتحائا ابتلاء والفقر الغنن ححل سبحانه أنه المقمودت 

تفقال الحرث، ألة من وشيتا مكة ورأى تال،؛  ٠٠٠الياهل أمامة أيي عن ( ٢٣٢١البخاري)رقم أخرجه )١( 
)ه/ه(.الباري فح وانظرت الذزا اقنع أدحاله إلا قوم بيت هدا ءلأيدحل ت يقرل( |؛ؤ اتئع رمول( ٌمعتح 

أرائهنمن هنا إليه للحاجة نملناه التوبة سورة ؤ، وأحره أوله صيأق بحث من ثطعة البحث، هذا )٢( 
لقالأصل)ج(.فليرجع 

الصابرين.عدة  ١٧٨)٣( 



الممسيرغش اإمشر الصنء إء=تءتتع 

هءاونت5لم مآ ق ؤ تعاق! قال والشرك، والإخلاص والكذب، والصدق 
الوهب ءاثا يقولوا' أن يوه' ان احسناآئاس الز.']][[ ؤ تعاق! وهال( لالماممه:خ؛[. 

وليعنمر_دمبمديوأ آثدآنذئن- ينيعننن مهمم من آلذئن قسا أوآ(اوكد يفتنون 
آلكذبم4لصت:\-م{

[.١ ]اكنابن:ه ه عطيؤ احث عدهُ ؤ1س ؤاوون'ينفئثة امو'وت5لم إئمآ ؤ تعاق! وقال، 
وحماوثواب. حزاء، دار الاحرة! وجعل غرور، ومتلع عاجلا، عرصا الدنيات فجعل 

متنألنسآءحئاآلشهو'ت رينلالخ.اسفي، ؤ تعاك؛ قال( كما بما، ونيتها يالشهوات، الدنيا 
مرتحآلخهسالآنمثةوالحيلآيسوبوآلأةبمّؤآلخرثوآلسطيرآدسلنة وآلسين 

[.١٤ممران!]آل ^ حسرنآلنثاب ءتده'• وآثث ذ'للئ،متعآلحيوةآليئيا 
أمانرغاية هو وما وشهواما، ملاذها من الدنيا به زين، الذي هذا أن بحانه فأخبر 

وشهوامانيتها أعظم هن اللاق النساء أشياء! سعة وهو الآخرْ عق ومؤثريها ؤللابما 
والقفةوالاوه_ا وعزه. وكرمه وفخره الرجل، كمال، حم الذين، والبنين، فتنة• وأعظمها 

هيالم، المسومة والخيل وأنواعها. أجناسها احتلاف< عل، الشهوات، مائة هما اللذين 
والأنعاموهرحم. حللبهم j( لأعدائهم قهرهم وآلة وحصومم وفخرهم أصحاحا عز 

مصالحهم.من ذللئ، وغير وأمتعتهم، وأثاثهم ولباسهم وطعامهم ركوحم منها التي، 
وغيرذللثج.وأدويتهم وفاكهتهم ودواحم أنعامهم وقوت نومم هومادة الذي والحرث 

الأحرة،ميع إل، عباده شوق ثم الدنيا، الحياة ميع كله ذللث، أن بحانه أخر ثم 
لأذ.بنذ'لخئإأ بحيرمن مل٠ ؤ فقال،! وأبقئ،، الميع هذا من، حير أنه وأعلمهم 

ؤرصر'ىمعلهرْ محاآلأهرجمح،محهاوأزوج آئموأعخذربة٦زشتمى 
هذايسمتحؤ، من سبحانه يكر يم [. ١ عمران؛٥ ]T)،، ه ق،؛( إلعجاد بحبمير ؤآش آش محي 

فاغمزءاثا إشآ نبغا يقولون ؤألانيرتن> فقال،ت به، أول، هم الن-ين أهله هم ومن، الميع، 
وآشفقيؤكؤآلصندقرك وأ:ا؛ ر آلنا بر ا عد ؤقثا ذئوبما لغا 



جسإقول=^_
.[  ١٧-١ ٦ ءسما0: ]آل بآ|لآ؟نحاوه 

هوالدنيا، متاع من حير الآ-محرة مظع من المتقين لأوليائه أعد ما أن بحانه فأخبر 
عليهم.وهورضوانه منه، وأتمر به، يتمتعون ثواب نوعازت 

هؤه  ٧١إآو؛تأدلآ ٥^١ م يُؤرلوأ اسأن4ُالآبمي يد شؤ 
آليمتباوثوأ أخةنُت> وما آلا آس عند إِنآادئرت> آنعنيزآلمحكيز 

آلخنابسميع آس مإُث• محربمابمنآس ومن بيتهم. بغيا آليلز هم جا، ما بمد من إثُ 

سيدؤ فقال؛ وهوتوحيده، عليه، مشهود أحل عق العالم بأول بحانه استشهد 
فضلعق ، Jju^١ م٥^١ وأيوأ هموآ'محمح ي ^ Jlلا آسأنهُُ 

وجوه:من وأهله العلم 
البشر.من غيرهم دون امتثهادهم أحدها: 
لشهادته*شهادتهم اقتران والال* 

ملائكته.يثهادة اقزانها والثاك: 

إلاخلقه من ستشهد لا اه فإن وتعديلهم، تزكيتهم هدا صمن ل أن والرابع؛ 
عدوله،حلم، كل من العلم هدا رانحمل هؤ: الض عن المعروف الأثر ومنه العدول،، 

الجا٠الينااوتأويل البطلين، وانتحال، العالين، نحريف، عنه: ينفون 

رنم ٣٤٤الثاسن)ا/تو ق وسق ٢( • •٧ • رنم •٢ ١;٩ 0 ص j المهقي احرجة )٢( 
)صالحديث اصبمحاب شرف ق الغوادي والخطيب رقم  ٠٣٥ / )ا ق؛واتده وتمام ( ٥٩٩

(١٨٥٤رنم٢٥٦/٤()٩٠١٠/١وصفياساء)عديفيالكامل)مام( اا،ار'ا(واين 
مذيبق  ٠٥١رخمه الووى وتال ، ١٠)وه/ ( )U/٩٣دمشق مدينة تاريخ ل كما أحمد وصححه 
لله يوفق تعاق اهف وأن ناقاليه، وعدالة وحفظه العلم بصيانة قؤ منه إحبار وهدا )ا/ه؛(ت الأسماء 





)7=_،

===^^======^^==لأاا 

فكانالهادة ؟أده وانطقهم ألسنتهم عك يالتوحد لتفه مهد مسحاته فكأنه سجادته، 
واعتراهاإقرارا له تها الشاهدون وهم وتعليما، وإنهلاها إقامة ه؛ لف ١٢•الناهد هو 

ؤإيماثا.يما وتصد 
فقدأدوها؛ فإذا الشهادة؛ عباده.هده محي لحقه مودين جعلهم سبحانه أنه العاثر: 

وكانبه، الإقرار الخلق عك فوجب به، المشهود الحق فثسنن، به، المشهود الحق أدوا 
بهياوأثر يثهادمم الهلءى ناله من وكل ومعادهم، معاشهم ق سعادتهم غاية ذلكر 

أجره•مثل الأجل من غلهم ثهادتمم؛ سب الحق 
مهادنهم؛عن -ها شهد من كل وكيلك اهف، إلا قدره يدرى لا عقلتم قفل وهدا 

الأية.هده ق أوجه عشرة فهل.ه أيصا. أجره مثل الأجر من فلهم 
وبينأهله بين التسوية نمن سبحانه أنه وأهله: العلم تفضيل ق عشر الخالي الوجه 

هلقل ؤ تعاق: فقال المار. وأصحاب الجنة أصحاب بين المرية نفن كما غيرهم، 
مثوىلا ؤ تعاق: قال كما ٩[. تالزصإ 4 يعلمون لا وآلذنن يعلمون آلذنن بمثوى 

وشرفهم.فضلهم غاية عك يدل وهدا أأإاا ' ]الحشر:ه اًنحثأئارواُنحتحث،1لأةج 
يبصرون،لا الدين العميان بمنزلة الجهل؛ أهل جعل سبحانه أنه عشر: الثانر الوجه 

ثمفما ١ ١[ لالرس:٩ ه إليلثمنريلث،آنيىنحنهواعس ارل اثنا امننيعلز ؤ٠ فقال: 
موضعغير ق عمي بكم صم يأتهم الجهل أهل سبحانه وصفإ وقد أعس، و عالي إلا 

منكتابه.

منإليه ماانزل أن يرون بأمم العلم أول أحبرعن سبحانه أنه عشر: الثالث، الوجه 
اوثوأآليلمويرىآلذلن f تعال: فقال مم• واستشهادا عليهم ثناء هدا وجعل حما، ربه 

٦[.]مبأ: إليلئ،صطوث،همألخىمح اتزن آلذى 
ذللتاوجعل أقوالهم• إل والرجؤع بسؤالهم أمر سبحانه أنه عشر: الراح الوجه 
اهلآإد'زمتئلوأ إليءأ إنئ وجالا مرنٍحتللئ،إلأ ؤومآازسلئا فقال: منهم، كالشهادة 
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.٢١١^سالوممسمطأزلضاص...
بآنقتطحلوأآليزفآيما واj هوؤآونلق؟كئ إلا إله لا اذهُ T_ شهت ؤ ت تعاق قال 

[.١ ء،ران:خا-٩ عند1شألاتنزهزآل شزأوضيزإ)ي;; إب لاإله 
الطوانص،هن.ْ حح عل والرد التوحيد، حقيقة إثبات الكريمة؛ الأية هن.ه فتضمنت 

تضمنتهما سان الأية فهم بعد يتبين إنما وهذا ومذاهبهم. أنوالهم يبهللأن والشهادة 
الإيمانية.والحقاتق الإلهية، المعارف من 

شاهد،أجل من وأصدقها، وأءاللها، وأعظمها، شهادة أجل الأية؛ هذه فتضمنت 
به.مشهود بأجل 

والبيان،والإعلام والقضاء، الحكم عل تدور ®شهد® ق السلف وعبارات 
أعلمءلائفةت ونالت، ثص• الزجاج• وقال وقضن. حكم، مجاهدت قال والإخبار• 

وأخر•
الشاهد،كلام ت تتضمن ®الشهادة( فإن بينها، تنال لا حق كلها الأقوال وهذه 

تمراس، أرع فالها وبيانه. ؤإخباره إعلامه، ت وتتضمن وقوله. وحبره، 
وثبوته.يه، المشهود لصحة واعتقاد ومعرفة، ^٠٢، مراتبها• فأول 

هنفمع به يتكلم بل غيره. به يعلم لر ؤإن به، ونهلقه بذللتح، تكلمه وثانيهات 
يكسها•أو حا ؤغنطمح، ويذكرها، 

له.ؤيبينه به، ويخبره به، شهد بما غيره يعلم أن وثالثها■ 
به.ؤيأمجره بمضموتبا يلزمه أن ورابعها- 
المرانب،ط. تضمنتج بالمهل؛ والقيام بالوحدانية، لنفسه مثعحانه اهن، فشهادة 

وأمرهمبه، لخلقه ؤإحباره ؤإعلامه، به، وتكلمه يذللئج. سبحانه اهه علم الأر؛عةت 

-عليه اقه رحة - الكاب ط! يبع ثراية اي المثث، بعد وخمض ثلاثة إق الوجوه سه الموشح أوصل )١( 
)ج(•إليها• فليرجع أرادها فن 

.0؛هالارجج"؛.)؛(



له• ٣٧٧
اليما شاهدا الشاهد كان ؤإلأ صرورة، تتضمنها بالحق الشهادة فإن ؛ ٢٠١٠١١مرتبة أما 

النبيوتال [• ٨٦]الزحرف: ه يظنون يالحؤ(ؤهم ب■ من إقُ ؤ تال به• له عل؛ 
الشمس.وأشارإق فاشهد،، مثالها راعلن قوت 

يتالففللر ؤإن يه، شهد فمد يه وأحثر بشيء تكل؛ فمن والممر• الكلم مرئة وأما 
ئإنهذا ■>jy أس أن بمهدوث آلذئن ش؛دآءمحإ ملم ش ؤ تعاك؛ تال بالشهادة. 

عبشدهم _ JoTوجعلوأؤ تعاقت وقال [. ١٠•زالأنمام; معهرب يثهد قلا ثردوأ 
[.١٩خرف:ق١ ت ه ؤيتظون فهنذيم سمحب حلمهم انهدوأ آلرهمننإتى 

غيرهم.محي يودوها ولر الشهادة، بلففل يتلفغلوا ل؛ ؤإن شهادة، منهم ذلك فجعل 
الزور.تول هي الزور وشهادة ، باه،، الإشراك الزور شهادة راعدلش هؤ؛ الني تال 
■٢[.•٣-١ : ]١٣ه بهِء عيرثم؛ىن ممي حئمآء قولآلرورأ)ث، وآحتشوأ ؤ تعادت قال كما 

فمنباهم،، الإشراك الزور شهادة ررعدلت ه؛ اس رمول قال الآية هذه نزول ومحل 
تنايا٠ ؤ تعال؛ قال شهادة. ه نفعل العبد إقرار تعال اهلع وممن شهادة، الزور قول 

[. ١١٠٥لاو_اء:انماكمه ولوعؤلر لثي ثأتدآء بالقنط قوبمد ءامنوأكوثوأ آلذس 
ماعزقصة ق الصحح الحديث وق ه. نفعك إقراره هي ه؛ نفعق المرء فشهادة 
،.اممع.،ال رسول رحمه مرات؛ أرع ه نفعك شهد ارفلما الأسلمي! 

اذفيم-معد و'ئونوأ ؤ'ردهمّآلحثوْآلييا اذمسا عد ئر-دتا قالوأ ؤ تحالت وقال 
'أا[.همكاثوأضرث4لالأثم:-

قبولق يشترمحل لا وغيره؛ الحاك.؛ محي الشاهل. أن عل يدل - وأضعافه ~ وهذا 

)ا(ممدمفيابوالأول)صلأاأ(ؤ
)مآ(ممدمفياسالأول)صخاأ(.
)ّا(ممدمفياسالأول)صخاآ(.
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كلاموظاهر المدينة. وأهل مالك، مذهب هو كما النهاية. يلفظ. يتلفظ. أن شهادته 
ذلك.اشتراحل والتابعين الصحابة من أحد عن يعرف ولا أحمد. 

أن- عمر عندي وأرصاهم - مرصيون رجال عندي ؛اشهد عباس• ابن قال وقد 
حتنالعصر؛ وبعد الشمس، تطلع حتن الصبح؛ بعد الصلاة عن من ه انعم رسول 

.دعرربالسم|ىاا 

Mاةوٌ رسول لهم شهد الذين والمشرة النهاية. بلفظ يتلفنلوا لر أمم ومعلوم 
لوعمر الجلة، ق ارأبوبكر قال؛ بل الشهادة. بلفغل لهم شهادته ق يتلففل إ يالجة• 
الحديث.، الجةاارل وعلي الجلة، ز وعمان الجنة، 

يحلفقد اليٌاا رسول محمد العم. إلا إله لا  ٠٠ت قال إذا الكافر أن عك الملمون وأجع 
لحلقد وأنه الشهادة، لففل عق إسلامه يتوقف ولر الحق. شهادة وشهد لإسلام. اق 
إلاإله لا يقولوا: حنن ٠٠آحر: لفظ ول الغم«^ا إلا إله لا أن يشهدوا: حنن ٠٠وله: قل 

تذكرأن من أكثر وهدا منهم. شهادة الغم« إلا إله »لأ قولهم: مجرد أن عك فدل افلم*ر؛، 
عليه.يعتمد دليل الشهادة؛ لففل اشترط من ْع فليس والمنة. ااكناد_، من شواهد0 

واهفأعالم.
شأنوهذا بالفعل. ؤإعلأم بالقول. إعلام فنوعان: والإخبار، الإعلام مرتبة وأما 

بفعله.وتارة بقوله، يعلمه تارة بأمر: لغتره لم سم 
بالصلاةوأذن إليها، لحل من لكل باحا وفتح مجدا، دارا جعل من كان ولهدا 

به.يتلففل لر ؤإن وقف. أما مغلت.ا فيها؛ 
1؛ؤإن يحبه، أنه ولغيره له معلما المار؛ بأنولع ءيرْ إق متقربا وجد من وكدللث، 

(٦٠ ١ ٨ الأول)ص المجلد ل م ممل. )١( 
)أ(صاومفيالجلدالأول)صا؛ا■(.
)•آ(صالمفيالجالدالأول)صا'اا■(.

 Jالأول)صا'اا■(.)٤(صدمفيالجلا



وؤسمحرج|-
بالعكس.وكذلك بقوله، يتالفظ. 

نارهويفعله تارة، بقوله يكون وإءلأمه1 وبيانه - جلاله حل - الرب شهادة وكيلك، 
حمحأن بالاصهلرار؛ علم قد ومما كتبه. به وأننل، رسله به أرسل ما هو فالقولت أحرى. 
أنعباده وأمر يل.للئ،ب وأحبر هوءا، إلا إله لا رربأنه لنمه ثاو أنه الالازأ1 عن أحبروا الرسل 

كلامه.عنه بغ من كل جهة من معلومة هوا، إلا إله لا أن  ٠٠سحانه وشهادته به. يشهدوا 
وحدانيتهعل الدالة الأدلة عن تعال حبره تضمنه ما فهو يفعله؛ ؤإعلامه بيانه وأما 

يستعملكما الشهادة، لفغل فيه يستعمل أيمحبما وهذا والفطرة. بالحقل دلالتها تعلم التي 
يبينهكما ؤينلهره، عليه المدلول يبين الدليل فإن والبيان. والإرشاد الدلالة، لفغل فيه 

الحالشاهد يسمن وقل، وأبلغ- أظهر بالفعل اليان يكون قد بل والمخثر. الشاهد 
قيل!كما موداه. وأدانه مقامه، لقيامه وكلاما؛ وقولا نطعا 

يئم_،إ نبالدر وحد.رتا وطاعة معا مسان! العينه لوئالتج 

نرأ،امتلي.فكلأن>اجيلرلاتيى يطشكاإJيحال
الأحرتوقال 

بطشيملامت، د ئدا. ثلارؤيم—ي ام_تلأالح__وصرر،وة—_التهطئ 

تحفةj والمادكفوري ٢( ٢ ٩ ؛/ )٢ ٢( • ٥ )م/ القاري عدة j ص )؛(ذمٍدرايتسلكلس 
النهايةل الأير وابن ،•م ، ١٢٢)؛/ماجه ابن نن ثرح ل والموطي )A/\،؛i( الأحوذى 

اللسانق منثلور ابن كاملا الست، ذكر ينما (، ٥٧٧/ ١ ١ ) ااعرما لسان ق مقلور وابن ١( ٢ ٤ / أ) 
اا؛اللر«.من بدلا «كالدر« وب: ( ٥٧٢)\\إ 

الين—وذكر ٥٦٨٤سنة توق العالر، الأدب-، حتي ٧٠٠٢٤١١حازم إق وسسّح الرجز، بحر من الست، هذا )٢( 
كما٤( ٤ ٠ ١/ اللسان)٤ ق منئلور ابن ذكره بينما حيلا، صبرا ونيه؛ ١( ٠ ١ الاستذكار)١/ ق أبويمر 
■بمتل،•صرا •وهنات 

لندرك وابن ، ١ ١ ٦ ا/ )٩ الممهيد ق اير مد وابن ٥( ١ يرْ)؛/• تفق الطري من كل الست، ذكر )٣( 
(.٤٣٤ )م؛/ ( ٣٨٢العرب،)U/ لأن ق منلور وابن ( ١٣• وبيانه)ص الحديث، مشكل 
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سنجديعمروأ ان يانقزغى ك1ن ما ؤ تعاق! قوله ق كما أيقا، شهادة هذا من ؤي
بماأشهم عف منهم شهادة فهده [• ١٧]١^^• ه إلكمر انفسيم عل شثهثدين اش 

بماأمهم عل شاهدون وهم بكفرهم، شهادة فهي وأقواله• الكفر أعمال من معالون 
•به شهدت 

دلالتهافإن عليه• دالة المخالوقة آياته جعل يما يشهل سحانه اه أن والمقصودث 
•وجعله بخالقه مى إنما 

شهادةفتت3لايق الخالقية• اياته يه شهدت لما المطايقه الكلامية المولية باياته ؤيشهد 

حىيمحىفيآلآهافىوفيأضثم ّثريجئاسا ؤ تعاق: قال كما الفعل• وشهادة القول 
•حق القرآن أن أي: لضات:ُاها. لهاناذهآ-ةوره 

وهال•٠الكلامية• القولية آياته صدق عل والتقية الأفقية بآياته يال.ل أنه فأحبر 
•والتفسير الحرية أئمة من واحد غير ذكرها ند الفعلية الشهادة 
إلهلا أنه حلقه: عتل• المحكمة وأموره العجيب ينديره  ٠٧٥١شهد كيسان: ابن فال 
إلأمو•

الالشهادة مجرد كان ؤإن به، والإلزام بدلك الأمر وهي - الرابعة المرتبة وأما 
بهشهل• مسحانه فإنه _: وتتضمنه عليه تال>ل الموصع هازا ق الشهادة لكن يستلرمه، 

نبكاقُومص ؤ٠ تعال: قال كما به• عباده وألزم وأمر، وقمن به، حكم من شهادة 
اقالاتتمجدوأ آس ويأت ٠ ؤ تعاق: وقال لالإمرا،:"اآ[. i محدوأإلإإثاُْ 

هآلدثن له •ءظص؛ن ليعتدوأآس إقُ اثَاوأ ومآ ؤ تعال: وقال ء[• ١ ]الحل؛ ه حد و' إلنه مؤ 
ولاؤ M■ اهف وقال لالإ-ماء:ا،م[• إلها؛احن4 ^٠^ يل ولا ؤ تعال: وقال لالمة:ْا• 

•شاهد؛،j•^، كله والقرآن لالقصص:مخ[. ءاحزه إلها •غرآش ينع 
وبينأحبر هو، إلا إله لا أنه شهد إذا أنه لدلك؛ سبحانه شهادته استلزام ووجه 

ؤإثثاماالباًلل، أبطل سواه ما إلهية وأن بإله• ليس سواه ما أن وقضن: وحكم وعلم، 



الأمريستلزم وذلك لغيره. الإلهية تملح لا كما سواه، العيادة يستحق فلا الفللم. أظلم 
أهلاليس من يتهلج، أو أويتنهد، معه غيره اتخاذ عن والنهى إلها، وحده باتخاذه 
المفشطس_،؛ ولا شاهد ولا بمقت ليس هدا فتقولت له. أهل هو من ؤييع لدلك، 
ومي.منالث، أمر هدا فإن فلأن. والطيم، فلأن، والثاهد فلأن، 

أنهأحبر فإذا للعبادة؛ المستحق وحده سبحانه أنه عق دلت، قد الأدلة فإن وأيصا 
يستحقهما بأداء ؤإلزامهم العباد أمر الإحثارت هدا تضمن للعبادة، المستحق هووحده 

*لاأنه سبحانه شهد فإذا عليهم. حقه هوحالمى بدللث، القيام وأن عليهم، تعال الرين، 
بتوحيل.ّْوالإلزام الأمر شهادته تفمنتح هوا إلا إله 

للجملةفيقال، الخبرية. الجمل ق يستعمل و)االقضاء( ٠لالحكم( فلفظ وأيقا 
وكيتج.بكيتا فيها حكم وقد  ٠١حكم و٠٠  ٠٠قضية  ٠٠الخبرية 
أصعلزلكندتون 3؛؛^^ أس ولد إأجعإ لنمولوث ]فكيم من إبم ألا ؤ تعادت قال 
هدافجعل . [ ١ ٠ ٤ . ١ ٥ ١ ]الصافات: ه -محكت.ون كتم، لقب ما رزئ؛■ ألبغي عل آئنات 
حكما.منهم الجرد الإخبار 

هل،5لمكيماقتحون ما :؛ث؛ ؤأيثجعل،آحرت موصع 3، وقال 
هو؛إلا إله لا بأنه والقضاء والحكم معه، إلزام لا حكم هذا لكن لالقلم:ه'آ-ا"آ[. 

أعلم.سبحانه واليم للالزام. متضمن 
بالعل.ل،قائم أنه سبحانه اليه فشهد العدل،. هوت الفسعل ه إلقسط مايما ؤ تعال؛ وقوله 

ال؛كمال،.حماعصفاُت، هما وءالعدلر(( وارالتوحيد( قعدله. ٨^٠١^^ قتوحيده. 
الغأيوالتعفليم، والجد والجلال،، سبحانه؛الكمال، تقرئه يتضمن! #التوحيد( فإن 

سواه.لأحد ينبغي لا 
الحكمة.وموافقة والموايج المداد عك كلها أفعاله ونؤع يتضمن و#العدلا(( 

شريلث،لا وحلبْ اليم بحثالة والأمر الصفامت،، إثباٌتج وءدله١مت الرسل توحيد فهزا 
توحيدلا وأمره. بفعله المحمودة المهللوية والغايات والحكم. القاور ؤإثبات له، 
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الحنن،لأمماء ١ وحقائق الصفات، إنكار هو• الذي والقدريه، والمعتزلة الجهمية 
الحميدةوالعواقب والغايات الحكم نفي أو بالقدر، التكدمِح هوت الذي وعدلهم، 

وأمر.اهةلأحالها يفعل اض 
أمورا؛يتضمن شهادته ق بالمهل ميحانه وقيامه 

الإطلاق،عك شهادة أعدل هي التي الشهادة هدْ ق بالمهل قائم أنه أحدها؛ 
منأظلم ولا الوحيد، من أعدل فلا الإطلاق. عك الظلم أعظم وجحودها ؤإكارها 

وأخبر-بما، شه،• حيث وفعلا؛ قولا النهاية هدْ ق بالحيل قائم سبحانه فهو الشرك. 
وجعلبه، وحكم بمقتضاها، وألزمهم وصحتها، تحقيقها لهم وبين ءياد0، وأعلم 

منكله فالدين وواجباتبما، حقوقها من والهي الأمر وجعل عليها، والعقاب، التراب 
تركها.عك كله والعقاب عليها، كله والتراب حقوقها، 

لها،كميل كلها فاوامره الشهادة. هد0 ق تعال الرب به قام الذي العدل هو وهذا 
عليها.كله ورابه ويضادها. يهضمها عما لها صيانة كلها وزاهيه حقوقها. بأداء وأمر 

-باكان بينهما وما والأرض السماوات وحلقه حقوقها. وترك تركها، عك كله وعقابه 
هنفنزه الذي والحسن، الباطل هو وصدها به. حلمتت، الذي الحق وهي ولأجلها. 

المشركينعك ردا — تعاق قال والأرض. السماوات به يخلق لر أنه وأخبر عته. 
ذ'للثإظننثطلاج نثيما وآلأوضزما آلثمآء حلقئا وما ؤ -؛ الشهادة لهذه المنكرين 

ثميزآيجبؤ تعاق؛ وقال لص:ماآ[. 4 للذينكمروأسآائار:؛ث؛: آلذنزممرا 
واجلؤبالحي إِثُ بجنهما وما وآلأزض آلثمنوت حلذغا •-١ م7؛؛ ألعزيزألخكسب أممي من 

ىألذ هو ؤ وقال؛ [. 4V-T أ}أةزا معرضون انذروا عمآ كهمروا ؤألذس مش م
مالحناثب وا الثمين عدد Jثعلموأ منازل م وقدره نورا والفنر ء صيا لسمسى ا خعل 

حاويأق،ما ادفيم-م ؤآ يثمكزوأ ؤ وقالت ٥[. ]يونس: باوحق؛< إلا ذ'وك حلىآس 
وبجممزآلثاّيبلعآى ؤإزمحترا مسش ببجنآإثُ آلئنخ'تؤآ'لأرصؤما 



وماحلفاآلسنثونوآلاوضوناسينالئسزوت؛'ؤ وءالت لالروم؛ار[. لكنبرونأنث؛ا4 
 Uخمجبم*آ[.إقينآإلأ خ

هوولأحاله1 والأرخى الموات به حلقت الذي والحق القرآن. ق كثير وهذا 
والخالقوالقدر، ءالث.رع والعقاب. والثواب والهي، الأمر من وحقوقه التوحيد. 
الصراؤلهو وهذا عنهما. صادر والتوحيد يالعدل. هائم والعقاب والثواب والأمر، 

توكالت،علآثيؤ هود_ت نبيه عن حكاية — تعاق قال غو. الرب عليه الذي المستقيم 
4نمقم صرهر عل نف إن بثاميبمآج ءاخد هو إلا دآبة من ما ونبكرح نف 

ويفعلالحق. يقول فهو وفعله. قوله ق مستقيم صرامحل عل سحاته فهو [. ٥٦]^؛
4آلعليمجّ وهوآلثمح لآ؛منتهث مبدل لا وعدلأ يا مي. نبك ؤتئتأيجنت ؤ العل.ل. 

]الأحزاب!٤[.السبيل4 يقولآلحقوهويهدى وآئه ؤ . [ ١ ١ ]الأنعام؛٥ 
والعدل.الوحيل. هومقتضن _ت وتعال تبارك ربنا عليه الذي — المقيم فالمراؤل 

علمقل وهو سء يمدوعل لا رؤآنأحخأأبمكلم مثلا ؤ ت تعاق قال 
صرْرعل وهو بالعدل يأمر ومن هؤ بمثوى هل فم يأت لا يوجهه أيغنا مولنه 

محر:;ت;:4]اص:آلإ[ب
صراْلعل وهو بالعدل. يأمر الذي سبحانه فهو وللصنم. لفه اهللأ صربه فهذأمثل 

بخير.يات لا يوجهه أيتما مولاه. عل هوكل الذي الحبل. مثل والصنم مستقيم. 
صرهرعل نف إن ؤ كقوله! هو 4 بالقسط مآيما ء تعال! قوله أن والمقصود! 

وجهان!وفيه الحال. عل نصب إلقسب4 دآ؛ما ٠ وقوله! [. ٥٦زهوي؛ مسةقيم4 
هذا!عل والمعنن الفعل. فيها والعامل اهلأنأاا ارثهد ق الفاعل من حال أنه أحدهما! 

هو.إلا إله لا أنه بالقط! قيامه حال  ١٥١شهد 
حالهو، إلا إله لا أي! القي. معتن فيها والعامل راهو® قوله! من حال أنه والثاف! 

٠لاهر.فرق القديرين وبين بالمهلؤ. قائما كونه 
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امرابه، مخنا العدل، متكالتا _  ٠٧٥١شهد المعنزت أن ينقمن الأول^ التقدير فإن 
والنعل.القول ق يكون العدل فإن هو. إلا إله لا أنه — به مجانيا له، فاعلا به، 

الأنه — وفعلا نولا — بالعدل قاتما اهلعا فئبد وقحله. نوله ق العادل هو والمقط 
أعد.لوهي ونط• عدل شهادة الشهادة هن|ه لكون تحقيق ذلك، وق هو• إلا إله 

وأحقه.وأصحه شيء أعدل به المشهود أن كما شهادة، 
منحرين ارأن وهوت بدللث،. يشهد ما الأية نزول سبب ق وغيره السائب ابن وذكر 

أثمهما حبه! لما أحدهما قال المدينة أبصرا فلما ه النتي عك ندما الشام أحبار 
أنت،له! قوقالا الني عك يحلا فلما الزمان. آخر ق يخرج الذي الّم، بمدينة المد*ينة 
آمناما أحبرتنا فإن شهادة. عن سألك، قالأت رانعم®. قال! وأحد؟ ارتعم®. قال! محمد؟ 

ائصُآممه نهذ ؤ ت فنزلت، اس كتائب، ق شبادة أعظم عن أحبرنا قالأت ارملاق® قالث بلث،. 
'لآبمليم4لااالآية.تآلنمان:حا[ؤ

يشهدسبحانه كان أنه ال٠عننت كان والفعل القول ق يكون يالمهل. القيام كان ؤإذا 
فإتباوعملا. قولا تضمنته الشهادة هدْ فإن ؛الظالم٠ لا به، ءالم بالعدل قائم وهو 

هموحده عبدوه الذين وأن غيره، دون وحده العبادة يستحق الذي هو أنه تضمنت،؛ 
قاتماشهد فإذا الأشقياء. الضالون هم غيره به أشركوا الذين وأن العداء، المفلحون 

منهدا كان _؛ بالنار المشركين وحزاء بالجنة، المخالصين حزاء المتضمن — بالحيل 

الشاهدحزاء عك لألقتطهبميها ؤهآيما قوله؛ وكان وتحقيقها؟ الشهادة موجب، تمام 
أعلم.واهف لها. والجاحد ما 

تفالمعنن إلا ؤ بعد مما حالأ ب مآبما ؤ قوله! يكون أن وهو — الثاق التقدير وأما 
بالمهل.قائما كونه مع الإلهية، المستحق فهووحده بالعدل، هوقائما إلا لاإله أنه 

يشهدونالعالم وأول الملائكة أن يتضمن، فإنه أرحح، التقدير وهذا شيخنا! قال 

(.١٩١)ا(ءماوةالقارى)ا/ 



بالقط.قائم وأنه هو، اهئم إلا إله لا بأنه له: 
نهوبه؛ المشهود من حالأ ه يالقنط يأبما ؤ قوله: كان إذا أنه مراد0 قلت: 
الحالذي عل الشهادة وقعت، فإذا لصاحبها، المعتن ق صفة الحال فإن له، كاكنة 

بأنهشهدوا قد أويإمِب واولوأ ؤآلناوي\5ات ؤ فيكون: به، مشهودا كلاهما كان وصاحبها 
إذافإنه ذلك،، يتضمن لا الأول والتقدير هو، إلا إله لا بأنه شهدوا كما بالقسعل، قائم 
العلموأولو والملائكة هو، إلا إله لا أنه — بالقهل قائما — اس شهد التقدير: كان 

وحده.ه أقن ؤ اسم حالأمن ه بالقتط ؤ القيام كان هو؛ إلا إله لا أنه يشهدون 
الشهادة.مجرد حالأمن كونه من أبلغ به؛ شهد فيما قائما؛المعل. فكونه وأيصا 

الحالصاحب، بجن فصل ط به؟ اقترن فهلا ؤ س حالا لكن فإذا قل: فإن 
وبجنها؟الحال صاحبإ ين متوسطا فجاء بالمعهلوفج، وبجنها 

يالقعلقائما هو إلا إله لا أنه اقلع ارشبد قال: لو فإنه ظاهرة، فائدته قلت،: 
قوله:ق الضمير عل م العلوأول الملائكة عهلفؤ لأوهم العلم® وأولو والملائكة 

قهلعا،ذللئؤ عك المحنن وليس الفصل، لأحل انملف، يحسن ولا ه بالقنط آيما مؤ 
مختص؛الإلهية،أنه كما به، مختص بالفعل قيامه وهوأن حلاقه، عل المعنن ؤإنما 

المحايب،الثيب، المجازي وحده وهر الحثالة، المستحق المعبود الإله وحده فهو 
بالعدل.

وتوحيد،وصم، الأول قال: أته جعفر بن محمد ذكر هوى إلا إله لا ؤ قوله: 
أنتضمنت، الأول؛ أن هاوا: ومعنن هو" إلا إله ارلأ فولوا• أي وتعليم، رمم والثانية: 

قوليس هو، شهادته عن يخبر إنما للقرآن والتال >اا، وأحبر بها شهد سبحانه اصه 
شاهدافيكون التال، ليقولها مجردة ذكرها سبحانه فأعاد ه، نفالتال من شهادة ذللئ، 

هوأيصا.
وحتمالتوحد، نصي من حير والانة، يالتوحد، المهالة عن حبر فالأوقء وأيضا 





ففيهاوالعيب، ليجهل المنافية وحكمته للعجز، النافية وعزته للغللم، الخناق 
شهادة،أعظم كانت، ولهذا والحكمة؛ والعالم والقدرة والعدل،، بالتوحيد، له الشهادة 

هلوائفوسائر المنة، أهل إلا الطوانف جع ْن وجهها عل المهالة باذْ يقوم ولا 
ثبا.يقومون لا البيع أهل 

وءلوائقcاحرها. إل أولها ْن لمضموثها، وجحودا إنكارا الناس أشد فالفلأسمة؛ 
سحقيقتها تنكر الجهمية! وءلاJمة وجه. كل من عنها اه حلهم، أبعد هم الاتحادية؛ 

وجوْت

وءنل.هم1ؤإنابة. إليه، واشتيائا له، محبة القلوب،، تالهه اليتم، هو ®الإله* أن منها؛ 
يحث،.ولا يحب لا اه أن 

يتكلم،ولا يقول، لا ءنل>هم وهو به، شهد عما وحبره كلامه ®المهادة* أن ومنها! 
يخر•ولا ينهي ولا 

يباينلا أنه فرعونيهم؛ وعند وصفاته، بذاته لخلقه مباينته تتممن أنبا ومنها؛ 
وعندؤيجد. له يصل رب ولا يعبد، إله العرش فوق وليس يحايثهم، ولا الخلهم، 

ذكرها،من يستحيي التي الأمكنة ق حتن بذاته، مكان كل قر حال، أنه حلرليتهم؛ 
نفاتبم.وأولثلث، الجهمية، مثبتة فهؤلاء 

ولافعل به يقوم ولا يقم لر أنه وعندهم؛ وأقواله، أفعاله ن، بالقسط قيامه أن ومنها؛ 
المنفصل،الفعول، هو وفعاله الخلوقامحت،، ؛حض من مخلوق قوله وأن البتة، قول، 
فلا.حقيقة؛ فاعلا به يكون فعل له يكون أن وأما 

مقدورهق وليس نهل، فهو ممكن كل بل له؛ حقيقة لا عندهم القعل أن ومنها؛ 
هووالقسعل لذاته. الممتع الحال، هو عندهم الغللم بل ونطا؛ ظلم-ا يكون ما 

الالذتم، ، ^١٧الممتع المحال، عن — قولهم عك — ه نفسبحانه اش فنزه المكن، 
القدرة.تحت، يدخل 

وقل.رةصفة له ولا صفة، به يقوم لا وعندهم والقدرة. القوة هي العزة أن ومنها؛ 



ا|صنئ

ويوة.قدرة تمن 

بالفعل،المهلالوُة هي وتكون لأجالها، يفعل اش الغاية هي ارالحكمهء أن ومنها! 
يفعلفلا ممسحاته، حقه ق ممتغ عندهم وهذا عدمها، من أوق وجودها ويكون 
عنالمجردة المثسة محص إلا ثم وما أمره، ولا لفعله غاية لا بل غاية، ولا لحكمة 
والتعليل.الحكمة 

يفعلالذي وهو العك، والصفات الحسنن، الأسماء له الذي هو ءالاله،، أن ومجتها! 
بالأسماءالممن والأفعال، بالصفات الموصوف وهو وحكمته، ومشيثته يقدرته 

أهلوهم الرسل، أتباع إلا الحقيقة عك يثيته لا وهذا ومعانيها، حقاتقها -يا قامت، التي 
والتوحيد.العاول 

إليه،يالنفلر يلتن. ولا يرى، لا ووجهه نح--،، لا ذاته أن تزعم والمعتزلة؛ فالجهمية 
الإلهية.منكرون الحقيقة ق فهم إليه، القلونما تشتاق ولا 

قدرتهتحت، الحيوان ائر وسوالإنس والجن الملائكة أفعال يحول تنكر واصرية1 
وملكه.عزته لكمال الحقيقة ق منكرون فهم وحلقه، ومشيئته 

لأحلها،ؤيأمر يفعل غاية، وأوامره أفعاله ق له يكون وأن حكمته، تنكر والجبرية؛ 
وحده.لحكمته الحقيقة ق منكرون فهم 

الوجودغير ماهية يكون أن ينكرون وفروحهإ! الهلوسممي والنصير مميتا، ابن وأتياع 
منكرونالحقيقة ق فهم الوجود. ماهية عق زائد نوق وصم، له يكون وأن المهللق، 

ذلك،.من يتحاثون لا وأفعاله، وصفاته لذاته 
حالقوجود نم ما وقالوا! الأصل، من القواعد رفعوا فإتيم وأمر؛ أدس والانحادية! 

واحدة؛عين من ذللث، كل المنزه، الحق عتن هو الشبه الخلق بل مخلوق، ووجود 
الواحدة.العين هو بل 

همما لإ؛هلال متفمنة وهي قائمين، غير نيا هم هؤلاء كل العفليمة! الشهادة فهاذه 
ءلائفتىلقول مبهللة وص ورده، المشركون عليه ما إبطال تضمنت، كما ورده، عليه 
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أثبتهما هه يثبتون الذين الإثبات أهل إلا الثهادة نبذه يقوم ولا والتطيل، الشرك 
الوحدْ ؤيعبدونه المخلوتات مماثلة عنه ؤينفون والصفات، الأسماء من ه لتف

شيئا.به يشركون 

به؛شهد بما وتعريفهم ودلألتهم للعباد، بيانه تتضمن سبحانه شهادته كانت، ؤإذا 
كماالحجة، تبا عليهم يقم وب ينتفعوا، لي ببا- العلم من يتمكنوا لي شهادة شهد فلو ؤإلأ 

وإأحد، تبا ينتني 1ا كتمها؛ بل يبينها، ولآ شهادة عنده كانت، إذا العباد من الشاهد أن 
بهلرقالبيان غاية بينها قد سبحانه فهو يتاُبا؛ إلا ببا ينضر لا كان ؤإذا حجة، تبا تقم 

والعمل.والبصر، المع، ثلاثة! 
ونعوتكماله صفات لإثبات المتضمنة المولية المتتلوة آياته فع المع؛ أما 

منشاء لمن وتكليمه بكتبه، وتكلمه سماواته، سع فوق عرشه عل وعلوه جلاله، 
مجارا.لا حقيقة وتكليما، تكلما عباده 

منالمعية! آياته عليه دلت، ما عباده من يرد إ إنه فال! من لقول( إ؛هلال هذا وق 
والإعلام،البيان صد هذا فان ألفافلها، لها وصعت، الش وحقائقها معانيها، إثبات 
منعنده شهادة كتم من ائلأ ذم وفد والكتمان. الشهادة؛الإبهلال مقصود علر ؤيعود 

القنالمين.أفللم من أنه وأحثر اه، 
نبوته،أعلام مجن رسوله يه حاء ما تحقق اهلع، من شهادة الحبي عند كانت، فإذا 

الشهادة؛هذه وكتم كلهم، الإسلام عل كانوا بينته وأهل إبراهيم وأن الرمل، وتوحيد 
يعرفونهكانوا الذين اليهود من جو، اهرع رسول أعواء فعله كما الفلالمين، أفللم من كان 
أبناءهم.يحرفون كما 

والمعتزلةالجهمية تبا ؤ يشهلالتي الحق شهادة كتم أنه سبحانه باهلع يقلن فكيف 
يجامعهاولا ؤيناضها، يفادها بما لنفسه يشهد ثم لنفسه، تبا يشهد ولا والمعمللة، 

عفليمإنبتتان هذا ّثحانلث، ما؟ بوجه 
وبأنعباده، فوق القاهر وبأنه العرش، عل استوي بأنه لنفسه شهد سبحانه اذدٌ فإن 
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وأنبه، عنده من وتنزل بالأمر، إليه تمج الملائكة وأن فوقهم، من يخافونه ملائكته 
ؤيح—،ؤيغضب، ويرصن ؤيتكلم، ؤيجيء، يأق وأته إليه، بمعد الصالح العمل 

بابمارهمالمؤمنون يراه وأنه ويبصر، سمع وأنه ؤبمحالث،، ويفرح ؤيتتاذى، ؤيكره، 
الجهميةله وئهدُت، رمله. به له وشهد لنفسه، به شهد مما ذلك، غير إق لقائه، يوم 

النصوصفإن النصوص؛ شهادة من وأعدل أصح، شهادتنا وقالوات ذلك،، بملو 
حلاقه.ؤإخلهار الحق كتمان تضمنت، 

قدبه شهد الذي أن وتتضمن التكذمخ، أشان هؤلاء تكاوب، تعاق، الرب فشهادة 
الحقلوكان وأنه والبيان، الفلهور مراوِ_إ أعك ق جعله حتن وأظهره، وأوضحه بينه 

الحقفإن سبحانه، به شهد بما انتفعوا قد العباد يكن لر والجهمية؛ العهللة يقوله فيما 
وأوضحه؛وأظهره ه، لفبه شهد والدي ه، لفبه يشهد لر - عندهم - الأم ص نق 

واليقين.الحق منه يستفاد أن يجوز ولا بحق، فليس 
عليهتدل ما عك تل.ل فإما ما؛ والاستدلال فيها والطر الخلقية، العيانية آياته وأما 

وماالعباد، يعرفه حا التي وبراهينه دلائله هي الرب، وآيايتظ المعية، القولية آياته 
تكلمالذي بكلامه عنه تخبر فالرسل وميه. وأمره وتوحيده، وصفاته، أسماءه يعرفون 

وهيذلك،، صحة عك تشهد التي بمفعولاته ذللثج عك ؤينندل القولية، وهوآياته يه، 
فتتفقالرمل، به حاءيتإ ما بصحة فيجزم وهذه، هذه بين يجمع والعقل الحيانية. آياته 

والفهلرة.والعقل والبصر السمع شهادة 
ؤإقامتهللعذر، ومحبته وحكمته، ؤإحانه ورحمته، ءال4له لكمال _ سبحانه وهو 
تحالتقال به. أحبر فيما صل.قه عك تدل آية ومعه إلا الأنبياء من نبئا يثعّثح لر _ للحجة 

ىبآنشتط آلئاّرآ كموم محثث.ناؤآلمزاتنم باكشتؤاذزكا زثJنا ازنلئا د كؤ 
]الحدياو:ه'؛[.

إنآلدم اهل هتظوأ إليم يوص رجالأ إقُ يتللث، مت ازسالئا ومآ ؤ تعاق؛ وقال 
[.٤٤، ٤٣]الحل: دآكنء،وآشم؟< ا:)جا؛ ثعآمون كثزلأ 



محثمإسإقلو^|_
إنقثلئنوهم قلنز قثز وبالذي بالثنت قش بن رنل جاءكم قد ؤ *١^،• وقال 

ؤآلربريانشت جاءو فظك من زسلآ كذب قمد ءفدبوك قإن صندقن كنتز 
[.١٨٤،  ١٨٣عمدان: ؤ1وكتبآضهزآل 

٤[.تومحاننقلكه]غاطر: ؤإزيكدبوف ؤ تعادت وقال 
ياليشتبرنلهم خاءيم فمحليم ثن ص يكدبوك قإن ۶ تعاق؛ وقال 

[.٢٥زفاطر: ؤيامؤلأمحتأبآممبء 
مايمول ۶ قومهaJ  1قال حنن هج؛؟ هول. آيات الرسل آيات أحفن مجن إن حتن 

قؤ يقوله! إليها أشار وقد البينان، أظهر من فبينته هذا ومع [ ٥٣]هود: حئقا 
ئجنرونلا ئؤ ■همعا قكيديف بندؤيو، أ:ئةء' يقريون نما بريء أن ذّذوأ آئد ائتي 

صرهرعق نف إن بثاميبمأ ءاخد هؤ إلا بزدآبق ثا ؤو.ثتم> نق م عق توكلت ق ;رث؛؛ 
عظيمةأمة يخاطب واحدا رحلأ أن الايات! أعظم من فهدا [ ٥٦-٥٤]•ود: ه مستقم 

اهأشهد قد به، حازم قاله مما واثق بل حوار؛ ولا فنع، ولا حنع غير الخهلات، حدا 
أنهلقومهت معلم ءاليه، معتمد به، واز إشهاد عليه هم ومما دينهم، من براءته علر أولأ 
عليه.مسلطهم غير وأنه وناصر0، وليه 

التيوآلهتهم، دينهم من بريء أنه ;المخاكةت لهم مجاهر إشهاد أشهدهم نم 
تصرنيا.ق وأموالهم دماءهم ويبذلون ويعادون، عليها يوالون 

يجتمعونلو وأنيم وازدرائهم، واحتقارهم حم، بالاصتهانة ذللئخ عليهم أكد ثم 
أتيمذلك؛ صمن وق - يمهلونه ولا يعاجلوته نم مته، غينلهم وشفاء كيدْ، عق كلهم 

مكبوتينبغيفلكم لانقلبتم رمتموه؛ لو وأنكم - ذللث، من وأقل وأعجز أصعق 
مخذولين.

هوبيده: نواصيهم الذي ورحم، تعاق ربه أن وبين تقرير، أحن دعوته قرر ثم 
توكلمن يخذل فلا ْسسمميمت صراط عك وأنه وتاييده، بنصره والقائم ووكيله، وليه 
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المتممصراطه فإن عاليه، معهم يكون ولا أعداءه، به يشمت ولا به، وآمن عليه 
ؤيأياْ.ذلك، يمغ — وفعله قوله ق — هوعليه الذي 

وعملعنه "مج ممن ينتقم أن المقيم؛ صراطه من أن ت الخطاب هدا وتحت 
تعال،الرب عليه الذي العدل( هو المقيم؛ الصراط فإل، يأسه، يه وينزل، بخلافه، 

وأنهأعدائهم، عل ورسله أولياءه ونمرْ والإحرام، الشرك أهل من انتقامه ومنه 
كلعل سحانه القاتم وأنه سيئا، ذلك، يفرم ولا غيرهم، قوتا ؤيستخلمإ حم، يدهس، 

ؤإحصاء.وتدييزا ورعاية حفظا شيء 

شهادةوهي وأدلتهم؟ وبراهينهم الأسياء آيات من أحن ودليل وبرهان آية فأي 
وفعاله.بقوله الإظهار غاية لهم وأظهرها البيان، غاية لعباده بينها لهم، بحانه اهلع من 
آمنما الايات من أوق وقد إلا الأنبياء من نبي من اءما قالا أنه هؤ عنه الصحيح وق 

أكثرهمأكون أن فأرجو إلءً،، اهق أوحاء وحيا أوتيته الذي كان وإن،ا البشر، مثله علن 
ا.القيامهءر يوم تابعا 

يصدقالذي الصدق التفيرث أحد ق وهو ٠االؤمنا٠ تعاق! أسمائه ومن ••• 
بلعوافيما وأنبياء© رسله صدق الذي فهو صدقهم، سواهد من لهم بميم بما الصادقين 

وحلما.قضاء صدقهم عك  ١٢دل، التي بالدلائل صادقون بأخم لهم وشهد عنه، 
منالعباد يرى أن لابد أنه - الحق وقوله الصلءق، وحبره - أخر سبحانه فانه 
تعاق؛فقال( حق، رمله بلغته الذي الوحي أن لهم؛ يبين ما والنفسية الأفقية الأيات 

أي:مأ0[ ]نمق: ه آلخق أنئ ي نتص حى أنفمم ؤق آلآدا3، ق ئاتثتغا ميهز -ؤ 
هببط ًقمرم ثم آثه عند ثن يقان  Ofازءيتتّ ش ؤ قوله؛ ؤ، الخق.د.م هو فانه القرآن، 
فشهد[ ٥٣]نحك: 4 يذ شء عدم نكو،ينبم،أئص/ أولم' > قالي: ثم [ ٥٢]نمك: 

الأول. j(JL*،Jlق تقدم )١( 
)ج(.— ائه ثاء إن — نحلت، صورة ل اليحح، هذا وساق ٠ •؟—٣ مدارج ٤ ٦ ٦ )٢( 



الفعلةآياته من العباد يرى أن ووعدْ حق، به جاء ما أن ت بقوله لرسوله سبحانه 
أيقا.؛، يشهد؛LJUما الخلقية؛ 

•شيء كل عك سبحانه شهادته وهو وأحل، ذلك من أعفلم هو ما ذكر ثم 
لذرة مثقال محه يعزب ولا شيء، عنه يضج، لا الذي "اكهيدا؛ أسمائه من فإن 

وهذابتفاصيله، عليم له، مثاهد شيء كل عك مطلع هو بل الماء؛ ق ولا الأرض 
والاستدلال؛الأياُتجوكالماته. بقوله استدلال والأول وصفاته، بأسمائه استدلال 

ومخالوقاته.بأفحاله استدلال والفئة الأفقية 
كيفيةل فين والاستدلال؛مخالوفاته، بكلماته الاستدلال فهمت، فد قلتات فإن 

وكتبنا.تخاطبنا ق به لما عهد لا أمر ذللثج فإن وصفاته، بأممائه الأستادلأل 
هرتعاق الرب فإن وأعق، أجل وشأنه ذكريت،، كما الاه لحمر هو أجل! ئلتر؛ 
والبرهان.الدلثل هي وآياته عليه، الماولول 

قلعباده ال.ل؛ل فهو ياياته، ه نفعك الدال هو الحقيقة ق سبحانه اهااوا أن فاعلم 
والأيات.الدلألأات، من لهم نصبه يما الحقيقة 
قالكامل سبحانه أنه وبالجحود؛ بالمعطيل تتنجس لر التي الفعلر ق أوقع وقد 
فالكم-الونقمي، ءسء_، كل عن المنزه كمال، بكل الموصوفج وأنه وصفاته، أسمائه 

ذاته،لوازم من كله والكبرياء؛ والعظمة والعزة والبهاء، والجلال والجمال كله، 
له،كلها والقدرة له، كله والعلم له، كلها فالحياة ذلك،، غير عل يكون أن يستحيل 

كلهوالر؛ والإحسان والجود والغنن، والرحمة والمشيئة والإرادة، والبصر مع وال
البل منه؛ عرفوه مما وأعظم أعفلم كماله من الخالق عك حفي وٌا به، قائم له حاصن 

يعرفوه.م ما إل ذللث، من عرفوه لما نسبة 
عنهيفتح لا بحيثإ عليه؛ وشهادته شيء، كل عك اطلاعه ت المقدسي كماله ومن 

يليق، كيفشأنه؛ هل.ا ومن وظاهرا، باطنا ذراته، من ذرة ولا تفاصيله، وجوه من وجه 
يليقوكيفا آحر؟ إلها معه يجعلوا وأن غيره؟ معه يعبدوا وأن به، يشركوا أن بالعباد 
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ثمعليه، الأمر ما بخلاف محه ؤيخبر l_»-_،، أعفلم عليه يكذب من يقر أن بكماله 
عدوه،دعوته،ؤيهلك ؤيجيب شانه، ؤيرغ كلمته، ؤيعل ؤيويده، ذللئج عق ينمره 
ْعوهو- البشر؛ قوى مثله عن تعجز ما والأدلة والراهتن الآيا'ت، من يديه عق ويظهر 
بالماد؟؟الأرض ق ملع مفتر، عليه كاذب ذلك— 

وعزتهوحكمته شيء، كل عك وقدرته شيء، كل عك سبحانه شهادته أل ومعلوم 
أبعدمن فهو عليه؛ وجوزه به، ذللئ، ظى ومن الإباء، كل ذللئؤ يأبن المقدس وكماله 
المشيثة.وصفة القدرة، كصفة صفاته، يعفى منه عرفح ؤإن معرفته، من الخلق 

الذينهم الخاصة خاصة بل الخاصة؛ طريق وهي الطريق، هذْ من مملوء والقرآن 
يفعله.لا وما يفعله أن به يليق وما أفعاله، عل باتلم لون يتل. 

ولعوقل—، فهم له لمن ويعيده فيبديه ذللمثؤ، عق ينادي رأيته القرآن؛ تد؛رُن، ؤإذا 
قمإوج؛ يانتملن مشه لأحدنا ;وث؛;ا نعصألأقاول علسا ثثول ولو ؤ تعاق! قال اس، عن 

.[ ٤ -٧ ٤ ٤ 1 الحاقة ل ه حنحزين عغه حد ا من مغؤكمِ سا ؛( ر١؛ آلوتى بثه لمهلعثا 
عليهتقول من يقر أن تأ؛ن وقدرته وحكجته كماله أن سبحانه؛ يخبر كيف تراه أفلا 

المتهولينق محنته يخلل؛ؤ حرمحت، كما لعباده، عبرة يجعله أن لأبل. بل الأقاؤيل؟ بعض 
،،؟jjisعق آس'محز دثإِ فإن كذ.با آثه عز آثرئ يمولون أم ؤ تعاق: وقال عليه، 

ؤيمحآل،هأنه>ؤ محلق؛ غير حازما حبرا أحبر لم الشرط. جواب انتهن هاهنا ٢[ ٤ ]الشورى؛ 
اتزنما قاثوأ إي >قددرهث فدزوأآممه وما ؤ تعانىت وقال [• ٢٤آفيطل،و؛بجواآلخيى4]الشورى؛ 

يقدرهلر والكلام؛ الإرسال عنه نفن من أن فأحبر •، ٩١]الأنعام؛ ه بمرماخآلأ عق آس 
ينمرأنه ظن من فكيف، يستحق، كما عفلمه ولا ينبغي، كما عرفه ولا قدره، حق 

كثيرالقرآن ق وهذا والأدلة؟ الأياُؤتج يلويه عك ويفلهر ويويا>ْ؟ عليه المفترى الكاذب 
وعدهوعق رسله، صدق عق وجلألهت وأوصافه المقاس، بكماله يستدل جدا؛ 

وعقوحارانيته، عق وصفاته بأمجائه يتارل كما ذلل؛،. إل عباده ؤيدعو ووعيده، 
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هزؤآلشهنذة غبزآلمب هز إلا إله لا ؤدى هوآس ؤ قوله: ق كما الشرك. طلأن 
1يمئاضي ذزادإكسوئ إلا لا آلذكب اشُ نز إ)ث(( اوحيز الئخس 

[Tir-TYه\\ثم: يقرطوت عما سبمضمم ^^مثآمضآكاو1كذنثأ 
مابطلان عق وصفاته يأٌمائه سبحانه ويستدل القرTن. ق ذلك أصعاف وأصعاف 

شرعها.من يمغ المقدس كماله وأن الباحللة، والثّراغ الأحكام من إليه نسب 
لايامةانا'ةئاواسأ>،نا\ش'عيا ؤقإذاقثلوأسحقهلألوأوخدنا كقوله: 

عنهتبن ما عقيب وقوله [. ٢٨ب< دعلمور؛ن لأ ما عزآش اثقولون ياشحتاء 
نيئهُذ'وككان ؤ*كز علم: بلا عليه والقول والفواحش والغللم الشرك من وحرمه 

[.٣٨لالإّراء: 4 نكروها وبك عشي 

لهشرعا يجعله أن يأين وكماله يكرهه، فهو نمه ق سيئة كان ما أن فاعلمك 
يحبهوما به، ويأمر يفعله ما عق وصفاته بأسمائه عباده دل سبحانه فهو ودبما، 

خاصةإلا إليها يمل لا العلريق هل.ه ولكن عليه؛ ويعاقب عليه ويثيب ويبغضه، 
أوسعفاتبا المشاهاوة، بالايات الدلالات الجمهور ؤلريقة كانت، فلل.لائ، الخاصة؛ 

يشاء،من درحات ؤيرفع بعض، عق حلقه بعض يفضل سبحانه واهق تناولأ، وأسهل 
الحكيم.الحليم وهو 

وهووالحجة، الوعوق هو فإنه غيره؛ ق يجتمع ل؛ ما فيه اجتمع قل- العفليم فالقرآن 
وهوالدعوىوالدليل، وهوالحكم له، والمشهود وهوالشاهد عليه، والمدلول الدليل 

أي:[ ١٧]هود: ه ن1ه فاهد ويتلوه منربه-، سؤ عق ايمزكان ؤ تعاك• اقله قال والبينة، 
القرآن.وهو ريه من 

•عليلثف\رتوت\ ايا اولزيكفيز ؤ رسوله: صدق عل تدل آية طلّت، لمن تعال وقال 
قلطنو؛ كؤم-يؤ؛نورتل وذًغرئ لرحمه ذ'للك ق إث عثيزج آل=كئن،بمق 

وآلذثوآلأزمحنب آلثننو'ت ز نا يعلل ق؟ءدا ونبمكم بجي بائي كر 
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فأخبراه-آه[ لالسئوت: ه أنخسثون هم او)أأك ي1ش وءقمو1 إكْول ؛امم!' 
والدلالةالحجة ففيه آية؛ كل عن يكفي رسوله؛ عك أنزله الذي الكتاب أن سبحانه 

اتبعهلمن يوجب ما بيان وفته رسوله، به أرسل سبحانه اس وأن اس، من أنه عل 
it

ماينلز ثأءدا ؤنبمطم تيى يائي تتكر_ن ؤ ءالت ثم العذاب. من ؤينحبه المعادة، 
[.٥٢لالسكوت: زآلثننوبوآلأزمحبب 

وأعدلها؛شهادة أصدق شهادته كانت، الأشياء؛ بجمع عالتا سبحانه اهااا( كان فإذا 
وأصدقهم.الشهل.اء أعدل يه اكاهد فيكون يه، يالخشهود محيط تام، بعلم شهادة فإنما 

حلقهعند وحكمته مجازاته، عند ومالكه وقدرته شهادته، عند علمه يدكر! وهوسبحانه 

ومعاصيهم،عباده ذنوب ذكر عند وحلمه رسوله، إرسال ذكر عناد ورحمته وأمرْ، 
أسماثهورود فتأمل وقل.رهؤ قفائه عنله وعلمه وعزته آلته ومدعاتهم، ذكر عنلء وسمعه 

والعقاب.والثواب والأمر، بالخلق وارتباطها كتابه، ق الحنن 
نييدابالله ْغس مل لنث،مزسلاج كصوأ ويمولتؤ قوله هدا ومن 

اذكبشهادة رسالته عل فاستشهد [، ٤٣]الرس: آلكممسره خإ عذُْ ومن ونيثهًفم بيى 
له.المكديين عل الحجة -يا وتقوم الشهادة، هذه تعلم أن ولابد له، 

[.١٩وتين،كمه بنير نيت. ئلرآس اًكيرأمئذْ تير؛ اى مل ؤ قوله؛ وكذللئ، 
وكملروآلمفيكهنقهدون يعاليهِء اذزلهُ إلملئ، يمآاتزل ن؛نآتد ل؛شآس ؤ قوله• وكن"لل—، 

لمنانك /أ؛! آغيمبم. ين؛ثإزؤآلقرءا0 ؤ قوله؛ وكذللّثح [. ١٦٦تالنساءت ه ;زن فأٍدا بائد 
لمروإذلئ، بآلحؤر عتلئ، ثتلوغا آئي ءاينمت، ولأذأ ؤ وقوله؛ -٣[. ١ نيس: ؛4 آتزسيئ 

وقوله؛١[. ه إىلئ،لز،واهُ يظم ؤآلق ؤ ه؛ وقول[. ٢٥٢آلنرسلنرتهلاكرْ: 
[.٢٩رسولآثيهلاكعت ميه حمؤ 

يحست،البيان؛ غاية صحتها وب؛؛ر، وبينها، أظهرها قد لرسوله، منه شهادة كله فهذا 
لرسوله؛شاهدا سحانه فكونه عليهم، الحجة وأقام عباده، وبينر بينه الحذر قي 



•ونظريها وصروينها وقطريها ومليها عقليها الأدلأت أنولع اتر بمعلوم 
الشهادة،أصدق لرسوله ثهد صبحانه اثيه أن علم وتأمله؛ ذللت، ق نظر ومن 
صدئهعق البراهين أقام الذي بقوله الممديق؛ أنولع اتر بوصدقه وأؤلهرها، وأ-كدلها 

القباتح،عن وتنزيهه يكماله، الإقرار من ءباد0ت عليه فطر وبما ؤإقرارْ، وبفعله فيه، 
بهيقيم ما رسوله ق صل• عك الدالة الآيا'ت، من يحدُث، وقت، كل وق به، يليق لا وعما 

والظفروالنجاة العز من به وعدهم بما ولأتباعه له ؤيحكم العذر، يه ؤيزيل الحجة، 
والعقوبايت،والنكال الخزي من توعدهم بما ومكدبيه أعدائه عك ؤيحكم والتأييد، 

بالهدىرسوآهُ انسل ل هوألذكسؤ الموحلت العقو؛ايت، تحقيق عك الدالة المعجلة، 
ء؛ظهرْإا ٢٨لاكحن ١ نهدا باش وكش آللتئن عل لءذلهرُْ آلحق وونن 

والغلبة،والفلفر، بالنصر، وظهورا والدلالة، والبيان، بالحجة، ظهورا ظهورينت 
متصورا.ؤيكون مخالفيه، عك يظهرْ حتن والتأييد؛ 

]الماء:ه يثهي•ون ؤآومك؟ه بعالمه^ اذزلهد إليلئإ ^، ١١بنآ يثهد لأت5نأس ؤ وقوله! 
هوبأنه الشهادة أعفلم من غيره؛ يعلمه لا الذي اهللأ علم عن الخبر من فيه فما ا• ١٦٦

قاتوأ.ننزyS*ه-،ؤلآ يقولودك>آقرط ام ۶ الأحرى• الأية ق قال كما أنزله، اللي 
لكمبمثجسوأ يإلز صنيفتن؛ت؛ كتر إن آئي دون من منآس-تطعتءر وادعوا مشمينت 

[١ ٤ ،  ١٣]هو: ٩ X: همبج3أذهمثتلنوث إلا وأنلأإِكت 
فإنالأشياء، سائر يعلم كما له، معلوم وهو — أنزله بأنه الإخبار مجرد المراد وليس 

فنزولهعمله، عك مشتماد أنزله المعنن! ؤإنما — وباطل حق من له معلوم شيء كان 
وصدق.حق وأنه عنده، من كونه هواية علمه؛ مشتملاعك 

ذكر٦[ ]الفرقان: والأرض^ ألشمئوت آلترق يعلم آثزى انزله مل ؤ فوله- هذا ونفلتر 
٤[.ؤ1ذرذهه]الفرثان؛ قال! من عل وردا تكذيتأ سبحانه ذللئج 

واليقينالجازم، التصديق من عبادْ! قلومحبح ق أودعه ما أيقا؛ شهادته ومن 
أعظممن هو بما ذللث، حصول تحيل العادة فان ووحيه، بكلامه والهلمأنينة الثابت،، 





"سسإقلاج^ا~
صدووآلزي^ئاينتشت،في هو ؛ jjؤ ت قوله ق المض هذا إك تعاك أثار وقد 

ثبمىثن آلحى ادٌ آليلنز اوتوأ الذيينح قييقم ۶ وقوله• [• ٤٩زالعكوت؛ ه آلعلم اوتوأ 
هوئبمى بن !ليلك  ٠١آلدى آلنم اوم؛ آلذنن ويرى ؤ وأولهت [• ٥٤تالححن ى بب-ء محوبثوأ 
٠هوأعس بن إليلك  ٠١يعلزأثنآ أيعن م وقوله؛ ٦[• زا؛ آلحى٩ 

ش!ثآسعته،َاَيهنننه وأي ويموتؤ وقوله؛ [• ١٩
[.٢٧]الرعد: سأدابه انه قيدي سدذاء يضئ 

ثمؤيفل• بهدي الذي هو ل هداية؛ توجب لا يقترحوما التي الأية أن ؛عني؛ 
أنزله،الذي بذكره المؤمنين قلوب ءلأنينة وهي؛ وأجلها، آية أعنلم عق بههم 

يذهفرألا ؤ وكلامه بكتابه أي؛ [، ٢٨]١^•^-؛ ه ةووبهمِبذمآس وثْتير ءانوأ ؤه'وأ 
به،السلمة والفهلر الصحيحة، القلوب فطمأنينة [، ٢٨]الرعد: ه آلقإوُن، وْلم؛ن آللي 

إلوتسكن القلوب تطمس أن العادة ق يستحيل إذ الآJارتV؛ أعفلم من إليه؛ ومحكوما 
واuطل.والافتراء الكذب 

الأنه اقلم شهد فيقول،ت الملأتكة، مع رسله شهادة سبحانه اهنم يذكر لر فلم قيل؛ فإن 
العلم؟أول من شهادة أعفلم وهم والرسل، هووالملائكة إلا إله 

فوائد:عدة ذللث، ل فيل: 

وأتباعهم.هم فيدخلون والأنبياء الرسل من أعم العلم أول أن إحداها؛ 
منأما عك يدل ما حم؛ وتعليقها الشهادة، هدْ ق العلم* *أول ذكر ق أن وثانيها: 

كماالنهاية، حدْ يشهد فإنه العلم؛ أول من كان من وأن ومقتضياته، العلم موجثايت، 
رائحةفاحت، ؤإذا يراه، النظر أهل من كان من كل فإن واتضح؛ الهلال طل إذا يقال: 

الرائحة.ط0 ينم الشم أهل من كان من فكل ءلاهرة؛ 
حيتثديراها رؤية له من كل أي^  ٤٣٦]النازعات: 4 ؤ تعادت قال 

الجهال؛أعظم من نهو الشهادة؛ تمده سمحانه اهله له يشهد لر من أن بيان هدا ففي عياثا، 





محؤاسؤلرج^|_
هلالمفسرون؛ اختلف [، ١٩عمران: ]آل آلاتشره آثي عند آلزئينح إن ؤ تعاق• نوله 

به.النهود فهويعفى الشهادة؟ هذه مضمون ق أوداخل متأش، لام كم 
كسرهاعك فالأكثرون وفتحها، »إن« كر ق القراءتن عك مني الاختلاف، وهذا 

ملهالذي الكلام لأن الكسر؛ هو والوجه؛ وحده، الكاتي وفتحها الامتثناف، عك 
وأذهبالتقرير، ق أباع وهذا نبلها، ما لضمون مؤكدة مقررة الثانية فالجملة تم، قد 
ههوألث1لئحي»و إذهُ ئدعوه محتل مت إئا ؤ كر كان ولهذا والثناء؛ لدح اق 

والتعمتالحمد إن ارلبيلث،، اليي؛ قول، ؤ، الكسر وكان الفتح، من أحن [، ٢٨]الطور: 
أوجه؛ثلاثة الكائي قراءة توجيه ق ذكر وقد الفتح. من أحن ^،١١ 

عذإزآلديث ؤ عك واقعة فهي الجمالتين، عل واقعة الثهادة تكون أن أحدها: 
ألانهُ ؤ قوله! من ارأنها( فتح ؤيكون به، الشهود وهو [، ١ ٩ •عموان: ]آل ه آلإتشن آلدي 
وهذا— هو إلا إله لا بأنه أي• الجر، ، حرفإمحقاؤل عك [، ١٨ءمران: ]آل هوه إلا إلنه 

نفسهو به الشهود وأن — خلافه عك العنن فإن جدا؛ ، ضعيفوهو الفراء، توجيه 
صرمت،،هذا إل والعناية حيزها، ق وما ®أزه فالشهود هوه إثُ إلنه لا اذهُ ؤ قوله؛ 

اققعشهد العنن؛ يكون أن وهو وجه، — ضعفه ْع — القول، لهذا ولكن حصلتإ، وبه 
فتضمنت،سبحانه، توحيده هو والإسلام؛ الإسلام. اثيم عند الدين أن يتوحيده، 
غيره.لا الإسلام أنه ديته؛ وشحقيق توحيده، الشهادة؛ 
علبه مشهود كلاهما معا، الجمالتين عك واقعة الشهادة تكون أن الثان؛ الوجه 

استغننحالة فتكون الإسلام؛ ءند0 الدين وأن والتقدير؛ ؤإرادتها، الواو حذفح تقدير 
عتهاالاستغناء و؛غ كما عليه، ، العهلوفذكر من تضمنت، بما العهلف، ؤ حرفعن فيها 

فيحسن[، ٢٢نابّمم؛محمه]الكهف: يلنتهرّايعهزمحهزؤيقولورأح"همنه ؤ وله؛ قق 
وئامهمستعة قنقولورك> ؤ قوله؛ ق وذكريث، هتا، حذفت، كما وحذفها، الواو ذكر 

ظآم'4]ص:آأ[ؤ





وفنؤ قوله! إق ب إلهك و\إو\ئعبد يعيى من ثنييون ما ؤ الموتت عند لبنيه يعقوب 
إنثوكلوأ قننه باش ءامتم إزكنم ؤ ت ه لقوممؤمن وقال [. ١٣٣لالقرْت ه منلمون آهُ 

منقان 1ثكمز ميم عيمى احس قلثآ ٠ ؤ تعانىت وقال [. ٨٤ليوست ه منييئن كتم 
 Iقن ^لحوايئون قان آهي إل صاوى ن I ٩متيمويحح ياث، ؤآثهن. إلدي متا ١ آش، نصار

زننليمنزش نع واسلمت ظلمتنميى ق رب ؤ سبات ملكة وقالت [. ٥٢عمران: ]أل 
1ممإذهلاكل;أأ[.

مناه يقبل لا الأرض، أهل من التوحيد أهل ودين ماوايت،، الأهل دين فالإسلام 
الرحمن،فدين للشيهلان، وحمة للرحمن، واحد ستة؛ الأرض أهل قاليان سواه، دينا أحد 
ودينوالمائية، والمجوسية، والنصرانية، اليهودية، للشيطازث والي الإسلام، هو 

المركيز.

والمعارف.التوحيد أسرار من العثليمة الأية هذه تفمنته ما بعض فهدا 
منونعر يقآء -ممن آلمللئومع يثآء من آلملك توق مثلكآلم-لاجج آلاهئ ل ئؤ 
ّيىِإثلذغنالإ ■بمكآلفءر مزيثآء وتذف يثآء 

يشاءمن يؤتيه الذي هو سبحانه هو وأنه كله، بالملك بتفرده سبحانه الأية صدر 
وأنهفيه، بالتصرف تقرئه والثازت بالملك، تقرئه فالأول! غيره، لا يشاء ممن ؤينزعه 
دللبسلهب يشاء من ويدل العز، أنويع من يشاء بما يشاء من يعر الذي هو سبحانه 

عقإمك ؤ بقوله! ختمها ثم شيء، منه معه لأحد ليس بيديه كله الخير وأن عنه، العز 
؛لنيفدتر4•

التصرفاتهذه أن ونقمتن قدرته. وعموم وتصرفه، وحده، ملمكه الأية! فتناولت 
كانؤإن حير، يشاء من ؤإذلاله يشاء عمن الملك قالبه حير، كلها وأنبما بيده، كلها 

:ا(خ'ااشناء.
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والحكمةوالفضل العدل بين دائر التصرف هدا فإن الدليل، الوب المإل بالنسة شرا 
كمابه، عاليه ؤيثتئ الرب عاليه يحمد حير كله وهدا ذلك، عن تخرج لا والمصالحة، 

إليه-ليسمط وأنه الشر عن بمنزيهه عليه ليئن يحمد 
دعاءق بدلكؤ ربه عق بمي كان ه، اثيم رسول أن مسلم• صحح ل ثبت كما 

بكأنا إليك، ليس والشر يديلئ،، ز والخير وسعديالث،، ارلبيلث، ت فوله ق الاستفتاح 
وتعالست،ااتباركت، وإا؛ان،، 

شراصار إنما والشر حير، نهو إليه ب ما ل إليه، الشر ية نعن وتعال فتبارك 
بيانهسياق كما — شرا يكن لر إليه؛ فلوأصيف إليه، ؤإصافته نبته لأنقهلاع 
وفعاله،حالقه ق لا مخلوقاته بعض ق فالشر والشر، الخير حالق سبحانه وهو 
حقيقتهالذي الغللم عن سبحانه تنزه ولهدا كله؛ حير وندره وقضاؤه وفعاله وحلمه 
اللائقةمواصعها ق إلا الأشياء يضع فلا —، تقدم كما - موضعه غير ق الشيء وضع 

يكنلر محله؛ ق وضع فإذا محله، غير ق الشيء ونحع والشر كله، حير وذللن، بما، 
القدوس،مهان فإن بدللث،، تشهد الحسنن وأسماؤء إليه، ليس الثر أن فعلم ^١، 

المتكبر.الجبار، العزيز، اللام، 
منالذلاهر هو التفيرت أهل قال كما وعيبمج، ونقمي سر كل من المنزه فالقدومي؛ 

الطهارةمن الكلمة وأصل اللنة، أهل قول وهدا به، يليق لا عما المنزه عيبخ، كل 
والزاهة.

الصلاةإلا يريد لا أمه ومن الذنوب، من فيه يمملهر مكان لأنه المقدس بيتا ومنه 
أمه.ولدته كيوم حهليئته من رُثع فيه 

الونيا.آفات، س لطهاربما القدس؛ حفليرة الجنة! سميت، ومنه 

عيب•كل من ؤناهر لأنه القا*س؛ روح ■مريل؛ سس ومنه 

(.٧٧١)؛(ا-محرجهسالمثم 
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ووصفهوالنقائص، العيوب من ملم الذي فإنه ررالسلأم؛، اسمه ...وكدللث، 
منحلقه ملامة وصفه موجبات ومن بالسالم، وصفه من ذلك ق ١^ باللام 

بتهنومن فعله ومن يه التسمية ومن والشر، الظلم إرادة من سبحانه فسلم لهم، ظلمه 
لخلقهلم المالقص، وأسماء القص، وأفعال القص صفات من اللام فهو إليه، 
اللام،دار بانيا والجنة ملام، بأنيا القدر ليلة سبحانه وصف، ولهذا الغللم؛ من 

العيوب.من السالر ذللث، كل اللام، بالقول أوليائه عل وأش اللام، أهلها وتحية 
عنتكبر الذي هو وغيره: قتادة قال وررالمت،كبراا، أسمائه من ارال،كبير(ا وكذللث، 

سوء.كل عن المتعفلم مقاتل: وقال السيئات. عن تكبر الذي أيمحا: وقال السوء، 
عباده.ظلم عن يكبر الذي أبوإسحاق: وقال 

ومرّوء كل عن براءته عرته؛ تمام ومن الخامة، العزة له ررالعزيز، اسمه وكن.للث، 
الخامة.العزة يناق ذللث، فان وعيب؛ 

أنعلوه؛ كمال ومن ونقص، وسوء ببا كل عن علا الذي ررالحل٠٠ اصمه وكذللث، 
شيء•كل فوق يكون بل ثي،ء، فوقه يكون لا 

الأن يوجس، حمده؛ فكمال كله، الخمد له الن.ي وهو الخميدا؛ ار اسمه وكذللث، 
فامحمازهصفاته، ق ولا أفعاله ق ولا أسمائه ق لا نقص ولا سوء ولا ثر إليه: ينسب 

فهوسيء، لكل الخالق سبحانه أنه ح إليه؛ والفللم والسوء الر نسية تمنع الحنن؛ 
وأقوالهم•وحرلكمم وأفعالهم للمال الخالق 

والسوء.الثّر فعل قل. كان عنه؛ المنهي القبيح فعل إذا والعبد 
وحكمةعدل منه الخعل وهدا لذللث،، فاعلا جعله الذي هو سبحانه والرب 
وصعقو الخحل -؛!٠١ سبحانه فهو ق؛؛ح، شر والمفعول حير، فاعلا فجعله وصواب، 

وحكمةفهوحير عليها، يحمل، الخي البالغة الخكمة من ذللث، ل له لما موضحه؛ الشيء 

شفاء. ١٧٩)؛(
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الشاهد.ق معقول أمر وهدا وث.ثا، ونقصا عيثا العبد من وقوعه كان ؤإن ومصلحة؛ 
الناقصة؛واللبنة المكور والحجر الخوجاء الخشبة أحد إذا الخبير الصاع فإن 
كانؤإن به؛ يميح وصوابا عدلأ منه ذلك كان ؤيتاسه؛ به يليق موضع ق ذلك فوضع 

الحل.به يدم وعيب ونقص عوج لمحل ال 
وعدلأحكمة ذللث، كان ؛ ١٢-اللائق ومحلها موضحها ق الخبائث وضع ومن 
علالعمامة وضع نمن موضعها، غير ق يضعها أن والفللم السفه ؤإنما وصوابا؛ 
الشيءوضع فقد امماّة؛ و والزبالة العين، ل والكحل الرجل، ل والنعل الرأس، 

محلمهما.هدا إذ والزبالة، النعل يفللم ول؛ موضحه، 
فهوموضعه، ق إلا الثيء يفع لا الل-ى وااالحكي%ااا ارالعدل(( سبحانه أسماله وس 

له،وهيأه محله ق وضعه ما كل وق حلقه، ما كل ق العدل الحكيم الجواد المحسن 
والأمر.الخلق له وهوسبحانه 

وتكميلهاالصالح بتحصيل ويأمر الأمرين، بارحح إلا يامر لا أمر0 ق أنه فكما 
قوليس وأصلحهما، أحسنهما رجح أمران؛ تعارض ؤإذا وتقليلها، الفاسد وتعطيل 
وعدمهإلا فعل عن من ولا عدمه، س حير للمأمور ووجوده إلا يفعل أم الشريعة 

حيرسوجودْ•

ءاJمهكان ؤإذا وحوله، يشاء لا فكيف ^٠٠^٠ من ■٠^١ وحوله كان فإذا ت قالت فإن 

القاعدةهده عليك تنقض العامة فالمشيتة وحوله؟ يشاء فكيف، وحوله من حيرا 
الكلية.

وجودهيستلزم فقد - عدمه من حيزا كان ؤإن - وجوده لأن تنقصها؛ لا ت قالت، 
المنهيوعاوم الخعنن، هن.ا من المأمور هدا وقؤع س إليه أح—-، هو له محبوب فواتا 

سإليه هوأص، ما إق وسبتا وسيلة وجوده يكون فقد - وجوده س حيرا كان إن ؤ— 
_بادم شاء إن — وافتراقهما والشّرع القدر اجتماع ق ذللث، تقرير تمام ق وسبأ عدمه، 

إلاشيئا يحمت، لا وهو وبينه، وأراده ورضيه أحبه فقد بشيء؛ أم إذا سبحانه والرب، 



و^|_محقسو 
إلاشيئا يبغض لا وهو وكرهه، أبغضه محقد عنه؛ من وما عدمه، من حير ووجودْ 
ماإق إمحفائه باعتبار وأما وهدا، هدا ذات إق بالطر هدا وجوده، من حير وعدمه 
آحر.حكم فاله ويكره يحب 

المأمورهو فالأحسن إليهم، أنزل ما بأحسن يأحذوا أن عياله سيحانه أمر ولهدا 
لمحنته فهكذا وممرعه؛ أمر0 ق سنته هده كانت ؤإذا عنه، المنهي من حير وهو يه، 

أزلامن حيرا ؤيفعله يخلقه أن كان يفعله أو يخلقه أن أراد فما وقدره، وقضائه حلقه 
الوهو شر فوجوده وجوده من حيرا عدمه كان وما وبالعكس، يفعله، ولا يخلقه 

٠■ a إله• لممط والسر عته، مره هو بل يفعله، 

فلاالطالب، ق إلا تستعمل لا ولهدا اقلع، يا  ٠٠٠٠٧١٠لففل أن حلاف ،لا ...١ 
وارحمنمح،•••اغمرل اللهم بل رحم، غفور اللهم بمالت 

ُهسأل الذي الأس»إ هذا آحر ق ألحقوها فهم المي*ا؛ شأن من هذا علم ؤإذا • • • 
وصفاته.أسمائه بج«.ح إيذايا حال؛ وكل حاجة كل ي سبحانه اهله 

الحسنالأسماء له الذي اه أدعو قال: كأنه أالك»، *الله,؛إق السائل: قال فإذا 
الأس,؛؛هذا آخر ق يالجمع المؤذنة والس»إ فاتن وصفاته، بأسمائه العك والصفات 

كلها.بأسمائه تعاك بواله إيذاثا 
فقال:حزن، ولا هم، قط: عبدا أصات *ما الصحيح: يث، الحلو ق . الّتي، فال كما 

لعدل حكملث،، ل ماض بيدك، ناصيتي أمتالث،، ابن عبدك، ابن عبدك، إق اللهم 
علمتهأر كتابك،، ق أنزلته أو نملث،، به سمست، لك، هو اسم بكل أسألك، قضاؤك، 

ربيعالعثليم: القرآن نحعل أن عندك؛ الغيس، علم ي به استأثرت أو حالقالخ،، من أحدا 
وغمه،همه اقلع أذهب، إلا وغمي، همي وذهاب، حزف، وجلاء مجيري، ونور قلبي، 

)؛(ألأجلاءالأغها،؛.
)'ا(امح'احلأءالأغهام.



الممسيرئن البمنر الئوء 

صممهنلمن ببض ُ؛لن قال• نتعلمهن؟ أفلا الاه رّول يا نالوات فرحا" مكانه وأبدله 
،•يتعلمهن'الأن 

الأءفلم1الأمم ق كما وصفاته، يأمماته تعاق  ٥٧٥١يسأل أن إل متدوب فالداعي 
المإواتبدع المنان الخان أنت،، إلا إله لا الخد، لك بأن أّأللخ، إن رراللهم 

والإ/امياحيىياضم«رم•الجلال ذا يا والأرض، 
المرصع.هن.ا غير ق يكر كما الحسنن الأسماء تنقمن الكلمارتc وهده 

وانمئءئلأئنأقسام:
تعال؛قوله ق التأويلين أحد وهذا وصفاته، بأسمائه تعاق اس تسأل أن أحدها؛ 

[.٩١٨٠]الأعراف: ما قالعوه الأسماءأثنى ش ؤؤ 
البائسالمكين الفقير العبد أنا فتقول؛ وذلك، وفقرك، بحاح؛تالث، تسأله أن واكاق؛ 

ونحودلك،.المسئتحير الدأليل 
الثان،من أكمل فالأول الأمرين، من واحدا توكر ولا حاحتتالئ، سأل أن والثالث؛ 

أدعيةعامة وهدم أكمل، كان الثلاثة؛ الأمور الدعاء جع فإذا الثاك، من أكمل واكان 
ام.•

تبأي وابن ( ٢٣٧٢ررنم القلمان •رائد ول، < ٩٧٢ينم  ٢٥٣صححه)م/ل حان ابن أخرجه )١( 
رقا١٩٩٦٩٨/٩رقا٣ْ٢•١(ورخم)١٦٩/١صjامر)•

الزواى.سبمع ق الهبمي ومال ( ١٩٩٤رنم  T-\T/o)والزار ( ٤٥٢، ٣٩١)ا/ وأحلّ ( ٥٢٩٧
أبيغير الصحيح رجال، يعك وأيي أحد ورجال، واممراك والزار وأبويعك أحمد رواء (: ١٣٦/١)• 

حان.ابن وثقه وقد الجهي صلة 
\سم\ود)رقموق ( ٨٩٣رنم  ١٧٥حان)٣; وابن ( ١٨٨٤رنم  ٢٥٦الممحارة)>،/ j الضياء أخرجه )٢( 

واكائي( ٦١٨٥ رقم  ٦٨٣والحاكم)١; ( ٣٨٥٨ماجه)ينم وابن ١( ٤  ٩٥ررنم وأبوداود ( ٢٣٨٢
 jا r^والطراق ( ١٢٢٣رقم لكبرى)\/٦ j رنم١ • ١ الكبير)ه/ وك ١(  ٠٣٨المغير)رقم

أحمدواسثراقرواء (: ١٥٦/١سمفياسع)•(وتال ٢٦٥،٢٤٥،١٥٨/٣(واحمد)٤٧٢٢
(٢٢٤ابرى)لا/نح وانظر: ثقة. كان ؤإن مدلس إسحاق، ابن إلاأن ثقات، احد انمغرورجال، 3، 

(.٣١٥الأحوذك،)و/وتحفة 



محؤإسولو^إ_
ررظالمتأوله: ق تال فإنه الثلاثة؛ الأمام ذكر الأمة صديق عالمه الذي الدعاء وق 
حالوهدا  ١١أث إلا الذنوب يغفر لا ®ؤإنه قال: ثم اتل، انحال وهذا كث؛نااا، نفى 

الأسماءمن باسمين الدعاء وحتم حاحته فذكر لي" ''فاغفر قال* ثم المؤول 
■وتهتضسه المههوب^ تاصمب ال^^أسمل 

السالفا.ْن واحد غير عن جاء ئد احترنا؛ الذي القول وهذا 
ا.الدءاءا(أ مجمع رراللهم البصري: الحسن تال 

مناسما وتعوز تسعة فيها اللهم قوله: ق المتم ررإن ااعهلاردي: رجاء أبو وقال 
اهفتعانى(ا.أسماء 

...أرء٠ائهاا بجميع ،، ٥١دعا فقد اللهم؛ قال: *من ثميل• بن النفر وقال 

تنئهاثوان ثوي سهمء من عمات وما حيرمحصرا من عملت ما نقمن ًكل ثجد يوم ُؤ 
٩■وءونايالثباب وأس ثفسهُ آلقث ويحدنمكم تعيدا امدا ونيئهُ 
سبحانه:، ٧٥١يقول ارحه، اللهم له: دعنر إذا الميتق ®إن الأثر: ق حاء وقد ٤ ... 
؟أرحه(( به سيرء مر أرحه كيف 

محمي،كإ وشهواتها، وطيباتها الدنيا حماه عيده أص، إذا اهع ا)إزا آحر: أثر ول 
عليه.بخاله من، لا به، رحمته تمام مجنر فهال.ا ، ' مريضه١١ أحدكم 

(١٣٢ّ-١٣١/١١(واظر:نياUرى)٢٧ولحإ)رقا٥•)ا(احر.بماوخارتم،)رفم£ص 
(.١٨٨المبودرم/)آا(اظر:ذحابرمح،)اا/هها(وءون 

(.١٨٨المودرم/اظر:ذحانرى)اا/0ها(رءون )٣( 
إءامم-بمآ. ١٧٥)٤( 

ومعريةالعلل، ل احد الإمام ذم، أرحه، به مما ارمه كف فووت كان أته مملح ر بن ملام عن ورد )٥( 
الرجال)آ/'آأمآرقمبآ(أ(.

النبل والمهقي ( ٦٨٦٥رقم  ٢٧٨/١٢)مل، وأبر ( ٧٨٥٧رنم  ١٠٤٤)؟/الحاكم احرجه )٦( 
حن•يإساد، ملأ، أبر روا، (: ٢٨٥/ ١ اوج»ع)٠ 3، الهبمي 'امأرفمه؛؛'ا(وقال، )لأ/ا



الممس؛رعان الميئ الصوء ا؟==ُ 
=اكا===^====^=====^^؛

جنبق الخلاش حمح وحول كله، الجود له الذي الماجد، الجواد وهو كيف؟ 
ورمالها؟الدنيا جبال ل ذرة من أمل جوده 

منهحاجة لا وحميه، رحمه والنواص بالأوامر ابتلاؤهم بمائه• سبحانه رحمته فمن 
فهومنه، ماهم بما عليهم منه يحلا ولا الحميد، الغز فهو به، أمرهم بما إليهم 

١^٣.الجواد 
إليها،يهلمثنوا ولا إليها، يكنوا لئلا وكدرها الدنيا عليهم نعفى أن رحمته! ومن 
الابتلاء؛-يامحل ذللث، إق فاقهم وجواره، داره ق القيم التعيم ق ؤيرغيوا 

•ليحييهم وأماتمم ليعافيهم، وابتلاهم ليعطيهم، فمنعهم والامتحان، 
يه،معاملته تحن لا  ١٠يعاملوه؛به، يغتروا لئلا ه، نفحيرهم أن حم! رحمته ومن 

•[ ٣٠]1لعمران: ه رءوفلأكاد وآس Jفنهد ؤويحدرءكلمأس تعاق! قال كما 
به.يغتروا لئلا ه، نفمن حيرهم بالعباد! رأفته من لم،! المن واحد غير قال 

لمعرفته،الختلزمة صاته، مر ؤإيئار لمحبته الجامعة لعبادته الخلق حلق اه. إن ، ١
وفقعل موافقة كلها حركاتم تكون أن وهو به، إلا لهم كمال لا علما للعباد ونص، 
الالذي العبد فكمال شرائعه، وتمع كتبه وأنزل رمله أرسل ولدللثإ ومحبته؛ مرصاته 

اتبلعجعل ولهدا له؛ ويرصا0 منه اس يحبه لما موافقة حركاته تكون أن به إلا له كمال 
محبته.دليلاعق رسوله 

بخإآسويغمزمحدثوغ؛وآسفاثبعوى ه كثزتحئون إن #هل تعاق! قال 
[.٣١عمران: ][ل، ه غفؤررجمت.ئ; 

)ا(أ<ها.ساح-بما.



غيرق ا-محياروة بحركة يتحرك أن لمحبويه؛ منه خيانة يرى الصادق فالمحب 
منيتوب كما منه تاب وشهوته؛ طثيحته بموحب له أيح مما فعلأ فعل ؤإذا صاته، مر 

فيحتبطاعات، كلها مباحاته تنقلب حتن سه؛ يقوى الأمر هذا يزال ولا الذنوب، 
يشكرمراء بين دائما وهو واجتهاده، وصومه قومته يحتسب كما وراحته، وفهلرْ نومه 
ؤيقظته.نومه ق دائما اصف فهوسائرإل عليها، يصبر وصراء عليها، اه 

عادات.عباداتم والحمض الحمض، عيادات عاداتم الأكياس العلماء: بعض قال 
الحمضسهر به يغبنون وفطرهم الأكياس نوم حبذا لف؛ البعمى وقال 

ؤإنه، ّكتا ّكت ؤإن وباقو(زا، ه نطق نطق إن الصادق فالمحب ، وصومهم 
اهه.وْع وباه فهوس اس مرصاة عك استعانة فكونه مكن ؤإن اهع، فبامر تحرك 

الحركةله تتميز لا فانه العلم، إك الس حلق أحوج المقام هذا صاحب أن ومعلوم 
إقحاحته فليست، بالعلم، إلا غيره من له الحبوب الكون ولا غيرها، من ه المحبوبة 

إلكحاحته إليه حاجته بل كمال؛ صفة ه نفق ولأنه لذاته، العلم طلجإ س كحاجة العلم 
وأنهوطلبه، بالعلم لمريديهم العارفين شيوخ وصاه اشتدلت، ولهذا وذاته؛ ه نفقوام يه ما 

المقلة.من له علم لا من يعدون كانوا حنن يفلح، لر العلم يطلب، لر من 
ولاتعاق اه إق الطريق، يعرف لا من فقالا المقلة؟ من مثل وقد النون ذو وقال 

محايرتفع حتن الكرامات، من أعش وقد الرحل إك لونظرتم أبويزيد؛ وفال ،• يتعرفهل
الحدود،وحفغل والنهى، الأمر عند تجدونه: كيفا تنفلروا حتئ به؛ تغتروا فلا الهواء 

الثريعةومعرفة 

الصفوةوصفة .( Wofiv)دمشق مدية وتاريخ ( ٢١١الأولياء)؛/حلية انظر؛ )١( 
ه.اكرد١ء أيي عن ذكروْ كلهم (، ٨١٥١رنم  ٢٦٩)م/ الخaلاب بمأثور والفردوس 

دمشقمدية و-ارخ ( Y-UYالأوبء)ا</ حلية انظر: )٢( 
سيروانفلر؛ ٤( ٠ / ١ )٠ الحلية ل نعيم وأبو آ ١  ٠٨٦ رثم ٣ ٠ ١ )Y/ الإيمان سعت، ق البيهقي أحرجه ( )٠٠١

(.٤٧٤الامحدال)•Y/ وميزان ٢( ١ ٤ اليزان)م ولأن ( ٨٨; ١١٠النلأء)!علام 



التنس؛رعار ائمشئ الصوء 

الطريقعق دليل ولا سلوكه، عليه سهل الحق طريق علم من البزاز: أبوحزة وقال 
وأحوالهلوأفعاله أقواله ق الرسول متابعة إلا 

لهالخضؤع مع مح؛ته؛ لكمال الجامعة لعبادته؛ الخالق حلق إنما تعال فاهللأ ••• 
لأمرْ.والانقياد 
معهيحب فلا هات كله الحب يكون وأن بالمحبة، إقرائه بل اكانأ، محبة العباد؛ فأصل 

منفمحبتنا وأولياءه وملائكته ورماله أنبياءه يحب كما وفيه، لأحله يحب ؤإنما سواه، 
كحبه.يحبوثهم أندادا اه دون من يتخذ من كمحبة معه، محبة وليستا محبته، تمام 

أمره،تتحقق؛١^٤ إنما فهي وسرها؛ عبوديته حقيقة هي له المحثة كانتا ؤإذا 
ولهداوالمحبة؛ العبودية حقيقة تتبين الهي واجتناب الأمر اتبيع فعند منه، واجتناب 

ادعاما,لمن وشاهدا عليها، علتا رسوله اتثاع تحال جعل 
[.٣١تعال! فقال 

المثروؤلووجود لهم، اه لمحثة وشرطا ه، بمحبتهم مشروطا رسوله اتبلع فجعل 
فانتفاءالمتابعة، انتفاء عناو المحبة انتفاء فعلم يتحققه، وتحققه سرطه، وجود بدون ممتغ 

لهم؛اه محبة لانتفاء ملزوم المتايعة وانتفاء لرّوله، المتابعة لانتفاء لازم س مبهم 
لرسوله.المتابعة بدون لهم اس محبة وثثوُتخ ليع، محبتهم ثبولتا إدا فتستحيل 
يكفيولا أمره. وطاعة ورسوله، اه حِا هي قوت الرسول متابعة أن عل ودل 

عندهيكون فلا سواهما. مما العبد إل أحب ورسوله اليه يكون حتن العبودية، ل ذللثا 
هوفهدا متهما؛ إليه أح_ح شيء عنده كان ومتن ورسوله، الله من إليه أح-تا سيء 

كانإن تل ؤ تعال؛ اه قال اه، يهديه ولا البتة، لصاحبه اه يغفره لا الذي الشرك 
محو0وخرم ضرمحوأم'لأآمحصوها وإحو'ةكم وأبمآؤًْفم ءابآوكم 
سجيله-،ل وجهاد ورنؤلأط آممه نرتل إلتعفم أحث، ثزصولهآ ومسثثكن كسادها 

٢^١(.للسرطي)ص الجة وشاح )اه/ههآ( دمشق مدية تايخ انفر؛ )١( 
)آ(أ<همدارج.بما.



fp—١
لىا=

[.٢٤]التوبة! ه هببكنن آلموم يدي لا بامرؤ-ءُؤآس آس كقا حى فميموأ 
عقمنهم أحد قول أو ورسوله، اليع طاعن عك هؤلاء من أحد طاعن قدم من فكل 

منهمأحو خوف أو ورسوله، اهف مرصاه عك منهم أحد مرصاة أو ورسوله، اصو قول 
عكأحدهم معاملة أو عليه، والتوكل ورحائه الراف حوف عل عليه والتوكل ورجاءه 
فهويلساته؛ قاله ؤإن سواهما، مما إليه أحب ورسوله اهنة ليس ممن فهو اممع؛ معاملة 
،.هو ما بخلاف ؤإحبار منه كذب 

عثرة؛وهى لها، والموُبمة للمحبة، الجالبة الأسباب اق 
الدىالكتاب كتدبر به، أريد وما لمعانيه والتفهم بالتل.بر القرأن قراءة أحدهات 

منه.صاحبه مراد ليتقهم ويشرحه؛ العبد يحففله 
بعدالمحبوبية درجة إق توصله فإما الفرائص، بحد بالوافل اهف إق التقرب الئارأت 
المحثة.

منفصيبه والحال، والعمل والقاولأ_،، باللسان حال! كل عك ذكره دوام الثالث،؛ 
الل.كرّهدا من نصيبه قدر عك المحثة 

صعبؤإن محابه، إق نم والتالهوى، غلبايت، عند محايك عك محابه إيثار الراع1 

المرتمح(•
ريامحنق وتقلبه ومعرفتها، ومئاهدما وصفاته، لأممائه القلب مهلالعة الخامس! 

ولهدامحالة؛ لا أحيه وأفعاله؛ وصفاته بأسمائه اقللأ عرف فمن ومبادئها، المعرفة هذه 
إقالوصول وبين بينها القلوب عك الملريق  ٤٧٥والجهمية؛والفرعونية العطلة كانت 

المحبوب.

محيا وحكمتهوغايتها العبودية سر أن فاعلم ت فصل فوله صمن الفاتحة سورة ل تقدم البحث تكملة )١( 
٠٧١٢٥



الصسر^0, اأمي؛ر الصوء ،؟■م 
تاكظ===^^========دد؛

إقداعية فإما والظاهرة، البامحلتة ونعمه وآلائه، ؤإحسانه بره مشاهدة الادست 
محته.

قوليس تعاق. اه يدي بين يكاليته القالس، إنكار — أعجبها من وهو — الساح؛ 
والعبارات.الأمماء غير المعن هذا عن التعير 

بالقلم،والونوفح كلامه، وتلاوة لمناحاته الإلهي، النزول، وقت به الخلوة الثامن1 
والتوبة.بالاستغفار ذاالثs ختم ثم يديه، بين العبودية بأدب والتأدب 

يتتقنكما كلامهم ثمرات أءلاس_إ والتقاؤل الحائقين، الحيين ة مجالالتامع! 
مزيدافيه أن وءالختا الكلام، مملحة ترحمت، إذا إلا تتكلم ولا الثمر، أطامؤ 

UL>J ،،لغيرك.ومنفعة ؛

اسهث.وبين القلم، بين يحول، سببا كل مثاعدة العاشر! 
علويحلوا الحبة، منازل، إق المحبون وصل العشرة؛ الأسباب هده فمن 

البصيرة،عين وانفتاح الشأن، لهدا الروح استعداد أمران! كله ذللث، وملأك الحثيبؤ، 
التوفيق.وباهم 

فلويععلنالدعوى، صحة عق البينة ياقامة حلولبوا للمحبة؛ المدعون كثر لما ... 

تقبللا فقيل! الشهود. ل المدعون فتنؤع الشجن؛ الثوحرقة لادعن الناس؛دعواهم 
٣[.١ يراو: لآل، يحست،كمآثته فامعوق إي،كتئزتحئونآممه ئلآ ؤ بينة• إلا الدءومحا هذه 

فطولبواوأخلاقه، وأقواله أفعاله ق الحبسبخ ١^٤ وثبت كلهم، الخلؤ، فتأخر 
[٥٤ه لأبد لومه ثادو0 ■"ولأ آلة؛ نبيل ق ينهيوتل ؤ بتزكية! البينة بعدالة 
وأموالهمالحبين نفوس إن لهم؛ فقيل الجاهدون، وقام الحبين أكثر فتامحر 
وأمو'لمأنممهنز ألئوييئ متن أتنزئ آس إن ٠ ؤ بيعة إق فهلموا لهم؛ ليت 
[.١١١]احو؛*.' ه لهزآلجغه بايت 

—٣•ج مدارج ٨ ( ١ ر 



عفديديه عل جرى من وجلاله الثمن، وقفل المشتري، عفلمة عرفوا فلما 
بثمنلغيرْ يبيعوها أن الغض أعظم من فرأوا شانا، لها وأن السالعة، فدر عرفوا التباع؛ 
الررواه وفالوات خيار، ثبوت غير من بالتراصي، الرضوان ييعق معه فعقدوا بخس، 

مجحولأمميالاك«أأ/
رددناهالنا؛ وأموالكم نفوسكم صارمحت، مد له! فيل المبيع، وسلموا العقد تم فلما 
تلامو'ثا T_ سيل ل ئتلوأ آليين ءئسان ولا ؤ معا وأضعافها كانت، ما أوفر عليكم 
[١٧•، ١٦٩عمران: ]lJ، ه إصإهِء من آس ءاثنهم ينا قرحي يرزتون;ئ; رهمّ عند احياء 

أثمرُت،الحببجج؛ ومتابعة الإخلاص بماء وثقست، القاو_ا، ق المحبة شجرة عرست، إذا 
وفرعهاالقلب، قرار ق ثابت، أصلها ربهاث بإذن حين كل أكلها وآنن، الثمار، أنو١٤ 

•المنهن بدرة مصل 

آوكو»وبمني إله ؤ شيء دونه يحجبه لا حبيبه إل صاعدا المحمبا سعي يزال لا 
١[.* تحئلحيزقعذُه]غ1ءلر؛ 

كنزإن 3ت ؤ المحنة آية  ٨١٥١فانزل اس، محبة قوم ادعن ت لم، البعض قال 
."٢[ ١ I عمران ]آل، ه آس يحمثكم قاثبعويى آس تجنون 

فدليلهاوفائدتبا؛ ونمرتيا، المحبة دليل إق إشارة ه آس ئخثهفم ؤ وقال؛ 

أرادعدما ءه الأتر للصديق قالها ه ءلال_، أبي بن عل الزمين أمر لسان عق البارة هدم وردرتج ( )١ 
يستقيلثلاثا نام وأصحابه عل فايعه بكر أبو بويع لما نال،ت الجحاف أبي الإمارة.قعن عن تمل يأن 

واه،فيقول(: الناس أوائل ل عل فتقوم تال( كاره؟ س هل بيعتكم أقلتكم قد الاس أيها يقول: الناس، 
قأحد أحرجه يوحرك؟! ذا فمن بالناس تمل ه اه، رسولر فدمك أبدا، نتقيللئ، ولا نميا!ائح لا 

اوحدت؛نطقاين، واثئلر: ( ١٣٣رقم ١ ٠ ١ ا/ ) ١( • ٢ ، ١ • ١ رقم  ١٣٢- ١٣١المحاة)١; فقائل 
.٣( ٤ ٥ A/ دمثق)٤ مدينة وتاريخ ( ٢٣• ٢- ٢ ٩ الضرة)Y/ والرياض ( ٥٧٥باصفهان)م 

(٣٥٩ا/ كثير) ابن وشتر ( ١٧٩- ١٧٧)٢; المثور والدر ( ٢٣٣-٢٣٢)م الطري ضر اننلر: )٣( 
١(. ٩٧-١  ٢٩٦; القارى)٢ وعمدة ( ٧٥ا/ والحكم) العلوم وجامع 



الممسيرش الئشز الصن؛ 

تحصللر نما لكم، المرسل محبة ونمرتما؛ وفائدنما الرسول، ١^٤ وعلامتها؛ 
منتفية.لكم ومحبته حاصالة، له محبتكم فلستا المتايعة؛ 

يريدمن ومنهم المحبوب• من يريد من منهم؛ أمسام؛ ثلاثة فالمعون ... 
أنامأعق وطا للمحبوبر، إرادته مع المحبوبا مراد يريد من ومنهم• المحبوبا. 
مرادتخالف، إرادة كل ق زهل، قدر فإنه الزهد، أنولع أعك هدا وزهد العمين' 
والأرض.الماء محن مما أعظم الدنيا، ق والزهد وين هدا وين مموبه، 

والرئاسة.الجا0 ق وزهد النفس. ق وزهد الا.نيا. ق زهد أنسامت خمسة فالنهي 
إنماوهذا المحبوبؤ، مراد تخالف، إرادة كل ل وزهد المحبويح. سوى فيما وزهد 

T_تحئون 'كتئز إن ش ؤ تعال!  ٢٥١قال الحبس_إ، لرسول التابعة بكمال يحصل 
[.٣١يرا0: عفوررحيئتِه]آل وآس ويغبرمحزذئوبجز يحببجمآس مابوثى 
منأعق لله محبوبا العبد وكون له، لمحبتهم سسا رسوله متابعة سبحانه فجعل 

فالهناعت، ٥٧٥١يحبك، أن الشأن ولكن اهلٌ؛ تحس، أن الشأن فليس لله، محبا كونه 
تقيل كما محبته عنوان للمحبولتخ 
دعباس القيق ذامح-ال هه حيزعم توأنمته الإل تعصي 

رمهلي—ع محي، لن المعا إن ه لأطعتصاديا ■بكا ان وكل

)ا(؛خآروئ.

الهجرة.نل — ٠١٨ّنة المتوق الذياق  ouLJtمن كل إق ؤينان الكال، بحر من السنان *ذان )٢( 
العتامةولأيي — ٠٠٢ ٤ منت المتوق أيما وللشافم  ١٠٠ ما١ منة المتوق الرمة ذي إل أيشا بان ؤين

ابنيصد بن الحسن قول من ( ٣٨٦/ )١ الإيمان ثب ق اليهقي التين وذم • ١٠٢ ١ ستة المتوق 
لرحب ابن الحافظ وذكرهما نتح، إذا عليك عار عندْت الأول الين، عجز أن إلا الحنفية 

وذكرهمانتح. القياس ل نمرى >ذ.ا الأول؛ عجزالبت، فيه (وحاء ٣٨٩/)ا والحكم العلوم جا*ع 
واننلر:دح، القياس ل كري سا >كن.ا: الأول اليت، عجز وحاء ( ٢٨)y/ القاوير فيض j المناوئ 

(١١ ١ ٨ )آآ/ ٤(  ٦٩)yy/ ( ٣٧٩^ا/ دمثق ب وأرخ ( ٣٢• الكمال)٦/ 



أحدوكل الفروق أهم من وهدا اه، ْع والحب اه ق الحب بين أوالفرق 
وهذا.هذا ين الفرق مضطرإق بل محتاج؛ 

الشرك.هوعين اهته ْع والحب الإيمان، كمال هومن اهللأ 3، فالحب 
قلبمن محبته تمكنت فإذا اه، لمحبة تابع الحب ق الحب أن ينهمات والفرق 

كانووليه؛ ربه أحبه ما أحب فإذا اهللأ، يحيه ما يحب أن الحبة تلك أوحثت البد؛ 
يحبهم،تعاق لكونه وأولياءْ؛ وملائكته وأنبياءْ، رماله بمحب كما وفيه، له الحب ذلك 

•محغضهم تحاك لكونه يغغهم؛ ْن ؤيغض 
لإحسانهحبا؛ اهف لبغيض بغضه ينقلب لا أنه اصف؛ ق والبغض الحب هدا وعلامة 

منإليه وصل إذا يغصا اهلع لحبيب حبه ينقلب ولا حوائجه، وفضاء له وخدمته إليه 
أومجتهدا، أو متأولأ، أو فيه، ذلٌ مهليعا عمدا، ؤإما خطآ إما ويؤلأ يكرهه ما جهته 
جي بابا 

وترك،تحل، علهمات ؤيترتب وبغض، حب، ثواعدت أربع عك يدور كله والدين 
أحبأحب إذا بحسث، الإيمان؛ استكمل فقل. وتركهتله، وفعله وبغمه حبه كان فمن 
أصنافهمن نقص وما هف، ترك ترك ؤإذا هف، فعل فعل ؤإذا هف، أبغض أبغض ؤإذا هف، 
بحبه؟ودينه إيمانه من نقص الأربعة، هن>ه 

وهوشرك.التوحيد أصل ي يقدح فهونؤع اقلع، مع الصبا بخلافا وهدا 
الإسلام.من يخرج ولا اهف ومحبة الإخلاص كمال ل يقدح ونهمع 

منألئاّي وهمتن ؤ تعال؛ قال وأنلءادهم لأوثاتيم المشركين كمحبة فالأول؛ 
يحبونالمشركون وهؤلاء [، ١٦٥؛ لاوترْ ى كحتآش اندادا'خبويم آلله دون من يمخذ 

يتبعها؛وموالاة تأله محبة فهده ،، ٧٥١يحثون كما ، ٧٥١ح والهتهم وأصنامهم أوثامم 
يغفرْلا الذي الشرك محض هي المحبة وهن.ه واكءاء، والخبادة والرجاء الخوف 

>"االروح.)؛(ا<



المميسرعأن المير الصوء 

ومعاداتبمأهلها ويغص بغضها وشدة الأنداد هده بمعاداة إلا الإيمان يتم ولا اض، 
هدهلأهل النار وحلق كتبه حمح وأنزل رسله، حمح اقئه أرسل وبدلك ومحاربتهم، 

منفكل مرصاته، وق فيه وعاداهم أهالها حارب لمن الجنة وحلق الشركية، المحبة 
بهوأثرك ووليا، إلها اهلقا دون من اتخذ فقد أرصه؛ قرار إق عرشه لدن من شيقا عبد 

إليه.كان ما أحوج منه يتبرأ أن ولابد كان، ما المعبود ذللث، كائنا 
والقفةوالدم، والبنين النساء من لالنفوست اليع زينه ما محبة اكابيت والئؤع 

للهلعامالجائع كمحبة شهوة محبة فيحبها والحرُثا؛ والأنعام المسومة والخيل 
!أنو١٤ثلاثة المحبة فهده للماء، والظمآن 

وكانت،عليها أثيب وءلاءته؛ مرصاته عق واستعانة إليه، بيا توصلا ذ0/(ت أحبها فان 
الذيالخلق أكمل حال وهن.ا ببما، بالتمع ويلتذ إليه حا توصلا هيه الحّت، م قمن 

وتبلخاممه محبة عك له عويا لهما محبته وكانتح والهلمت،، النساء الدنيات من إليه حستح 
بأمره.والقيام رسالته 
بلويرضاه اقدٌ يحبه ما عك يؤثرها ول؛ ؤإرادته وهواه، لموافقة أحبها! ؤإن 

ولكنذللث،؛ عك يعاىّتإ ولر الباحات، قم من كانت، الهلبيعي؛ الخيل بحكم نالها 
فيه.والحبة ئلأ محبته كمال من ينقص 

ماعل وقدمها ثبا، والظفر تحصيلها ق وسعيه ومراده مقصوده هى كانت، ؤإن 

لهواه.متبعا ه لفظالما كان منه؛ ويرضاه اهنه يحبه 
الظالمين.محبة واكاكة! المقتمدين، محبة والثانية! المابقين، محبة فالأوق! 

الأمارةالقس معترك فإنه والفرق الجمع من فيه وما الموضع هن.ا فتأمل! 
اذئٌ.ها.اه من والهدى والمهلمتنة، 

لأحلها؛حلقه وحلق تبا تعاق اهوٌ أمر الش المحمودة المحثة فاصل هذا تبين ،إذا 

اغاثثحآ.:؛(•ا"؛ا



١=؟؛ؤءقأإهمحإ،ي 
=====^===^^^===^==^^=لك\\=

العيادةفان سواْ. ما عيادة دون لعبادته المتضمنة له، ريك ث لا وحده محبته هى 

وحده.هث _ إلا ذلك بملح ولا الذل، يغاية المحّت، غاية تتضمن 
يذكرما أغل.تا كان والوصف، القدر ق متفاوتة أنولع تحته جنسا المحثة كانت، ولما 

يذملا ولهذا والإّمات؛ والإنابة كالعبادة به• ؤيليق به يختص ما تعاك اه حق ق فتها 
المحبة،لفظ لها يذم وقد والهوى، ،، والشغفوالصبابة، والغرام، العشق لفظ فيها 

قاثبعوىآللد تججون ك؛ئمّ إن مل ؤ وقوله• أْء، لالماتدْ؛ ه ؤمحئوذهُ يمهم ؤ كقولهت 
ومدار[، ١٦٥حثالويب<]اوقرة! ءامزأاسد وقولهتؤوألذ.ين [، ٣١يخثكم1سهلآلتمان: 

والنهيولوازمها، المحثة يتلك الأمر عك آحرها، إل أولها من النزلة تعاق اهف كتب 
وذكرالمحبتن، لأهل والمقاييس الأمثال وصرب وملازمتها، يفادها ما محبة عن 

وعقابأ•وثوابم، ومنازلهم، ومآلهم، قممهم 
إليهأِصت، ورسوله اممه كان من إلا محنممه، يذوق لا بل الإيمّان، حلاوة يجد ولا 

من،اثلامثج قال; جؤ، النح، عن ه أم حدبن، من ت الصحيحين ق كما سواهما، مما 
منثلاث، فيه كان من إلا الإيإن طعم بجد لا لفظ: وق - الإيان حلاوة وجد فيه كن 
أنيكرم وأن اض، إلا يميه لا المرء بممب، وأن سواهما، مما إليه أحن، ورسوله اشف كان 

وق،، اان1ر،الق يلقن أن يكرم ك،ا منه، تعالن اه أمده إن بعد الكفر ق يرمع 
أحدكميؤمن لا بيده نمى اروالذي ه•' اهف رسول قال قال: عنه أيما المحيحبن 

٢•أجمنٌل والناس وولده والده من إليه أحب أكون حتن 
له،شريلث، لا وحده اهف عبادة عق احرهم؛ إك أولهم من الرسل دعوة اتهفّت، ولهذا 

العبديشرك فلا ببا سبحانه الرب ؤإفراد الحبة، هو وكمالها؛ وتمامها العبادة وأصل 
٠٠ ٠ غيره فيها له 

الوويوشرح ( AT-AX)\/فح وانظر: ( ٤٣)رقم وسالم ( ١٦)رقم البخاري أخرجه )١( 
(X\T/y

(.١ -٩ ١ ٦ )x/ النووي شرح وانظر• ( ٤٥٤٤٤)رقم وملم ( ١٤)رقم البخاري أحرجه )٢( 



المحتمرامحترض الئزء ا؟==م 
تالأ0==^^=========ث

ألفتؤإنما النفوس تألمه لر مما جدا تغرتا مالحكم كان إذا الساُعة الفائدة ...ر 
بينوالمقدمة عليه كالدليل به مؤذيا يكون ما قبله يوؤلئ أن للممش فينبغي حلاقه؛ 

يديه.

الثبيبةعصر انصرام بعد منه الولد وإحراج زكريا، قصة سحانه ذكرْ فتأمل 
العادة.و لمثله فيه يولد لا الل.ي السن وبلوغه 

لماالنفوس فان أب؛ غير من وولادته المسح قمة يدي بين طومة قصته فيكر 
بولايةيق التصل. عليها مهل عادة؛ لهما يولد لا كبيرين شيخين بين من بولد آنت 

وادٌنغترأب•
إبانه،وغير وقته غير ق رزقها مريم موافاة المسح قمة قبل محبحانه ذكر وكيلك، 

إبانه.غير ق كان ؤإن الولد لهلالّ_، وحركها زكريا نفس شجع الن.ى وهدا 

4•©' قآوكى لربكؤآش٠دى ننزيزآقى يؤ 
لأن[ ٤٣عمران: ]Tj ه هعآلث؛ك؛ءإرآلم ؤآركى ؤآتجدى ؤ قوله؛ بالفضل قدم ،مما 
وهومحاجي.ربه من العبد يكون ما وأقرب أقمل، الجود 

انخفاض،إق علو من انتقال لأنه والعادة؛ والزمان بالهلح قبله فالركؤع ة؛لت فإن 
الركؤع.قدم فهلا الانخفاض قبل يالهلح والعلو 

يقل•ولر 4 ةغآلر'ىأت وأرنجى ؤ قوله! من الأية لمعتن انتبه يةالت أن الجواب؛ 
لأنبيتها؛ ق صلاتها وأراد الصلاة عن بالجود عبر فانمّا اجل.ين، الع امجدي 

الراكعين؛مع اركعي لها: قال ثم قومها، مع صلاتها من أفضل بنتها ق المرأة صلاة 
أجزاءدون وحده الركؤع أيما يرد ول؛ القدس، ييت، ق المحلين مع صل أي؛ 

)؛(مأاأءلأمجأ.
)أ؛(أا-دائع-بم؛.



ركعات،وأرح ركعتين ركعت، تقول؛ كما الصلاة عن بالركؤع عبر ولكنه الصلاة؛ 
عبروحدها صلانيا لملأتين؛ متضمنة الأية فصارت بمجردْ، الركؤع لا الصلاة تريد 
أفضلبيتها ق المرأة صلاة وكيلك، الحبي حالات أفضل الجود لأن بالسجود؛ عنها 
وكيلك،الجود، دون الفضل ق لأنه بالركؤع؛ عنها عثر المجل ق صلاما ثم لها، 

وقفهبدع نقلم وهدا ومحراحا، بيتها ق وحدها صلاما دون المصلين مع صلاما 
بالعراءصحح وأنت، تنبدك أو وراء ما إل لك، تشير نبذ وهدم • دقيق• 

[٤٣يمران،: ^i، ه وآوكى لزبمث،وآثتى يتميوآش ؤ قوله وأما ،••• 
عته.ينبواللففل بما وش التهديم فائدة من تعفه فيما النجعة أبعد ففد 

والديبه. له علم لا ما قائل وهدا الرمع• قل دينهم ق كان الجود ت غيره وقالط 
وتفصيلها؛العبادة مهللق عق اشتمالت، أما - كلامه من بمراده أعلم واه - الأية ق يفلهر 
وهوأولا القنوت فل.كر الأحص، من هوأحص ما ثم منه، هوأحص ما نم الأعم، فدكر 

الطاعة.وأنولع والدعاء والدكر القيام فيه فيدخل الل.ائمة؛ الطاعة 
الشكركسجود ت وحده يثؤع الذي الجود وهو منه أخص هو ما ذكر ثم 

الالذي الركؤع ذكر ثم القنوت، مهللق من أخص فهو الصلاة ق و:شرع والتلاوة، 
قبله.مما فهوأخص منفردا به الإتيان ين فلا الصلاة، ق إلا يشرع 

طريقتانوهما منه، أخص إق الأخص، إل الأعم من النزول الترزست،؛ ففائدة 
الأخصمن الترقي وهو وعكسها الأحص، إق الأعم من النزول الكلام: ل معروفتان 

وآتجدوأ1رءفعوأ ءامغوأ ينايها ؤ ونفليرها أعم هو ما إق منه أعم هو ما إق 
[.٧٧لال>ج: ؤآ3علوأألحيره ؤآعتدوأ 
منأعم العبادة ثم منه، أعم الجود ثم الركؤع، أخصها أشياءت أربعة فذكر 

)ج(.• المخطوطة من وصححنا٠ ء صحح وأنت، مدل، أو ٠ المطبوعة ل )١( 
.-؟-١ بياع ٨ ٠ )٢( 
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كله.لذلك المتضمن العام الخير فعل ثم الجود، 
ؤطيب،ئؤ نوله؛ من الأية ط، بعد ذكره ما عل الكلام وضوحا؛ هذا يزيد والذي 

هذهأحص ذكر فإنه [ ٢٦]الءج: ه ألئجود والزيكع وآلذأإبأ؛رتن للئآضتح 
الاعتكافإك مه انتقل ثم خاصة، بالمن، إلا يثرع لا الذي الطواف وهو الثلاثة: 

مجدكل ق يكون لأنه الطواف، من أعم وهو الحج، ق الذكور القيام وهو 
ماسوى الأرض  ٤١٥سائر؛تعم التي الصلاة ذكر ثم يتعداها، لا بالمساحي ويختص 

شرعا.أواستثتن ماج منه مغ 
الاعتكافثم بالبيت،، العبادات، أفربح هو الذي الطواف ذكر هيتج: ثئت، ؤإن 

فهذابقعة، كل ق بل كله الثلي. ق تكون التي الصلاة ثم الماحي، سائر ق يكون الذي 
الأمثلة..١من ذكره ما عك الكلام ى، 

أيهمّأينمهم بلمورك> ؛ذ كنث،ثديهمِ ؤما  ١٤٥١ئوحيه آلعس-وا أثآء من 'للئف ذؤ 
i■ج: يحتصنون إذ ضث،لمض ونا زنب نكمل 

ألعيس،ئوحيهاذتاء ذ'ولثؤمن ؤ تعاق؛ هال، بالقرعق، الحكم الأحكام؛ طرق امن 
إذلذييم ًفث وما مرقم نكْزت ايهز أهنمهم يلموث إي يهز لن كنن، وما إلملثآ 

عليهافتثاح وسيدهم إمامهم ابنه مريم اركانت، قتادة: هال، [ ٤٤عمرازت ]lJ، ه يختصمون 
أختها،زوج وكان زكريا، فهمع يكفلها؟ أيهم ت هامهم بعليها فافترعوا بنوإمرائل، 

إليه٠.فصمها 

امعالمسجد ق مريم وضعت، ارن عباس: ابن وقال، مجاهد، عن نحوه وروي 
متفقوهذا يكملهاه أيهم ؛أقلامهم فاقترعواالوحي، يكتبون وهم الصك، أهل عليها 
التمسير.أهل بين عليه 

الحكمة.الطرق ;ا(ما،مآ 
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ا؟ج:اآسمثآونشغو0 ]ل أنق إي أننزنين لص يوص وإ0ِ ؤ تعاق: وقال 
منفكان فمارع، تعال: يقول [ ١٤١-١٣٩تاكافات; سآوْنحضإنأ< ( jSoقساهم 

المغلوبين•
إنقلنا من الأربعة؛شيع الأئمة احتج وقد القرعة، استعملا كريمان نيان فهذان 

ررلويعلماه رسول قال قال: ه هريرة أبي عن الصحيحين وق عنهم، ذلك صح 
٢.لأستهمواا<ل عليه يتهموا أن إلا نحدوا ل؛ ثم الأول، والصف النداء ق ما الناس 

أزواجه،بين امع سفرا أراد إذا كان ه النبي ءأن عائشة: عن أيقا الصحيحين وق 
/معه(\ حا حرج سهمها حرج فايتهن 
عندله مملوكين ستة أعتق رحلا ارأن حصين: بن عمران عن لم: مصحيح وق 

بينهم،امع نم أثلائا، فجزأهم العمه، رسول فدعاهم غيرهم، مال له يكن لر موته، 
لمديدا(( قولا له وقال أربعة، وأرى اضن، فأعتق 

اليمين،قوم علت، عرض القع. رمول رُأن هريرة: أبي عن الخارتم، صحتح وؤ، 
يحالف((أيهم اليمين: ق بينهم يهم أن فأمر إليه، ارعوا ق

استحياها،أو اليمين، عالن اثنان أكره "اذا قال: M الهي عن داود أبي منن وف؛، 
وفيه. أواستحياها(( اليمين على اثنان أكره ررإذا أحمد: رواية وؤ، • عليها؛؛ فليتهإ 

الووىوثرح ( ٢٩٥)ه/ الباري فتح وانفلر؛ ( ٤٣١(لم)رقم وم( ٦١٥)رقم الخاري أحرجه )١( 
(0A-\0U/i.)\

القاريوصية ٤(  ٥٨)A/ ازري فح وانقلر: ( ٢٧٧• )رنم الم وم٢( ٥  ٩٣)رنم الخاري أخرجه )٢( 
(٢٢٨-٢٢٤/١٣.)

١(.٤ • - ١٣٩ا/١ الووي) وشرح ١(  ٥٩اواري)ه/ فح وامملر: أحرجهسلم)رقمخآأ١( )٣( 
-\/ry(.انمبود) وعون ( ٢٨٥ازري)ه/ فح وانظر: ( ٢٦٧٤البخاري)رقم أخرجه )٤( 
بابن وقال ( ٣٣\إ • العبري) وعون ( ٢٨٦-٢٨٥اواري)ه/ فح وانظر: ( ٣٦ ١٧أبوداود)رقم أخرجه )٥( 

الصحيحين.رجال رجاله الحديث هدا (: ٢٢ ٠٦رقم  ٥٣٩التعليق)T/ أحاديث تحقيق تنقح ل الهادي 
(.٣١٧/٢أحمل))آ(أحرحه 
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ااامتهإسنة، منهما لواحد وليس ه الض إك متلع ل اختصما رجلين أن أبما• 
ءانىالمينطكان،أحاسأوكرئلأا،.

أتنقالت؛ سالمة أم عن صالمة، أم موق راغ بن اه عبد عن الصحيحين وق 
دعواهما،إلا يتة لهما تكن ب لهما، مواييث ل يختصمان رجلان ه اذ0،ا رسول 

مض،من بحجته ألحن بكون أن بعضكم ولعل إلي، نحتممون يإنكم بشر، أنا •رإنا 
شسا،منه فلايأخذ شيء أخيه حق من له محست، فمن أسهع، نحومما علن له فأمحن 

التاراارمن ئهلعة له ^ ٥٥١فانإ 
لك<،حقي منهما: واحد كل وغال الرحلان، فكن وفيه: السنن، ق داود أبو ورواْ 

ثمامتهإ، ثم الحق، وتوخيا فاقتسإ، فعالتإ ما فعالتإ إذا ®أما ه: الني لهما فقال 

أصحاب،وفعالها الكنابؤ، >يا حاء كما بالقرعي، حاءات< غد ترى_ السنة_كما فهده 
بعده.اه. رسول 

.٤ سعد( بينهم فأمع الأذان ل اختلفوا قوما ®ؤيدكرأن صحيحه: ق البخاري قال 
مقاصده.فل.كر جامعه، وهوق القرعق، ق مصنما الخلال أبوبكر صنف، وقد 

ازرينح وم: ٢( ١ • •٤ رقم  ٢٥٥ا/ )• اعري ذ فى ٠Jوا( ٣٦١٦)رقم داود أبو احرجه )١( 
(.٢٨٦)ه/

وشرح>ه/سآ-ا<\،آ( ازري نح وانظر: ( ١٧١٣)رنم لم وم( ٦٩٦٧)رقم الخارى ب )٢( 
الووى)آا/أ-ه(.

امرىj، والتهمي ( ١٠••)رنم المتض ل الجارود وابن ( ٣٥٨٤)رقم داود أبو أحرجم )٣( 
رقم ١٣٢ ثسة)U/ أي وابن ١( ٥ ٤ الأنار)؛/ ساف شرح ق واسحاوي ٢( ١ • ٣٣رنم  ٢٦• ١; )• 

(.١٧٦-١  ٧٤/  ١٣)^ ٧١نح وانظر: ١(  ٨٢٣رقم ٦ ١ نيم)؛/ مj راعويه بن ئسءاق ( ٣٦٤٨٩
للمهقيالكبرى المن وانظر: (. ١٣٤)ص الأذان j الامتيام ؛اب، الأذان، محاب ق المغارمح، ذكر، )٤( 

الأوطارونل ا/ه؟أ( )• واسي ( ٣٣٧/٥)القدير ونص ( ١٢٤)ه/ القارى وعمدة )ا/خأ؛( 
(٣٧٨/٥.)



جائزة.القرعة محمد؛ بن وجعفر إبراهيم بن إسحاق رواية ق أحمد نال 
قمار.إما ^ ١٥ومن القرعة، عن اهلع أبوعيد سئل ثختازت بن يعقوب وقال 

رسولحكم أن يزعم حبر، له رجل كلام فهدا الحد.يث، سمع ممن كان إن تال• 
افدٌةؤةمار.

هذاقالت قمار، القرعة إن ت يقول أكثم ابن إن اهلٌ• عبل لأبي قلت المروذي• ونال 
متنإذا وقت ق ؛القرعة هم يحكمون وقث. كيف؟ قال! ثم خبيث، رديء نول 

فهللقنسوة أرع له رجلأ أن لو يقول• وهو بينهم، يفؤع قالوا• يرصوا، ولر الدار، 
أنويأمرهن حميعا، يورنهن قال؛ محللق؟ التي أيتهن يدر وب ة، الخاموتزوج إحداهن، 

عليها،عدة لا من تعتد أن أمر وقد لها، ميراث لا من ورث وقد حميعا، يعتددن 
:النبي فعلها الحق، تميب، والقرعة 

ينكرالناس بعض إن ت فمك، أسأله،  ٥٥٥١عبد أبي إل كتبت، الحارث! أبو وقال 
العنمن اهله! عبد أبو فقال منوحة؟ هي ؤيقول! اليوم، قمار هي ويقول! القرعة، 

ثلاثةق أقؤع ، هق الله رمول منة القرعق الزور، وقال ب كل• فقل• منسوخة؛ أما 
رجلينبين وأمع السفر، أراد لما نسائه بين وأمع الستة، الأءبل. بين أنؤع ٌراصع• 

•موضحين ل القرآن ل وهي دابة، ل تل.ارءا 
تقدموقن أكثر القرعة فأحاديث ؤإلأ مواصع، ثلاثة ق بنفسه أمع أنه يريد قلت،! 

ذكرئ.

أصبتهفائهم القوم، بين أمع والأرصين! اللءار اقتسموا إذا يقولون وهم قال! 
عليه.يجبر ذلك،، من أصاب ما له كان القرعق؛ 

(.o-\/\rالقاري):ا(انذلر;ءمدة 
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يقولون!قوما إن وقال؛ وبينها، ، -٦١واحتج القرعة ذكر اه عبد أبا إن الأثرم• وقال 
،.ض خمس قو الني عن فيها جهلوا، قوم هؤلاء اقع: أبوعبد قال ثم قمار، القرعة 
الزناد؟أبي حديث، فقال! الكفن، ق الزبير حديث، أنا له وذكرت، الأثرم! قال 
تعاداه ذكرها وقد القرعق، ق يكاامون الزناد! أبو قال اه! عبد أبو قال نعم، فقلت! 

كتابه.من وضعين مق 

منآومن-ممبمإن؛ ١١٥قساهم ؤ تعاق! قوله ق قال اهله عبد أبا سمعت، حنبل! وقال 
يقول!اه عبد أبا وسمعنه قال! عليه، القرعة فوقعت، أثؤع، أي! [ ١٤١ب]اكاغا'ته؛ ،؛ت(؛ 

قضاءهاهللأهؤ رسول عل رد فقد القرعة، رد فمن وقضاؤه، اهللاه، رسول حكم القرعة 
تعال!اليم قال بخلافه! ويفتي النيه، بقضاء علم قد لمن اس سبحان قال! ثم وفعله، 

1ساطيعوأ ؤ وقال! ٧[، ]lJ^: ه قآنثهوأ عنه مثكم وما قحدوه آلرّولا ءائنآكم مآ وؤ 
وأدنوأالئنووه]سء:هه[.

حالم،فقد القرعة، بغير قال من الحميدي! الزبير بن اهم عبد وقال حنثل! قال 
أصحابه؛عاءْ.-٦١ وقفن ، -٦١قضئ التي سنته ق اذدٌةو رسول 

أتواقوما إن  ١١ملمة! أم حديث، سنن! خمس القرعق ق الميمونر! رواية ي وقال 
من- هريرة أمح، وحدث ا، بجنهم٠٠ل فأترع ينهم، درست وأشياء ،واربثإ j . النك، 

نسائه،بين أقنع وحديث،! الستة، الأعثد وحديثح! بينهما، قامع — دابة ؤ، تداريا 
عل•وحديث 

ثمالمسسثح، وابن الزير، ابنر فدكر ه الّكا يعد فعلها ْن  ١١٧٥١عبد أبو ذكر وفد 
ذللثح.من يردون وما الرأي أصحالبا من تعجب، 

(.٢٩٩/١اJغني)•)١(اظر:
واسي( ٢٥٧;٢٤)القاري وعمدة ( ١٧٣)•ال/^ ٧١ونح ( ٥٥١)ا/ ممر ابن تمر انفلر: )٢( 

(.٣٧٦/٥(ونلالأوطار)٣٨٥()ْ/٣١٧/٤)



محؤإسوإر=^إ_
أرى— القرعة أمر وذاكرق — سلام ين القاسم عبيد أبو ل وقال الميموق قال 

^j;]آل 4 مريم ^همأه>يكمل؛ إذ ؤ زعاق؛ قوله وذكر الموه، أمر من أما 
[.١٤١ؤهساهلمهوقوله: [، ٤٤ 

كلق معينة القرمة جعل إن فقالوا: يالقرعق، القول نصر من وأما 
باطليزتأحد لرم لولاها إذ بما؛ إلا التعثين يمكن ولا الحقوق، فيه تتساوى موصع 
الثارع.تصرفات ق وهوباطل والثهوة الاختيار بمجرد الترجيح إما 

البما الكلفين وتضرر الحقوق تعهليل ذلك وق الأعيان، ووقف التعهليل ؤإما 
الحقوق؛تعهليل ق الذي الضرر فان العادلة، المياسة ولا بل الكاملة؛ الثريعة يه تأق 

أعفلمبالتزام الشريعة تجيء أن ومحال بكثير، القرعة ق المقدر الضرر من أعظم 
أدناهما.لدفع القرنين 

منبما اهف فيعد تعينه القرعة فان معين؛ غير لواحد كان إذا فالحق هن.اب عرف ؤإذا 
لتحلقتعن بما فالتعيين المكلف، عليه يقدر ما غاية هو له القرعة تعيين ويكون يشاء، 
الأمرنفى ق كان ؤإن به؛ العمل واحي، الشيع أدلة من دليل فهي عينته، لما اهف حكم 

ؤإنالنزلع؛ لفصل الثاؤع من منصوبة أدلة فإبما والكول، والإقرار كالينة بخلافه، 
معينةالقرعق الماؤع نصب فلهذا الصور؛ بعفى ق لتعلقها مهلا؛قة غير كانت 

حماعةفإن الأمر، نفس ل الحق صاحب، بغير تعلقت، ؤإن للتزلغ؛ قاطعة للمتحق 
مهللةولا أحدهم لحق ناقلة القرعق تكن لر الاستحقاق سبم، ق استووا إذا المستحقين 

سأوك؛التمتن أحدهم وليس كلهم، حرمامم ولا كلهم تعممهم يمكن ب لما له،بل 
قداللهم ت يقول الممع فكان لأحدهم، معينة بينهم فاصلة القرعة جعلت الأّنحرين؛ 

١٠٢٠اه فيسعد تلقن ثم به، متهم تشاء من بها فخقس عبيدك وهم الجمع عن الحق فبماق 
السمع«ق القرعة سر وهذا سماء، من عل ييا ويحكم سماء مجن 





ل=^ا؛سسقإ 
 G(ثنوماكان منلما حجيما ول؛شكاث محرابما ولا لأرمم--يوديا ث ماك؛ ينامون؛

وآشُ,؛ وألذث؛١٣وهنداآلئ للذننآتنوه بإبرهمم آدث/مح؛}ث؛؛إثأؤلآئاّي 
أنمحمد يا منا أتريد الأحيارإ من رحل فقال [، AA-l>،صو\0.' ]آل ه آنمومتيتن ؤق 

تريدأوذلك نجران! نمارى من رجل وقال مريم؟ ابن عنسن التماري تمد كما نمدك 
بمائةأوآمر اثيه، غٍر أعبد أن اهلأ امعاذ ه•' العه رصول فقال تدعونا؟ ؤإليه محمد؟ يا 

آسنوتة ن  ITما ؤ ذلك! ق ه اس فانزل أمرق® ولا بعثتي بذلك ما غيره، 
نبمييص^ دون ثن ل يادا يلثاّيكودوأ يمول، قم وآمحوه آل؛قنبؤآلخكم 

ثقخدوأأن يامركم ولا ]ت' '.ثدزسون 'كنتز ؤلما آلكممب تنمون كنئز ١ ^-
-•٨[.٧٩عمران: ا]أل لأ متلمون انم إل ياث5مرتعد وآشساياتا 

أنفسهم،عك به ؤإقرارهم بتصديقه الميثاق من آيائهم وعك عليهم أحد ما ذكر ثم 
٨[.١ عمران: ]آل ب اسآثهدين ؤ قوله! إل منيىآينه آس أحد ؤإد ؤ فقال: 

هاه؛( رسول عل نجران وفد قدم ®لما قال؛ أمامة أبي بن مهل بن محمد وحدثتي 
؛منهاءل اكمانن رأس إك عمران آل فاتحة مهم نزل مريم، ابن همسن عن يسألونه 

بنيونس عن البمار، همد ين أحمد عن الأصم، عن الحاكم، اهنأ همد أبي عن ورئينا 
—؛فأسلم نصرانيا وكان يونس! قال — حده عن أبيه، عن همديوثع، بن سلمة عن بكير، 

بعد!أما ويعقوب، ؤإمحاق إبراهيم إله ارباسم نجران! أهل إل كتب قق اهلع رسول أن 
فإنالماد، ولاة من اهثع ولاية إلن وأدعوكم الماد، عبادة من اهدٌ عبادة إلن أدعوكم فان 

الكتاب،الأسقف، أتن فلما واللام، بحرب، آذنتكم فقد أبتم فإن فالجزية، أبيتم 

ممرابن ونمير ( ٢٣٥/ )Y السيوطي نفير وانظر: ( ٣٠٥يره)م/ نفق الطبري جرير ابن ا"؛مجه ( ١ر 
لالمناوي)ل/ها"م(.)ا/مبم(واكفحالماوى 

المثور)أ/همآ(.والآىرلأزطص)ل/اها(وانمر )أ(اظر:تخرجالأحادث 
(.١٤٢المثور)آ/الدر )٣(انظر: 



الممس؛رعان الميز الصوء 

شرحبيلله! يقال نجران، أهل من رجل إق فبعث شديدا، ذعرا به وذعر به فقير فقرأه، 
ولاالأيهم لا - قبله معفبمالة نزلت إذا يدعي أحد يكن ولر همدان، من وكان وداعة، ابن 

ياالأسقف! فقال فقرأه، إليه ه اهلأ رسول كتاب الأسقف، فدير - العاقب ولا السياس، 
منإسماعيل ذؤية ق إبراهيم اس وعد ما ^^!، قد شرحبيل! فقال رأيك؟ ما مريم، أبا 

أمرمن كان لو رأي، النوة ق ل ليس الرحل، ذللئ، هو هدا يكون أن يؤمن فما النبوة، 
فتنحنفاجلس، نح الأسقف! فقال فيه لك وجهدت برأي، فيه عليك أشرت الدنيا 

بنعبداه له! يقال نجران أهل من رجل إق الأّقف، فبعث، ناحية، فجلس شرحبيل 
مثلله فقال فيه، الرأي عن وسأله الكتاب فاقرأه حمير، من أصبح ذي وهومن شرحبيل، 

الأسقف،فبعّثح فجلي، ناحية فتنحئ فاجلس، تتح الأسققط! له فقال شرحبيل، قول 
فأقرأهكعبا ين الحارُث، بني من فيض بن جبار له! يقال نجران أهل من رجل إل 

الأسقف،فامره وعبداه، شرحبيل قول مثل له فقال فيه، الرأي عن وسأله اعتاب 
الأسقف،أمر حميعا المقالة تللث، عل منهم الرأي اجمع فلما ناحية، فجلس فتنحن 

إذايقحلون كانوا وكدللث، _ الصوامع ق والمؤح اليران ورفعت، به فضرب يالماقوس 
—الصوامع ق النيران ورقمت، الناقوس صرب يالاليل فزعهم كان ؤإذا بالنهار فزعوا 

وؤلول— وأسفله أعلاه الوادي! أهل المسؤح ورقمت، بالناقوس صرب حين فاجتمع 
ألفتومائة وعشرون قرية وسبعون Jلأاث، وفيه — الريع للراكس، يوم مسيرة الوادي! 
أهلرأي فاجتمع فيه؟ الرأي عن ومالهم ق اه رسول كناب عليهم فقرأ مقاتل، 
الأصحيشرجيل بن اه وهمد الهمداف وداعة بن شرحبيل يبعثوا أن عك منهم الراي 

كانواإذا حتن الوفد فانهللق ه، اه رسول بخبر فيانوهم الحارثي، فنفس بن وجبار 
وخواتيمالحثرة من يجروما لهم حللا ولبوا همهم، الفر ثياب وضعوا بالمدينة 
السلامعاليهم يرد فلم عليه فسلموا ه الألأ رسول أتوا حتئ انطلقوا ثم الدهب،، 
اللهّ_إ،والخواتيم الحلل تللثج وعليهم يكلمهم فلم طويلا، مارا لكلامه وتصدوا 
يخرجانكانا لهم معرفة وكانا — عوفج بن وعثدالرحمن عفان بن عثمان يتبعون فانهللقوا 



محؤإس!قلأ=^ر_
ناسق فوجدوهما — وذرما وثمرها برها من لهما فيشترى نجران إق الجاهلية ق بالعير 

إليناكب نبيكم إن الرحمن همد ؤيا عتمان يا فقالوا مجلس، ل والمهاجرين الأنصار من 
قهارالكلامه وتصدينا سلامنا علينا يرد فلم عليه فلمتا فأتيناه له مجيبين فاقبلتا بكتتاب 
—أبى بن لعل فقالا نعود؟ أن أترون منكما الرأي فما يكلمنا أن فأعيانا ؤلويلأ 

الرحمن;وعبد لعثمان عل فقال القوم؟ هؤلاء ل الحز أبا يا ترى ما القوم ل وهو 
ففعل— إليه يأتوا ثم مفرهم، ثياب ؤيلبوا وحواتيمهم، هده حللهم يضعوا أن أرى 

فردعليه، لموا قاقلع رسول إق عادوا ثم وخواتيمهم، حللهم فوضعوا ذلك، الوفد 
ثملمههم" إبليس ؤإن الأولن، المرة أنوف لقد بالحق بعثتي لأوالدى قالن ثم سلامهم، 

نر->عفانا عيسن؟ ق تقول ما له; قالوا حتن المسألة و7بمم به تزل فلم وسألوه؟ سألهم 
ه;اقلق رسول فقال فته؟ تقول ما نعلم أن نبيا كنت، إن فسرنا نصارى، ونحن قومنا إل 

فأصبحءسناا ل لي اس يقول بإ أحبركم حتن فأقيموا هدا، يومي شيء فيه عندي  ١٠٠٠
قاللر تراب من حلثهُ ءادم كمثل آس عند هممي مثل إينح ؤ هلث; اهه أنزل وقد الغد 

ماكشسآىةن:ئ1بصحامجيهسبم تتآلحواسوبممح لهُ'شمحغون 
ئزوأصأ وأذفنا وشآم وأبمنيوسآ؛ى ندغأذآئنا ئ\'فوظإأةو[نخ\ خآء'ك 
لدلك،يقروا أن فأبوا ٦[ -١  ٥٩ممران ]آل 4 أو=ضوبمئ عل وعثن،آش فغجعل ثمل 

الحسنعك مشتملا أقبل الخبر؛ أثمرهم بعدما الغد من ه اه رمول أصبح فلما 
فقالنوة، عدة يومئد وله للمثاهلة، فلهره عند تمشي وفامحلمة له، حميل ل والحين 
إذاالوادي أن علمتما قد فيض، بن جبار ؤيا ثرحبيل، بن اهوٌ عبد يا لصاحبيه; شرحبيل 

مقبلا،أمنا أرى واقلٌ ؤإق رأيي، عن إلا يصدروا ولر يردوا لر وأسفله أعلاه اجتمع 
عليهورد عيثته ق 'لعن الُرب أول فكنا معويا، ملكا الرجل هدا كان إن واه وأرى 
لأدننؤإنا بجاتحة، يصيبونا حتن قومه صدور من ولا صدره من لنا يدهسا لا أمره؛ 

وجهعك يبقي فلا فلاعنآه؛ مرسلا نبيا الرجل هدا كان ولثن جوارا، مهم العرب 
فقدمريم؟ أبا يا الرأي فما صاحباه; له فقال هلك،، إلا فلفر ولا سعرة منا الأرض 



اإئنءمحمحامحرؤًم 
تاادا^=^^=============د^=؛

الرجلا أرى فإف أحكمه، أن أرى إق رأيك، فهان ذرل؛• عك الأمور وصعتك 
ئدإق فقال: ق اهف رسول شرحيل فالقي وذاك، أنت له: فقالا أيدا، شططا يحكم 
اليلإق اليوم أحكمك شرحيل: قال هو«؟ ءدما فقال: ملاعتك، س -؛صا رأيت، 

وراءكرالعل اس رسول فقال جائز؛ فهو فينا؛ حكمتا فمهما الصباح، إق وليلتلئ، 
ولاالوادي يرد U فقالا: فألهما؟ صاحي سل شرحتل: له فقال س ١^١^^، 

فرجعموفق® جاحد- أوئال: اكافر- قو: اه رسول فقال شرحبيل، رأي بمدرإلاعن 
راسمالكتابر: ق لهم فكتب، أتوه، الغد من كان إذا حتن يلاعنهم، ولر اهفه، رسول 

لحكمه: عليهم كان إذ لنجران، ائGف رسول التحي محمد كتحجا ما هذا الرحيم، الرحمن اس 
علنكله ذللئ، وترك عليهم، فأفضل ورقيق، وموداء وبيضاء صفراء ووكل نمرة، كل 

زادت ١٠أوقية، حالة وكل حالة، ألم، صفر كل وز حالة، ألف رحب كل ق حلة، ألفي 
أوركاب،حيل أو درؤع من قضوا وما فحسابؤ، الأواقي علن أونقصن؛، الخربج علن 

ولافدونه، عشرين بما ومتعتهم رسلي مئواة تجران لعلن بحساب، منهم أحد أوعرض 
إذابمرا، وثلاثتن فرسا، وثلأين درعا، ئلانن عالة يعليهم سهر فوقا رسول بحس 

فهوأوركائب؛ أوحيل درؤع من رسولي: أعاروا مما هللت، وما ومغيرة، باليمن كيا كان 
علنالتحي محمل وذمة اش، جوار وحثها ولنجران إليهم، حتن؛^٧ رسولي علن صان 

الوأن وسعهم، وعشٍربمم وشاهدهم، وعاسهم وأموالهم وأرضهم وملتهم، أنفهم 
أسقفيته،من أسقف ولايغير ولاملتهم، حقوقهم من حق يغير ولا عليه، كانوا مما يغيروا 

كبر،أو قليل من أيدبمم نحت، ما وكل وقهيته، عن وؤه ولا رمانته، من راهب دلا 
•حش أرصهم يطأ ولا يعشرون، ولا محشرون ولا جاهلية دم ولا لسه عليهم وليس 

ذتم،من ربا أكل ومن مفللومين• دلا ٠لال٠ين غير النصف، ليتهم حما، منهم ّأل، ومن 
جوارالصحيفة هده j ما وعلن آحر، بقللم منهم رجل يوحل- ولا بريئة، منه فذ-متي قل 
عليهم،فيإ وأصلحوا نصحوا ما بأمره، اس ياق ح؛ن اشف، رسول التثي محمد وذمة اش،، 
عوفإ،بن وماللئإ عمرو، بن وغيلان حرب، بن سفيان أبو شهد بثللم، منميين غير 



٦=?؛ؤءةقلصفإ،و 
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انصرفواكناحم فضوا إذا حئ وكتب؛ا شب بن والمغيرة الخظلي حابى بن والأمع 
منله أخ الأمقف ومع ليلة، ميرة عق نجران ووجوه الأسقف فتلقاهم نجران، إق 

الوفدفدغ عالقمة أبو وكنيته! مماؤية، بن بثر له يقال النسب، من عمه ابن وهو أمه، 
إذ— يسيران وهما معه علقمة وأبو — بمرؤْ هو متنا الأسمقف—،، إق ه اهف رمول كتاب، 
عندالأسقف، له فقال — ه ، ٧٥١رسول عن يكني لا أنه غير — بشر فتعي ناقته، ببشر كبت، 

آتيهحنن عقدا عنها أحل لا والية، جرم لا بشر■ فقال مرملا، نبيا واهااف ت، تعفد ذللثج1 
قالت،إنما عني■ افهم له■ فقال عليه، ناقته الأسقف، وثنن نحوالمدينة، ناهته وجه فضرب، 

لربما الرجل حذا نجعنا أو حمقة، أحدنا إنا يقولوا! أن مخافة العربج، عني لتبغ هذا 
حرجما أقيللثج لا واهف، لا بثر! له فقال دارا. وأحمعهم أعزهم ونحن العربه، به تتثع 

وهويقول!للأمقفح، ءلهرْ وهومول ناهته بثر فضرب، أبدا، رأسلث، من 
هاهاجننبهلئمعترضاق ماوصينها دوقلتعلث، إلي

،هار دينالنصارى ن ديا نحالم
ذللث،،بحد استشهد حنن ه النمح، ٌع أبوعلقمة يزل ول؛ فاسلم. ه الك، أُءا حكا 
له،صومعة رأس وهول الزبيدى، ممر أبي بن لمتؤ الرام، فان نجران؛ الوفد ولحل 

يسيرواأن الوادي أهل فاجع ،، الأسقفإق كتب، ؤإنه بتهامة، ؛عث، قل■ نبيا إن له. فقال 
يخرم،فيأتوكم مضن، بن وجار شرهميل، بن ومد-اهف وداعة، بن شرحبل إليه؛ 

فحكمشرحبيل، وحكمه ملاعنته، فكرهوا المباهلة، إق فدعاهم أتوه، حن فساروا 

وذكريهالبيت. ثأانا يتمثل عمر كان ت نالت، عنها اهف رصي عاتثة عن مصنفه ق شيبة أبي ابن أخرج 
أنأيه عن عن،الر ( ١٩٢ رنم  ٢٨٢)ا/ الأوط ل الطراز اخرج بينما ( ٢٦• ٤ ١ رنم  ٢٧٥)ه/ 

يعويقولر•عرفايته من أفاض ■؟ء اه، رمول 
دنهاKانمارى دين نحالما وصتها تعدوئلما إللث، *' 

الصحابةتمييز ق الإصابة وانظر؛ ( ١٣٢٠١رئم الكبير معجمه ق أيصا وأحرجه 
)\إ0\ه)0إ0\0(.



الثمرعلن المنير الصوء 

نيتاالأسقف، إل دفمْ حن الوفد؛اممأب أمل ثم كانا. لهم وكب حكنا، عليهم 
نىأنه الأسقم، فشهد فممسه. ناقته ببشر كنت معه علقمة أبو وبثر يقروه الأسقف 
رمبتؤؤإلأ أنزلوف، ،'-،؛ ١^١٥فقال، الإسلام. يريد نحوه علقمة أبو فانصرف مرمل، 
هدامنها ق، ائلأ رمحول، إل -يدية الراهّتؤ فانهللق فانرلوه. الصومعة، هده من بنمي 

ينزلكتم، مع يذللث، بعد الراهن، وأقام والعصا، والقعب الخلفاء، ه يلبالذي البرد 
وامتتأذنلم، يفلم الإملأم للراهب  ٨١٥١وأمح، والحدود، والفراتفى والس الوحي 
فرجعتعال. اكلأ شاء إن ومعادا حاجة ل إن وةالت قومه، إل الرجعة ق ه، اس رمول 

اقعرسول أتن الحارين، أيا الأّقف، ؤإن ه. اس رمحول قبض حتن يحد فلم قومه، إل 
فكتب،عليه، الية أنزل ما يستمعون عنده وأقاموا قومه، ووجوه والعامن، اليد ومعه 
محمدمن الرحيم، الرخمن اقلع م "ب؛،bJ.! بنجران وللأساقفة الكتنابه هدا للأمقمؤ 

بيعهموأهل ورهبامم وكهنتهم نجران وأمحاقفة الحارين، أبي الأمحمف إلن الشي، 
اممعجوار دكثتر؛ قليل من أيدبمم نحت ما كل وعلن وموافتهم، وملتهم يلبهم 
ولاكهانته، من ولاكاهن رهبانيته، من ولارام، أمقفته، من لايغيرأمقفج ورسوله، 

ورسولهاهلع جوار ذللئ، علن عليه، كانوا مما ولا سلهنامم، ولا حقوقهم، من حق يغير 
بنالمغيره وكتم، ظالمين، ولا بفلالم متقلبين غير عليهم، وأصلحوا نصحوا ما أبدا، 

لهمفآذن معه، ومن قومه إل الانصراف ق امحتاذن الكتاب الأمقفج قبض فلما شعبة® 
فانصرفوار
افلقرمحول أتيا والعانبؤ السيد ررأن مسعودث ابن إل صحح بإسناد البيهقي وروى 

النثافلاعته، كان إن قوافيه لاتلاعنه، لصاحبه: أحوهما فقال يلأعنهما، أن فأراد ^و، 
أمينارجلا معنا فايعن، سالت،، ما نمليلث، له: قالوا ثم يعدنا، محن عقبنا ولا نحن نفلح 

\ي)\اأخ^-(واسات ٢٣•٦٢٩/٢(وانمرسمر)٣٧١^٣-
٢٨٨.)
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حقأمنا رجلا معكم ،،،_ •؛lSه.' المي فقال أمينا، إلا معنا نعث ولا أمين، حق 
ارهذانام فلما الجراح٠١ ين عبيدة أبا يا لائم فقالت أصحابه، لها فاستشرف أمين® 
بنحوه.حذيفة حديث، من صحيحه ق البخاري ورواه • الأمة® هده أمين 

إقه، اهللأ رسول بعثتي قال• شعبة بن المغيرة حدين، من مسلم! صحيح وق 
بينكال وقد [ ٢٨]ريم: 4 ائث،حون ينا"ؤ يقررون ما أرأيت نالوا؛ فيما فمالوا تجران، 
أنبممأخبرمم وأفلا فقال; فاحبرته، هؤ المح، فأتيت قال• علمتم؟ قد ما وموس عنسن 
ا،أقبلهم كانوا الدين والصالحين أنبيائهم بأساء - يسمون كانوا 

بنعل ه، الم رسول *وبث قال• إسحاق، ابن عن بكير، بن يونس عن ورئينا 
ا.((ر بجزيتهم عليه م ويقل■ صدقامم، ليجمع نجران أهل إق طالما أبي 

تالقمة هده فقه ق فصل 
المسلمين.اجد مالكتاب، أهل لحول جواز فميها• 
أيصا،احيهم موق المسلمين، صلامم؛حضرة من الكتاب، أهل تمكين وفيها؛ 

ذللت،.اعتياد من يمئون ولا عارصا، ذللث، كان إذا 
إما الإسلام، ق يدحله لا نبي بأنه هؤ اقم لرسول الكتابي الكافر إقرار مجرد أن وفيها؛ 

منه.ردة يكون لا الإقرار هال-ا بعد بادينه لث، تمفإذا ومتابعته، طاعته يلتزم 
قالا:أجاحما فلما - ائل مثلان، عن مالأه وقد - له المحبرين قول هدا؛ ونفلير 

ولراليهودل؛ا، تقتلنا أن نخاف قالا! اتياءي؟،ا من يمنعكإ  ١٢٥١٠قال نى، أنلثذ نسهل• 

القاري)رنم-آأآ(واظر:ء،دة (^ ٤٣٨١الخارمح،)رنم )؛(أام-بم 
سحه)أ\/آأدآ؛ارقم.0آآ(وام:نيابري

(.٦٩٦٥رنم  ٢٦٤نيم)(/مق أبوعوانه أخرجه )٣( 
رقم٤ ١ ٤ رأ/ الأحاد ق الشان وأبوبكر ( ٣٦٥٤٣رقم  ٣٢٨/٧)ئسة ايي ابن أخرجه )٤( 

الجيعأوهام موضح ل والخطيسمإ ( ٤٥٠رقم الصحابة معجم ل ناح واثن ( ٢٤٦٥
(.)_AUالفاصل (ومسىفياسJث ٣٢٩-٣٢Aواكمض)١/
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الإسلام.يدلك يلزمها 
البريةأديان حير من دينه وأن صادق، بأنه له طالب، أبى عمه شهادة ذللث، ونظير 

الإسلام.ق الشهادة ءانْ تدحله ولر دينا، 
لهوالمشركين الكتاب أهل من كثير شهادة من الثايتة والأحبار السير ل ما تأمل ومن 

أمرالإسلام أن علم الإسلام، ق تدحالهم لر الشهادة ءنؤْ وأن صادق، وأنه يالرمالة قو 
المعرفةهوت يل فقط، والإقرار المعرفة ولا فقهل.، المعرفة هو ليس وأنه ذللثح، وراء 

وبامحلنا.ءلاAنا شرائعه، وات؛اع طاعته والتزام والانقياد، والإقرار، 
هليزد؛ وب اس® رمول محمدا أن ررأشهد  I،Jliإذا الكافر ق الإسلام أئمة احتلم، وقد 
أحل.1عن روايات ثلاث وهي أقوال،، ثلاثة عق بدللثح؟ ياسلامه يحكم 

يدلك.يحكم؛إسلامه إحداها! 
اس.إلا إله لا أن بشهادة؛ يآق حتن ياسلامه يحكم لا والثانية! 
يإّلاعه،يحكم لر ٠^١ يكن لر ؤإن بإسلامه، حكم يالتوحين. مقزا كان إذا أنه رالثالثة! 

وأهلإشارة، إليها أشرنا ؤإتما المسألة، هده اسٍتفاء موصع هن.ا وليس به. يأق حتن 
أنهعلماؤهم يشك ولا ينتفلرونه. وهم الزمان، قآحر يخرج نبيا أن عق مجمعون الكتابين 
علرئاستهم الإسلام ق الدحول، من يمنعهم ؤإنما الطلب، عبد بن افله عبد بن محمد 

والجاه.المال من منهم ينالونه وما لهم، وحفوعهم قومهم، 
إذاوجوبه بل ذللث،؛ استحباب بل — ومتاطرتيم الكتاب أهل مجادلة جواز وفيها• 

يهربولا - عليهم الحجة ؤإقامة منهم، إسلامه يرجن من إسلام من مصلحته! ظهرت 
وحاديها،المملي بين وليخل أهاله ذللثج فلتول الحجة، إقامة عن عاجز إلا مجادلتهم ٠>، 

الكتابينأهل -طزم اض الحجج س لدكرط الإطالة، حشية ولولا وباريها، والقوس 
عليزيد ما دفعه؛ يمكنهم لا مما يعتقدونه وبما كتبهم، ق بما اهلم رسول بأنه الإقرار 

مستقل.بمصنم، لإفرادها يوفق أن سبحانه اليع ونرجومن طريق، مائة 



يتمولا الكلأمت أثناء ق له فقلت ذلك، ق منافلرة علماتهم بعض وبين بيني ودار 
إقيته ونفيه والقدح وتعاق، تبارك الرب ل بالطعن إلا ق نيتا نبوة ق القدح لكم 

ذلك،؟يازما كيف فقال: كبيزا، ^١ ذلك اهعن تعاق والفساد، والقه الغللم أعظم 
وبيانتعاق. وجوده ؤإنكار بجحوده إلا ذللث، لكم يتم لا نلائ،. من أبلغ يل قالت،: 
لهميا فقد ظالم، ملك وهوبزعمكم صادق، بتبن ليس عندكم محمد كان إذا أنه ذللث، 

يحللحتن ويستمر ذلك له اس يتم ثم يقله، لر ما عليه ؤيتقول اتئق، عك يفتري أن 
ويقتلالرقاب، ويضربا الملل، وينسخ الشرائع، ويشرع الفرائص، ويفرض ؤيحرم 

وديارهم،أموالهم ؤيغنم وأولادهم نساءهم ؤييي الحق، أهل وهم الرسل، أتباع 
له،ومحبته به، له تعاق اس أمر إل كله ذللئ، ب، ؤينالأرض، يفتح حتن ذللث، له ؤيتم 

عليهالافتراء ق وهومستمر الرمل، وأتبلع الحق باهل يفعل وما يشاهده تعال والرب 
منله ويمكن أمره، ؤيعل وينصره، يؤيده كله ذللثج مع وهو منة، وعشرين ثلائا 

ؤيهلكدعوته، يجيب أنه ذللث،ت من وأعجس، البشر. عاده عن الخارجة النصر أمبايتح 
منسبحانه يستاصالهم وتارة تارة؛دعائه، بل مسبح، ولا ه نفمنه فعل غير من أعداءه 

ثمحميل، وعد كل ويعل.ه إياها، سأله حاجة كل له يقضي ذلكر: ومع ه، منه دعاء غير 
الكديي،غاية ق وهوعندكم — هدا — وأكملها وأهنتها الوجوه أتم عك وعده له ينجز 

ممنأظالم ولا ذللئ،، عك واستمر اهف عك كدب ممن أكدب لا فانه والفللم، والافتراء 
وقتلهو يريد بما وتديلها الأرض من رفعها محا وسعن ورسله، أwئه شرائع أبْلل 
كلهذلك، ق تعال واليم دائما، عليهم نصرته واستمرت رسله، وأتبلع وحزبه الله أولياء 

أنهإليه أوحن أنه ربه؛ عن وهويخر الوتض- منه يقطع ولا بالهثن، منه ياحد ولا يقره 
سانزلتقال، ومن سء إليه يوح ولم إث اوحم، علآدليكذكاأوداJ ممنآمئ أظلم ؤ لا 

منهما:لكم بد لا أمرين، أحدا كدبه من معاسر فيلزمكم -ا ٩٣• ]الأنعام مآاتزنآردمه مثل 
حكيمقدير مدبر صانع كان ولو مدبر، ولا صاع لا تقولوا: أن إما 
غيربالملوك يليق لا إذ للغلالمين؛ نكالا وجعله مقابلة، أعفلم ولقابله يديه، عك لأحد 



الممسيرعان المي؛ر الصوء ١

الحاكمين.وأحكم والأرض السماوات بملك فكيف هدا. 
دائماالخلق ؤإصلأل والظالم، والنفه الجور من به يليق لا ما إق الرب نسبة الئاز(ت 

أمرهوقيام دعوته، ؤإحاية الأرض، من له والتمكين الأكاذب، نصرة بل لا الأباد، أبد 
عققرن بعد قرتا بالنبوة، له والشهادة دعوته، ؤإظهار دائما، كلماته ؤإعلأء بعده، من 

وأرحمالحاكمثن أحكم فعل من هدا فأين وناد، مجمع كل ي الأشهاد رووس 
وأنكرتموهطعن أشد فيه وطعنتم قدح، أعظم العالمين رب ق قدحتم فلقد الراحمين؟ 

ولكنشوكة، له وظهرت الوجود، ق قام الكدابين من كثيزا أن ننكر لا ونحن بالكلية. 
وقطعواأثره، فمحقوا وأتباعهم، رمله عليه مالهل ل مدته، تطل ولر أمر، له يتم لر 

لأرصن١ ، يريأن ؤإل الدنيا قامّنت، منل. عباده ق منته هده ساقته، واستاصلوا دابره، 
لكاذب، أو ظانر إنه نقول! أن اهق معاذ الكلام هدا مني سمع فلما عليها. ومن 

أهلمن فهو أثره؛ واقتفن طريقه، ساللئ، من بان يقر الكتاب، أهل من متصف، كل 
الأحرى.ق عادة والالنجاة 

النجاةأهل من بزعمكم أثره ومقتفي الكذاب طريق ٌاللث، يكون فكيف له! قلتؤ 
إليهم.يرمل ر ولكن برسالته، الاعتراف من بدا يجد فلم عادة، وال

ربرسول بأنه الأحبار عنه تواترت قد وهو ولابد، تصديقه، لزملث، فقد قدت،ت 
بمن وقار دينه، إك الكتاب أهل ودعا وأميهم، كتابيهم أجعيزت الناس إق العالمين 

فورْ•من ونيخى الكافر فثهتا والجزية، بالصغار أقروا حتن منهم، دينه ق يدخل 
إقونحلهم مللهم اختلاف عك الكفار حيال ق يزل لر ه، اتئه رمول أن والمقصود 

قأحن هي بالتي بجدالهم سبحانه أمره وقد من؛علْه. أصحابه وكدللث، توق. أن 
قاموثبيا المباهلة إق الحجة ظهور بعد يدعوهم أن وأمره والمدينة. المكية السورة 
اقلعحجج ينصر ا سيفت اليوف، وأعدل للحجة ناصتا السيف، جعل ؤإنما الدين، 

رسولهوأمته.سيف وهو وبيناته. 
منزلةعن أخرحه يحيث، يتحقها؛ التمحى منزلته فوق مخلوئا عظم من أن دفيها' 
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لجميعمخالف وذلك غيره، اليع مع وعيد باه، أثرك فقد المحفة؛ العبودية 
الرسل.دعوة 

أقلنفلا ويعقوب،؛ وإسحاق إبراهيم إله راباسم نجرازت إق كتب ه إنه قوله! وأما 
قسنته كانت، وهده الرحيم؛؛ الرحمن اه م ا'بهرقل• إق كب وقد محفوظا، ذللئ، 
إنوقال! هدا، الرواية هد.ه ق وير وقد تعاق• اه ثاء إن مياق كما الملوك، إق كتبه 

وذللث،[ ١ مآإرلحب< ونكثايس، ءابم،آلمنءان تللث، طسُ ؤ ث عليه يتول أن قبل ذإلث، 
تبوك.من مرجعه بعد نجران إق وكتابه باتفاق، مكية السورة هده فان غلهل، عك غلهل 

والتاكبر؛التعاظم منهم ظهر إذا كلامهم، وترك الكفار، رملر إهانة جواز وفيها؛ 
سفرهم،ثياب لبسوا حتن عليهم اللام يرد ولر الرسل، يكلم لر ه، اس رسول فإن 

وحلاهم.حللهم وألقوا 
بليرجعوا؛ ولر اه حجة عليهم قامت، إذا — الباطل أهل، مجادلة ق السنة أن ومنها! 

ولرسوله، ؛او.لا1، سبحانه اه أمر وقل المباهلة. إل يدعوهم أن — العتاد عك أصروا 
أنكرلمن عباس بن اه عبد عمه ابن إليه ودعا بعدك، من لأمتلث، ليس ذللثؤ إن يقل• 
الثوري،وسفيان الأوزاعي إليه ودعا الصحابة. عليه يذكر ولر الفرؤع، ائل مبعض عليه 

الحجة.تمام من وهدا ذللثإ١ عليه ينكر ولر اليدين ري سألة مق 
الثيابومن الأموال، من الإمام! يريد ما عكر الكتاب أهل صلح جواز وفيها! 
واحدكل يفرد أن إل يحتاج فلا عليهم، الجزية صرب مجرى ذللثا ؤيجري وغيرها، 

أحبوا.كما يقتمموما عليهم، جزية المال ذللث، يكون بل بجزية، متهم 
،.معافريال أوعدله دينارا، حالي كل من يأحد أن أمره اليمن إل معادا بعث، ولما 

الكبرىق وابيهقي ( ٢٤٥•اكرى)رق، وق ( ٢٢٣٠رق، ١ ١ الكبرى)٢; ق ائي النأخرجه 
والأ؛رانفيالك؛ير)-أ/ا،أ؛رو,ا( ٣٢٦٣٥مأ؛هل(واينأبيتج)آ/مأأرقا رق، )\</ماها 

(١٢٩)أ/والتمهند ( ٢٦•)٦! ^ ٧١نح وانظر: ( ٥٦٧والطالمي)رنم ( ٢٣٣/٥)وأحد ( ٢٦٢
وبل،نضوآالا؛ متكر، ين، هوحد داود: أبو وقالر (: ١٢٢الصر)؛/قتالخمى حجر ابن الحاظ وتال 



التمس؛ر، OLpائمنئ الصوء ^=^، ٦١
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صلح،أهل وكانوا سلم. فيهم يكن لر نجران أهل أن المرصعين: بين والفرق 
كلعل الجزية يضرب أن فأمره يهود، فيهم وكان إصلأم، دار فكانت اليمن وأما 

فإنهجزية؛ وكلاهما الأول، دون المم -؛ذا الجزية يخصون والفقهاء منهم• واحد 
عام.كل ق الصغار وجه عك ازكفار من مأحوذ مال 

قث؛وتآا يجوز هذات وعك أيصا. الدية ق نوط كما النأمة، ق الحلل أحد جواز ونيها• 
والخالح.الصداق يعقد مها تثبت كما وبالتلمر، ويالقمان السلم يعفد الذمة 

أموالهممن بغيرْ المال من عليه صالحوا ما عك معاوصتهم يجوز أنه وفيهات 
بحسابه.

أياماؤيضيفوهم ؤيكرموهم، رماله يؤووا أن الكفارت عل الإمام اشترامحل وفيهات 
معدودة.

أومتلع أو محلاح من إليه• السالخون يحتاج ما عارية اشتراطه جواز وفيها• 
هل.اأو بالشرؤل مضمونة هي هل لكن مضمونة، العارية تللث، وأن حيوان 

بأتبماهاهنا صرح وند حنتن، غزوة ل عليه الكلام تقدم ونل• محتمل، وهدا محتمل، 
التلف.لضمان ولريتعرض بالرد، مضمونة 

دينهمي حرام لأنما الرئوية؛ الحاملات، عك الكتاب أهل يقر لا الإف، أن وفيها: 
ذللثؤ.عك يحدهم بل والزنن، اللواط• عك ولا السكر، عك يقرهم لا كما وهانا 

حقق ذلك يجوز لا كما آحر، بظلم الكفار من رجل يوحد أن يجوز لا أنه ومنها؛ 
ظالم.وكلاهما المسالمين، 

فإذاؤإصلاحهم، والذمة العهد أهل بنصح مشروحل والذمة العها• عقل• أن وفيها؛ 
وعيرنانحن أفتينا ومهدا ذمة. ولا لهم، عهد فلا ديتهم ق وأفسل.وا؛ الملمين عشوا 

التر•ذىتوقال تغر، وب معادا، يلق ع مرويا وان حزم ابن واعله يتكرم كان انه امل. عن 
لضرا الار.ر خلاصة ق الملقن اين ذكر وكادا اصح. وأنه مرسلا، رواه يعضهم أن وذكر حن، حديث 

الشيخين.ثرط عق صحح الحاكم؛ وءال٠ فيه؛ وزاد ( ٩٣٥ / أ) 



ا=ًم(
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الجامع،إق مرى حتن لمنق، ق العفلتم الحريق حرقوا لما عهدهم نتقاض اق 
ولإق يرفعه ولر ذلك علم ومن ل ما؛ بوحه وأءانا-م واطأهم من عهد وانتقاض 

والمسلمين.بالإسلام والضرر الغس أعفلم من هدا فإن الأمر، 
أنينبغي وأته الإسلام، مصلحة ق الدمة أهل إق اأعالم الرجل الإمام بعث دفيها• 

الورسوله، اس مرصاة مجرد مراده؛ ؤإنما هوى، ولا له غرض لا الذي وهو أميئا، يكون 
الجراح.بن عبيدة أبي كحال الأمين، حق هوالأمين فهدا بغيرها• ينوحا 

المؤولعل أثكل فإن عنه، سألوه عما وجواءرم الكتاب أهل مناظرة وفيهات 
العلم.أهل سأل 

حلاقه،عك دليل يقوم حتن ظاهرة، عل يحمل الإطلاق عند الكلام أن وفيهات 
قوليس هدا؟ [ ٢٨]مريم: ه ه-رو0 يثاحث، ؤ تعادت قوله الغيرة عل يثكل لر ؤإلأ 
هل،ا،إق صم الورد بل الإسآكال، يلزم حتن عمران، بن هارون أنه عك يدل ما الأية 

عمران،ين موس أحو أنه إليه؛ صم حتن بدللثح يكتمإ ول؛ عمران، بن هارون أنه 
ّوءمن وهوإمات فاسد، إيراد فإيراده ذللئ،، من شيء عك اللففل يدل لا أنه ومعلوم؛ 

القصد.أوفساد الفهم، 
نجرانأهل إل ه طالما أبي بن عل بعنا M الني ®إن إسحاق؛ ابن قول وأما 
المحدقةلأن متناقض، كلام أنه يقلن فقد يجزيته-ماأ عليه م ويقل. صدقابم ليج،ع 

بنحالي بعثا ه الني ®أن وغيره؛ هو ذكره ما منه وأشكل تجتمعان، لا والجزية 
كببن الحاريثج بني إل عشر منة - الأول حمالي أو - الأحر ربيع شهر ل الوليد 

فاقبلاستجابوا، ررفإن ثلاثا، يقاتلهم أن قبل الإسلام إق يدعوهم أن وأمره بنجران، 
قيقربون الركاب فثعث، عليهم، قدم حتن حالل• فخرج فقاتلهما، يفعلوا لر وإن متهم، 

حاليفيهم فأقام إليه، دعوا فيما ويحلوا النارس فأسله؛ الإسلام، ؤيدعونإل وحه، كل 
يقبل،أن ه،  ٥٧٥١رسول إييه فكتّت، ائيه، رسول إق وكب؛دللئ، الإسلام، يعله«إ 



الممسيرعلن المي؛ر الصوء 

وذدهم«راا.وبحز\ب 
كتابلهم وكتب حلة، ألفي عك فصالحهم اهللأ رسول عك وفدوا *أنم تقدم وقد 

يعنروا«.ولا يحشروا ولا دسهم عن يغتروا لا وأن أمن، 
عكالصارى فصالح وأميين، نمارى، I صنفين كانوا نجران أهل أن هذا؛ وجواب 

عكوفدهم وقدم فاسلموا، الوليد بن خالد إليهم فبعث، منهم الأميون وأما تقدم، ما 
الجاهلية((ق قاتلكم من تغلبون كنتم رربم اه رسول لهم قال الذين وهم اليي. 

بنقيس عليهم وأمر صدقتم٠١ ١٠نال؛ بظلم، أحدا نبدأ ولا نتمرئ( ولا نجتمع كنا قالوا؛ 
نجرانأهل إلن عليا بعثا ١٠فقوله؛ كع_ا، بن الحارمحث، بنو هم وهؤلاء ، الحصين 

أسلممن صدقات نجران؛ أهل من الءلائفتين به أراد جرينهم* أو بصدقامم ليأتيه 
المحارى•وجزية منهم، 

لهُمنئزاتئزمال حاومةُ ؛ادم عذ عينك مثو إث ؤ تعاإت،ت ،قوله ل
مايجامع التكوين؛ ق آدم نفلير عيسن أن تعاق فأ"؛ص ؛! ٠٩سران؛ لآل، 4 ؛تفن دض 

هلوعامجيئها وهو المخلوقات، سائر وجود به تعلق الن،ي المعتن من فيه يشتركان 
غيرمن آدم بوجود يقن من أب غير من عين وجود يستنكر فكيف، وتكوينه، لمشيتته 

الذيالمعنن يجمعهما نفليران وعين قائم أم؟ غير من حواء ووجود أم؟ ولا أب 
به.والخلق الإيجاد تعليق يصح 

ه.ويكتمونآكو٠ؤأنحعلثون ئليسوق^آلخيىلألذل ظهلآلكتث-_،بمإ يؤ 
والإخفاء،والكتمان بالتحريف رسوله لسان عك وبكتهم اسسبحانه، وبخهم قد 

٢(. ٦٩٧، ر٥ دمشق مدية نائح ماكرق ابن أحرجه )١( 
دمشقمدية ق عساكر ابن أحرجه )٢( 

ج؛.أعلام )"؛(أم؛ 
)؛(ه؛ماواة.
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محتمونآلخيىؤاضه،ونهق؟نوركآلخيىلأصل ئناهلآلكمم--،بمإ ؤ ^i؛،؛ فقال 
ماتعد من من^Jتدثثتؤ^كى مآاتزنئا نأيتئويأ أثدين إن ؤ تعاق! وقال [، ٧١ءمرانت زآل 

تعاق;وقال [، ١٥٩'.' ojkSWاذليلقئلعبمT_ويقتبمآل1نعئوركه يلثاّيI،آلكثب بمه 
ما\ذويالذ ظيلأ ممنا بهِء قئشسن> منآلخكئنم، آس انزل مآ يكتمون آلذنن ن إؤ 

عدابولهز يزًفيم ولا نومآنقينة يظنهازآس آقازولا طوبيزإلا بق 
هأيبل وسووا -جا،هفلم فد آلخكتنم، تناهل ؤ تعاكت وقال [، ١٧٤]المرة: ه المم 

همتلجا،'ًفم قد مقيم عن سآكفؤبموا" قموث ًفغئم بما ضم! 
نجن،آثلهومحجمارض'ت،ُ زير آس بؤ يهدى ب سمتح آممي 

[.١٦-١٥؛; JijLJl]نمفيره ئثمأتإلآئووبإِدمويهديُزإلتيرط 
اللسانق وكذلك متعددة، مواصع ق عنهم محبحانه أحبر فقد التحريف، وأما 

أمورتخمة فهده هومنه، وما منه السامع ليحبه بالكتاب، 
الباطل.من الحق يتمتن لا بحيث به وهوحلهله بال-اطل، الحق لمن أحدها؛ 

الحق.كتمان الئاق؛ 

كتمانه.من وهوقريب، إحفاوه، الثالث،؛ 

معناه.وتحريم، لففله، تحريف، وهونوعان؛ مواصعه، عن الكلم تحريف الرابع؛ 
إنماالأمور وهذه بغيره، المنزل السامع عق ليلبس به؛ اللسان ئ الخامس! 

وكذبوهنبوته وجحدوا الرسول عادوا فإذا ذلكف، إق دعتهم لهم لأغراضن ارتكوها 
مواصعهعن ؤيزيلوه ذللث، ؤيكتموا وصفته، تعته يجحدوا أن إق فهم وقاتلوه، 
وتنوعهاالبثارارننه لكثرة ولكن فعلوا وهكذا بكثير، أقرب تاويله، غير عق ويتأولوه 

تملحلا عمن معناها ؤإزالة التاؤيل تحريف إك فصاروا ؤإحفائها، كتمانبا عن غلبوا 
ألبتة.له وحول ولا اه يخلقه إ لمعدوم وجعلها لغيرْ، 



ا|صنءاكئضاش؛را^=م 
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الأمبمدا الإخار عن المقدمة الكتب تخلو أن المتع من أنه عثر: رآ،اكاف 
شأنولا منه أعنلم أص الساعة؛ نام إق خلق حن من العالم بملرق لر الذي العظيم، 

علالعالم عل واستمر ومغارحا، الأرض مشارق وطق العالم، قلب فإنه منه، أكير 
عليها.ومن الأرض اه يرمث، أن ؤإك القرون تمام، 

به.الإخبار عق الرسل نتطابق أن لأبد العفليم النبأ هذا ومثل 
أربعينالأرض ل وبقاؤه الزمان، آخر ق يخرج كاذبا رجل الدجال كان ؤإذا 

حاتمإك نوح من قومه ني كل به وأنذر به، الإخار عك الرمل تْلاقت قد يوما؛ 
الإخبارعن الكوُت، عك آخرها إق أولها من الإلهية الكتب، تتْلادق ، فكتفالرمل، 

لايسوغهما ^ا أبدا. ولايهلرقه منه أعظم أم العالر؛ لريطرق الذي العفليم، الأم مذا 
ذلك.بضد الأم بل الحاكمين، أحكم حكمة وتأباه عاقل، عقل 

كماوتمديقه، بمحمد بالإيمان الميثاق عليه أخاو إلا نبيا، سبحانه ! ٥٧٥١بعثا وما 
دمّوحكمة مكخب من ءاثتتحكم لمآ آلخبين ميثنق آلق اخد ؤإذ ؤ تعاق• قال 

عقواحدتم اقززننمِ ، محال ؤلئصنكُج يه-ء لتوبن »مكم لما مصيق رسول جاءيقم 
وقال[. ٨١.' صو\د'ه معكموأوائا ايززثاُقانقالواذ'ل،كمإصري 

حيوهو محمد بعمثه لئن الميثاق: عليه أخذ إلا نبي من العم يعن، ما عباس: ابن 
أحياءوهم محمد بعث لئن أمته: عل الميثاق يأخذ أن وأِه ولينصرنه، به ليزمنن 
وليتايعنهبه ليومنن 

إنماحهاليات؛ الحقيقة ق هي التي بمقليامم والمنة للكتاب الخارصين هؤلاء إن 
منفيها: ما ؤيكون متعددة، معاق تتحمل مجملة مشتبهة أقوال عل ذلك ق يبنون 

)؛(اهساية.

(.٤٣٣الأحوذى)\اوتحفة ( ٤٣٤الباوي)٦١ نح انظر: )٢( 
ج؛.المواعق مخمر ١  ٦٦)٣( 
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الحقمن فيها فبما وباطل، بحق تأؤيلها يوجب اللفظ؛ ق والأحمال المعتن، ق الاشتاْ 
يعارصونثم والاشتباه، الالتباس لأجل الباطل؛ من قيها بما علما ببما يحمل لر من يقبل 

الأنبياء.نصوص الباطل س فيها يما 
كلها.البيع وهومشا قبلنا، الأمم من صل من صلال، منشأ وهذا 

ؤإنكارها،ردها إل أحد كل ولبادر قبلت،، لما محصا باطلا لوكانت، البيع فان 
الحقعل تشتمل ولكنها للة، موافقة وكانت، بدعة تكن لر محقا حما كانت، ولو 

ءنوثمحسلإ > تحاك: قال كما والماطل، الم، فها ويكس واياطل، 
هولببالباطل، الحق لبس عن فنهن [، ٧١ت عمران ت[ل ه ثعلمون وانتز ألحى وئكتمون 

يالاحر.أحدهما يلتبس حتئ به حلطه هو به 
إذاالحق ، ^ijUiظاهره، حلاف باطنه الذي والغش التدليس وهو التلبيس، ومنه 

معنيازتله بلفغل وتكلم الحق صوره ق الباطل، أظهر قد فاعله يكون بالباطل؛ لبس 
الباطل،ومراده الصحيح المعنئ أراد أنه السامع فيتوهم باطل، ومعنن صحيح، معنن 
اللففل.ي الأحمال من فهذا 

الأحر،ص وباطل إحداهما، ص حق هو وجهان! له فيكون المعنئ ق الاشتباه وأما 
الألفاظس أدم بني صلال، بأصل الباطل، غرصه ؤيكون الصحيح، الوجه إرادة فتوهم 

إلانفاف إذا فكيف، مقيمة، أذهائا صادفتف إذا ولاسيما المشتبهة؛ والمعاق ال٠لإجمالة 
دينه.عل قلوبنا يثبت أن القلوب مثبت، اه فنسأل، وتعصي،؟ هوى ذللئ، 

ولاؤ،آلآحرة لهم حلؤ، لا اوك؟لك قللأ يمنا وأتمهم آممي عهد ب ؤ
محا:)ج:ابم

والنار،ابء، ثلامحثه؛ ق شركاء ؛رالماس جؤأ اهه رسول قال قال؛ عباس ابن عن 

;ا(ا/ا'؛زاداوعأدج_؛.
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٢.حرام٠٠ل وثمنه والكلأ، 
الارئلائة ه.' الألأ رسول قال قال; ه هريرة أبي حدث من البخاري صحيح وق 

فضلله كان رحل ألم؛ عذاب ولهم يزكيهم، ولا الشامة، يوم إليهم تعالن اس ينظر 
أءطاْفان للونيا، إلا يبايعه لا إمامه باع ورحل السبيل، ابن من نمعه بالطريق ماء 

الالذي واس ت فقال العصر، بعد مالعة أقام ورحل رسخءل، منها يعهله لر ؤإن رصي منها 
1ثوينبمنزونإن ؤ الأية: هذ0 قرأ تم رحل<ا فصدقه وكذا، كذا بما أعهلست، لقد غيره إله 

[.٧٧الآية.]الءمران: ا محليلأ قمغا وايْثإ-لم أممي بعهد 
وبينبينه فيحل ه، الشي أبي استأذن قالتات الفزارية حية عن داود أبي سنن وق 

قال;متعه؟ يحل لا الذي الشيء ما اهف، نبي يا قال ثم ويلتزم، يقل فجعل قميصه، 
اهمانبي يا ^١^ ارالماح،، قال؛ منعه؟ يحل لا الذي الشيء ما اهف، نبي يا قالت ا٠الءاءاا 
قاس حلقه الماء لائ،اا خير الخير تفعل ارأن ٥[^ منعه؟ لا"يحل الذي الشيء 
منبه أخص أحد يكون فلا لهم، سقيا وجعله والبهائم الحبال بين مشتتركا الأصل 

منبالماء أحق السبيل ارابن الخطاب.' بن عمر قال عاليه، وبتن عليه أقام ولو أحد، 
عنه.عبيد أبو ذكره ءايه((أ؛ا الباق 

وابنأحمد أحرجه (؛  ٩٨٧رقم ٢ ٤ ٦ / )Y الهداية أحاديث تخريج ق الدراية ق حجر ابن الحاففل تال )١( 
(٢٩٤)أ/الراين ونصب ( ٦٥)ّآ/الحسر تلخيص واننلرت ثمان، ورحاله عدي وابن شية أبي 

(.٤ ٩ )أ/ والتفريق الجمع أوهام وموصح 
والمهيد)آل/ههل( القاري عمدة وانفلر: ١( ٨• )رقم وسالم ( ٢٣٥٨)رقم البخاري أحرجه )٢( 

)رقموالدارص ( ١ ١ ٦ ١ • رقم ١ ٥ ٠ )!/ اعرى j والبيهقي ( ٣٤٧٦، ١  ٦٦٩)رقم داود أبو أحرجه )٣( 
- ١٢٦/ ١٣)مق وأبو ( ٥٢٨رقم ٢ ٠ ٦ و)هآ/ ( ٧٨٩رقم  ٣١٢/ YY)الكبير j واللبراق ( ٢٦١٣

ء؛دوأعله (: n٦٥/التلخيص j حجر ابن الحاففل وقال ( ١٤٨ ، ٤٨•)م وأحمد ( ٧١٧٧رقم  ١٢٧
الصحاة.ق وغيره حبان ابن ذكرها لكن تعرف لا باثيا القطان وابن الحق 

رقم٤  ١٢الدبمة)١; أحبار ق ثبة وابن ( ٧٣٨الأموال)رقم j سلام بن القاسم عبيد أبو ذكرْ )٤( 
القدير)ا/٨٨(.وفيض ( ١٧٥حزم)٩; لابن الحك وانثلر: ( ١٣٢٧



غيرفذاك فريته ل أو إنائه ق حازه من فأما شارب* أول الميل *ابن هريرة• أبو ونال 
ييعهاأراد ثم مالكه، إق حازها إذا المباحان سائر بمنزلة وهو الحديث،، ق الذكور 

حهليؤ،من حزمة فيأحذ حبلا أحدكم ؛ايأحذ المي قال وقد والملح، والكلأ كالحفر 
البخاري.رواه أومغ* أعطي الناس، يسأل أن حيرله بماوجهه؛ فيكفااقلع فبيع 

بدر،يوم مغنم ق ه اقلع رسول مع شارما *أصست، قالا عل عن الصحيحين وق 
أريال.وأنا الأنصار، من رجل باب عنل• يوما فأنحتهما آحر، شاريا قؤ اه، رسول وأعطاف 

يعدالخباح والحطب الكلأ ق فهذا الحديث® وذكر — لأبثعه إذحرا عليهما أحمل أن 
؛الضرورة،النهيرمحل هذا وليس الباحايتإ. وسائر ملث، الوكذللث، ؤإحرازه، أخذه 

يمكنلا هذه فإن الناس، يئن المشتركة الكبار الأنيار مياه بح أيصا النهير محل ولا 
إذالار الأ٠xمن الخممعة المياه أحدهاI صورت النهير محل، ؤإنما عليها• والحجر منعها 

إلاأحد من -jI أحقر أحد وليس الناس، بينر مشتركة فهي، مباحة، أرض 3، اجتمت 
ومانعهمنعه، ولا ييعه يحل لا النؤع فهن'ا اهلع• ثاء إن سيأق كما أرصه، لقرب بالقا"يم 

يداه.تعمل لر ما قفل إذ فضله؛ ومغ اهلين لوعيل• توجب معاصم، 
اوكألئ،لأءلٍلأ ينثا قأيمبمم آش بعهد إنمِفصئالن ؤ تعادت ،قال 

[.٧٧ىر\0\ ]TJ يزهفييزه ولا نومألقئنمة إي يغْلث ولا ؛؛آئه J،==^4ولأ الآخزة 
يزميأًءفلنهزأس ولا ؤ والهدئر: البيتان س انتع أنزل ما يكتمون الذين حؤر j، وقال 

إذأصلا؛ فائدة يكالخهم لا يانه أءا.ائه تخصيمى نر يكن، ول؛ [، ١٧٤ه ألقتنمة 
ذك،ونحو ويثاربيم يواكلهم يقال؛ أن مثل والعهللة الفرعونية عند لعباده تكليمه 

ذللتهوأن الجنة، أهل عل، يلم أنه سبحانه اقلع أحير وقد يقولون. عما اقلع تعال 

(٦٤، ٥١القارتم،)ا</ عمدة وانظر: ١( •  ٤٢)رقم وملم ٢( • ٧٤، ١٤٧١الخارتمر)رغم أحرجه )١( 

١(٠ ٩٧٩ومنم)رنم ( ٢٣٧٥الخاري)رنم أحرجه )٢( 
الأرواح.حادى ٢٤٧)٣(



الممسيرعلن المنتر الصوء ،ءتت=ت 
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حدثق الأية، لهدم ه الني نمير وتقدم رحيم• رب من ثول وهو حقيقة اللام 
أهليا عليكم ملام ا؛ ويقووت فوقهم، من عليهم يشرف وأنه الروية، ي جابر 

الأمورهد0 تنكر والمعهللة والعلو، والتكليم الرنية إثبات هن*ا ول عيايا، فيرونه 
بما.اكلأثة،وتكفرالقاتل 

ذلكل أحد يقن لا ٠٠ق الني وقول، الجنة موق ل هريرة أي حديث، وتقدم 
وكدا؛؛كذا فعلت يوم أتذكر فلأن يا فيةولت محاصرة، ^؛ ٥١حاصره إلا المجلس 
الحاديث،.

القيا٠ةا١يوم ريه سيكلمه من إلا منكم راما حاتم! بن عدى حديث وتقدم 
أكرمكرأل؛ للعبد• وتعالن تيارك الرب اايقول، وفيه• الرؤية ل هريرة أي وحديثا 

الحديث،. ٠١وأسودك 
ولاترجان وبينه بينه وليس ربه، به سيخلو إلا أحد من منعكم راما يريدة! وحديث، 

،الحديث.حجاب«ل 
مرارا.الجنة لأهل فيه ومخاطته المزيد! يوم ل أنس وحديثإ 

والبخاري غال التلكليم. ذكر أكثرها ي تجد الرؤية أحاديث، فتأمل وبالجملة 
أحاديث.عدة فيه وساق الجنةا< أهل ْع وتعاق بارك الرب كلام ررياب صحيجه؛ 

إنكارذللث، فإنكار له»ا؛ وتكليمه وتعاق تبارك وجهه رؤية الجنة أهل نعيه؛ فأفضل 
واهوالمستعان.به، إلا لأهله ءلايت>ا ما الن.ي وأقفله، نعيمها وأعك الجنة لروح 

ويانهالحدث ومشكل ٢( ٢ ١ )U/ الأحوذى تحفة وانظر؛ وصعقه، ( ٢ ه ٤ ٩ )رنم الترمل•ي أحرجه )١( 

(٤٣•; ١٣)٤( • ٤ ا/ )١ اص نح وانظر: ١( •  ١٦)رنم وسلم ( ٧٤٤٣)رنم البخاري جه أخر )٢( 
(. ١٣٣)Y،5/القارى وعمدة 

٤(. ٦٤٢رنم ٤  ١٩٩/ صحيحه)• j حان (وابن ٢٩٦٨سلم)رنم أخرجه )٣( 
(.YYثكلسثويانه)»_؛Y(وانظر: • ١ رنةاه)رقم )؛(أحرجه 



حاصتقيم هذا ٢، رع1عر وهمج النجاة، سيل عق ومعلم رباف، ذعالم ثلاثة•' الناس 
أولا.والعمل العلم من كماله حصل قد يكون أن إما العبد فإن وهوالواقع، للناس 

الكمال،ذللت، طالب ق متحركة ه نفتكون أن إما والثاف الرباف، العالم فالأول؛ 
الرعاع،الهمج هو والثالث، الجاة، سبيل عك هوالتعلم فالثاف أولا. إدراكه ق ساعية 

المحروم.هو والثالث،، الهلال_إ، هو والثال، الواصل، هو فالأول؛ 
أي•التربية من أحده العلم، هو )،، ٥١رصي عباس ابن قال الرباف؛ والعال؛ 

الفقيههو بن-مترت ممل- وتال أبوه، الطفل يرمح، كما به، ؤيربيهم بالعلم لماما اص 
الحكيم.العليم 

وتعاق،تبارك الرب، بعلم تخصينا أرادوا إذا الرباف ل ونوئا ألما زادوا سمويه• قال 
إقنب، لما العالم هدا إن اس؛ رحمه ميثويه فول وٌعتى • ولحنال ثعراق قالوا كما 
علما.علم من سائر دون إليه نبإ له؛ وتخصص رسوله به الل-ى؛عثا تعال الربا علم 

يعلمالتخصيص معنن عك الري، إق منسوبا قوله عك فالرباف الواحدي؛ قال 
وتعاق.تبارك الري، وصفاُت، الشريعة يعلم أى• الريح 

ؤيصلحهم،يعلمهم أي؛ به، الماس محيريف العلم يريح الذي الربان( المرد؛ وقال 
علمه،يربي المربية إق منسوب فهو يربيه أي: ربا، يرب رب س فالريان(؛ قوله وعك 

كمابه الماس ؤيربي ماله، المال صاحبا يربي كما إياه وتعاهده عليه بقيامه ويتم ليكمل 
ا.أولياؤهمر الأطفال يربي 

)؛(هماا.فاح-بما.
تاييخيق والخف، ٨( • ١/ ر الحلة ذ أبونعم أ-؛مجءا نياد ين لكمل  ٠٣١٧٠أبي بن عل وصية هن•،  ٢٢ل

الصنوةصفة وانظرت ( Yoo-YoTر*ه/دمشق مديتة تارخ ل عساكر وابن ( ٩٣٧ "/ آ) 
 ١( / ٩ Y )قتسة لأبن الحديث وغرب ٣ ( Y / ٠ ٨ )وحسيناحاليأحونا متقلة رسالة احرحهاق وقد ١

بالرياض.المعراج دار منشورات من وص ، ٨٥١حفظه صالح أبو 
اظرثلمنالمب)ا/يمة(.)٣( 

اكاري)'آ/م؛<.وعمدة )؛(اظر^ضراسرى)م/يآمجحأم( 





منوالهمج رعأع، همج بل متعلم، ولا عالم فلا المعرض المحروم ت الثالث الشم 
كالبعوضصغير ذباب وهو همجة، حع الهمج من وأصله وجهلتهم، حمقاوهم الناس 
أيقاوالهمج يه، الناس همج فشه وأعينها، والدواب الغنم وجوم عق يمهل 

قالالراجز;٢١مصلرر
،أو عت—ودا تأكل نجع ؤإن الهمج ن ما جارتنهلكت د ئ

مثلهامج همج وقولهم• المعيشة، أمر ق التدبير سوء ومعناهت مصدر، هنا والهمج 
رل حم يعتد لا الذين الحض الناس من والرعاع لأيل، لل 

أوهدى إك دعاهم سواء تبعوه ودعاهم؛ -؛م صاح س ت أي ناعق، كل اساع وقوله• 
مستجيبونفهم باطل، أم هو أحق إليه يدعون باليي لهم علم لا فإمم صلأل، إق 

اهفعند الأقلون عددا الأكثرون فإتبمم الأديان، عك الخلق أصر س وهؤلاء لدعوته، 
الدين،أولو لها يعتز فإنما صرامها، ويشبا توقد تبمم فتنة، كل حمحلب وهم قدرا، 

:بماينعق التي، لهم؛الأنعام تشيها ناعما داعيهم وس الرعاع، الهمج ؤيتولاها 
ذه_،.أين معه فتيم، الراعي، 

وجاءهمخى آلرنول أن وقيئوا إيمهم بمد ًفمردأ مونا آس يهدى ن حمؤ 
آئدلنته عليهم أن جراوهم اولمك . آثبمن آلموز يهدى لا وآس آلست،ج 

يفلزونهإز ولا أنعداُن، لا'•ممقماعتهم قطا :ج؛; أجمعثن والناس ثنيكة 
ه.رحم،ث؛وم؛ غفور أس قإن صلحوأ وا ذ'للئ، بمد س ثابوأ آلد.بن إلا إيئ( 

٢(.٩ ١ الصحاح)ص وْخار ( ٣٩٢الرب)آ/ ان يانظر: )١( 
)ّآ/يآ"ا(( ٣٦٠)ا/ الحديث غريب ق الخطابي وذكرْ المحارنى، محرز لأبي التت هذا يتب )٢( 

الأصل:ل جاء (، ٢٣٩٣، ١ ١ )آ/ اللمان ي منظور وابن ( ١٦٥)ا/ الحديث رب ل ملام وابن 
منيكون ما أصعق وهو وقيل: الحمل، والبذج• بذج* السابقة: المصادر كل ق بينما بذج• بدل: ثلج 

المعز.أولاد من العتود بمنزلة الضان أولاد من والبدج بدحان. والجمع الحملان، 
والنهايةو>باسثوالأر)ه/آيآ(.( ٣٩٣اللسان)آآ/انظر:)٣( 





اللهعبد فإن استابة، غير من ردته تغلغلت الذي المرتد قتل جواز الفةهت من وفيها 
ثمه، اقو(،ا لرسول الوحي يكب وكان وهاجر، أسلم فد كان محرح أبي بن سعد ابن 

لمايعه،ه، الله رسول عفان بن عثمان به أتن الفتح، يوم كان فلما بمكة، ولحق ارتد 
فيضربيعضكم إليه ليقوم عنه؛ أمكتج ررإنإ وقال• بايعه، ثم ؤلويلأ، عنه الث، فأم

لهتكون أن لني يبي ُرْا فقال• الله؟ رسول يا إئ أومأت< هلا رجل! له فقال عنقه١١ 
الوحي،وكتابته وهجرته إيمانه بعد بردته كفره تغلغل قد كان فهل-ا ، الأعين" حاسة 

قتله،يريد ه الله رسول وكان ؤيعيبه، الإسلام عق يطعن بالمشركين ولحق ارتد ثم 
منحياء بقتله ه الّم، يأُّر ~ر الرصاعة من أخاه وكان — عفان بن عثمان يه جاء فلما 

قتلهعق يقدموا أن الله رسول فهابوا فيقتله، أصحابه بعمى ليقوم يبايعه ولر عثمان، 
سبحانههف ا يريد لما المابق القدر وساعد عثمان، من اه، رسول واستحيا إذنه، بغير 

ؤاينف؛قولهت استثنن ممن وكان فبايعه، الفتوح من ذللث، بحد منه نلهر مما اينف يعبد 
ألشّتأءهم وج؛ حى الرسول ان وفهدوأ إيمنكم تعد ءكمثوأ دوما أس ك؛انياوى 

آشثننه عمم أن جزآوهم اولثبم، ؛ث؛: ثكؤ>ثلئألمإن نهدى لأ ؤأس 
آليينإلا زة; »بوطنوو ينا حنلدين :ج: وآلغا،يأحنعإن 

غفوررحيمزهرآلعمران:ذ'لكواصلحوأقإنآس منتعد ئابوأ 
يخالف—،لا ه الّك، أن أمح،■ الأءينٌ حاسة له تكون أن لض يبُي ُُْا ه' وقوله 

ويعلنهبه يصرح يل يه، يوم لر وأمره ، ٧٥١حكم نقن. ؤإذا علانيته، سره ولا ياؤلته، ظاهره 
واه،أعلم.ؤيغلهره، 

رنم iv/rوالحاكم)( ١١٥١رنم ، ٣٥•والزار)■Y/ ( ٤٣٠٩، ٦٦٨٣)رقم داود أبو أحرجه :١( 
(:١٣•  fyالتلخيص)ق حجر ابن الحانفل ونال يخرجاه، وم سالم شرثل عق صحيح ونال: 'مأ( آ• 

بعضهابعصا._Up أحرى هلرق وله ٩(: / ا اكعر١ ل وقال صالح.. اضتاده 
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هله. ض صني كم إن قآئلوهآ بآلتوزني قأتوأ محل ؤ تعا,لت قال ثم ذلك. يعلمون وهم 
تحريمفيها تجدون أم عليكم؟ التوراة حرمته ما ه نفعل حرم إسرائيل أن قيها تجدون 

وحده،هدا حرم إنما كان ؤإذا خاصة، وألباما الإبل لحوم وهي بالتحريم؟ حمه ما 
قوافتراؤكم كديكم ؤلهر منه؛ كيرا التوراة حرمت وقل> ولبنيه، له حلألأ سواه ما وكان 
نسخها.ق تعاق اممه عك والحجر الشرائع، نسخ إنكار 

أوقوهذا وردوه. وما المقرين، أكثر حوله حام الذي الشريف، الموضع هل.ا فتأمل 
الناكح،من كثيرة أشياء حرمت، التوراة بان ت عليهم الكلام أهل من كثير احتجاج من 

المناحنرةهده فإن الأصلية، البراءة لحكم نخ وذللئ، والأقوال. والأفعال، والذبائح، 
شانهذا إذ والإيجاب؛ بالتحريم الأصلية، البراءة رغ ينكروا لر القوم فإن حدا، ضعيفة 

كانما تحليل أو حراما، فيجاءاله تعال؛ اس أباحه ما تحريم أنكروا ؤإنما الشرائع، كل 
الملل.أهل من أحد ينكره فلم والاستصحاب؛ البراءة رفع وأما مباحا. فيجعله حرمه؛ 
الفهم لا؟ أم شريعة التوراة قبل كان أنه تقرون هل الغفبيةت الأمة لهن.ه يقال ثم 

شريعة.التوراة قبل يكون أن ينكرون 
لا؟أم التقدمة الشراع تللث، أحكام من شيئا التوراة رفعن، فهل لهم• فيقال 

ؤإنوالبهت،، بالكزب جاهروا فقد الشراع، ، iLLiأحكام من شيئا يرقع لر قالوات فإن 
قطعا.بالنسخ أقروا فقد التقدمة؛ الشرائع بعض رفعن، قد قالوات 

الهي؛؟مؤمن عليه كان ما عك اليوم أنتم هل الغفبية! للأمة فيقال وأيمان 
أوحضر^^١، وش أو متت، عظم ص من أن التوراة ق أليس قلنا؛ نعم، قالوات فإن 

كانالتي البقرة برماد إلا منها له مخرج لا بحال النجاسة من يصير فإنه موته، عند ميتتا 
ذللئج.إكار يمكنهم فلا الهارونأيحرقها؟ الإمام 

فهلأنتماليومءكذللأ،؟فيقاللهم: 
عليه.نقدر لا قالواI فإن 

للصلاة،يملح ٠لاما واليت، والقبر العظم ص من أن جعلتم J؛؛ ^٢! فيقال 





برمحول.ليس وملم، وآله عاليه تعاق اممه صك ومحمد، 
يخلوالمحرم.لا أيقاث الغضثية للأمة ؤيقال 

لأزمنة.ا من زمان ق إباحته تمغ بحسث، وذاته؛ لعينه تحريمه يكون أن إما 
دونومكان زمان، دون زمان ق المنية من تضمنه لما تحريمه يكون أن ؤإما 
حال.دون وحال مكان، 

زمانكل ق الأنبياء حمح عك محرما التوراة؛ حرمته ما يكون أن لزم الأول، لكن فإن 
السلام.عليهم الأنبياء، حاتم إق نوح عهد من ومكان، 
باختلافيختلفان ؤإنما للمصالح، تابعان والإباحة التحريم أن ثبت الثاق، لكن ؤإن 
دونومت، وق ملة، دون ملة ق حراما الواحد الشيء فيكون والحال، والمكان الزمان 
الشراع،من بالاصطرار معلوم وهدا حال، دون حال وق مكان، دون مكان وق وفت،، 

ذلل؛،.غير الحاكمين أحكم بحكمة يليق ولا 
ومائرونوح إبراهيم عق حراما لكان لحيته؛ كان لو بت، التحريم أن ترى ألا 

لعينهحراما لوكان وغيرها، والمناكح ال٠هلاءم من التوراة حرمته ما وكدللث، النبيين؟ 
شريعة.كل وق نبي كل عك تحريمه لوحب وذاته؛ 

عبادهؤيبتل يريد، ما ليحكم يشاء، ما يقحل بل عليه، حجر لا تعاق الرب لكن ؤإذا 
منبأمر أمة يأمر أن ويمنعه عليه يحيل الذي فما عليه، يحكم ولا ؤيحكم يشاء، بما 

أحرى؟لأمة ويبيحه أمة عك محرما أويحرم عنه، أحرى أمة ينهن ثم الشريعة، أوامر 
مختلفين،وقتين ق الواحدة الشريحة ق ذللئ، يفعل أن سبحانه يمنعه شيء أي بل 
ئارتءمحقرن٣آاوئضسها ءاية من شسح ما ء ؤ بقولهI ق ذللثح بين وقد المصلحة؟ ؛م، 
منلئ،آلشم1وبلهُ آئد ايحن ثعلم ١^ مدير كل عق آثد أن يعلم الم اومظهآ 

ا-7•؛[."لأزض4]امة:1-وا
أنيمنحه لا وحلقه؛ ممالكته ق وتصرفه وملكه قدرته عموم أن سبحانه فاحبر 

يشاء،ما الكونية القدرية أحكامه من يمحو أنه كما يشاء، ما ويئبتإ يشاء، ما ينخ 
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يشاء.ما منها وثبت يشاء، ما منها ينخ الأمرية، الدينية أحكامه فهكذا وشت، 
واله.ىبالبينات حاء الذي الرسول يعارض أن الفللم؛ وأظلم الكفر أكفر ضن 

أوقبله، من عق محرما كان ما اباحة أتن يكونه رمحالته وتجحد نبوته، وتيسر 
يشاء.من ويهدى يشاء من يفل التوفيق، وباه لهم، مباحا كان ما بعض تحريم 

منيشاء ما ينخ أن تعاق اه عك تحجر الغضثية الأمة هذه أن العجب ومن 
لهممحرعه بما وتملكوا عليه، هم ما أكثر ق .ؤ؛ مومحن شريعة تركوا وقل. شرائعه، 
وعلماؤهم.أحبارهم 
عفليمببوق اصرب رراللهم هكذات ترحمته ما صلاتيم ق يقولون أمم ذللئ،• فن 

قومشتات جاْعر يا سبحانك ^_L؛،، إق الأرض أقطار أربحة من حميتا واقثفنا لفيفنا 
إسرائلءا•

وابنكالابتلاء ومسثاتنا كالأولين، حكامنا أريي. هكن.ات ترحمته ما يوم كؤر ويقولون 
يورشليمااّبانر يا سبحانك بابتنانها، وأعزنا أيامنا، ق قدسك قرية أورشليم 
يقولالر - اللام عليهما - وهارون موّن بأن علمهم معر صلامم، ق قولهم فهذا 

دولتهم.زوال بعد لمقوها فصول ولكنها ذلك؛ من شيئا 
التيكدكا وصوم أحما، وصوم الةا.س، بيت إحراق كصوم ت صيامهم وكنلألك 

ليسهامان، صلب صوم وكذللث، نون، بن يوشع ولا مومحن، يصمها ل؛ فرصا جعلوها 
أنممر هذا ءنل،هم؟ وضحها اقتفبمت لأسباب وضعوها ؤإنما التوراة ق ذللث، من شيء 

منهتنقصوا ولا شيئا، به موصيكم أنا الذي الأمر عك تزبدوا لا رر ت ترحمته ما لتوراة اق 
شيئا«ه

أنقاما ؤإلغاتها. تعطيلها عك مجمعون هم حدا، كثيرة أوامر التوراة تضمنن، وقد 
أواسي، مؤمن عن صحح بنقل أو التوراة، من أحرى بنصوص منسوحةت كون 

النسخ.إكار ق شبهتهم ؛هللت، فقل. الثلأاث،ت التقادير وعك علمائهم، باجتهاد 
؛مح-بجءة-



;سإسوإِو^أ_
ءايمتاسششفيه إيؤج شامين وهدى تنازك ببكث للذي لقاّي ■ن~حلإ'3يأ اولط إن ُؤ 
سيلاإلجه ححآنيتسآسْلاع علآل-اي وئد ءاث وسدحلثركان إتر'هيمو مقام 

4•عزآسبأن؛؛ه: عى وسكمردإنآش' 
حج[ ٩٧عمران: ]آل ب سبيلا إليه سآاسْلاع أتت حج آلغام عل وش ؛ؤ تتعاق قوله 

قوله؛ق يكون أن المعإأن يقتضه والذي قبله. ايجروص \حد ل وحبره مبتدأ، الثبت 
هوش ؤ ت قوله ق يكون أن ؤيجوز ررعك®• بمضي والوجوب وجوب لأنه لآلئاّيه ء4 

الفائدةمحهل الخبر أن التقدير هدا ويرجح والاستحقاق. الوجوب، يتضمن لأته 
؟<.وش ؤ يكون أن الأحق وكان التاحير، نية ق الباب هدا ق يمه وتقل. وموضعها، 

بابق استعمالأ أكثر الناس(ا عك البيت ارحج قوله• يقال بان الأول الوجه ويرجح 
ففيهل.ا وعك فتأمله. هف واجّت، حق أي! هثا<ا البيت حج ١٠يقالت أن من الوجوب 

فائدتان.بخبر وليس الأول المجرور تقديم 
الوجوب.ذكر من بالتها.يم أحق فكان؛ للحج للموجب، اسم أنه إحل.اهما! 

الوقاعتب، وح.مرتثة أمور ثلاثة الأية فتضمنت، 
بن.كره.فبدئ الفرض لهدا الموجب، هات أحل. 

الناس.وهم عليه وهوالمفترض؛ الواجب، مودى والثاف. 
وهوالحج.وأداء وجوبا وببمم إيجابا، به المتعلق والحق النسبة والثالث،؛ 
وجب،سبحانه؛ اسما قني كان حيح، من؛ المجرور الإسلام أن الظنيةث والفاى.ة 

إذتضسعه، من، وتخويئا أوجه، الذي الواجب، هل.ا لحرمة تعظيما بتقديمهI الاهتمام 
غيره.أوجه ما بمثابة سبحانه اهف أوجه ما ليسرإ 

كانهالمصدر فاعل بأنيا القول؛ الناس؛ من؛ ط\وةة استهوى وقد ^j، سهُهى ُؤ قوله• وأما 
وجوه؛من، يفعف، القول وهلءا سبيلا، إليه امتهلاع من، الثيت، يحج أن قال• 

)ا('اأدائعجآ.



الممسيرعلن المير الصوء 
=ال؛ظ=======^^===^خ

لأنهالكفاية، فرض لأفهم ذكره ما الأية معتز كان ولو عين فرض الحج أن منها؛ 
أنالماس عق وش إق؛ يؤول المعتز لأن غيرهم، ذمم برئتر المتهلمعون حج إذا 

غيرعق واجبا يبق لر الواجب،؛ المستطيعون أدى فإذا مستطيعهم، اليت، يحج 
المتهليحونحج أحد كل عق عين فرض الحج بل كدللث،؛ الأمر وليس المستطيعين، 

يواحدْفلا الواجب، أداء عن بعجزه الختطح غير عذر سعحانه اه ولكن فعدوا، أو 
المستطيعينحج وليس ه، نفعن الفرض أسقعل حج فإذا بادانه، يهنالبه ولا به 

إيضاح!زيادة أرديتر ؤإن العاجزين، عن للفرض بمقهل 
للجهاد،المستطيعة الطائفة متهم يجاهد أن الماحية هده أهل عك واجبا دالت،ث فإذا 

غيرهم.عن الوجوب، تعلق فقمغ الهلاJفة؛ تللث، جاهدت، فإذا 
الوجوب،كان الختطع؛ متهم يجاهد أن كلهم الماس عك واجب، هلت،؛ ؤإذا 
يقال؛أن دون الوجه هدا عك الأية نظم ففي بعجزه، العاجز وعير بالجمح، متعلما 
فتأملها.المديحة المكتة هال.ه المستطيعين؛ عك المن، حج وه 

الفحول،إق إضافته من أول وجد؛ إذا الفاعل إل ر المن. إضافة أن الثان؛ الوجه 
لأصيف—ؤالفاعل؛ هو ه من ؤ كان فلو متقول، بدليل إلا الأصل هدا عن يعدل ولا 

يحجثتيبايج؛ عك وحماله استهلاع، من حج الماس عك وهللا يقال؛ وكان إليه الما٠ر 
بالمفعولإليه المضاف وفاعله المهدر بين به يفصل مما عمرو، زيدا ضرب، 

بفتح- عامر؛)قر ابن قراءة وهي الرجوح، اسكور عك حمل والظرف؛ 
إليه.يمار فلا [  ١٣٧شزكاوهم( — اكال 

إليعود صمير الكلام ق يكون أن وجب كل؛ من بعض بدل )_( أن نبتت، ؤإذا 
يحن،لا الكلام أكثر ق الضمير هال.ا وحيف متهم، امتظع من قيل؛ كأنه الناس 

أمور؛ههتا وحسنه 
به.فارتملتح منه المبدل كالأمم يعقل من عك هواقعة من ؤ أن منها؛ 

لقبحأعم؛ الصالة كانحإ ولو الأول، الأمم س أحص هو بما موصولة أنما ومنها؛ 



تريدالسوق، إق ذهب من أخوتك رأيت ت قلت إذا ذلك ومثال، العائد. الضمير حيف 
الأخوة.من أعم الرق إق الذاهب لأن قبيحا، لكان منهم، ذهب من 

لكانالضمير تذكر ولر منها، تريد وحمل، حن ما الثياب البس ءلت<ت لو وكل،لكا 
أنالكل من البعض  Jjbوباب الثياب، من أعم حن ما لفظ لأن الجواز؛ ل أبعد 

إليعود بضمير أوقيدته صمير إق وأصمته أعم كان فإذا منه، المبدل من أخص يكون 
الخصوص.وبقي العموم ارتفع الأول؛ 

بالصاةالكلام محلول تقدم؛ ما مع أيصا الأية هذْ ق الضمير ■حذق حن ومما 
وجهين؛محتمل i إلنب ؤ قوله؛ من المجرور وأما والوصول، 

ناخرلو لأته عاليها؛ ندم نكرة تعت، كأنه سبيل من حال محوصع ق يكون أن ت أحدهما 
بسبيل.متعلما يكون أن والثاف• بيل، لالتمتح موصع ق لكان 

الفعل؟معنن فيه وليس به، يتعلق كيف قيل: فإن 
كانونحوهما وزاد، قوت، من المت،: إق الوصل عن عبارة ههنا كان بيل القيل. 

به،المجرور تعلق نملح الهلريق، هو الن.ي المثيل به يقصد ولر الفعل، رائحة فيه 
لأنهالتاخير؛ موصعه كان ؤإن المجرور تقديم اللفذإيم؛ ؤإعجاز النفلم حن واقتضن 

همما كلامهم ق يقدمون وهم الاعتناء، به المقصود هو والبيت، البيت،، عق يعود صمير 
الجارمتحلق ق الصواب بل حدا. بعيد وهو المهيل تعبير هذا أعني،، وبثيانه أهم ته 

منالمفهوم الوجوب وهو سواه، بالأية ولا هذين من أحسن آخر وجه والمجرور؛ 
أوميل بالتعليقه وأما واحجج، حق فهو الحج، الناس عك يجبإ أي: ه •ءلآلئاّي ؤ قوله: 
يقول!كما وطا الأية، من بالبال يخهلر يكاد ولا فتأمله. البعد غاية فقي منها؛ حالأ جعله 

والزكاة.الصلاة عاليالئ، وهنة المج عليالثخ هلاز< 
يل.كره؛لفظويحرمه؛ يوجبه ما ذكر إذا سبحانه أنه وأسرارها: الأية فوائد ومن 

نحو>ؤكتنافكلموالتحريم والكتابة الإيجاب يلفظ أو الأكثر، وهو والنهي الأمر 
زمما اثن ثعالوأ هل ٠ ؤ لالماتلّة:'آ[، ه أنميته عاوكم حزمت، ؤ [، ١  ٨٣ه آلصنام 



الممسيرض الئيث الخزء ا؟==م 
تاك[^=—^=——ض

[.١٥١ريكلمه]الأسام: 
تأوجه عشرة من الوجوب اكد عق الدال النظم -يدا أتن الحج ول 

 Iمنذكر ثم والاختصاص. الاستحقاق لأم عليه وأدخل تعاق اسمه قدم أنه أحدها
الاستطاعة،أهل منه أيدل ثم عق• حرف عليها الداخااة العموم يميغة عليهم أوجبه 

منردس،. دسبل أي عك الم^ يجب بأنه إيدانا رمحل؛ السياى ل سل الكر نم 
التهديدبأعظم ذك أنع ثم سبيلأ• من يما بحصول الوجوب فعلق مال، أو قوت 

وأكدالشأن عفلم ثم وتركه. الواجب، هن.ا التزام بعدم وسكمزه ؤ أي؛ فقال؛ بالكفر، 
حجإق به حاجة ولا الحميد، الخير هو تعال واس عنه، بامتغنائه بإخبارْ الوعيد 
ؤإعراصهعليه، وسخمله له، بمقته الإعلام؛ من هنا عنه استغنائه ذكر ق ؤإنما أحد، 

عموما،العالمين اسم يذكر ذللئ، أكد ثم وأياإغهب التهديد أعفلم هومن ما عنه؛ بوجهه 
التامالكامل الخنن فله كلهم؛ العالين عن غثا كان إذا لأنه عنه؛ غني اه فان يقل؛ ول؛ 
الذيحقه لتارك مقته عفلم عك أدل وكان اعتبار. بكل أحد كل عن وجه كل من 

أوجهعشرة فهذه التوكيد. عقر اللءالة ه إن ؤ بأداة المعنئ ^ا أكل. ثم عليه. أوجبه 
العفليم.الفرض هذا تأكد تقتضي 

عمومإق بإسناده مرة مرتين؛ الإسناد لذ.كر المقتضي الأية ل البدل سر وتأمل 
المعنن،تقوية البدل؛ فوائد من وط؛ المتهليعين. خصوص إق باسنائه ومرة الناس، 

منالأية؛ ؤ، ما تأمل ثم ؤإعادته٠ العامل تكرار نية ق كان ولهذا الإسناد، بتكرار وتأكيده 
3،الكلام إيراد ذك تضمن وكيف، الإحمال، بعد والتفصيل الإ-ءام، بحد الإيضاح 
بذكرالإيجاب هذا افتتح كيف تأمل ثم لشأنه. وتأكيدا به اعتناء وحلتين؛ صورتين 
منهاذلك، يهللب إ ؤإن وحجه، قصده إل النفوس يل.ءو يما شأنه وعثلم البيت،، محاسن 

ءايتسنم،فيه ولع؛انين وهدى منارك يتكه للذي لثامر بستاونيع اول إن ف فقال؛ 
صفات؛بخمس فوصفه [، ^١٩، ٩٦عمران! ]أل، ه ءامغا كان وسدحلهُ إبرهبمْز مقام 

كثرةوالبركة مبارك. أنه الئاق؛ الأرض. ق وضع الخالر بيوت أسبؤر أنه أحدها؛ 



سس===^=^=لجا=
أنفعولا أدوم، ولا حيرا، أكثر ولا منه، أبرك العالم بيوتا ق وليس ودوامه، الخير 

نفىهو كانه حتئ مبالغة؛ ه تفبالممدر ووصفه هدى، أنه الثالث،! للخلائق. 
الخامس!آية. أربعين عك تزيد التي الينات الآياتا من تضمنه ما الرابع■ الهلءى• 

عكالقوس يبعث ما قصده؛ إيجابا دون الصفات بر-له وصفه وق لداحلهلأ الأمن 
الأيهنار.-م وتناءت الديار، ؛الزائرين سهلت، ؤإن حجه، 
الاعتناءعك! يدلك، وهدا التأكيدات، يتلك، المؤكد الوجوب، بصريح ذللث، أتبع ثم 

يوره.من والرفعة لشأنه، والتعفليم بدكره، والتنويه العظيم، البيت، ^١ سبحانه منه 
]الءج:ه }كيهنن وطفزنيى ؤ بقوله! نمه إق إياه إخافته إلا شرفح له يكن لر ولو 
العالينبقلويج أقبلت، التي هي الإضافة وهده وثريا، قفلا الإضافة -بمده لكفن [ ٢٦

ولاإليه يثوبون للمحبين المثابة فهو رؤيته، إق وثوقا له حثا نفوسهم وملثت، إليه، 
الوصالفلا اشتياقا، ؤإليه حثا له ازدادوا زيارة له ازدادوا كلما أبدا، وْلرا منه يقضون 
قل!كما ليهم يالبعاد ولا يفيهم 

داينالطوال د يعل وهه إليمشوقة د يعنفس واله يأطوف 
هسيعاقن ومسشوق مسن ي بقليا رئمبأطيب، ركن اله منثم وأل

انرْالخفقولاالقاوآ،إلأكثبابة اأزدادإلأصمواه ق

٠.زر متلمون إقُ مموُن ولا ءاعنوأآئةوأآسحو؛ماتهث نا:أاآلذين ي۶ 
ونستغفره،تعينه وننحمده ه، ررالخمد الخاحة! حهلبة علمهم أنه ه عنه ئبت، 

له،مضل فلا اممه -بد من - أء،الااا وسيئات  ١٠لف3ان! وق - نا« أنفشرور من باه ونعوذ 
تم، ١١ورسوله عبده محمدا أن وأشهد اه، إلا إله لا أن وأشهد له، هادي فلا يضلل ومن 
ؤاذتمj^" مموتن ولا دماته-ء حى آس اثقوأ ءامتوأ آلذين ئنايا ؤ الثلأدث،! الآيات يقرأ 

الماد-دآ.)؛(•\،زاد 





محوآسولو^|_
واجب،فاساعهم مهتدون، فهم ؛؛ ١٧٥يامعتصمون عليهم اه رصوان المحاية فتقول(؛ 

وحوم!من فتقريرها الأوق المقدمة أما 
هؤنعغزآلثحبمم آلمول ليعم هومولكم ؤأعثصموأإممي ؤ تعاق; نوله ؛ Laأحد

أتمعل يدل، وهدا تصرة، أتم إياهم ونصره لهم، اههتعاق توق كما ومعلوم [، ٧٨]الحج:
المهديواتأاع بلاثالث(، لهم الرب بنهاية مهدئون فهم اعتصام، أنم به اعتصموا 

وفهلرة.وعقلا شرعا واجب 

اعداءثمم زد عو5لم ذعمن(أش وآذكروأ ثمرئوأج ولا بجم(آئي آعتمبمموأ وؤ 
مياحمنمسألأاوداصحمم شما عق وتحم إحوئا ياصنخم دأوب؟كلم ءاوم،تةن 

^سبيالهمحيئلأرثقئ؛4•
ؤإسلأموعياذ، ولجإ وتمويفس واستعانة توكل اعتصام نوعان! به الاعتصام 

آراءدون تحكيمه وهو بوحيه، اعتصام والثاق؛ سبحانه. له والاستسلام إليه، النفس 
يكنل! فن ومواجيدهم، وكثوفاتم وألوانهم ومعقولامم، ومقاييسهم، الرحال( 
عالناوبحيله، به الاعتصام ل كله فالدين الاعتصام، هدا من منل فهو كدلالن( 

القيامة.يوم إل ذللث( عل واستمرارا ومتابعة واستعانة، ؤإحلاصا وعملا، 
واعتصمواؤ تعال؛ ، ٧٥١قال( ، ٥٧٥١بحبل واعتصام باش؛، اعتصؤام نوعان؛ الاعتصام 

ؤنعمميعمآلمول مولنمحّ هو باش وآعتصموأ ؤ وقال(؛ يمريوأه. ولا جميعا ■■محتلآش 
[.٧٨آشبمإرب<لالخج: 

المحذورمن ؤيمنعالث( يعصملث(، يما وهوالتمسك( العصمة، من افتعال، ت والاعتصام 
العواصم،القلاع؛ سميت( ومنه الاحتماء، والاعتمبمام؛ الحمية، فالعممة؛ (. والخوف

)ا("اأ؛"ا.دارجج"؛.
مدارجج_؛. ٤٦٠)٢( 



المممرعلن المنير الئوء 

وحمايتها.لمنعها 

نجاةولا بحباله، والاعتصام ، u(J^Ijالاعتصام عق والأحرؤية! الدنيوية العادة ومدار 
العصمتن.مياتن تمد لن إلا 

فإنالهلكة، من يعمم به؛ والاعتصام الضلالة، من يعهم فإنه بحبله؛ الاعتصام قاما 
والسلامةالهلريق، هداية إق ت محتاج فهو مقصده، نحو حلريق عك كالسائر ، ٧٥١إق السائر 

منبعصمته كفيل فالدليل؛ له، الأمرين هذين حصول، بعد إلا مقصده إل يصل فلا فيها؛ 
منالسلامة له تحصل نيا والسلاح؛ والقوة والعدة الهلريق، إق يهديه وأن الضلالة، 

ؤآفاتيا.الطريق قْلاع 
لهيوجب باهلع؛ والاعتصام الدليل، واتثيع الهداية له يوحّ_ا اثيق؛ بحبل فالاعتصام 

عباراتاحتالفت، ولهدا طريقه؛ ق -يا يستلئم الي والمائة والسلاح، والاا.ة القوة 
المعتن.هذأا إل كلهم إمارتهم يحد اتله، بحبل الاعتصام ق اللف 

•اهاهاا بدين راتمكوا ءثاست ابن فقال، 
الذي ٢٥١حبل فإنها بالجماعق، الءايكم وقال،ت * الجماعة،ا هو مسعودت ابن وقال، 

وقال. الفرقةاا ق تحبون مما خير والهناعق الجماعة ق تكرهون ما ؤإن به، أمر 
القرآزار.ررهو التفسير؛ أهل من وكثير والدي قتادة وئال،  ٠٠٥١اا؛عهد وعطاءت مجاهد 
البين،وهوالنور اس، هوحبل القرآن هذا ررإن ه• الّك، عن ه عود مابن قال، 

٠٠تبعه من ونجاة به، تمسالث، من وعممة التاغ، والشفاء 

'آه(وصابيقهم)ه/آ؛آرقامبمه(.ت)رقا
الكسرj واساني ( ٣٧٣٣٧رنم  ٤٧٤)U/ شسة أبي وابن ( ٨٦٦٣رنم )أإلأ0 الحاكم أحرجه )٢( 

وفيهطويل... حديث ق الطراق رواه (؛ ٢٢٢)ه/ المجمع ل الهسمي ونال ( ٨٩٧١رنم ١  ٩٨)آ/
اللتراق؛أمانتيرواه (؛ ٣٢٨)U/آخر موضع ل وقال ممات. رحاله وبقية آعرنه، ولر تجة ين ثابت 
ممات.الطرق إحدى رحال وبنية حلاف وفيه وتق وتد مجالي وفيه 

قالهثمي وتال ه، عود مبن اه ء؛د عق موتوئا ٦( •  ١٧رقم  ٣٧٥رم الرزاق همد أ-محه )٣( 
 /U(؛ ١٦٤المجمع) قكثير ابن ذكره بنما متروك، وعو الهجري إيرامم بن لم موب اتجرال رئاء

(.٣٩٠مرنوقاإكالنيةق)ا/تمره 



الذكروص المتين، اس حيل ٠٠القرآزت ق ه الّكا عن ه طالب أبي بن عل ونال 
الألن،به ولانحلف الأصاء، يه ترخ لا الذي وص المستقيم، الصراط وص الحكيم، 
العالءاءاالمنه يشع ولا الرد، كثرة علن دلا؛٠^، 
والنمارى«.اليهود تفرمت، كما تفرقوا ولا وطاعته، اهه ا١دامر I مقاتل وقال 

هريرةأنح، عن أمحه، عن صالح، أنح، بن سهل م، مالان،ت حديثا من الموطأ وؤا 
لكم!يرضن ثلائا، لكم ويسخط ثلاثا، لكم يرضن اه ااإ0 قال؛ ه اهف رسول ن أه 
ولاهمن تتاصحوا وأن حمنا، اهللأ بحل تعتصموا وأن شيئا، به تشركوا ولا تعبدوه أن 

قلم مرواه ا الؤال،ااأ وكثره العال، وإضاعة وقال، قيل لكم• ويخط أمركم، اممع 
انمعب^.

مراقتاطاعته، عك المحاففلة ص اهع، بحبل ؛؛الاعتصام النازل؛ صاحج، قال 
لمجردلا وأحبها؛ -يا أمر اه أن لأحل بالهلاءة القيام الأمر؛ بمراقثة ؤيريد لأمره؛؛. 
؛رهيالتقوى؛ ق حبس_ا ين طلق قال كما الأمر، امتثال سوى باعثة لعلة أو العادة، 
مننور عل اهن؛ معصية وتترك اللم، ثواب ترجو اللم، من نور عك اللم بطاعة العمل 

اقر(ن(اا.عقاب تخاف اقللأ؛ 

صامررمن كةولهت ه النمٍا كلام ل ءلثه المثار والاحتساب، الإيمان هو وهذا 
والقيام؛قالصيام ا لها،ل غفر واحتسابا إي،ادا القدر ليلة قام ومن واحتسابا، إي،اثا رمضان 

•٣(• ٧• رقم ؛ Yo)1/ب ابي وابن ( ٣٣٣١)رقم والدارس ا"'ا،أ( )رنم اص أخرجه )١( 
اكر.ذي:وقال ( ١٩٣٥رنم  r^\-Tyo/yاكب)j والمهقي ( ٨٣٦رقم ■ vr-w\/T)والزار 

مقال.الحارث وق مجهول ؤإمناله الوجه هذا من إلا تعرفه لا حديث هدا 
الووىشرح وانظر: ( ١٧٩٦رنم  ٩٩•)؛١; الوطأ ق وس ( ١٧١٥)رقم سلم أخرجه )٢( 

(.٥٢٧/٤(ومحازرنlق)٢٢٥٥/١(وتويرالخواس)
(٢٣٤، ٢٢٦/١)القاري سأ وانظر: ( ٧٦•)رقم لم وم( ١٩٠١، ٣٨)رنم الخاري أخرجه )٣( 

.(١٣•/YY)



التفسيرعلن المسر الصوء 

الالأمر، الإيمان يكون أن هو الباعث؛ ؤإحلاص الأمر، مرامة والإيمان، الطامة، هو 
البدمةمن يحمي اه، بحبل فالاعتمام اهله. ثواب رجاء اب؛ والأحقمحواه، شيء 

أعلم.واس العمل، وآفات 
يحميأن ومواله به، والاحتماء به، والأءتناع عليه، فهوالتوكل يه• الاعتصام وأما 

واذمالعبد، عن الدفع هو يه؛ الاعتصام تمرة فإن عته. ؤيدفع ويعممه ؤيمتعه، العبد 
إليه يفضي مسا كل به اعتصم إذا المؤمن عبده عن فتدفع آمنوا، الذين عن يدافع 

والباطن،الظاهر ءدوْ وكيد والشهوات، الشبهات مح؛هت فيدفع منه ؤيحميه العهلم،، 
بهالاعتصام قوة بحسبا انعقادها، بحد الشر أمثاب موجب عته؛ وييسر ه، نفوثر 

عتهؤيدغ بباتبا، ومموجباتبا عته فد؛، العهلم،، أسثاب حقه ق فممقد وتمكنه. 
منه.؛4 ويعيدْ بإرادته، ؤإرادته بقدرْ، فيرم 

عدااث،ؤاولثألئ،نىإ ءممآلتيغنت ١٥٢ما يعد من وآحتلموأ ثمثقوأ ئآكوثوأ لا وؤ 

[،١٥٩]الأنعام؛ ه _؛ ؤ، مهم لسن، شيعا و،دوأ لئيم ميوأ آلذئن إن ؤ .٠.وقالات 
وقالت[، ٤٦]الأنفال: ؤودهن،وءتؤنه يثمشلوأ وثأرءوأ ولا وزمولهُ آس واطينوأ ؤ ونال،ت 

الكتب،،والزبر: [، ٥٣لديلمءرحون4]اوؤمون: >}بون\ كد ثمطمأأمنس4لمزكا دؤ 
هوكما الأحرين، كتب دون إليها ودعوا بها، وءمالوا بها، أ'حذ.وا كتتبا صنفوا فرقة كل أي* 

عباس؛ابن قال [، ١٦•ممران: ]آل ه وجوه ومود سصوحوْ توم ؤ وفال: مواء، واقع ل١ 
.ل والاختلاف، الفرقة أهل وجوه وتود والأتتلافج، نة الأهل وجوم ئيص 

،٢٠٩٥• رق؛  ٧٢٩شرْ)مق حاتم ايي وابن ( ٧٤المة)رنم أمل اممماد j اللألكاتي أخرن )٢( 
'٣(.٩١اهآ(وضراينممر>ا/ اكرالممر)آ/ وانفر؛ ( ٣٩٥١



اثتالختعليهالقرآنU ))اقرءوا ةلوبكم«ر١،وuل: فتخلف تختلفوا ))لا النيM: وقال 
اهقععكرمحول شيء أتي التتانعوالاختلاف وكان اختلفتمفقومو0ا فإذا قلوبكم، 

حتنوجهه j ظهر النصوص؛ فهم ل سيتا احتلاما الصحابة من رأى إذا وكان قو، 
عليهأشد بعده أحد يكن ولر ا أمرتم؟؛ار ))أبمدا ؤيقول• الرمان، حب فيه فقئ كانما 

قالمستقر الاختلاف عن خلافته اليم فمان الصديق وأما فه، عمر من الاختلاف 
منقليل ق يسيرا تنازعا الصحابة فتنانع عمر خلافة وأما الدين، أحكام من واحد حكم 

خلافةكاك فلما هلعن، ولا ذم غير من اجتهاده عل بعصا بعضهم وأقر حدا، الخاتل 
لأمكما واللوم، الكلام بعض فيها الاختلاف صحمت، يسيرة ائل مل اختلفوا عثمان 

قمةمساتل بعض ق وعائشة ياسر بن عمار ولامه وغيرها، الخعة أمر ق عثمان عئ 
صارالجنة ق وجهه اه كرم عل إق الخلافة أفضت، فلما والولاياُت،، الأموال 

عمرقال رسوله؛ به اهه يعث، لما متان، الاختلاف أن والةمودأ الاختلاف؛الميم،. 
اختلاما...أشد يعدكم من كان اختلفتم إن فإنكم تختلفوا، لا ه! 

صحيحمق حان وابن ( ٩٦٤رقم ٥ ٥ أ/ ) ملم صحح عق المتخرج السناو ق نمم أبو أحرجه ، ١١
٢٨٦)ا/ الكثرى ق والماتي ١(  ٥٥٦رقم  ٢٦)م/ صب ق حزبمة وابن ٢( ١ ٦ ١ رثم  ٥٣٤)ه/ 
(٤٩٤٢رقم  ٩٧)م/الكرى ق والمهقي ( ٩٧٦)يقم - UrUوابن ( ٦٦٤)رنم داود وأبو ( ٨٨١ينم 

(.٢٦٥المالحين)ص ياض ل الووتم، وحسنه 
وشرح١( • ١ اص)٩; نح وانظر; ( ٢٦٦٧لم)رقم وم٥( ٠ ٦ ١ ٥، • ٦ • المنادي)رقم أخرجه )٢( 

(.٢١٨/١٦الروي)
رنمالكسر)٦;٧٣ وق ( ٥١٥رنم  ١٦٥/١)الأوط ق والطراز ( ٨٥اجه)رقم ابن أخرجه )٣( 

(:١٥٦/١الجمع)ق الهيض وتال ( ١٩٥وأحد)٢;( ٣١٢١رقم  ٤٢٩/٥مق)وأبو ( ٥٤٤٢
هالا١١(; ٤ / )ا الزجاجة ممباح ل البوصيري وقال أثبارته، ثقات ورجاله الأوسط ل ١لطراني رواء 

ثقات.رجاله صحح إسناد 



=اوً
واومكفتى آش ص أونندهم ولا أمو'لهم ظب ثعى لن كمزوأ آلذيث ؤ!ن 

ييحءكمثل \ووو،[ آلموة هنده ؤر بمفقون ما ملر زرة، حنلدون فينا هز اُنحنبآلأاو 
انهسهأوليمن آس قنمأ وما حنث تهراصايت فتنا 

نْربنونرئتة4•
ماسبحال فشه ومرضاته، طاعته غير ق ماله أنفق لمن تعاق اس نحريه مثل هدا 

يبتعونلا الذكر وحن الثناء وكب والفاخر، الكاره ق أموالهمت من هؤلاء ينققه 
زرعهالذي يالزؤع رسله، واتباع اس سبيل عن به ليصدوا ينفقوه وما انثه، وجه به 

منعليه يمر ما بردها يحرق حدا، البرد شديدة ؤيح قاصابته وحيره نفعه يرجو صاحبه؛ 
وأيبسته.الزيع ذلك، فاهالكت، والثمار، الزيخ 

ابنوقال عباسي. ابن قاله المار، وقيل; الشديد، البرد فقيل؛ الصر؛ ق واحتلف، 
الموت،الصر! وقيل! الأكهارس،. عند لمصريتها صر بأنها النار وصمت، ؤإئما الأنباري! 

محرقشديد برئ فهو متلازمة؛ الملاثة والأقوال هبو-يا. ة ثل. من الرج يصحب، الذي 
سديد.صويت، وفه المار، سحرقه كما ، للحريه بيي

لحرثهمإصابتها سب، أن عك #تنبيه انمهم ■مثمحوكظنموأ اصابت ؤ قوله! وق 
وأيبته،زرعهم أهلكت، حنن الن.كورة الر؛ح عليهم سلهل الذي فهو ظلهم؛ هو 

وأتلفتها.ونفقامم أعمالهم أهالكن، اش الرج م فقللهم 

ماليثب ظنلموث؛3 مإيهم يعيبهم أو ءلئم يتوب أو سآ'لأ*رتيء نلك يس لؤ 
رج:رحير عفور وآس نقاءج من ويعدن، نشاء لمن يغفر آ'لأزصُ ق وما لثمنو'تا آق 

اإزم ئمأحون و،ثكم ؤاJقوأTس مغنمه اصعنما داءئئوأ^لزبوأ لا ءاْذوأ يكاصا 
طثبمكثرس'';ثَ''ا4•واثموأآلثانآتي 

)؛(آ-\/؛أءلأم-بم؛.



تيقنفإذا [ ١٢٨عمران: زآل ه سء الأم ص لك ليس ؤ ليه.ت تعاق اص قال ١)-!
-ذلك بعد - معول له يكن لر كثير؛ ولا قاليل الأمر من له وليس نم، كله الأمر أن المد 

الاختيار.ريه من يه يجري وما الأقدار، بموالح الرصا غير 
العظيم.الضرر من فيه لما حرم؛ ذالجلي وحفي• جل، نوعازت الريا ت فقول 

الجل؛فأما وسيلة، الثاف وتحريم نصدا، الأول فتحريم - الجل إل ذييعت لأنه حرم والخفي 
المال،ق ؤيريده دينه يوحر أن مثل الجاهلية، ل يفعلونه كانوا الذي وهو الميتة، فربا 

إلاذللث، يفعل لا العالم، وق مؤلفة؛ آلائا عنا..0 الماتة تصير حنن المال، ق زاد أخرم وكلمؤا 
يذلهاتكلفج له سذلها بزيادة عليه ؤبمسر مهناليته يؤخر المستحق أن فإذارأى محتاج؛ معدم 

وتعظمصرره، فيشتد وئتط، إق وقت، من ؤيدافع والحس، الطالبة أسر من ليقتل.ي 
نغغير من المحتاج عك المال نيربو موحوده، حميع يستغرق حنن الدين ؤيعلوه مصيمه، 
يالباؤلل،أخيه مال فيأكل لأخيه، منه يحصل نفع غير من المرابي مال ؤيزيد له، يحصل 

أنخالقه؛ إل ؤإحانه وحكمته الراحمين أرحم رحمة ممن الضرر، غاية عك أخوه ؤيحمل 
ولررسوله، وحرب بحربه يدعه لر من وآذن وساهد.يه، وكاتبه وموكله آكله ولحن الريا، حرم 
الكبائر.أكبر من كان ولهذا غيره؛ كيرة ق الوعيد هذا ٌثل يجئ 

له1فيقول دين له يكون هوأن فقال• فيه؛ سلئ، لا الال>ي الربا عن أحمد الإمام ومثل 
الأجل.ق هذا وزاده المال، ل زاده يقضه لر فإن تربي؟ أم أتقضي 

ادلأففال التصدق، صد فالمرايى ة، الصدقضد الربا سبحانه الللأ جعل وقد 

منءاثنئمّ وما ۶ الا وق[، ٦^١٢تالمرة؛ ب متت ويز؛ي آتيوأ ٠ تع__انى; 
آئيوحه زكومريذوت من ومآ؛اقثم. آممه عند ثزنوأ فلا آلئاس أمؤ'ل ق لمتوأ 6، 

داْفلوألا ءامنوأ آلي ثنائها ؤ الأ وق[. ٣٩ي آننصعمون حز قاولن؟لذا 

)ا('ااآ.دارجج_آ.
اءلأمح.آ. ١٣٥)٢( 



&
الممسيرض المتيئ الصوء 

اعدثوث5ثرىهدهم0:)مؤاوموأآثو1وى و،قكلم وادْوأآث، مصنفه \تئ\ \لإنو\' 
الثراءق ينفقون الذين اعدت الش الجنة ذكر يم [. ١٣١، ١٣*ءمرانت ]١)، 

وأمرللناس، ظلم م الذي الربا عن بحانه فنهن المرابتن، صد وهؤلاء والصراء، 
إليهم.إحسان مي الش بالصدقة 

نال؛ه الك، أن نيد، بن أسامة عن هماس• ابن حديث من الصحيحين؛ وق 
قهو إنما الكامل الربا وأن الكمال حصر به يراد هذا ومثل ، النسة® ل الريا "إنإ 

نمّتاوإِذا ؤحلًتاظوبمإ د^زأس إذا _ jjfألمومغون إيما ؤ تعاق؛ نال كما النيئة، 
هحما أوك؟كهمآلنومغون ؤ فوله؛ إك وهزيتوعون©4 وعق لينكا زاديم ؛ابمهُ 

i-T ،] اس،.يخشن الذي العال؛ ،رإنء،ا عودتمابن وكقول

اعدثآلشمنوث عزصها وجنة وبمي ممحٍْس إق وساوعوأ ٠ ؤ 
ءنألتاّي^^فلمثزأشل ؛ T^jT3قآلئرآ، ^^ثنأ;ت؛ثمحئنممون 

أسذكروأ اذفستم ظنموأ او نجته هعثوأ ١^١ ؤآلنمحت>■ ل؟عأ( وآس"■تحبآلنحسئرتنبم 
تعننوثوهب ئعثوأ نا عق يصموأ ذبأ آس إلا ؤسيعفنآلدثوت قانثعفروأ 

محتاجحنلدث آلأبمر خنها من خري وجثت ئهم من منفره جزاذهم أولمك ا)ثً 
[.١٣٦٦٣٣سمذجه]آلسمان: 

الجنةأعد أنه فأخر غيرهه؛، دون لهم صمننتا الذين الجنة أهل أصناف ذكر 
المرحالة ق للإحازت يذلهي؛ فذكر المتقين أوصاف ذكر ثم غيرهم، دون للمتقين 
يبذلولا والرخاء، اليسر حال ق يبذل س الناس س فإن والرخاء، ة والثل. والير، 

وشرحالروىراا/آآ-)؛/ ( ١٢اوارى)ا/ فتح وم: ١(  ٥٩٦أخرجءتلم)رقأ )١( 

(AU(Y  الأرواح.حائي
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وقعله، ؤإصراره به، رمحاه عق دليل نذلك الشيح عك يندم م من إذ به؛ إلا التوتة 
الندرراكلمتوةا(را،.

الذنب.ماثرة هع التوبة فتتحيل الإقلاع؛ وأما 

يثن'؛H؛'آلمكب عنقية وآو0رنواكيم،كان ألأوض ق مسيروا سان من حنت، د قؤ 
الأعلونوأنتم ■محرئوأ ولا ثهتوأ ولا وموئلةش-ئقأُن؛;ق وهدى لثا"ي بيان هنئا 

ئداولهام IjuTؤتللثمقإهُ قزح سآلموم قفي قزح تننتآيم إن ئومغلن;]ك إن'كئد 
إو7؛;لا"محلم،أثيان وآس L^؛jT؛ مخكم ويتخد ألإمحتن،١منوأ آس ؤليعلم آئامِا بأن 

ولماتدحثوأآنجتة اعّحسنم!ن :ا'%! ويمحقآثكiريرك ءامنوأ ولينحمزآسمس 
أنمحل م، آلموث يمنون كتم ولمل آثمتن؛؛ث؛! ويظم مكم جنهدوأ آلذس تعزآس 

قإين١ فتلوآلؤنلأُ من حلت قد زسولآ إلأ محمد وما ا)ي'' ثفلثون ؤام زايتموه قمد ئلموه 
وسنجزيسيئا ٥؛^يْتيرآس عقبيه دسئنملبعن، اعمن؟م عل قيل،آنممحم او ماث 

آّ'ألئمجرمحكئا4•
أنواعلموا الميثة، عوائبهم إل فانفلروا أمثالكم أمم قبلكم ص كان قد أي: ، ١

والعالة١^٤، وأنتم الأصل وهم ورماله، اممع بآيايت، تكذتيهم س كان ما ذلك محبب 
الهلاك.والحكم التكذيب،، الجامعة 

وابن( ٧٦١٣، ٧٦١٢رقم  ٢٧١والحاكم)أ/•٢( ٨٨رنم الممحارة)أ/٢•١ j الضياء أحرجه )١( 
•٢(٣٤٦رنم١٥٤/١(والمهفىjاص)•u٤٢٥٢ج٠)رئموابن ( ٦١٢رئم٣٧٧/٢حان)

وق٨( • )رقم المغير )ا/خمرفما'ا(وفي الأوط ق والطرال ١( • ٥ رنم ٠ ٨ / والحميدي)١ 
وتال)\ا\س وا-صو ( ٤٩٦٩رنم  XAr-TA•/A)مق وأبو ا*ا( رقم  ٤١الكير 

البارينح وانظرت ثقات، رجاله صحح إمناد هذ.ا ^,(,' iAfi)الزجاجة مصباح ق الوصيرى 
(ء٤٧١/١٣الح١ظفياكع))\\إيم\آوس 

اءلأم-بما. ١٣٤)٢( 



ورأسيمثلها، يصابوا لر يمصتبة وأصيبوا ببدر، قريس أشراف اس نل ولما 
قالدية أطراف إق - ذكرنا كم - وحاء أكابرهم، لذهاب حرب بن سفيان أبو فيهم 

المسلمين،وعل ق الة، رمول عل .لأي أحذ ه؛ نفل ما ينل وإ ٠ الريق *غزوة 
لئلاانهم بنوجاءوا والأحابتس، وحلقاتها قريش من آلاف ثلاثة من زيتا فجمع 
يقالبمكان أحد حبل س فيبا فنزل نحوالمدينة، ببمم أقبل نم عنهن، ليحاموا يفروا، 

الثاكة.المة س شوال ق وذلك غينض، له 
أنرأيه! وكان المدية؟ ق يمكث أم إليهم، أيخرج أصحابه! هإؤ الله رسول واستشار 

أفواهعك المسلمون قاتالهم لحلوها فان تبا، يتحمنوا وأن الدية، س يخرحوا لا 
ملول،ابن أبي بن اه عبد الرأي هذا عك ووافقه المومحنح، زق س اء والتالأزمة، 

-يدر يوم الخروج فاته ممن - الصحابة فضلاء من حماعة فبادر الرأي، هو وكان 
قبالمقام أيي بن الله عبد وأشار ذللث،. ق عليه وألحوا بالخروج، عليه وأشاروا 
أولئكفألح الصحابة، بعض عليه وتايعه الل.ية، س يخرحوا لا أن رأيه وكان المدينة، 

عزماسم، وئد عليهم، وحرج لأمته، ولم، بتته ولحل ضض ه اهٌ رسول علي، 
أنأحببت، إن \ه رسول يا فقالوا! الخروج، عك ه اهيم رمحول أكرهنا وقالوا! أولثلئح، 
يضعها،أن لأمته لبس إذا لغي يبض ررما اس رسول فقال فافعل، المدينة ق تمكث، 

واستعملالصحابة، س ألفج ق الله. رسول فخرج عدوه" وبين بيته اص بمكم حنن 
وهورؤيا رأى اهلع رمحرل وكان المدينة، ق بقي بمن الصلاة عل مكتوم أم ابن 

انمادب.زاد  ٢٣١)١( 

الطبقاتق سعد وابن ١( •  ٦١المتقن)رنم ل الجارود وابن ( U'/iم—رْ)ق الطري أحرجه )٢( 
 ،٨٣/Y( ٥ )الكبرى ق والمهقي ٤ /U( • ١٣•٦ • رقم ٤ ) ١٣٥ واحمدم ٢( ١  ٥٩)رقم والدارس)

ابنالحاففل إسناده وصحح الصحيح، رجال ورجاله أحمد رواه (؛ ١ ' ٧ )أ*/ المجمع ل الهيثمي ونال 
ساكنة:.بموزة اللأمة: فائدة: (: ١٣• الحبير)T/ تخليص ل وقال ( ٣٣٢المملق)ه/ تغليق ل حجر 

وتمر.كتمرة لأم، والجمع: الديع، 
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حصينة،ليع ل يده ألحل وأنه تذبح، بقرا أن ورأى ثلمه، سيفه ق ®أن رأى بالمدينة، 
متلون،أصحابه من ينفر البقر وتأول، بيته، أهل من بماب برجل سيفه ل الثلمة نتأول، 
وأحد؛المدينة بين بالثوط صار فلما الجمعة، يوم فخرج بالمدينة،٠ الدؤع وتأول( 
عبدفتبعهم لغيري؟ وتسمع تحالفني وقال(ت العكر، بنحوتالن، أبي ابن اس عبد انعزل، 

الرجؤخ،عين، ؤيحضهم يوبخهم - اذم عبد بن جابر والد - حرام بن عمرو بن اه 
نرجعا،لر تقاتلون أنكم نعلم لو قالوات ادفعوا، أو اذهف سبيل j( قاتلوا ررتعالوا، ويقول،ت 

فأينيهود، من ؛حلفائهم يتعينواأن الأنصار؛ من قوم وسأله وسهم، عنهم فرجع 
بهفخرج كثي،؟" ص القوم علمح، بنا نحرج رجل، ص وذال،ت حارثة، بني حرة وسلك 

قيحثوالتراب، فقام أعمن، وكان النافقين، لبعفى حاتهل ق سللث، الأنصارحنن يعص 
فايتدرْاليم، رّول، كنت، إن حامملي ق تدحل أن للث، أحل لا ؤيقول،• المسلمين، وجوه 
هو،اليم رسول، ونفذ اليصرار أعمن القالي،، أعمن فهذا تقتلوه، 'الأ فقال،؛ ليقتلوه، القوم 
عنالناس وثبن أحد، إق نلهره وجعل الوادي، عدوة j( أحد من الشم-، نزل، حتن 

خمسونفيهم سبعمائة، وهوق للقتال،، تعبا المستن، يوم أصبح فلما يأمرهم، حن القتال، 
*أنوأصحابه وأمره جبير، بن الم عبد - خمسين وكانوا - الرماة عل واستعمل فارسا، 
حلفجوكانوا المسكر؛؛ تتخهلف الطير رأى ولو يفارقوه، لا وأن مركزهم يلزموا 

وءلاهرورائهم، من الملمن يأتوا لئلا باليل؛ الركن ينصحوا ان وأمرهم الجس، 
إحدىعك وجعل عمير بن مصعبا اللواء وأعْلن يومئذ، درعين بين ه اهف رسولي 

عمرو•( Irالنذر؛الأحرى وعل، الموام، بن الزبير المجبينء 
بناليم عيد منهم؛ وكان القتال،، عن استصغره من فرد يومثد، النيان واستعرض 

أرقم،بم!، ينئي عازب، ؛>، والراء راع، بن، ؛لهتر مح، وأب• زيل-، وأسامة؛>، عمر، 
منهموكان معلما، رأه ص وأجازه حزام، وعمروين أوص، بن بنثا؛تإ،وءرا؛ة وزيد 

•"؛؛(.رنم؛ا■ ٤١اإارقمسه'أ(واوهقيفياص)U/ :ا(أ-محهالحاكم)آ/ 



;سإسوأج^إ_
ستة.عثرة خمس ولهما حدج، بن وراسر جندب، بن محمرة 

سنعن لصغرْ رد من ورد محنة، عشرة خمس بالسن للوعه أحاز من أجاز ت فقيل 
للبلؤغتأثير ولا إطاقته، لعدم رد من ورد لإءلاءته، أجاز إنما طادةةث وقالت، البلؤخ، 
ذلك،.ق وعدمه 

قريشوتعبت، أجازقاا مْليئا رآق فلما ١٠عمرت ابن حديث، ألفافل بعمى وق قالوات 
الولل،ابن حالي ميمنتهم عق فجعلوا فارس، مائتا وفيهم آلاف، ثلاثة ق وهم للقتالا، 

بنسماك دجانة أبي إك منفه M اه رسول، ودفع جهل، أبي بن عكرمة الميسرة وعك 
أبوالمشركين! من يل.ر من أول وكان الحربج، عند يختال يطلا شجاعا وكان حرمة، 

٨١٥١رسول فماه الراهس؟،، يمن وكان — صيفى عمروبن عبد واسمه؛ — الفاسق عامر 

وجاهريه، مرق الإسلام جاء فلما الجاهلية، ق الأوس رأس وكان ارالفامزا؛ هق•' 
اسرسول عك يولبهم قريش إق وذهّب، المدينة، س فخرج بالعداوة، اس. رسول 

سأول فكان معه، ومالوا أءلاءوْ رأوه إذا قومه بأن ووعدهم قتاله، عك يحفهم وه 
٠١فامحق يا عينا بلثه اه أنعم لا  ١١له• فقالوا إليهم، وتعرف قومه فنائي الملمين، لقي 

معاروكان ا. يدار مي. قتالا المسلمين قاتل ثم ثر. يعيي قومي أصاب لقد فقال! 
اه،عبيد بن وء1الحة الأنصاري، دجانة أبو يومئد وأبك أمت.ا« أمت،  ١١يومئد الملمين 

الضر،بن وأنى طالت،، أبى بن وعل المهلل—،، عبد بن حمزة رسوله! وأمد اس وأمحد 
اهللأ،عدو فامزم الكفار، عك المين للمالهار أول الدولة وكانت، الربح. بن وسعد 
الد>يمركزهم تركوا هزيمتهم، الرماة رأى فلما نسائهم، إل انتهوا حتن مدبرين وولوا 
عهدأميرهم فل.كرهم الغنيمة(( الغنيمة، قوم يا ١١وقالوا! بحففله، الين.، رسول أمرهم 
الغنيمة،طلب، ق فدهبوا رجعة، للمشركين ليس أن وظنوا يسمعوا، فلم الالا؛ا. رسول 
فجازواالرماة، س حلا قد حاليا الثغر فوجدو المشركين، فرّان وكر الثغر، وأحلوا 

;ا(انظر;-ضراينهم)آ/غغم-هغم.
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منهمأكرم من اسما فأكرم الملمين• فأحاطوا آحرهم؛ أقبل حتئ وتمكنوا، منه 
اممهرمول إق المشركون وحلص الصحابة وولير ،، سعوزأ وهم بالشهادة، 
رأسه،عق البيضة وهشموا فك. الوكانت! اليمتن، رباعيته وكسروا وجهه، فجرحوا 

عامرأبو كان التي الحفر من حفرة ق ومقيل لشقه، وقع حتن بالحجارة ورموه 
الذيوكان ادلأف، عبيد بن طلحة واحتضنه بيده، عئ فأحاو الملمين، نيا يكيد الفاسق 

شهاببن عداه إن ت وقيل وقاص، أبي بن وعمة لمئة، بن عمرو M أذاه توق 
بنممعب، وقتل شجه، الذي هو الزهري شهايب، بن لم مبن محمد عم الزهري 

قالمخفر حلق من حلقتان ونشثت، طالمج، أبي بن عل إق اللواء فدغ يديه، بين عمير 
مدةمن ثنيتاه مقيلت، حتئ عليهما وعمى الجراح، بن عبيدة أبو فانتزعهما وجهه، 

منالدم — الخيري معيد أبي والد _ سنان بن مالك وامتص وجهه، ق غوصهما 
مننفر دونه فحال وبينه، بينهم حائل اس ما يريدون المشركون وأدركه وجنته، 

أبووترمى عنه، أجهضهم حتئ طلحة جالدهم ثم قتلوا، حنن عشرة، نحو الملمين 
يتحركلا وهو فيه يسر والنبل عليه، بفلهره دجانة 

رسولعليه فردها وجنته عك مقيلت، حتن العمان؛ بن قتادة عين يومئذ وأصيبت( 
وأحسنهما.عينيه أصح ذللث، يعد وكانت، بيده، اسه 

منكثير قلوب 3، ذللث، ووقع قتل• قد محمدا إن محوته؛ باعك الشيْلان وصرخ 
مقدورا.قدرا اقلاjا امر وكان أكثرهم وفر المسلمين، 
تتتفنرون؟اءما فقال؛ بأيديهم، ألقوا قد الملمين من بقوم الضر بن أنس ومر 

ماعك فموتوا قوموا يحده؟ الحياة ق تصنعون ما فقال؛ ه، اقيه رسول قتل فقالوا؛ 
الجنةريح لأجد إل معد، يا فقال معاذ، بن سعد ولقي، الاس، استقبل ثم عليه. مات، 

١(. ٤٢/ ١٧القاري)وصية ( ٣٥• فحازري)U/ وانثلر: ٤( •  ٤٣الخاري)رقم أخرحه )١( 
١(. ٥٥; ١٧القارى)وصية ( ٣٦٦^)U/ ٧١فح انقلر: )٢( 
فائدة)ج(.زيادة قيه لكن مكرر ١(  ٢٧ل)بعده وما هن"ا صياق )٣( 
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الرحمنعبد يومئذ وجرح ، صربة؛ار معوز به ووحد قتل، حتن فقاتل أحد، دون من 
جراخ.عشرين من ا نحن عوف ابن 

بنكعب المغفرت تحت عرفه من أول وكان الملمين، نحو ه، اله رسول وأقبل 
إليهفاثار ه، اثه رسول هدا أبشروا المسلمين، معشر يا ت صوته بأعك فصاح مالك، 

فيه،نزل الذي الشعب إق معه ومضوا المسلمون، إليه واجتمع اسكت،اا ررأن ت بيده 
إقاستندوا فلما وغيرهم. الأنصاري الصمة بن والحاريث، وعل وعمر بكر أبو وفيهم 
عدوزعم العود، له• يقال له، جواد عل حلفا ين أبي ه، الص رسول أدرك الجبل 

بنالحارث من الحربة اليم. رسول تناول منه اقترب فلما ه اله رسول عليه يقتل أنه 
ماواس المشركون! له فقال منهزما، اس عدو فكث ترقوته، ق فجاءت ، ١٣فهلعنه الصمة، 

يعلفجوكان أحمعون، ّتوا المجار دي ياهل بى ما كان لو واذقم فقال! باس. من بلئف 
إنأقتله أنا بل ٠٠فقال! هو اؤيد رسول ذلك، يخ محمدا— عليه أقتل ؤيقول! بمكة، فرسه 

ذلك،من مقتول أنه فأيقن أةتالهاا ررأتا قوله! اس عدو تذكر محلعنه فلما تعالن،، الدٌ ثاء 
ليغسل. اهلٌ رمحول إق عل وجاء مكة. إق مرجعه رف بمحلريقه ق منه لمات الجرح، 

به،ّ يست3؛لح فلم هنالك، صخرة يحلو أن ه، اس رسول وأراد فرده. أجنأ فوجده الدم، 
اسرسول وصار جالتا، حم فصك الصلاة وحاث صعدها، حتن تحته ءللحة فجلس 

—عامر أبى بن حنظلة وهو — الغسيل حنفللة وشد الأنصار. لواء تحنن، اليوم ذللاج ق ق 
فانه— جنبا وكان فقتله الأسود، بن محياي حنفللة عك حمل منه تمكن فلما سفيان، أبى عك 

أصحابه،ه انم رمحول فاخبر — الجهاد إق فوره من فقام امرأته، عك وهو الصيحة سمع 
الخبرفاحبرمم امرأته، قالوا شانه؟® ما أهله ملوا ٠٠قال! ثم تغسله، الملائكة أن 

(.١١٣-١١٢/٤الaJرىيىضرْ))ل(أ:مجه 
٢(• n-Y• ٥ )ا</ -شٍرْ j والطري ( ٩٧٣١رقم  Toxroofo)زممض عد\وذ\ق أخرجه )٢( 

١(.٦ • / ١ )٧ القاري وعمدة ( ٤ ١ ٦ / )١ ممر ابن تر نفوانفلر: 
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التسيرعلن المير الصوء 
=^ =^^=^=^=^===^^^=====\m)=

بالملائكة.اقتداء يغسل، جنتا قل إذا الثهيد أن حجة هدا الفقهاء وجعل 
الحارثية،علقمة بنت عمرة لهم نرفعته المشركن، لواء حامل المسلمون وقل 

إليه.اجتمعوا حنن 

عمرووصربت شديدا، قتالا — المازنية كعب بنت سيية وهي ~ عمارة أم وناتلت 
فجرحهابالسيف عمرو وصربها عليه، كاثتا درعان فوقته ضربات، قمثة؛السيف، ابن 

عاتقها.عك شديدا جرحا 

يأبنالأشهل همد بض من - المعروف!الأصيرم - ومش بن ثابت بن عمرو وكان 
منه،له مسقت الش للحنن قلبه، ق الإسلام اس قذف أحد يوم كان فلما الإسلام، 

بأمره،أحد يعلم ولر بالجراح، فأبت فقاتل• قق، يالض ولحق سيفه، وأحن■ فأسلم 
فوجدواقتلاهم، يلتمسون القتل ق الأسهل عبد بنو ءلاف الحرب انجلتا فلما 

ؤإنهتركناه لقد به؟ حاء ما الأصيرم، هذا إن واه، فقالوا؛ يسير، رمق وبه الأصيرم 
قرغبة أم قوملث،، عل أحدب، يك،؟ جاء الذي ما سألوه؛ ثم الأمر، لهن«ا لنكر 

هاهله رسول مع قاتلت، نم ورسوله، باممع آمنت، الإسلام، ق رغبة بل فقال،ث الإسلام؟ 
أهلمن راهو فقال،؛ ه اه لرسول فدكروه وقته، مجن ومايت، ترون، ما أصابني حتن 

٢.قْل(،أ صلاة ه يصل ررول؛ أبوهريرة؛ قال الجنة؛؛ 
فلممحمد؟ أفيكم فنائي الجبل، عك سفيان أبو أشرفا الحرب انقضت، فلما 
فلمالخلابv؟ بن عمر أفيكم فقال؛ يجيبوه، فلم قحافة؟ أبي ابن أفيكم فقال؛ بممحوه، 
فقال؛حم، الإسلام قيام أن قومه وعلم لعله الثلاثة، هؤلاء عن إلا يسأل ولر ثجموه، 

ذكرممالنءين إن عدوالاه، رريا قال؛ أن ه نفعمر يمللث، فلم كفيتموهم، فقد هزلأء أما 
توق،ولر حا آمر لر مثلة القوم ل كان قل فقال؛ يسوءك؛٠ مجا للث، العم أبقن وفد أحياء، 

ق)آ"ل/هها(والإْاة ( YrU)1/الناري صدة وانظر: ،■•ا"!( ، 1Aرقم؛،• ١٥)أ/الكرى 
الحاكم.ا،م"ا(وصححه )ا/ (والأّباب  ١٣٧)Y/المحاة نمز 
(.١١٦٧)م/(والاسعاب ١ • ٦ ا/ )٤ القارى صدة )ا(اظر: 





التنس؛رعلن ١^؛>^ 

ثاسا.إجابته من أحس 
قتلاناسواء. رالأ عمرت فاجابه سجال، والحرب يدر، بيوم يوم أبوسفيازت قال ثم 

ذالار«راا.وقتلاكم والخة، 
ذلكمحانكر أحد، يوم مرْ موطن ق ه اهللأ رمحول الألأ نمر ما •ماس• ابن وقال 

صديى=فلمآسولمن ؤ يقول: ؛ ٥١إن اهث، كتاب أناكر من وبين سي فقال: عليه، 
كانولقد ، القتل والحس عباس: ابن قال [ ١٥٢عمرانت ]آل ه بإدوهِء تحتونهم إذ 

أوسبعة، المشركين لواء أصحاب من قتل حتن النهار، أول ؟وولأصحابه اه لرسول 
الحدي.ث،اا.وذكر — تسعة 

وعندالحرب ق والنعاس وأحد. يدر، غزاة ق منه أمنة النعاس عليهم اه وأنزل 
الشيطان.من والعلم؛ الدكر ومجالي الصلاة وق اهق، وهومن الأمن، عك دليل الخوف 

أبيبن سعل. عن الصحيحين: ففي ه، اه رسول عن أحد يوم الملانكة وقاتلت 
ثيابع؛ليهما عنه، يقاتلان رحلان ومعه أحد، يوم هؤ اهلع رسول ®رأيت قال: وقاصس 
Kjtjuولا قبل رأيتهما ما القتال، كاشد بيض، 

قريشمن ورجلين الأنصار من سعة ق أحد يوم أفرد ه أنه لم مصحيح وق 
حتنفقاتل الأنصار من رجل فتقدم الجتة؟* وله عتا، يردهم ®من قال: رهقوه فلما 
يزلفلم الجنة؟* ق رفيقي وهو الجنة، وله عنا يردهم ®من فقال: رهقوْ، ثم قتل 

عقيروى وهدا أصحابنا* أنصفنا ®ما ه: اهله رسول فقال السبعة، قتل حن كن.لك 
ورغالفاء، وفح المفحولية، عق ®أصحابنا* ونصب، الفاء بكون وجهين؛ 

الفاعلية.عل ®أصحابنا* 

(وصسه.٣١٦٣رقا٣٢٤/٢(واسكا)٤٣٢0رتم UAU-UA-1/Yحاتم)■ر ابن )؛(أحرجء 
١(.• ٧٣١؟ jjT'(واسراقjاهم)•\ا١ ٣١٦٣رiم٢٣٢٤/٢(بيالخاكا)

٧(.X/ )٢ ١(  ٤٨/  ١٧القاري)سة وانظر: ( ٢٣• ٦ لم)رنم وم٤( • ٥ الخارى)٤ أخرجه )٣( 
(.٣٦• )U/ اثاري كح وانظر: ١(  ٧٨٩لم)رنم مأخرجه )٤( 



ِر=^ا_وؤسو؛
ولرقتلوا حتن واحد بعد واحدا للقتال، حرجوا لما الأنصار أن الصب؛ ووجه 

يكونأن ايرغ! ووجه الأنصار، قريش أنصمت، ما أي• ذلك<، قال القرشيان، يخرج 
الدينالقليل، الفر ق أفردوه حتن اهقهه، رسول عن فروا الن-ين بالأصحاب؛ المراد 

معه.ثت من ولا ائياق. رسول ينصفوا فلم واحد، يعد واحدا قتلوا 
تالصديق بكر أبو قال قالمث،! — عنها اس رصي — عائشة عن حبازت ابن صحح وق 

ه،الني إق فاء ما أول فكنت ه النح، عن كلهم الناس انصرف أحل■؛ يوم كان لما 
طالحة،كن وأمي، أبى فداك طلحة، كن قلتان ويحْيه، عنه يقاتل رجلا يديه بين فرأين، 

طير،كأنه يشتد هو ؤإذا الجراح بن عبيدة أبو أدركني أن أنشب، فلم وأمي، أبؤب فداك 
رادونكم.ت المح، فقال صريعا يديه بض طلحة فإذا ه الهي، إك فدفعنا لحقني، حنن 

قالمعفر حلق س حلقة غا؛ت، حتن وجنته ق هؤ الهي، رمي وقد أوجب® فقد أحاكم• 
إلابكر أبا يا ياهلازا نشدتلث، ءييل.ةت أبو فقال ه، الهي، عن، لأنزعها فن■هبت، وجنته، 

اسرسول يؤذي أن كراهة ينضنفه فجعل بفيه المهم عبيدة أبو فأحد، قال! تركتني؟ 
لأحلذهبتؤ ثم ه.' بكر أبو قال ، عبيدة أبي ثنية فندرُت، بفيه، الهم استله م نه 

فجعلفأحده، قال! تركتني؟ إلا بكر أبا يا باس نشدتلث، عبيدة! أبو فقال الأحر، 
®دونكمالقف.• رسول قال يم الأحرى، ■ميدة أيي ثنية فنا-ردت، استله، حتى ينفنضه 

عشرصربةبضعة أصابته وقل نعالجه، طلحة عل فأقثالنا قال؛ ا؛ أوجب، فقد أحاكم 
لمعدنه اه رسول فقال الجبل، عق صعدوا المشركين أن الأموي! مغاني وق 

معدفأحل. — ثلائا ذللث، قال — وحدي؟ أحتتهم كيف، فقال! — ارددهم يقول! ! اااحتتهم٠ا 
آحريه فرمت، أعرفه، سهمي أحازُتؤ ثم قال! فقتله، رجأد به فرمن كنانته، س سهنا 

سهمهال.ا فقلح،! مكان٠م، س فهبهلوا فقتلته، آخر به فرميت، أعرفه، أحدته ثم فقتلته، 

ق والضياء ( ٢٢١٣)رقم وق ( ٦٩٨•رقم  iXKirwisa) صحيحهق حبان ابن أخرجه :١( 
اوخارة)ا/آما-'\مارةمبمأ(.





١—7؛أسدي يمحق 
^=====^=======^===لأل0ات

المشركن،من يظنونه وهم قتله، يريدون والملمون أبيه إق حديقة ونظر وأحراهم، 
فأرادلكم، اض يغمر  I،j_؛قتلوه، قوله-خئ يفهموا فلم أبي، أبي، اس، عاد أي فقالت 

حيزاحذيفة ذلك فزاد الملمين، عك بديته تصدقت، قد فقال! يديه أن ه اهف رسول 

ل!فقال الربح، بن معد أءللم_ا أحد يوم ه اهف رسول بعثني ثافت،؛ بن زيد وقال 
قال!نحدك؟اا يف اشف؛ رسول للئ، يقول له• لقل الملام، مني فاقريه رأيته ُرإن 

حليةبين ما محربة! سيعون وفيه رمق، بآحر وهو فأتيته القتق، بين أطوافإ تا فجعل
الملامعليك يقرأ اهف رسول إن سعد، يا فقلتا! بهم، ورمية ،، بسيفوضربة برمح، 
ياله! قل واللام، الصلاة اثيف رسول وعك فقال!  ١٠تحدك؟ سر كيفررأحبرن( للثط! ويقول 
إقحلص إن اهف عند لكم عذر لا الأنصار! لقومي وقل الجنة، ريح أحد ،، ٥١رسول 
ا.وقته١ من ه نفوفامحتا تطرف، عين وفيكم ه، اهف رسول 

فلأن،يا فقال! دمه ق يتشحهل وهو الأنصار من برحل المهاجرين من رحل ومر 
عنفقاتلوا بلغ، فقد قتل؟ قد محمد كان إن الأنصاري! فقال قتل؟ قد محمدا أن أثعريت، 
[.١٤٤صراف: ا. ١؟^ منٍأومح حنت، زسولآمحد إلأ محمد وما ؤ فنزل! دينكم، 

الخدرعيلء بن مبشر أحد قبل النوم ي رأيته حرام! بن عمرو بن اض، عبد وقال 
ؤكيففيها رح نالجنة ق فقال! أنت،؟ وأين فقلت،! أيام، ق علينا قادم أنتج ,J(! يقول 
هاهف لرسول ذللا، فدكر أحييت،، ثم بك، فقال! بدر؟ يوم تقتل ألر له! قلت، نشاء. 
.٤ حابرا، أبا يا الشهادة راهدْ فقال! 

(.١٥١(وصيةاكارةا)ا'ا/مار'ا()ماا/٣٦٣نحاناري)U/٤(وانظر: •  ٦٥)١(أ-م-بم،انخاري)رقم 
(.٩٣١ الملأ،)١; أعلام سر وانظر: ٤( ٩ • ٦ رقم  ١٢٢ الحاكم)م أخرجه )٢( 
(.٣٤٩)رنم اJحضرين ي اكن؛ا أبي وابن ١(  ١٣، ١ ١ ١ -فترم)؛/ ل الطري أخرجه )٣( 

الحاكم)مهأآرقمهاه؛(.)؛(أخرجه 



الممسرعلن اشر الصوء ،؟==_ 
إ======^ع=======خ=اكئا
بدريوم هق اليم رسول ْع اسشهد ابنه وكان — حيثمة بن أبوسعد حيثمة وقال 

الخروج،ق ابني ساهمت حتن حريما، عليها واقض وكنت يدر، وقعة أحطاتتي ررلقد 
صورة،أحن ق النوم ق البارحة ابني رأيت وقد الشهادة، فرزق سهمه، فخرج 
ماوحدت فقد الجنة، ق ترافقنا ينا ارالحق ت يقول وأنبارها، الجنة ثمار ق يمرح 
وقدالجنة، ق مرافقته إق مشتاقا أصبحت اليم رمول يا والفم وقد حما،١ ربي وعدل 
يرزقنيأن اليم رسول يا اقم فاقع ربي، لقاء وأحببت عقلمي، ورق سى، كثرت 

شهيدا.باحد فقتل بدلك، اس رسول له فدعا الجنة؟ ق سعد ومرافقة الشهادة 

غداالعدو ألض أن عليلثإ أقم إق رراللهم اليوم؛ ذللثه ق جحش بن الأٌ عبد وقال 
فك،افاقول! ذلك؟ فيم نالني؛ ئم وأذق، أنفي ؤيجدعوا بطتي، يبقروا ثم فيقتلوق، 
معيغزون شببة، بنين أربعة له وكان العرج، سديد أعرج الجموح عمروبن وكان 

قداليم إن بنوم؛ له فقال معه، يتوجه أن أراد أحد إق توجه فالما غزا. إذا هو اليم رمول 
عمروفأتن الجهاد عنك الذٌ وصع وقد نكفيلثا، ونحن قعدت فلو رحمة لك جعل 

معلن،أحرج أن يمنعوف هؤلاء يني إن اليم رمول يا فقال؛ ه الله رسول الجموح بن 
ررأماه؛ اليه رسول له فقال الجنة. ق هده بعرجتي فاطأ أستشهد أن لأرجو إل وواه، 

أنه الأٌ لعل تدعوه، أن عليكم رروما لبنيه؛ وقال انجهادا؛ ءتكا الأٌ وضع فقد أستن، 
شهيداأحد يوم فقتل اض. رسول مع فخرج اكهادة، يرزقه 

منرحال ق الله، عبيد بن وطلحة الخهلاب<، بن عمر إق النضر؛ بن أنس وانتهز 
اللمرسول قتل فقالوا؛ يجلسكم؟ ما فقال؛ بأيديهم، ألقوا وقد والأنصار، المهاجرين 

الحيةj نمم وأبو ( ٨٥)رقم الجهاد ي المارك وابن ( ٤٩•رنم  ٢٢•)■Y/ الحاكم أخرجه )١( 
علصحح حديث هدا ت الحاكم ومحال ( ٩٥٥٢رقم ٢ ٦ ٢ ه/ ) مصنفه ل الرزاق وعبد ( ١ ٠ ٩ / ١ ) 

فيه.إرسال لولا الشيخثن شرط 
وا;فلر:مخبص( ٧٨المارك)رقم محفياعرى)ه/؛آرقمهههيا(واين 

اكفوة)ا/أ؛أ(.(وصفة ١٤٤/٦٥)



ثمه اممع رسول عليه مات ما عل فموتوا فقوموا بعده؟ ُالحياة تمتعون فما فقال؛ هؤ 

ا•ل قتل حتن فقاتل القوم استقل 
نجاإن نجوت لا ويقول؛ الحديد، ق مقنع وهو اهلع عدو خلفا بن أبي وأقبل 

فقتلعمير بن مصعّ_ا فامتقبله — ه اهلع رسول يقتل أن بمكة حلف وكان — محمد 
والبيضة،الدؤع سابغة بين فرجة من ا حلفبن أبي ترقوة ه اهوٌ رمول وأبصر مصعتا، 

مافقالوا؛ الثور خوار يخور وهو أصحابه فاحتمله فرّه، عن فوقع بحربته، فهلعنه 
تعالي((راق ثاء إن اقتله أنا #بل ه؛ الّمح، قول لهم فذكر حدش• هو إنما أجرعك 

ل،تاحج نال إذا الليل من هوي بعد راخ ببهلن لأسير ررإق عمر؛ ابن قال برابغ. فمات 
ؤإذاالعطش، العطش يصيح؛ يجتد-يا، لة محلق منها يخرج رحل ؤإذا فيممتها. 

خلف،اابن أبي هدا اهي. رسول قتيل هذا قه، تلا يقول؛ رجل 
إقفنفلرت أحدا، مهدت يقول؛ المهاجرين من رجلا سمعت، جبير؛ بن نافع وقال 

عبدرأينا ولقل عنه، يصرفج ذللئه كل ومهلها، جؤ اهلع ورسول ناحية، كل من ياق البل 
قؤاهلع ورسول نجا، إن نجوت لا محمد عل دلوق يومئذ• يقول الزهري مهاب بن اه 
أحلمه؛اهنعرأيته ما وافلٌ فقال؛ صفوان؛ ذللث، ق فعاتبه جاوزه ثم أحد معه ما جنبه، إل 
ذللثجرإق نخلص فلم قتله عك وتعاقاسنا فتعاهدتا أربعة فخرجنا ممنؤع، منا إنه 

حتنه اقد رسول جرح - الخلءري سعيل- أبي والد — سنان بن ماللئج مص ولما 
ينظرأن أراد #من . الك، فقال أدبر• ثم أبدا، أمجه لا واهJبي قال؛ #محه،ا له؛ قال أنقاه؛ 

وصفة( YTA)؛/والممات ٤( ١ ٤ )ا/ كير ابن تفسر وانظر: )؛/■Y؛؛( تفرم ي الطري أحرجه )١( 
اكفوةاكفرة)ل/'؛'اا■(.

والطري( ٩٧٣١رقم  ٣l>o-To٦)هإممفه وي \-\\•( Afr)تفرم ي انماق أحرجه )٢( 
القاريوعمدة ٤( ١ ٦ ا/ ) كير ابن تفسر وانظر: ( ٣٢٦رنم  ٣٥٧)٢; والحاكم ٢( • ٠ ٥ )ه/ 

(١٦/•١٧.)

X٤١٧/١كير)ابن انظر:تفٍر )٣( 
٤(.١ ٧ / كير)١ ابن تمر انظر: )٤( 





^======^=^==========^===لآلناا=

وفاتهحين إق سه ذلك عق وامتمرت الغزوة، هدم ق . رمول

تمنيمن هذا وليس ذلك، وتمنيه اقه سيل ل يقتل أن الرجل دعاء جوان ومنها؛ 
المثركنمن لقض ®اللهم رباب؛ بن جحش بن اه عبد نال كما عنه، المنهي الموت 

وأذق،أنفي يجلخ ثم ؤيلثني، ٥^، فتقتلني فاقاتله حرده، شديدا كفره، عظيما رجلا 
ربيا فيلث، !،؛ ٠١٥جدعت،؟ فيم جحش، بن انعم عبد يا لقيتك، فإذا 

الحارثبن فزعان ق قو لقوله النار أهل من فهو نفه قتل إذا لم المأن ومنها؛ 
ارهومنفقال نفه نحر الجراح به اشتدت فلما شديدا، بلاء أحد يوم أل الذي 
الار«رم.أهل 

بلثيابه، غير ق يكفن ولا عليه، يصل ولا يغل، لا أن الشهيدI ق السنة أن ومنها• 
غيرها.ق فيكفن ييها، أن إلا وكلومه با،مه فيها يدفن 

عامر.أبي بن حنظالة الملائكة غسلت كما غل جنبا؛ كان إذا أنه ومنها؛ 
فانآخر. مكان إق ينقلوا ولا مصارعهم؛ ي فنوا يل• أن الشهداء ذ الستة أن ومنها! 

بردبالأمر  iMاقلع رسول منادى منادى المدينة، إل قتلاهم نقلوا الصحابة من قوما 
وخال،بابي عمتي جاءت إذ النظارة؛ ق أنا بينا جابر؛ مال مضاجعهم• إل القتك 

ألاينادي؛ رجل وجاء مقابرنا، ق لتا>فنهما المدينة -؛ما فدخلت ناصح، عك عائلتهما 
قالقتلت، حيث مصارعها؛ ق فتدفنوها بالقتل ترجعوا أن يامركم ه اليه رسول إن 

جاءقإذ محنيان، أبي بن معاؤية خلافة ق أنا فبينا قتلا حين، فل-فناهما ب؛ما فرجعنا 

موته،مرض ق صلاته ق إماما قوكان الرسول يكون أن بالمخت القايلون ومغ حلانية. مسألة ومي ٢ )١ 
المنةولكن منها، نقلنا اش الهلعة ق وحان ،يكذا يصلاته، ههوالرسول؛؛ويصل بكر أبا الإمام كان بل 

ئ١ءد•افصلواقعوداأخمعض•)ج(.•إذاصلن قو: نوله من الواردة 
)آ-/ِا-"آرنمأ<؛هآ؛(وأ؛ونممفيالكٍرى ثه j والبيهقي ٢( ٤ • ٩ رنم  ٨٦)Y/ الحاكم )آا(أخرحه 
قالهيثمي ونال يخرجاه. ولر لم مشرط يك صحيح حدين، هال.ا الحاكم؛ وتال ١( • ٩ )؛/ الحلية 
الصحح.رحال ورحاله الْلراف دوام • ٢٣'■ ١ الزواى-)آ/ مجمع 
(١٠ ١ ٢ )رقم (ومسالم ٤٢• ٣ )رقم اليخاري )٣(أحرجه 





"سسإق؛'و^ا~
فالذلككده، وامتخرحوا بطنه، وبقروا يه، ومثلوا ملبوه ئد الكفار كان حمزة ت قيل 

ومنةالشهيد. يغل قال: من قول نظير الضعف؛ ق القول وهدا آخر. كفن ق كفن 
•بالأتباع أوق قق التع رمول 

مهداءعق يصل لر |؛ق اه رمول لأن عليه؛ يمحق لا المعركة شهيد أن ومنها: 
حالفاؤ0وكيلك، مغانيه. ق معه استشهد ممن أحل عق صل أنه عنه يعرف وب أحد، 

بعدهم.من ونوا-أّم الراشدون 
خرجقق الحم، أن عامر بن عشة حديثا من الصحيحين: ق ثبت، فقد قيل: فان 

ابنوقال المنبراا إل انصرف ثم المستح، عل صلاته أحد أهل عل فصل يوما، 
أحدا(قل عك اهجؤ رسول صك عباس: 

كالمويعموته قربح قتلهم، من ستين لمان بعد فكانت، عليهم؛ صلاته أما قيل: 
٠٢٢■

والأموارؤت٠.للأحياء كالمويع لهم، يستغفر موته قبل البقيع إل خروجه هدا؛ ويشبه 
لركن.لك، ذللث، كان ولو اليت،. عك الصلاة منة أنبا لا لهم، منه توديعا كانت، فهده 

مهر.إل عليه أويمك القثر عك يصك لا يقول• من عند لاسيما منين. شمان يؤخرها 

(.٢٢٩٦الم)^الخاوي)ر»م؛؛*؛ا(وم)ا(أخرجه 
بروايته.يحتج لا صعق عمارة بن والحسن وقال؛ ( ٦٥٩٨رقم W )iا الكبرى ق البيهقي أحرجه )٢( 

دف ٢١٥٩٩ينم  ١٦٧)U/الأدصل ل واممراف ( ٦٣٥٦رقم )م/ا<آأ بوالرزاق أيما وأحرجه 
الكبيرj الطبراق رواْ (: ٣٥)٣; المبمع ي الهبمي وتال ( ٣١١٤• رنم  ١٧٤ا/)١ الكبير 

الأم؛ق الشانص وتال (؛ ٢١•)T/ الباري نح ق حجر ابن الحاففل وقال حسن، ؤإستادْ والأوسهل 
صلانه اّدتم، وما أحد• نتل عل بمل لر ه المح، أن متواترة وجوه من ءان كأنما الأسمال جاءت 
الأحاديث،هن.ه بذللث، عارض لمن ينبغي كان وقد يمح، لا تكبيرة محسعين حمزة عل وكز عليهم 

ذللن،أن الحديث، نفس ل وح ففو عامر بن عقبة حديث، وأما قال؛ نفسه، عك تحي يأل الصحيحة 
(.٥ ٩ / ١ )٥ النووي شرح وانغلر• صحين• ثمان بعل كان 

ازريفتح واننلر؛ ( ٢٢٩٦وسلم)رنم ٤( •  ٤٢ه)رقم عامر بن عئسمة قول من البخاري أحرجه )٣( 
)م'اآ()يمه؛م(وشرحالووي)ها/هه(•
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الخروجله يجوز عرج، أو لمرض الجهاد عن التخلف، j اه، ءدرْ من أن ومنها: 
وهوأعرج•الجموح عمروبن حرج كما عليه، يجب ر إليه، 

الإمامنعل يظنونه الجهاد، ق منهم واحدا قتلوا إذا المسلمين أن ومنها: 
حديقةفامتغ حديقة، أيا اليمان يدي أن أراد ه، الله رسول لأن المال؛ ييت، من ديته 
المملين.عق حا وتصدق الدية، أحد مجن 

أحد:وقعة ق _، 15التي المحمودة والغايايت، الحكم يعص ذكر ق نمل 
ؤإدؤ يقوله: القصة افتح حيث عمران؛ آل محورة ق وأصولها أمهاتها غفوإل أشار وقد 
آية.محستين تمام إق [ ١٢١عمران;]آل ^ للقتال مقعد آلموميى تبوئ اهللث، من عدوُث، 

هوإنما أمحا-هم الذي وأن والتنانع، والفشل العصية عاقية سوء تعريفهم نمها: 
إذاحى يإدذهِء ثحئوثهم إذ وعدهُ آس مبمدقءك_لم ولمي ؤ تعال: قال كما ذللئ،، بشزم 

يريدمن مغطم ثجبدر1ت،ج ما مآأرذكم بعد من الأمرومحيئم ق وقنرعم إجنئز 
]آله شمقب غعا ولمد لظتمحإ غؤب ضوضض" م ألأو يريد من ومطم آليتا 
[.١٥٢صران: 

حذراأشد ذللئ، يعد كانوا وفشلهم، وتنازعهم للرسول معصيتهم عاقية ذاقوا فلما 
الخذلان.أسباب، من وتحرزا ؤيقظة، 

عليهمؤيدال منة، يدالوا يأن حرمت، وأتثاعهّم؛ رماله ق ومحتته اهللأ حكمة أن ومنها: 
المسلمونمعهم لحل دائما؛ انتصروا لو قاتم العاقية، لهم تكون لكن أحرى، 

منالممصود، يحصل لر دائما، عليهم انتصر ولو غيره. من الصادق يتمتز ول؛ وغيرهم، 
يتبعهممن ليتميز الأمرين؛ بين لهم مي أن اس: حكمة فاقتضت، والرسالة، البعثة 

•خاصة والغلة الفلهور عك ضعهم ممن به؛ حاروا وما للحق وبمليعهم 
قال:قاتلتموء؟ ارهل سفيان: لأبي هرقل قال كما الرسل، أعلام من هذا أن ومنها: 

عليناويدال المرة عليه ندال سجال: قال: ويينه؟ بينكم الحرين، كيف، قال: نعم' 



١=?؛جقأإةقإ،بثإ 

الُاوة«ر١،.لهم تكون ثم تتك، الرمل كيلك قال: الأحرى. 
أظهرهملما الملمين فإن الكاذب. النافق من الصادق المؤمن يتميز أن ومنها: 

ليسمن ظاما الإسلام ق معهم لحل الصيت، لهم وطار بدر، يوم أعدائهم عك اممع 
المؤمنين ميزت محنه لعباده سب أن هك )،، ٥١حكمه فاقتضت باطنأ، فيه معهم 

يكتمونه،كانوا بما وتكلموا الغزوة، هذه ق روومهم النافقون فأطغ والمنافق 
ومنافق،ومؤمن، كافر، إق الناس واشم تصريحا، تلويحهم وعاد مخبآمم، وظهرت 

المعهم وهم دورهم• عقر ل عدوا لهم أن المؤمنون؛ وعرفف ظاما انقساما 
ماكانآثتلثذزأتوسنؤ تعاق: اقع قال منهم، وتحرزوا لهم، فاستعدوا يفارقوتيم، 

^^كمضآمح7،ؤليمنآسؤسزأني.ث،سأمبا مآأنمعته عك 
منعليه أنتم ما عك ليدركم اممه كان ما أي• [ ١٧٩عمران: ][jt ه سنثآء سرنلهِء طف 

ميزهمكما النفاق، أهل من الإيمان أهل يميز حتن بالخافقين، المؤمنين التباس 
وهؤلاءهؤلاء ين به يميز الذي ه آلعيم، عل لتْرلعتكم أثن وماكان ؤ أحد يوم بالحتة 

فيقعمشهودا، تمييزا يميزهم أن يريد سبحانه وهو وغيبه، علمه ق متميزون فإ"ام 
شهادة:هوغيب الل.ى معلومه 

علحلقه اطلاع من نفاه لما باستل.راك سنثآة سرناهِء ؤؤومجإرأس".ثنى وقوله: 
هرسول س س1زوص إقُ ■فىهِءأحدا }ثفوءؤ ءطمأوعيك،مح ؤ قال: كما الغيب، 

فإنرسله، عليه يهللع الن>ي بالغيب الإيمان ي ومعادنكم أنتم فحفلكم [ ٢٧، ٢٦]الجن: 
وال؛كرامة.الأحر لكم كان واتقيتم؛ به آمنتم 

ومايحبون وفيما والضراء الراء ق وحزبه أوليائه عبودية امتنخراج ومه: 
والعبوديةالطاعة عل نتوا فإذا -بمم. أعدائهم ظفر حال ول ظفرهم حال وق يكرهون، 

الودمح،وشؤح ٢( ١ )آ/ ١^١١,^، فتح وانللر: ٢  ١٧٧١٢لم)رقم وع( ٢٨• ٤ ٧، الخاري)رقم احرحه ]١( 
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منواحدت حرف عل اه يعد كمن ولموا حقا، عبيده فهم يكرهون، وما يحبون قيما 
والعافية.والنعمة الراء 

لهموجعل موطن، كل ل بعدوهم وأظفرهم دائنا، نمرهم لو بحانه أنه ومنها؛ 
لهمبط فلو وارتمعت،، وثمخن، نفوسهم، لطغت، أيدا؛ لأعداثهم والقهر التمكين 

عبادهيصاح فلا الرزق، لهم بط لو فيها يكونون التي الحال( ل لكانوا والفلفر النمر 
كماعباده، لأمر المال.بر فهو والبط. والقبض والرحاء، ة واكو والضراء، السراء إلأت 

بصر•■تحير ببمم إنه يلمقبحكمته• 
وحفعوا،وانكسروا ذلوا والهزيمة؛ والكره بالغلبة امتحنهم إذا أنه ومنهات 

والانكسار،الذل ولاية هع تكون إنما الصر؛ حلعة فإن والصر، العزة منه فامتوحثوا 
إلحئم ونوم ؤ وقال؛ أ، ١  ٢٣عمران: ، inه أذلة يتدروأنم ضنوؤإهئ' ولعي ؤ تعاق؛ قال 

يعزأن أراد إذا سبحانه فهو [ ٢٥]التوبة: شنا ف=قب ض قلم ^^شًفممدطم 
وانكساره.دله مقدار عل ونصره؛ له حبره أولاؤيكون كره ؤينصره؛ ؤيجبره عبده 

ولرأعمالهم تبلغها لر كرامته، دار ق منازل، المؤمنين لعباده هنا سبحانه أنه ومنها؛ 
ايتلاتهمن إليها؛ توصلهم الس الأسباب لهم فقبمى والمحنة، بالبلاء إلا بالغيها يكونوا 

إليها.وصولهم أسباب حملة من هي التي المالحة للأعمال ويقهم كما وامتحانه، 
إلوركونا طغيانا والغنن؛ والصر الوائمة العافية من تكتسب، القوس أن ومنهات 
ربماأراد فإذا الأحرة، والدار اهف إق صيرها 3، حدها عن يعوقها مرض وذلك العاحلة، 
لدلك،دواء يكون ما والامتحان الابتلاء من لها قيض كرامته، وراحمها ومالكها 
الهلسث،بمنزلة والمحنة البلاء ذللثح فيكون إليه، الحشبثح الير عن العائق المرض 

ولومنه، الأدواء لاستخراج المؤلمة العروق منه ^٥^ الكريه، الدواء العليل بقي 
هلاكه.فيها يكون حتن الأدواء لغلبته تركه 

المقربونحواصه هم والثهداء أوليائه، مراتِتح أعك من عنده الشهادة أن ومنها! 
سيتخذ أن بمصتا سبحانه وهو النهاية. إلا الصديقثة درحة بعد وليس عباده، من 
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نفوسهم،عل ومحابه رصاه ؤيوثرون ومرضاته، محبته ق دْاؤهم تراق شهداء، عباده 
العدو.تسليط من إليها المفضية الأسباب بتقدير إلا الدرجة هده نيل إق سبيل ولا 

التيالأسباب لهم قيض ؤيمحقهم أعداءه يهللئا أن أراد إذا سبحانه اه أن ومنها! 
وطغيانبممبغيهم - كمرهم بعد - أعغلمها ومن ومحقهم هلاكهم بما يتوجون 
بدللتجفيتمحص عليهم، والتلط وقتالهم ومحاربتهم أوليائه أذى j( ومالغتهم 

وقدوهلاكهم، محقهم أسباب من أعداؤه يدلك ؤيزداد وعيوبهم، ذنوبهم من أولياوْ 
إنإك' موبتئن 'كسهم- إن الأعلون وأنئم ■محزيوأ ولا ثيخوأ ولا ؤ نوله؛ ل ذلك ه ذكر 

وانعاو؛إآسألناسي نأن ثداولها ؤقلتمؤالأنام نتلهُج قزح آلموم س فند قزح يمسنآكم 
آلذينون»حصآس اإثا;أ محلم،آطتلآإن ■"لا وآس ثمذآء منكم وئئخد ءام؛وأ آلذيت 

بينالخaiاب هدا ق لهم فجمع [ ١٤١- ١٣٩عموان: ]TJ ه ويمحقآث5دريت ءامنوأ 
وذكرالتسلية، حن وبين وهممهم، عزائمهم ؤإجاء نقومهم، وتقوية تشجيعهم 

مسفمد قزح نننتأكم إن ؤ فقال(! عليهم، الكفار إدالة اهتضن، اش الباهرة الحكم 
الرجاءق وتبايتتم والألر، القرح ق امتويتم فقد [ ١٤•ءمرانأ ]١١، ه مثاهُ قزح آلموم 

دالمورك>ةإدهءزياإمولّكحكما يألمون إنككودوأ ؤ نال،• كما والثواب،، 
والأم،القرح عند وتضعفون تهتون بالكم فما [ ١٠٤اءI ]الت٠ ير'جورأس> لا ما لي آص 
مرصاق.وابتغاء سبيل ؤ، أصبتم وأنتم الثيهلان، مثيل ؤ، ذللتن أصابهم فقد 

يقمهاحاصر، عرض وأتيا الناس، بين الدنيا الحياة هن.ه أيام يداول، أنه أجر ثم 
حالمىورجاءها ونمرها عزها فان الاحرة. ؛خلاف، وأعدائه، أوليائه بين دولا، 

للدينآمرا.
رؤيةعلم فتعلمهم المنافقين، من المؤمنون يتميز أن وهي أحرى، حكمة ذكر ثم 

ولاثواب عليه يترتج، لا المحي العلم وذللث، نيه• ل معلومين كانوا أن بعاد ومشاهدة، 
الحس.ق واقعا مشاهدا صار إذا المعلوم عق والعقاب الثواب يترتس، ؤإنما عقاب، 
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منالشهداء يحب فإنه شهداء، متهم سحاته اتخاذه وص أحرى، حكمة ذكر ثم 
درحةيتيالهم أن فلأيي لنفسه، اتخذهم وقد وأفضلها، المنازل، أعق لهم أعد وقد عباده، 

الشهادة.

كراهتهعل حدا الموغ لهليف، تنبيه [ ١٣٩ممرازت ][)، لأمحلمإ^كلنيإنه وآس ؤ قوله وق 
شهاراء؛متهم يتخد ولر ثهل.وه. فلم أحد، يوم نسه عن انخذلوا الدين للمنافقين، ويغفه 

أعطاهوما اليوم، ذللث، j( المزمنين به خص ما ليحرمهم وردهم، فأركهم بمحبهم. لر لأنه 
وحزبه.أولياءه لها وفق التي الأسباب عن الفلالمين هؤلاء فثل منهم. استشهد من 

وهوآمنوا، الذ-ين نمحيمر وهو اليوم، ذللث، أصاتيم فيما أحرى حكمة ذكر نم 
النفوس.آفات ومن الذنوب، من وتخليصهمت تنقيتهم 

تمحيصان!له فحصل متهم، فتميزوا المنافقين من ومحصهم خلصهم فإنه وأيقا 
عدوهم•وهو متهم أنه يظهر لكن ممن وتمح؛ما نقومهم، من تمحيص 

وعدوامم.وبغيهم يظغتانمم الكافرين؛ ّجوا وهي، أحرى، حكمة ذكر نم 
سبيله،ق الجهاد يا>ون الجنة لأ.خلون أتم مح-ظّهم حبامم عليهم أنكر ثم 

الاتفة_وحسبه، فلنه من عك ينكر بحسن، ممتغ هن.ا وأن أعدائه، أذى عك والصبر 
هآئثمٍين ونظم منمحإ "جنهذوأ آلذئن آس بظم- ولما آلجنه ئدحلوأ ان حسم ر اؤ 
عليهفجاراكم لعالمه، و؛، لو فإنه فيعلمه منكم ذللث، يغ ولما أي* [ ١٤٢صرازت  ٠١٢]

يجزيلا اةلأن< فإن الحلم. مجرد عق لا المعلوم، الواقع 'ني، الجزاء فتكون بالجنة، 
معلومه.يسر أن دون فيه، عله مجرد عك العبد 

محمولمي ؤ فةال،ت لقاءه، ويولون يتمنونه كانوا أمر من هزيمتهم ض وبخهم ثم 
ابنفال [ ١٤٣ءمراذ<: ]آل ثملزونه وانم زايتموه يمن. ثلموه ان قبل من آلمومت، نعنون 
رغبواالكرامة، من ر يل. بثهداء فحل بما نبيه لمان عك تعال اس أحثرهم ®لما عباس' 

أحل.يوم ذلك اهله فأراهم إحواّبمم فيلحقون فيه، يتشهدون قتالا فتمنوا لمهالة، اق 





ث®
افمرعلن المسر الصوء 

فلموالإقدام، والعزيمة يالقوة الثهادة تلقوا بل اسكانوا؛ ولا صعقوا ولا القتل عند 
مدبرين،غير مقبلين، كراما أعزة استشهدوا بل أذلة، تكينين ممدبرين يستشهدوا 

كليهما.الفريقين تتناول الأية أن والصحح؛ 
حكمةفيه أحيائا؛ لهم وكرهم وقهرهم عدوهم بغلبة المؤمنين ابتلاء إن 

صليمة،لأيعلمهاضاصيلإلأاهه.
وموالهإليه، وافتقارهم له، وانكسارهم _، وذلهم عبوديتهم، استخراج فمنها! 

ولووأثروا، لبطروا غالبين ناهرين متموؤين دائما كانوا ولو اعدانهم، عك نصرهم 
ولاقائمة، للدين قامتا لما عدوهم؛ عليهم منصورا مغلوبين ممهوؤين دائنا كانوا 

ناره،غلبهم بين صرفهم أن الحاكمين أحكم حكمة فاقتضت، دولة؛ للحق كانت، 
وانكسرواله، وحفعوا إليه، وأنابوا رحم، إك تفرعوا غلبوا فإذا تارة، مغلوبين وكوخم 

المنكر،عن وخوا بالمعروفظ، وأمروا وثعائرء، دينه أقاموا غلبوا ؤإذا إليه، وتابوا له، 
أولياءه.ونصروا عدوه، وجاهدوا 

لتسمن معهم ليحل قاهرين؛ غالتن، منمرينن، دائما كانوا لو أنمم دمنها؛ 
كانواولو والعزة، الغلبة له من إق ينفافه إنما فانه الرسول، ومتابعة الاJين، قصال.ْ 

لهمكانت، أن الإلهية الحكمة فاقتضت، أحد، معهم يدحل لر دائما؛ مغلوبين مقهورين 
مرادله ليس ومن ورموله،  ٥٧٥١يريد من بين بذللثج فيتميز تارة، وعليهم تارة، اكولة 

والجاه.الدنيا إلا 

حالوق والضراء، الراء عك عبوديتهم تكميل عبادة من يحب، سبحانه أنه ومنها! 
كلتاق العيال عك سبحانه فلله عليهم، والإدالة إدالتهم حال وق والبلاء، الحافية 

؛ا.وخا،القلبج ستقيم ولا >اا، إلا تحصل لا الحال، تللئؤ بمقنتضن عبودية الحالين 
والصّ؟،،والتعب، والعطش، والجؤع والبرد، بالحر إلا الأبدان تستقيم لا كما 

)ا(\<اا؛إغاثث-بمآ.



والامتقائاق الإنالكمال حصول ق شرط والبلايا المحن فتلك وأضدادها، 
ممتغ.لازمه يدون الملزوم ووجود منه، المهللوبة 
قالكما ؤيهدبمم، ؤيخلصهم، يمححهم، عليهم عدوهم بإدالة امتحامم أن دمنها؛ 

الأعلوذ■محزئوأوأنم يمجغوأولأ ولا ؤ أحدت يوم المومنض عك الكفار إدالة حكمة 3، تعاك 
تداولهاؤتللئ،'ألأيام مثلهُ يرح سآلموم قفي قرح يمسسكم إن إنكسهممو؛-؛أرا.'إذ.' 

;]7؛■خئ،أثأإن لأ وأس ثآدآئ منكم ويئخد ءامثوأ آلذئت آس وليعلم آلغاّي محآ 
ؤلماآلجغه ثدحلوأ ان حسم أز ';ج؛: بمحو(آمحنفريىن ءامنوا' آلذئن وليم-جصآس 

انفبل من آلمويتط ثمغون كتم ولفد أق(( الصنمين ويعلم منغم خهدوأ آلغ؛ئن يعلمّآس 
٦^^٣^فتله من حلث، قد ننول محمد؛لا وما ٠ ثغئلرون وأم رأيتموه قفد ثلموه 

وننجزىآسقلن تجنه 
[.١٤٤٦٣٩آلنمرينب<لآلنمان: 

سهمأن بعد اممار، عليهم أديل لأجلها التي المحكم من أنوعا سبحانه فدكر 
القرحمنهم ؤإن امم ومحلاهم الإيمان، من اعطوا بما الأعلون بأمم وبشرهم وقواهم 

رسوله.وعداوة عاواوته ق القرح أعداءهم مس فقد رسوله؛ وطاعة اعته طق 
منهمكلأ فيمب، الماس، بين دولا الأيام يجعل بحكمته سبحانه أنه أخرهم ثم 
والأجال.كالأرزاق، منها نميبه 
نلعليم شيء يكل وهوسبحانه منهم، المومنتن ليعلم ذلكا؛ فعل أنه أخرهم ثم 

واقعا.ايمانم فيعلم مشاهدين، موجودين يعلمهم أن أراد ولكنه كونه، وبعد كونه 
ومنزلةءتل.ه، عالية درجة الشهادة فإن مهداء، منهم يتخذ أن يحيا أنه أخر لم 
هيالمي الشهادة درجة تحصل ل؛ العدو إدالة فلولا سبيله، ؤ، بالقتل إلا تنال لا رفيعة 

للعباو.وأنفعها إليه، الأشياء أحب من 
بالوبةذنو-رم من تخليصهم أي! المؤمنين، تمحيص يريد أنه سبحانه أخر نم 

أنيريد ذللث، مع وأنه العدو، عليهم بها أديل المي الذنوب من واستغفاره إليه والرجؤع 



الممسيرعش اشئ الصوء 
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انتصروا.إذا وعدواتبم وطغيابم، ببغيهم الكافرين يمحق 
حكمتهوأن صر، ولا جهاد، بغير الجة1 لحول وظنهم1 حبامم ^٠٠٠٢ أنكر ثم 

لماغالسن؛ منصورين دائما كانوا ولو والصبر، بالجهاد إلا يدحلوما فلا ذللئ،، تاين 

قحكمه بعضي فهذا أعدائهم. أذى من عليه يصبرون بما ابتلوا ولما أحد، جاءل.هم 
الأحيان.بعض ل ؤإدالته عليهم، عدوهم نصرة 

ؤفين،أقدانتا^^;il ؤإتزاقئا دئونئا آعفزلئا زقنا قالوا ءؤو4زإلأأن ناكان ؤؤ 
^Ij^j  ;وآئهوحسنئوام_،آلآحنة دوا1ُاألديا كادنهمآس عزآلموم1ِلءففرس;زج

عثئردوًفم كمروأ آلذئث ثْلينوأ إن ءاثوأ آلذث ئنايها :؛ج: محث،آمغأن 
قنفقي وهوحترآممين مولخفم تلآئه أثمأيزكعبتوأخيمين 

ونهمألثالأنلهز؛ضا به-ء يترلأ ٠^١ يائي اتملكوأ دلوبمح.تلكمروأألؤعن،بنأ 
حكنيإِدذهِء ثحئوثهم إي ؤعدُْ آس صدى=فلم ولقد :}ة؛; آلئلمهمنت. مثوى وبس 

يريدمن بمحكم تجبوتأ ما اونمحإ ما بمي من وعمبميئم آلأص ق وثنزعئم مشلثز إذا 
وآسشمقز عما ونفد ل؛تتلآكلم غؤب صزءعك-لم ئأ آلاحزق يريد من ومتعكم آلدئقا 

وآلرنول—أخلئ عث ثلؤُث ولأ نمعدوث إذ ٠ زوق؛;ا آلنومتيتن عل محلغ دو 
ماولا قائطم ما غل يخزثوأ لخفيلأ بقز عما ياثبمكم احزذكم ؤآ يدعوًكم 
تغنىماL مثة ١ آلنمِ بمد من عوكم اتزل قم ; f^jثعنلون حبترثن\ وآس اصبكم 

آلجنهليؤظن عءرآلحق يآس نهفويك أنمنبمم أمئمم قد وطايمة مغكم ظآيمه 
محيونلا ما ؤاأ'ذبآم هثمون ش إنآلآمر'هُ ئل منآلآ*رمنسء ^١ مل يمولوث 

لمدآلذئنبيوبآيم ؤ، دل(لؤكيم هنهتا ئيلثا ما سآ'لأ*رسء محا لوكان يمولون للك- 
محضتيبمسماقظوبجممحإضإآئ3إونخا-ضإ 
^^•نىمحاتآلخبمد.ورلإمحء(ه,





الممسرعلن اشر الصوء ،؟=ء 
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عنفصرفهم المهرة ففارقتهم الطاعة، عصمة عن فانخالعوا مركزهم، وفارقوا الطاعة 
الطاعة.عاقبة وحن المعصية، ءوامِ، بسوء لهم وتعريئا وابتلاء، عقوبة عدوهم 

المومين.عباده عك ذوفضل وأنه كله، ذلك بعد عنهم عفا أنه أخر: ثم 
منمنهم قتلوا حتن أعداءهم؛ عليهم محلط وقد عنهم، يعفو كيف،  ١١للحن: قيل 

ولكنلامحّتأصلهم، عنهم عفوه لولا فقال: نالوا؟ ما منهم ونالوا تمم، ومثلوا قتلوا 
.٠١استئصالهم عق مجمعين كانوا أن يعد سويرم، عنهم لغ عنهم بعفوه 

قوالذهاب الهرب ق جادين أي - مصعدين الفرار وفن، بحالهم ذكرهم نم 
والرسولأصحابه. ولا نبيهم من أحد عق يلوون لا - الجل ي صاعدين أو الأرض، 
غماوالفرار الهرب بيدا فأياتمم اضاا رسول أنا اشف، ررإليعباد أخراهم ق يدعوهم 

قتل.قد محمدا بأن فيهم: الثسهلان صرحة وغم والكرة، الهزيمة غم غم■ بعد 
فالغمعدوه. إق وأسالختموه عنه، بفراركم رسوله غممتم بما غما حازاكم وقيل: 

لوجوه:أظهر الأول والقول بنبيه• أوقعتموه الذي الغم عك جزاء لكم؛ حمل الذي 
[١٥٣عمران:٠]آل اصنحكم مآ ولا فاما عق ثحنئوأ ؤلخقيلأ قوله: أن أحدها: 

الظفر،من فامم ما عك الحزن ينسيهم وهوأن الغم، بعد من الغم هذا حكمة عك تنبيه 
بالغميحصل إنما وهدا ث.؟،. الإ.لائ، فنوا والجراح، الهزيمة من أصاتهم ما وعل 
غمآخر.يعقبه الذي 

يمالهزيمة، غم أعقبه مم الغنيمة فوايت، غم لهم حصل فانه للواغ، مطابق أنه الئاق: 
ثمقتل، قد ه اهف رسول أن سماعهم: غم ثم القتل، غم ثم أصابتهم، التي الجراح غم 
متتابعا،غما ل خاصة، اثنين غمين الراد وليس ت فوقهم الجل عل أءا-ائهم ظهور غم 

والامتحان.الابتلاء لتمام 

والمثانالآحأد ق اوثّساق بكر وأبو وصححه، ( ٤٣٦٨رقم  ٥٠)م قريب بلفظ الحاكم أ"مجه '١، 
/Y(٨٦٣رنم ١  ٤٣-١  ٤٢.)



;سسإقلو^أ_
الثواب.جزاء سبب أنه لا الثواب، تمام من بعهمب< ؤ ت قوله أن الثالث! 

قووأصحابه،نبيهم ؤإسلامهم الهروب من ومع ما عك جزاء بغم، متصلا غما أثابكم 
قوسازعهم مركزهم، لزوم ق له ومخالفتهم يدعوهم وهو له، استجابتهم وترك 
عليهمفترادفت، يخصه، غما يوجب، الأمور هدْ من واحد وكل وفشلهم، الأمر 

آخر.أمرا لكان بعفوه تداركهم أن ولولا وموجباما أسبابها منهم ترادفتإ كما الغموم، 
موحات؛من كانن، منهم؛ صدرين، التي الأمور هده أن ورحمته؛ ورأفته 7أم لملمه ومن 
أسانالهم؛لهلفه فقيض المستقرة، النصرة من تمغ التي النفوس، بقايا ص وهي ، ٤٣١

منهاالتوبة أن حيتئد! فعلموا المكروهة، آثارها عليها فتربا الفعل، إق القوة من أحرجها 
الوايمةوالنمرة الفلاح لهم يتم لا متعين أمر ؛أصدائها؛ ودفعها أمثالها، س والاحتراز 
منها!عليهم يحل التي بالأبواب ومحرقه بعدها، حدرا أشد فكانوا به، إلا المستقرة 

ار لل بالعام الأجصحت، وربا 
بالنعاس،عنهم وغتبمه الغم، ذللثا عنهم ؤ وحفقبرحمته، تداركهم سبحانه إنه نم 
أنزلهكما والأمن، النصرة علامة الحرب، ق والنعاس ورحمة. منه أمنا عليهم أنزله الدي 

ولادينه لا ه نفأهمته فهوممن النعاس، ذللثه يصبه ام من أن وأخر• بدر• يوم عليهم 
الجاهلية.فلن الحق غير  ٥٥١يفلنون؛وأتبمم أصحابه، ولا نبيه 

أمرهوأن رسوله، ينصر لا سبحانه بأنه ! ٥٧٥١؛يليق لا الذي الظن هدا فر وفد 
للقتل.سالمه وأته ّيضصمحل، 

بإنكارففر فيه، له حكمة ولا وقدره، بقضائه يكن م أصابيم ما أن بظنهم! فر وقد 
هووهالا كله، الدين عك ؤينلهره رسوله، أمر يتم أن وبإنكار القدر، وبإنكار الحكمة 

محورةق قال كما به، وعدبيم هفو بربهم والمركون المنافقون ظنه الذي السوء ظن 

المشي،اكلما أبي إق ينسبا ءوامه• محمود ءسائا لعل وصدره؛ المهل، بحر من ست، عجز هذا !١( 
(.١٤٦المدهش)ص ق الجوزي ابن ذكره والست، 





سءويلآللذينكمروا ذ'لكومحينممنوا داطلأ>ؤ  ١٠٥■؛^ولا عث، أنثاها ولأ مدى، 
آثو4تص:مامآء•

يفعلهوفيما ثم، يختهس فيما السوء ظن الحق غير  ٠٧٥يايظنون الناس وأكثر 
موجبوعرف وصفاته، امماءْ وعرف اهلع عرف إلامن ذلك، عن لم ولايسيغيرهم، 

وحكمته.خملْ 

السوء.ظن يه ظن فقد روحه من وأيس رحمته من نمل فمن 
لمحنينهم محيري محإحلاصهم، إحاتم ءع أولتاءْ، يعذب أن عله: جوز ومن 

السوء.ظن يه ظن فقد أءاJائه 
إليهميرسل دلا والنهي،، الأمر عن معْللتن سدى حلقه يترك أن به؛ فلن دمن 
السوء.ظن يه ظن فقد كالأنعام، هملا يتركهم يل كتبه، عليهم ينزل ولا رمله، 

المحنيجازى دار ق والعقاب للثواب مومم يعد عبيده يجمع لن أنه ظن؛ ومن 
للمالمينويْلهر فيه، اختلفوا ما حقيقة لخالقه ؤيتبين ؛إساءته والمسيء يإحانه، فيها 

المرء.ظن يه ظن فقد الكاذيين؛ هم كانوا أعداءه وأن رسله، وصدق صدقه كلهم 
عقالكريم لوجهه خالصا عمله الذي الصالح عمله عليه يفهح أنه ظن؛ ومن 

ولافيه له صنع لا يما يعاقبه أنه أو العبد، من مبب بلا عليه ويثهلله أمره، امتثال 
يهظن أو يه، سبحانه هو فعاله عق يعاتبه يل حصوله، ق إرادة ولا قدرة ولا له اختيار 

ورسله،أنبياءه بيا يزيد الش يالعجزا١ت، عليه الكاذيين أعداءه يؤيد أن عليه يجوز أنه 
أمح،من تعذيب حمح، ثي،ء كل منه يحن وأنه عباده، حل يضلون أيديهم ^، ليجريها 

قعمره استنفد من ؤينعم المافلين، أسفل الجحيم ؤ، فيخلده طاعته، ل عمره 
الحسنق عنده الأمرين وكلأ عليين، أعك إق فيرفعه ودينه، رماله وعداوة عداوته 
يقضيلا فالعقل ؤإلأ صادق، يخبر إلا الأخر ودفؤع أحدهما ^٤ ٠١يعرف ولا سواء، 

الموء.ظن يه ظن فقد الأخر؛ وحسن هما أحل بقبح 
وتمثيل!وتشبيه ياطل، ظاهره يما وأفعاله وصفاته ه نفعن أخثر أنه يه؛ ظن ومن 
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بمرحإ ملغزة إشارات إليه وأشار بعيدة، رمورا إليه رمز ؤإنما به يخر ل؛ الحق وترك 
وقواهمأذهانم يتعبوا أن حلقه من وأراد والباطل، والتمثيل بالتشبيه دائما وصرح به، 

لهويتهللبوا العربي، مدلوله غير عق وتاؤيله مواصعه، عن كلامه تحريف ق وأفكارهم 
منهاأشبه والأحاجي يالألغاز هي اش والتأؤيلأت المستكرهة، الاحتمالامحت، وجوه 

كتابه،عك لا وأرائهم عقولهم عق وصفاته أسمائه محرفة ق وأحالهم والبيان، بالكشغ، 
أنعق قدرته مع ولغتهم ■حهلا-ءم ْن يعرفون ما عل كلامه يحملوا لا أن منهم أراد بل 

اعتقادق توقعهم الش الألفاظ من ؤيريحهم به التصريح ;نبغي الذي بالحق لهم بمرح 
وء.الظن به ظن فقد والبيان الهدى طريق حلاف -يم سلك بل يفعل فلم الباطل، 
هو؛< عبر الذي المريح باللفغل الحق عن التعبير عك قادر غير إنه قال! إن فانه 

وعنالبيان عن وعدل يبين، ولر قادر إنه قال! ؤإن العجز• الاه بقدرة ظن ففد وسلفه؛ 
ظنفقد الفاسد؛ والاعتقاد الحال، الباطل ق _ يوغ بل — يوهم ما إق بالحق التصريح 
اسدون بصريحه الحق عن عبروا وسالفه هو أنه وظن! وء، الظن ورحمته بحكمته 

منيؤخذ فإنما ائيع كلام وأما وعبارامم، كلامهم ق والحق الهدى وأن ورسوله، 
والحقهوالهدى الحيارى؛ المتهوكين كلام وظاهر والضلال، والتمثيل التشبيه ظاهره 
غيربه الظانين ومن الوء، ظن باس الظانين من هؤلاء فكل باه، الظن أسوأ من وهذا 
الجاهلية.ظن الحق 

بهظن فقد وتكوينه؛ إيجاده عق يقدر ولا يشاء، لا ما ملكه ق يكون أن به! ظن ومن 
١الموء ظن 

حينئذ، يوصفولا يفعل، أن عن الأبن. إق الأزل من معطي كان أنه به؛ ظن ومن 
الموء.ظن به ظن فقد قادرا؛ ذكن لر أن بعد عليه، قادزا صار ثم الفعل، عك بالقدرة 
الماواُت،عدد ولا الوجوداين،، يعلم ولا يبصر، ولا مع يلا أنه إ به ظن ومن 

منشيئا يعلم ولا وأفعالهم، وحركامم آدم بني ولا النجوم، ولا والأرض، 
الموء.ظن به ظن فقد الأعيان، ق الموجودات 



سمح—^ص^^ساجا=
لروأته به، يقول كلام ولا إرادة، ولا علم ولا بصر، ولا له سمع لا أته به؛ ظن ومن 

به؛يقوم مي ولا أمر له ولا يقول، ولا قال ولا أبدا، يتكلم ولا الخلق، من أحدا يكلم 
السوء.فلن به ظن فقد 

تعاقذاته نسبة إن يل حلقه، من يائنا عرشه عق سماواته فوق ليس أنه به• ظن ومن 
أمقل،وأنه ذكرها، عن يرغب التي الأمكنة ؤإل السافلين، أممل إل كنسبتها عرشه إق 

فقدالأعق؛ ريي سبحان قالت كمن الأسفل، ربي سبحان قال! من وأن أعك، أنه كما 
وأسوأه.الفلن أقبح يه ظن 

الإيمانيحب كما الفساد ؤيحمحبا والعصيان، والفسوق الكفر يحب أنه يه! ظن ومن 
السوء.فلن يه فلن فقد والإصلاح والهلاءة والبر 

يعادى،ولا يوال ولا يسخهل، ولا يغضب ولا يرض، ولا يحب لا أنه به؛ ظن ومن 
منالقرب ل الشياطين ذواتا وأن أحد، منه يقرب ولا حلقه من أحد من يقرب ولا 
السوء.ظن يه ظن قفل المتقين، وأوليائه المقربين الملائكة كدوايت، ذاته 

أووجه، كل من المتاؤيين بين يفرق أو المتضادين، بين يسوي أنه به: ظن ومن 
فيخليبعدها، تكون واحدة، بكبيرة الصواب الخالصة المد.يد العمر طاعات يحبهل 

ءلا.ءاتهحمح حا ويحٍهل الكبيرة، يتلك الأبدين أبد النار ق عات ١١٥١١تلك فاعل 
قءمر0 ساعات استنفد وقد عين، طرفة به يؤمن لا من يخلد كما الحيات ق ؤيخلده 

السوء.ظن به فلن فقد ودينه، رمله ومعاداة احهله م

أورسله، يه ووصفه ه نفيه ا وصفما حلافا سبحانه يه فلن فمن وبالجملة! 
.السوء ظن به ظن فقد رسله به ووصفته ه نفبه وصف ما حقائق عهلل 

وبينبينه أن أو إذنه، بدون عنده يشفع أحدا أوأن مريكا أو ولدا له أن ظن! ومن 
حميتقربون دونه من أولياء لحباله نمبا أنه أو إليه، حوائجهم يرفعون وّائهل حلقه 
كحيه،ويحيومم فدعومم وبينه، بتهم وسائط وJجعلومم إليه، حم وأتوسلون إله، 

وأسوأْ.الغلن أقبح به فلن فقد ويرحومم؛ ؤيخافومم 
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به.السوء ظن من وذلك وحمده، حكمته ق قادحون أو قدرته، ق قادحون إمات 
عندهم،محمود غير ذلك،، به ظن من إق بغيض هدا فعل الذي الرب أن ريب ولا 

منه،أعظم بخرق الفاسد الغلن هذا رفووا لكن ذلك، •حلاف، يفعل أن الواجب ولكن 
ينعهعل قدرة له ولا اه، يمثيئة هذا يكن لر فقالوا: بالنار، الرمضاء من وامتجاروا 

بنففلنوا قدرته، تحت، دا-خلة هي ولا عباده، أفعال عق يقدر لا فإنه أوليائه، ونصر 
برم■والثنوية المجوس إخوانبمم فلن 

بالنمرأوق وأنه الظن، هذا بربه فهويظن متدل مقهور وبدع ولكفر بلل وكل 
غيرباه يفلتون - الم شاء من إلا كلهم، بل - الخلق فاكثر خصومه، والعلومحن والفلفر 

وأنهالحفل، ناقص الحق بحوس أنه يعممد آدم بني غالب فإن السوء، ظن الحق 
أمتحفه،ما ومنعتي ربى، ظلمتي يقول• حاله ولسان اهع،  ٥١١٥٠١ما فوق يستحق 

ومنبه، التمرح عك يتجاسر ولا ينكره بلسانه هو كان ؤإن يذللث،، عليه تشهد ه ونف
قالمار كمون كامنا فيها ذللث، رأى وطواياها، دفائنها معرفة ق وتغلغل ه، نففتش 

لرأيت،فتشت، من فتشت، ولو زناده. ق عما شراره ينيثلث، شئت، من زناد فاقدح الزناد، 
أنينبغي كان وأنه به، حرى ما حلاف، عليه واقتراحا له، وملامة القدر عك تعنتا عنده 

ذللثه؟ق مالآ أنت، هل نفسلث. وفتى تتكر ومفمنتقل وكذ.ا، كذ.ا يكون 
٢يار ناجإحاللث، لا اق فؤإلأ عفليمة ذي من تع منها تع فإن 

كلولمأأسغ^^هه اتا0ة إق ولتب الموضع، سيذا لتصسه الناصث^ الليسب فلعن 
كلومنح سوء كل مأوى هم، التمح، ه ينفالموء ولينلن الموء، ظن بربه ظنه من وقت 
وأعدلالحاكمين أحكم من السوء يقلن أول فهي والغللم، الجهل عك والمركبة شر، 

فحولعن لكن المصري، المدوي عقبت بن غيلان الرمةت ذي إق ينب الطويل، بحر عن بيت هدا ( ١ ّ 
كحالخلاء؛ ين عمرو أبو تال الأطلال، وبكاء التشبيب ق شعره أكثر لكن عمره، ق الثانية الطبقة 
م ١١٧ستة يأصبهان مات الرمة، يدي وختم القيس بامرئ الشعر 
(.٢١٩الصفوة)r/ صفة ل الجوزي وابن ٤( ١ ٠ لانالرب)آا/ مطوري ابن الست، وذكر 





القتل،أصابم لما منهم ؤيمعون لهم، تبنا وأصحابه ه اه رسول وكان إليهم، كان 
الجاهلية،هوظن الذي الباطل الفلن هدا اههثق فآكذببمم لهم، والفلفر الصر ولكان 
لرالذي — والقدر القضاء نفاذ يعد يزعمون الذين الجهل أهل إك المشرب الظن وم 
القضاء،نفذ لما إليهم لوكان الأمر وأن دفعه، عل قادؤين كانوا أمم - نفاذه من بد يكن 

وقدره،قضاؤه به سبق ما إلا يكون فلا ه ش الأمر'لكهُ إن مل ؤ بقوله• اس فآكذحم 
لريشأ لر وما أبوا• أم الماس ساء ولابد؛ كان اس ساء وما المسابق، وكتابه علمه به وجرى 

الذيالأكونر فباره والقتل الهيمة من علتكم جرى وما يناءوا• لر أم الماس ثاءه يكن؛ 
قكتم لو وأنكم لكم، يكن لر أو شيء الأمر من لكم كان سواء دفعه، إك سيل لا 

إكمحومم من القتل علتهم تحإ ١^؛>، لزج ~ ■ذك؟ ءل ، ٣١ي وذي - بتوتكم 
الأشياءأظهر من وهذا يكن. لر أو شيء الأمر من لهم كان سواء ولابد، مضاجعهم 

يقع.لا ما يشاء وأن اهئ، يثاوه لا ما يقع أن يجوزون الذين المفاة القدرية لقول إبطالا 
صدورهم،ق ما ابتلاء وهي القديرت هذا ق أحرى حكمة عن سبحانه أحبر ثم 

الينا،وتإيمائا إلا بذلك يزداد لا فالمؤمن والمفاق، الإيمان من فيها ما واختبار 
ولسانه.جوارحه، عك قلبه ق ما يظهر أن بد لا مرض: قلبه ق ومن والمنافق 

وتنقيتهتخليصه وهو المؤمنين، قلوب ق ما تمحيص وهو أخرئ، حكمة ذكر نم 
وتزيينالعادة، وحكم المقوس، وميل الطباع بغلبة - يخالطها القلوب فان ومذبيه، 
والبروالإسلام، الإيمان من فيها أويع ما يفاد ما — الغفلة واستيلاء الئبهلان 

ولرالمخالطة، هذه من تتخلص إ مستمرة، دائمة عافية ق تركت، فلو والقوى، 
ت.

كالدواءيكون ما والبلايا؛ المحن من ب قيض أن الرحيم، العزيز حكمة فاقتضت، 
حيفوإلا حده، من وتنقيته يازالمه طبيبه يتداركه لر إن داء، له عرض لن الكريه 

وقتلوالهزيمة، الكرة حذْ عليهم سبحانه نعمته فكانت، والهلاك، ال الفس عليه 
عليهمفله بعدوهم وظفرهم وتأييدهم بتمرهم عليهم نعمته تعادل منهم، قتل من 
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وهدا.هذا ق التامة النعمة 

سببوأنه اليوم، ذلك، ق الصادقين المومتن من توق من تول عن أحبر ثم 
جندااعمالهم فكانت، تولوا حتن الأعمال يتالك، اليْلان فاّترلهم وينونهم كبهم 
كلفالالع؛او ولابد عاليه، وحند ليبد جند الأعمال فإن نوة، عدوهم بما ازداد عليهم، 

يقاتلهأنه يظن حيث من بأعماله ءدوْ يمد فهو تنمر0، أو تهزمه ه، نفمن مرية وقتا 
العبدفأعمال عدوه، يغزو أته يقلن حيث، من عدو، ْع تغزوه مرية إليه ويبعثا بما، 

ففرارويتعامن، يشعر أو يشعر، لا والعبد والشر، الخير من مقتفاها إل ا قسن توقه 
به.وامتزله الشيaلان له بعثه عمله، من هوبجند إنما وهويهليقه— — عدوه من الإنسان 

كانؤإنما ثلث،، ولا ماق عن يكن لر الفرار هذا لأن عنهم؛ عفا أنه سبحانه أحبر تم 
.١٦٢ونمامركزها إل وثباته الإيمان مجاعة فعاديت، عنه، اهللأ عفا عارصا 

حوللفامن لآjمضوأ ألذلّأ، ءلٍفل. هْلا ونوكنن، لهم لمث، آش من رحمة سما هؤ 

آلمثؤمجاتج؛أه•
يستقل؛الجواب،،ولا يشاوره، أن له فينبغي ودينه بعلمه يثق من عنده كان إن 

منوهدا العلم، أهل من بغيره الفتاوى عك يستعين أن بما؛ وراتفاعا بنفسه ذهابا 
لنبيهتعال وقال بينهم، موري أمرهم بأن المومين عك سبحانه اهلع أش فقد الجهل، 

الخهل١بابن بعمر تنزل المسألة كانتؤ وقد [ ١٥٩ممران; ]آل ؤاآلام4 وثاوزهم ؤ هق•' 
يشاوركان حتن وشاورهم، جعهم وربما الصحابة، من حضر من لها فيستشير 

اسكرم عليا يشاور وكان مثا، القوم أحديث، ذاك إذا وهو عنهما اهللأ رصي عباس ابن 
عنهماهف رصي وعترهم عوفإ بن الرحمن وعبد والزبير، وء؛للحة، وعثمان وجهه، 

)ا(آه'اأءلأم-بمأ.
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أذهامم.وشحي ونعيمهم، أصحايه تمرين قصد إذا ولاسيما أحمعين، 

ءليْوآكالبلآفصوأيؤا ولوكن لمت،م؛ سآش رحمة لثما ؤ ت تعاق قال ••• 
[.١٥٩•ءمرالأ ل[ل حوولئ،ه من 

الحيران،*؛م يهتل.ي السالك، تهم ليقتدى حلقه؛ هؤلاء هل يمسحانه فالري، 
لياحيفللمات ق ومعرفتهم ونصحهم هدايتهم بنور ويتماء العليل، -بمم ؤيشفن 

فاننملقوا، إذا يكلماتبمم وينتفعون سكتوا، إذا ؛ ٠٠-يةتإ.ون فا٧لكون والهوى، الطع 
إليهم.الصادقين قلوب حن.يمت، اهله أمر وعل وهلع؛ باهلٌ كانت، لما وسكونهم حركاتهم 

؛iLt•ت ثلاثة والعلماء والمعرفة، العلم نور هو منهم؛ الناس عك أضاء الذي النور وهذا 
الأنبياء.وورثة الرسل، حلفاء س فهن،ا الناس، به واستتار ينورْ، استنار 

ه،نفعك قاصزا نفعه كان يفرط لر إن فهذا غيره• به يتتر ولر بنوره، استنار وءالم 
بينهما.ما الأول وبين فينه 

فتنةللناس علته وبعليه. وبال علمه فهذا غيره، يه استنار ولا بنوره، تنر يلر وءالم 
لهم.رحمة الأول وسعلة لهم، 

تعدِْءمن يممكم ى ألي ذا همن ؤزن''■ثدمحم لكم عالن< هلا آس يشصركم ن إؤ 
4•ءن آلموبثون قثتوكل آس وعل 

همنذ؛وإِن"ءئذثكلم ءاوّ_،تكلم قلا يغْ،مكأإآئد إن ؤ تعال؛ فقال الخل.لأن أما 
[.١٦*عمرازت ]آل ب نعدوث من يغصمكم آلذى 

قولدها مع تخلفت، إذا والشاة للبقرة ويقال والتخلية، الترك الخذلان وأصل 
حذول.صواحباتيا؛ وتركنا المرعئ 

)ا(أ''"آمدارج-بم"ا.
-اشفاء.')آ(
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ولنالماس، س لك غالب فلا اه ينمحرك إن الأية! هذه ق إسحاق بن محمد قال 
أمرىتترك لا أي'• الماص، ينصرك فلن يخدلك ؤإن حيلك، س خذلان يضرك 

لأمري.الماس وارفض للناس، 
أنت صده والموفيق إليها، ويكله ه تفوبين العبد بين تعاق اه يخل أن والخذلازت 

ويكلؤهعنه، ؤيدغ ويعينه به ؤيلهلف له يصغ بل إليها؛ يكله ولا ه ونفيدعه لا 
كلهللث، فقد ه نفوبين بينه حك فمن ه، نفعن العاجز للولد الشفيق الوالد كلأءة 

ذايا والأرض، المادات بدع يا قيوم، يا حي ُريا ه•' دعائه من كان ولهذا الهلاك؛ 
تكلنيولا كله، شأل لي آصيح أستغسث،، برحتلث، أنت،، إلا إله لا والإكرام، الجلال 

؛حلمكءر من أحد إلن ولا عين ٍيرفة مي إلن 
ؤإنعدوه، به يفلفر لر ؛_؛ تولاه فان ت إبليس عدوه وبين اه بين مهلروح فالعبد 

الشاه.الذب؛ يقترس كما الشيه!ان افترسه عنه؛ وأعرصى خذله 

ءامحنيه-،عي يظوأ انشبهم س زسولأ بأ بعت إي بجن آلمؤ عل آس من مد لؤ 

والشريعةالحنيفية والملة القويم الدين هذا ق الباهرة الحكمة تاملت، إذا 
عقولتمترح ولا حسنها، الوصف، يدرك ولا كمالها، العبارة تنال لا المي المحمادية، 

فوقها._ منهم رحل عقل أكمل عك وكانتا ولواحتمعمخت، - العقلاء 
ماوأنه بفضلها، وشهدت حسنها، أدركت أن الفاصااّةت الكامااّة العقول وحب 

له،والشهود الشاهد ها نففهي منها، أعفلم ولا أجل ولا أكمل شريعة الحالم محنرق 

٧٣()؛/•  ١٨٧٥رنم  ٦٨٩مخصزا)ا/والحاكم ( ١٣٢ ٩ آرقم • • الحارة)٦ الضاءق أحرحه )١( 
داود؛لفثلوأبو ١( • ه*أ رقم ؛\ U/i)اعري ق والناثي الموصعين ق ٢(وصححه • ٠ • رقم 

وأحمد( ٤٤٤)رقم الممر وق ( ٣٥٦٥رقم  0ir/الأومهل ق والطرابي ( ١٤٩٥)رقم قرب 
(.٩٨٤رقم٣٢٦إنادْالمنّرىفيالرف)١/•

٢^١.)آ(ا'مضاح 



،?=١

لكمنعاليها؛ ببرهان الرسول يات نر ولو والبرهان، والدعوى له، والمحتج والحجة 
وكمالالعالم بكمال له! شاهدة وكلها عند؛_، ْن أنها عق وشاهدا وآية برهاثا بما 

والعلموالنهاية، ؛الغيث، والاحاؤلة والإحسان، والبر الرحمة وسعة الحكمة، 
عليهمأنعم فما عباده، عك حا أنعم المح، ادراّأ نعم أعظم ْن وأبما والعواقب، بالمبادئ 

امتنفلهيا لها؛ ارتقاهم وممن أهلها، من وجعلهم لها، هداهم أن من: أجل بنعمة 
زسولأيمذبأ إي آلموسى عل آس من لمد ؤ تعاق: فال لها. هداهم بأن عباده عق 
منؤإزكائوأ آثكتن،ؤآلحخنث ويعإم4لم ويزًًنيم ءاينته- عيم يظوأ نسهم أص 

[.١٦٤ممران:ب متم;ِي[;ا صض لض مبل، 

إنانفسكم عند من هو قل هندا ان قلم ساتيا اصبمبم قي. مصبميبة اصنتثكم ولمآ اؤ 
و)نهإآلنؤستنناِذنآس آمحنان يومآلش مدير:)1؛: عق'كل آشَ 

فالأ i^liسيلأسأوآذسوأ ق هطوأ تعالذأ م ونل نادموا ا;)جا 
ق JJثايافؤ'هه-م يمولوث للإضأ مبمم للخفعريومثدأقرب هم لأبسمحأ 

شئتلوأ ما لواطاعوثا ويعدوأ قالوألإخوخ_لم آلذين يكتمون)ا؛ت؛' عا اعلم وآس ئلومم 
آسسجل ق متلوأ آلدثن قسآن ولا إيقأ! صنيقين إن'تحم آلمون، انمهفم عن وا قادر، 

دبمتج4منفصلب، بن آس ءائهم بما فرجن ءو: زبهز عند أحياء بل أمو'داج 
بمبثمدن٠ ظ' يحريوينح هم ولا حوثعيم حنحهمألا بن، ( ٠٦•ينحموأ لم بالزين 
دآلرّولآنثجابوأيب أجرآلمومغنن;)ث'اآلدنن يضيع لا آس وأن وفصل بنآس ينعنؤ 
لهمفال آليين عظم:؛ق أجؤ وآيموأ بهم أحنئوأ للذين ماح مآأصايم ش بث 
زمآس ختنا ومحالوا 1^1 قزاذنم' لى؛ جمنوأ  jiآلئاز ١^ أم' 

وآسرضو'نأش واتبعوأ سوء يمنهم ذضننرلب بنآري ينعمؤ إاذمiلثوا آلوًكين 
4"عُي؛حمل)تإ فصلغ دو 
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وسببأنمهم، قبل من فيه أتوا إنما أصا-م الذي هذا أن محبحانه عليهم كرر 
محلهومن ض هذا ان تلم مثفيا اصتم قد مصيبة اؤنئآاضJتكم ؤ ت فمال أعمالهم، 
منأعم م فيما يعينه هذا وذكر [ ١٦٥ممران؛ ]آل ه ير ملت سء كل عق آلثه إن انمذكم 

اياJيتزنؤيعفوأكتنث، عسنا مصيتة من اصت1اءفم ومآ ؤ فقال! المكية، السور ق ذللئ، 
سؤئةمن اصبمانلقؤ ومآ حنثة من اصبمانلث مآ ؤ وفال! ٣[ • لالنررى; عزممره 

مىاهئف من فالنعمة والمصيبة، النعمة هاهنا والسيئة فالحنة [ ٧٩]اانساء: قمنذهسلثإي 

عدله.والثال فخاله، فالأول وء٠اللئج. الث، نفقبل من وثارسإ إنما والمصيبة عليلثج، -يا 
فيهعدل حكمه، فيه ماضي فقاله، عليه جار وعدله، ريه فضل بين يتقلب، والعبد 

يء

قفاوْ.

محدهومن مل ؤ قوله! يعد يره ملت ء س كن، عل آس إن ؤ بقوله' الأوق الأية وحتم 
القدرإJثاتا ذلك، وق قادر• عائل وأنه عدله، ْع قدرته يعموم لهم إعلاما ه انفسكم 

ه.نفإق وأضافها القدرة عموم وذكر نقومهم. إل وأضافه ببؤ الفذ.كر سب،. وال
نآءلمن ؤ قوله! مشاكل فهو القدر. القول؛ا؛هلال ينمي والثاف اتجر• بٌّي، فالأول، 

ة؟-بمآ[وق]التكويرت ه ررن،أشاوجتا. أش نقآء ان إي قثآءون وما ينتقم ان منكم 
لوالن.ى هو وأنه قدرته، وتحت، ؛يال.ْ الأمر هذا أن وهم،• لعليمة، نكتة هاهنا قدرته ذكر 
،وكشفسواه، عل تتكلوا ولا عيره، من أمثاله كشفسؤ تْلليوا فلا عنكم، لصرفه شاء 
هقبإدزآش آلخنعان آلممى يوم اضبنفب ومآ ؤ يقوله! الإيضاح كل وأوضحه المعنن هذا 
وماؤ الحر! ق كقوله ؛_، J.^Iالشرعي لا القدرى الكون وهوالإذن [ ١٦٦عمران؛ ]آل 
[.١ • ٢ ]القرة: ه آلثي بإذن إلا مزأحد بهء بصازين هم 

•^٢.الماد :ا('\"ازاد 



ِ|ج^ا_محؤإسإة؛
عيانعلم المنافقين من المؤمنين يعلم أن وهي القدير، هذا حكمة عن أحبر ثم 

التقديرتهدا حكمة من وكان ظ\ح\. نميرا الأحر من الفريقين أحد فيه يتميز وردية، 
لهم،وحوابه عليهم  ٨١٥١رد وسمعوا المؤمنون فمعه نقومهم، ل يما النافقين تكلم 

والاحرْ،الدنيا سعادة صاحبه يحرم وكيفإ إليه، يؤوله وما النفاق مودى وعرفوا 
يالغة!القصة هده صمن ل حكمة من كم فلله والاحرة. الدنيا ال بقعليه فيعود 
وتعريفإإ ونشيه ؤإرثاد وتخويف! تحذير من فيها وكم سابغة! المؤمنين عك ونعمة 

أوعاقبتهما ومآلههِا والشر، الخير سبايبؤ بأ
إقو١دءاها وألهلفها، تعزية أحن سبيله ل منهم قتل عمن وأولياءه نبته عرى لم 

عندأحنآء نل نبيلآئيأمو'داج ؤر هتلوأ ثنانآلذين ولا ؤ فقال،! لها، قضاه بما الرصن 
من3وم يلحقوا لم بالذنن يبمممثمون منمحله-، بنا؛اشهمآس نجتن وبهتزيرزمون 

[.١٦٩]آلعمران: 4 هم ولا حوزعنيم حلفيتمألا 
الرزقوحريان عنده، وأنبم منه، القرب، منزلة الدائمة الحياة إق لهم فجمع 
الرصا.هوكمال بل الرضا، فوق وهو فضله، من آتاهم بما وفرحهم عليهم، المستمر 

واستشارهمونعيمهم، مرورهم يتم ببمم؛ باحتماعيم الذين بإحوامم، واستبشارهم 
وكرامته.نعمته من ومت، كل لهم يجدد بما 

لوالش عليهم ونعمه مننه اعثلم هومن بما — الحنة هذه أئتاء ق — سبحانه وذكرهم 
أنرلها يبق ولر والنعمة، الخة هن.ه حنب ق لتلاثت، وبلية؛ تنالهم محنة كل -ها قابلوا 
ؤيزكيهمآياته عليهم يتلو إليهم، هم أنفْن رسوله بإرسال، عليهم منته وهم، التة، 

إلإرساله نبل فيه كانوا الذي الضلال ْن ؤينقدم والحكمة، الكتاب وJعلمهم 
بليةفكل العلم، إق الجهل ومن الور، إق الظلمة ومن الفلاح، إل الشقاء ومن الهدى، 
الخيرهدا جنب ق جدا سير أمر له؛ العغليم الخير هدا حصول بعد العبد تنال ومحنة 
أنفأعملهم الخير، من به لهم يحصل ما جنب ق الخطر باذى الناس ينال كما الكثير، 

ولاويتكلوا ليوحدوا، وقدره بقضائه وأما ليحدروا، أنفسهم عند من المصيبة سبب 





وأصحابهمحمد فقال! معبد؟ يا وراءك ما فقال! بإسلامه؛ يعلم ولر يالروحاء فلطه 
عنهمتخلفا كان من ندم وقد مثله، ق يخرحوا لر جع ق وحرجوا عليكم، تحرقوا قد 
منالجيش أول يهللع حتن ترتحل أن أرى ما فقال; تقول؟ ما فقال; أصحابم، من 

فلاقال• لنستأصلهم، عليهم الكرة أجعنا لقد واس أبوسفيان; فقال الأكمه. هده وراء 
يعفىسفيان أيو ولقي مكة، إق أعقاببمم عل فرجعوا ناصح، للثا فاق تفعل، 

رسالة،محمدا تبلغوا أن لكم هل فقال؛ المدينة. يريدون - القيس عبد من — المشركين 
أنامحمدا; أبلغوا قال; نعم، قالوا؛ وافيتموها؟ إذا يعكافل زبيبا رواحلكم لكم وأوقر 

بحمراءوهو هق اه يرمول الركب، فجر أصحابه. ونستاصل لتتاصله الكرة أجعنا قد 
لإج؛أنوْكءزل ؤبنم آس حنسا ؤ قالوا؛ قوله؛ بلغهم فلما فأحثروه، الأمد 

بعظيمي ذوفصل وآثت آممي رضو'ن ؤاو؛عوأ سوٌ يمنسنأم ؤدصزؤJلم سآش بينمة ءاذمiتوأ 
.٢١١١٧٤، ١٧٣]آلسران: 

أهأإي-بج

ولاإِت؛ موميلن كتم ؛ن د،حادوهم ٥^ شهلن'نيراالأيا،ُْ د«ا إؤ 
4،حظا لهم أب'■تعن، آس يريد نيئا بمموأآس ثن إ>لإب فيآثكهم يترعون 'نحزذلث،مئن 

نٍثاآثم يضزوأ ثن يالإيمنن آل،كمز آشموأ آلذين رن ئ؛' عظم عدا'ن، ولهمّ الأجرة 
ثملزئما حترلاشم ثم ثمل ولا'محنآلذينكمروأألما :إن؛: •ءداُث،أوئل ونهز 

عته١>;^ مآ عق لتذرآنموسأن آس ك)؛ ما ;إج: مهتز عناُثا ولم إقما ل؛ردادوأ لم 
بنآسَمحي ولتكن آلمح، عز آس ؛ ١١٤ونا؛بنآني، يميزآش^، خى 

إث؛عظيز احؤ تومنوأوJتقوأفذثؤب باثمؤزنلمِءأؤإن قامتوا مزنثآء رسلإيِء 
سفكم العيال-،؟ سوء يومونم أوليائه عل أعدائه ليهل تق حكمة وأي قوله؛ 

)م/ا<آأا:(والأبب ٤٣(وفرشهم)١/•١٧٩/٤فرسي)
)آ(ا"ا"اشفاء.
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بامْتحكم من لك ذي 
والرصافيه، الأذى وتحمل والجهاد، الصر، عبودية من! محبوبه حصول منها! 

وغلبتهالمعارصن قوة ْع وطاعته عبوديته عل والثبامت، والضراء، الراء ق عنه 
وأذىله نفوسهم ببدل الهلثيع ودواعي البشرية أحكام من أوليائه وتمحيص وشوكته، 

ممنالحالات؛ حح عق ؤيعبده يريده ومن الكاذبح، من الصادق وتمييز لهم، أعيانه 
أبرشيء ولا المراتب اعل من محي التي الشهادة مرتبة له وليحصل حرف، عك يعبده 

التسليطهدا ق ه فكم عدوه، ومجاهده مرصاته ق ه نفمحبة بذل من الحبيس، عند 
عمرانأواحرآل من الأيات فتأمل ذلك،؛ تعلم أن شئت ؤإذا أ وحكمة ورحمة نعمة من 
آلثظننلكم ذ إئما ؤ قوله! إق [ ١  ٣٧عمرازت ]آل ه مى ميلكم من حلث، مد ؤ نوله؛ من 

ماؤ قوله! إق [ ١٧٥ءعراذأت ]آل ه مومسى كم إن ؤ■حافون يخافوهم هلا اووسآ،هُ 
[١٧٩؛ __lj]آل منألهلإس_،ب< يميز1-بيسث، حى عانه انم مآ عق بم'رآلمؤمتي؛ن آش كان 

فضيلةتظهر لر اليهل؛ التذللثخ ولولا التسليط، ذللثج حكم بعض من التمييز هدا فكان 
الأشياءفإن والمهر؛ والفلفر الصر حلاوة ولا الغيظ، وكفلم والحلم والعفو الصبر 
والإهانةالمحق الأعداء تتوحث، ب اليهل؛ التذللئ، ولولا بأضدادها، حسنها يْلهر 

فاستحقواأولياته؛ عند ما الفعل؛ إل القوه من التسليط ذللثح فامتحرج والكبت،، 
أظهرمما التسليط هذا فكان عاليه، عقوبتهم فاستحقوا أعدائه؛ عند وما عليه، كرامتهم 
الحكيم.وهوالعزيز الفريقين ق ونعمته ورحمته وعزته حكمته 

الألأإل شكواه جعل من العارفين وأعرف وحده، اهله يشكوإل إنما والعارف 
تعال!لقوله فهوناظر عليه، الاس تليهل يشكوموحثات فهو الناس، من لا ه نفمن 

اصانكومآ ؤ وقوله! ٣[، ' ]الشورى: ايديجمزه كننث( مئما مصي1ة من اصنمعفم مآ وؤ 
ملممثتيا اصبمتم س مصسه اصبتكم اولمآ ؤ وقوله! [، ٧٩منستيةسندنساف،ه]اىء; 

)ا(ا"ا/غوائ..



تشكوأن أحسهات ثلاثة! فالمراتب [، ١٦٥عموازت ]Tj ب اذمب5م عند هومن ش هنئا ان 
إليه.تشكوحلقه أن وأومهلها! إليه، نفك تشكر أن وأعلاها! حلمه، إق ايننآ 

زجننث عند طاآشأم'َىجبإثأخا~ة ق ميلوأ ءش0مين لا وؤ 
حوفعيأقُ حلفيم ص مم يلحموأ لم .اه' ضبي-، من آس ينا.'فش' 

ولأهم'يخرئوت؛ت؛:ه■
منأكمل وأنيا يرزقون، رتمم عند وأتيم الشهداء، حياة تعلم المرتبة ده هق 
متمزقة،ولحومهم متلاشية، أحالهم كانت، ؤإن وأؤليب، وأتم الدنيا، هده ق حيامم 

الساكن.ق الشأن إنما الطلل، عل العمل فليس نخرة؛ وءفلامهم مممرقة، وأوصالهم 
رييزعند أحثآء نل أمو'داج آس سبيل ؤر ئتلوأ أثدنن •محسان ولا ؤ تعاكت اذم قال، 
نلامو'تً آس سبيل ؤ، يقل؛ لنن يقولوا' ولا ُؤ تعاق• وقال، [ ١٦٩عمران؛ ب يرزثون 
الحياةهده نالوا إنما الشها؛.اء كان ؤإذا [. ١٥٤ه دئعروُّت> لا ولكن احياث 

ماالقائل أحن ولقد البرزخ؟ ق الرمل بحياة الفلز فما أيديهم؛ وعك الرمل بمتابعة 
شاء!

٢م_اريأ يال، حنهم بيرء والميقظة ة والنيوم نالميثن ف
-الدنيا نوم من يقغلة هي التي _ الحياة هذه من والمديقين والشهداء فللرمل 

وسعيهالحياة، هده إل شوفه يكون العالم؛ هدا ق العبد حياة قال.ر وعل وأتمها، أكملها 
المستعان.واه ما، الغلفر عك وحرصه 

)ا('اا/'ا.دارجج"آ.
شعراءكاد من التهامي بن؛هد محمل بن عل الحض أبي إق ويب الكامل، بحر من ست، هذا )٢( 

دمشقمدينة تارخ ق عساكر ابن ذكر0 والميت ؛ه. ١ ٦ منة مات وقته، بشاعر الذهيي وصفه العرب، 
Xr^i/y)dU\(واسثشفيأصوء ٢٢٣/٤٣)
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الممسيرعلن المنير الئوء 

سجتن،ق الفجار وأرواح علتن، j الأبرار أرواح أن هممْت أبي عن اروى ر ••• 
ذلك.صرومثل بن اه عبد وعن 

قوله!وهو نقله، صحة ق غ مل لا ما نة المن يعارصه قول ط! عمرو! أبو قال 
أهلفمن الجنة؛ أهل من كان إن وال٠شيت بالغداة مقعده عاليه عرض أحوكم مات #اذا 

اسييعثك حنن مقعدك ^ا له؛ يقال النار، أهل فمن النار، أهل من كان ؤإن الجة، 
ا.القيامة«ر يوم إليه 

والسنةالقران لأن عيرهم؛ دون الشهداء ق الحديث هدا معتن إنما أحرون. وقال 
ذلك،.عل يدلان إنما 

نهزعند أحناء أمو'داءنل أش سبيل ل ئتلوأ ■محن.آنهمين ولأ ؤ تعاق؛ فقوله القرآن أما 
١الأية [ ١ ٧ • ، ١ ٦ ٩ ممران؛ ]آل، دصله-ءه من أس ءاننهم بمآ نحلن يررقون'،ث؛' 

مرفوعا؛مخلل. بن بقي ؤلريق من فهغ الخل.ري معيد أبي حديث،  jSjiالاثار؛ وأما 
لهمفيقول بالعرش، معلقة قناديل إلن مأواهم يكون ثم ييروحون، يغدون ررالشهداء 

لا،فيقولون؛ أكرمتكموها؟ كرامة صن أفضل كرامة تعلمون هل وتعالن؛ تيارك الرب 
ّييلائ،اال فتقتل أحرئ مرة نماتل حتى أجادتا ل أرواحنا أعدت أنالث، وددنا أنا غير 

عباسابن حديث ماق يم عنه، عطية، عن المختار، بن إسماعيل عن هناد، عن واه ر— 
جعل- أحد يوم يعش - إخوانكم أصيب ررنإ قو: اه رمول محال محال: محهما ادم رصي 

ئديز،إمح، لتأوي ثارها، من لتأكل الجة، أنمار ترد حضر طر أجواف j أرياحهم اله 
منقالوا؛ ومقيلهم ومشرمم مأكلهم يسج وحدوا فلما العرش، قلل ل نم.لأة ذُسح من 

الجهاد؟ل يزهدوا ولا الحرب عن ينكلوا لئلا نرزق،؛ الجنة ق أحياء أنا إخواننا ييغ 

(.٣٦٦)١\/^، jUlنح(وانظر: ٢٨٦٦(وسلم)رثم ١٣٧٩)٢(احرجهالخارى)رنم 
والأّتدكار( ٦١ا/ )١ الممهد وانظر: ( ١٣٦١ رقم  ٣٦١)Y/ الفردوس سد j الديي احرجه )٣( 

(.٩١)م 



و^ا_قؤسق؛ 
سبيلؤ( ئتلوأ النيiO خسأن ولا ؤ تعالزت اض فأنزل عنكم، أبلغهم أنا ه' اه فقال ءالت 

أحمدند مق والحدث ١؛ [ ١ ٦ ٩ ممران! ]آل ه ضرقون نبيز عند احيآء تنأ اموثا آممي 
أبيداود•وضن 
بناه عبد سالتا مروق عن مرة، بن اس عبد عن ت الأعمش حدث ذكر ثم 

عنداحياء نلت امو'داج آممب سبيل ق ئتثوا آلذئن •محسان ولا ؤ ت الأية هدْ عن ه عود م
حضرطير جوف ز *أرواجهم فقال• ذللث، عن سألنا فد إنا أما فقال! ه يرزقون ربُز 
اطلاعه،ربلئ، إليها فاطني القناديل، تلك إلن تأوي ثم ثاءين،، أبما ل الجته ل نسرح 
شئنا؟حيث الجنة من نمح ينحن نشتهي شيء وأي قالوا؛ نيئا؟ تشتهون هل فقال؛ 
أننريد ربر يا قالوا؛ يسألوا أن من يتركوا لر أمم رأوا فنإ مرامتح، ثلاث حم ذللئج ففعل 

حاجةلهم ليس أن رأى فنإ أحرى، مرة سيلك ق نكل حتن أجسادنا؛ ق أرواحنا ترد 
لم.مصحح ق والحدث ٢، تركوا((ر 

حارثةأم وهي " الراء ضتتإ الربيع أم أن أنس، عن الخاري؛ صحيح وق قلتا؛ 
يومفتل وكان - حارثة؟ عن تحدثني ألا اهف نبي يا فقالت؛ هؤ الني أتن؛، " سراقة بن 

اجتهديت،ذلك، غير ق كان ؤإن صبريننح، الجنة ق كان فإن - عربج سهم أصابه يدر 
ثم٢ الأءان،اأ الفردوس أصاب، ابنالث، ؤإن جان، إما حارثة أم لأيا قال؛ اJأكاء، ق يه عال

اه،اعبيد عن عيينة، ابن ثنا الحميد، عبي■ ين يحين حدثنا مخلد؛ بن بقي طريق من محاق 
حضر،طير أحواف ق تجول الشهداء أرواح يقول؛ همامحي ابن سمع يزيد، أبي بن 

الجنة.ثمر ق تعلق 

وأبو(، ٣٧٦رم٣٤٩T٤٨/١(واسjاسرة)•١٧١-١٧ضْ)٤/.)؛(أخرجه 
منيمق والصدى ١(  ٩٣٣٢رقم ٢ • ٤ )؛/ ثسة أبي وابن ( ٧٣٧• رقم  ٤٧. أ/ منيم) ءو\نٌ-في 

ريالوابن ( ٦٧٩)رنم حد وابن ( ٢٦٥)؛/ وأحمد ( ١٢٣٣ رنم ٢ ١ ٩ )؛/ بمد وأبو ١( ٢ • )رنم 

•( ٣٣/ ١ الووى)٣ وشرح ( ٣٢)آ/ المارى غ؛ح واننلر؛ ١(  ٨٨٧)رقم لم مأحرجه )٢( 
•( ١ * ٦ ا/ القاري)٤ عمدة وانغلر: ( ٢٨• ٩ التجاري)رقم أخرجه )٣( 



الممسيرقش اثمنٍر الصوء 
ت]إذ2د\====د=^^^==^=^==^:=±

الجنةشجر ق يعلق طائر روحه، وهي المؤمن مة ن بأن ه المي أجر ،وقد •••ر 
,حدها إق الألأ يردها حتن 

منواكل الجنة أمار ترد حضر، طير حواصل ق الشهداء أرواح أن وأخر 
القيامة.يوم إق البرزخ ق وتعيب، تنعم الروح أن وأخر ، لمارهال 
أرواحهمحياة وهده يرزقون، رمم عند أحياء بأمم هداء ال عن سبحانه احير وقد 
ازنالحياة هده اس.، رسول ر فوقد تمزقت، قل. فالأبا.ان ؤإلأ دار؛ ورزقها 

حيثالجنة؛ من تمج بالعرش معالقت قناديل لها حضر طير جوف ل أرأرواحهم 
تشتهونهل ^ ١٠٥اطلاعه، رحم إليهم ^ ٠١٥القناديل، نالك، إلن لأوي ثم شاءت، 

ئلامث،ذلك حم ففعل شئنا، حيث، الجنة من نرح ونحن نشتهي شيء أي قالواI شيئا؟ 
أجادتاق أرواحنا ترد أن نريل. قالواI يسألوا أن من يتركوا لن أُم رأيا ُل،ا مرات، 

أحرى"•مرة ميلك 3، نقتل حتن 
بضمالجنة)وتعلق نمر من تحلق حضر طير ق الشهداء أرواح أن عنه. وصح 

العلقة(.اكل أي اللام 
اهجعل بأحد؛ إحوانكم أصيب ررنا هو• اه رسول قال عباس• ابن وقال 
قناديلإلن واوي ث،ارها، من واكل الجنة، أمار ترد خضر، طير أجواف و أرواحهم 

ياقالوا: مقيلهم وحن ومأكلهم مشرحم طيب وحدوا فلما الرش، ظل ق ذمإ من 
الحري،،عن ينكلوا ولا الجهاد، ل يزهادوا لئلا لنا؛ اس صغ ما يملون إحواننا ليت 

اتكرىق اش والن( ٧٣٤الموارد)رقم ول ( ٤٦٥٧رقم ٠ ؛/م؛ صححه)• ق حان ابن أخرجه )٢( 
سفيب)؛/'؛آرمهآه(وسي

شرحوانثلر: ( loo/r)وأحمد ( ١١٩رقم الكّر j والطراز ( ٨٧٣)رقم لختتد ال 
(.١١١٢; القارى)٤ وءسدة ( r^-r;\١٣المؤوي)

(٩١٤رقم الفردوسق لوآ(والليلمي والطالمي)رنم ( ٢٤١٠اليائس)رنم أخرجه )٣( 
^ال(وانمماجضدم)؛/؛خ؛(وشرحهمرقاق)م%ال(.سدة وانفلر: 



١=؟(
==^=============ئ0ات

1وذئنمحسآن ولا ؤ ه' رسوله علن تعالن الله فأنزل عنكم، أيلغهم أنا .ق ادوٌ فقال 
رواهالآيات،ا [ ١٦٩نأل ه ينزفون نبيز عند احيآء عأ اموثا سبٍلآش ؤ؛ ئتلوأ 

أحد.الإمام 
تقريرمزيد وميآق وكلامها، وانتقالها وحركتها وثرحا أكلها ل صريح وهذا 

تعاق.اممه ثاء إن فرم، عن لدلك، 

الأبدان،تميز من أظهر يكون المفارقة؛ بعد فتميزها الأرواح، شأن هدا كان ؤإذا 
مافمل الأرواح وأما كثيرا، تشتبه الأبدان فإن الأبدان، اشتباه من أبعد بينها والاشتباه 

٠٠ ٠ سسمه 

علمناق متميزون وهم والأئمة، والصحابة الأنبياء أبدان نثاهال لر أنا ^١١ يوصح 
أيدانيمصفامت، من لنا ذكر ؤإن أبدانبمم، مجرد إل راجعا التميز دلل—، وليس تمهر، أظهر 

صفاُت،من وعرفناه علمناه بما عندنا الذي التميز بل الأحر؛ من أحدهم به يختمى ما 
البدنعن البدن تميز من أعفلم بصفاتبا؛ الروح عن الروح وتميز ب1ا، قام وما أرواحهم 

التباينأعفلم روحيهما وبين كثيرا، يشتبهان قد والكافر المزمن بدن أن ترى ألا بصفاته، 
روحيهماوبين الاشتباه غاية الخالقة ق مشتبهين شقيقين أحوين ترى وأنت والتميز، 

ّ.الفلهورؤ غاية ق تميزهما كان الروحان؛ هاتان تجردت، فإذا التباين، غاية 

ونعمالله ررحبي فقال عاليه، قفن الذي للرجل الصحح الحديث، ق قوله ... 
فمل•أمر غيلثج فإذا بالكيس، عليلته ولكن العجز، علن يلوم اهه ررإن فقالت الوكيل® 
الكنس(عن عجزْ بحد الوكتل" دتحم اشنأ "ُمي قال• لهذا الوكل® دتحم اه بي 

■^٢.)ا(ه*ازادالماد 
الكرىj ( ٣٦٢٧داود)رنم وأبو ١( •  ٤٦٢رنم  ١٦.الكرى)٨ j المائي احرجه )٢( 

ندمون، ( ١٣٩رنم  ٧٥)ا/ا/ ( ٧٤٧٥رنم  ٩٥)A/ زالكّر والطراف ٢( • ه ١ ٤ رنم  ١٨١ا/ • ) 
الخبودعون وانظر: )آ/؛آ( وأحد ( ١١٨٢رقم ( ٤٢٢رقم  ٢٣٧/١)الشاسن 

والحكمرا/ا؛؛(.العلوم وجامع )•ا/.؛(وغصالقادير)أ/هام( 



الممسيرض اشئ \ظ1°أ 
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غلب،يم كيسا، -ها يكون التي الأسباب فلوفعل خصمه، عك له لقضن به قام لو الذي 
موقعها.وهمن، قل. الكلمة لكانت الوكيل،، ونعم اقلع ارحسي ةقالت 

ض-اا،ورصبتركها،ولأبتركبيإيرامم كماأن 
الوكيل،،ونعم اليق حسي  ١١ت الحال تاللئ، ق قال النار، ق وألقوه عدوه، غله ثم منها، 

مقتضاها.عليها وترتب أثرها، فائرُت، مظانها، ق واستقريت، موقعها، الكلمة فوقعن، 
إنؤ أحد• من انحرافهم بحد لهم قيل لما أحد، يوم وأصحابه . اهرٌ رمول وكذللث، 

عدوهم،للقاء وحرجوا فتجهزوا، [ ١٧٣عمران: ]5، ه قاحقويأ لمحأ خبمعوأ قت. آلثاس 
الكلمةفاثرت الوكيل،، ونعم اممه حبنا  ١١قالوات ثم نفوسهم، من الكيس وأعطوهم 

موجبها.واقتفحط أيرها، 

ومنحن،لأمحسب س ويززهه ا;ثنأ غترجا وسيتفىآستيل،ُ ؤ تعادت قال ولهدا 
القيامهي الش التقوى، بحد التوكل فجعل ٣[ ٢، لالطلأثاإ ؤر قهوحسبهُ آش عل يتوكل 

فهوحبه.اهه، عك توكل إن فحينئد؛ بها، المأمور بالأسباب 
باألمومغونن هلقثوكل أش وعل أش؟' ؤاJقوأ ؤ آخر؛ موصع ق الله ال قوكما 

فانمحقن، عجز بها؛ المأمور بالأمباب القيام بدون والحسي، فالتوكل [ ١١
عجزا،توكله يجعل أن لالاثل> ينبغي فلا عجز، توكل فهو التوكل؛ من بنؤع مثوثا كان 
يتملا التي 7اا، المأمور الأسباب حلة من توكله يجعل بل توكلا، عجزه يجعل ولا 

تالنامن من ءلائفتان غلهل ههنا ومن كلها، بها إلا الجقصود 
لهفحطلتؤ المراد، حصول ق كاف، مستقل سي، وحده؛ التوكل أن زعمتإ إحداهما! 

وعجز،تفريهل نؤع ق فوقعوا مسبباتها، إل الموصالة اضع، حكمة اقتضتها التي الأسباب 
عنبانفراده قوته فلتوا حيث، من توكلهم وصعق، الأسباب، من عهللوا ما بحب 

—الوجه هل.ا من قوة فيه كان ؤإن — وهوا ١ واحدا هما وصيروه كله، الهم فجمعوا الأسباب، 

٤(.٥ ٦ ٤ )رقم البخاري خرجه أ١ 



؛سسإقزل=^ا
السببل التفرط أصعقه باقراده؛ التوكل حاب قوى فكلما أحرى، حهة من صعق ففيه 

فيها.اه عل بالتوكل وكماله الأسباب، محله التوكل فإن التوكل محل هو الذي 
لاه عق فتوكل الذر، فيها وألقن الأرض، ثق الذي الحراُثؤ كتوكل وهذا 

ونخلتهاالأرض بتعطيل توكله يضعف ول؛ حقه، التوكل أعطن ند فهذا ؤإنباته، زرعه 
السير.ق حده ْع المسافة؛ ^ ٥٥ق المسافر توكل وظلكا بورا، 

طاعته،ق اجتهادهم مع بثوابه؛ والفوز العم، عذاب من المجاة ق الأكياس وتوكل 
به.قام من ص، اددٌ ؤيكون أثره، عليه يترشت، الذي هوالتوكل فهذا 

فإنصاحبه. حسب اقوٌ وليس أنره، عليه يترتب فلا والتفربمل العجز توكل وأما 
ال-؛ا، المأمور الأسباب فعل وتقواه، اتقاه، إذا عاليه؛ التوكل حسب يكون إنما الله 

إصاعتها.

وقدرا،سرعا -يا الثباُت، ارتباط ورأُت، ؛الأسباب، قامت، التي الثانية؛ والطائفة 
ماالأسباب من فعلته بما نال؛؛، ؤإن - الهلاJقة وهذه التوكل، حاسب، عن وأعرصت 

ودفاعهإياهم، وكفايته لهم، اقدٌ عون ولا التوكل، أصحاب قوه لها فليس — نالته 
التوكل.من فانيا ما يحسبح عاحزه مخذولة هي بل عنهم؛ 

أقوىيكون أن صره *من اللف،؛ بعضي قال، كما العم، عق التوكل ق القوة كل فالقوة 
عنه،والوير والحب، والكفاية للمتوكل، مضمونة فالقوة اةٌاا عل فليتوكل الناس؛ 

-يما؛تحققه فمع ؤإلأ والتوكل، التقوى من يتقص ما بقدر ذللثخ محن عليه ينقص ؤإنما 
وكافيه.حثه افلق ؤيكون الناس، عق محاق ما كل من مخرجا له اليق يجعل أن لابد 

أنمعللوبه؛ ونيل كماله، غاية فيه ما إق العبد أرصد ه الني أن والمقصود؛ 
١٥١*حبي وقول،ت التحبا، ينفعه وحينئذ جهده، فيه ويثذل، ينفعه، ما عق يحرص 

١٥١*حيي هال(؛ تم مصلحته، فاتته حتن وفرط، عجز من، بخلاف، الوكيل" ونعم 
منحسبا هو فإنما حبه، الحال، هذا ؤ( يكون ولا يلومه،  ١٥١فإن الوكيل(( ونعم 
عليه.وتوكل اتقاه، 



الممثجرض الممحر الصوء ^^٢ ٦١
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المدحواتج حلب ق عليه توكل أحدهمات نوعازت اهلأ عك التوكل قاعدة• 
الدنيوية.ومماله مكروهاته أولغ الدنيوية، وحظوظه 

والجهادوالهين، الإيمان من ويرصا0ت هو يحبه ما حصول ل عليه التوكل والثال! 
اه.إلا يحصيه لا ما الفضل من الوعين وبين إليه، والدعوة 
الكفاية،تمام الأول التؤع كفاه توكله؛ حق الثاى الؤع ق المد عليه توكل فمتن 

عاقبةله يكون لا لكن أيصا، كفاه الثاق؛ دون الأول الؤيع ي علته توكل وْض، 
ؤيرصاه.يحبه فيما عليه المتوكل 

وجهادالرسول، ومتابعة التوحيد، وتجريد الهداية، ق التوكل عليه! التوكل فأعظم 
أنباعهم•وخاصة الرمل توكل فهذا اياؤلل، أهل 

وزراولا ملجأ العبد يجد لا بحيث، ؤإلجاء، اصعلرار توكل يكون تارة والتوكل• 
منملجأ لا أن وظن ه، نقعليه وضاقت، الأسباب، عليه ضاقت، إذا كما التوكل؛ إلا 

البتة.والتيسير الفرج عنه يتخلف لا وهدا إليه، إلا اهلآ 
فإنالمرادت إك المفضي السبب، وحوي ْع التوكل وذلك، اختيار؛ توكل يكون وتارة 

تركهعك ذم التوكل؛ وترك ببط بالقام ؤإن تركه، عك ذم به؛ مأمورا السبب، كان 
بينهما،والجمع -بما القيام والواجب، القرآن، ونص الأمة باتفاق واجب، فإنه أيما، 

فلمالتوكل، ق حقه ق السبب، وتوحد باشرته، عليه حرم محرما؛ السبب، كان ؤإن 
يلالمكروه؛ ولغ المراد حصول ق الأمبابج أقوى من التوكل فإن صواه، سب يبق، 

الإطلاق،.عك الأسباب هوأقوى 
يضعفه؟لا أو التوكل به قياملث، يضعفه هل نفلررت،ت باحا؛ السبب، كان ؤإن 
فمباشرتهيضعفه؛ لر ؤإن أوق، فتركه همالئ،؛ وشتت، قلبالث، ءليالث٠ وفرق، أضعفه فإن 

مهماحكمته تعهلل فلا به، بسم، المربمل- انتفتا الحاكمين أحكم حكمة لأن أوق؛ 

)\(0\ذو\ئد.



محؤإسوزو^|_
التوكل،القلب بعبودية أتت! قد فتكون عبودية، فعلته إذا ولاسيما -ها، القيام أمكنك 

القربة.به المنوي بالسبب الجوارح وعبودية 
كماتوكله، يمح ب عيللها فمن بها، المأمور بالأسباب الهيام التوكل؛ يحقق والدي 

كانما يقم لر فمن رجاءه، يحفق الخير حصول إق الفضية بالأمباب القيام أن 
توكلا.وعجزه عجزا، توكله يكون عهللها من أن كما تمنثا، رجاؤه 

مباشرةيضره فلا وحده، اقلم عل القلب اعتماد هو وحقيقته، التوكل وسر 
قوله!ينفحه لا كما إليها، والركون عليها الاعتماد من القالب، حلو هع الأسباب؛ 

يهّوثقته إليه وركونه غيره عل اعتماده مع اهااأاا، عك )اتوكلت، 
القلبإصرار ْع اللسان توبة أن كما شيء• القل-، وتوكل سيء، اللسان فتوكل 

اعتماد،ع اليم® عك توكلتؤ ٠ العبي.! فقول سيء، اللسان ينطق ل؛ ؤإن القل.ب، وتوبة سيء، 
لها.مرتكبؤ معصيته عل وهوممر اهو(( إل ررتبتؤ فوله مثل غيره، عل قلبه 

ممجناثقء؛ه■إنكتم وحانوت، ثحاموهم قلا ظنن"نير،اهيآءُْ ثما إؤ 
يجاهدوممفلا وأوليائه، جنده من المؤمنين يخوفؤ أنه تعاق! اليه عدو كيد من ، ل
بأهلكيده أعظم من وهدا المذكر؛ عن ينهوتهم ولا ،، بالعروقيامروتهم ولا 

أكيهلأن"ءمر،ذ'ل،كم إنما ؤ فقال: بمدا، عنه سبحانه تعال الفم أحبرنا وقد الإيمان، 
[.١٧٥عموان;ل1ل، ه مومستن كتم إن وحا^١؛، ثخاذوْم ملأ ُ اؤلياءْ 

صدوركم،ق رربعفلمهم قتاله! قال بأوليائه. يخوفكم المقرين! خميع عند المعنن 
منزال العبد؛ إسان قوى فكلما ْرمتين، كنتم إن وخافوف تخافوهم فلا قال! ولهذا 

منهم(<.حوفه قوى إيمانه، صعمإ وكلما الث.يء؛لان أولياء خوفا قلبه 
ساءمن إلا سحره من يسلم ولا يكيده، حتن دايا العقل يحر أنه مكايده ومن 

.١ ج إغاثة  ١١)١(• 



الئصسرالضتير الئوء 

الفعلمن يننفر الأشياء• أنفع من أنه إليه يخيل حتن يفرم؛ الذي الفعل له مزين اه، 
يضره.أته له يخيل حتن له، الأشياء أنفع هو الذي 

الإسلاموبين القلي، بين به حال وكم إ إنسان من الحر ب٠ذا فتن كم انم، إلا إله فلا 
الحقوثغ نة، تح مصورة ق وأبرزه البامحلل جلا وكم والإحسان؛ والإيمان 
الزغلمن، ردج وكم الناقدينا عك الزيوف من مرج وكم مستهجنة؛ صورة ل وأحرجه 

والأراءالمختلفة الأهواء ق أربابها ألقن حتن العقول؛ سحر الذي فهو العارفين؛ عك 
يعدمهاللث، ق الهاللثج من وألقاهم الك، مكل الضلال سل من تهم وسللث، المتشعبة، 

الأمهات،ونكاح البنات، ووأد الأرحام، وقهليعة الأصنام، عبادة لهم وزين مهللث،، 
صورة3، الشرك لهم وأبرز والعصيان، والفسوي( الكفر مع بالجنايتج، الفوز ووعدهم 
الأمروترك اكتزيه، هالب، ق بكتبه وتكله وعلوه تعاق الرب بصفات، والكفر التعفليم، 

عنوالهي، بالمعروف الأمر وترك التنزيه، قالب j المنكر عن والنهي، بالمعروف 
ؤت بقوله والعمل معهم، الخلق وحن الناس، إق التودد قالب 3، النكر 

والاكتفاءالتقليد، قالب، 3، ه الرسول يه حاء عما والإعراض [، ١ • ٥ أنسكلمهلسة: 
الذيالمعيشي الحقل قالب 3، اثص دين 3، والإدهان والنفاق منهم، أعلم هو من بمول، 

الناس•محن انمي به يندرج 
هتؤبن إزكنم وحافون ثحافوهم قلا ؤ قوله! ق منه بالخوف سبحانه أمر وقد 

 lJ[ :١٧٥ممران ] 3،داحلأ الشرمحل كان ؤإن الإيمان، تحقق 3، شرطا منه الخوف فجعل
وتحققه،حصوله 3، شرط والخوف المهنئ، 3، الشروط فهو الإيمان؛ عك الصيغة 
تحققق شرط المسبب، وحصول عليه، الحاصل الخوف ّثب الإيمان لأن وذللث، 

انتفاءعند الإيمان فانتفاء مسببه، لحصول موجب، بب، الحصول أن كما البت،، 
انتفاءالإيمان انتفاء عند الخوف وانتفاء شرطه، انتفاء عند للشروط انتفاء الخوف 

تا(سمأ>سالهمتين.





القمرعلن المنير الذهزء 

طيب،كل مغناطيس ٥؛!^، الروح، هازه إل منحازا والخسث، الروح، تللثح إق متحارا 
هذا؟من أبلغ حكمة وأي حيث،، كل مغناطيس وهده 

أنالحكمة اقتضت، وقد والحيبنؤ، العلبي، عك مشتمالة الأرضية المائة أن يونححه 
الناريةوالمائة لمادمم، مناكلتهم كدللثح بنوآدم ياق أن فلابد وذؤيته؛ آدم منها حلق 

تخليصيريد تعال واس كدللئ،، منها المخلوق يأق أن فلابد والشر؛ الخير فيها 
كرامتهدار ق له مجاورا العلبي، ليجعل الخسث،؛ من الأرضية المائة من الهليب، 

والهوانمنه البعد حنله! الخبث،، دار ق الخسث، ؤيجعل منه، والقرب، مختصا 

ْعداره ق له مجاورا يكون أن وكماله وحكمته بحمده يليق لا إذ والإبعاد، والعلرد 
محلإل لها داعقا للنفوس، محركا جعله! من النارية المائة من فأحرج الهليبين، 
ماإل فتتحيز بالناسبة؛ إليه وتميل بالعلع الخبيثة النفوس إليه لتتجدب، الخبث،؛ 
وخالقها؛بارئها ذللث، ق يفللمها لا وعدلا، ومصلحة حكمة -با؛ هوأول وما يناسبها 

سوحالقها لثارتها معلوما كان ما له، واستجابتها إياها بدعوته ينلهر داعيا أقام بل 
علطاعته وآثرُتج دعوته، ولبت لأمره امتجابمت، فلما العباد، عك حما وكان أحوالها، 

وأوليائهورسله لملائكته ظهر ؤإحانه؛ نعمه ق تتقلب، الذي الحق ووليها ربما طاعة 
وأقامرحمته، عن ءنه،وإبعادها وطردها القوس، هذه تعذيبه ق وعدله حكمته 

واّتجابت،دعوته فلبتؤ وكرامته، مرضاته ؤإل إليه يدعوها داعيا العليبة للتفوس 
اكامحمده لهم ففلهر وكرامته، ؛مثوبته تخصيصها ق حكمته عباده فعلم لأمره؛ 

وحلقوحزبه، وجنوده إبليس اس عدو حلق أن وعلموا الأمرين، فا البالغة وحكمته 
ذللث،تعهليل وأن والمصلحة، الح،كمة عين هو وحزبه؛ وجنوده جبريل وعبده وليه 

وحمده.حكمته لمقتضن مناف، 

والأرض!الماوا٠تح ق الخثأ إحراج ؤإلهيته؛ تعال ربوبيته لوازم من أن يوضحه! 
سأودعها ما ماوايث، الوحبأ وغيرها• والمعادن والحيوان والأقوامت، الباُت، من 

العالمق وتصرفه لملائكته تدبيره من وهذا وأمره• بفعله وفتا كل يخرجه الذي أمره 



٦=?؛

وكيلكوحكمته، وعلمه ومشيئته قدرته تظهر الخبأ؛ هذا فبإحراج والفق. العلوي 
النفوسحيأ تها يفلهر أمباتا يقتم أن فلابد منها؛ سحانه يعلمه كامن "تحا فيها النفوس 

عكيترتب يكن لر إذ أثره؛ عليه ترتب عيايا؛ ظاهما صار فإذا فيها، كامنا كان الذي 
يقدنأيثه كان ئا ؤ تعاق؛ قال، الوجود، ق واقعا معلوما يكون أن دون به، العلم نفس 

[.١٧٩ممران:]TJ يميزآلجبئ،منآلطي>ساه حى عته مآانتم عل آلنوبيتن 
عزشهُايا،روء=قارتنم ستة ؤآلأدصق حلو(آشْثوت وهوآلذى ؤ تعاق• وقال، 

العلوي؛ iljJ؛حلق أنه فاحبر ٧[، 1^؛ ؟ا< عملا احمر ازكم يطوًكم آلمآء عل 
ؤيخالفه،يعصيه ممن، ويعظمه، ؤيجله ويحبه يهليعه محر فيفلهر عباده؛ ليبلو والفل؛ 

لماولهدا أسبابه، حلق من، فلابد تبا، يحصل أسبابا يستلزم والامتحان، الابتلاء وهذا 
إقؤ تعال' وءالا ذلك• فعل وتزينها؛ إليها يدعو وما الشهوات حلق أّبابه محر كان 

ثلاثةفهذه ٧[ ]اتكهف: ه عملا احمر ايم لتلوهن تا نيده آلازضر عنر ما جعلنا 
والاختبار.الأيتلأء أسباب حلق ق حكمته تبينر القرآن ق مواصع 

التي،الخبيثة، القوس حثا إحراج اهله• عدو حلق فا الحكم بعض من أن فغلهر 
الزناد،بقا-ح النار حثا يخؤج كما دعوته، بزناد حباها فاحرج فيها كامن، وحبثها، سرها 
لها،الذكر بلقاح الأم، خبأ يخرج وكما عليها، الماء انزال الأرصمِ، خبأ يخرج وكما 
حكمة_، سبحانه له فكم عليه، وكلامه وحيه بإنزال الزاكية القلوب خبأ يخرج وكما 

إواليسرا!عدوه خلق ق ظاهره وآية بالغة، 
فلولاصيادهات بأ الفاصلة الأشياء ثرف، إظهار والقدرة؛ الحكمة كمال من، فإن 
وشرفهااللن.ة فضل ، يعرفب الألر ولولا وقدره، ونوره النهار فضل يظهر ل؛ الليل؛ 

يفلهرلر الصورة؛ قبح وحول ولولا العافية، فضل، يعرفا لر المرض؛ ولولا وقدرها، 
أهللنعيم أعظم فيها؛ أهلها وعذاب النار خلق كان ولهذا والجمال؛ الحمم، فضل 
والمخبر،المنفلر الثنع القبيح هذا حلق فكان وخهلرها، قدرها معرفة ق وأ؛الح الجنة 



التفسيرعلن اثمنر الصوء 
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الروحتلك لحن مكملا صورته؛ من أقبح وباطنه، باطنه، من أشغ صورته؛ الذي 
الخاقكان فلو واناطن، الفناهر حمال يصورتا تعاق اه كمل اض الفاصلة الزكية 
كلهاالكواكم، ولوكانت، له؟ يكون وتميز فضيلة فأي مثلا يوصف، حن عق كلهم 

للنيرين؟تكون كانت، مرية فاي وأقمارا، شموسا 
عكمنها وأطلعهم يثاء، بما الغسس، أنباء من أنباهم أنبياء حلقه من ٢٥١اصهلفن ،وقد 

حىعته مآانتم عق لندرأتوسن آلله ما؛Kj، ؤ ت تعاق قال كما غيرهم. عليه يطغ لر ما 
منوسله، من ما آمحبؤلإتيآسَ عل آس كان وما مزآلطيب يمثزآمحث 

إلازج; احدا عيجهِء يْنهرعل آلعيس،قلا علم ؤ تعاق. وقال [. ١٧٩عمران؛ ]آل، ه ئثآء 
[؟٢٧، ٢٦]الجن: ه رصدا ث حلمه ومن يديه ينز من يتلك، ةإدهُ رسول من منآزئد،ى 

سمعآس آلئاّزج و؛رتا وسلا آلمك؟ذة منتن يصعش آس ؤ ت تعال وقال 
[.٧٥]الحج: ه بص؛ئ 

وكذللئإغيره. عليه يْللع لر ما عك الغسسا أنباء من يهللعه من يمعلفي سبحانه فهو 
منبأ،فهو عنه، ومخبر اممع حهة من مخبر لأنه الأحبار، وهو الإنباء، من نبيا ممن 

أكثره.ولا بل حبرهم؛ بدون محرفته يم؛5ن الأنبياء يه أحبر ما كل وليس ومنبئ، 
علم•3، منهم أحذق غيرهم كان ؤإن الرسل؛ أتبلع علما الأمم أكمل كان ولهذا 

والأبوالوالقارورة، النثفس وعلم والمنفصل، المتصل الكم وعلم والهندسة، النجوم 
بمافرحوا بالبينارتإ؛ رسلهم ج\ءتمم لما التي العلوم من ونحوها قوامها، ومعرفة 
نهاياتياتعك الواقف، قال كما وهي الرسل، علوم عك واثروها نيا، العلم من عندهم 
يضر—لا علم من باهف نافحة—فنعوذ غير علوم وهي  ٠٠إثم الظن بعضي ؤإن كاذبة، ررظنون 

الأحرةإل بالنسبة العاجل العيس كنفع الأنبياء، علوم إل يالنثة فنفعها نفعت،؛ ؤإن 
ودوامها.

را.مختصرالصواعق  ١٤٨(
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أمورتثلاثة تستدعي المحبوبة الصفة ق الفكرة وكيلك 
لا؟أم له مرضية س محبوبة هي هل الصفة هذْ أن أحدها! 

لا؟أم -يا متصف العبد هل الثانر! 
ودوامها؟حففلها ءلرJق فما -يا متصما كان إذا أنه الثالث،! 

علالأفعال ي فكرته ثم -يا؟ و١كخالق اجتلائها ؤلريق فما بما مممما كن إ ؤإن 
سواء.أبقا الوجهين هذين 

تنضعل.كاد لا حدا كثيرة ومواقعها الأفكار هد0 ومجارى 
الظاهرةوالمعاصي والثاطنة، الذلاهرة الهلاءاتا أجناس! ستة يحصرها ؤإنما 

مجارىفهذه الدميمة، والصفات< والأخلاق الحميدة، والأخلاق والصفايتح والبامحلتة، 
وأفعالها,ه نقصفايتج ق الفكرة 

الإيمانبين التمييز له فتوجب، وأحكامه، وأفعاله المعبود صفالت، ق الفكرة وأما 
ووصفهبه، يليق لا عما الرب وتنزيه والتعطل، والإقرار والشرك، والتوحيد واكفر، 

والإكرام.الجلال س أهاله هو بما 
رسله!ألسنة عك عباده إل سبحانه به تعرف، وما كلامه، تدبر الفكرة! هذه ومجاري 

سبحانه،به يليق ولا له ينبغي لا مما عنه ه نفنره وما وأفعاله، وصفاته أمماته من 
ليتيلواإياها وأشهدهم عباده عل قمحها الش وأعيانه، أولياته ل وأفعاله أيامه وتدبر 

عكأنه عك حا ؤيتدلوا له، إلا العبادة تبغي لا الذي المين، الحق إلههم أنه عل، بما 
العزيزوأنه رحيم، غفور وأنه العقاب، شديد وأنه عليم، شيء بكل وأنه قدير، شيء كل 

كلهاأفعاله وأن وعلما، رحمة شيء كل وسع الذي وأنه يريد، لما الفعال وأنه الحكيم، 
ذلاائح,عن منها شيء يخرج لا والمصلحة؛ والعدل والرحمة، الحكمة بين دائرة! 

هذينؤإل أفعاله. آثار ق والنظر كلامه بتدبر إلا تحصيلها إق سيل لا الثمرة وهذه 
اء:يتدرونآلهم،انأأ]اانأفلا ؤ الأول! الأصل ي فقال القرآن، ل عباده ندب الأصلين؛ 

ليدبروا>ؤكممئأاذزكنإليلئؤمبتزك [, ٦٨ه اةاو»ويدئروأآومول ؤ ٢[, ٤ محمد: ، ٨٢
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يجسمعؤ ٢[. ليوش: ه سريؤتن لنق5م عربها درء'ئا انزله زنا ؤ [. ٢٩لءس: ه ءاينته-، 
٣[.ه]ضلت: كومّتعونون عربتا هرءاتا دصكءابمهُ 

آلألبب'1ِآ؛لآين-ت>لآظ وآياو ■>لقآصوت ق ئ زؤ 
والأرضحني ؤر وشٍكتون حغوبيم' وعق ومعودا قننا آس .ندي  'ض

آلمارفمدتدخل من إثك رئ؛آ آلمارعداب سبمحث1افاكا ننْللأ ->لذتفوا ما نلأ 
ه.;إ؛"؛( انصار من إل0لبب؛اوأ وما ر اخزيته 

زيتؤ ١[• • ١ ق مادا ؤموأذْرروأ الثاز(ت الأصل ل قال 
محن::ت:: ألأتب لآبم>لآوو وآيار الثم>سم ق فق 

]آله والأرض ل وشفزون حنوبيب وعق ومعودا قننا آسَ يذكرون 
يسثحلقكزوما ؤؤ، قآلثننوتقآلأرضلأيثتمحوسأنإن ؤ [• ١ ٩ ١ ، ١ ٩ ' معرازت 

سنزقمنألثما، ا:)ئا;'ؤآظفآم ةا،تِسمئوخو0 مزدآبؤ 
اولمؤ♦ ٌآ-ه[. لالجاس،ن; ه وسميفمني،ايتiمربمقiون مومثا _ j_jيهآلاناحتا 

يحموأ٢^ ١ مندمحاهم4لءاهمت ■عنقنهآللسكادوأ طوأفيآلأرصفيهلنوأمحنك١ن 
انوص؛انمهن ؤ [• ٤٢]الروم: ه فتل ص أرى' عمه محن^١^ قاتْلزوأ لأرض آل 

ع،محسأفلجم_ءاينته-ءأن 3G5iسمنح]دآأضبمرصشرودذحلمكم 
ذ'للغلأنتق إن 3ولأننةلأ موله ثبمفم وحش إليها لثنكثوا' أرؤ'جا 

أ-هأ[.• ]الروم: ه ؤألآزصباسب ة آلشنأ ثموم أن ءاينته-، ومن ومن ؤ ت قوله ©41^( 
واختلافوالأرض السماوات حلق فجعل السور هده ق الأيات سبحانه ونؤع 

وظهورهبذلك العلم ي لاشتراكهم كلهم؛ للعالمين آيات وألوانم؛ الأمم لغات 
دلالته.ووصوح 

آياتبينهم؛ والرحمة المودة وإلقاء الرحال، إليها تسكن الش الأزواج حلق وجعل 



والعاطفالمودة من بينهما يكون وما امرأته إق الرجل سكون فإن يتفكرون، كوم 
الحكمةإل العن *هده نغلر فمن والبصيرة؛ الفكرة يعين هود مباطن أمر والتراحم؛ 

الل«ىالميز، الحق الإله أنه عل فكرْ دله ذلك؛ عنها صدر الي والقدرة والرحمة 
ورحمته.وحكمته ؤإلهيته بربوبيته الفعلر أقرت 

لقومآيات فضله؛ وابتغاء المعاش ق للتصرف والنهار؛ يالليل الخام وجعل 
أحبرتمما له آية جعلتا بما وارتباطها الايات هد0 وتدبر الفهم وهو يسمعون، 

بعدسبحانه أحياهم كما قبورهم من وقيامهم موتيم، بعد العباد حياة من ت الرمل به 
بهجاءت مجا سمع من بما ينتفر إنما الأية فهذه معاشهم. ق للتصرف وأقامهم موتهم 

عليه.الأية حدْ واستدل إليه، وأصغن الرمل، 
كومآيات به؛ الأرض ؤإحياء ماء المن انء ؤإنزال الرق، إراءمم وجعل 

وهوقلبه ببصر فيها نغلر فإذا بالحس، مشاهدة بالأبصار مرثية أمور هدْ فإن يعقلون، 
ماؤإمكان وحكمته، ورحمته وعلمه، وقدرته تعال، الرب، وجود عك حان استدل عسله؛ 

الأمور وهذه موتها، بعد الأرخى أحيا كما موتمم، بعل الءلأُذ، حياة من به أحبر 
جعلت،ما عل دل والفل الأية، عك دل الحس فإن الخقل؛ وهو الألم، ببصر إلا تدرك 

ال!فقيالخقل، الشهود عليه والمدلول بالمر، المشهودة الأية سبحانه فدكر آية؛ له 

نعديهآلآز'رن ما*آبحى، وينزل وطنعا ترطمشميىمدا ء'انمهط من وؤ 
حياةكلامه! جعل الذي فتبارك [ ٢٤]اروم: Jكلآبماتيربمقإونلمه ق إن موتهأ 

الصدور.ق ّ وشفاء للقلوب، 

لجمحرجامع فإنه والتفكر، بالدبر القرآن قراءة من للقلب أنفعر شيء فلا وبالجملة 
المحبةيوريثح! الذي وهو الخارقين، ومقامات الخاملين، وأحوال المائرين منازل 

والصبر،والشكر واكفويض، والرضا واكوكل، والإنابة والرجاء، والخوف والشوق، 
وكمال.الألم، حياة بما الي الأحوال وسائر 

الألم،هماي حا الي الن.مومة، والأفعال الصفات حمئر عن يرجر وكدللث، 





خالقهاأن •ءالموا به؛ وسهدوا ذلك علموا لما وأنم باءلالآ، يخلقها لر تعاق بأنه شهادتم• 
ماؤ فقالوات الأمرين، هذين دعائهم ل ُذكروا وعقابه، وثوابه ومنه، أمره يستلزم• 
يمد^لغار تديخل من إوك  IIjj^لئار عد!ب لقنا سحنك ننطلأ هندا حلمت 
[.١  ٩٢، ١ ٩ ١ ممران: ]آل انصاره من لأأل،يإن وما ر احزيته 

تعوذواوالعقاب؛ الثواب يستلزم والأرض، السماوات حلق أن علموا فلما 
حلقل فكرهم عليه أوقيهم ن>ي الالإيمان ذكروا تم عقابه. من اه ب

بزإة5لمءامتوأ ان للإيض ينادى مناديا سمنا رثغآإدنا ؤ فقالوات والأرض، السماوات 
مماثا4لآلءمران;"اها[.

وبوحدانيتهبه؛*١^؛، الإقرار والأرض؛ السماوات حلق ل فكرهم ثمرة فكانت 
فضلهأعظم من هو الذي بإيماُبمم إليه فتوسلوا وعقابه، وبوابه وبرمله، وبدينه، 
التيجنته إق الأبرار مع ؤإدحالهم متئاتمم، وتكفير ذنويمم، مغفرة إك علهم؛ 

عليهمإنعامه إق أولا عليهم، بانعامه فتوسلوا عليهم؛ نعمته تمام وذلك وعدهموها، 
التيالوسيلة وهى إليه، الوسائل إحدى وهو كرامته، إك وسيلة؛هل-اعتنه وتللث، آحزا، 
[.٣٥]المائدة: ه زوسيأووسٍلة وأتتغوأ اJموا^س آلذييتق،امغوأ بمائها ؤ نوله؛ ق بها أمرهم 

اوونأكمسؤ تعاق؛ يقول إذ إليه؛ الوسيلة يبتغون أتمم عباده حاصة عن وأحبر 
هاتينل أن عك [• ٥٧]الإسراء: « أهمن، أ.م رهزمسلة إو يمموث ندعوث 

فأثمرالإبراهيمية( الملة بيان ق المكية )التحفة كتاب ق ذكرتما بديعة، أسرارا الأيتين 
لهم؛وأثمر باطلا، يخلقها لر أما والأرض؛ السماوات حلق ل المحح فكرهم لهم 

والإيمانيهلاءتثه، إليه والتوسل وعقابه، وثوابه وسرعه، ودينه ورسوله، باه الإيمان 
كنزفإنه تستطله؛ فلا له ساحل لا بحر من قهلرة القمل؛ هذا ق ذكرناه الذي وهذا به، 

يشاء.من برحمته يختص واض محروم• كل يقبله ولا نفس كل يلائم لا العلم كنوز من 
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لغاقاغفن ذه محئاثا ثرثمأ ءابوأ ان |لإيمتن ينادى مناديا سمعثا إيثا ينآ ؤؤ 
وح1وذولآعق وعدلنا ما ؤءاتنا ردنا •عآ'لأبراو؛ث'"؛أ زثوفتا سيئاتنا عنا ويفمز ذئونتا 
■4 أ'ئحث' نحلنآنماد زلإزآجصب غزئا 

مخاديانمثا ؤثخآإضا ؤ قولهم! عباده من الألباب أول عن حكاية تعال؛ اهف قال أ ر
ولويتاس؛ئاتدا عنا ويكفن دئونغا ءاغفنJثا ذئتا دئامن\ ^^٠؛ ءامتوأ ان للإيمنن بمادى 

غلثلا إنك أتقتنمة يوم •نحزئا ولا زنلك عل وعدتنا ما وءاتتا وثنا الأبراروأم *ع 
لحولمن رملك ألمنة عك وعينتا ما وآتنا والمعنن! [. ١ ٩ ٤ ، ١  ٩٣ء»ئا0.' ه آليعاد 
الجة.

حيفسهل وليس برملك، الإيمان عك وعدتنا ما وآتنا معتاْت ءلائ٠ة! وقاك 
فتكافاوحينثد رسلك؛ و٠لاءة رملك؛ تصديق عك يقدر أن إلا منا؛ والحرف الأمم 

التقديران.

انللإيمثن ينادى مناديا سمثا إننإ " iiyؤ ت نولهم تقدم قد بأنه الأول ؤيترجح 
نموالرمل. بالرسول الإيمان ق صريح وهذا [، ١  ٩٣صران: ]أل ه قئاثا ينذكم ءامغوأ 

سمعواإنما فاثيم الرمل، تة ألعك وعدهم ما يؤتيه.مت أن بإيماثيم إليه توسلوا 
وعدهبلغوهم وأمم ببمم، الممديق يضمن أيقا وذلك، الرمل، من بدلك لهم بوعدهم 

الأية.ق والخلف اللف ذكره هوالذي وهاوا إياه، يؤتيهم أن وسألوه به، قوا فمن. 
أعموالأول الرسل، ألمنة عك والفكر الصر من وءاتتا ما آتنا الع.تنت و٠يلث 
ووعيده،ووعده ورسله وميه، بامره الإيمان  Iaلي٠ان٠م؛تضمن كيف وتامل وأكمل• 
لأمره،واستجابتهم وعيده، من والخوف وعده، وصدق وأفعاله وصفاته، وأسمائه 

وعدهمما موال إل اكومل لهم صح فذلك برحم، متتن مؤ صاروا ذلك؛ فمجمؤع 
عذابه.من واكجاة به، 

الأرواح.حائي  ٦٧)؛(



^=١

ولابد.لذلك فاعل أنه سمر وعده لهم يتجز أن ت موالهم الناس بعض عل أشكل وقد 
وقول[ ١١٢،; LjVi]•؛للإه آغر رب ؤ كْ.ولهت محص تعبد هدا بأن وأجاب 

٧[.]م: حثيفذه واسعوأ ثابوأ للذين قآعفن ؤ الملأثكةت 
يتجزهأن ومواله إليه.، الرهمة منها؛ بشروط معلق الوعد أن هؤلاء؛ عل وخمي 

سبحانهمّألوه فإذا يحبطه، ما يلحقه لا وأن يه، و٠وافاترم بالإيمان سلق أنه كما لهم، 
الأسبابعك ؤإعانتهم وتثبيتهم، توفيقهم، ذلك،ت نقمن وعدهم؛ ما لهم ينجز أن 

إليهأحوج وهم وأنفعها، الأدعية أهم من الدعاء هن.ا فكان وءد0؛ ببا لهم ينجر الي 
سك؛يرسالأدءية.

لهمفيحكم أعدائهم، عل ينصرهم أن له. فهدا وتآحُه ؤ ت قوله وأما 
والغلبة.بالصر عليهم 

لهم-ها يوجب، الي الأسباب من هو للتائبين؛ يعفر أن ربهم الملائكة موال، وكدا 
وجعلهاوأعدائه، بأوليائه يريده ما -ها يفعل الي الأسباب نصب، سبحانه لهو المغفرة، 

والمسبب.السبب، فمنه مراده، لوقؤع أسبابا جعلها كما لإرادته، أمباثا 
وغضبه،محنته توجت، التي الأسباب حلقه إل فانفلر ذللثه؛ ۶^، أشكل ؤإن 

وبهمنه فالكل وشاءها، حلقها التي الأسباب عم ويسخءل با ويغضؤيرصن يحب، 
يلجهلا التوحيد أبواب من عفليم باب وهذا وحده، حكم.أته إق وعائد مئيثتته مبتندأس 

اذ'للئ،حيراُِئن ؤ ت تعال قوله به؛ وعد ما سؤاله ق الأية هذه ونفلير العالمون؛؛_. إلا 
نشاءور؛نما فيها كم ومصمإ حرام قم مال آلمئمورا وعد آش آلخأد حغة 

[.١١٦، ه لالفرئن: منئولأه زيلئ،ؤعدا عل حنلدينُكاتنم 
يهللبطمعدوم والثانرت رفعه، يهللك، موجود أحدهما؛ نوعان؛ منه المستتعاذ والشر 

نوعان؛المعللق الخير أن كما يوجد. لا وأن العدم عل بقاؤه 

)ا(َا'آباواتعج_آ.
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وحولهفيطلب معدوم والثال! يسليه. لا وأن وثباته دوامه فيهللب موجود أحدهمان 
مداروعليها العالمين، رب من المائلين مطالب أمهات هى أربعة فهده وحصوله. 

آخرق عياله دعاء عن حكاية تعاق؛ قوله ق الأربعة الطالب هده جاءت وقل طلباتيم، 
بربممقئامغا ءامغوأ ان للإيمنن ينادى مناديا سمعغا إضا )؛ثآ ؤ ت قولهم ق عمران آل 

الشرلدفع الهللب فهن.ا [ ١٩٣ممران: ]Tj ه نقا قاغفز لغا ديوننا ويقفز عنا سئئاتنا 
ويوقنا«غآ'لأتزارب<فهداؤ قال ثم بيانه• تقدم كما شر واليئات الذنوب فان الوجود. 

قاللم فمان. فهذان عليه. يتوقاهم حن الإيمان وهو الوجود، الخير لدوام طلب 
أنالعدوم للخير طلب ا فهال [ ١٩٤ممران: ]Tj ه زنلك عق ؤعا-دنا ما وءاقا بنا نؤ 

المعدوم،اكر -بم لا أن طلب فهن،ا آلقنثمة؛٠ يوم -محزنا ولأ ؤ قال؛ )م إياه. يؤتيهم 
أحنمرتبة انظام، أحن الأربعة الطالب الأيتان فا؛تذلم.تا القيامة، يوم خزى وهو 

ثمالموت، إل الإسلام ودوام المغفرة، وهمات الدنيا ل اللذان النوعان فيها قدم ترتيب، 
الوأن رسله، ألمنة عق وعدوه ما يعملوا أن وهما! الأخرة ق اللذين بالنوعين اتبعا 

شرورمن باض ررونعوذ الخملثة! تشهد ق جء فقوله هذا عرف فإذا القيامة. يوم يخزيهم 
فيهالكنه معدوم؛ هو الن-ى النفس شر من الاستعاذة يتناول أءٍاانااا وسيئات نا أنف

قولان؛ففيه سيئات رامن قوله! وأما يوجد. لا وأن دفعه، فيسأل بالقوة 
تناولقد الحديث فيكون وجدت، قد التي الميثة الأعمال من استعاذة أنه أحدهما؛ 

دفعفهللم، الوجود؛ اكر ومن يوجد، لر الذي العدوم اكر من الاستعاذة؛ نوعي 
الثامحا■يرغ الأول 

نوءالتي، يثة الوٌوجباّءا عقوباتيا هي، الأعمال سيئات أن الار٠؛ والقول 

الكبيرل والطيراق ( ١٤٠٤ررتم المجتن ل اني والنوحسنه. ( ١١٠٥)رقم الترمذي أحرجه 
)رقمالزهد j ري الوابن ( ٢٥٨رقم ١ ١ ٤ )ا/ المة ي عاصم أبي وابن ( ٨١ ٤٨رقم  ٤٣٠ ص/ 
٤٩٢.)



السبب،لي والأول المسسب، د؛، أيصا• الدغ استعاذة من يكون هدا وعل صاحبها، 
إقاليثأت إصافة يكون الأول؛ وعل وأسبابه، الألر حصول من اسعاذ قد فيكون 

وعكمنها، نؤع وسثثاما جض الأعمال فان جنسه؛ إق النؤع إصافة باب من الأعمال 
عقوبةمن قال كأنه علته، إق والخعالول سببه إق المسب إصافة باب من يكون الثاف؛ 
محتملان.والقولان عمل 

الترحح.من نوعا منهما واحد كل ْع فان به؟ وأوق بالحديث أليق أيهما فتأمل 
الأعماليولد النمس صر النف|سارا، سر من الميئه الأعمال منسا بان الأول فيترح^ح 
وهذانالصفة، تلك عن تحدث الش الأعمال ومن النفس صفة مجن فاستعاد الميتة؛ 

الثاقؤيترجمح ؛حذافيره، الشر من عول منهما؛ عول ضن أل؛؛ كل وأستاب الشر حملع 
فاستعادالنمس؛ ثر وأسابها؛ العامل، سوء التي العقوبات هي الأعمال؛ سيثات بان 
منوالأستعاذة متلازمان، الحقيقة ق والقولان وأسابها، والألأم العقوبات من 

الأحر.من الاستعاذة تستلزم أحدهما؛ 
ذاتمن إما وكان ومنتهن مورد وله مصدره، هو سبب له الثر كان ون 

شرأمور؛ أربعة هنا كان عيرْ ؤإما نفسه، إما ومنتهاه• ومورده خارج، ْن ؤإما العبد، 
وهوعيره من مصدره وسر أخرى• عيره وعك تارة نفسه عل ويعود نفه من مصدره 
أحرى.عيره وعك تارة نفسه عك ؤيعود فيه، المب 

إذايقوله، أن الصديق عالمه الذي الدعاء ل الأربعة المقامات هذه ه النتي، 
الغم،عال؛ والأرض، المإوات فاحلر  ٣٠٧١١١مضجعه! أحذ ؤإذا أمسن ؤإذا أصبح 

نفسي،شر من يك أعوذ أنتج، إلا إله لا أن أس^ ومليكه، شيء كل رب والشهادة 
فذكرمسلماا إلن أجره أو سوءا، نفسي علن أقترفج وأن وسركه  ٥٧٥٣٠٧١وشر 

والحاكم( ٣٢رنم المختارة ق والضياء وحسنه. ( ٣٥٢٩)رنم الترمذي أحرجه )١( 
)رنمداود وأبو ( ٧٧١٥رقم  ٤٠٨)؛/الكرى ق وألماني وصححه. ( ١٨٩٢رقم  ٦٩٤)ا/

و\حمد)\إ^1\(( ٧٧رقم  ٧٨/١يعك)وأبو ( ٦٦٥٦٣ش وابن ( ٥٠٦٧
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النفس،عك عوده وهمات ومايتيه مورديه وذكر والشيطان، النفس وهماث الشر مصدري 
وأحصرهلفغله أوجر ق وموارده، الشر مصائر الحديث فجمع الملم؛ أحيه عق أو 

•وأبينه وأحمعه 
طهروابهلهرهم تم، لر فان - الدنيا ق  ١٦٠يطهرون عظام أمار ثلاثة الدنوبر فلأهل 

للأوزارالمستغرقة الحنايتج ومر النصؤح. التوبة مر _ث القيامة يوم الجحيم ر مق 
أحدأيحله ■؛^١ بعبده اصف أراد فإذا المكفرة. العفليمة المائي، ومر حا. المحيهلة 

الرابع.التهلهير يحتجإق فلم طااما، طينا القيامة فورد الثلاثة. الأمار هده 
تعاقاه، كتاب، ق حاء وقد الدنويخ. ومغفرة اليئاُتح تكفير بين الفرق ق فمحل ، ل

عنحاكيا تعال؛ كقوله فالمقترنان الأحر. عن منفردا متهما كلأ وذكر مقترنين، ذكرهما 
صو\0■']آل خويوقئا سيئاينا وءفمر■ءثا لثوبنا قاغفزلنا ربأا ؤ المؤمنينI عباده 

محمدعق ، Jjjيما وءامخوأ وهملوأنلص1إحدت، ءامنوأ وآلذيى^. ؤ كقوله'. والمفرد ١ [ ١  ٩٣
وكمؤ الغفرْت ق قوله ٢[. ذ\ج؛ةامه]ءسد.' وهوآ"ثيىصةوم 

دثويمالغا أعفن 3ثثا ؤ وكقوله: 0؛[؟ ]محمد: ه ي نن وشنه آلتمزت مزكو 
ومّيئارتإ،ذنوبج، أمورت أربعة فهاهنا ونظائرْ [. ١٤٧عمران: ]ال ه امرئا ؤآ ؤإتزاقنا 
وتكفير.ومغفرة، 

فيهتحمل ما وهي الصغائر، ياليثات<: والمراد اتكبائر، ما المراد فالدنوبخ: 
الكفارة،أ-محديتح ومنه التكفير، لها جعل ولهدا مجراه، جرى وما الخطأ من الكفارة، 

قلق تعمل فلا القولين• أصح ق الكبائر ق عمل ولا لطان م لها يكن لر ولهذا 
حنيفة.وأبي أحمد مذهتؤ ظاهر ق الغموس اليمين ق ولا العمد، 

أضالحلق j والمخاري ( ٢٥٨٢والطالص)رنم ( ٨٤٩رقم  ٢٢>آ/ الثامن مند ق والطراق 
اوفرد>رقمأ'آ؛(.انماد)صهأ(والأدب 

;ا(>اممدارججا.



محؤ1سو؛ِو^|_
عكتآ؟زماختنثوأ إن ؤ تعاق! قوله لها؛ والتكفير الصغائر، هي السيئات أن عك والدليل 

ملمصحيح وق . ٣[ ١ ]التاء: ب مدحلاضما ويدخالخفم نإئاتكأأ ق5فن-ص5لم عنذ نمون 
إلنوالجممة الخمس، الصلوات  ٠٠ت يقول كان اس. رسول أن هريرة؛ أبي حدث من 

الك«ار«لاجتبن إذا يابينهن؛ مكفرات رمضان؛ إلن ورمضان الجمعة، 
معوالذكفير الكائر، ْع كان ولهدا ررالتتكفير،ا، لفظ من أكمل ررالمغفر٠اا ولفظ 
يتممن؛ررالتكفيراا ولفظ والحففل. الوقاية، يتضمن؛ ررالمغفرةاا لفظ فإن الصغائر، 

كشزؤ تعاق؛ فقوله تقدم. كما الآحر، ق منهما كل يدخل الإفراد؛ وعند والإزالة. الستر، 
بلشرها؛ ووقاية ومحوها وكبائرها، صغائرها يتناول ٢[. ]محمد: ه سيئام عمم 

ألدىانوا عمم يءاًفمرآس ؤ تعاك. قال كما الأعمال، أسوأ يتناول المفرد التكفير 
؛!.٣٥]ازم: عملوا، 
والوصبواكب؛ والعموم والهموم المصائب، عك الوعد ق الر فهم هاأا؛ فهم ؤإذا 

ولاعم ولا هم من ال٠ؤمن بمسبخ راما المحح؛ الحدين، ق كقوله المغفرة، دون بالتكفير 
بمغفرةتستقل لا الخمائب، فان ا حطاياهءر من •يا اق يشاكها-إلاكفر الشوكة أذى-حتى 

الذنوب؛فيها وتلاشن تتفاءل أوبحسنات بالتوبة، إلا حميعها اكنوب تغفر ولا الذنوب، 
الخبث،.يحمل ب قلتين الماء بلغ ؤإذا بالجيفج. لايتغير كالبحر فهي 

ه.دم1حورتنم;زج; لعامحإ ؤاJقوأTس وزابظوأ وصايروأ ءامنوا نايهاآلي يؤ 
منانتقال إنه ٢[؛ • • ،: jl__ ،Jl]ورابطوا' وصبمابروأ آص-،موا ؤ تعاق؛ قوله ق اوقيل 

المرايهلةاا١١دون وءالصابرة® الصابرة، دون فااالهاأأرء الأعل؛ إق الأدنن 

)ا(احرحهسالم)رنم
:١ ٢ ٦ / ١ )٦ ١^ رح وام: ٢(  ٥٧٣لم)رنم وم٠( ٦ ٤ ٢ المخاري)رنم احرجه )٢( 

)م(\،ه؛ُدارجج_آ.



المميسرعش المسر الصوء ه=^ِ 
إ====^=======^==^^تااإ؛؛

المرابطينلأن مرابطا؛ المرابط وسمي الشد، وهو الربط من مفاعله ولاالرابهلةاا 
ينتفلرهاتلطاعن ه نفربط قد منتظر لكل قيل ثم الفنع. ينتظرون خيولهم يربطون 
الدرجات!به ويرغ الخطايا، به يمحوالقتي يإ أحبركم ألا  ١١ه! النمٍ، قول ومنه مرابط• 

•بعل الصلاة وانتفيار الماحي، إلن الخطئ وكثرة المكارم، علن الوضوء إراسياغ 
منحير اه؛ سبيل ل يوم لارباط وقال؛ آ الرباطاار فدلكم الرباط، فدلكم الصلاة، 

ومافيهالأم.الدنيا 

الاكتساب،،بمنزلة لكثر افتعال فانه التصبر؛ من أبلغ فهو الاصطبار وأما 
يتكررالتصبر يزال فلا الاكتساب،، مقدمة التكسس، أن كما الاصهلثار، مبدأ فالتصبر 

مفاعلهفإنبما الصبر؛ ميدان ق الخصم مقاومة فهي الصابرة وأما اصطارا. يصير حتن 
والمضاربة.كالمثاتمة اثنين بين وقوعها تستدعى 

أسواثموأ وزايطوأ وصايروأ انشروا ءامغوأ آلدئل ينايها ؤ تعاق!  ٠٧٥١قال 
والصابرةه، نفق الصابر حال وهو بالصبر فأمرهم؛ ٢[. * • عمران: ]آل ثملحونننمه 

الصبرعق والإقامة واللزوم الثبات وهي والمرايهلة خصمه، مع الصبر ق حاله وهي 
ويمابريصبر وقد يرايهل، ولا يصابر وقد يمابر ولا العبد يصبر فمد والصابرة، 

الفلاح؛وأن التقوى، كله ذللئ، ملأك أن سبحانه! فاخبر بالتقوى، تعبد غير من ويرابعل 
محلخورئi*J ^^•4واثقواأس ؤ عليهافقال! موقوف 

لزومفهي الغلاهر؛ ل منه العدو هجوم يخاف الذي الثغر لزوم أما كما فالمرابهلة 
عنفيزيله والشيهلان الهوى منه يدخل لئلا القلب،؛ ثغر 

رم؛ْ\(وامملر:شرحموى)م؛أدآأا(.
(.A\A0الرى)ا■/ فح وانفر: ( ٢٨٩٢اوخارى)رقم أخرجه )٢( 
عدةالصابرين. ١٧)٣( 



;سآسو؛ِو^أ_
I،ji_كلمات أرع ق لهم فجمعها والجهاد، الحرب هده كيفية عباده وعلم ••• 

يتمولا ه، لعة5لم زاثموأآس ووايظوأ وصابروا ءامغوأ^صيروا' ؛؛r^L^ vؤئنأيه-ا 
مقاومتهوهو العدو يممابره إلا المحبر يتم فلا الأربعة. الأمور باذْ إلا الجهاد؛ أمر 

ومنازلته.

وحراسته؛القلب ثغر لزوم وهم،• المرايطة، وهي آخر أمر إق احتاج صابرعدوه فإذا 
فهزهوالرجل، واليد والطن واللسان والأذن العين ثغر ولزوم العدو، منه يدخل لئلا 

،<.Jlpمحير ما ؤيسو الديار، حلال، فيجوس العدو؛ منها يدخل الثغور 
فيدحلحالتا الثغر العدو فيصادف مكاما، يخل ولا الثغور هدْ لزوم فالمرابهلة 

٥٧٥١صك — والمرسلين الييين بعد الخلؤ، محير ه اس رسول أصحاب فهؤلاء منها• 
المكانحالوا وقد الرحيم، الشيطان من وحراسة حماية أحمعين-وأعفلم وسلم عليهم 

كان.ما العدوفكان منه فيحل أحد؛ يوم بالزومه أمروا اليتم( 
ولاالصبر يني فلا اه• تقوى هو به؛ تقوم النءتم، وعمودها الثلاثة هده و^محاع 
الأنفانظر المحبر. ظ3، عل إلا التقوى تقوم ولا بالتقوى، إلا المرابطة ولا المصابرة 

أحرى؟^^، ؤيدال مره تدال وكيف، العس,،كرين، واصطدام الجيشين التقاء إق فيلث، 
مملكته،كرمي عل حالنا حصنه ق القلب، فوجد وعساكره بجنوده الكفرة مللئ، أمحيل 
فلمحوزته؛ عن ويدافعون عنه، يقاتلون به، أحاطوا قد وجنده أعوانه ل نافد أمره 

الجندأحص عن أل فعليه؛ وجناوه أمرائه بعمى بمخامرة إلا عليه الهجوم من يمكنه 
منمرادها..عليها ادخلوا لأعوانه: فقال القس. هي فقيلله: منزلة منه وأفربمم به 

إلرامه رغر امتيقفل لما إنه: عنده، مبيته ليلة هو عنه عباس ابن ■••وقال 
حالقآلث.منوتق اؤت ٠ عمران: آل، سورة س الخواتيم الأيات العشر وقرأ ماء، ال

الجوابالكاز. ١٣•)١( 
■^٢.)'آ(حمزاداوعاد 





نرج|=جققا1تقا1

m.ء

•ُ ء ء 'ُ, 

مآذاسد
وثلثنقئ سص■، نا قآبموأ ّ ق شطوأ إنخفتمأب وؤ 

4•ثئ؛إ ثعولوأ ألا ادف يك ةكئأيمئمحأذ ما أن جدة م' ثنيثوأ خفتزأب يإن وننغ 
مإكتما او فوجدة ثندثوأ اقُ يخمتز فإن ؤ ه؛ات قوله ق تقولون ما ت قيل إن 
قلةأن عك فدل عيالكم، تكثر لا »أن الناقص: قال 4• تثولوأ ذ;وكأ'دفأو أسىأ 

أوق"•العيال 
لفالمن المقرين جهور وحالفه ذلك، اه رحمه اكافعي قال ق- قيل: 

عاليقال: فإنه تميلوا، ولا تجوروا لا أن أدنى ذللث، الأية: معنن وقالوا: والخلف، 
يعيلعال ويقال: زاديتؤ، سهامها لأن الفرائص عول ومنه وجار، مال إذا يعول الرجل 

4نآء إن إصلهِء من أقن إسوفيعييت5م عية تخفتز ؤإن ؤ تعال: قال احتاج، إذا عيلة 
ijy[ :;٢٨؛ ] الشاعر:قال

٢يسوأ مض الغض ا-ري دا دماه غنمض القمر دري ا.'دم
من:ولكنه هدا، من ولا هذا من فليس العيال كثرة وأما ويفتقر، يحتاج متن أى: 

وتمر،لض ذا صار إذا وأتمر ألن مثل: عياله، كثر إذا يعيل، الرجل أعال بماوت أفعل، 
عندونجوروا، تميلوا تعولوا• ومعنن بسيطه: ل الواحدي قال اللغة، أهل قول هدا 

•واللغة التفسير أهل جع 

المردود.تحنة ٨ ( ١ر 

وشجعام،العرب لهاة من جامل شاعر الجلاح، بن احيحة إق ويب الوافر، بحر من المت، هذا )٢( 
١(• ٦ \/ )• ( ٢٣٩)؛/ شرم j الطري المن ذكر الهجرة، مل  ١٢٩ط  oUيثرب سد كان 

غريب،ق و١لخهلابي ٣( ١ ٥ ه/ )٦ دمشق مجادي،ة تاؤخ ق عساكر وابن ٤( ٥ ٢ / يره)١ نفل كثير وابن 
(.١٤٨٨/ )١ اللمان ق مطور (وابن ٩٨/١الحدينح)



امحرالمحرض الئدء ا؟=م 
ا==د===========^تض=الييا

قاوته ثعولوأ ءرألأ ه؛ الحم، ص عنها، اه رصي عائشة روت مرفوعا• ذلك وروى 
والربيعوقتادة والحس عباس ابن قول وهذا قال؛ تميلوا؛* ارلأ وروي؛ نجوروا" لألا 
٢•الأذاريأ وابن قية وابن والزجاج والفراء وعكرمة مالك وابن ا-ي وال

حكاهالغة الشافعي ذكره ما كان ؤإن الأية، س المعنئ هذا تعين عك ويدل قلتا؛ 
قالعياله، كثر إذا يعول عال يقول؛ س الصحابة اروس قال! أته الكمائي، عن الفراء 

لوجوه؛الأول يتعين لكن ا الحري-اءار س سمحتها فصيحة وهولغة الكاش؛ 
إذايعول عال يعرف ولا سواه، يعرف يكاد لا الذي اللغة ل المعروف أنه أحدها؛ 

حلاقه.عك اللنة أهل ائر وّالكائي، حآكاية ق إلا عياله؛ كثر 
للترحيح.يملح فإنه الغراب س ءولوكان الحم، عن مروي هذا أن الئاف• 

وقل•المقرين. من مخا لهما يعلم وئإ عباس، وابن عائشة عن مروي أنه الثالث،؛ 
المرفؤع.حكم ق عندنا الصحابي مسير اهلم؛ عبد أبو الحاكم قال 

أنه. الني ؤإحثار الولود، تزوج اّتمابا عك ذكرناها اش الأدلة أن الرابع؛ 
الضمير.هاوا يرد القيامة، يوم الأمم بأمته يكاثر 

غيره،إق فيه والجور الفللم يخافون ْصا نقالهم ق هو إنما الأية سياق أن الخامس؛ 
مزآلمناءلكم طاين، ما قانكحوأ ألتتونئ ؤر يمسطوأ الأ خفم ؤإن ؤ أولها؛ ي قال فانه 

ماوهونكاح اليتامن، من؛للم به يتخلصون ما عك سبحانه فل.لهم ه. وقع وثنت مئى 
الجورس به يتخلصون ما عك دلهم ثم منه، لهم وأباح الوالغ، الماء من لهم ؤناب 

مثك,ت،ما او قو'حدة ثندلوأ الأ خفتز قإن ؤ فقال؛ بينهن، التسوية عدم ق والفللم 

(٠ ١٧٣• الوارد)رقم وق ٤( • ٢ ٩ رقم  ٣٣٨صححه)٩; ق حان ابن أخرحه )١( 
وفح٤(  ٥٢)؛/ اينممٍر (وتفسر ٤٣•رآ/ الموطئ ٢(ونسر ٤ • - ٢٣٩اتجري)أ/ تمر ام: )٢( 

(.١٩٤الصحاح)ص ومختار ( 0٣٨٤ا ملام لأبن الحديث ٢(  ٤٦ص/ اياري 
العربان (ول١٣٨/٢)الحديث ا(وميب )آا/آ-( ٢٣٧)٦; القارى عمدة ام: )٣( 

(.٤٨٢/١١ر



;سوإؤز=^ا_
الميلعدم إق أدنن اليمين وملك الواحدة أن سبحانه أحبر ثم ٣[ ]الماء: ه ايمثكم 
المقصود.ق صرح وهدا والجور، 

أوواحدة فانكحوا الأرح، ق ةووإو\ه خفتزاب فإن ؤ نوله1 يلتثم لا أنه المادس! 
ْنأجنيي هاوأا يل عيالكم، تكثر أن إق أقرب ذلك فإن اليمين، بمللثؤ محثتنم ما تروا 
فتازله.الأول! 

أنفلكم الأرح، بين تعدلوا لا أن حفتم إن لهم• يقال أن الممتع من أنه الساعت 
عيالكم.تكثر لا أن أدنن فإنه وأكثر، مرية بمائة تتروا 

المتهدمين،الحكمين من واحد لكل ثعولوآهتحليل الأ ذ'واناانرر ؤ قوله; أن الثامن; 
نكاحإق الأربع نكاح ومن الواير، اء التنكاح إك اليتامن نكاح من نقلهم وهمات 

العيال.ذلك؛قلة تحاليل ياليق ولا اليمين، أومللئؤ الواحدة 
أنحفتم ؤإن يقلأ ولر ٣[ ]الماء: ئعدلوأه حمئزأب فإن ؤ قالت سبحانه أنه التامحع; 

ذلك.يقول أن الألميج عان العيال قلة الراد ولوكان تحتاجوا، أو تفنقروا لا 
ءل.مهوعلل شيئا أوأباح بعلة الهي وعلل عنه منهيا حكما ذكر إذا تماق أنه العاشر؛ 

غيركاح إباحة علل. وقد العلل، الحكم لضد مضادة العلة تكون أن فلابد بعلة، 
أنوهعالوم الجور، عدم إق أقرب بأنه اليمين، ملكا أو الواحد عك والاقتصار اليتامن 

به.التعليل يحن فلا العلل، الحكم عدم تضاد لا العيال كثرة 
هوالعانل أن المقرون وأٌم ٨[. ]المحن: ه فاغى عائلا ووحدك ؤ نماقت قال 

وأثمرلبن، مثل عيال ذا صار إذا يعيل وأعال افتقر. إذا يعيل الرجل عال يقالت الفقير، 
ذ'الثادررؤ نماق؛ قوله ومنه جار، إذا يعول وعال وتروة، وتمر لن ذا صار إذا وأثرى 

لوحوم:هوالأول والقول عيالخم، تكثر ألا المعنن: وقيل: اوئعولوأه 
أعالذك: ى المعروف ؤإنما عياله، كثر إذا يعول عال اللخة: ل يعرف لا أنه أحدئ: 

الصابرين.عدة ١ ٦ ٤ ( ١ ) 



التمسر-sJ، الئسز الصوء ا^=تم 
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قاطة.اللنة أهل ذكر0 الذي هذا إلا. ليس الجور، فهوبمعتن يعول عال وأما يعتل، 
الواحدةإل فقدم من خوفهم عند نملهم الذي بالعدل ذلك نابل سبحانه أنه الثازإ(ت 
ووصحه1العيال، بعدم التحاليل هنا يحن ولا أيمامم، مللتا من شاءوا يما والسري 
منإل اليتامئ نكاح ق القط عدم من الخوف، عند نملهم مبحانه أنه الثالث،• الوجه 

وماالواحدة نكاح لهم وجوز التتامن، أزواجهم ظلم ف يقعوا لثلأ النساء، من سواهن 
أوالواحدة، إل مة القق العدل وعدم الجور ، خوفعنل• نملهم نم الأربع، إك فوقها 
الإماء.وهن بس الأمسمتاع ق عليهم قمة لا الذي النؤع 

مينالق من والأول والواغ، التتامن نكاح من الجائز بيان الأية فانتفلمتؤ 
يوصحه;البتة. هاهنا مدخل العيال لكثرة فما العول، خوف عند 

الإماءكثرة من شاءوا ما إل نقلهم لما العيال كثرة المحذور لوكان أنه الراع! الوجه 
لرفإنه فرق، ولا الإماء من يكونون الزوحايت، من يكونون كما العيال فإن عدد، بلا 

يوصح4تالامممراش. إماء إل بل الاستخدام إماء إل ينقلهم 
وخيركيم، تعال، للرب، مكروها محذورا أمرا ليس العيال كثرة أن ت الخامس الوجه 

بكممكاثر فإق الولود، الودود ®تزوجوا ه•' النتي قال وقد نساء، أكثرها الأمة هلم■، 
القيامة.يوم الأمم به يكاثر ما منها ليحمل الولود بنكاح قامر ؟إ الأمم® 

بهتحتج فلا صابرا، فقيرا كان أن ؛عل- شاكراغما نبيه جعل سبحانه أته والمقصود 
لحالها.أيضا به تحتج أن الأخرى للطاتفة كان إلا لحالها طائفة 

حصر((يغير اليمين ملك، وأباح أرع، عك المنكوحالتح عدد ®وقصر قوله! وأما 
الكاحفإن والمصالحة، والرحمة للحكمة وموافقتها شريعته، وكمال نعمته تمام من فهذا 

jجان وابن  ٢٢٦٨٥رنم  ١٧٦)آ/والحاكم  ٢١٨٨٩رنم  ٢٦١المحارة)ه/ ذ الضياء أحرجه )١( 
قدالمهقي  ٢٢• ٥ • )رنم داود وابو  ٢١٢٢٨)رقم الموارد ول،  ٢٤'  ٢٨رقم صح؛حه 

(٢٤٥،١٠٨/٣(وأسJؤ)0.٩٩•٢رتم٧/٥صفيالأوط)
(.١١١الفتح)\ال حم ابن الحانفل وصححه ٢( ٥ ٨ -)i/ الروائع مجمع ل الهثثمي وحسنه 

)آ(أارأءلأمجأ.



الوطر.وقضاء للوطء يراد 

لهفأطلق حاجته،واحوة، تندير فلا الشهوة هذه سلهتان عليه يغلب من الناس من لم 
سنته،نمول وعدد وأركانه، طياعه لعدد موافقا العدد هدا وكان ورابعة، وثالثة ثانية 

الجمع.مراني، أول والثلأيث، عتها، ثلايث، صبر بعد الواحدة إق ولرجوعه 
بمكةنكه قضاء بعد بميم أن للمهاجر ورحمي أحكام، عدة -٦١ الشاؤع علق وتد 

أوالمستحبة الضيافة حد وجعل ثلائا، حقيه عق يمح أن للمسافر وأباح ثلائا، 
غايةجعل بأن الضرة فرحم ثلائا، زوجها غير عق تحد أن للمرأة وأباح ثلائا، الوجبة 

الإماءوأما والمصالحة، والحكمة الرحمة محض فهدا يعود؛ ثم ثلائا عنها زوجها انقْلاع 
أرععك الالاائ، لقصر يكن لر وعترها والمني الخيل من الأموال سائر بمنزلة كن فلما 

علالميد يقصر أن ورحمته اس حكمة ق ليس فكما معنن؛ الحيل من غيرها أو منهن 
إماء.أرع عك يقصره أن حكمته ق فليس ونحوها، وثياب دواب أوأرع عبيد أربعة 

فإنبه، القيام الزوج عك يجب الثكاح عقد اقتضاه الزؤج عك حق فللزوجة وأينا 
أقرفيه الخول يكون عدد عل الأزواج فقهر بينهما؛ العدل عليه وجب، غيرها شاركها 

قعليه لإماته حق ولا عليه، ولوحرصوا العدل يتهليعون فلا هدا وح عاليه، زاد مما 
اوماعوحدة ثندلوأ خمتنواؤُ قإن ؤ ت تعاق قال ولهدا نم، لهن يجب لا ولهدا ذلك، 

أعلم.هواهلxا مل،ك.ت،ايمئئكم 
تتزوجأن للمرأة يح ول( زوجات، ارع يتزوج أن للرجل أباح ®وأنه نوله؛ وأما 

بخلقهورحمته ؤإحسانه تعاق الرب حكمة كمال من ^Ui، واحد(( زوج من بأكثر 
ولوهدا، بغير يأق أن شرعه وينزه ذللئإ، ، حلافعن سبحانه ويتحال مصالحهم، ورعاية 

الأزواجوقتل الأنساب، وصاعتط العالر، لمسد فأكثر زوجين عند تكون أن للمرأة أبتح 
ساق،عك الحرب سوق وقامت، الفتنة، واشتديت، البلية، وعفلمتح بعصا، بعضهم 
فها؟الركاء حال يستقم وكف، اكون؟ ممحركاء فها امراة حال يتقم وكيف، 

ارعالث>حكمة عك الأدلة أعظم س هدا حلافح س به جاءُت، بما الشريعة فمجيء 





ولكنالحال، ق غيرها يجامع أن أمكنه امرأته جاهع إذا الرجل أن هذا عك يدل ومما 
ليله،ق امرأة عين تعل سليمان وحناف الواحدة، الاليالة ل نسائه عل يهلوف هؤ الني 

الرجلفضن إذا والمرأة الوءلء، عك باعثت وحرارة شهوة امرأة كل عند له أن ومعلوم 
الحين،ذلك ق غيره من قضاءها تهلاو_، ولر ها، نفوانكسرت( يهوما، فترن( وطره 

الحمل.وس والأمر، والخلي والشؤع القدر حكمة فطاشت، 
سبعةالرجل شهوة عك تريد شهوة للمرأة جعل اقلع إن قولهم؛ عقيل؛ ابن قال 

منثاء بما ؤيترى بأربع يتزوج أن للرجل اهف جعل ما كدللئ، لكن لو ؛1^ أحزاء، 
أنحكمته وحاشا الربع المم من ولها رجل، عك تزيد فلا المرأة عل ومحيق الإماء، 
الحرج•ل دونه ص عك ونوّع الأحوج، عل تضيق 

اشتباهحوفه وهو راجح لعارض لكن إنما ذللث، إن فقال! آحر حنبل أجابه 
الأنساب،.
وأيفا؛النكاح، مقاصد أهم من هو الذي النل يكثر للرجل التوسعة ففي وأيفا 

وحصمنه، وطره وقفاء بصاحبه منهما كل التذاذ ق اشترلك لما والمرأة الرجل فإن 
بغيرها.الأمت٠تاع له أطلق بأن عوض المرأة؛ ولكنة والكسوة بالفقه الرجل 

إنحتن لحاجة، إلا تخرج ولا تدخل لا الخدر ق مقصورة المرأة فإن وأيصات 
نفلرقع ما عك الرجال من نفلرها يقع لر المسجل.، ق صلاما من أفضل بيتها ل صلاما 
حاجتها.من أشد واحدة من أكثر إق فحاجته عليه، الرجل 

الحرارةوصاح.—، البرودة، الأنتن وطبيعة الحرارة، الذكر طبيعة فإن وأيصات 
البرودة.صاحبا إليه يحتاج ما فوق الجماع من يحتاج 

وغيروالعقيقة والشهادة والدية الميرايثج ق الأنثن عل الذكر فضل اهف فإن وأيضا: 
تجيبللرجال تعص عق نعصتكم يهِء آس نصل ما ثتفوأ ولا ؤ تعال؛ قال ولهذا ذلكؤ؛ 

*رأ بداغ ٤ ١ ( ١ ) 



اشرض ١^١^ ا؟==بم 

منفكان [. ٣٢طوأممسمح.لبمتهلاكء: مماآْغسّتوأ 
واسأعالم.واحدة، من أكثر بجواونكاح حص أن الأش؛ عق الذكر مضيل، 

يحولر وغيرْ، بالوطيمء اليمين بم-لك أمته من يستمتع أن للرجل ®أباح ت قوله وأما 
الشريعةشو& كمال من أيصا فهدا غير٥اأ ولا بوطء لا عبدها من تتمتع أن للمرأة 

حاكملزوجته قاهر والزوج له، مالك عليه، حاكم لمملوكه، قاهر اليد فإن وحكمتها، 
للتناقسيدته نكاح من العبد مغ ولهدا الأمير؛ شبه وحكمه تحت، وهي عليها، 

بالفطرةمشهور أمر وهدا وموطوءته، سيدته كوما وبين وبعلها، مملوكها كونه بين 
به.تأق أن عن مزهة الحاكمين أحكم وشريعة نحه، والعقول 

مقاهيثا ىكأووْ  L^Jمنه سء عن لمحإ طس ءإِن قلة صدسمن آليسآء ش' وؤ 

معناه:وقيل: مذاقه، ي مريئا عانته، ل هنيئا ٤[ لاكاء: ه هيئاثَةا ةةووْ ؤ ،ومنه: 
عليهل لا فانه الكثير، بخلاف عليه، وحفته لسهولته المريء عن انحد>ارا أمميع أنه 

مجرىينسد بأن الشرق، منه يخاف أنه واحدة: ملة الشرب، آفامتج ومن انحداره، المريء 
ذللث،.من أمن يثرب ثم رؤيدا، رؤيدا تممس فإذا به، فغص عليه، الوارد لكثرة الشراب، 
كانالذي الحار الالإ.حاق البخار تماعل. مرة أول ثرب، إذا الشاري، أن فواتده: ومن 

مرةشري، فإذا عنها، الهلبيعة فاحرحته عليه، البارئ الماء لورود والكبد، القليط عق 
ذللثهومن ؤيتعالجان، فيتدافعان البخار، وصعود البارد الماء زول اتفق واحدة؛ 
ؤيه.يتم ولا يمريه، ولا بالماء، الشارب يهنأ ولا والغمه، الشرق يحيين، 

ج\.)ا(أ\ااءلأم 
r^r_\



ءً_^^ً__وت[.
M•'المي عن قتادة أيي حدث من وغرهما والتهمي المارك بن اقه عد روى وقد 

وءالكتادء،. الباا١ من الكياد فإن عئا، ولابمب مصا، ابء فليمص أحدكم شرب ررإذا 
حملةالء ورود أن باكجربة، علم وقد الكبد، وجع هو الباءت وتخفيف، الكاف، يضم 

الصبينحرارتياالمضادة ذللثؤ؛ وسب حرارما. ؤيضعف الكبديؤلمها، عق واحدة 

يفادلر فشيئا شيئا يالتدؤيج ورد ولو وكميته، البارد كيفية من عليها ورد ما وبين 
يضرهالا تفورت وهي القدر، عق البارد اّء صب، مثاله؛ وهدا يضعفها، ولر حرارما 

قليلا.قليلا صبه 

لكنالبعير، كثرب واحدا، نقنا تشربوا لا  ٠١هؤأ عنه جامعه ق الترمذي روى وقد 
^^٠٠٢^أنتم واحدواإدا سربتم، أنتم إذا وصموا ويلايثج، مثنجل اسربوا 

ئهعهق عجسي، تأثيره آحره! ل اقلع وحمد والشراب، الهلعام أول ق وللتمية 
ذكرإذا كمل! فقد أربعا الهلعام جع إذا أحمدت الإمام قال مضرته، ودح واستمرائه، 

حل.من وكان الأيدي، عليه وكثر آخره، ق وحمل أوله، ق اهلع اسم 

وآكنوَفمتا وآززهوهم قيئا ل،لإن آس حعل آلي أمو'ل،كم آJئمهآء نونوا لا وؤ 
■i٠مصوئا محولا كم ويولوأ 

فتعهليهمعيشة، لك وجعله اذدٌ حولك الذي ماللث، إق تعمد لا ١١عباس؛ ابن قال 

رنم ٤٢٨؛/)• ممض j ارزاق وب ( ١٤٤٣٦رنم  ٢٨٤)U/ الكرى المن ي المهقي أخرجه )١( 
؛ا<ها<ا(واظر:نصاسمر)ا/أمم(.

الكيرق والطبراق ( ١٨٨٥)رقم والترمذي '٦(  ١٥رقم  ١١٦)ه/التعب ق اليهقي أحرجه )٢( 
نقلبينما غرب، حديث هذا التر٠ذيت وتال ٣( ٤ ٩ )رنم تواتيه ق وتمام ( ٨١١^١٣ رمم ١ ٦ ٦ / ١ ١ ) 

٢(. ٩٦)t/ القارى عمدة ق البي تصل وكدا ٢(  ٠٣رصي نحيته الصالحين محن قالنووي عنه 
)م(ههإغاثةج'ا.



امحمض الممحر الصزء =^'( ٢١
تاك!ا=======^=====د

ومرنتهم*ورزنهم كرتم ل عليك يهرمون الدين هم فيكونوا وبنيك، امرأتك 
كماعليهم، قوامين الأزواج سبحانه اليم جعل وقد والصبيان، الماء هم فالفهاء 

أوالزوجة قول قل وس عله، أمير غيرْ عك والقوام عليه، قواما الهلفل وئ جعل 
الأزواجعك قوامين جعلهما فقد إليهما؛ النفقة إيمال، عدم ل البلؤغ بعد الطفل 

غرثاكانت، إذا المرأة فإن المرأة، عك قوانا يكن ل؛ الزوج قول يقبل لر ولو والأولياء، 
القوامة.هي كانت، الزوج دون القول، مقبول، 

مغتعال اليه لأن مواريثهمت قدر عل يكون أن المثرؤع الأولاد عملية فانية! 
منالثميع وضعه لما مخالفة والأش الذكر بين والتسوية الرحم، قمليعة إك يودي مما 

الأصلحيكن لر فلو بمصالحنا أعلم الشؤع ولأن العداوة• إق ذللث، فيفضي التفضيل، 
حاجةمن أعفلم الال< إق الذكر حاجة ولأن شرعه. لما والأشر الذكر ُيزر التفضيل، 

والميراثالشهادات، j، الذكر من الصم، عك الأش جعل تعاق اهف ولأن الأش. 
الماء.عك قوامين الرجال، جعل تعال اليه ولأن بالمنة. العقيقة وق وانميات 

فضلهبمن ومراها اه، أعطاها الش العملية عك الأش زاد الأب أن الذكر علم فإذا 
بينهاه، سوى من، عليه فضل إذا كما والقعليعة، اساوة إق ذللئ، أفضئر عليها؛ انقم 

دص  Jiiويري أحنه، ومحن ينه بالتسوية اهف أمر من، يفضل أن ين فرق فأي - ومحنه 
ابيتهما؟ بالممضيل اددٌ 

والصحة،الحياة حال، العملية بناء وتال! التفضيل دليل عك عقيل ا؛ز، واعترضؤر 
علزاد وما للوارث، والعaلايا الهبات له يجوز لا ولهن-ا فيه، لأحد حؤر لا والال، 

عنفضلا الموت مرصح، حال، ■مر له وقملنا صحته يحال، عبرة للأجاس_، الثلث، 
قحمحا لهم يكن ب bن والأب، الابن وجود ْع الأحواُت، تعطي وكدا المويته، 

(٢٤٩/٤الطرك،j،شترْ))ا(أ-؛م-بم 
القادك،)آ؛/ا"أ'؛(.اوارى)\>/؟'آآا(وسة ونح 

بيانع-^٣. ١٥١)٢( 



منعطية وهذه فيه، لأحد اختيار لا التحكم سبيل عق اهف من عطية وتلك الإرث، 
هووهذا وتسوية، تفضيل من اختياره! حب عك فكانت عليه، محجور غير مكلف 
عندي.الححح القول 

بينالتفضيل امتنيع من سالمه بما باؤللة قاما جدا ضعيفة الحجة وهذه قلت! 
مكلفمن عهلية إما قوله! له يصح وكيف والأنوثة، الذكورة ق اؤيين المتالأولاد 

بينالتفضيل ق عليه حجرت فد وأنت، اختياره حب، عق فجازلت، عليه، محجور غير 
ام.. اؤيين المت

منبمهم من منهم وأن النصوص، ل الفهم مراب j الناس تفاوت ،والمقصود • • • 
سومنهم ذللث،. من أكثر أو أحكام عثرة منها يفهم من ومنهم حكمين. أو حكئا الأية 

واعتباره.وتنبيهه ؤإشارته إيمائه ودون سياقه دون اللفغل، مجرد عك الفهم ل بمممر 
قدرابه اقترانه من فتفهم به؛ متعلق آخر نص إك ضمه ، ، وألطفهذا من وأخص 

المادرإلا له يتنبه لا القرآن فهم س عجيب باب وهدا بمفرده، اللففل ذللث، عك زانيا 
به.وتعلقه حذا هذا يارتباؤل يشعر لا قد الذهن فإن الملم، أهل من 

مع[ ١٥]الأحقاف: ٩ فنا يكنون ؤفصنلهُ وحملهُ ؤ قوله! س عباس ابن فهم كما وهذا 
تةلتلد قد المرأة أن [ ٢٣٣]١^٠: ب كامش حولي اولدهن يرضعن وآلولدت ٠ ؤ قوله؛ 

المن الكلالة أن وآخرها: الورة أول ق الفرائض آية س الصديق فهم وكما أشهر. 
يالجدؤالإخوة وأسقط والد، ولا له ولد 

الموالوراجعه الكلالة، عن سأله حجنر الفهم، هذا عمرإل ه النك، أرشد وقد 
آثتئل ؤ قوله! عمر عل أشكل ؤإنما الصينمؤا<ل؛، آية ^٠٠[؛، ١١فقال: مرارا، فيها 

)ج(.الأدلة. من القيم ابن ذكر0 لما الصواب هو عقل ابن عل ردم ل القيم ابن ذم، ما ( ١ ) 
)أ(أهمأءلأم-بما.

(. ٥٧/ ١ )١ النووي شرح وانفلر؛ ( ١ ٦ ١ ٧ )رنم لم ماحرحه ( ٤ ) 





الأمولد بحاته ّذكر ولهدا السياق؛ من معلوم فدلك ؤإلأ إيضاح، وزيادة تمستر وهي 
لمنهم لأحد حفل ولا عنه، يخرجون لا مقدر فرض أصحابا وهم الزوجين، ية آي 

التيالأية العمودين آية ق ذكر ما بخلاف، العصبة، من أحدا فيها يدكر ولر التعصسج،؛ 
غضؤ والزوجيزت الأم من الإحوة آية ق قال ولهذا التعصبي،، ق حظا لجنسهم فان قبلها؛ 

صراريقصد ما كثيرا الإنسان فإن العمودين، آية ق ذلاثv يقل ولر [ ١٢لاكساءت مثبمآره 
قيمارهم لا فانه وآبائه أولاده بخلاف عصبته؛ من ليسوا لأنبم الأم؛ وولد الزوج 
الأبوينولد وأما منه، تنقيصهم يجز لر الثالث، الأم ولد أعطن قد النص كان فإذا الحادة، 

بقيفإ بأهلها، الفرائص ٠األحةوا ةؤت الك، قال وقد عصبته، وهم آخر جض فهم 
يالنص.للعصية شيء فلا شيقا، الفرائض تبق لر المسألة هده وق ، ذكر؛؛ رجل فلأولن 
لوالأب فإن وشرعا، حثا باطل فقول خمارا؛؛ كان أياتا أن ارم، القائسI قول وأما 

أتاي.الأم لكاوت،حمانا كان 
كالمعدوم،يكون لا الوجود فإن باطل، هدا قيل؛ كعدمه، وجوده يقدر قيل؛ ؤإذا 

الأم،ولد ق حكمه بخلاف الأبوين ولد ل حكم سبحانه اس فإن شرعا بهللأنه وأما 
يضرهم.لر ينفعهم إ إن الأب قيل: فإن 

مائةالأبوين وولد واحدا كان لو الأم ولد فإن ينفعهم، كما يضرهم قد بل ت قيل 
المدس،نصف، ق الأبوين ولد واشترك بالأس، الأم ولد انفرد ميس نصف، وفضل 

فخرجتممعدوما الأب قدرتم وهلا حمارا،،! كان أبانا أن ررهن، ههناأ قولهم قبلتم فهلا 
•يحرمهم أن جاز الأب يتقمهم أن جاز ؤإذا النهى! عن خرجتم كما القياس عن 

قاعدةهده أحكامها، تفرق لا والأنثئ الذكر من الملتهمة الخصلة فالقرابة وأيصا 
أم؛من وأخ أب من كاخ نجعله لا الأبوين من فالأخ وغيرها، الفرائضس ق النسب 

وشرح( W-W/sy)فح وانظر: ( ١٦١٥)رنم لم وم( IVY-Y)رنم الخاري أخرجه 
الووي)اا/مه(.





وقوإؤر=^|_
زلتلهث ًفا0 ثإن 3^ لهن يكن لز إن أززخًكم ثرك نصثما زلخفم ٠ ؤ 

مناؤمئؤتحذت> ثرضجسبمت مما إإ*=قإأو 
بتدمن نرًغمأ مما زلت لخفم ًفان فإن زلث^ طزمحم ك؛ رمحزإن 

محورتْفنإهأوآمأْزمحتأحأواحتزإِنكاثزميؤيوصوثبها~أودتي 
منآلتك ق ء شريفا قهم يالك من اًفم ثوأ لفا قإن آلئدس منهما حد ؤ ظاكل 

وآلقعلاسآردي و>ٍثؤئوطئ٣آأودمعيرضآززئ بعد 
عثرمصان4;اآأود-زإ محرمي زْءئؤ بعد بن ؤ الفرائْس؛ آية ل تعاق قوله ومهات ،١ 

الوصيةكانت فإذا الورثة، يضار ل؛ من وصية الميراث عق قدم إنما قو فإنه [ ١٢اءأ لالن
ذلك،أحد له الموصئ عك وحرم إبطالها، للورثة وكان حراما، كانت، ضرار وصية 
[.٢٢٩ه ثنتدوها قلا آش حدود تاللث، ؤ Jقولهت ذللث، هؤ وأكل. الورثة، رصا بدون 

تضمثت،الأول لأن قبلها، التي دون الأية هذه ن، الضرار ذكر كيم، وتامل 
والعادةوالإخوة. الزوجين، من ت الأطراف، ميراث تضمنت، والثانية العّمودين، ميراث 

وولوه.والديه يضار يكاد ولا ؤإحوته، زوجته يضار قد الميت، أن 
معهومن الصديق لقول يادل والقرآن الإخوة، مع الجد ميراث السائمة! المسألة 

منهمه.عثر وأربعة الزبير صاسوابن وابن مؤمن كأبي الصحابة: من 
I،أو0نجأ=طأ آس قل ننتفتوثلق، ؤ تعاك! قوله القول ا هل، عل القرآن دلالة ووجه 

ثاي،ش ثم زهومحرقها؛ن م، ، بصفقلها احن، زوهُ  j!J3لةر ثيس هللئ، آصوأ إن 
الكلالة.ق إلا ميراثا للأخوة يجعل فلم الأية، آخر إل [  ٦١١^اء: ]الته زلي 

الوالدعدا U أنها الصديق: قول عك يدل والكتاب، الكلالة، ق الاس اختلف، وقد 

)ا(ماي"آإءاثبم-بما.
الينايتؤ.مع الأخوايتؤ ميرات، وهي والثاكة: العمريتين، ق اوح-.ث، وهي الثانية الصالة اختمرتا )٢( 

ا،فيهالحث لعلول المن ح المدس الابن بتت ميراث ت والخامة البنات، ميرات وص ت والرابعة 
•رج، الأصل، فلنرجعإك أرائها ص( 



١^^١^الأنءُ 

ًقللأاوآمراةيوزث زجل وإن'ةارك ؤ الأم• ولد ميراث ل قال بحانه ٌفإنه والولد، 
قالإحوة ميراث بين قوى [ ١٢الساء;] آلئدمتره منهما حد ؤ' ظكل اواحت، اح ولةت 

الإخوةمع الجد وجود كان فإذا ومقداره، الإرث جهة ق بينهم فرق ؤإن الكلالة، 
أوأوعليهم الميت عك الكلالة اسم صدق من، يمنعهم يل اللكدلة، ي يدخلهم لا للأم 
اسمها؟!صدق وجوده يمنعهم ولر الكلالة ق الأب ولد أدخل ا فكيفالقرابة، عل 

اسه؟ اه جع ما بين محفؤر إلاتفريق هن-ا وهل 
ويخؤجالميراث، من الإخوة يمغ الولد ولد أن وهو الثاق• الوجه يوصحه 

إقالأب أب ونسمة ه. ولد لةُ لمز ؤ قوله: ق لدخوله كلالة؛ كوئيا عن المسألة 
الكلالةعن الخالة يخرج نزل محإن الولد أن فكما إليه، ولده ولد بة كناليمث، 

المنة.بينهما فرق ولا علا، ؤإن الأب أب فكدلك، 
فإنالجد، أبي إل الأعمام ية كنالجد إق الإخوة نمة وهوأن الثالمثاث الوجه يوصحه 

وجدهأخاه خلف لو فهوكما جده وأبا عمه خلف فإذا الجد، ا؛ز، والعم الأب ابن الأخ 
عكالجد تقديم يجب فكدلك العم، عك الجد أب تقديم عك المسالمون وقدأّ؛ع مواء، 
جلقياس الدنيا ق فليس جليا قيانا هدا يكن لر ؤإن القياس، أبين من وهدا الأخ؛ 

همبمؤس يتوبوينح دمّ بجهنلؤ آلئوء تعملون ل1ذيرئلم آممه عل آلتوبه ئما إؤ 
للذييكولمنتألأولأ ;)£: حبمكيثا ع1ينا أس وكايكن عليم آس يئون، داولن؟لئ، 
آليينولا آقنن نم، إق فال آلموث أنوهإ -طز ١^١ حى آلثيات يعنلون 

اليماذمعداثا اولنألئ،اعتدوا عقمار ومم يموتورنن 
قالا ١ ٧ زالنساء: 4 :يجتهدلؤ ألئزء نعملون للذُرتلم آس عل آلمونة إئما ؤ تعاق: قال 

)ج(.ام. وجها عشرين إق أوصلها حتن الأدلة تابع )١( 
)آ(>لأ؛ْدارججا.



محق1لوإؤو^|_
فهوجهالةبه اش عصز ما كل أن ه اه رمول أصحاب أجع قتادة• نال 

الشاعر؛وقال فهوجاهل. اليم عصي من كل أن الصحابة أجع غيرْ• ونال 
االجاهلينجهل وق فتجهل ا عليند أحن بجهللا ألا 

ؤإماالجهل، منزلة فنزل به، لر لأنه إما جهلأ، العالم مراعاة عدم رممي 
فعاله.عوامؤ تجنى ما بسوء لجهله 

عنها،وعجز المعصية، أساب وبين بينه حيل إذا الخاصى أن أحكامها؛ اومن 
الزوروشاهد والقاذف، كالكاذب وهدا نويته؟ تمح هل منه، وهوعها يممدر بحيث 

إذاوالمزور الأربعة، أ>افه عك أق إذا والمارق يئ،، إذا والزاف لمانه، ئطع إذا 
اهل ففي يرتكبها، كان معمية إل دواعيه معه ؛هلاوت|ا حد إل وصل ومن يده، يهلختتإ 
لأناس؛قولان 

والترك،الفعل يمكنه ممن تكون إنما اكوبة لأن توبته؛ تمح لا ؛ ٠٥١١٠فهالخ، 
عنالجبال نقل من اكوية تتصور لا ولهدا المستحيل، من لا المكن، س فاكوبة 

ونحوه.الماء، إل والهليران البحار، ؤ وتنشيفأماكنها، 
لأنفسداعي ولا الحق• داعي محإجابة القس، داعي مخالفة الربة ولأن قالوا؛ 

منها.الفعل استحالة يعلم إذ هدا، 
توبته.لاتمح هدا ومثل قهرا، عليها المحمول اكرك، عل هداكالمكره ولأن قالوا؛ 

اليوطيتمر وانظر: )أ/هآآ( تمرْ ق والطري ( ١٥١)ا/ تمرْ ق الرزاق بؤ ا-محرجه )١( 
)مآ/بمهأ(وتمراينممر)ا/إ1ئ(واس)ها/اا-آا(.

منكان الأوك، الطيقة من جاهل شاعر التغلي كلثوم بن عمور إك ؤيب الوافر، بحر من البيت هن.ا )٢، 
وعترثومه ساد ملكه، دار ق س بن عمرو الملك قل والشجعان، الفتاك من وهر نقنا، الماص أعز 

مي؛هل والخطابي ( ١٧٧)٣;اللمان ق مطلور ابن ذكرْ الهجرة. قل  ٣٩سة u^، طويلا 
(.والماويفي٣٧٣(وابنباJرقالأمتاJكار)٣/ ٢٥٧/١المارى))؛آ/ا/أآا(والييفيسة 

(.٣٢٧وبيانه)الحديث، مشكل ق فورك وابن ١(  ٢٣)ه/ ( ٤٣٥ / rrA.)(i، ٧٣القدير)١; ثيض 
ءدارجج.ا ٢٨٣)٣( 



الممسرض ائئشئ الصزء ا؟==م 
تئ^====^=^===^===^^ض

وأصحابالمفاليس توبة أن ت وعقولهم الناس فطر ق المستقر ومن قالوات 
وتوبةإفلاس، توبة يسمونيا يل عاليها، يحمدون ولا معتبرة، غير توبة الجواJحت 

الشاعر:محال حائحة، 

لاسإفة توبدما وحمائلا ه توبتن عتا ورح

أنعك للمن، محي المتفلاهرة المتضافرة النصوص أن أبما هذا عل ويدل مالوا: 
علإئناألتوبة ؤ تعاق: محال اختيار. لا صرورة توبة لأتيا تنفع؛ لا المعاينة عند التوبة 

عيمآس ئئوب قربما من يتوبون ير ■بجهنلؤ آلشوء يعملون آش 
إذاحى الشيئان يعملون للذيؤئ ألتوتة ولينت زوم حاءى؛ئا عليما أس وةارئ 

اويثًفماوج وهم يموئوث ألذنن ولا ست،أكن ق مالأ ألموث حصزأط^ 
[.١٨-١V^ثاوأ4لاكاء:

أصحابأم قتادة؛ قال بالتحريم• عالما كان ؤإن العمل جهالة ههنا والجهالة 
منوكل يكن، لر أو كان عمدا فهوجهالة به ائعه عصي ما كل أن عك اهله. رسول 
فهوجاهل.المحم عمن 

عكرمة:محال المعاينة، هبل التوبة أنها عل المضرين فجمهور قرس_ا؛ س التوبة وأما 
أنوالكلبي: المدى وقال الموت، ملك معاينة قبل الضحاك: وقال الموت، قبل 

موته...مرض قبل صحته ق يتوب 

أشعل ألتوتة إنما ؤ تعاق: قوله ق بالجهل معميته أهل سبحانه المحم ،وصفح 
وءينحعليم أس يتوب، منز٣ظوملiإ دريتوبورنلم ؛بجتهنلؤ يعملونألثزء للذلدألم 

فهوجاهل؛اس ■حلمح، من ذنبا عمل من كل الثوري: سفيان قال  ٩٥نكيثا عليما أس 

الكتاب،من شاعر العتكي، المهلي محمد بن زمر الدين حاء إق ؤيتب الرع، بحر من اليت هذا )١( 
م.٦٥٦سنة تول حواصه، من وجعله فقريه أيوب الصالح بالملك اتصل 





الممسرهلن اشئ الصوء ه=محر 
=ص1====د======د=د==ذ

وكيلكرمحاك. همه من به يفوز بما لديك يفز ولر منه تقبل لر إليك؛ صائر أنه تيقن إذا 
تعاق!قال إقلاع، ولا توبة ينفعه إ تعاق اس إق الانتقال عاين إذا العبد أن ه•' اس سنة 

ؤلمحان تن> انموداحدهم حعمبمر إلا حى السيئامت، يعملون الثوية لينت وؤ 
يماوًكمزئا ؤ-حدهر إلثي قالوأ؛امثا وا،نثا زاوأ قلما ؤ وقوله؛ [،  ١٨]الماء: ست،أكنه 

1،حنت، قد آلق سنرآش تاسئا زاوأ لما إيمنيم نضهب فنزيك، ا;ااي؛: سضيحأ بيِء ؤثا 
وجهعل منه الذب وقؤع كان إذا للمد يغفر إنما تعاق واهلخا [ ٨٥، ٨٤]غافر؛ ه عجادوث 

قهذ.اه، نفق إصرار غير من له كراهته ْع الدلم، فيواع الطيعة؛ وقوة الشهوة غلبة 
يرىوأنه له، شهوته وغالبة بضعفه تعاق لعالمه وعفو0؛ وصفحه اهلع مغفرة له ترجن 

لربهحاصع ذليل مواقعه واقعه الدلم، واقع إذا نهو عاليه، له محبر لا ما وقت، كل 
داعييجست، فهو له، الإيمان وكراهة لمؤ الن، النفس شهوة محيره ق مختلج حائف، 
ولاذب عن يقف، لا أن عك أمره بنن من قاما تارامحتؤ، الإيمان وداعي تارة النفس 

بالينبح،ظفر إذا لبطن ظهرا يقحلن، مرور وهونرح شهوة، هلع ييع ولا حوما يقدم 
معاصيهمن فإنه لها؛ يوفق ولا التوبة، وبين بينه يحال أن عيه يخافإ الذي فهدا 

عقاهدٌ إل ورجوعه ؤإيابه توبته ومن وتعجيلا، سلما يتقاضاه عاجل نقد عل وقبائحه 

ومحنمحئهم يحال، الماس س الضرب، هذا كان الأجل، انقضاء إق موحل دين 
والاستمراروالنفس الهلح مخالفة إق والثهوايتؤ اللدات1 عن التزؤع لأن غالتا؛ الموبة 

إلانفاف، إذا ولاسيما الجبال؛ س أثقل عليها، صعمج النفس عل شديد ذللئح، عل 
بنسيئةنقدا يبح أن له تطؤع لا ه فنقالإيمان، س النصيبج وقلة البصيرة صعق، ذللن، 
أواليوم درهم إليلث، أحم—، أيما سئل• وند هؤلاء بعض قال كما ياجل، عاجلأ ولا 

هؤلاءعك فحرام أمس، أول س درهم رع ولكن ٥^٠١، ولا هذا لا فقال؛ غدا؟ دينار 
اقع.يشاء أن إلا للتوبة يوفقوا أن 

تللثجله أوجبت، وقل، قواه، ووهتخ بصيرته وصعمت، الكبر حد العبل، باغ فإذا 



جو1)قؤا=^|
تركها،من يتمكن لا بحيث له كالملكة صارت إيمانه، ق وصعما غيه ق قوة الأعمال 

الغيق ثابتة وملكة راسخة هيثة للنفس شقن الملكات تعطي المزاولات كثرة فإن 
الأثرانفيقوى قبله؛ ما أثر عفي، زائدا أثرا أثر منها واحد عنه صدر وكلما والمعاصير، 

اهإق فيتممل، الحال؛ هده علا، القوة ووهن، والكير الضعف عله فيهجم جرا، وهلم 
وأناب،تاب، ولوأنه بربه؟ ظنه لما الغع، عق للقدوم يتطهر لر وأدرانه وأوماحه بنجامحته 

ماوبينر بينهم حيل ولكنر سيئاته، ومحيتإ نويته لقبلت والإمكان؛ القدرة ونت، 
قفرط ولكنر التوبة، ْرا الحال هده عك اقع إق انتقل، لن، أثهئ، ء شي، ولا ينتهون، 

المسرفوسيعلم ربه، لقبله الإمكان ومت، أداه ولو الخال، نفد حتئ، الدين، أداء 
فإنالحنان؟ من، الوفاء يكون يوم يتقاضاه غريم وأي أدان؟ ديان أي والمفرط 

مقاديرعنهم متر أن عباده عك ونعمه ادلاة حكمة من، أن فبان الميثان، فيحمل، فتين، 
عينيه؛بين، وضعه وقد الموت يترم، الكيسي، يزال فلا أعمارهم، و٠بلح آجالهم 
القدوم.عند به وير ينهعه فيما ويجتهد معاده، 3، يفره عما فينكف، 
قكل،ّاءةالموت وهويترقب أحله، مقدار عنه غيب قد كونه هوع لها قلت؛ فإن 

عنه؟أحله بتر حصلت، وحكمة فانية فاي الحارم، ؤيتتهلث، الفواحشر يقارف ذللن، ومع 
واقتران،والعقلاء، الألباب حير الذي الموصع وهو كدللث، الأمر إن اقلع لعمر ةيإ،ت 
شتن:فرتا لأحله ازم، 

عل،وسدوا الخحفم،، بالجبر وقالوا حملة، الرب أفعال وتعاليل، الحكمة أنكرت ففرقة 
العباد،مصالح >را مقصود هير ولا تعاق، الرب أفعال تعلل، لا ونالوا• ايابه، أنمهم 

وميه.أمره ق اه حكمة فانكروا الإرادة، وصرف المشيئة محفؤ، مصدرها ؤإنما 
يهللم،حش، هه مخلوقة غير العباد أفعال أن وزعموا حملة، القدر لأحله نفت، وفرقة 

 Wلظلمهمجهلهم بمصب واقعة فهمحا ؤإبداعهم، حلقهم هم، ئٌا الحكمة، جوه و
منها.القليل، أقل، إلا والصواب المداد عل، ٠^ فلا وصعقهم، 
تقابل،.أعفلم متقابلتان الهلاتفتان فهاتان 



الممسرعش اشز الصوء 

•اس أفعال ق المقصودة الحكم ؤإنكار الجبر ق غلت فالأدق 
الربملك عن أكثرها بل الحوادث؛ من كثيرا وأحرجت القدر ق غلت والث١نيةت 

وقدرته.

عمومهك هللا فاثبتوا ياذنه، الحق من فيه احتلموا لما الومحمهل الستة أهل الاه وهدى 
وأنيكون، لا ما يشاء أو يشاء، لا ما ملكه ق يكون أن تعاق وأنه والمثسثة، المدرة 

الما أويحدئوا اس، يخلقه لا ما يخلقوا أن من وأصعف أعجز وأرضه سماواته أهل 
وحولهوامتنع يكن لر يشأ لم وما بمشيئته، وحوله ووحد كان اه ثاء ما بل يشاء، 
ذرةوالفل العلوي الحالم ق تتحرك ولا به، إلا قوة ولا حول لا وأنه له، المشيثة لعدم 

البالغةالحكم من وثؤع وقدره وقمن حلق ما كل ق فله ذللث، ومع بإذنه، إلا 
حلقفما الحكيم، العليهم وهو وعلمه حكمته كمال اقتفاه ما الحمياوة، والعواما 

فهوالبشر، عقول عنيا نقاصرت ؤإن بالغة؛ لحكمة إلا شرعه ولا قضاه ولا سيئا 
قاورته.تجحد لا كما حكمته تجحد فلا القدير الحكييم 

الحكمة.جحدت الأول والهلائفة 
القدرة.وكمال الحكمة كمال له أست، الوسهل والأمة القدرة، جحدت والثانية 
الحكمة،عن العاري والخلق المشئة مجرد المعصية ق تشهد الأوق فالفرقة 

ونحوها.الأشجار حركات بمنزلة حركابم وأن الجبر سهاوت وربما 
التيهي مختارة، محدثة فاعلة كوما مجرد المعصية ق تشهد الثانية والفرقة 

اهلاا،بمشيئة بدون ذلكا شاءت 

معوتشهد شيء، كل ق ونفوذها المثسئة وقهر الربوبية عر تشهد الوسهل والأمة 
رحا٠مرضات عل شهواما ؤإيثارها واختيارها وكبها فعلها ذللث، 

لهلاعتهيوفقها أن لهت والتفمع والتذلل رما سؤال لها؛ الأول الشهود فيوجب 
؛طواعيته.ؤيعصمها دينه عل يثبتها وأن محميته، وبين بينها ويحول 

هىوأما ها، نف■عك به ؤإقرارها بالذنب اعترافها لهاث الثاق الشهود ويوجم، 



أومنها استحقاق بغير يعذببما وأن الظلم، عن رتبما وتنزيه للعقوبة، المتحقة الفلالمة 
والعدلوالشؤع التوحيد شهود الثهودين• من لها فيجتمع تعمله لر ما عق يعدببما 

وأتباالذنب، مواقعه ق الخلق مشاهد القدسية الفتوحات ق ذكرنا وقد والحكمة، 
تهد مشا ثمانية إق تنتهي 

بهلدته شهوات عق مقصور صاحبه شهود الدى البهيمي الخيواق المشهد أحدهات 
وكثرةاللذة ق عليها يزيد وربما الحيوانات، لجمع مشارك المشهد هذا وهوق فقهل، 

التمع.
هو،له ذنب ولا غيره، له والمحرك سواه، فيه الفاعل وأن الخبر مشهد واكاف؛ 

الرّر،ءوأعداء ركن الم ممهد وهذا 
اللعمشيئة بدون له الحدث لفعله الخالق هو أنه وهو القدر مشهد ت الثالث، 

المجوسية.القدرية مشهد وهذا وحلقه، 

وقضاءفعله يشهد والثّرع، القدر مشهد وهو والإيمان، الحلم أهل مشهد الراح• 
تقدم.كما وقدره 

ويوفقه؛ؤيئبته اهه يحنه ل؛ إن وأنه والضعف، والعجز والفاقة الفقر مشهد الخامس! 
ظاهر.الجبرية ومشهد هذا مشهد بين والفرق فهوهالك، 

والإيداعبالخلق هث ؛ ١٧٥١انفراد فيه يشهد الن.ى وهو الوحيد مشهد السادس؛ 
الشهل.^ا بين والفرق مشيئته، بغير يعصوه أن س أعجز الخلق وأن المشيئة، ونفوذ 

شاهدوهذا وحاجته، وصعقه فقره لكمال شاهد صاحبه أن الخامس؛ الشهد وبين 
به.إلا قوة ولا حول لا وأنه والإ؛داع، بالخلق اه لتفرد 

العبدبين وتخليته قضائه ق هث اه حكمة يشهد أن وهو الخكمة مشهد الماع؛ 
ذللث،ق منها وذكرنا ، ١٢-الإحاطة عن الحقول تعجز حكم ذلاكا ق وهف والذنب،، 

يعضها.عك التنبيه الكتاب هذا أول ق تقدم وقد حكمة، أربعين ص قريتا الكتاب 



الممثمعش المنحر الصوء اأ=^ِ 
=الأئا=^==========د=ذ

سثلوسولا ؛ L_lTئرئوأ أن محم غل لا ءاننوأ آثذين نأي4ا ئؤ 
مإنبالمعروف^ وعاشيدهن ستؤح بمنحشة ياتئن أن إلا ءاثيثموهن ما ببمض 

لئنسد١ ١ اردثم ؤإن آ إن ! ًغجتراخثرا فيه ائد ؤغعل ثيئا يمحرهوأ ان يعنى 'تمّهتموهن 
بهتئااداحدووهُ شئاح منه ثاخدوأ قلا وءائنتز\طو>،ةقطارا م*ءفاركروج زوج 

منثكمبعصواطث> إل بعنكم امحى وثن وينداطونمُ مجنا وإِدما 
إئهُسلمأا قد ما إلا آلينآء همكح ءابآومحكم نكح ما ئتكحوأ ولا أزآ؛;  l&Lja؛؛ميتنئا 
وأحو'ثطمامهث5لم ظنطب حزمت ;■م; سيلا ونآء ومعتا فحشة هفان 

أزصعتكمآلبى ؤامهغًفم آلأحت ويمان آلأخ وبماث ذخإنئفب ؤءمث5م 
منحجورًفم ق آلي ونبجفم بمالإكم وأمهثت آلزصنة مث وأحؤ'دم 

وظنجدعتطم حثاخ ملأ بمحل دحلتم نم ثاِن ييئ يحشر آثنى سالأكم 
آثهزئ نك قد إقُ آلاحش تعل جمعوأ وأن منأصنبكلم أيمآبمكمآليين 

اث~،أه•رجيما عفورا "^0 
عصلوصولأ كنها ئرقوأآتنآ؛ ثكلمأن وغد ئاثوi ألوية يكي ؤ قوله ، ١

إذاآتاها، مما شيئا منها يأحد §اوأن فحزم [ ١٩ءائيتموهزه]النسا،; ب؛عهسمآ Jتدموأ 
يالعقل.إليه نوثل قد كان 

التاءعلن/سطنممه'.ص جحريمه سح/ه فيإحكماه سل 
كأمهاتهالأبوة أو الأمومة جهة من ولادة وبين يبك من كل وهن: الأمهات حرم 
علون.ؤإن والماء الرحال جهة من وأجدادْ آبائه، وأمهات 

وأبناتهن،بناته وبنات صلبه، كثنات بولاية، إليه ينب من كل وهن: البنات وحرم 

)ا(ا/^إءاتت-بما.
انمادج؛.)'ا(0ازاد 



•حهة منكل الأخوات وحرم مفلن، ثان 
حهة.كل من علون ؤإن آبائه أخوات وهزت العإت وحرم 

منه،أجنبية فعمته لأم; كان ؤإن أبيه، عمة فهي لأب• العم كان فإن العمت عمة وأما 
قأبيه عمة دخلت كما عماته، ق داخلة فهي الأم• عمة وأما العمان، ق تدخل فلا 

عماته.

علون.ؤإن وأمهاتآبائه، أمهاته أخوات وهزت الخالات وحرم 
فخالتهالأم؛ كانت، ؤإن أجنبية، فخالتها لأب؛ العمة كان، فإن العمة: خالة وأط 
كانت،ؤإن أجنبية، فعمتها لأم؛ الخالة كانت، فإن الخالة: عمة وأما حالة، لأما حرام؛ 
الأم.عمة لأما حرام؛ فعمتها لأب؛ 

ؤإنوينامما، جهة كل من والأخت، الأخ فيعم الأخت،، وبنات الأخ بنات وحرم 
درجتهن•نزلت 

علون،ؤإن والأمهات، الأباء فبل من أمهاما فيه فيدخل الرضاعة، من الأم وحرم 
—جالية كانت، إن أواليد وهوالزوج — اللض صاحمإ صار أمه المرصعة صارت ؤإذا 
عق— للأب فيها تولع مهي التي - اللبن صاحبة بالمرصحة فنبه أجداده، وآباؤه أباه. 
بتحريماهله. رسول حكم ولهدا ثاب، وبوطئه له، اللبن لأن الأوق؛ بطريق أبا كونه 

منوأبيه المرتضع أم إل الرصاع حرمة انتثار وإيماؤْت بالنص، فثثت، الفحل، لبن 
إخوبمايكون أن ذللئج؛ من فلزم له، أبوين وصارا لهما، ابنا صار قد وأنه الرضاعة، 
وأخوات.له إخوة وبنامما وأبناؤهما وعمات، له حالات وأحوامما 

إخومماإق الرصاع حرمة انتثار عك ه صخآلرصبمنة واحوتمكم ؤ بقوله: فنبه 
للمرتضع،وأخوات إخوة صاروا فكما أولادهما. إق منهما انتثرت كما وأخوابما، 
النص،بطريق الأولط: له. وعمات وأعمام له، وخالات أخوال، وخالابما؛ فأخوالهما 

وهلءْتنبيهه، بهلريق الأب ؤإق النص، بطريق الأم إق الانتثار أن كما يتنثيهه، والأخر: 
دلالاته.ووجوه معانيه عك غائص كل إلا عليها يقع لا القرآن، ق مهلردة عجيبة طريقة 



الممسيرعلن المير الصوء ه=َ 
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ولكنالنسب،، من نحرم ما الرصاع من ررنحرم ت أنه قق اه رمول قفن هنا ومن 
ؤيقعالالتباس، ويزول البيان، ليتم للأمة فجمعهما وجلية، حفية، دلألتازت الدلالة 

الخفية.عن فهمه قصر من الظاهرة الجلية الدلالة عق 
رصاع،أو نتج من ، lipهمإن المرأة، أم ذللثج ق فيحل النماء، أمها'!، وحرم 

كلهن.هؤلاء عق الأمم لصدق -٦١، يدخل لر أو بالمرأة يحل 
فتناولبس المدحول نسائهم بنات؛ وهن الأزواج• حجور ل اللاق الربائب وحرم 

وقيدااالرباست<اا، اسم ق داحلأيت، فاتبمن أبنائهن. وبناُت، بتاتس، وبنارتط، يناتس، ذللث، 
بميدينتالتحريم 

الأزواج•حجور محا كوتس أحدهما؛ 
حصل1،مواء التحريم، شتج ل؛ الدحول يوحد لر فإذا Jأمهاثرن١ الدخول والئاق! 

المص.مقتفئ هدا أوطلاق بموُتح الفرقة 
تحريمق الأم موت، أن إق .' -sKرواية ق وأحمد وافقه، ومن ثابتا بن زيد وذم، 

كالدخول،قمار والتواريثج؛ الُا.ة ويوجب الصداق، يكمل لأته -٢١؛ كالدخول الربيبة 
قيدتعاق والاه ابنتها، تحرم فلا ؛ -٦١خول مل. غير الميتة وقالواI ذللئج، أبوا والجمهور 

الل.خول.عدم عناس بنفيه وصؤح بالدخول، التحريم 
هوبل به، للتحريم تقييدا لا ذكره ذللث، الغالت، كان فلما حجرت ق كوتها وأما 

[.٣١إتإلإهتالإم.راء: حقنه ثمتلوأ ولأ ؤ قوله! بمنزلة 
وقوعاالزوج حجر ق فهي أمها، عند تكون أن المرأة بنتا ثان من كان ولما 
حجوركم•ل يكن أن مانس من اللاق قال؛ فكانه وجوازأ، 

إبعادهاعليه يج—، لا وأنه حجره، ق جعلها جواز وهى مريقة، فائدة هدا ذكر ففي 
ذللث،امن الأمتناع عدم ،؛ الوصفهدا قافاي ، -١١والخلوة فر والمواكلتها، وتجب عنه، 

وشرح١(  ٤٢-١ ٤ ١ )٩; ازرى فح وانظر: ١( ٤  ٤٧)رقم وسالم ( ٢٦٤٥)رقم المخاري أخرجه 
اوووى)-ا/ه؛-ها(.



حجرل ذكون أن الربيبة! تحريم ل رط ث الظاهر أهل بعض عك هدا حمي ولما 
بالدحول،يقيده ولر المرأة، أم تحريم وأطلق بامها، بالدخول تحريمها وقيد الزوج، 

البنت،عل العقد بمجرد تحرم الأم إن يعدهم! ومن الصحابة من العلماء جهور فقال 
اهف.أببمم ما أبهموا وقالوا• بالأم، بالدخول إلا البتت تحرم ولا يدخل، أولر ببما دخل 

والثانية،الأوق ائكم لنوصم، بهزه دحلئهم ألثى ؤ قوله! أن إل طائفة وذهبتج 
بالدخول؛الثنت،.إلا الأم تحرم لا وأنه 

جعلوامتناع والموصوف، الصفة بين المعطوف وحيلولة الكلام، نقلم يرده وهذا 
العاقل!زيد بغلام مرريتؤ قلت،! فإذا البيان، عند إلا المضاف دون إليه، للمضاف الصفة 

الكاتبة.هند بغلام مرريت، كقوك! اللبس، زوال عند إلا لزيل•، لا للغلام فهوصفة 
والعامل،والتعلق الحكم مختلفي لموصوفين ة واحل. صفة جعل أبما! ويردْ 

القرآن.حا نزل التي اللغة ل يعرف لا وهذا 
لرما بمقبه، أحق والجار لجواره، بيا أوق الصفة يل الذي الموصوف فإن وأبما! 

الأبعد.إل إياه أوتحمليها عنه، نقلها إق ضرورة تيع 
منوليست، ثبا، دخل التي جاريته بنت هي التي رمحته أدخلتم أين ضن ت قتل فإن 
نسائه؟

^50حرث مأؤكم ؤ قوله! ق دخلت، كما نسائه، جلة ق تل.خل قد الئ٠ئية قلنا! 
آلضتامِليله لكنإ احل؛ ؤ قوله! ق ودخلت، [. ٢٢٣]القرة؛ ه شئم اف حرمحم قاتوأ 
Li^t ، نكح،انأؤءكمما وت،كحوا ولا ؤ قوله! ق ودخلت، [. ١٨٧]القرة: ه مائكم إل

[.٢٢نرتنابماإهلاس: 

أمعليه فتحرم ه فنآيخم وامهثت، ؤ قوله! ق إدخالها هذا عك فيلزمكم قيل• فإن 
جاريته.

وابنتها.أمها عليه حرمتؤ أمته وتلئ إذا نقول! وكذللن، نعم، قلنا؛ 



الممسيرعأن المنير الصوء 
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فكيفأمها، تحريم ق بالمن، الدخول يشترط لا أته قررتم قد فأنتم قيل؛ فان 
ههنا؟تشترطوته 

فلاالمملوكة؛ وأما العقد، بمجرد نسائه من صاريت، الزوجة فإن نسائه، من لتصير قلتان 
وابنتها.أمها عاليه فحرمن، نسائه، من صارُت، وطئها فإذا يهلآها، حتئ نسائه من تصير 

قنسائه ق تدخلوها ولر التحريم، آية ق نسائه ق المرية أدخلتم ، فكيفقيل؛ فإن 
آيةالذلهاروالإيلأء.

محلهؤإنما طلاقا، ءنل.هم كان الظهار فإن ذلكؤ، ياين والواغ المياق قيل؛ 
فنقلالكفارة، تزيله الذي التحريم إك الهللاق من سبحانه اهف فنقله الإماء، لا الأزواج 

محله.وأبقن حكمه 
منِكيهميولول للذيل ؤ تعاق؛ لقوله الزوحايت،؛ محله أن ق نمريح الإيلأء؛ وأما 
متعآس قإن آلقنى عزموأ ؤإة ;)ق؛ غفوورحيثز آس هإن ظءو قإن ائير انبمة ثربص 

ا-أأ'-'ا؛آأ[.ءليئلوو؛هلاكرة: 
فإنإّايمين، مللث، أو بنكاح الأبناء موطوءارت، وهن الأبناء، حلائل سبحانه وحرم 

منمحنخرج ابنته، وابن ابنه، وابن صله، ابن ذللث، و ؤيدحل محللة، بمعنن حليلة 
إخراجه.به قصد التقييد وهن.ا التبني ذلل؛، 

قوله؛ق يل.خلوما بقولهم قال ومن الأربعة الأئمة فان الرصاعث من ابنه حليلة وأما 
بقولويحتجون ه منأص1بكلم بقوله؛ يخرجوتيا ولا 4  ؤ

ا.الم_،ااأ من محرم ما الرضاع من راحرموا M•' الني 
الرص<اع،لأبن كانت، إذا فتحرم اكب،، لأبن كالم، إذا تحرم الحليلة وهد0 قالوا؛ 

يحرمما نفلير بالمهر الرقاع من وحرموا غير، لا التبني ابن لإحراج والتقييد قالوات 
هب.النمن 

١I٥ اص)ه/ فح ١(وانظر:  ٤٤٥(وسلم)رُم ٤٧٩٦الخاوي)رقم :١(أ-محرجه 



منليس لأنه الرصاعة؛ من ابنه حليلة تحرم لا فقالوا! آحرون، ذلك ق ونازعهم 
فرقولا سواء، الرصاع ابن حليلة يخرج التبني ابن حليلة يخرج كما والتقييد صلبه. 

أدلتناأكبر من فهو النس>سجاا من نحرم ما الرضاع من ارنحرم ء' قوله وأما قالوا! 
؛النسج،،لا بالصهر هو إنما والأبناء الأباء حلائل تحريم فان المسألة. ق وعمدتنا 

الصهر.من شقيقه عك لا النسب، من نغليره عل الرص؛ع تحريم قمر قد والني. 
النمى.مورد عق بالتحريم الاقتصار فيجب 

المصاهرة.تحريم عك لا النسب، تحريم عك مع يالرصاع والتحريم قالوا! 
الرصاعتحريم عك كتابه ق ينمى لر سبحانه واهف بياته؛ قائم أصل المصاهرة فتحريم 

إيماء،ولا بنص لا البتة، الصهر جهة من به التحريم عك ينبه ولر النسب، جهة من إلا 
المج،.من يحرم ما به يحرم أن والني.أمر إشارة، ولا 

الاقتصارأراد أنه ولولا الصهر، يحرم ما به يحرم لا أنه إق ؤإثارة إرشاد ذلك، وق 
والصهر.النسج، من يحرم ما الرصاع من حرموا لقال! ذلك عك 

الحرمةوهو أحكامه، بعض منه أحد ولهدا بالنجا، مشبه ذ\اؤض\آ وأيصا قالوا! 
ا،صعيفنسبؤ فهو النسب، أحكام وسائر والإنفاق التواريث، دون فقهل، والمحرمئة 

وهوالنجا؛ أحآكام سائر عك يقو ولر الشجا، أحكام بعض صعقه يحسبا فاحد 
عنقصوره مع المصاهرة، أحكام أحد عك يقوى فكيفا المصاهرة، من به ألصق 
شبهةولا بينهما، ذب< لا فإنه والرصلع! المصاهرة وأما وشقيقه؟ مشبهه أحكام 
اتصال.ولا يعضية، ولا نسسمح، 

الحجةيقيم شافيا، بياثا ورسوله اه؛ لبينه ثابتا الصهرية تحريم كان ولو قالوا! 
والانقياد.التسليم وعلينا البلاغ، رسوله وعك البيان، الأاْ فمن العير. ؤيقطع 

وليدلإليها، فليرشي بحجة فيها فلفر فمن المسالة، هده ق النفلر منتهن فهدا 
للصواب.الموفق واذالاة معتصمون، ونيا منقادون، لها فانا عليها؛ 



الممسيرض اثئشئ المحزم ا؟=^م 
تاكتا^=====د^=د^==^=ط

أوعقداليمين، _ul، منكوحاتيم يتناول وهذا الأياء، نكحهن من نكاح وحرم. 
هسفن قد ما إلا ؤ ت بقوله وامتثتن علون، ؤإن الأمهات وآباء الأباء آباء ؤيتتاول نكاح، 

للتائيمالمستلزم التحريم وهو النهي، جله مضمون من والاستثناء [، ٢٢اءت ]الت
والكتاب.والرسول الحجة إقامة قبل مّلم، ما منه فاستئنن والعقوبة، 
ومللث،الكاح عقد ق بينهما الجمع يتناول وهذا الأحتين، بين الجمع مسحانه وحرم 

الصواب.وهو ومن؛عد.هم، الصحابة جهور قول وهل.ا الأية، محرمات كسائر اليمين، 
قولهبعموم العموم، هذا لمعارضة اليمين بمالك تحريمه ق ٠لائفة وتوقفت 

ماأو أنذجيم عد إلا ئ حنغئلون وهموحه؛لم هإ؛ وآلذنن ؤ سبحانه: 
عفان,ين عثمان المؤمنين أمير قال ولهذا ٦[ ٥، ]المومتوزت ه غيرملوبيتح همزيم 

١آية،ا وحرمتهما ))أحلتهماآية، 
أصحابهفمن عنه، ننهن ولكن حرام، هو أقول لا عنه: رواية ي أحمد الإمام وقال 

لصحايةا ْع تأدب ولكن يبحه، ب أنه ءنه،والصحيح؛ رواية يإياحته القول جعل من 
والذينعنه، ننهي قال: بل عفان، بن عثمان فيه توقف، أمر عك ))الحرام(< لنقل يطلق أن 

وجوم؛من التحريم آية رجحوا بتحريمه جزموا 
بالفما اليمين، ومللث، النكاح ق عام المحرمات من فيها ذكر ما مانر أن أحن.ها: 

الجمع؛المللث،،لحل مقتضية الإباحة آية كانت؛ فإن منها؟ يخرج حنن وحده هذا 
فرقلا إذ بالمللئه، وابنه أبيه ول٠و٠لوءة موطوءته؛المللئ،، أم لحل مقتضية فلتكن 
قائل.-بذا يعلم ولا البتة. بينهما 

فيهايختلف، لا عديدة، يمور قهلعا مخصوصة اليمين الإباحة؛ماللث، آية أن الثاق: 
منوحالته وعمتته كاحته بل الرضاعة، من وحالته وعمته، وأحته وابنته، كامه اثنان، 

اوؤ قوله: عموم يكن ولآ والشافعي، كم١الاثج عتقهن؛المللثج، يرى لا من عند السّته، 
حكمفهذا والمللئه، بالعقد تحريمهن لعموم معارصا ٣[ ]الماء! ننكمه ملكن،ايهّما 

سواء.الأختين 



قيهتعرض ولا وسببه، المحل جهة بيان من أكثر فيه ليس المللث، حل أن الثالث،؛ 
والرصاعالنِا من الحل موانع بتان فيها التحريم وآية لموانعه، ولا الحل، لشروط 
الحلشرط فيه ذكر موصع كل كان ؤإلأ البتة، بينهما تعارض فلا وغيره، والصهر 
دليلمحه سكت لما بيان هو بل قهلعا، باطل وهدا الحل، لمقتضن معارصا وموانعه 

والموانع.الشروط من الحل 
الأمبين الجمع جاز الوط•، ق المملوكتين الأختين بين الجمع جاز لو أنه الرابع؛ 

إباحةوأن واحل.أ، ثمولأ للصورتين شامل التحريم نمى فان المملوكتين، وابنتها 
وابنتها.الأم عم؛؛، الأختين عمت، إن المملوكات 

رحمل ماءه محع فلا الأحر داليو.م باقع يؤمن كان لأمن قال• ه النح، أن الخاص• 
واليمين، ؛ملك، يكون النكاح بعقد يكون كما الماء جع أن ريب، ولا أحنتن" 
منه.يمع الإيمان 

وهداوخالتها، والمرأة وعمتها، المرأة بين الجمع بتحريم ه اه رمول وقفن 
رسولحرمه وما خفي. بملريق لكن الأختين، بين الجمع تحريم من ماخوذ التحريم 

أحرصالصحابة وكان ٠ الكتائب، دلالة من تنبمل مهو ولكن اض، حرمه ما مثل ه اس 
القران.من ه الرسول أحاديث، استنباط عل شيء 

وقب،سليمة، بفهلرة به واعتنن إليه، قلبه ووجه بابه، ومع ذللثح، ه نفألزم ومن 
أعكوهدا منه، اهف لمراد وبيائا لدلالته، وتبيينا للقرزن، تفصيلا كلها السنة رأى زكي؛ 

وعجزه.وهمته ه نفإلا يلؤمن فلا فاته ومن اس، فليحمد به فلفر فمن العلم، مراتب 

التلخيصل وقال أجده. لر (ت ٥٣٣رقم  ٥٥)y/ الهداية أحاديث تخرج ق الدراية ز حجر ابن قال )١( 
رحمل ماءه جع من ارمعلون ويروى؛ الحديث؛ هدا ذكر أن بعد ( ١٥٢٤رقم  ١٦٦)م الحبير 

الحديث،كب من كتاب إل يغره ولآ الثاف اللففل الجوزي ابن ذكر وقد باللفظين، له أصل لا أحتن® 
حلاصةق الملقن ابن وقال كثيرة، كتب ل علته فتشت أن بعد محتدا له أحد ب الهائي، عبد ابن وقال 
غرب.حديث (ت ١  ٦٨الراية)أ/ نصب ل الزيلعي وقال غرب. (؛ ١٩٦٤رقم ١  ٩٣/ )y المتير البدر 





;ساوإول=^إ_
النفيمن الإيجاب! غير وبابه التفرخ، يقع حث يقع إنما الأمظع فإن اللفقل أما 

الأزقطاع.موصع الموضع فليس والاصتفهام، والنهي 
يخرجبحيث منه؛ المستثتن وبين بينه رابط من فيه لابد ^ ٥٥٠٠١١فإن المعتن• وأما 

مامن انتفاء عل دل أحد؛ من بالدار ما قلت! إذا فإنك ما، بوجه فيه لحوله توهم ما 
يحولتوهم أزلت ونحوذلك، الأثال أوإلا حمانا، ةالت،:إلأ فإذا وأمتمحهم، بدوابمم 

منه.المستثتن حكم ق الختثتن 
فاصتثتاء[ ٦٢ت ]مريم ه سلما إلا لنوا بما ننمعون لا ؤ تعاق! فوله هدا من وأبين 

لعدميكون أن يجوز اللغو مملع عدم فإن العام، الملع نفي توهم أزال الملام 
يوهمما الزوجة نكاح تحريم ق وليس غيره، م٠اع مع يكون وأن ما، كلام سملع 

يخرجه.حتن اليمين بمللئج الإماء وطء ت«ميم 
ملكهكان الزوجة الأمة الرجل ملك ومتن بابه، عك الاستثناء بل طائفة! وهالت، 

ؤوطؤها له وحل لها• طلاقا 

عباسفابن للصحابة. مذهبان فيه لا؟ أم لها طلاقا يكون هل الأمة! بيع مسألة وهي 
المابقاللك، يجامع كما ؤيقول! ذلك، ياين وغيره بالأية* له ؤيحج طلاقا، يراه 

ال؛قاالكاح يناي لا اللاحق اّك كدك يتنافيان، ولا اتفاقا اللاحق للنكاح 
يخيرها.لر نكاحها انفخ ولو بيعتا® لما بريره جء اهللأ رمول ررحير وقل• قالوا! 
الصحابيبرواية والأحد الحديثح، هوراوي فإنه عباس ابن عل حجة وطا قالوا! 
لابرأيه•

تمس،لا لأما الكاح، ينفخ ل؛ امرأة الخثترى كان إن 'اكة! طائفة وقالت، 
وماالثابه، الأستمتاع يماللثج لأنه انقخ، رجلا كان ؤإن الزوجة، ببضع الأستمتاع 

وعكقالوا! العكس، دون النكاح يبطل الللث، وهدا النكاح، مللثا من أقوى اليمين 
بريرة'حل*بثا ق إشكال فلا هل.ا 

٠٠٠



اشئشش

عبروآس وكم ويتوب هبلخفم ص سننمحتن وبجدبمكم لغم لجن ريدآس يؤ 
ميلامميلوأ ان ذثنقٌلإح ا يتبعون الانتيرنذ> ويريد ^،^^٠٠٢ يتوُب ان يريد والله ؛؛ ٢٦أر حكيهمّ 

٠؟اا ١)ن'؛( صمما وخبذآلإشمحن انُفبماغكم آش يريد عفليما!)م؛ 
عليهم!حرم وما والإماء الزوجات من لعباده أحل ما ذكره عقتب تعاق اممع قال 

عبثوآس عتغم ويتوب قتلخكم من ألذين نثن ويبديطم لكم لسءن ريدآس يؤ 
ميلامميلوأ يتتثونآلئآو'تأن آلد.يىت> ويريد عتعفم يتوب أن يريد وآس حكبمرأوث؛ا 

أي؛[ ٢٨، ٢٦اء؛ زالنى ِثنآ صعتئا وخإيىألإذس-ن ان"فمم،عكم أش يريد !؛م! عظيما
ؤ"حإذآلإذنننؤ قال• أبيه• عن طاومن، ابن عن الثوري; ذكر كما النساء، عن يصبر لا 

لفح.المن واحد غير قال وكيلك، يصبر، لر النساء إق نظر إذا ه صعّما 
سبحانكرر التوبة؛ يوجب، ما توجب، أن لابد غالبة الباب، هدا ق الشهوة كان ولما 

ميلايميلوا أن عباده من يريدون الشهوات، متبعى أن فاحبر مرتين، التوبة ذكر وتعاق 
عقلينا.

أءلاي.بإمن لنا ٠لاب١ ما نتكح أن لنا فاباح لضعفنا، عنا التخفيف، يريد أنه  ciijوأحثر 
ثلاثةالباب، هدا ق له العيد كان ولما شئنا، يما الإماء من نترى وأن أريعا، النساء 

صعق،وحالة وتفريهل، تقمير وحالة ءاليه، ويحرم له يحل يما جهل حالة أحوال،; 
يالتوبة،وتفريهله وتقصيره والهدى، بالبيان عبده جهل سبحانه قابل صبر، وقلة 

يالتخفيف،.صبره وقلة وصعقه 

أنولعوله للعلاج. قائلا كان الأمراض; من مرصا كان لما العشق أن ،والمقصود; 
كمافهوعلاحه، وقدرا; شرعا محبويه وصل إل سبيل للعاشق مما كان فان الحلاج، من 

أالشباب، معشر ءيا اه رمول قال قال; عود، ماين حديثه من الصحيحين; ق ثبت، 

)ا(هاأروضة.

العادج"؛.)آ(أأ'آ3اد 



ا.وجاءاار له فاته بالصوم، فعليه ^3^ لر ومن قليتنؤج، الاءْ منكم ا'سطاع من 
وصعالذي العلاج وهو بالأصلI وأمره وبدل، أصل، علاجين• عك المحب فدل 

سيلا.إليه وحد ما غيره، إل عنه العالول ينبغي فلا الداء، لهدا 
مثلللمتحابين نر ؛؛لر قالتأنه M الني عن عاس، ابن عن سننهت j( ماجه ابن وروى 

حرائرهن،اءث النإحلال عةسّ_ا سبحانه إليه أشار الذي المعنن وهذا . النكاحاا 
ب.وم. صعتئا ؤ"ءإيىآلإذّم، ان"فمم،سكم آس يريد ؤ بقوله• الحاجة عند ؤإمائهن، 

عنصعقه عك يدل الإنسان؛ ح صعفِعن ؤإحاره الموضع، هذا ق تخفيفه فذكر 
مقتنالنساء؛ أءلاس_ا من له أباحه بما أمرها عنه ا حققسبحانه وأنه الشهوة، هذه احتمال 
احتاجان بالإماء يتزوج أن له أباح ثم يمينه، ملكت مما ناء ما له وأباح وربلع، وثلاث 

.. به. ورحمة الضعيف،، الخلق هذا عن وتخيما الشهوة، لهذه علاجا ذللت،؛ إل 

عنيصبر لا وغيرهما! ومقاتل ءإاوس قال ه صعئا وحلىآلإسن ؤ تعال؛ ،قال 
قهرعن عزمه ضعفا الزجاج؛ وقال مهين، ماء من حلقه هو الحسن؛ وقال المساء، 
•الهوى 

ضعيف،فإنه وأكثر؛ هذا من أعفلم وضعفه كله، هذا يعم ضعفه أن والصواب،؛ 
معإليه والأفالتا الصبر، ضعيفا الحالم، ضعيفا الإرادة، ضعيفا القوة، ضعيفا البنية، 

معينحافظ من له لابد فيالاضهلرار الحدور، صيب ل الميل من أميع الضعفا هذا 
إليهأقرب فالهلاك العين المساعد هذا عنه تخل فان ؤيساعده، ؤينصره ويعينه يقويه 

سبحانهالرب عليها يحمد التي الأمور من هو الصفة؛ هذه عك وحلقه ه. نفمن 
ويلزمالخلقة هذه من يحدث ما فكل وعزته، حكمته موجبا وهو ثبا، عليه ويثنن 

عنالخلقة هذه مصدر إذ وحكمة، وعدل حير سبحانه الخالق إل يالمية فهو عنها 

(.١٤• )رقم•لم وم)رقمها"*ه،آ"ا"'ه( البخاري أحرجه ( ١ ) 
^(.rrrالمغرى)رقم المن ق والمهقي -اا( >اا/>هرةما<>الكسر ى _ أحرجه )٢( 

)'ا(اِ-ا>يقالهجرين.



الممسيرعلن المشر افهوء 

ورحمته,وحكمته وعرته وعلمه غنا0 من ت كماله صفات 

إليه!بالنسة تكون كما ونح، وحسن وشر، حير إك• تقم العبد إق وبالنمة 
وحجاوصيانا صلاة كوما مثل ذلك، من أحص بل وفجووا، وبرا ومعصية، طاعة 
وصعقه،وفقره وجهله وظالمه حاجته موجب ذاك إذ وثرتا، وأكلا ومحرقه وزئا 

وميه.له الم أمر وموجب، 
حلقهما حميع عل الطلق والحمد الّايغة، والعمة اليالغة الحكمة سبحانه وهللا 

وعللطاعته الخوحب توفيقه وعك لخلقه، شاءه لو محما يخلقه لر ما وعل يه، وأمر 
الرحمة،شمه عل وكتب عضبه، رحمته سيقت سبحانه وهو معصيتته، ق المولح حدلأنه 
الضررمن البثرة للقوس يحمل وما صغ ما كل وأتقن حلقه، شيء كل وأحن 
عكتحصل إنما الحكمة وتلك مهللوية، حكمة أعظم سبحانه ذلك ق فله والأذى؛ 

هذهفوجود ما، إلا عاياما تنال لا الش الأسباب من لها حلق بما الخفير الواع الوجه 
قسبحانه يقرن ولهدا الحكمة. من هو سبحانه؛ الحكيم الخلق إل بالنمبة الأسباب 

علمإلؤآثث ؤ كقوله! تارة العزيز اسمه وبين تارة، العليم واسمه الحكيم اسمه بين كتابه 
وقوله![. ٣٨المائدة: ، ٢٤• ]المرة: نميم4 ؤ [. ٧١والأنفال: ، ٢٦حكئهلس: 

هحكما عليما آقث ن ؤكا ؤ . [ ١ ٩ ٧، الفتح: ، ١٦٥،١٥٨]النساء:ه عميه آلت ن ي ذؤ 
العزةفإن [، ٢٦]النمل: ه عليم حكم لدن من آلمرءارك> لتقي وإِدك ؤ ٤[، ]الفتح: 

وقوي.اشتد العين_إذا عزيعز_شح يقال! حميعا، القوة وس القوة، تتضمن 

غثرهةكوث> ^، ٢١]؛بالبنطل نبمًفم ثاهفلواأمو'ثكم لأ ءاميوأ نايهاآلذيرئ يؤ 
*ه ت "} رحيمابكم ن ٢^^ أن نشسكم ا ثمتلوأ ولا منكم ترامحي عن 

التجارةفاباح [ ٢٩لالساءت ه دزاءسم>؛أكم عن غترة ان إلا ؤ تعاق! ئال، 

:ا(بمأمآاءلأم-بما.



ذلك،لهما جاز اهف حكم يخالف لا ثرط عق تراصا فإذا المتباسان؛  ١٢-تراض التي 
يجوزولا به، رسوله ولا اه، ألزمهما ولا يلتزماه لر بما ؤإلزامهما إلغاوْ يجوز ولا 

لرمما شرطاه ما إJaلال ولا التزماه، هما ولا به، ورسوله اهف يلزمهما لر بما إلزامهما 
منألغوا فهؤلاء الحرام، كمحالل الحلال ومحرم شرطه، عاليهما ورسوله  ٥٧٥١يحرم 

منفاعتروا القياسيين من آحرون وقابلهم ورسوله، ائه يلغه ل؛ ما المتعاقل-ين شروط 
شرطكل إلغاء الصواب بل حطأ؛ القولين وكلأ ورسوله، اهف ألغام ما الواقفين شروط 
التوفيق.و؛اهو(نم منه، يمغ ولر ، ٧٥١يحرمه لر شرط واعتباركل النف، حكم حاف 

فخافبارئة ليلة وكانت، العاص، بن عمرو الجيش أمير احتلم الغزوة هده وق ا ١
ارياه للشي ذللث، فذكروا الصبح، بأصحابه وصل فيتمم الماء، من ه نفعك 

وقال!الاغتسال، من متعه بالذي فأحبره ا؟ وأنت، بأص(حاباائ، صيته عمرو، 
[٢٩]الساءأ ه زحيما بمح؛ آثتكان إن افسكم ثمتلوأ ولا ؤ يقولت اه، ّمعتؤ إق 

شيئا.ولريقل هؤ اه، رسول ففحلئ، 
حنتاسماه ه الك، لأن الحدث؛ يرفع لا التيمم إن قال؛ من القصة -رذ٥ احنج وقد 

أجوبة!بثلاثة ذللث، ق نازعيم من وأجاب ُيممه، يعد 
هالنبي فأله ثج، جتوهو الصبح بنا صك قالوا! شكوه لما الصحابة أن أحدها! 

أحبرهفلما واستعلاما، استفهاما جنّب،؟١، وأنت، بأصحابلثج ^؛؛، ٠٠وقال! ذلال؛ؤ عن 
نلل؛إ.عك أقره للحاجة! تميم وأنه بحذره، 

يدآ.انماد زاد 
رنماص j والمهقي ( ٣٣٤داود)رنم وأبو ( ٦٢٩رنم  UAOالحاكم)؛/اخرج4 )٢( 

)؛/؛ه؛(وشرحازري كح وانظر: )إ/م«آ( وأخمد ( ١٢رنم  ١٧٨/١)والدارهطي ١( • ١ ١ 
أبوداودرواء ٢(: • ٦ رقم -٩٦ ٦٨/١)المير الدر حلاصة ق  jiU\ابن وقال )ا/آأ١( الزرقان 

أنويذكر تعيئا صحٍحه ق وذكره الشيخن شرط عق صحيح وقال؛ والحاكم حان وابن 
فيكره.العاص، ين عمو 





ءًً_^^ٍ=^وأ.
ؤناو؛حلخكمنؤئاذ5لم حممحأ ئكمز عئه ز-؛آولا ما ًقبآمحر محبموأ إن ؤ تعاق• قال 
إلنورمضان الخمس، ررالصلوات أته ه عنه وصح [ ٣١لالساء: ه لميه-ا مدحلا 

كسرةاا.تغش لر ما بينهن ل؛ا مكمرات ; ^١١٠٠٠إلن والجمعة رمضان، 
طقتهممن يخرجوا لر نصوحا؛ توبة منها وتابوا كبيرة الطبقة هد0 أهل غشي فإن 
الماحية،الخنان أحدهما وثيئين1 يقع الصغائر فتكفير له. ذو_، لا من يمنزلة فكانوا 

الخبائر.اجتناب والثاف: 

سأولحإِنؤأبيِآتحلوهخقآنياووؤكا ؤ تعاكث فقال كتابه ل قو عليها ص وقد 
عنهنمون ما عكنبز -محثيبوآ إن ؤ ت تعال ل وقا ٠ آ ١ ١ ٤ ت أموي ب آلسيثاب ين يد آلخسثثت 

[.٣١،: ]١٧

ولكنعنه، اهليأ ئين ما كبائر وعشوا ههم، أنفعل أمحرفوا قوم طبقة العاّرةت الطبقة 
منناجون فهؤلأء صحيحة. توبة عك فماتوا الموت، ئبل النصوح التوبة اهه رزقهم 
إلموكولون وهم آحرين. عند وظنا رجاء ؤإما قوم، عند قهلعا إما ! ٥٧٥١عذاب 

وعل.وهو توبتهم، وقبول نجاّيم عك تدل والسنة القران نصوصي ولكن اله، 
الميعاد.يخالف لا والاه الاهإياه، وعدهم 
عنهمكفر إذا اه فإن قبلها؟ واش الخثقة هالْ أهل بين الفرق فما قيل: فإن 

أوأرُثح•قبلهم كانواكمن حنة سيئة بكل لهم وأثبتا ميتاتبمم، 
هناك.بمعاودته فعليك ، كفايةلفيه بما المسالة هده عل الكلام تقدم ند نيل: 

كسرةييع اب ومن كبرة، يعس ول؛ طاعه ل عمرْ أنهق من الاه عند مستوى وكفح 
ولاله لا ويكون سنانه، تمحن أن غايته فهلءا تاب؟ ثم أوامره، ق وفرط ارتكبها، إلا 

فكلا.منه أوأرجح سواء تبله هوومن يكون أن وأما عليه، 

وهوووقتك اقله ت، التقول الأصل من ٢، ٥ • ٢- ٤ ص0 ولأسا بعدها، وما  ١٢٣ ص انظر ( ١ت 
)ج(.شثت. إن خراجعه موسع التوبة ل بحث، 



الممسيرعلن المسر الصوء 

كيفه نؤئاذكب ئكمرعنكم عنه نيون ما ْفمآين محيبوأ إن ؤ • تعاق نوله تأمل 
عنهكفرت حميعه الشرك اجتنب من أنه وأحنها؛ وأدنها دلالة بأكلف تحته تجد 

الصغائروتحت فإذا الكبائر، إل الصغائر كنبة الشرك إل الكبائر نسبة وأن كبائرْ، 
الشرك.باجتناب مكفرة م فالكثائر الكبائر؛ باجتناب مكفرة 

عنيروى فيما ه فوله وهو المعتز، هذا من مشتق كأنه الصحيح الحديث، وتجد 
بيتشرك لا لمنتي ثم حهلايا الأرض بقراب لولقيتي إنك آدم ®ابن وتعال• تارك ربه 

مغفرةااربقراحا لقيتالث، لهسا 
محوبل ،. ةابه،،ل من حالنا اه إلا إله لا  ijliمن النار علن حرم التع رُإن وقولهت 

للصغائر.الكبائر محواجتناب من أعفلم الكبار، هوتوحيد الذي التوحيد 
***

آْقشثوأمما ومبمي>ثا ل ١٠^■عقبسأّتكم بهِء آس محل ما ثثمتوأ لا وؤ 
ع1ءماسؤت؛ بكل تت ًكا آس إن ءصلايِء من آس ونئلوأ آمحسآن نحا ثصسجا ؤللينآء 

منأن عك والأئمة، بعدهم والتابعين الصحابة وإحماع والسنة القرآن دل، وند 
ئكمرعت\كمعنه نمون يقبآيرما ■بحّبموأ إن ؤ تعال• اذلع قال وصغائر، كاتر الذنوب 
[٣٢]١^٠٠; محونمزآلإيوآم'ضإوآكره ؤ تعال: وقال i. جنام 

ورمضانالجمعة، إلن والجمعة الخمس، الصلوات ٠١قال: أنه قو عنه الصحح وق 

)؛(ا-آآأءلأمجا.
(٢٧٨٨والوارص)رقم ( ٣٥٤• واكردي)رنم وصححه. ( ٧٦٠٥رقم  ٢٦٩الحاكم)أ/أخرجه )٢( 

\,iA/o)واحمو ( ١٢٣٤٦رقم )آا/بما امٍر وق ( ٧٣٧٥رقم  ٢٣٦)U/الأوط j واتجراف 
(.٣٨٨/٣(واظر:نضاسم)١٧٢،١٦٧

(.٠٥٤ ١ البخاري)رقم اخرجه )٣( 
الجواباعاق. ١٦٨)؛(



ثلاثلها المكفرة الأعمال وهدم الكيائر« احتشت إذا بيتهن ل،ا مكفرات رمضان! إلن 
درجات:

والقيامفيها الإخلاص وصعق، لضعفها الصغائر تكفير عن تقصر أن إحداها: 
وكيفية.كمية الداء مقاومة عن ينقص الذي الضعيف الدواء يمتزلة بحقوقها، 
الكبائر.من شيء تكفير ترتقيإق ولا الصغائر تقاوم أن الثانية: 
الكبائر.بعص  ١٠٠تكفر قوة فيها وتبقن الصغائر تكفير عق تقوى أن الثالثة: 
كثيرة.إشكالات محك يزيل فإنه هدا فتامل 

اه،رسول يا بك قالما: الكبائر؟،، باكير أّثكم »ألأ قال: أنه ه محه الصحيح وق 
الزورا،وشهادة الوالدين، وعقوق باش، راالإشراك فقال: 

وأقوالهمونفاد، تباين إك يرجع لا احتلائا فيها السلف فاختلف الكبائر: ،وأما ر
ؤءإؤالنثي عن عمرو، بن ائلأ عبد عن الشعبي، حديث من الصحيحين: ول متقاربة. 

الغموس،،واليمين النفس، وقل الوالدين، وعقوق باش، الإشراك "الكبائر: قال: 
بأكثرأنبئكم ر)ألأ M: الني عن أيه عن بكرة، أبي بن الرحمن همد عن وفيهما: 

—الوالدين وعقوق باش، ااالإثراك قال: اس، رسول يا بك، قالوا: — ثلاتآ — الكبائر؟،، 
محكتؤ.ليته قلنا: حتن يكررها زال فما الزور،،، وقول ألا فقال متكتا وكان وجلس 
عودمبن اقع همد عن ئر-ميل، عمروبن عن وائل، أبي حديث، من الصمح: وق 

قال:وهوخلقائ،اا، ندا ه نجعل ُأن قال: أعظم؟ الاوت._ا أي اس، رمول يا قلتا: قال: 
ررأنقال: أي؟ نم قلت،: قال: معك،،، يطعم أن نحافة ولدك نقتل ررأن قال: أي؟ ثم قلت،: 
معيدعون لا وآلذئن ؤ ه: النبي قول تصديق تعاق اش فانزل جارك،،، بحليلة تناف 

(.٨٧)رنم (وم٠لم ٦٢٧٤،٦٢٧٣الخاري)رنم )ا(أحرجه 
٠( )ج القرنان محورة ل الحديث شة ( ٢ ) 

(.٦٦٧٥الهغاري)رقم )أ(أ-محر-بم 





تعق طلبه الإيمان نور معه ومالم الهداية، ببصيرة منها ونجا العقثة 
بهاهف أرّل الذي الحق حلاف باعتقاد إما الثدعي: عقبة وهي الثانية: العقبة 

المحدثةوالرسوم الأوصاع من اهنو: يه ياذن لر بما ؤإما؛التعبد كتابه. به وأنزل رسوله، 
تنفكأن قل متلازمتان، الغالب ق والثدعتان سيئا، منها اس يقبل لا التي لدين، ال 

الأعمال،سدعة الأنوال ؛دعة تزوجت، بعضهم: قال كما الأحرى، عن إحداهما 
الإسلام.يلاد ق يعيثون الزنا وأولاد إلا يفجاهم فلم بالعروس، الزوجان فافعل 

اهتعاق.إل والبلاد العباد منهم تضج 
حسرانبينهما فتولد الفاجرة، يالباللأءة الكافرة، الحقيقة تزوجت سيخنا: وقال 

والآحرةبالدنيا 
وماالمتابعة، بحقيقة منها واعتمم السنة، بنور منها وحالص العقثة، هده قطع فان 
تمحأن وهيهات بإحسان، لهم والتابعين الصحابة من الأخيار، اللف عليه مفن 

الحبائل،البيع أهل له نصّ—، به سمحت فان الضرب! هدا من بواحد المتأحرة الأعمار 
عل:طلبه العقثة شده لقهير  ٥٧٥١وفقه فإذا محدث. مثتيع وقالوات الغوائل، وبغوْ 

عينه،ل وحئنها له، زينها فيها به ظفر فإن الكبائر، عقبة وهي الثالثة: العقبة 
فيهتقدح فلا التصديق، هونفس الإيمان له: وقال الإرجاء، بابا له وفتح به، وسوف 

لألاقوله: وهي الخلق، بما أهلك طالما كلمة وأذنه لسانه عك أجرى وربما الأعمال، 
البدعةعقبة ق به والفلفر حسنةا،، الشرك مع ينفع لا كما ا، ذنّتإل التوحيد مع يضر 

منها،يتوب لا وصاحبها رسوله، به  ٥٧٥١يعنا لما ودفعها الدين، لمناقضتها إليه، أحّتا 
ومعاداةعلم، بلا اهيمحا عك القول ولتضمنها إليها؛ الخلق يدعو بل عنها؛ يرجمر ولا 

ائلأعزله من وتولية السنة، نور إطفاء عك والاجتهاد أهلها، ومعاداة الستة، صرح 
اعتبره،ما ورد ورسوله،  ٥٧٥١رده ما واعتبار ورسوله، ، ٧٥١ولاه من وعزل ورسوله، 

(.٨٤الهدير)؛/مض ق الماوي ذلك ذكر كما المرجثت، م؛^1، ذا ه١ 



الممسيرالمييرعلن الصوء ١=^=^، 
تاوظ===^=^=======^^^^خ

وتكذيبأسه، ما ونفى نفاه، ما ؤإثبات والأ0، من ومعاداة عاداه، من وموالاة 
الحقبجعل الحقائق؛ وهلب دالاطل، الحق ومعارصة الكاذب، وتصديق الصادق، 

العوجوءلال_، القلوب، عل الحق وتعمية الم، دين ق والإلحاد حما، والباحلل باطلا، 
حملة.الدين تديل باب وفح المستقيم، اس لصراحل 
تنلكما الدين، من صاحبها لح ينحتن كبيرها، إق تستدرج؛صغيرها البيع فإن 
صالونوالعميان البصائر، أرباب إلا عليها يقف، لا البيع فمقامي العجين. من الشعرة 

هدهقْلمر فإن ء ٤ ' تالرد• ه يور من لهُ قنا نورا لهُ آش ل»و"-محعل ومن ؤ المن لمة ظق 
عق!طلبه منها، تنجيه نمؤح أوبتوبة ،،، ٥١من بعصمة القثة 

إذاعؤك محا ومال! بالقمزان، منها له فكال الصغائر، عقثة وهي الرابعة- القبة 
الكبائر؛اج.نادثا تكفر باتيا علمهن ما او اللمم، من يت، عما الكبائر احتنيأحت، 

الكثيرةمرتكت، فيكون عليها، يصر حتن أمرها عليه يهون يرال ولا وبالحسنامتإ؟ 
ْعكبيرة ولا منه، أقبح الدنتإ عل فالإصرار منه، حالأ أحن النادم الوجل الحانق، 

الإصرار.مع صغيرة ولا والاستغفار، التوبة 
بفلاةنزلوا بقوم مثلا- لذللث، صرب ثم ، ١^^^٠؛ ومحقرامت، ارإياكم قال.! وقد 

حهلتاخمعوا حتن بعود، وهدا بعود، يجيء هذا فجعل الحطّتإ، فاعوزهم الأرض، من 
العبدعق تجتمع الذنوب محقرايت، فإن فكذللث، -حبزترم، وأنضجوا نارا فأقدوا كثينا، 

وق٢(  ٩٥٢ رب  n٧٤/ الأوط، ق وسني ٢( • 0 ٥ ١ رم \ّ '(اخرجه 
•٤(٠ واسدي)رقم ٤(  ٠٢)؛/ J_U( ٥٨٧٢ريم امر)آ-/ها-ل دو ( ٩٠٤الممر)رنم 

وتالالصحيح، ق ؛ -٦٠محتج ورواته احمد رواْ (؛ ٣٧٣٠رنم  ٢١٣)T/الترم، ق المنذرى وتال 
غيرالصحيح رحال ورحالهما الأوط ق والطراق أحال رواء (؛ ١٨٩ا/)• المجمع ل الهثمي 
ورواهالصحح رحال ورحاله أخمد رواه ل)*ا/*ها(ت أيصا وقال وتق. وتل القطان داور بن عمران 

وهوالحكم عيد بن الوهاب عيد غير الصحح رحال إحداهما ورجال طريقين من الثلاثة ل الطبراي 
(.٩٣٢ / ١ ١ ) الفتع ل حجر ابن الحافظ وحسه ثقة، 



ودواموالتحفظ، بالتحرز العتبة هذه من نجا فان مالكه، حتن بثأما تهين يوهو 
عق!طالبه الحنة، البتة وأتع والاستغفار. التوبة 

عنما فثغاله فاعالها، عك حرج لا الش المأاحاءت، عقبة وهي الخامة: العقيه 
يتورجهأن فيه محلمع ثم لمعاده، التزود ق الاجتهاد وعن من الاستكثار 

تفويتهمنه؛ ينال ما وأتل الراجباُت،، ترك إق السنن ترك من ثم السنن، ترك إق منها 
نفهعك فوت لما المعر عرف ولو العالية، والمنازل العظيمة، والمكاسب الأرباح، 

بالمر.جاهل ولكنه القربان، من ثبتأ 
والاستكثارالهلاءارّثج بقدر ومعرفة هاد، ونور تامة ببصيرة العقبة هذه من نجا فإن 

بهيعوض ما وقدر المشتري، وكرم المحارة، وحْلر الميناء، عل المقام وقالة منها، 
العدوعل؛طلبه ريح؛ غير ق ندهب أن بأنفاسه ونحس بأوقاته، فبخل التجار، 

ما،فأمره الطاعالتا، من المقفولة المرجوحة الأعمال عقبة وهى المادسة: العقية 
هوعما حا ليشغله والريح، الفضل من فيها ما وأرام له، وزينها عينه، ل وحسنها 

قطمع اكواب، أصل تخسيره عن عجز لما لأته وربمحا؛ كسبا وأعظم منها، أفضل 
وبالمرجوحالفاضل، عن بالفضول فشغله العالية، ودرجاته وفضله، كماله تخيره 

أينولكن له. الأرض عن ويالمرضي إليه، الأحب، عن ه وبالمحبوب الراجح، عن 
الأول.العقبات ي حم ظفر قد والأكترون العال؛، ل الأفراد فهم العقبة؟ هدْ أصحاب 

ومعرفةالفضل، ق ومنازلها اليع، عند ومراتبها الأعمال ز يفقه منها نجا فإن 
ومروسها،ورئيسها وفاصلها، ومفضولها ومافلها، عاليها بين والمييز مقاديرها، 

وذورةومرءوسا، ورنينا ومؤدا، سيدا والأهوال الأعمال ق فإن ومسويها، وسيدها 
أنت،اللهم العبد؛ يقول أن الاستغفار: ارسيد الصحح: الخالين٠ ق كما دوخا، وما 

منامذروة ارالجهاد الأحر: الخاويث، وق الخديث. أنتا؟لأؤاار إلا إله لا ربي، 

(.١٠ها،-اابرى)اا/ فح وانظر: ( ٦٦٣٠ اوخارى)رقم أحرجه 



الممسيرعلن اشئ الصوء 

وفضله،مرسنه منها عمل كل فيكر تفاخرت، الأعإل ررإن ت الأحر الأثر ول • الأمرار 
٢.عاوهن«ل الفخر ق مزية لا|صادقة وكان 

حادةعك السارين العالم، أول من والصدق الصائر أهل إلا العقبة هذه يقطع ولا 
حقه.حق ذي كل وأعطوا منازلها، الأعمال، آنرلوا قد الوفيق،، 

نجاولو منها، لابد واحدة محوي عاليها العدو يطالبه عقبة هناك يبق لر منها نجا فاذا 
عليهجنده ليهل تعقبة وهي عليه، الخلق وأكرم وأذبياؤْ، اليه رمل منها لنجا أحد منها 

مرتبتهءلت، فكلما الخير، ق مرتبته حب عك والقلب، واللسان باليد الأذى، بائولع 
بانولعوأهله حزبه عليه ومحلهل يجناوْ، عليه و٠لاهر ورحله، بخيله العدو عليه أحاو_ا 

والدعوةالاستقامة ق حد كلما فانه منها، التخلص ق له حيلة لا العقثة وهده التسليهل، 

به.السفهاء إغراء العدوق حد بامرْ، له والقتام اس، إل 
وباليع.كلم العلءو محاربة ق وأحد الخرب، لأمة لبس قد العقبة هده ق فهو 

إلالها ينتبه ولا المراغمت، عبودية تمن وهى العارفين، خواص عبودية فيها فعبوديته 

وقدله. ؤإغافلته لحال.وه، وليه مراغمة من اقو(تي إل أحب شيء ولا التامة. الثمائر أولو 
كتا؛هتمن مواصع ق العبودية هن.ه إق سبحانه أشار 

وسعه14،آلأرضنزعئاكبجا ميل ؤسياحزق ٠ ؤ قولهات أحدها؛ 
اهلهعدو به يراغم مراغما اقله عبادة إل يهاحر الذي المهاجر محمي ١[ '■]التاء؛ 

الياثهز ، lAJذاؤ ت تحال قال( كما ؤإغاخلته ءاو.وه، مراغمة وليه من يحبا واهله وعدوه، 
زآلخكما يغيظ- موطئا يْقويثح ولأ آلثي سبيل ل محمصة ولا ثصب ولا ظنا يصيبهز 

أحرلامحع آش اث ؛^^ ٩٥لهربه-ءعملآ تلاإلأكتب عذؤ من ولائثالوث 

الجهاد)رقمق ءأصم أبي وابن ( ٢٣٥وأحمد)ه/ ( ٧٨٨٥رقم  ٢٢٣Mامر)j الطمابي أحرجه ر١( 
(.٢٨١الحديثوالأثر)٦! واليجايةقغريب، ( ١01 ٤، ٥ مضالقدير)م وانفلر: ( ١٥

(.٣٦٣مضاكدير)أ/انظر: )٢( 



—-آ_

ؤروظم ؤ وأتباعه! ء اه رسول مثل ل تعاق وقال [■ ١٢•]التوة: ه آشصستن 
آلرواغيعجب سوقه-، عق قاتثوى ءآسعلظ ئارزُْ شْرئةُ احرج كزنع آلإغيل 

ِمحوى^ممارهص:هآ[.
العيوديه.كمال ْن فيها فموافقته له، مطلوية للرب محيويه غايه الكفار فمغايظة 

كانتاتامه صلاته كانت، لأون وقال! سجدتين، صلاته ل سها إذا للممل اشة1ق وسيع 
ا.،وسماهماااالمرغمتض*أ للشيطازار ارترغ؛؛ا رواية! ول ٢، الثسهلان*ل أنف ترغإن 

محبةندر وعل وافر، هم بالصدفية من أحن. فند عدوه، بمراغمة الئع تعبد فمن 
هدمولأجل المراغمة، هذه من نصيبه يكون لعاووْ، ومعاداته وموالاته، لربه الحبي 

يراهلا حيث، الر، صدفة عند والتبختر والخيلاء الصفين، بين التبختر خمد المراغمة 

•هرا،هق وماله ه نفمن محبوبه وبن.ل العدو، إرغام من ذللئؤ ي لما اهنا؛ إلا 
بكنونازته ء1عمه ذاق ومن الناس، من القليل إلا يحرفه لا المودية من يابإ وهن>ا 

■باش إلا فوه ولا حول ولا التكلأن، وعليه الختعان، وباممه الأول. أيامه عك 
بالتوبةراغمه الونس،، ل حفله ولا الثيaلان، إل نفلر إذا المقام هدا وصاصا 

أحرى.عبودية المراغمة هده له فأحدوت< النصوح، 
قبها تفلفر لا فلعلك حا، تستهزئ لا التوبةا٠ ٠ أسرار ^، ٧٥١بعض س نبدة فهن>ْ 

التوفيق.وبه والمنة، الحمد وقللا البتة، ائم ، مصنف

١١آ/• -محزبمة) وابن  ioryالمرارد)دنم وق ( ٤٢٦٦ رنم  ٦٣٨٧; صحتحه) j حان ابن أحرجه )١( 
.( ٢٣٢اومود)مآ/مون وانئلر: ^٩١( ٣٧١ا/ والال.ارقطي) ١( • ٢٣رنم 

دشرحالووى)ه/حه-م0.رانفلر;قحابرىرم؛ا<( ( ٠٧١رأ(أحرجهاسالمررنم 
رقم ٣٨•صمحه)ا■/ j حان وابن ( ١٢• ٩ رنم  ٤٧•ا/ ) ( ٩٦٢رنم الحاكم) احرجه )٣( 

وأبو١( • ٦٣رقم  ٨١٣٤ خزبمة) وابن ( ٥٣٨اووارد)رنم ول ( ٢٦٨٩رقم ٤ • ٧٨)( ٢٦٠٥
مجاهددأبو رواته بجميع محج الإسناد صحح حديث هذا الحاكم؛ وقال ( ١٠٢٥)رنم داود 

يخرجاه.ولر حديثه يجمع المراوزة ثمان عن كيسان ابن ع-اوافلافي 



الممسيرعلن المنير الصوء ،؟=؛يم 
تص\===^===^===^^==د

منأنمموأ ويمآ بعض عق بمصهن آس محل آلبمآء عل م'مورئ لزجال، اؤ 
ذشوأومئ-محامون حققن.آلأوآلبى ءآلدثطوستافثيتنمتطحنفئتللعيبيما اموليإ 

عينثبموأ قلا أطضفم دإ0 وآًنريوص آلنصاحع ق وآنجروص نممحومث 
اهلي-ءبن حكما قابمثوأ تينا شماق بفتهر يإن ؤقي؛ عكبمإ غبا دن-ح ي اس إ0 نبتلأ 

حجما؛؟•٢؛؛^.عليما ن ك آس إن نيثبما إصلنحا يريدا مناهلهآإِن ذخكثا 
ه،الني أصحاب بعض تضممت، ةالت قيس بن الأشع-ث، حدينر من ني الم،ق 

احفظأسعث، يا فقال; فراشه إق فرجع بينهما فحجزلت، قاوت ففرحا امرأته إق فقام 
حمادوذكر • امرأته؛؛ يضرب فيإ رحلا مآلي رالأ اليث.I رسول من سمعته شيئا عني 

ذكلمامرأته سمع عنهما اذم رصي عمر ابن أن مليكةت أبي ابن عن أيوب، عن نيد، بن 
صرحاثم جرائد لها فجمع عمر؛ ابن بملمها لا قرابة وبينه بينها حدار، وراء من رجلا 
ا٠حاصنا حتئ 

عليهفيحل امرأته ومعه تفاحة ياكل كان أنه ه جل بن معاذ عن الخرائهليث وذكر 
امرأتهعك يوما ولحل صرتا؛ معاذ فأوجعها منها، أكلت، قد تفاحة فناولته له غلام 
فضرحا.أدم حياء ق ٥^ وهي 

الني.إق تشكوزوجها جاءيت، امرأة أن الحمزت عن أشعث،، عن الثوري، وذكر 
يماألفناء عل مومويئ آلزحالى ؤ ه.' اهف فأنزل حقها ليأحد الرجل فدعا لهلمها، 
اشفوأراد أمرا ارأردنا ه•' ،، ٥١رسول فقال [، ٣٤]اكاء: تعهنى# عل تعمهز آس محل 

أض<ار'ا<.

^٧الممن.٣٢١)١( 
الكرىل والماثي ( ٩٥، ٩٤رقم  ١٨٩-؛ )؛/AAالمحارة الأحادت ق السوس الضياء أحرجه )٢( 

(٣٧ئياض)ر،ملأ؛،هما(وبوينيل.)رتم 
وأحال)ا/'ما(ومحفياعرى)يمْ-مرنمهْه؛ا(.

١(.لاوجصاص)مخ؛ القرآن وأحكام ١(  ٥٥ا/ ) مجاض وصير ١(  ٦٨القرطي)ه/ شتر انظر: )٣( 



إت^|_

زوجتهومحن طالب أبي بن عل ين ه المي حكم الواضحة: j حميب ابن قال 
الست،خدمة الباطة بالخدمة فامحلمة عق فحكم الخدمة، إليه اشتكيا حين فاطمة 
العجين،والخدمة ح«يبت ابن قال ثم الظاهرة. بالخدمة عل عل وحكم 
كله.الستا وعمل الماء، وامتقاء البيت، وكنس والفرش، والطخ 
الرحئ،من يديها ق تلقن ما إليه تشكو ه، الثمح، أتت فاطمة أن الصحيحين؛ وق 

قالأحبرته، اهيه. رسول حاء فلما لعائشة، ذللث، فد،كردت، تجده، فلم حادتا، أله وت
بيننا،فقعد فجاء ارمكانكما؛(، فقال؛ نقوم، فذهبنا مضاجعنا، أحذنا وقد فجاءنا، عل■ 
إذاسالتإ؟ تما لكإ هوحير  ١٠علن أدلكإ ارألأ فقال؛ بطني عك قدميه برد وجدلتا حتن 

أربعاوكبرا وثلاثين، ثلائا واحمدا وثلاثين، ثلائا اهله فسبحا مضاحعكإ أطتما 
صمين؟ليلة ولا قيل؛ بعد، تركتها فما ٢؛،• قال حائم؛؛، من لكإ حير فهو وثلاثين، 

ئل;ولأليلةصنينأأ،؛
كله،البيتا خدمة الزبير أخدم كنت، ١١قالتا؛ أما بكر أبي بنتج أسماء عن وصح 

ا.عليه((ل وأقوم له، أحس وكنت، أسوسه، وكنت، فرس، له وكان 
وتنقلوتعجن، الدلو ونخرن الماء وتسمي فرّه، تعلف كاJت، أما ١١عنها؛ وصح 

،.فرّحا(لثلتي عك له أرض من رأمها عك الوى 
قله خدمتها والخلف، ، لفالمن طائفة فاوحمب، ذللث،، ق الفقهاء فاحتلف، 

شيء.كل ق زوجها تخدم أن عليها أبوثور؛ وقال البيتا، ممالح 

اسجأ.زاد  ٦١)١(

نحوانظر: ( ٢٧٢٧و.الم)رنم ( ٥٣٦٢، ٣١ ١٣)رقم أحرجم )٢( 
(.٤٦/١٧وشرحالووي)

فحانرى)ا،/آأم(.وانظر: ٢(  ١٨٢أحرجهساوم>رنم )٣( 
(٣٢٤)ا،/ ّ نح وانظر: ( ٤٥• •رنم  ٣٥٢ا/ )• حان وابن ( ٢١٨٢)رنم لم مأحرجه )٤( 

لأينحزم)-ا/أي(•والمحل، 



المممسرعلن الميتر الصوء \7=^^تم 
لآإتا==^======^^^==د=^خا= 

مالكذلكت إق ذهب وممن شيء، ق عليها خدمته وجوب طائفة ومنعت، 

الظاهر.وأهل حنيفة، وأبو والشافعي 
قالواتالمنانع، واذلا الاستخدام، لا الامتمظع، اقضن إنما النكاح عفد لأن ئالوات 

منها؟الوجوب فاين الأخلاق، ومكارم المملؤع، عق تدل إنما المذكورة والأحاديث، 
سبحانهاهنآ حاطبهم من عند المعروف هو هذا بأن I الخدمة أوجب من واحتج 

بكلامه.

وقيامهوفرشه له وغوعجنه، وطحنه ه وكنلها، الزوج وخدمة المرأة ترفيه وأما 
بمٌ/اوبهعنين آلذى مثل ولن ؤ يقول• تعاق واهف المنكر، فمن ت الست، بخدمة 

بلالرأة، تخدمه لر فإذا [ ٣٤تاس: النسا،ه غل عئ'ثوث الزخان > [. ٢٢٨
عليه.القوامة فهي لها• الخادم هو يكون 

صاحبه،من وطره يقضي الزوجض من وكل البضع، مقابلة ق المهر فإن وأيمان 
وخدمتهابما، ام.تمتاءه مقابلة ق ومكنها وكونيا نفقتها سبحانه اس أوجب فإنما 
الأزواج.عادة به جرئتا وما 

وقيامهاالمرأة، خدمة والعرف العرف، عك تنزل إنما المهللمة العقود فإن وأيمات 
الداخلة.البيت، بممالح 

كانتحفاطمة أن يرده ؤإحاثا، تبرعا كانت، وأسماء فاطمة خدمة إن وقولهم؛ 
وهوهقعليلتج، هي ؤإنما عليها خدمة لا لعل؛ يقل فلم الخدمة، من تلقن ما تشتكي 

له؛يقل لر معه، والزبير رأسها عل والعالفج أسماء رأى ولما أحدا، الحكم ق يحابي لا 
علأصحابه ساتر وأقر استخدامها عل أقره بل لها، ظلم هادا وأن عليها، خدمة لا 

ولافيه، ييب لا أمر هن*ا والراضية، الكارهة منهن بأن علمه •ع أزواجهم؛ استخدام 
كاست،العالين اء نأشرف فهاده وغنية، وفقيرة ودني؛ة، شريفة بين التفريق يمح 
قه الّك، سس قل يشكها فلم الخدمة، إليه تشكو أباها. وجاءُت، زوجها، تخدم 



عندكم١٠عوان فامن التاء، ل اليع رراتقوا عانية، المرأْ؛ الصحيح! الحدسث، 
يدمهوتحت من خدمة الأسير! ومرتية الأسير، والعاق! 
فلينظررق، النكاح ١١السالم،! بعض قال، كما الرق، من مع النكاح أئن ريب ولا 
المدهبين،من الراجح المنمم، عق يخفن ولا كريمته، يرق من عند أحدكم 

والأمهساس.
منسنه! ل داود أم روى بينهما. الشقاق يقع الزوجين بين اه^ رسول، حكم 

فضربما،شماس، بن قيس بن ثابت عند كانت؛ سهل! بنت حبيبة أن عانثة! حل.يثا 
مالهايعفى ررحد فقال(! تابتا، الّماهؤ فدعا الصبح، بعد النبيهؤ فاتت، بعضها، فكسر 

أصدقتهافإق قال،! ارنعم،ا، قال،! اس؟ رسول، يا ذللئ، ؤيصلح فهال،! وفارقهارا 
وفارقها؛؛ارحدهما امحي فقال، بيدها وهما حديقتين، 

خفتمِؤإن ؤ تعاق! بقوله بينهما الشقاق يقع الزوجين بين تعالتا اه حكم وقد 
نيثؤماووياو\\طضة اضهآإن من وحكما اهله-، من حكما ثابعثوأ شماقيو٠نا 
الحكمين!ق والحلم، الساإم، احتلم، وقد [. ٣٥،ت ]!jLه حجترار عليما إد،آئهكان 

قولين!عق وكيلان؟ أو حاكمان، هما هل 
رواية.ل وأحمو قول،، ق والشافعي حنيفة أبي قول، وهو وكيلان. أمما أحدهما! 
الأحرى،الرواية ؤ، وأحد وماللئ،، المدينة أهل قول، وهدا حاكمان، أمما والئاق! 

أخرجهاص ت الأود الفقرة U ٥( ٢  ٦٢رقم  ٢٣٢ أ/ ) اللفظ مدا الإبان ثب j ص أ-محرجه )١( 
رنم ٣٧٢فياعرى)ه/ الماثي ا-محرجها الثايت والفقرة ١( ٢  ١٨الطول)رقم جابر حدبن، j .سلم 

صحيح.حن >ليث، هذا وقال،ت ( ١١ ٦٣)رنم والترمذي ( ١٨٥١ماجه)رقم وابن ( ٩١٦٩
(١٣٢٥٩رقم  ٨٢ههما)U/ اه رمحي بكر ابي بم، أساء عن امرمح، المن j، المهني ب )٢( 

وقال( ١١٨رقم العيال) ل الدنيا أبي وابن ( ٥٩١رقم أيصا)ا/اها عنها مننه ق متصور بن وصعين. 
أصح.والموقوف ذللث،.رفوعا وروي المهقي؛ 

(٦٧•ا/ يرالميوْلي) نفوانفلر: ( ٢٢٢٨وأبوداود)رقم ( ٤٦٢تفيرْ)٦! j الطبري أحرجه )٣( 
(٢٤٩/٧٠والمش)( ٢٧ئ؛ر)١/هابن ونفير 



الممسيرعلن اشئ الخوء \؟ت=تم 
=اصا========^^=^=س===ط

المحح.م وط! الآ-خر. القول ق والشاقعي 
نصبهماقد تعاق واه حاكمان، لا وكيلان، هما يقول•' ممن العجب، كل والعجبا 

منوكيلا فلييعنط لقال: وكيلن كانا ولو الزوجين، غير إل نصهما وجعل حكمين، 
أهلها.من وكيلا ولتٍعث، أهاله، 

الحكمجعل فائه وأيقا؛ الأهل، من يكونا بأن يختما لر وكيلين كانتا فلو وأيقا: 
إنمالهما إرادة لا والوكيلأن 4 ببجما يومقآس إصكيأ يريدآ إن ؤ فقال: إليهما، 

موكليهما.بإرادة يتصرفان 

وآلشسالمزّق إحسئاوبذي وبالو'لن،ن شنئا ولايقركوأببِ، ؤآءبنوأآس ٠ ؤ 
وماآلثسٍلي ؤآس بالجضسا حب ١٩۵١وآآلجنب وآ■لختار أنتشا ذى وآبار وآلننئكتن 

ؤياَ>ِ،ونيبمحلون آلذين أج؛( د*حورا محتالأ هفان من لأ'•محن، آس !ن ايمثكم نذفن 
عداثاشفغرن وأعثاو.دا منئصلوِ، أثن U وبمفتنوث بايحل آلناّت 

بآلهوم-الآخرولا بآس ئويث3و1ت ولا أئا-ي رقآء يغمموثأمو'لهم وآلذنن رئة'أ ئيتيكا 
4 زبما؛؛مآء لألمثا  s•

ابدأ ٠٠هو: اهرا؛أ رسول قال قال: اه عيد ن جابر حديث، من ائي النروى 
فلدويثيء أهلك عن فضل فإن فلاهلك، شيء فضل فإن عليها، فتصدق ؛نملئ،، 
ؤ٠تحال: لقوله تفسير كله وهدا ٢ وهكدارار فهكذا ةرا؛تاث، ذي عن فضل فإن قرابتك، 

وقوله:[، ٣٦تالن-اءت ؤيذىآلهمر٠4إحسثغا ؤإلولذئن ثنا بهِء ئقريرأ ^٠ ؤآعبدوأآس 
[،٣٨]الروم؛ 4 حقهُ آلمزل ذا قثات ؤ وقوله: [، ٢٦]الإسراء: ه ر حقه آلمزؤ( ذا ءات وؤ 

-آ'ازاداوعادجأ.را(
وق٠( ٠  ٠٧رقم ١  ٩٢)"T/ الكبرى j ار والناهف، رخمه الممنف، بلغظ ( ٩٩٧)رنم مسلم أحرجه )٢( 

.( ٨٣الودي)U/ وشرح ( ٧٢/0()٤٢٢/٤ازري)نح وامملر: ٢( ٥ ٤ ٦ )رنم اJجين 



س|)سوتتأا_
وأخبربسواء. هومواء المبي جعله كما الوالدين، حق يل القربن ذي حق تعاق فجعل 

النفقةحق ذلك يكن لر فإن إياه، بإتيانه وأمر قرابته، عل حما المربن لدى أن بحانه 
هو؟حق أي ت ندري فلا 

جوعايموت يراه أن الإساءة؛ أعثلم ومن القرين، ذي إك بالإحسان تعاق وأمر 
إلاعورة، له يستر ولا لقمة، يهلعمه ولا عورته، ومتر خلته، مد عك فادر وهو وعريا، 

يقوونحيث تعاق اش لكتاب مْلا؛ق ه الخم، من الحكم وهدا ذمته، ل ذللث، يقرصه بأن 
وعلأنيلودوُلسأزادأنيمآوصائ مش  ١٤حولهن؛٠ ؤ 

لهُمؤُلود ولا يوليها ثصازو'لذه لا وتعهاُ إلا كمم؛ناوص لا رزمهنوكتزينبآ1موف 
أوجبما مثل الوارمث، غفوعك فاوجب، [ ٢٣٣]القرة: ذ'للث،ه متن ألوارث وعل يولدِْءج 

له.المولود علخ 

عيينة،بن سفيان فروى الخطاب، بن عمر الخوْحتن أمير حكم الحكم هدا وبمثل 
عصبةحس عمر ارأن المسسبإت بن معيد عن معيبا، بن عمرو عن حرج، ابن عن 

التاء٠٠دون الرجال عليه، يتفقوا أن علن صي 
تأخبره المسب، ابن أن معيب،! بن عمرو أحبرق ت جريج ابن أنبأنا الرزاقت عبد وفال 

العاقلة،مثل عليه، بالنفقة — كلالة عم يني — منفوس عم يني وقف، الخهلاب بن عمر ،رأن 
المديني؛ابن قال ، العقلاار كهيئة عليه بالنفقة وقوفهم ولو، فقال! له، مال لا فقالوا'. 

مال.له يكن لر ولو أي »ولو((: فوله: 
بنسعيد عن عمرو، عن حجاج، عن الأحمر، خالد أبي عن شيبة: أبي ابن وذكر 
إلاأحد لولر قالت ثم عليه، أنفق فقال؛ الخهلاب بن عمر إل يتيم ول *جاء قال; المسببج 

(.١٧٣/٨•١(واض)٢/١()•١٧١/٨اJحنى))١(اظر;
نيةأبي وابن )؛/أآ-ْبم( شرْ ول ( ١٢١٨١رنم  ٥٩)U/مهنفه ق الرزاق همد احرجه )٢( 

اسم)-ا/^ا(وص)لأ/آ؟ا(.أ/أحارنمههاها(وانلر:



الممسيرعأن المتين الصوء و[:=

*■*يابت بن رئي أيفبا يمل وحكم ، ه 'ئ^هم لمرصست عسسرته اقصن 
ويأمونيبمحلون آلذين ;ِت؛؛ قحورامحتالأ ْقا0 من لامحب آممد إِن ؤ ت تعاق قوله 

وفخرْفاختياله [، ٣٧، ٣٦]الماء: ه فجب.، من ء ءاثنهم ما بايحل آلماس 
ثزكهم3•-*؛؛، بآشّ_،ؤبمنونآلصلوة يومثون ؤأش/؛ قوله؛ صد وهذا وكنوده، كفره من 

هإحنئثا قيال3أليئن فنا قشرهوأبهِمم وأعبدوأآييد3لأ ؤ٠ وقوله! ٣[ ينيفون،}:؛؛؛ه]البقرة: 
[٣٦: ٠٧١,]

آلئا-يوثآ، أمولهم بمفموث والذين ؤ قوله• ق الذميمين الحلمين ذم وكذلك 
[.٣٨]الماء: 3لأ يائي يومنوث 3لأ 

المصدقالمعطي ومدح البخيل، المتغني ذم من الليل سورة ي تقدم ما ونفليرْ 
لحسنن,,,يا 

■ه إو( ا ،،؛yjS هنولأء عق بك 3جئثا ؟؟^ ؛٠٣ٌة ا مزكل جئنا كتم،إدا هؤ 
لركما صودت<، ورفع بثهيق يكن لر ضحكه، جنس من فكان ه بكاؤه أما ••• 

كازيزأزيز لصدره ويسمع مملا، حتئ عيناه تدمع كان ولكن بقهقهة؛ ضحكه يكن 
المرجل•
حشيةمن وتارة عليها، وشفقة أمته، عك حويا وتارة للميت، رحمة تارة دكاؤ0 وكان 

للخوفمصاحب ؤإحلأل، ومحبة اشتياق بكاء وهو القران، سماع عند وتارة اه، 
■وال^^بمأسسه 

أبيثسة)ة/مخارقآههاهأ(.ابن )\(ب 
)ج(.اه أراد0 من إليه فليرجع مسرط، البحث ( ٢) 

._ioY(r)

ج!انماد )ة(ها،زاد 





الصيسرعش المسر الصوء و[:=

به•بمرح لما بمال ولهذا حزين، والقلب حارة الحزن ودمعة فرحان، والقلسا بارئة، 
٠٩عينه ائه وأسخن العين محينه هو يحزن! ولما عينه، به امحللأ وأقر عين، قرة هو 

والضعف،.الخور بكاء والماع! 
الخشؤعصاحبه فينلهر قاس، والقلمج العين تدمع أن وهو النفاق، بكاء والثامزت 

قالكما فانيا بالأجرة، النائحة كبكاء عليه والمستأحر السممار البكاء والتاسع! 
.غيرها٠٠ نجو وتبكي عبرتيا، 'رتبح • الخْلاب بن عمر 

 Iفتبكيعليهم ورد لأمر يبكون الناس الرحل يرى أن وهو الوافقة، بكاء العاشر
ذلكمن كان وما فيبكي، يبكون يراهم ولكن يبكون، شيء لأي يدري ولا معهم، 

بناءعق ممدود. بكاء فهو صوت معه كان وما مقصور، بكن فهو صوت بلا دمعا 
الشاعر:وuل الأصوات، 

الُأ*العويولا اء البكي يغنا وما بكاها هلوحئ عيني، ته بك
ومذموم.محمود، وهونوعان: فهوالتباكي، متكلما مستدعن منه كان وما 

والسمعة.للرياء لا اه، ولخشية القاوّ_ا لرقة يتجلب، أن فالمحمود: 
رآهوقد ه للنمٍ، ب، ١١٠^٠١١بن عمر قال وقد الخلق، لأحل يجتلس، أن والخنموم: 

وحدتفإن اممه؟ رسول يا يثكيلئ، ما ررأحبرى: يدر: أساري شأن ق وأبوبكر هو يبكي 

ث-ماءألكبر ْن الجليل الصحابي السلمي، الأنماري مالك، ين كع—، إق وسم، الوام، بحر عن السا هازا ( ١ر 
ستةوتول ستة ومعين سعا وعاش عمره آحر ل عمي الوتاغ، أكثر وسهد ه، النهم، وشاعر المدينة، 

قام، عم ■مء رثاء ن، عالك بن لكعب، به ون١(  ٢٢)Y/ الإصابة ق حجر ابن الحاففل وذكره —فه، ٠٥٥
يعاوه؛وحاء 

القتلالرجل م ذاكأحمرة نالوا داة غه الإلّد أض 
بنلكعب، ثبة بن عمّر عن زيد أبو وأنشد وةالات ( ٣٧٤إ  ١١الأستعاب، ل البر عيد ابن ذكره بينما 

()؛ا/٢٨العرب، لسان وانفلرت رواحه، بن اقيبظ لعيد هي إّحاقت ابن وقال حمزة، بجّثيا مالكا 
والتلوينفيأحبارةزوين)أ/ا،يأ(ا



١=!<مح|اوقاأ 
=^^^^==^=^==^^لآْآاا 

منءايكوا لف! البعض قال وقد هق عليه ينكر ولر تباكيتء ؤإلأ بكيت، بكاء 
فتباكوا®.تكوا لر فان اهه، خشية 

حساولا ثقولون ٠^١ ثعلنوأ حى نكنزئ ؤانئز يمربوأآلدثلو0 لا ءامغوأ آلذيذ نا:اا يؤ 
منمنغم أحد خاء أو سم عق أو مْى كنم ؤإن ثشلوأج خى سبيل عابوى إلأ 

بوجوهكمقآمسحوأ طؤبا صعيدا قتثمنوأ مآء يدوأ منم آليسآء لنسم ؛و آنعآيط 
ه.عفورا عفوا التلكان إن وايديكم 

يستعملما وعامة وعقلا، شرعا المذمومة الألفاظ من وراالمكر® المكر الغفل 
الءاْنوأ آلذئن ئنايا ؤ تعاق• اس قال ورموله، اه يمقته الذي المذموم لكر اق 

[.٤٣؛هسكرى واتتز تقزيوأآلصلوة 
۶١قيام عند للناس يحصل الذي المديد الهول عن ميحانه به وهمر  فقال،،. ١١

٢[ت١لحجت ه شديد عدارسآلثي ولتكن يكترى هم وما مكثرى الثامن وترى ؤ تعال! 
الدنيا.حب أمكره فلأن ؤيقال! 

أورموله أو سبحانه اسا أطلق فأين المذموم، الهوى مكر ل يستعمل وكذللث، 
أشرفمن هو الذي المريفح، الممتن هذا عق المتقدمون الطريق أئمة أو المحابة 

الفواحس؟ومكر الحمر، مكر ق المستعمل ، ارالمكر® اسم وعا؛ديا، محبيه أحوال 
فوصف[ 4٧٢]الحجر: يعمهون:؛ث;: سكنيم نش إبم لعمرك ؤ لوط؛ قوم عن قال كما 

المكر....الرائب، وارباُب الفواحس، أرباُب بالكر 
بهيحصل الذي العقل معها يغتب ونشوة لذة الكر التوفيق وباهع - فنقول ٠.. 

بن رسوب ( ٢٠•٩• رنم ( ١٧٨١٨رنم )\</U\■ الكرى ل التهقي أخرجه )١( 
(.٥٨ص الخطاب،) بن صر مد ق وصي الساو 

)آ(ه'م.دارججم.



التمسرض اكئ الصزء 

دمدوأ^لصiJهلا ءامغوأ أوذس ينأنا ؤ تعاق! اس قال ت يقول ما صاحبه يعلم فلا التمييز، 
حكمببما يزول التي الغاية فجعل [ ٤٣لالساءت ه يقولون ما ثعلموأ حى نكرئ ؤاذت»ز 

الكر.حد عن حرج يقول ما علم فإذا يقول، ما يطم أن الكر؛ 
،غيره نعل من ونعله غيرْ، ثوب من ثوبه يعرف لر من السكران أحمدت الإمام فال 
المكتوممحرم وأفشن المفلوم، كلامه احتالط إذا قال1 أنه الشافعي عن ؤيدكر 

حميتا،يقصدهما قل. الكر وفاصد تمييز، وعدم لذة، وجود معنيين! يجمع فالكر 
تلكل بما والعلم بإدراكها، تلتذ وشهوات هوى لها القس فإن أحدهما، يقصد وفد 

تفعل،لا بأن يأمرها والعقل تناولها، من يمنعها والآحاإة العاجلت المفاسد من اللذات 
هواها،ق القس انسمهلت الأمر والعقل المجيز، الكاشف، العلم زال فإذا 

واسعا.مجالأ وصادفن، 
والبغضاءالعداوة إيقاع وهما! كتابه، ق ذكرهما لشيثين، الكر سبحانه اهذ وحرم 

المنيةحصول يتفمن وذللث، الصلاة، وعن ^ ٧۵١ذكر عن والصل. لمين، المبين 
بالعقل،إلا تتم لا التي المصلحة وانتفاء العقل، زوال بوامعلة القوس من الماسة 
.الماق.. من اه ذكر عن والمد الأول، من العل.اوة ؤايقيع 

ؤإرادته!وتكلفه بامحتدعانه الاستقامة، عن المخرج الذهول سب، كان إن وأما 
المفرمحلين.من أمثاله حكم له اها، لأمر مضع مفرط-، فهوعاص 

محظورا،السبج كان متن يقول؛ — روحه اس قدس — تيمية ابن الإسلام شيح وكان 
الكرانبذوتالً،ؤلريكن 

(.٢١٠سل)آ/ المنار ق القويان إيراهيم الثسخ ذكره )١( 
٢١السل)آ/ ئار ل الفران ؤإبرامم ( ١٣٩ )ه/ الوسط j الغزال حامو أبو ذكرْ )٢(  ٠.)
1قلأن؛_)ج(.ثاء إن — الحج صورة أول ز ياق البحث بقية ^٣( 
٠٢.دارجج_٣٧٥)٤(
(١٠ ٢ ٥ القدير)ا•/ ومض ( ١٠٦تمة)٣٣; ابن الإسلام شيخ ماوى انظر: )٥( 



■سإإقأإ'زتح~
ماأكثر السكران طلاق عن اهه عبد أيا سألت المموقت اتل موق ... 
ولكنبك، قال! يلزمه؟ أن تخاف، مرة كنّتح أليس قالتات الهللاق، يلزمه لا أنه عندي 

أيحلهشيء الكر ئلت،: يعقل، لا ممن رأيته لأن الطلاق؛ يلزمه لا أنه عدى ما أكثر 
تقلت، عقله! م، فين. الدواء أو البنج رجل يشرب قل قال• يلزمه، فلدلكا ه نفعك 

فيهشيء أرغ الحاريث،؛ أيي رواية ق وقال ، يجوز لا قال! ؤإقراره؟ وشراوه فبيعه 
سكرانولا لمجنون #ليس عثمازت عن عثمان، بن أيان عن الزمري! حل>يلأثج 

واحدة،حملة أتن فإنما بالطلاق يأمر لا واكي طاو_ات أيي رواية ق وقال ؛ طلأقاا١ 
هدامن حير فهدا لغيره، وأحلها عليه حرمها حمالتين! أتن قد يالهللاق يأمر والدي 

حميعها.أتقى وأنا 
العلحاويجعفر أبو الحنفية! من الكران طلاق نفوذ بعدم القول إل ذمإ وممن 

وزفر.، يوسفأبى عن النهاية صاحب، وحكا0 الكرحى، الحز وأبو 
اختارهالذي وهو اتبعهما، ممن وحماعة سرج وابن المزق الشافعية! ومن 

الأنه عك قوليه أحد ق ونص طلاقه، وقؤع عل نص والشافعي النهاية، ق الجويني 
عكالمسألة وجعل الطلاق، إق قولا الظهار عن نقل من أتباعه فمن ظهاره، يصح 

بطائل.يفرق ولر الصين حكم قرر من ومنهم قولين، 
ولا، وقفولا هبة ولا بيع ولا عتاق ولا طلاق من بأقواله! عبرة لا أنه والصحيح 

قولهمنها ويكفي ذكرها، موصع هدا ليس دليلا عشر لبضعة إقرار، ولا رده ولا إملأم 
هثقوثون ما يعلموا حى نكزى وأنتز ثمزبوأألصلوه لا ،امغوأ ينا,ياآلذين ؤ تعاق! 

•^٤.)\(ار؛اءلأم 
وضح٢( • ٩ )Y/ السل ومار ١( ٣• )ص ه-؛1(ومخصراسمفى )A/ للمرداوي الإنصاف اظر: )٢( 

الدائن)؛/••اآ()أ/ااا(اترح والهداية ١( ٧ ١ / ١ اللالين)٠ وروصة ٢( • ١ )ا■/ ١^^، 
)صىوالمجنون والسكران والكره الإغلاق، ق الهللاق، باب الطلاق،، كتاب ؤب البخاري أحرجه )٣( 

(٥٢٦٩ّ•١(ذلحاJيث٠)رةم٤٣



الممسيراشرعلن الصوء ه==؛==م 
ك\=====^===========خ

الميأمر وعدم ،، ١١يديهبين بالزنا أقر ٧ ماعز باسذكاْ المي.، وأمر [ ٤٣]الماء: 
وابنعثمان وفتوى لآ؛ائياا عبيد ®أنتم ت مكره ق قال لما إسلامه بتجديد حمزة ه، 

الصحابة.من أحد يخالفهما ولآ عباس 
معذورهوفيه أومكر بنج أو بدواء العقل زائل عك الحض الصحح والقياس 

منالمواحدق بعدم أوق فهو له؛ قصد لا الكران فان الشريعة؛ قواعد بمقتضن 
له.قصد غير ص لمان عك اللفظ جرى وس اللاغي، 
محللاقيغ لا وقالوات الموسوس، محللاق يسر لا بأنه حنيفة أصحاب، صرح وقد 

ولايضرب لا أته إلا التدبير، فاسد الكلام مختلهل الفهم قليل كان من وهو المعتوه، 
الجنونيفعل كما يشتم 

محقدباش يثمك ومن ئشاء لمن ذ'للث، ون د ما ويغفر به-ث لمنك ان يغفر لا الته ن إؤ 
إأثآآأ؛[ه.عظيما إقما آمحرى 

تباركالرب جناب تعفليم قصده إنما المشرك أن وهي؛ مسالة وفت 
الملوك.كحال والمفعاء يالوسائهل إلا عليه الدحول يبني لا لعفلمته وتعانى،وأنه 

أعبدإنما وقال؛ تعفليمه، قصد ؤإنما الربوبية بجناب الاستهانة يقصد لر فالمشرك 
فلموشفعاء، وسائل وها.ه الهمود، فهو عليه، وتدخلني إليه لتقربني الوسائط هده 
سفلثحوموجنا اكار، ق ومخلدا وتعاق، تبارك وغضبه لمخهله موجبا القدر هذا كان 

٢(.• •ا/ )١ ^ وشرح ١(  ٢٧-١  ٢٣/ ١ )٢ ازري فتح وانظر: ١(  ٦٩٥)رقم لم مأحرجه )١( 
)صوالمجرف والسكران والكرم الإغلاق ق الطلاق باب الطلاق، كتاب ق البخاري أحرجه )٢( 

(.٢٧٩)A/ \و\وي فتح هأآه(وانظر: ا(ذلحاودن،)رنم •  ٤٣
، ١٣٨٠٠٠٣العليل ثناء ل بحثه كما وء_ل.مها، الواحال.ة فيه فيما مرصع بحنا يونس مورة ل يأق )٣( 

ام.)ج(.ي؛ا،ا/؛ا
الجوابالكاق. ١٧٣)؛(



قاوإؤز=^|_
وأموالهم؟حريمهم واستباحة أصحابه دماء 

لعباد0سبحانه اس يسرع أن يجوز هل أنه• وهو آخر، منال ^■١ عك وترتب 
ذلكأم \ذشوأ.1 من استفيد إنما هذا تحريم فيكون والوسائط يالشفعاء إليه التهرب 

الفطرق ما بتقرير جاءت بل شريعة؛ به تأق أن يمتغ والعقول، الفهلر ق قبيح 
دونمن يغفره لا كوته ق السبب وما قيح؟ كل من أقبح هو الذي نحه من والعقول 

لمنذ'لات دون ما ويغفر به-ع يخنك ان يغفر لا آلله إن ؤ تعال• قال كما الل.نوب؛ صائر 
•التاءتخ؛،آ'ا؛[ ] نثآءه 

يحصلبه فإن تتهونه ولا جوابه، عك وذهنك قلبك واج^ر المزال هن.ا فتأمل 
وأهلالجنة وأهل والجاهلين، بالألأ والعالمين والموحدين، المشركين بين الفرق! 

اسيهد من فإنه والمديد، المعونة تمل• نومنه والتأييد، التوفيق وباصف فنقول النار، 
مع.لما معطي ولا أعطن، لما ماغ ولا له، هادى فلا يضلل ومن الهتل-، فهو 

وأفعاله.وصفاته وأسمائه المعبود بيات يتعلق شرك ثركان! الشرك 
ذاتهق له شريك لا سبحانه أنه يعتقد؛ صاحبه كان ؤإن ومعاملته، عبادته ق وشرك 

أفحاله.ق ولا صفاته ق ولا 

كشركالشرك، أنولع أقبح وهو التعطيل، شرك أحدهما نوعان! الأول والشرك 
٢.[^ ٢٣]الثعراء: ه وما ؤ قال! إذ فرعون 

فهداالبول، دون الني من الغل ه الشاؤع إيجاب وهي! الأول المسألة أما 
فانوالملحة؛ والحكمة الرحمة من عليه اشتملت وما الشريعة محاسن أعغلم من 

منيسيل لأنه ٨[ ؟< _i^ ؤ ه اله سماه ولهدا البدن، جتع من يخرج الخي 
البدن.حمح 

)ج(.اه إليه• فليرجمر أراده فمن دكراسةكّيرة• ينتهي مطول ُحمثا هذا ( ١ ) 
(A(Y ،ئ.أعلام ؛



الممسترعنن المسر الصوء ،؟=^=هم 
تاّظ=^===^==د^===^====ث

فتاثروالمثانة، العدة ق المتحيلة والتراب الطعام فضالة هو فإنما البول وأما 
حرؤجمن الاغتسال فإن وأبقا البول، بخروج ناثره من أعظم المني؛ بخروج البدن 

فإنيابالبدن القائمة الأرواح حمثع بل والروح، والقالب، للبدن شيء أنفع من المني؛ 
يعرفأمر وهل«ا الني، بخروج منه تحلل ما عبه  iJiXitjوالغل بالاغتسال، تقوى 

بالحس.
قالولهدا وحمة، نشاطا له يحدث والغل وكسلا، ثقلا توجب الجناية فإن وأيقا 

حملا.عني ألقيت كأنما الجناJةت من اغتسل لما ذر أبو 
أنويعلم صحيحة، وفهلمرة سليم حس ذي كل يدركه أمر فهدا وبالجملة: 

للبدن؛الضروريات، تلحق الش الصالح مجرى يجري الجنابة من الاغتسال 
اغتسلفإذا المحليبة، الأرواح عن والروح القالب، يعد من الجنابة تحدثه ما مع والقلبح، 

روحه،عرجننا نام إذا العبد إن الصحابة: من واحد غير قال ولهدا البعد، ذلك، زال 
هالّك، أٌر ولهذا لها، يؤذن لر جنبا كان ؤإن بالسجود، لها أذن طاهزا كان فإن 

إكيمد ١^٠١٤ بعد الاغتسال بان الأطباء أفاصل صرح وقد يتوضأ، أن نام إذا الجنب، 
وتركهوالروح، للبدن شيء أنفع من وأنه منه، تحلل ما عليه ، ويخالفقوته، البدن 
التوفيق.وباداه بحسنه، والفملرة العقل شهادة ؤيكفى مضر، 

ننآلخض-،يونوناوتوأتجنا ثرإوآلذث ٠^^ 
وسيلششم'أس اوكأاف،ألدين ج:اتجلا سآأدين؛اثوأ للذينكمروأهثولآءأهدئ 

اوآ[ب.نحبمّما وهُ آلددو1نخل 
الأشرفبن كعب أن — إسحاق بن محمد مثل — والشمر المغازي أهل ذم 

مليء،بتي من عرنا وكان المدينة، يهود من وادعه من حملة ي ق، للمي موادعا كان 

ح_آ.)؛(هأ\ِأحلكم 



الضير.بني من أمه وكانت 
دينوقمل لقريش، ورثاهم مكة إل وذم، عليه، ذلك، ثق بدر أهل قتل فلما قالوا! 
سنيتا أوثوا ثزإل ألم ؤ فه؛ اه أنزل، حنن الإسلام، دين عك الجاهلية 

؛١مغوأأهدئللذ.ىكموأضإلأ؛ ض،ؤأثعوتويموثون ألخكش،لأنون 
[.٥٥٢، ١ بمزؤا ۵jوهُ فلن-محي ومن لعممأثد ئ؛أولن؟كمحين سبيلا 
حتئلمين؛ الماء بنويحب الأشعار، ينئي أحد المدينة، إق رجع لما ثم 

ورّولهاااهف آذئ ئد فانه الأشرف؟ بن لكم، رامن .I النك، قال حتن آذاهم، 
وؤلة.مبقتله قصة وذكروا 

عنومعمر، رومان، بن يزيد عن جعفر، بن الحميد عبد حدثنى الواقدي! وقال 

القصة،وذكر جابر، عن أبيه، عن جعفر، بن ؤإبرامم ماللثح، بن سما عن الزهري، 
فقالوا:أصبحوا حين M الني إق فجاءوا المشركين، من معها ومن يهود ففزعت قال: 

فقالعلمناء، حال.؛1، ولا جرم بلا ساداتتا، من سيد وهو الليلة، صاحبنا محترق قد 
الأذىمنا نال ولكنه اغتيل، ما رأيه علن هو ممن غيره قر ك،ا قر لو ُأإنه ه: اهف رسول 

إقه اهف رسول ودعاهم للسفاا، كان إلا منكم أحد هدا يفعل ولر بالشعر، وهجانا 
دارق العذق تحنتح كتابا وبينهم بينه فكتبوا فيه: ما إق ينتهون كتابا بيتهم يكتب، أن 

الأشرف.ابن قتل يوم من وذلت، وحافت، يهود فحذرت ؛ الحارمحت، ينت، رملة 
عنومعمر، روماق بن يزيد عن جعفر، بن الحميد عبد حدثني الواقدي: وقال 

اشنأيد بن جابر عن أبثه، عن جعفر، بن ؤابراهيم ماللئ،، بن كعب ابن عن الزهري، 
بنكعيط كان قالوا: عليه لما اجتمعوا الذي وكان منه؛هلادفة، حدثني قد فكل ه، 

(.١٨•١ وسالم)رقم ٢( ٥ ١ • روئم البخاري أخرجه )١( 
I٥٤رقم ( UV-U1الكّر)٩ا/ ق والطبراق ( ١٨٤• ٨ رقم  ١٨٣الكبرى)ا"/ق المهقي أخرجه )٢( 

٣(.• ••داود)رقم وأبو ( ١٨٢ رقم ٢  ٥٢/ الدية)١ أخبار ل شة وابن 
)م(ا'؛مأحكامجآ.



الممسيرعلن المنير الصوء 

لقريش كفار عليهم ؤيحرض وأصحابه، ه الني يهجو وكان ثاعرا، الأثرف 
الذينالمسلمون متهم أحلاط، وأهلها المدينة قدم ه، اه رسول وكان شعره، 

جينا.الحيين حلفاء ومنهم والحصون، الحلقة أهل فيهم الإسلام، دعوة تجمعهم 
كلهماستصلاحهم المدينة ف، حين ه اممه رسول فأراد والخزرج، الأوس 

سواليهود المشركون فكان مشركا، وأبوه لنا ميكون الرجل وكان وموادعتهم، 
والمسلميننبيه اثيع قامر شديدا، أذى وأصحابه ه، الألأ رسول يؤذون المدينة أهل 

اوئدأآلذين س زلثتنمث ؤ الم* أنزل وفيهم عنهم، والعفو ذلك علت، بالصر 
مندزللف، وثمموأمإِن ثصحمدأ أنركوأأدركثماءفإن ؤسآلذث يبمًئم من آلكممن، 

اهلآلكتنم—،لإهن يكشر ود ؤ اi١افت أنزل وفيهم [ ١٨٦ممراذت زآل ه عزم-ألأمور 
ا١ ٠ ٩ ]البقرة: ه إيمئيت5إإمحارا مننعد يردوتكم 

بلغوقد المسلمين، وأذى افقمح. رمول أذى عن يملث، أن الأثرف، ابن أبن فلما 
منهمأسر ص وأسر المشركين، بقتل بدر ص بالبشارة حارثة بن زيد قدم فلما منهم، 
سلكم خير الأرض لعلن ؤيلكم• لقومهت قال نم وذل، كبت، مقرنين الأسارى فرأى 

حيينا،ما عداوته قالوا؛ عندكم؟ فما وأسروا، قتلوا قد الناس محمراة هؤلاء الثوم؛ ظهرها 
وأبكيفأحقها قريس إل أخرج ولكني وأصاحم؟ قومه وض وقد أنتم وما فقال؛ 

وداعةأبي عند رحله ووضع مكة قدم خن فخرج معهم؛ فأخرج ينتدبون لحلهم قتلاها 
قريشا،يرثن فجعل العيص، أبي بن أسد بنت عاتكة وتحته الهمي، صيرة أبي بن 

فقالنزل، س عل كعب بنزول فاجرْ حان، أجابه وما الشعر س به رثاهم ما وذكر 
نثديت،سعره بلغها فلما قالا فيهم، نزل الذين المتؤ أهل به هجا ا شم فذكر حازت 

تحولفكلما فتحول، حسان؟ بنا يمغ ما ألاترى اليهودي؟ ولهذا لنا ما I وقالت، رحاله 
يزالفلا فلأنء عك نزل الأشرف، ررابن فْ.ال1 حساما، اس. رسول دعا قوم عند 

(٤٣٧-٤٣٦/١(وضراينهم)٢٥١•٢-ضسى)٤/•
١(.٥ -٥ ١ ٥ ٤ / ١ )٨ القاري وعمدة ( ١٢٣ / A) ^Ulونح 



فقال!قدومه ه الني فلغ المدينة، قدم مأوى يجد لر فلما رحله، ينبدوا حتن يهجوهم 
هاه رمول وقال الأشعاراا، وقوله الشر اعلأنه ق شئت بإ الأشرف ابن اكفني  ٣٠٧١١٠

أنااه، رسول يا له أنا ت ملمة بن محمد فقال آذازإا؟اا فقد الأشرف ابن من لي ارمز 
،وذكرالحديث.اافافعل،القال: أتله، 

محاربةعك وحمهم قريش، قتك رثن أنه منها: ذنوبج الأثرف لابن اجتمع فقد 
دينه،من خر ديتهم أن بإخاره محاربته عك وأعاتبمم ذلك،، عك وواءلأهم ه، النكا 

والخلمين.ه الني وهجا 
وجوه:من الجواب قالتا: 

للعهدناقما جعله ق الني إن ثم ق الني من عهد له كان كعبا أن أحدها؛ 
بلسانه.وأذاه -هجائه 

أنشأهاالتي قصيدته العهد به نقص ما أول أن جابر؛ حديث، ق قدمنا قد أنا الثال: 
قتله.إل ندب القصيد.ة بهده هجاه لما اسه رسول وأن العلاه، رسول يهجو-ها 

الأذى،منا لأل ،)إنه قتله: شان ك إليه جاءوا لما للهوي قال ه اJنى أن الثالث: 
فعلمن أن ق نص وهدا لدسيفاا، كان إلا منكم أحد هدا يفعل ول؛ بالفم، وهجالأ 

يم،.الاستحق فقد هدا؛ 

ؤإتماهناك، فعل ما وفعل مأكة إل ذهب لكونه قتله إل يدب لر ه الني أن الراح: 
قوله:ل المقدم جام حديث، ل ا مص ذلك، جاء كما وهجاه، قدم لما قتله إل ندب 

الأيياُت،ظلث، العهد به قهلمر ما أول أن ين تم الني، يعداوة معلما المدينة قدم ®ثم 
بنموسئ حديث، ق وكداائج قتله، إل ندب حينئذ ه الني وأن الرجؤع، بحد قالها التي 

؟وهجائتا٠؛ بعداوتتا امتعلن فقل الأشرف، ابن من لتا ®من عقبة: 
عندينار، بن عمرو عن روى عيينة، بن سفيان أن أحدهما: شيئان: ذللا، ويؤيد 

)ا(اظر:أخاراس)؛/اهأ(.
ابرى)ب/ص-ا/مم(.(رني ٢0٢-٢٥أخLراس)١/.)٢(اظر:
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وقال:عينه، عق تليها والتي أذنه عك إ:يامه فوصع ^ ٥٨اء: زاكه بصيرا ّسميعا آشَكان 
وغيرهأبوداود رواه إصعه■ ؤبمع يقرنها قو، الله رٌّول ممعت هكذا 

والترهيب.بالترغيب المعروف والنهي، الأمر هي والعقلة 
بماالأنتفاع بالممؤع: فالحفلة وعفلة؛المشهود، بالخمؤع، عقلة نوعان: والعقلة 

إليهم،أوحي وما الرمل لمان عك حاءين، التي والنصائح والرشد، الهدى من سمعه 
والاJنيا.الدين مصالح ق ومرشد ناصح كل من بالعنلة الأنتفاع وكدللئ، 

وأحكامالعبر، موالمر من ق ؤيشهده يراه بما الأنتفاع بالشهود: والعقلة 
رماله.صدق عك الدالة اس منآياُت، يشاهده وما ومجاريه، القدر، 

حا:إلا الحكم له يصح لا أشياء ثلاثة إك محتاج ؛اأحاكم ٣١
واويناات.،روالأسباب، الأدلة، معرفة 

الكل.الشرعي الحكم تعرفه فالأدلة 
عنه.أوانتفاءه العين الحل هدا ل ثبوته تعرفه والأسباب، 

التنانع.عنال الحكم ؤلريق تعرفه والبينايت، 
الحكم.ق أحهلآ الثلاثة، هده من واحد ل أحهلأ ومتن 
بعضها.ق أو فيها الخنا عل مداره الحكام حهنأ وجيع 

عك:موقوف فحكمه بعيب، مشتراه ملحة رد ق اثنان عنده تتانع إدا دلاثk: مثال 
العلم، يتوقفلا وهدا بحسبج، ليس أم الرد عك لهل يالذي الشرعي بالدليل العلم 

ذللثه.ونحو الخبر أو والعرف الحادة أو الحس عل بل الثسع، عل به 

الأوسطل والْلراني ( ٤٧٢٨داود)رنم وأبو ( ٢٦٥رقم  ٤٩٨صححه)ا/ق حبان ابن أخرحه )١( 
البيةو)رفم-مم(وام:ظلقراءات ب جزء ق اوورى وأبوعم ( ٩٣٣٤رنم  ١٣٣- ١٣٢)ه/ 

(.٢٤٨)ص فورك لأبن وبيانه الحديث، 
.دارج-بم٤٤٤.١)٢(
ج؛.بدائع  ١٢)٣( 









منبه ظهوره يمكن يما الحق ظهور يقصد المواصع حميع ق فإن دلالة؟ 
حفوقفيضح أيدا يدليله ظهر قد حما يرد ولا له، وشواهد عليه أدلة هي التي البينان 

ْعيه تخصيصه ق فائدة لا معين أمر عق الحق ظهور يقف ولا ويعهللها، وهمادْ التع 
كترححودفعه، جحده يمكن لا ترجيحا عليه رجحانه أو الحق ظهور ق غ؛رْ مساواة 
حلفهوآخر عمامة وبيده عمامة رأصه عق من صورة ق اليد، مجرد عق الحال شاهد 

تفيدهنا ودلالته الحال فبينة رأمحه، ه يكشفله عادة ولا أثره، يعدو الرأس مكثوفح 
يهمللا فالنايع أحد؛ كل عند اليد مجرد يفيد ما أصعاف المدعي صدق ظهور من 

وحجته,.ظهوره أحد كل يعلم حما ؤيضح والدلالة، البينة هذه مثل 
هوالدعوى، عق يتوقف لا الذي النؤع ق الناس يئن الحكم أن ،والمقصود: ...١ 

المنكرعن والنهي ، يالمعروفالأمر هو وأصله وقاعدته الحبة، بولاية المعروف 
عكلأجله وفضلها الأمة، هذه به ووصف كتبه، يه وأنزل رمحله، به ائته الذي؛عث، 
للناس.التيأحرجت، محائرالأمم 

القادرعك عين فرض ؤيصير كفاية، فرض وهو قادر، لم مكل عك واجب وهذا 
عكليس ما الوجوبح من فعليهم لهنان، والالولاية ذوي من غيره به يقم ل؛ الذي 

الحاجز،عل يجب لا ما القادر عل فيجب، القدرة، هو الوجوب،؛ مناط فإن غيرهم، 
بأمرأمرتكم رءإذا قو: النبي وقال [ ١٦تاكذاين؛ آسظعم4 ما آس مايقوأ ؤ تحاك: قال 

اسأتهلعتمااما منه فائتوا 
لكنالمنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر مقصودها الإسلامية؛ الولايايتح وحمح 

(٤٨١ )/a(٢٦٤والمحل ) نتحوانظر؛ ( ٠٣١ والحكم)١/ العلوم جامع ق رجب ابن وحسني
•الاري)ه/ا'ي( 

ال>قالخسن.٢٠٦)١(
-٢٦١)•Y؛/ ( ٥٨٨ابري)أ/نح وانظر: ( ١٣٣٧)رنم ويلم ( ٧٢٨٨المخ1رى)رثم احرجه )٢( 

•آ()ه/\-\-r-\(.ودرحالروى)ميما()أ/ ( ٢٦٢
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مثلالصدق، منه، والمهللوي، المؤتمن، الشاهد يمنرية يكون من المتولين من 
والمصروف.تخرج الميكتس، أن وظيفته؛ الذي الديوان، صاصا 

بالأحوال•الأمر دل إحمار وظيفته؛ الذي والعرف والقنب 
الأميرمثل العل.لا، منه؛ والمطلوب المaلاع، الأمر بمنزلة يكون من ومنهم 
والمحشبا.والحاكم، 
قنرينان وهما الإنشاء، ق والعدل، الأحبار، ق المدق عل كلها؛ الولايامحت، ومدار 

لالأنuم:ه وعدلا تاتممت،ربلث،ميدقا ٠٠Jؤؤ تعال؛ نال ه، رموله ومنة تعال،  ٥٧٥١كتاب، 
علنوأعامم يكدحم، صدقهم *من الظلمة؛ الأمراء ذكر لما ه الك، وقال [• ١١٥

ول!يكدبمم، يصدنهم لر ومن الحوض، علن يرد ولا منه، ولت مني، فليس ظلمهم، 
ا.ر الحوض(( علن وسيرد منه وأنا فهومش ظلمهم، علن يعنهم 

تتمثاؤ تعال؛ وقال الفاجر. م و»الأسم« التكاذب،، ررفالأفاك((؛ [ ٢٢٢، ٢٢١لالث.ماء: 
بالصدق،*عليكم ه؛ التي، لقال [• ١١٦، ٥ حاملوه]العلق; ثاميوكنذبؤ بالغامسمحئ;ا 

الكدب،فان والكدب،، ؤإياكم البمة، إلن بمدي البر ؤإن البر، إلن عدي الصدق فإن 
بمدىإلنالار«أأاّالفجور يإن بمديإلنالفجور، 

والأمثلوالعل.ل، الصدق باهل ولايته 3، يتعين أن أمر؛ ول كل عك يجبا ولهدا 
بأقوامو الفاجر، بالرجل الدين هدا يزيد اقه فإن وفجور، ب كن• فته كان ؤإن فالأمثل، 

والهثسفي( ٢٨٥، ٢٨٤رنم حان)ا/حاه-ا،؛ه وابن ( ٢٦٢رنم  ١٥١الحاكم)؛/أحرجه )١( 
٤(٢ ٠ ٧ الممحن)رنم وق ( ٠٧٨٣ رنم  ٤٣٤أ/ الكترى) ق واكاتي ( ١٥٧٤القلمان)رقم هوائي 

اممرافرواْ ٢(: )ه/خ؛ الزوائد سع j الهشي وئال، ( ٣٦٢٧رقم  ٥٩)؛/ الكسر ق والطراف 
الحاكم.وصححه وعوثمة، خاب بن اه، حلاعج الصحتح رجال ورجاله 

وشرح\{ or/yr)القارى صدة وانظر: ( ٢٦٠٧وسلم)رنم )رنم؛بم'آ( الخاري أحرجه )٢( 
(.١٦/•١٦الوومح،)



اس=م،
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لهم•حلاق لا 
أرضنهو من العصابة نلك ق يجد وهو عمالة، عق رجلا نلد ءمن ه•' عمر قال 

المومتين((.وخماعة ورسوله اهو حان فقد منه، ليع 

ثرولغ المرين، حير تمي فيجب ذلك، ل الكامل يوجد لا أته والغالبت 
عثادالمجوس عل والنصارى الروم بانتصار يفرحون ه الصحابة كان وقد الثرين، 

أولئك.من إليهم أترب النصارى لأن النار، 
منوفعل مشركون، وقومه وهو مصر، لفرعون نائيا القءأ الصديق يوسف وكان 

الإمكان.بحب الإيمان إق ودعا عاليه، قد.ر ما والعدل الخير 
منيتلقن بالولاية، المتول يتفيال.ه ما وحصوصها، الولايات فعموم هل.ا عرف إذا 

-القضاء ولاية ق يدحل فقد ^٤، ٠٧١ق حد لذلك وليس والعرف، والأحوال الألفاخل 
آحر،ومكان زمان ق الحرب ولاية ق يدحل ما - والأمكنة الأزمنة عض بق 

ولاياتالأصل ق الولايات هده وحميع المال، وولأية بة، المحوكيلك، وبالعكس، 
وعدل،بعلم وساسها الولايات، هده من ولاية ق ءا-ل فمن شرعية، ومناصب، دينية، 

بجهلفيها حكم ومن العائلين، الأبرار فهومن الإمكان، بمسا ورسوله اه وأءلاع 
رَمحض:;يقإنآصارمح"مهالفلال٠ين من فهو وظلم، 

تالأمطار:*اا،أا[.

تختميحاورها، ومجا والمرية الشامية البلاد ق الأزمنة، هذه ق الحرب فولأية 
التيالتهم دعاوى ل الحكم فيها ؤيدحل الجلد، والقطع، القتل، من المحدود؛ بإقامة 

سؤإقرار، وشهود كتاب فيه بما القضاء ولاية تختمر كما إقرار، ولا شهود فيها ليس 
الأ؛ماعق والفلر أربا-يا، إق بايصاب والحكم الحقوق إثبات تتممن التي الدعاوى 
اليتامن،وأوصياء ،، الوقوفنفنار حال ق والنفلر معين، ول ٧ ليس التي والأموال 

ذلك.وغير 

شيء،ق حكم القاصي مع الحرب لوال ليس - الغرب كبلاد - أحرى بلاد ول 
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القضاء.متول يه يامر لما منفذ هر إنما 

منليس فيما المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر فخاصنها الحبة؛ ولاية وأما 
العامةيأمجر أن الحبة متول فعل ونحوهم، الديوان وأهل والقضاة، الولاة حمانص 

القتل،وأما والحيس، بالقرب يمل لر من ؤيعاقب مواقيتها، ق الخمس يالصلوات 
الأمة،حقوق من عليه يجب، فيما منهم فرط فمن والوذنتن؛ الأئمة ؤيتعاهد غيره، فاق 

والقاصي.الحرب بوال عنه يعجز فتما واستعان به، ألزمه ؤع؛ المتر عن وحرج 
عمادفإما شيرء، كل من أهم اصلأة؛ بإقامة الرعية بإلزام الأمور ولاة واعتاد 

أمركمأهم ®إن ت عماله إق يكتب، ه الخلماب بن عمر وكان وقاعدته، وأساسه الدين، 
سواهالما كان ضيعها؛ ومن دينه، حففل عليها؛ وحافظ. حفغلها فمن الصّلاة، عندي 

٠١ إضاعة أثا_ 
قوالنصح والمدق، الأمانة وأداء والجماعة، بالجمحة الحجة وال ويامر 

قوالغش والميزان، الكيال وتهلفيم، الخيانة، عن وينهي والأعمال، الأقوال 
الذينالصناع وأحوال والموانين، المكاييل أحوال ؤيتفقاس والبياعات، المناعات 

الامحللاقعك الحرم صناعة من فيمنعهم والألأت، والملابس الأمحلعمة يصنعون 
المسكرات.أنولع اتخاذ من ويمّع للرحال، الحرير وثياب اللاهي، كالأت 
مصدراالقرآن ق وقع حسنا عليه؛ متقدم فهو البصّر؛ عك المع تقديم ،وأما ...ر 

أوفعلاأوانا.

همتئولأ عنه اولثبلئ،كان كز ؤآلعتروالمواد آلثنع إن ؤ تحال كقوله فالأول; 
أ-ما[.]الإ,ماء:

[.٤٢]ئ: وأرمحي شًفنآأشع إني ؤ تعال! كقوله الثاف: 
اثمبميرهالميع هو إدهر ؤ [ ٦١ه بحبمير مح ؤ تعال! كقوله واكالثإت 

بيانع-يا.•٧ )١( 



.[ ٥٨بصمأه]التاء: ّمعا ١[ؤ ]الإسراء: 

الذيوهو الأكثرين، نول وهدا البصر، من أشرف المع إن يقول; من بمدا فاحتج 
قالواتأنم حننة أبي أصحاب عن وغيرهم هم وحكوا الشافعي. أصحاب ذكره 

الهلرفين.من الحجاج وذكروا الخلاف معهم ونصوا أفصل، البصر 
الفقهكتب، ق تاوكر حنن الأحكام؛ من المسالة هده عل يترتب ما أدري ولا 

والمفسرين.فتلكلمض القولان وكل.لك 

عليه.ورن. البصر، تفضيل فنية؛ ابن عن أبوالمعال وحكن 
وغ.حيث القرآن ق يقدمه تعال اهلع بأن المع؛ مفضلوا واحتج 

الرسلءلاءة ق بأحعها المعادة فان والأحرة، الدنيا سعادة تنال، بالع وبأن 
بالمع.ياJرك إنما وهنأا به، جاءوا بما والإيمان 
ارثلاثةت مرع بن الأسود حديثح من وغيره! أحمد رواه الذي الخدث ؤ، ولهدا 

جاءلقل رب يا يقول؛ أصم رجلا منهم فذكر القيامة، يوم بحجته اذلع علن يدلي كلهم 
،.شيتاءر أسجع لا وأنا الإسلام 

منالخاصالة العالوم أضعاف أضعاف المع؛ من الخاصلة العلوم بأن واحتجوا 
والمعالقريبة، بالبصر الشاها.ة الوجودات، بعض إلا يدرك لا المر فان المر، 
والواجبوالعيد، والقريب والغاب، والخاصر والعل.وماتا، الوجوداتا يدرك! 

إدراكه.المرإل لإدراك بة نفلا والممتغ، والمكن 
حلقة،الأطرش كان ولهذا واللماز؛ القلمؤ ثلم يوجب، المع فقد بأن واحتجوا 

وسدةالبصيرة إدراك فوه عل معينا كان فربما المر فقد وأما الغالب،. ق ينطق لا 
تجدولهذا ؤيعظم؛ إدراكها فيقوى بامحلنا البصيرة إل ينعكس البصر نور فان ذكائها، 

رنم٢  ٨٧/ )١ الكبر ل والطران،  ٢٤١ررنم نيه مق راعويه بن وإّحاق ( ٢٤)؛/أحد أحرجه ( ١ا 
(١٨٢٧)رقم القلمان ق،رارد والهبمي ( ٧٣٥٧رنم  ٣٥٦)٦ا/ صححه ق حبان وابن ( ١٨٤

^سارة)؛/آهآرومآه؛ا(وامحفيالأمماد)صهآا(.



الممس؛رعلن اشر الصوء 

الباطن،الحس وصياء والقطه الوقاد الذكاء من سهم أكثرهم أو العميان، من كثيزا 
البصير.عند تجده تكاد لا ما 

اختلافها؛عق للمبصرات، ومباشرته والأنمنار الجهاُت، ق البصر سفر أن رسب، ولا 
عقأعون والخلوة؛ للةاو_،، أجع الليل؛ كان ولهذا وتشتيته، القل—، تفرق يوجس، 
الفكرة.إصابة 

،٠البصرأفاقد كنقص المع قائد نقص فليس قالوا: 
فيهميعرف ولر أعمن، هو من الإسلام وأئمة والفضلاء العلماء ق كثير ولهذا 

عكاحتجاجهم من ونحوم فهذا أطرش، الصحابة ق يعرف، لا بل أطرش؛ واحد 
البصر.تقفل 
أمران:وبينكم بيننا يفصل منازعوهم: قال، 

نعيموهوأفضل الاحرة، الدار ق تعال اهلع وجه إل النفلر البصر مال.رك أن أحدهما: 
العبدق حاسة فلا سبحانه، إليه المنظور من أكمل شيء ولا إليهم، وأحبه الجنة أهل 

-يا.تراه حاسة من أكمل 
المعفكان المع، بواسهلة نالوه إنما العطاء؛ وهدا النعيم هذا أن الثاف: 
وسائلها.عل الغايات كفميلة عليه فتفضيله الأعفلم، المهللوب لهازا كالوسيلة 

ووقؤعفيها الخيانة كثرة فيعارضه وعمومها؛ إدراكاته سعة من ذكرتم ما وأما 
كثير،ق فليل المسموعات كثرة إل بالإضافة المع ياو.ركه فيما الصواب فإن الغلهل، 
الؤيشاهده يراه  ١٠وأن الخيانة، وعدم البصر، مدركات صحة مدركاته: كثير ؤيقابل 
الترجيحبقي المرتبتان تقايالت، ؤإذا يمحه، فيما فيه يعرض ما الكذب من فيه يعرض 

ذكرناه.بما 

وفصلضريحه: ونور روحه اذله قدس تيمية ابن الدين تقي الإسلام شخ هال، 

المع.تفضيل حأأج ق المابق الكلام سياق لأن لاالمع، الصواب؛ ولعل المعتماوة، بالنخة مكيا ا ١ م 



قإق^===========سو-
التمامله فهدا وأكمل، أتم البصر ؤإدراك وأثمل، أعم مع، الإدراك أن الخaلابح؛ 
و4،اختص يما الأنم عق منهما كل ترجح فقد والشمول،، العموم له وذاك والكمال،، 
تمكلامه.

المعالهدان وعمرت يكر لأبي قال ه الك، أن المشهور الحديث ق ورد وند 
أوجه!أريعة يحتمل وهدا والبصر*، 

والبصر.المع يمنزلة مني أنهما الراد؛ يكون أن أحدهمات 
فيكونالإنسان؛ من والبصر المعع يمتزلة الإسلام دين من أتهما يريد؛ أن واكاف؛ 

هلءاوعك الدين، من والبصر المع بمنزلة وهما والروح، القلب بمتزلة ه الرمول 
وجمن:فتحتمل 

البصر.والأحربمنزلة المع، بمنزلة أحدهما فيكون التنوع أحدهما؛ 
منهما،واحد لكل ثابثا بالحامتين؛ والتشبيه التنزيل هذ.ا فيكون الشركة واكازرأ 

والبصر.المع بمنزلة منهما فكل 
البصر؟هو وأيهما الطع؟ هو أيهما الناس تكلم والتقسيم التونيع احتمال فعق 

البصرصفة أن والتحقيق الصديق، صفة فهي أفضل؛ الصفتين أتم، عل ذللن، وبنوا 
للفاروق.المع وصفة للصديق، 
Jالكمالأمم ق كان ®فد |ؤت المي، قال كما محييا عمر كون من هدا للثح ؤبملهر 

،.فعمر«لأحد الأمة هذه ز يكن فإن محدثون، 
ؤلريقهوهلوا والحق، المواي، س القال، ق يلقن مجا هوت المذكور واكحدينح 

الأذن.ق والإخبار التحديث، بمنزلة وهو الماض، المع 
ياثرفد كأنه حتن يصبرنه لكمال المدمية؛ مقام كمل اليتم، فهو الصديق؛ وأما 

لكمالوهاوا ستوره، وراء س الغيب من به أخبر ما الن، ينظر كانه أ"تحر، مما بمره 

(.٢٣٩٨ب.أم)رتم 



الممسيرعلن اشز الصن■؛  ٢٦١
=ىا===^==========^===ي

درجةبعد وليس بها، يكرم التي كراماته وأعظم العبد مواهب أفضل وهدا البصيرة، 
هعوآ1ئمولإ أس يطع ومن ؤ ت فمال بعاJها سبحانه جعلها لهذا هي؛ إلا النبوة 
اوليكوحنن ذفؤسمأج وألتيدو وألصذض آمحثن ص غيم آس أثعم آلذنن 
بكثرةولا صوم بكثرة لا الصديق به محبق الذي هو وهذا ;!، ٦٩زاكاء: ه و؟(أ رفءما 

هذاصيره يكن ب من نعتاه ولقد الأول، ق ؤيجيء رؤيدا يمشي هذا وصاحب، صلاة، 
ؤيحبوزحما يزحفا كان ؤإن إليه؛ ثمر من سبق وقد العالم، هذا إق وتثميره الهلريق 

إليه.فليعد بالكلام قصد هما أهم فإنه الفصل؛ هذا تستطل ولا حبوا، 
سببان؛له البصر عل المع تقديم فقيل؛ 

متضمنا!الصفتين بين ذكرها يكون ؛حيث، يقتضيه؛ المياق يكون أن أحدهما! 
يذكرهبما وتحذيرهم المخاطبين بتهديد القران عادة حرين، كما والوعيد؛ للتهديد، 

جاءنكإما شث س زلاتر محإن ؤ كقوله! والاستقامة الحذر تقتضي التي صفاته، من 
قوابيريد منكان ؤ وقوله! ٢[، • ٩ ]القرة: ه حا؛كمءث عضير آس ان ءاءلموأ آلشت، 

والقرآن[، ١٣٤لالساء; ه بحبمترا سميعا آس وكان و1لآحزة ووادئ،آاددثا آس قعد آلدئتا 
وما■P^^،، به يردون ما أسمع إى ذلك! صمن ق فيكون هذا وعك هذا، من ممالوء 

يفعلون.ما وأبصر رسالاق، به يقابلون 
نوعان!والهناعي الإحاية إق بالنسبة بالرسالة الخاطبين أن ريس، ولا 

بموحثها.عملوا ثم حمدقتج، بقولهم! قابلوها أحدهما! 
قبلمنهم المسمؤع مرتتة فكانت، بخلافها؛ عمالوا ثم يالتكذيس،، قابلوها والثاق! 

تعالقوله ل المعتن هذا وتامل يالخبصر. يتعلق ما عك به يتعلق ما فقدم البصر، مرتبة 
ا.٤ ٢ ]طه: ه وأزر ْغءكمآأنحع إى ؤ لمؤمن! 

يختصبل المواضع؛ ساتر يعم لا وهدا يصنعه، ما ؤيرى به يجيبهم ما فهويسمع 
شانه.هذا بما منها 







إذاوكيلك رسوله، إق رددتموه فقد كتابه؛ إق فيه تنازعتم ما اثن، إق رددتم 
القرآن.أسرار من وهدا اس، إق رددتموه فقد رسوله؛ إق رددتموه 
الأمر.أول ل تعال النة رحمه أحمد الإمام عن الرواية احتلفت وقد 

روايتاذتتعال اثن، رحمه فيهم وعته 
الكاء.أمم إحداهما: 

الأمراء.أمم الثانية: 
للضفينمتناولة أما والصحيح الأية، ير نفق الصحابة عن ثابتان والقولان 

ولاته:العلمام فإن رسوله، به اهف يعن، الذي الأمر ولاة والأمراء العلماء فان حميعا؛ 
ءث<.وزلخ فيه ألحد من عل وردا عنه، وذبا وبلاعا وبيايا، حفظا 

موثاثنوأها وتما ففد هتزلأ؛ تكفنها فإن ؤ تعال: فقال بدلك، اهف وكلهم وقد 
أمرهم،إل والانتهاء ءلاءتهم، أوحبت،: وكالة من لها فيا [. ٨٩لالأن«ام: 4 ;دمز-و1؛ن ها 

لهم؛نعا الناس وكون 
حرجمن يد عل وأخذهم به، للناس ؤإلزاما وجهادا ودعاية قياما ولاته: والأمراء 

عنه.

قالتم ورعية. لهم نح اق، الإنالنؤع وسائر ناس، الهم الصنمان؛ وهن.ان 
وأليومبآلآ؛حرهبائي ئومنون إنكتم والرسول آش إل همدوْ سئ 4، يئنرعم مإن ؤ تعال؛ 

[.٥٩،: ]١٧

الدينمن الناس همه تتانع ما كل ل النزلع موارد رد يجب أنه عك تاطع دليل وهدا 
صادفقد غيرهما؛ عل الرد أحال فمن ورسوله، اللم غير أحد إل لا ورسوله، اس إل كله؛ 
فلاالجاهلية، بدعوى دعا فقد ورسوله؛ اه، غير حكم إل النزلع عند دعا وس اهف، أمر 

ورسوله.اهف إل المتتازعرن فيه تتانع ما كل يرد حتن الإيمان؛ ق العيد يل.حل 
شرمحلأنه آنئا؛ ذكرنا مما وهوا وآلثوم؛ّآلآ؛خري باس تومغون ؤ"كلم تعال• قال ولهل-ا 

بانتفائه.المشرومحل ينتفى 





هالرسول به حاء بما العلم إحداهات 
به.العمل والثانية: 

إليه.ودعومم الناس، ق نشره والثالثة: 
وتنفيذه.أدائه ق واجتهاده صبره والرابعة' 

اتباعهم،وأراد عنهم، اهة رصي الصحابة عليه كان ما معرفة إق همته طلعت، ومن 
حقا.فهذءطريقهم 

ياثاعليالكين وصحنتج فقد ،سيلهم فاٌلكاالقوم ومل شئت، فإن 
اوإِنأذثدسث،بّئضى عق اصل فإئمآ صلل.ت، إن ئلآ ؤ ه: لرمحوله تعاق وقال 

الرسولهدي أن ق صريح نص فهدا ٥[ • نميعقريبا:0أ4لا: يفأإدهُ إلئ يوحم( 
بالوحي.يحصل إنما هو؛ 

والأقوالالمختلفة والعقول الأراء من لغيره الهدى يحصل كيف، عجتا فيا 
4*زبدا قينا له"- شهق وّمت^i، مهوآصثلت سبمتآس ؤ ولكن المضْلربة؟إ 
لالكهف:مائ[.

فيهايحيل ثم بالوحي، تحصل لا الهداية أن زعم من ضلال من أعغلم ضلال فأي 
عبده،عك اس نعمة عفلمنن، ولقد وعمرو؟ زيد وقول فلتان، ورأي فلأن عقل عك 

العالين.رب ه والحمد الكبرى، والمصيبة العفلمن البلية هده من عافاه 

^^دنوأ^لإنوJتيTلأمبجص
أهلوالعلماء، الفقهاء هم عباس: ابن قال يالعلماء، الأمر أول وقمر [ ٥٩ءت ١٠١ل١لن

مجاهد،قول وطا طاعتهم. تعال اللع أوجسا دينهم، الناص يعلمون الذين الدين 
أحمد.الإمام عن الروايتين ؤإحدئ والضحاك، والمحن، 

قاتله.عق أقف لر او-تا هاوا )١( 
)أ(ي"آلشاححل.





لطاعننح فطاعتهم العلم، بممتضن أمروا إذا يطاعون إنما الأمراء أن والتحقيق 
العالماءطاعة أن فكما العالم، أوجبه وما المعروف ق تكون إنما الهلاءة فإن العالخاء؛ 

بطاتفتيالإسلام قيام كان ولما العلماء، لهتاعق تع الأمراء فطاعة الرسول؛ لطاعة تع 
هاتينملاح الحالر صلاح كان تبعا، لهم كلهم الناس وكان والأمراء، العالخاء 

صنفانلفح؛ الس وغيره المثارك بن اهللأ عيد قال كما ائهما، بقاده وفالءلاJفتين، 

الملوك،قال؛ هم؟ س نيل• الناس، فد فدا ؤإذا الماس، صالح صالحا إذا لماس اس 
المثارك!بن اه عبد قال كما والعالخاء. 
اإمادنهذل، الورثر يد وقورؤ_، الةالتميت، ال1ونويح رأمتح 

صيانهاعلممسك ر وحيويح القلاة حيذنوب، الرك وت

اار ورماثهوء ار،وأحثوك الملإلا سدين السد أفوم_ل 
والرأيالموص لمخالفة التضمن بالرأي اس دين ق الإفتاء تحريم ق فمل 

انماللئ،ءاعلم نتثحسوأ ل*و قإن ؤ تعال؛ اس قال بالقبول. المصوص له تشهد ر الذي 
إدن1>آش'لأيدىمرتنآئبُ هدى ينثر هونه أنع ممن ؤسأصد بمعوتأهمآ؛َح 

هالاستجابة إما لهما، ثالمثؤ لا أمرين إق الأمر فمم ٥[ • ل\مص: ه كمعذ آلموم 
الهوى*من لهو الرسول به يات> لر ما فكل الهوى، اتثاع ؤإما به، جاء وما والرسول 
ثقحولا بالى آلثاس نهن قاج آلازض ق جبينه خعثنلثج إثا ينداودد ؤ تعاق؛ وقال 

الويع،الزاهد المجاهد الإسلام شح الحافظ البارك ابن إق رسب التقارب، بحر من الأبيات هد0 )٢( 
وكتابالزهد وكتاب المني وله والفقه الحديث *م وتاجرا، ومجاهدا حاجا الأسفار ق عمره افتن 

ابنعن الإيمان نعب ل المهقي الأبيات وأحرج ى  ١٨١منة مات فيه، صنف من أول وهو الجهاد 
ماكروتاريحخمةالأوواءسلشا)خ/هيأ(واين المارك)ه/ة1ةرومبص 

(حاختلأرسر.٤٦٧/٣٢()٣٣٧/٦



الصس؛رعش الئن؛ئ الصوء 

يماثديي عداث لهم آش سبيل عن ئمبمزن آلذين آلإ!ن سبيل عن قيخبملك آلهوئ 
الحي،إل التامن بن الحكم كلريق سبحانه فقم [ ٢٦لصست ^ زؤم؛ ، الحماميوم شوأ 
حالفه.ما وهو الهوى ؤإق رسوله، عق اهف أنزله الذي الوحي وهو 

_jjTاهوا؛ ثثغ ولا صآلآْرقاتجنها سريعة جعلغنلقؤعق وثِ ؤ لنيه.ت تعال وقال 
وآسبعض أؤليآء بمئبم آلقمحن وإِن ئثاج سآش يغنوأعنك لن 3اإ|م ينلمو0 لا 

سبحانههو جعله التي الشريعة بين الأمر م فق[ ٤٥]الجاثية: ه و؛أ ^Jمئقإرتنم وق 
قامريعلمون؛ لا الذين أهواء اتباع وبين -با الأمة وأمر  ١٢العمل إليه وأوحن علتها 

الثاف•عن ونمح، بالأول، 
ماظيلأ أؤبثآء دؤنب-، م، ثتبثوأ ولا وثكمِ من إلئكم انزل ماُ آيبعوأ ؤ تعالت وقال 

فقدغيره اتبع من أن وأعلم ث خاصة منه المنزل باتباع فأمر ٣[ واوكزونئ؛؟ا<]الأءراف؛ 
أولياء.دونه من انع 

قانمناكن آ'لأم/، وازل الرسول واطيعوأ آس ايعوأ ءامتوأ آلخس ننايا ؤ تعال• قال 
حثرذ'وك وآلءومّآلآخرُ باش تومغون كنم إن والرسول أش إل قردوه سء 1، ثئثزعم 

إعلاماالفعل؛ وأعاد رسوله، وءiاءة بطاعته تعال قامر [ ٥٩]الناء: ه ثاويلأ واحسن 
أمرإذ بل الكتاب، عك به أمر ما عرض غير من استقلالا تجب الرسول طاعة بان 

الكتابأوق فإنه فيه، يكن م أو الكتاب j( به أمر ما كان مواء مهللما، طاعته وحثت، 
ؤ،طاعتهم وجعل الفعل حذف بل استقلالا، الأمر أول بهتاعق يأمر ولر معه، ومتله 
منهمأمر فمن الرسول، لطاعة تبعا يهناعون إنما بأنبم إيذايا الرسول؛ طاعة صمن 
ولاله سمع فلا الرسول، به جاء ما بخلاف أمر ومن طاعته، وجست، الرسول ؛هلاءة 
ررإنإوقالت ، الخالق٠٠ معصية ق لمخلوق طاعة ررلأ ^ ١٥أنه هؤ عنه صح كما طاعة، 

(٣٧٨٨رقم  ٣٨٣)آ/الرزاق وعبد ( ٣٣٧١٧رقم  ٥٤٥)آ/ممض ق شيبة أبي ابن أحرجه 
١٦٥/ ١٨)اعتر وق ( ٤٣٢٢رقم  ١٣٢ )؛/ ( ٣٩١٧رنم \ Ay-\A)٤;\الأوط j واتجراق 



١=?(ؤء؟قالإثبماأ 
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سمعفلا اه بمعصية منهم أمركم ررمن الأمور• ولاة ق وقال ،، الممروفا،ل ل الطاعة 
أميرهمأمرهم لما المار يحول أرادوا الاذ-ين عن M أخر وقد ا، طاءة«ر ولا له 

ء؛لاءةيدحلونيا؛ كانوا إنما أتم مع ، منهارا حرجوا يا لحلوا لو ُُإمم بدحولها• 
إكوبادروا الاجتهاد ق قصروا لما ولكن عليهم، واجب ذلك أن وظثا لأميرهم، 

علمقد وما الأمر.، يردم بما بالهلاءة الأمر عموم وحملوا اممه، بمعصية أمر من ءلاءة 
منؤإهلاكها أنفسهم تعدب عك وأقيموا الاجتهاد ق فقصروا حلاقه، إراده دينه من 

صرحق غيره أءلاع بمن الغلن فما لا؟ أم ورسوله ه ٠لاءة ذلك هل ت وتبين تثت غير 
ورسولهاس إق المؤمنون فيه تنانع ما برد تعاق أمر ثم رسوله؛ به الله بعث ما مخالفة 

العاقبة.ق تأويلا وأحن العاجل ق لهم حير ذللث، أن وأحبرهم مؤمنين، كانوا إن 
أمورا!هدا تصمن وقد 

عنبل.لك يخرجون ولا الأحكام بعض ق يتنازعون قل الإيمان أهل أن منها! 
المزمنينسادايت، توهم الأحآكام، ائل ممن كثير ق الصحابة تنانع وقد الإيمان، 
إيمانا.الأمة وأكمل 

والصفاتالأسماء ائل ممن واحاوْ مسألة ق يتنازعوا لر اهللأ بحمد ولكن 
إلأولهم هن واحدة، كلمة والمنة الكتاب به نهلق ما إئات عك كلهم بل والأفعال، 

منهالشيء يبدوا ولر تبديلا، مواضعها عن' يحرقوها ول؛ تاويلأ، يسوموها ر آحرهم، 

بألفاظأحمد رواء )ه/آ-آآ(: السبمع j الهشي وقال )ه/ا-ا■( ( ١٣١)ل/وأحمد ( ٣٦٧رقم 
الصحثح.رحال أحمد ورجال • * باحممار. والطبراف 

وشرح( ٢٥٤'٦، )a/ الباري فتح وانظرت ( ١٨٤')رمم لم وم( ٧١٤٥)رمم الخاري أحرجه )١( 
(.٢٢٧/١٢الووى)

شيبةأبي وابن ( ٢٨٦٣)رمم تطيعوْ• فلا اس بمعصيت منهم أمركم رمن بلففل؛ ماجه ابن أحرجه )٢( 
قالكاف وصححه ( ٦٧/٣)وأحمد ( ١٣٤٩رقم  ٥٠٢)؟/مق وأبو ( ٣٦٦٣٢رقم  ٣٤٨/٧)

٦(.٠ )a/ الباري فتح وانظر! ( ١٧٦)٣/ الزجاجة مصباح 
(.١٨٤• )رقم ومنم ( ٤٧١ ٥ )رنم البخاري أخرجه )٣( 



الممسيرئن المنتر الصوء ،؟==- 
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منهمأحد يقل ولر وأعجازها، صدورها ق يدفعوا ولر أمثالا، لها ضربوا ولا إبهلالأ، 
وقابلوهاوالتسليم، بالقبول تلموها بل مجازها، عق وحملها حقائقها عن صرفها يجب 

ولرواحد، سنن عق وأجروها واحدا، أمنا كلها فيها الأمر وجعلوا والتعظيم، بالإيمان 
وأنكرواببعضها وأقروا عفين، جعلوها حيث والبيع الأهواء أهل فعل كما يفعلوا 
وأثبتوه.به أقروا فيما كاللازم أنكروه فيما لهم اللازم أن ْع مبين، فرقان غير من بعضها 

عنالأحكام ائل مبعض ق تنازعهم يخرجهم لا الإيمان أهل أن والمقصودت 
ته بقولاهوعليهم شرطه كما اهوورسوله، إق فيه تنازعوا ما ردوا إذا الإيمان، حقيقة 

الحكمأن رم، ولأ وآليومّآلآتحر4 بآش يومثون إن'كنم والرسول آش إل دوه مهؤ 
انتفائه.عند ينتمي شرط؛ عل المعلق 

فيهتنانع ما كل تعم الشرط، سياق ق كرة ه سء 1؛ نمزعم قإن ؤ قوله: أن ومتهات 
ورسولهاس كتاب ق يكن ولولر وحقيه، جليه وجله، لهه الدين ائل ممن المؤمنون 

تحاكيامر أن الممتع من إذ إليه؛ بالرد يامر لر كافيا؛ يكن وإ فيه تنازعوا ما حكم بيان 
الزاعّفصل عنده يوجد لا من إك النزيع، عند بالرد 

الرسولإق والرد كتابه، إل الرد هو سبحانه اه( إق الرد أن أحمحوا الناس أن ومنهات 
وفاته.بعد سنته ؤإل حياته ق ه نفإليه الرد هو .، 

انتفنالرد؛ هدا انتفن فإذا ولوازمه، الإيمان موحثاُتج من الرد ^ا جعل أنه ومنهات 
فإنهالأمرين هدين بين التلازم ولاسيما لازمه، لانتفاء الملزوم انتفّاء ضرورة الإيمان؛ 

وأنلهم، حير الرد هدا أن أحبرهم نم الأحر، بانتفاء ينتفي( متهما وكل الهلرفين، من 
الرسولبه جاء ما غير إق أوحاكم تحاكم س أن سبحانه أحبر لم عاقة. أحن عاقبته 

إليه.وتحاكم الهلاغودّتج هدا حكم فقد 
كلفهلاغودت، طيأ,( أو متبؤع أو معبود من حده العبد به تجاوز ما كل والطاغوتات 

غيرعك يتبعونه أو اس، دون من يعبدونه أو ورسوله، اليع غير إليه يتحاكمون من قوم 
إذاالعانر محلواغبتؤ فهن.ه لله؛ طاعة أنه يحلمون لا فيما يهليحونه أو الله، من بصيرة 



عادةإق اليم عبادة عن زعدلوا[ أكترهم رأيت معها؛ الناس أحوال وتاملت تأملتها 
طاعتهوعن الطاغوت، إق التحاكم إق الرسول ؤإق اللم إق التحاكم وعن الهناغوت، 

الفائزينالناجين طريق لكوا ي لر وهؤلاء ومتابعته، الهلاغوت طاعة إق رسوله ومتابعة 
قحالفوهم بل قصدهم، قصدوا ولا - تبحهم ومن الصحابة وهم - الأمة هده من 

معا.والقصد الطريق 
الرسول؛ؤإق اهه أنزل ما إق تعالوا لهم: قيل إذا بامم هزلأء عن تعاق أحبر ئم 

إذابأمم توعدهم ثم غيره، بحكم ورمحوا للداعي، يستجيبوا ول؛ ذللت،، عن أعرضوا 
إعراضهمبسبب وأموالهم؛ وأيدامم وبصائرهم وأديامم عقولهم ق مصيبة أصابتهم 

قاعالمثولوأ يإن ُؤ تعاق• قال كما إليه، والتحاكم غيره وتحكيم الرسول به حاء عما 
قصدواإما بأنهم اعتدروا [. ٤٩ت ندة  ٤٠١١]ه ذوو؛وم بيعهس يصييؤم ان الله يريد اينا 

يروممن يفعله كما بينهما، ؤيوفق الفريقض يرضي ما بفعل أي: واكوفيق، الإحسان 
اقصدمحن بدللثإ أنه ؤيزعم حالفه، ما وبين الرسول به حاء ما بين التوفيق 

وبينالرسول به حاء ما بين الحرب، إلقاء يقتضي إنما والإيمان واكوفيق، الإصلاح 
هداق الإيمان فمحض ورأى؛ وسياسة وعقيدة، وحقيقة، طريقة، من حالفه: ما كل 

اكوفيق.وبافيم التوفيق، ق لا الحري، 

روايتانالأمر أول يطاعة أمر سبحانه  ٢٥١إن قولكم: والأربعون: الحائي ،الوجه ل
أحمد.الإمام عن 

عنروايتان وهما العلماء، هم وقيل: الأمراء، هم قيل: قد الأمر أول أن فجوابه: 
الإuمأحمدب

عكحفق لكن الرسول، طاعة من وطاعتتهم تتناول الأية أن واكحقيق 
مبلغينالعلماء فكان ورسوله؛ اقلم بأمر أمروا إذا انيم طاعة ق يطاعون أتهم المقلدين 

ورسوله،اثيه لطاعق تبعا طاعتهم تجب، فحينئذ له؛ منميين والأمراء الرسول، لأمر 



الممسٍرعش اشئ الصوء -؛ ٦١
=الأيتا^^=====د^^==ص=^^=^

عليها؟التقليد ؤإيثار اه،. رسول ستة عق الرجال آراء تقديم الأية ق فأين 
ابطالأوأعقلمها عليهم، الحجج أكبر من الأية هده أن والأربعون1 الئاق الوجه 

وجوه;من وذللئ، للتقليد، 

نبيه.واجتناب، أمره امتثال هي الش اس طاعة الأمر أحدها؛ 
اهبأمر عالما يكون حتن ورسوله ه مهليعا العبد يكون ولا رسوله، ءلاءة الثانر؛ 
هوؤإنما ورسوله اه بأوامر العلم أهل من ليس بأنه ه نفعك أقر ومن ورسوله، 

البتة.ورسوله اس طاعة تحقيق لريمكنه العلم؛ لأهل فيها مقلد 
جبل،بن معاذ عن؛ ذللثج صح كما تهف.هم، عن ئهوا قد الأمر أول أن الثالثج؛ 

الصحابة،من وغيرهم عباس، بن اهناق وعبد عمر، بن اليم وعبد مسعود، بن اس وعبد 
واجبة،كانت، إن ذللث، ق فهناعتيم وحينئد وغيرهم، الأربعة الأئمة عن نصا وذكرنا٥ 

الاستدلال.يطل واجبة؛ تكن ر ؤإن التقليد، بملل 
و^لئسولآئي إل مدوه تيِء ق يئنزعم قإن ؤ ها؛ نفالأية ق قال سبحانه أنه الراح؛ 

والمخالتقليل.، إبنال ق صرج وهن.ا [ ٥٩]التاء; ؤآليومّآلآِحريم يايثد توثبون كلم إن 
أوتقليد.أومدهب،، رأى، إل؛ فيه المتنانع رد من 

عنيخثرون فيما بمياعون إنما لوكانوا إذ ثبم؛ المختصة ٠لاءتهم هي فما قيل؛ فإن 
لهم؟لا ورسوله س العناعق كانت، ورسوله، ال^لأز^ 

بمتاعققرتبا ولهدا استقلال، لا تع هير إنما وطاعتهم الحق، هو وهدا قيل؛ 
بمللعإنما أنه يتوهم لئلا العامل؛ وأعاد الرسول طاعة وأفرد العامل، يعد ولر الرسول 

ماكان سواء استقلالا واجمة طاعته بل كدللثج؛ وليس تبعا، الأمر أولو  ٤٧٥كما تبعا 
يكن•أوإ القرآن ق عنه وض، به أمر 

ررحياروقال؛ الصلاة(،، أقاموا ما ارلأ، فقال؛ الفللمة، الأمراء قتال عن ه مئل 
أنمكم؛وشرار عليهم• وتصلون عليكم ويصلون ومحونكم، نحوتبمم الدين أنحكم؛ 

)ا(؛همآأءلأم-بمأ.



—=و-ممع
®لا،قال: سابدهم؟ أفلا قالوا: ويلعنونكم®. وتلعنوئم ؤييغضوخم، تبغضوئم الذين 

والعلٍه ولي من »ألأ M■ قال ثم الصلاة®. فنكم أقاموا ما لا، الصلاة، فيكم أقاموا ما 
،طاعته«رمن يدا ينزعن ولا الم معصية من يأق ما فليكره افم معصية من شيئا ياق فرآه 

•مسلم ذكره 
أنكرومن برئ، فقد كره فمن وتنكرون، فتعرفون أمراء علتكم *يستعمل وقال: 

ذكره، صلوا* ما لا، ١٠قال: نقاتلهم؟ أفلا قالوا: وتابع*. رصي من ولكن ملم، فقد 
ا.الخسااأ صلوا راما أحمد: وزاد لم، م

حقهم،ويالوننا حقنا يمتعوننا أمراء علينا كانت، إن أرأيت، فقال: رحل ه وسأله 
الترمالي.ذكره ،. حئلتم*لما وعليكم حملوا ما عليهم فإنإ وأٍليعوا، *اممعوا قال: 

ذلاثح؟أدرك من -امرا فا قالوا: تنكروما*، وأمور أثرة بعدى متكون »إن،ا وقال: 
عليه.متفق ،. لكم*رالذي اهف وسألون عليكم، الذي الحق *تؤدون قال: 

*هلقال: نم أجده®، *لا قال: الجهاد، يعل.ل عمل عق دش فقال: رجل ه وسأله 
ضلر؟*ولا وتصوم تفتر، ولا فتقوم مسجدك تدخل أن المجاهد خؤج إذا ستهليع 

القائمالصائم كمثل اهف؛ سبيل ل المجاهد *مثل فقال: ذللثح؟ يسمملح ومن قال: 
٢اقف*ل سبيل ل المجاهد يرُ؛ع حنن صلاة؛ ولا صيام، من يفتر لا اهف، باثالتإ القانتإ 

لم.مذكره 

محهموىر؛/خ؛()أ؛/أأآ(ضاك.ِر)ممأ(.
(.٥٣ازري)*؛ا/ فتح وانظر: ( ٤١٨٥ لم)رنم مأ-محرجه )٢( 
أحمو.الإمام >__ من ( ٢٣٤الممبمد)أ/ ذ البر V ابن أحرجه )٣( 

•صلرمآ(لأل(واظر:ذحالارىلآل/آ( 
(٥٢)a/ازري نح وانظر: له. والأفظ ( ١٨٤٣)رنم ومؤلم •U( ؟؛،)رقم الخاري أ-مجه )ْ( 

)ما/ا--خ()ما/-آ؛(وشرحالووى)أا/آمأ(.
البارينتح وانفئر: له، والالفظ ( ١٨٧٨)رقم وملم ( ٢٧٨٥)رنم مختمرا الخارك، أحرج* ، ٦١

)؟/•آ'(()ا-/ه(وشرحالووي)ما/؛آ(.



الممسيرعدن اشر الصوء ،ت==َ 
=اوسإ===د===^^^^=^===ض

-مؤيستقم جل، البم نومن الذين وولاته، العدل أئمة ت الخامة الهلمة 
تموتمام الحائفج، تم ويامن الفلالإ، تم ويذل إ، الفعيفتم ويتنصر العالم، 

حكمتم ؤيقام المنكر، عن ؤينهون بالمعروف ؤيامرون ال، الفتم ويدفع الخدود، 
المنابرلهم تتم، الذين وهؤلاء والضلالة، البيع نيران بم وتهلفا والسنة، الكتايِ، 

صهرهمقد الفللمة والولاة عليها؛ فيكونون القيامة؛ يوم هث الرحمن يمين عن النور من 
عقالعظيمة لمهم أثقاليحملون وهم مينه، العرق متهم بلغ وقد الشمس حر 

إقإما I أحدهم مسيل يرى لم ستة، ألف خمسين مقداره كان يوم ق الضعيفة، ظهورهم 
الجة،قماإكالار•

تباركالرحمن يمين عن القيامة يوم نور من منابر علن ررالمشطون ه• النص، قال 
رولوارال وما وأهلهم، حكمهم، الذين؛عدلونق: يمين، يديه وكلتا وتعالن، 
ؤإنعادل، إمام ت القيامة يوم منزلة منه وأهرتبمم اض إلن الخلق أحب ررإن ه•' وعنه 

قال.أوكما ،. حاJراا١ إمام القيامة: يوم منزلة منه افثموأبعدهم الخلقإلن أبغضن 
خل ظله إلا ظل لا يوم عرشه ظل ق اهف يفللهم الذين الأصناف السبعة أحد وهم 

ظلاالقيامة؛ يوم الرحمن عرش ظل ي كانوا الدنيا؛ ق عدلهم ظل ؤ، الناس كان وكما 
والأرض،السماوات أهل أن إلا وشرفهم؛ فضلهم من يكن ل؛ ولو وقاما، حزاء بظل 

يلعنهمالفللم وولاة لهم. ؤيدعون لهم ؤيستغفرون عليهم يملون الهواء ل والهلير 
يملالخير؛ الناس معلم أن كما والهلير، الدوانم، حتن والأرض ماوات الين بس 

الهجربن•^^، ٠٣٠٤٢١)
(لأ٢١١/١٢(ورحهموي)٣٩٦/١٣()١٤٥/٢ص)

وأخرجهوحت، ( ١٣٢٩واكرض)رنم ١(  ٦٩٩ت،رنم ا/س الكرى)• المن ق \وض أخرجه )٣( 
(٢٦٧مالْ)رنمق المارك (وابن ٣٤٨رقم١  ١٢)ا/الأوط المجم j نرب الطرافبلففل 

وأحد)مآآ،هه(.
الووىوشرح ( ٢٩٣)٣;اص فح وانغلر: ١( • ٣١)رنم وسلم ( ٦٦٠)رقم البخاري أخرجه )٤( 

.(١٢•/U)



س^^_ٍ^^و7أ.
كتمانه؛عك أهله وحامل ^، ٧٥١أنرله الذي والهدى العلم وكاتم وملائكته، ائلأ عليه 

اللاعنون.ؤيلعنه وملائكته اهللأ يالمنه 

فراشهعق والإمام الوال يكون أن أ وأشرفها أجلها ما وم'إة-ا منقبة من لها فنا 
بعدله،يعمل دام ما متزايدة فهي صحائفه؛ ق الحسنات وتكتب، بالخير ؤيعمل 
غيره.من أعوام عبادة من حير منه واحدة ولساعة 
النار.له وأوجبا الجنة عليه اس حرم قد لهم، الفلالم لرعيته الغاش من هذا فأين 

راأ«ء.االاثارت ق كما المفللوم دعوة اقلع عن يكمط أته وشرفه؛ فضله ي ويكفؤب 
بعثتكولكن بعض، علن بعضها الدنيا لتجمع أبعثك لر إق المغرور، المسلط الملك 
الفاق بعض علن بعضها الدنيا لتج»ع أبعثك لر إق الظلوم، دعوة عنى لتكف 

له،اهف تدعو ماهرة العباد وأعين نائم هو من فاين ، كافر٠٠؛ من كانت، ولو أحجبها 
عليه؟تدعو ساهرة أعينهم وآحر 

صارإذا كذات إل يؤول آل من تفعيل، هو واصهللاحا؛ لغة التأؤيل حقيقة بيان 
إليه.صيرته إذا تاؤيلأت وأولته التصيير، فالتاويلت إليه، 

تيِءق ثئنزعم يإن ؤ تعاق! اهف قال إليها، يصير الأمر لأن تاوياد؛ العاقبة تمن ثم 
4ثاويلأ وأحس  "jSذ'للث،-١؟^ج باشئومخون زنمحم والرسول آش ؛ل قردوْ 

[.٥٩زس: 

تعاق!قوله ومنه إليه. يتهي الأمر لأن تامحثلأ؛ به المخبر الشيء حقيقة وتمن 

نعيموأبو ( ٩٤)رقم الظمآن موارد ق والهيثمي ( ١٣٦ رقم ٧٨٠٧٦)آ/ صحيحه ق حيان ابن أحرجه ر١( 
 j؛/-فترم ل ممم ابن الحافقل وقال ( ١٦٧-١٦٦/١)لحالية ا(OAU :) الحديثهدا روى وقد

أبووحالفه بالصحة، وسمه وقل والتهاميم، الأنولع كتاب ق البش حبان بن أبوحاتم الحافظ بهلوله 
والأثارالأحاديث، تخريج وانفلرت ال٠وصوءادتs، كتابه ل الحديث، هل.ا فن.كر الجرزي، ابن الفرج 

لأزيفش)لإ/؟مم--هم(.
رل.الصواعق مختمر ١ • ( )٢ 





ورسوله.اللع كلام ق هوالتأويل فهذا يه، المأمور نفس هوفعل التأويل 
فمرادهموالحديث، الفقه أهل من لف والالتفسير أهل اصطلاح ق التأويل وأما 

كداتعاق قوله تأويل ق القول وغيره; جرير ابن قول ومنه والبيان، التفسير معنن به؛ 
غيرعل القرآن من تأويله فيما ر) الجهمية؛ عل الرد ق أحمد الإمام قول ومنه وكدا، 

تأويلهاوهو ببا. المراد يرها نفوهو ذكرها الش التأؤيلأت تللف فأبطل تأويله(( 
ومعإل( يعود والأول الدهن، j( ؤيحصل المزمن فهم إن، يرجع التأويل فهدا ءندْ، 

الخارج.ق حقيقته 
اللقطصرف، بالتأويل؛ فمرادهم المتكلمين، من وغيرهم والجهمية المعتزلة وأما 

ولهداوالفقه؛ الأصول أهل من التأحرن عرف ق الشائع هو وهدا ظاهره، عن 
هوالتاويل وهدا دليل، إل، يحتاج والتأويل الأصل، حلاف عك التأويل يقولوزت 

رأىعك التأويل ايهتال ي صف فممن الجانين، من ؤإبهناله تويغه ق صنف الذي 
واحدغير حكن وقد قدامة. ابن الدن موفق والشيح يعك، أبو القاصي التكلمين; 

به.القول عوم عك الملقط إحماع 
٢الباغيةاال الفئة ®تقتللث، لعمار; ه قوله المام أهل تأويل الباطل؛ التأويل ومن 

التأويلوهدا رماحنا، بين أوقعه حتن به جاء من قتله إنما نقلته، لر نحن فقالوا; 
به؛امحنتنصر من لا قتاله باشر الذي هو قتله الذمح، فإن وظاهره، اللفظ لحقيقة مخالف، 

ه،اهف رسول أفيكون فقالوا; منهم، والحقيقة بالحق أوق هو من عليهم رد ولهذا 
نحت،أوقعوهم حتن تيم أتوا لأمم معه؛ والمهداء حمزة قتلوا الدن هم وأصحابه 

المركز؟سوف، 

رخمهأحد الأئ،( ة الأهل لإمام البارك الكاب هدا تحمق عك وص وشي اوزي ه اه أحمد )١( 
ومتقحةمزيدة طيعة اثن، يإدن يطع وصوف الكتاب ونفد الراض ق للنشر الثبات دار ق طح وقد افتبما، 

بعد.ومن قبل من الحمد فلله أحيرا، عليه عثرت مخلوط عك نيا معتتن 
الاري)ا/أ؛ه(وشرحالروىصا/هة(•





جو1)هؤا=^|
هوالسنة؛ به وجاءت الصوصن عليه دلت ما يوافق الذي فالتأويل وبالجملة 

أنولعالباطل والتأويل الفاسد. هو وغيره الصحيح، التأويل 

ريدونقتلك ص  Jjjاوما إليك يمآانزو ءامغوأ أيهم يزعمون آلذيت ئرإِوا لم أؤ 
صللأيضله_لم ان آلتن؛ننن ويريد دهِء يكمزوأ !ن أثِ؛وأوقد آلئعوت ( Jlيتغاكموأ ان 

يصدونوأيتآكغق؛ن آلرنوو قإل آس ماُأذزو إق ثعالوأ ثم قيو فإذا ؛!؛: جمدا 
إشجاءوك'قؤمون قم ادمم فئمت بما مصيبة اصتبتهم إإؤ،اةكيذأ،إذا عط>ئ،صدودا 

عجمقاعرص قلوبؤنِ ؤ، ما آس يعلم أوكأكآلخ.ث^ ا:يو; ويوفيها إحن٠قا إلا أزدئآ إن 
•4 أتام بجعا فولأ" أفؤم ف، لم وقل وعظهم 

تهديمهايم وآرائهم، الرحال بعقول ه الرسول به جاء ما معارصة صفامم ومن 
الرحالآراء ق الهدى أن زاعمون له، معارضون عنه، معرضون فهم به، حاء ما عق 

إذافكيف منافقين، لكانوا بغيره وتعوضوا عته أعرضوا فلو به، حاء ما دون وعقولهم، 
هدى.منه يتماد لا أنه وزعموا معارضته، ذللث، مع حمعوا 

إذافترمومم ئأدوائهم• له ورميهم أهله، عك واللجتس الحق، كتمان صفاتمم؛ ومن 
قممدون فتن أهل بانمم ورسوله؛ اكه إك ودعوا المنكر، عن ونموا بالمعروف أمروا 

الأرضن،ق الممدون الفتن أهل بانمم والمؤمنون ايياقورموله علم وقد الأرضن، 
ررموهم مثوبه؛ غير حالصة رسوله وستة كتاب إل الرسول ورئة دعاهم ؤإدا 

زابم،آكنمقينآلرّول فإل آثه ائتزل ما إك ثعالوأ ثم قيل وإِذا ؤ والقائل بالبيع، 
[.٦١اء: ]الته صدودا عغلئ، يصدون 

لهموأنن وأديانمم؟ عقولهم ق أصيبوا ما بحد والهاّىا بالفلاح لهم فكيف، 

•رج( إليها. قليرمع أرادها فمن المختصر، ق مردها )١آ 
الهجرتين.)آا(لأ-أ>يق 

)مأ("آهممدارج-بما.
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البائرة!تجاربم أحسر فما ايمائيم؟ الكفر اشتروا وقد والردى! الضلال من التخلص 
ممقدمتlujبنا مصيتة نمحنن\لآ\صبفم ؤ حريقا المختوم بالرحيق استدلوا وند 

الثبهزقوم نشب [. ٦٢]الماءت ه ذفيمة إحتسا إلا اردثآ إن بائي جاءوكمحكون ئم 
قلوبؤنزؤي ما اش تعلم الذيؤنح اولملث ؤ مسيعا له يجدون فلا قلوبيم، ق والمكوك 

[.٦٣ا،: تلعا;;|؛:هتالنقولأ ؤأأمم-لم ي ومل وطهم 
والعرفان،للتحقيق دعواهم أكدب وما الإيمان! حقيقة عن أبعدهم ما لهم، تبا 

المقدسةبنلمه كتابه ق حلاله حل اتللأ أقم لقد شان، ق الرسول وأتباِع شان ل فالقوم 
وتعظما،له إجلالا حدر؛ عل منه فقلوبيم البصائر، أولو مضمونه يعرفإ عقلينا، قسما 
يومنوتتجلا ونبك قلا ؤ وتفهيتا" هؤلاء حال عل ونبيها لأوليائه تحذيرا تعاق فقال 
ؤينلموأقضيهت مما حرجا اتميبم ؤآ **بحدوا لا نم ئيئههم شجر فينا يحكموك حى 

[.٦٥دتدماه]الماءت 

ايشثممؤا يجدوأ ""لا لم بيتهز فجر فينا يحكموك حى يومنويتج لا ونبك لا قؤ 
ه.اث—؛أ تصيما قءتحستوابسلموأ نما حرجا 

وهيررالماليم((، منزلة ٥[ ]الفاشحة; ه مثء؛رت ؤإئاك نعتد إياك ؤ منازل ومن 
القدرى.الكوق لحكمه وتيم الأمري، الديّي لحكمه تسليم نوعان• 
يوبنودت>لا ونبك فلا ؤ تعالت قال العارفين، المؤمنين تسليم فهو الأولأ قاما 

3يانوأفصنث، نما حرجا أممم ؤآ غدوأ لا لم يهز نجز فينا يحكموك حى 
[-٦٥لالساءت ه يتليما 

واكليم.الحرج، بانتفاء الصدر وسعة التحكيم، مرامح1 ثلاث فهد0 

•"؟—٢ ٌدارج ١ ٤ ٦ ( ١ ) 







إنلأس جاءوك*تمحلمون قم ماوسئ<اديإ بما مصينة اصتتهم هكيزإدأ ؤ ت نوله ق حلمه 
[.٦٢ومذقا4لاس; س1لأ1^1 

قدتبما مصسة تمسهم لأن سبب إليه؛ التحاكم عن الإعراض، هذا أن فأحبر 
فئئهتصييم ان اعرةِء عن قحدرآثمس'محاكون ؤ الأحرى• الأية ل نال كما أيديهم، 

هاعلمثولوأ ثإن ؤ ت حكمه عن المتولين، ل وقال [• ٦٣]النور؛ ه اليم عذاب اويصييم 
[.٤٩ب؛عضدووبإه]الماتدة; يصييم ان أس يريد انئا 

أنهجبير؛ بن معيد عن حكيم، بن يعق عن ملمة، بن حماد حدثتا داولت أبو قال 
وكاوا،كدا كتابه ق يقول تعاق اهيه إن الكوفةت أهل من، رحل له فقال حدث؛حل.ث، 

ه،اس رسول كان ه، اهله رمول حديث ق تعرض أراك لا وقال؛ معيد، فغضب 
متالث،.الئة بكتاب أعلم 

تراهمفماذا بالقرآن؛ ه اس رسول ستة عارض من عك إنكارهم هدا كان فإذا 
المتتكالمين،وأفسه نين، المشلومتهلهم، المتكلمين باراء عارصها؛ لمن، نائلين( 

المعتدين؟وسياسات المتصوفين، وخيالات 

والكفر،الشرك، عمل؛ معهن، يقبل لا ثلاث نولت حنث سعد؛ بن، بلال ولعم 

بالرأيؤيقول ورسوله، اللم سنة يترك قال• الرأي؟ عمروما أنا يا قلت،• والرأي، 
]شعت:ه آتثمنموأ قم آس •ِ،بنا يالوأ آلديينح إن ؤ ةث1 قوله ؤ، العالية أبو وقال 

كتابهؤإل إليه الدعوة جرئوا أن والدعوة؛ والعمل، الدين، لرني1 أحلصوا قالت [ ٣٠
فلأن.وقول فلأن رأي إك لا فقعل قو، رسوله وسنة 

هفتثه نمبمييم ان امرؤِ، عن، هلقخدرمينمحاكون ؤ تعال؛ قوله ق سفيان وقال 
قلوتمعيا بملح ■؛ ٦٣]الود• 

(١٠  ٨٦/ y )٤ دمشق مدية تايخ ل عساكر وابن ٢( ٢ ٩ ه/ ) المحلية ق نعيم ابر أحرجه )١( 
اه.(إقهمدينحميدعنثنرس )آ(عزاه 
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الهلوافق زيد بن جابر عمر بن اهف عبد ولقي الكفر، هي إنما أحمدت الإمام وقال 
ماصية،سنة أو نامحتق بقرآن إلا تفت فلا البصرة، فقهاء من إنلئه الشعثاء أبا يا له1 فقال 
.٢١وأهالك٠تأهلكت ذلك؛ غير فعلت إن فإنك 

احدأما اللع. رسول عن بخبر وحدث نصر، بن لأحمد قلت، حزيمة! ابن وقال 
هوأصحيح وقل؛ به، أbحد ه! الّمح، لخبر تقل لا زنارا، ومعلي عق أترى يه؟ 
أ؛يتاأم ثئت، يه؛ قلت، اييف. رمول عن الخبر ًح فإذا ذا؟ 

عقيقول ه الاه رسول ّمعت، أنيا تحدث! كانت، إما ملمة: أم موق أفلح وقال 
إنمافديتلث، قالت،؛ رأمحي، كفي لماسطتهات فقالت، النامن٥ ررأيها تمتثهل: وهي المنبر 
حجرما،ق وقامت، رأسها، فكفت، الناس؟ س نا أول^>U،! التاساا أما ءيا يقول! 

الهلرقبكم افترقت، زمر، بكم مر إذ حوصي علن أنا بينا الناس أنها رابا يقول• معته ق
محئاألا فأقول: ؛عاJك ؛ل،لواقد إنم 0ناد: فينادى الهلريق، إلن هلم ألا فناديتكم: 
ثر'اا.

وأعرضواإليها، ذهبوا التي والمداهم، الهلرق هي بم؛ تقرمت، التي الطرق وهذه 
لركما القيامة، يوم عليها هو التي الطريق عك يجوزون فلا هو ومذهبه طريقه عن 

وأصحابه.هو عليها كان التي الهلريؤ، كوا ل ي
الرأي.الملائكة عك رد اممه فإن والرأي؛ إياكم عباس: ابن عن عكرمة: وقال 

إويلئ،آلكثتن،اتزلئا إدا ؤ ه: لبيه وقال ٣[، ٠ لاوقرْ: ه ثنلمون لا ما اعلم لف ؤ و؟الت 
بعضوقال رأست،، يما يقل: ولر ١[  ٠٥ه]الماء: ■CآأزذاغTس بالحيلثذكمتهنآلثامي 

رقم ٧٢/ الثعثاء)١ أبي ترحمة ق الحفاظ نذي• ق الدهي وذكرْ ( ٨٦الحلية)٣ ق أبونمم أحرجه )١( 
٦(.• )ص المة (وشاح ٣٣٦)ص اسث نواعد (واطر: ٦٧

قالشخ وأبو ( ٣٨٧/ ه )١ دمثق مدينة تاؤيخ ل عساكر ابن ذكره ذلك، من قريتا الشافعي عن ورد )٢( 



وغضبإبليس لعن وما النص، عل الرأي بتقديم إلا الجنة، من آدم أحرج ما العلماءت 
عكآرائها بقديم إلا الأمم؛ من أمة هلكت، ولا النص، عك الرأي بقديم إلا عليه، 

النصوص.عل آرائهم بقديم إلا شيعا؛ وكانوا قرئا الأمة تفرمتج ولا الوحي، 
رأسيفلقال الدين، عك الرأي اتمموا الاسإ أيها يا ه■' الخهإابs بن عمر تال( وقد 

والكتاب،جدل، أين يوم وذللث، الحق، ألوعن ما واه اجتهادا، ءبرأي رمول أمر أرد 
الرحمناه بم ءاكتيؤ اه رسول( فقال( مأكة، أهل وبين ه، اه رسول، يدي بين 

وأيتقؤ، اه رمول فرصي اللهم، بامملث، نكت—،I كما تكتب، بل ت فمال( الرحيم" 
•وتأ؛ن"ر أرض ررتراف اه.ت رسول، ئالا حتن عليه؛ 

هؤزموأوايِء أش ندى تهن يثدموأ 'ؤئناِماآلدينءانوألأ فوله j، هماس ابن وقال، 
والسنة.الكتاب، حلاف تقولوا لا قال(! [ ١ لالحجراات،ت 

القم تثهز شجر فيما يحكنوك حى يومنوث لا ووبلك ملأ ؤ تارالت،ت قوله 
[,٦٥]الناء! ه فتلهما دضستهسإموأ نما حرجا اوفسلإم ؤآ غدوأ 

الخلق؛إيمان عدم علخ قبله، يالنفي مؤكدا قسما المقدصة بنفسمه سبحانه أقسم 
الثؤعوأحكام والفرؤع، الأصول، من بينهم؛ شجر ما كل ؤ، رسوله يحكموا حتن 

وغيرها.الصفات، وسائر المعاد، وأحكام 
صيقوهو الجرح، عنهم ينتفي حتن التحكيم؛ هدا بمجرد الإيمان، لهم يشت، ولر 

وتقبلهاح، الأنفكل له وتنفح الانشراح، كل لحكمه صلءورهم وتنثرح الصلءر، 
القبول،.كل 

بالرصاحكمه مقابلة إليه؛ ينفاف، حش أيما؛ يدللث، الإيمان، لهم يشت، ولر 

ا(واحمY١٩)_ (iA^jjXoi-yor/sرقم٣٢٥)ا(ا-مجهالضاءاوقدّىقالممحارة)ا/
يعكأبو رواه (ت ١ ٧ ٩ / ١ ) الزوائد مجمع ق الهيثمي ونال ( ٥ ٥ ٨ رنم ٣^١٣ / ١ ) المحابة قاتل نق 

البزاررواه الساق هدا بغير المحح ل عمر حدبنا ( ١٤٦)ا*/احر موقّع ق وقال موثقون. ورحاله 
(.١ ٤ / ١ )٤ القاري وعمدة ٣( ٤ ٦ )ه/ الباري فح وانفئرت الصحح. رجال ورجاله 

_.T(YU(؛
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غيرهالرجل يحكم قد فهنا والاعتراصن، المعارصة وانتفاء المتارعة وعدم والتسليم، 
قدإذ والانقياد؛ والتسليم الرصا الحرج انتفاء من يلزم ولا حكمه، من حرج وءند0 

الرصاكل يرصن ولا قلبه ينقاد لا ولكن تحكيمه، ق عنه الحرج وينتفي يحكمه 
ولاوجودي، أمر والتسليم ماغ، فالحرج الحرج، انتفاء من احمي والتسليم بحكمه، 

القلبؤيقن الحرج، ينتفي قد إذ انتفائه؛ بمجرد حصوله الحرج انتفاء مجن يلزم 
فتأمله.له، والتسليم به الرصا ومن منه، فارعا: 

وعندالخالق: أكثر إيمان انتفاء عك أنم وتعاق؛ نارك الرب أن يعلم يذا وعند 
لا؟أم الإسلام يدعي من أكثر قل-، ق موجودة الثلاثة الأمور هدْ هل تعلم: الامتحان 

به:بعثوا بما القائمون وهم أممهم، ؤ، وحلفاؤهم الرسل ورثة الرابعة' الْلبقة 
مراتبأفضل وهذه ومنهاجهم، ؤلريفهم عل اه إق للخلق ودعوة وعملا، علنا، 
بالأنبياء،كتابه ق اهلع قرمم ولهدا الصدفية، مرتثة وهي والنبوة، الرسالة بعد الخلق 

آلنيثنمن عنيم آس أئعم آلدنن مع تأوليلق وآلوسول آس بميع ومن ؤ تعاق؛ فقال، 
درجةفجعل [، ٦٩]الت—اء: ه نفيما او)ثإك وحن ؤآلنيدآء وآلصدبمتن 

العلم،ق الراسخون وهم الربانيون، هم وهؤلاء: النبوة، درجة عك معطوفة الصدفية 
ديته،وحلة وخاصته وحزبه وأولياؤه حلفاؤه، فهم وأمته، الرسول، بين الوّائهل وهم 
حالفهم،من ولا حل.لهم من يضرهم لا الحق عك يزالون لا أمم لهم المضمون وهم 
ذللث،.عق وهم اليع أمر يآق حتن 

وآلصذضسآلتؤس عليم آس أو»لم آليين نع عاولت؟اث وآونول بجرآس من وؤ 
باسوش آلإ همنل آلمصذ ذ'للك_ وً؛; نفيما اذليلق وحنن ثيجتزج ؤآلثمأوأ، 

ه.T■ علنا 

)ا(اْ'؛>,سالهمض.





الممسرش المنحر الصوء 

ذوءتبآش ءامغوأ _ jjlj-مميمِ الهزولهز يصنف حسي فرصا واقرصوأآس 
كمروأوآلذئت> ويورهم أجرهم لهز تيم عغذ زآلمثدا، آلعبمديموذ هم اولمك 

آ.١ ٩ ، ١ ٨ ]الحدي! تياوتمكامث1بآلجحسريم ؤدكاJبوأ 
ومعيدم.شقيهم، انماد: أنام الأية هن0 فاستو-مت، ذلك؛ نل المنافقين وذكر 

والولاية،والشهادة والصيفية، الرسالة، الأربعة: الراب، فيها ذكر أنه والمقمود 
٤٢١أئمة هم فالصديقون الصديقية، ؤياليها والرسالة، النبوة الراسب،: هده فأعلا 

وسالبالصديقية الع١لم قلم جرى فان النبوة، بعد الدرجايتح أعلا ودرجتهم الرسل، 
دمسال ؤإن الصديقية، رتبة ق يلحقه لآ الذي الشهيد دم من أفصل كان ؛ ١٢٠مداده 

فافضالهما؛عنها، قصر الذي المالر مداد من أفضل كان عليها؛ ونهلر يالصديقية الشهيد 
أعلم.واس المرتبة، ق استويا الصديقية؛ ق استويا فان صديقهما 

فهيوقياما. وتصديما؛ عالما، الرسول: به جاء بما الإيمان كمال هى والصديقية 

كانله؛ تمجديما وأكمل الرسول، به جاء بما أعلم كان من فكل العلم، نفس إق راجعة 
ونمرما،التصديق، وفروعها، العلم، أصولها؛ شجرة: فالصديقية صديقيه، أتم 

أفضل؟وأيهما والشهيد، الخلم مسألة ق جامعة كلمات< فهذْ العمل. 
للنثي،تابعا الصديق ولكون ، ذكره فلما الصديقين عل النبيين تقديم وأما 

تقديموتأمل محص، ناع فهو للبي تصديقه بكمال الصديق؛ امم استحق فإنما 
الصالحين؛عل الشهداء وتقديم عليهم، الصديقين لفضل الشهداء، عل الصديقين 

اه.عليهم. لفضلهم 

نبيفقال حير، عليها فأش بجنازة مر قالت ماللث، بن أنس عن المبم(ت وق 

جسا٠بداغ ٧ ٠ ( ١ ) 
)ج(.ام . اليانع من الراح السطر  ٦٣صفحة يقدم كما والشرف، الفضل من رآآ،أى 

الأرواح.)م،هحادى 



هإإققوج|-
وجبترروحت فقاوت ثر عليها فاش بجنازة ومر رجت®، وجبت راوحت ه؛ اه 

اروجيتت فقلت حير عليها فاثتن بجنازة مر وأمي، أبي فداك عمرت فقال وجيتا،، 
فقالوحت« وجبت *وجبتر ت فقلت ثر عليها فاثتن بجنازة ومر وجبت®، وجمتا 

لهوجب««تا شرا؛ عليه أثستم ومن الجنة، له وجمت، حيرا، عليه أثنسم ارمز قو• اممع رسول 
الأرض®ز اه شهداء وأنتم النار، 

يا، كيففالوات النار® أهل من الجنة أهل تعلموا أن اايوشالث، الأحرت الحدين، وق 
السيءهروياكاء الحسن، ارiاكاء فال! اممم؟ رسول 

آسيْإع ومن ؤ قوله! ق ء اهن( ذكرهم ، أصنافأربعة الجنة؛ فاهل وبالجملة; 
ثلجئزجسآاننسوآلصدضإوأللول عليم داولنألث،خهمينأمحإآس 

وكرمه.يمنه مهم يجعلنا أن اه فنال [ ٦٩لالساء: ه ؤح-ناويئ،بجما 
فهيلا؟ أم وتتذاكر وتتزاور تتلاقن هل الموتن أرواح أن وهي اكانية: المسألة ، ١
القدر.كبيرة شريفة الة مأيما 

منعمة.وأرواح معيبة؛ أرواح قسمان; الأرواح أن وجوا-ها; 
والتلاقي.التزاور عن العدامثج من فيه هى بما شغل ل فالمعدبة 

قمنها كان ما وتتذاكر وتتزاور تتلاهن المحبوسة؛ غير المرسلة المعمة والأرواح 
عملهّا.مثل هوعق الذي رفيقها هع روح كل فتكون الدنيا؛ أهل من يكون وما الدنيا، 

الورى(وثرح ٢٢٩/٣)\و\وي نح وانظر: ( ٩٤٩)رنم ومّلم ( ١٣٦٧)رنم البخاري أخرجه )١( 

٢(•  ٥٩)رنم .رارد!_ j والهبمي ( ٧٣٨٤رنم  ٣٩٢)^\/صحيحه ق حبان ابن أخرجه )٢( 
لوالديلمي ١( ٥ ٤ • رقم ٥ • ٦ )Y/ ماوْ j والرراف ( ٣٨٢رقم  Y١٧٨/ )• الكبير ل والطبران 
رنم؟ A/V)انماة قانعفيسم (داين ٨٩٦٨رنم ٥٢٤)ه/ الفردوس 

.نقة)ه/'-ارقمم-هأ(.
الروح.



النشرعلنالممسرانحن■* ا؟===م 
=اإقتا=====د=======^=^

وسؤ تعاق• اهلع قال الأعق الرفيق ي وملم، وآله عليه اهع صك محمد، نبينا وروح 
وآلمذآءوآلصذض منآمحقن عائم آثن أمم آلذثن مع ءاوون؟ك وآلوسول آس يميع 

البرزخ،دار وق الدنيا، ق ثابتة! المعية وهده ه إ:لإ( نؤيقا ^Ji^، وحسن وآلتبو؛>ةر؛ج 
الثلاثة.الدور هذه ق أحج، من هع والمرء الجزاء، دار وق 

أصحاب،قال قال: روق معن الضحن، أبي عن مصور، عن حرير، وروى 
رنمتحمت،؛ فاذا الدنيا، ق نفارنلث، أن لنا ينبض ما ومنم، وآله عاليه اس صك محمد 
آسانعم آلذنن مع داول1؟لث، وآلثسول آس يْإع ومن ؤ تعال! اممه فأنزل نرك فلم فوقنا؛ 
،•\ وحسن؛}^^١ قآثلمحلن وآلئأذأء سآشيتنوآيض عيم 

وآلهعليه اه صك الشي. إل سكي وهو الأنصار من رحل حاء الشعبي: وقال 
لأنت،هو؛ إلا إله لا الذي وايعٌ اهلٌ نبي يا فمال: فلأن؟اا يا يثكيالث، ءما فقال: — وملم 
وأنانفي، من لتيَ أحب، لأنت، هو؛ إلا إله لا الذي واهف ومال، أهل من إل أح_إ 

لنأق فعرفتح وموق موتلث، فذكرُت، أراك حن كن.ا؛ فيأحذق وأهل، أنا أذكرك 
قكنتؤ الجنة دحلت، إن أق وعرفتخ النيين، ق ترغ وأنلت، الونيا، ق إلا أحامعالث، 

وننيهؤعآسؤآوّووؤ تعال: اه فأرل شيئا وؤ المي يرد فلم منزللثه، من أدنن منزل 
إلا وآحبجئ وآلتيذل سآلنؤ؛؛نوآلعبمدخن عليم ت\ذويذ«عآلذينأمحإآس 

٧[.• - ٦٩لاس: ه عليما بائي وكش ؤ قوله: 
٠٠٠

(.فيبي)ه/^ا(واينأبيحا-مفيبي)م/؟بمبمرقإ^00)؛(ب 
^م؛ارنمم؛ا(داسراففيسررنمأْ(ومح

الجةصفة ق والضياء ( ٢٤•الءاوة)إ/ j نمم وأبو ( ١٣٨٠رقم  ١٣١)آ/ لتعب اق 
حس.حديث وم بالرياض■ بلنب دار منشورات من وهر بتحقيقي ٢، ٠ ررتم 



^صوئامأأومةهانمتيا
و»زكتأتذئتا ؤدا)وأ حقنة ائد او أش قريقميم'قثونآلئاسكحئثة إدا آJقتارا 

ولاظيإآوآلآمْ ش ^تآزدآضزم عتئاآآهثاو 
تحبهممثيدميإن بروج ف، 3لوفخ ثكوثوأ أيتم! ;ح متيلأ سللنو0 

ؤأغإألعغدذج س هنذِْ، يموب نيه تحأهلم وإِن عدآؤ ص درأمنيم-، خنيه 
ه.حيكا ئفمهون ئكادوي، آلموُي-لأ نتولأ؛ ينال ندم عص 

مثيلأ دطلنو0 ولا حيرإسص هليزآؤآ'لآخرْ متغ ض ؤ _1^(؛ ،نوله 
فعلعق والحض ^؛، ١١ق والترغيب الدنيا، ق التنهيد ت بين خمعت، [. ٧٧]الما،; 
عقحثهم I ينقمن ب، ميلا ولا ؤ ت نوله إذ الشر؛ فعل عن والزجر الخير 
الشر.كب عن وزجرهم الخير، كب 

لرمن فدم [. ٧٨]الناء: ه حديثا يفمهون ئكادؤن آلمورلأ منولأ؛ قمال ۶ ت قوله 
زانيقدر وهذا كلامه، من المتكلم مراد وهوفهم الفهم، من أحص والفقه كلامه، ينمه 
تتفاوتهدا؛ ق الناس مراتب تفاوت وبحب اللغة، ق اللففل. وصع فهم مجرد عق 

والعلم.الفقه ي مراسهم 
عليهمإنكاره وعدم بإقراره ؤإباحته تعاق الرب إذن عق يستدلون الصحابة كان وقد 

أسمائهمو-م، س عرف بما بل لفظ، بغير المراد عك استدلال وهذا الوحي، من زل 
يثيته.حنن بامحلل عك يقر لا وأنه وصفاته، 

الربحكمة من؛ عرفتته بما خديجة، المؤمنين أم الكبرى الصديقة استدلال وكيلك 
ؤيحملالرحم، يصل فانه محمداه، لايخزي أنه ورحمته؛ وصفاته، أسمائه، وكمال تعال، 
العزيزفإن الخابة؛ •يذه كان س وأن الحق، نوائب عك ؤيعين الضيف،، ؤيقري الكل، 

)ا(حوالاغحم؛.
ج؛.اعلأم  ٢١٩)٢( 



الشيطان.عليه يسلط ولا يخزيه، لا العالمين؛ ؤإله الحاكمين هوأحكم الذي الرحيم 
قوسوما صحتها عل، استدلال بل والرسالة، الموة نبوت قبل منها استدلال وهدا 

وصفاته،أسمائه من يفعله وما تعاق الرب بمراد منها معرفة فهدا شأنه، هدا من حق 
الحنين.أجر يضح لا وأنه باحانه، المحن ومجازاته ؤإحانه، ورحمتثه، وحكمته، 

حوليدندنون كانوا ؤإنما له، وأنح نبيها لراد الأمة أفهم الصحابة؛ كانت وقد 
إقعنه يعدل، ثم قق، اه رسول مراد له يظهر منهم أحو يكن ولر ومقصوده، مراده معرفة 

البتة.غيره 

والحوالةعلته، عموم من وتارة لففله، عموم من تارة يعرف! التكلم؛ بمراد والعالم 
والفهمالعال لأرباب أوضح الثاق؛ وعك الألفافل، الأرباب أوضح الأول عك 

والتدبر.

لأربابفعرض المتكلم، مراد بمعرفة يخل ما القرشي من لكل يعرض ومد 
تارة،ما أؤيد ما فوقا وتحميلها ناره، وهضمها عمومها، عن حا التقصير الألفافل 

هيآفات أرع فهذه الألفافل، لأرباب يعرض ما نفلير فيها؛ العاى لأرباب ويحرض 
الفريقين.منشأغالهل 

ءط

منامبمانلئ، ومآ قمنآش حسنة من انلثا اصسمآ ؤ افه.اسحانهت قال القدري! قال 
ميء،العبد من وليس اض، فعل الكل أن الحثري وعند [ ٧٩تالنّاءت ممننمسلته سيؤ 

إثبات.لا فهوإنكار نفسك؟ أفمن تقديره مقدر استفهام الكلام ق الخ؛ري! قال 
تفعلها؟حتن أنت من أي؛ نفسلث،، ورغ اليم بفتح نفك؟ ممن بعضهم وقرأها 

حسئهتحتهم قإِن ؤ مبلهات التي الأية j( قوله ناقض ؤإلأ الأية، تاؤيل من ولابد مال؛ 
عندمن قؤأكل عشدك من هندوث يقولوآ جة تصبهم قإن آش عشي من هندوث يقولوأ 

العبد.عند من لا عنده من حميعا والسيئات الحسنات أن فاحبر [ ٧٨لالساء: ه آس 

ثناءالعلل.)؛(آه؛ 



الحنانأن غلطكما ومنثأ الخطأ، أمح الأية غهم ق حميعا أحهلآتما ت ني القال 
الاحتٍاري،العبد فعل هي الخي والمعاصي حا; المراد الأية ق والسيئات 

والمصاب.النعم ما المراد ؤإنما الأية؛ ل محض وهم وهدا 
تارة.وهدا تارة هذا يه يراد اهلعآ كتاب ق واليتان الحنان ولفثل 

عمران! tjT]ه بها يمرحوأ سيقة نحبمبكم ؤإن تسوهم حمثة ممسسكم إن ؤ تعال! فقوله 
امنيااخدئا قد يقولوأ مصينة ثصتك ؤإن قوهم حنثه ئصتلث، إن وقوله1ؤ [، ١٢■

[،١٦٨ه لقيان وأ بالحنممت ؤتلوننهم ؤ وقوله! •>،[، ]التوبة: ه فتلئ من 
ونوله![، ٤٨فإنآلإسزكموره]الشورى: قدننأيا.ض ينا نيئة ئصيم قإن ؤ ونولهت 

همعهُ وس بموى يهلموأ نيه ُحبميلم ؤإن هأذهِء لتا قالوا جا؛وهزألخنثه إذا قؤ 
فمننبجؤ من اصانلئؤ ومآ أممي قمن حنئة من ١^١تلث، ما ؤ وقوله! [، ١٣١]الأعراف: 
٠والممائّث، العم كله هدا ق المراد ٩^١[ ]النساء: ذنسلث،؟ا< 
مثلهاهإلا إلثيئةقلا"•محزئ ومنخا، عقرامقالها إئنثةقله»• منجا، ؤ قوله! وأما 
نأوليلئؤؤ وقوله! [، ١١٤]عود: ألخنشت إن ؤ وقوله! [، ١٦•]الأنعام: 
حاالمأمور الأعمال كله؛ هدا ق فالمراد ٠^١[ ]المرتان: ه حشت سيئاتهم أثد أندن 

ثت،*كوما أصبت ما يقل* ولم أصابك، ما قال! إنما وهومحبحانه عنها، والمنهي 
مؤنحيعمل فمن ؤ كقوله! وعملت وكست، أصت؛ ما فيه! يقال العيد يفعله فما 

]النساء:ب بهِء محن ■"سوءا ينمل من ؤ وكقوله! [، ٩٤]الأساء: ه مؤمن وهو آلمبمثلحيت 
اسرسول يا اكاست،! المذنب ونول [ ١١٢]اكاء: ه اوإثما حْلنثه يكسب ومن ؤ [، ١  ٢٣

ستة.وأصايتلث، ب، ذنأصابلث، هذا! ق يقال ولا اش، كتاب عل فأقم ذنبا أصبت، 

فالغمةوالمصسة، الغمة منا: والستة فالحنة ج-أ: ص٦٦٢ المعاد زاد نملا'عن عمران أل ق تقدم !١( 
عدله،والخال نمله، فالأول وعمللخ،، نمك قيل ْن نشأيت، إنما والمصيية عبك,! -ها من اش من 

•)ج( ا.م، قضاؤه. فيه عدل حكمه، فيه مانحي فضله، عليه جار وعدله، ربه فضل بين يتقاف والعيد 



الممسيرض اشئ الصوء وج:ت

ِ-ء يماممبمهبة من ومآ1ءندهكم ؤ كقوله! آصابك فيه! يقال اختإرْ بغير يه يفعل وما 
مناخدنآامزئا قد يقولوأ ئمبمتكممبميتة ؤإن ؤ وقوله! •٣[ كنتتايدي؛ؤنه 

[١٦٥ممران: زآل ه مثيا اصبم قد مصسة اؤو»آاضأوقآيم ؤ ونوله! *٥[ لالتوأة; ه ق1رإ 
لهم،فعلا ليس مما أصا-رم وما وكبهم، بفعلهم أصابوا ما بين! الأية ق اهف نجمع 
۶أْآوملهت ت ونوله 

ءامبمنتكمؤ ونوله؛ امء ل١لرءد؛ 4 قاوعة صتعوأ بنا تصيثيم كمروأ الدس يزال، ولا 
[.١٠٦]الماتدة! ب ألنون مصيبة 

العبديصيب الذي القسم هذا من هو [ ٧٩اء: ]التب حنئة من اصاتك مآ ؤ فقوله! 
الأية.هده تفسير ق ااسالف من إ'!ءاع وهذا باختتاره، لا 

قهذا ميتة؛ تصبهم ؤإن الراء، ق هذا حنة؛ تصبكم ؤإن العالية! أبو قال 
الضراء.

فتلدحالهم؛ ؤبمحن وأنعامهم مواشيهم نتج الخصب، الحنة! المدى! قال 
أموالهمق الضر فال! ه نية نصبهم ؤإن ؤ اصة، عند من هذا قالوا! الغلمان، نساؤهم 
ماأصابنا محمدا واتثاعتا ديننا بتركنا قالوا! عنده، من هذه وقالوا! بمحمد، تشاءموا 
الحنة[، ٧٨]الناء: ٢ أش عد مز يوكلة ؤ عليهم! ردا سبحانه اهف فأنزل أصابتا، 

والي؛؛ةرم.

ّسك سامنالئئك نفسك فين نيؤ من صبمانلث I وما تكسجممثةينه 

4•ضدا باش وص رسولا 

)ا(اظر:شيراينممر)ا/حأه(.
)ج(.— ٠١أرائه، لمن صفحات مدة ق وحيري وقدري، صتي، بض: وهومناقيره مطول، بحنا )٢(هدا 



——وتع
فمنالخير أساب وأما أهوائها، اتباع وغاياتبما النفس من العذاب أسباب إن 

مآاصانلث،منؤ تعاق!  ٥٧٥١تال وله، يه نهي ببما والمقصود الغاية وهو وفاطرها، رما 
مصدرهافالحنات [، ٧٩اءت ج1ؤينذسلئ،ي]النيذهؤ حنلإ 

وماؤ تعاق؛ اهف تال غايتها، وهي النفس من واليتان إليه، منتهية وغايتها اممع من 
[. ٠٣]الحل: ه سنأس سة من 

كانت،ؤإن الصالحة والأعمال ومنته، اس فضل مجرد إلا سبكإ للحنات، فليس 
أسواه؟ له وثاءها عاليها وأعانه لها وفقه فمن والخيرايتؤ، النعم أمباب 

وسببهاته، نففمن العبد أسلفها الني الميثان وأما الله، من وأسباحا فالنعم 
ه،نفمن ب، ثوالمثب، كالكان الجزاء سيئالت، عليها ترتبتا فإذا وظلمه، جهله، 
فالشرنفه، من التي العبد ذنوب إلا __،؛ والآحرْ الدنيا ق اليء للجزاء فليس 

الذيهو اقئه فإن مدحل، فيه للعبد ليس أكثره فإن ربه، من كله والخير ه، نفمن كله 
به.عليه أنعم 

قالولهذا ،. ذنبها١ل إلا يخافى ولا ربه، إلا عبد يرجوف رءلأ اللف،ت بعض تال ولهذا 
[.٧٩ستمئةسنوذسلث،هلاّ،; من مآاصانلئ، ؤ تع١لت 

يتوهملتلا العموم، صورة ق يخرجه ولر الأدنئ، عق تنبيها ؛الخهلاب فخص 
العام،ذكر من وتمده العموم ق أبغ الخاص؛ ذكر فكان مخصوص، عام أنه مترهم 
القران.ق ءجي>ء_ا أسلوب فإنه فتأمله 

وهويزال، ولا يزل لر الذي القيوم، الحي هو كلها، الحنايت، سب، أن والمقصود 
متقطعوغايتها؛ قببها اليثاتؤ وأما سببها، بدوام فتدوم فعلها من المقصودة الغاية 

.ج\ الصواعق مختصر  ٣٦٦)١( 
دمثزمديتة تاؤخ ي اكر عوابن هتي،، ْلالب أبي بن عل عن ( ١٩ردنم الإيمان ؤ، العدق أحرجه ، ٢١

(.١٢٣ والحكم)ا/ العلوم وجامع ( ٣٢٦ا/ الصفوة) صفة وانفلر: ٥( ١ • ؛/ )٢ 



اشٍزشاششء 

دوامها.يجب فلا هالك 

باصمحلألتضمحل الأساب فإن الوجوم، العلف من فإنه الوجه هل.ا فتامل 
جزاء0فإن اس، وجه به أريد ما إلا باطلا؛ عمل كل كان ولهذا ببعللأنيا، وتبطل غاياما 
بفنائه،يفتن فإنه ؤيفنن؛ يضمحل ما به وأؤيد وجهه يه يرد لر وما بدوامه، يدوم وثوابه 

•[ ٢٣ت الفرقان ل ب ه؛آء'مسورا فجعلمنه عملؤ من عملوأ ما وقونتآإنإ ؤ تعاق! اهلأتي قال 
كانفما يكون؛ لا به يكون لا ما أن فكما لغير0، كانت، التي الأعمال هى وهده 

منيشهد أن العالم، هدا تخريج، ق تعاق اس حكم لبعض كان ولهدا يدوم، لا لغيرْ 
معبوده.حال العابد ؤيثهد والألوهية، للعبادة يصالح لا أنه غيره شيئا عبد 

تبطلوالألأم؛ الشرور وأن وغايتها، سببها بدوام تدوم النعم؛ أن والمقصود 
سببها...وتضمحل؛اضمحلال 

أمح--؛وءو

ْفجيرانحةآ4•فيهآحتلئا عترآشلوجدوأ سءتد ولوك0' ئتدثروزآلمرءان 'وأيلا 
؛عفا،بعضهاوناقض الأقية، تعارضت، لما حجة؛ القياس كان ولو ،قالوات 

فيبديالمياس، هو قوله أن يزعم القياس؛ أربابج من المتنازعين من واحد كل فترى 
تتهافت،.ولا تتعارض، لا وبيناته اس وحجج هوالقياس، أنه ويزعم قياناذحر منازعه 

حدرالذي الاحتلافج وقؤع إق لأفضن الدين؛ ق بالقياس القول جاز فالو قالوات 
ظهرإذا فإنه القياس، جهة من نشا إنما الأمة بين الاحتلأف، عامة بل ورسوله، منه اممق 

وهذاولابد احتلف، الأحر؛ حكم نقيض مقتضاه قياس المجتهدين من واحد لكل 
أوجهثلاثة من اس، غير عند من أنه عق يدل 

هئ—ثثؤا احتلتما فيه لوجدوأ عند من ولوكان ؤ تعال• قوله صرج أحدها! 
[.٨٢]الماء: 

)؛(خهآأءلأم-بم؛.



محق1ج_ر=^ا_
بينيميز الدي العالم لعدم وهذا و-خفاوه، الحق، اشتاه ت سبه الاختلاف، أن الئاق! 

ادضُالاطل■
فقال(!والتتانع، التفرؤ( عن ومن كتابه، ؤ، ، الأ-ختلأفذم سبحانه اس( أن الثالث! 

إبرممبب-ء وصيغا وما إليك أوحينا وآلذى ؤ، .بل ؤص< ما *oي لكم ثمغ ٠ ؤ 
ولاؤ وناوت ء•  ١٣لالثورمح،ت 4 فيه ثثهمئوأ ولا آلدئن أقينوأ أن وعيمى، وعوّهم( 

آلذننإن ؤ وقالت [، ١ ■ ْ ممران: ^j، آتشلم،ه ءهم جا ما نعد من وأحتلموأ ثمرئوأ ذلن لك 
أسواْليعوا ؤ وقال،! [، ١٥٩]الأنعام: ه ع لأي ؤر ميم ثنن، شيعا وقانوأ لئيم يرقوأ 

امزهريتصلنوأ ؤ وهال،! [. ٤٦لالأنمالا: ه ر-محثتؤن هنا  jujيثمظوأ ثئئرعوا ولا ورّولذر 
كلأتم، الكتب،، والزبر! [ ٥٣\اد}»خ0.' ه اج، فرحون لئيم يما حرب ؛Jc زبرا بيثبمم 

هوكما الاحرين كشتؤ دون إليها؛ ودعوا بما، وعملوا حا، أ"خن-وا كتبا! صنفوا فرقة 
عباس!ابن قال، ١[، • ٦ ]آلعمران: ه وجوه محص،وجوهوينوي ٠^^ ومالت سواء• الواقع 
والاختلاف،الفرقة أهل وجوه وتود والائتلاف، السنة أهل وجوه تبيض 

اتتالفت، ١٠القرآن ارائرأوا وقال،! ٢ ةلوبكما،ر فتختلف، نحتلفوا ررلأ .! الّهم، وقال 
رّولعله شي،ء أّال والاحتلأف التنانع وكان فقوموا® اختلفتم ^ذا قلوبكم، عليه 

وجهه؛ق يفلهر المحوص فهم ق يسيرا اختلاقا الصحابة س رأى إذا وكان قو، اه،، 

قوالخطس، الأبانة ل مر وأبي حاتم ر ابن إل، ومراه ( ١٢٩ )أ/ المنثور الدر ق المتوطي ذكره )١( 
(.١٣٩ / ممر)١ شترابن وانظر: المة، j واللألكاتي تاريخ 

jب وابن ٢( ١ ١ ٥ رقم  ٧٦٦والحاكم)ا/ ٢(  ١٦١رقم  ٥٣٤محيحه)ه/ ق حنان ابن أخرجه )٢( 
وابن( ٤٦٦ داود)رنم وابو ( ١٨٨ رنم  ٢٨٦/ ا الكٍرى) ق والماثي ١( ٥  ٥٦رنم  ٢٦صححه)م/ 

١(• ٢ ٦ ١ رقم ١ ٤ ٥ ١/ )• الكر وق ( ٧٣٩رقم  ٤٢٢ )ا/ الأوط j والطراق ( ٩٧٦ماجه)رنم 
.٢( ٦ ٩ / أ القدير) فيض وانفلر: ( ٢٦٥الصالحين)ص رياض ل التووتم، وحسنه ( ٢٨٥واحل.)؛/

وشرح١( ٠ ١ )و/ الارتم، فح وانغلر: ( ٢٦٦٧ررقم لم وم( ٥٠٦١، ٥٠٦٠)رقم الخاري أحرجه )٣( 
(.٢١٨/١٦اJووي)



التمسيرعلن المنير الصوء ،ً=ع.ّ 

؟.أمرئم،، ااأ«ياوا )(.' jAJJحب فيه يفنء كأنما حتن 
هؤد.عمر من الاختلاف عاليه أشد بعده أحد يكن ولر 

أحلكممن واحد حكم ق المستقر الاختلاف عن خلافته  ٠٥١ضان الصديق، وأما 
وأقرحدا، الخاتل من قلل ق سنا نازعا الصحابة فثانع عمر؛ خلافة وأما الدين، 

قاختلفوا عثمان؛ خلافة كانت فلما ؤلعن، ولا ذم غير من اجتهاده عل بعصا بعضهم 
أمرق عثمان عئ لأم كما واللوم، الكلام بحفي فيها الاختلاف صحب يسيرة ائل م

والرلايات،الأموالط همة ائل ميحفى ق وعاتثة يامر بن عمار ولامه وغيرها، المتعة 
بالسيف.الاختلاف صار الجنة؛ ق وجهه اهلع كرم عل إق الخلافة أفضت، فلما 

تختلفوا،لا هون،ت عمر قال رسوله، به اهلع يعث، لما مناف الاختلاق أن والممصود! 
اختلائا.أمد يعدكم من كان اختلفتم؛ إن فإنكم 

أنومعلوم العلم، أهل أمم وأمحر كتابه ق الأّتناءل أهل تعاق اقئه ملح وند 
منهايصح ما فيعسر بعض، إق بعضها بة ونوالعلل المحال هوامتثياط إنما الأّتتباءل؛ 

الاستنباط.من الناس يعقله الذي هذا يصح، لا ما ؤيلغن وظئره، ومنبهه مثله بصحة 
فهممجرد عك زائد قدر ذللث، أن ومعلوم كالامتخراج، الاستنباط الجوهري! قال 
بالأستنباط،تنال لا الألفاظ موضوعاته إذ الاستنباط، طريقة ليس ذلك، فإن اللفظ، 

سذم سبحانه واليه التكلم؛ ومقاصد والنظائر والأسثاه والعاق العلل به تنال ؤإنما 
ومعناه،حقيقته العلم أول من استنبهل س وحمد وأفشاه، فأذاعه مجردا تا ظ١Aسمع 

متنبعله،غير عك يخفن أن شأنه س الالي الأمر استخراج الاستنباط؛ أن يوضحه 

٣٧)أ/ اعم وق ٠( ١ ٠ رنم  ١٦٥)١/ الأوط انمجم ق والطراز ( ٨٥)رنم  U-0ابن احرجه )١( 
الزوادومجمع j الهبمي وقال ؛( UA/Y)وأحد ( ٣١٢١رنم ^ r^/o)مق وأبو ( ٥٤٤٢رنم 
الزجاحآمصاح ي المناوئ وقال أنات. ثقات ورحاله الأوسط ق الهلبراق رواه (؛ ١٥٦)ا/

مات.رجاله صحيح إستاد هدا (ت ١ ٤ / ١ ز 
اعلأمج-٢٢٥.١)٢(



والعين.الثر أرمحن من الماء استنباط ومنه 
دونبشيء اس. رسول حصكم هل سئل' وقد ه طالب أبي بن عل قول هذا ومن 
سإلأياصامحسافيىابما/فقال:لأ، الأس؟ 

حموصه؛أو وعمومه اللفغل موضع معرفة عق زائد قدر الفهم؛ هدا أن ومعلوم 
المعننلوازم فهم هذا ؤإنما العرب، لغة يعرف من ساتر بين مشترك قدر هدا فإن 

غيرفيها يدخل لا بحث كلامه؛ حدود ومعرفة كلامه المتكلم ومراد وذفلائره، 
المراد.من شيء منها يخرج ولا المراد، 

 fكنلتر حسه ثمنه نقمع ن ثsكمنآلثُ يتكن نيقه قسه نقمع ومن ميا تجيب ي
ي.إ:اأج:ا مقيتا سء عاؤإ وةانآس منها 

فمنهنشمع ومن ي؛ لهيب تكنلهُ حنثه تنس يقمع من ف ت تعاق اسا قال 
فقدأوفعاله، بقوله أمر: عك غيره أعان من وكل [ ٨٥# نيهيكنلهُكمزآها 

الحاجة؛صاحب يشفع الشاغ فإن أصلها، هدا له للمثضع والشفاعة له، شفيعا صار 
كلالأية؛ هده حكم ل فيحل -؛ا، الاستقلال عن لعجزه قضائها ق شفعا له فيصير 

عمل•أو بقول أوشر، حير عنا متعاونين 
لإدمِؤآلعدؤن٠ثعاوئوأعل ولا ؤوثعاوثوأعلآلروآلمموئ تعاق: فوله ونظيرها 

تزجروارااشفعوا يقول: حاجة حتالب جاءه إذا كان أته ه عنه الصحيح وق ٢[. لالماندةت 
...ا، أحب، ما رموله ان نعلن اس ليقضي 

٢(.• ٤ )١/ ؛، jUlنح وانظر: ٣( •  ٤٧الخاري)رقم )١(أ-محرجه 
رآ(آ-؛روضة.

(.٢٦٢٧لم)رنم وم١(  ٤٣٢الخاري)رقم أخرجه )٣( 



الممسرالمسر•ض الصوء 

سأءنلاثهدوأ أن أريدو0 كسجوأ بما ز1سأوكنيم قثى ثمحقأضقإن ث ٠ ؤ 
|وس؛(ه.سيلا ر له خد قنن ائته يصبل ومن ائتم 

الشيءركت يقال ت عبيدة أبو وقال الكفر، إق ردهم أركسهم الفراءت ،قال 
آحره،عل أوله رد أو رأسه، عك الشيء قلب والركس رددته، إذا لخازت وأركته 

ئلأب:الارتداد، والارتكاس 
والزورارالإذائ، وقالوا همحبماة كانوا هم إننار ال■حميم ق وا أركن

سميرالمعني، ولهذا النجاسة، حال إل رد لأنه الركس؛ لالرو١ث،: يقال هذا ومن، 
واحد.بمعنخ، والكم،والمركوسوالنكوّر، والركسم، رجيعا، 
مناتكفار حكم إل ردهم أنه والعض،أ وردهم، نكسهم أركسهم الزجاج: قال 

والصغار.الذل 

كسبهميسبب كان إركاسه وأن وعدله، فيهم وقضائه حكمه عن سبحانه وأخير 
توحيدهفهذا [ ١٤]الطفمن:ناكئوأيكسثونه عقيلومتم ران بل ۶ قال: كما وأعمالهم، 

والعدل؛الصفات(، إنكار الوحيد؛ أن من المعطالة القدرية تقوله ما لا عدله، وها،ا 
بالقدر.الكذب( 

تعال:قال كما النافق،، قلب إل ~ المكبوب وهو ~ النكوّم، وأثار؛اكاو_ا 

نكسهمأي• ؛! ٨٨اءت ]النه كسوأ بما اركنيم ؤآس فئتهي، أثغفقين 1، لآؤث فما ٠ ؤ 
القلوبثر وهذا الثاؤللة، وأعمالهم كسبهم بب( بفيه، كانوا الذي الثاْلل ق وردهم 

فاذةناأهله، ويعادى باطلأ والحق، أصحابه، ويوال حما الباطل، يعتقد فإنه وأخبئها، 
المستعان.

ثناء. ١٠١)١( 

الصلتا.أيبر بن أمة إل، وعزاه ١(  ٩٢تفسره)ه/ ؤ، الطبري، ذكره )٢( 
٠ج؛ إغانة  ١٣)٣( 



ؤةiالينةبماأ

فيهيزهر ولر الإيمان فيه يتمكن لر الذي القلب إق مادتان، له الذي يالقلب وأثار 
منهمادة فيه بل رسوله، يه اه بعث الذي المحمى للحق يتجرد لر حيث مراحه؛ 

أقرب،للإيمان؛ يكون وتارة للإيمان، منه أقرب للكفر؛ يكون فتارة حلاقه، من ومادة 
يرجع.ؤإليه للغالب، والحكم للكفر، منه 

واعدولعنهُ عته ؤعضن،أس ب حثلثا جهنمِ هجزآؤُْ متعبدا مؤمنا يقتل من وؤ 
هز؛ عظيما عدابا لهد 

لا؟أم نويته تقبل لا ذنب الذنوب من هل الناست احتلف، 
وتقبل.منه التوبة يمكن ذنب فكل ذب• كل عك تاق التوبة الجمهور• فقال 
قدأليس فقالوا: أصحابه، ذللت، ق عباس ابن نافلر وقد أحمد، عن الروايتض ؤإحدى 

أنإل ه بالحق إقُ آس حرم آلق آلئمس يقظون ولا ؤ الفرقان؛ سورة ق تعال انته قال 
حئنتسيئامم آس سئل هاولن؟لئ، صنلقا عملا وعمل ؤءامنح ثاب من إلا ؤ ت قال 

وذلكالجاهلية. ق الأية هذه كانتح فقال: [، U'-AA: ه رحيما عفورا وكازآس 
الذيإن فقالوا: M اه رسول فاتوا وزنوا. قتلوا قد كانوا اكرك أهل من لأنا أن 

آسمع يد'عورئ لا والذين م فنزل: كفارة عملناه لما أن تخبرنا لو لحسن؛ إليه تدعو 
قولهوهي النساء، مورة ل الص وأما أولثك،، ق فهذه [.. ٦٨ثان: ٠٢٥]؛)الأية ءاحزى إلها 

ؤلعثهُعته وعص،آس فينا حنبلا حهئ»و دجزاؤُْ متعبدا مؤمنا محفئت ومن ؤ تعال• 
قتل؛ثم وثرانعه الإسلام عرف إذا فالرجل [ ٩٣اء؛ ]الن٠ عظيما عدابا وهُ واعد 

فجزاؤْجهنم•
إلهاأس مع يد>ءورك لا وآلذنن ؤ الفرقان: ق التي نزلنن، ارلما ئابنن،: بن زيد وقال 
اللينة،،فنسخت، الالينة بعد الغلينلة نزلت، ثم أسهر• سبعة فلبثنا لينها، من عجبنا ءاحره 

)؛(■اهم.دارجج؛.



=اوت
الممسرعش المن؛ر الصوء 

عباس!ابن قال الفرقان، ي وJالاJنة؛ النساء، محورة ق الش الأية هذه بالغليظة؛ وأراد 
شيء،١.ولرينخها نزك مدنية، النساء وآية مكية، الفرقان ارآية 

إلاإليها سيل لا إذ متعذرة؛ عمدا المؤمن قتل من التوبة ولأن هؤلاء: قال 
الالادمي؛ حق من التوبة إذ حده؛ إل — عليه فوتها التي " ه"لفأوإعادة باستحلال، 

لرآدمي حق من نويته تصح فكيف القاتل، عك متعدر وكلاهما بأحدهما. إلا تمح 
لأنهإياه، يومحه ولر ربه مات إذا المال ق هدا عليهم يرد ولا منه؟ يستحله ولر إليه، يصل 

بالصدقة.إليه نظيره إيمال من يتمكن 
محصذللئ، فإن منه؛ التوبة وتصح القتل، من أعظم الشرك أن علينا يرد ولا قالوا: 

إليهأدائه عك موقوفة فالتوبة الأدمي: حق وأما ممكة. منه فالتوبة اذئم؛ حق 
ؤ٠وقدتعن.رؤ واستحلاله؛ 

يومعليه يبقن هل قصاصا، فقتل نفه، ومحئم القاتل تاب إذا فيما واحتلفوا 
حق؟للمقتول القيامة 

وقدلأهلها، كفارة والحل.ود حده القمامى لأن شيء، عليه يبقن لا ٠لائفة: فقالت، 
استوفاهقد فكانه ذللث،؛ ق مقامه قائمون وهم موروثهم، حق المقتول ورثة امحتوق 

ووكيله.أوبنائيه، بنفسه، حقه الرجل استيفاء بين: فرقا لا إذ ه؛ ينف
لوحننكما شيء، عاليه يبق لر منه؛ استوفيت، فإذا الجنايتين، أحد أنه هدا: يوضح 

شيء.عليه له يبقن لا فإنه منه؛ فاستقال ٍلرفه عل 
والواريث،فللامته. يستدرك ولر ه، نفعاليه وفاتت، ظالم، قد المقتول طائفة: وقاك 

ظلأمةوأي للمقتول؛دلك،؟ حملتؤ منفعة وأي غينله، وشفاء ه، نفثأر أدرك إنما 
القاتل؟من استوفاها 
اهع؛فحق للوارُث،، وحق للمقتول، وحق _، حق ثلاثة: القتل ل فالحقوق قالوا: 

بينأشياء: ثلاثة بين وهومخير يالقتل، استوفاه قد الواريث،؛ وحق يالتوية، إلا يزول لا 

)ا(\/ا'"آ.اوارج-بما.



المقتولحق يسقط لر مالأ منه أوأخد فلوأحاله، مال. أوإق مجاثا، والعفو القصاص، 
يقط.فكيف حقه؛ استيفاء ق الثلاثة الطرق أحد لأنه م.ته؛ اقممى إذا فكدلك بذلك، 

الأحرين؟ادون منها براحد المقتول حق 
يشلأكان فقتالوه، القيامة، يوم بحقي لأطاليه تقتتلوه؛ لا ت القتيل قال ولو قالوات 

النلتم: ؤإن بإسقاطه، يرض لر لأنه فاطل؛ يسقط؛ قلتم: فإن يضله؟ لر أو حقه 
حقه؟بإسقاط المقتول برصا العالم عدم ْع منه، اقممى إذا تشلونه فكيفإ يضل؛ 
بأمثالها.أو منها باقوى إلا تندغ لا القوة، ق ترى كما ح*أج وهده 

إقطوعا ه نفوسالم الى،، حق من القاتل تاب إذا يقال: أن — أعلم واس — فالصواب 
يضيعهلا الموروث حق وبقى الحقان، عنه ّقط موروثه؛ حق منه ليستوفي الوارث، 

قاتله،بقل تنجبر لم مصبته لأن المقتول؛ تعويض للقاتل؛ مغفرته تمام من ؤيجعل اهه، 
توبته،لكمال هن؛ا يعام، ولا مفللمته، عن هدا فيعوض قبلها، ما مدم النموح والتوبة 
وحنأسلم ثم الصف، ق لنا مقتل إذا ولرسوله هلا المحارب كالكافر هذا وصار 

ولابإسلامه، للكافر ؤيغفر المقتول، الثهيله هن.ا يعونحى سبحانه الألأ فإن إسلامه، 
قيله.لما الإسلام كهدم نلها لما التوبة هدم فإن ظلما؛ لم المبقتل يواحدء 

فاقلهنصوحا؛ توبة القاتل وتاب الول، عنه فعفا وانقاد، ه نفّلم ّّإذا هذا وعك 
المقتول.ؤيعوهمر توبته، يقبل تعاق 

نئلتقإن ؤ لئع: ذللئ، بعد والحكم واجتهاده، العالم نفلر إليه يصل أن يمكن الذي فهذا 
.[ ٧٨محكمه! سيم يمض 

أولأ'فوووومحأمحإ'سأ
معانز1ئي سد ألينا ألحتوة عوسمتن بغورث> بنا مؤ لتت آلثنم 

شلوثؤن[ إ)نث يئئثوأج عتطم كد'لأك-ْكغثم 



الممرعلن المنر الصوء 

جثامةبن ومحثم بنربعي، الحارث أبوقتادة منهم: وكان إصم، مريةإق ،بعث 
معهله، قعود عق الأثجعي الأصبهل بن عامر  ٢٠٢٠فمر الملمين، من نفر ق قيس؛ ابن 

محل%إعليه وحمل عنه، فامسكوا الإسلام، بتحية ءليه»إ فال%إ لبن، من ووطب له مئبع 
اهرسول عق قدموا فلما ومتعه، بعيرْ وأحد وبينه، بينه كان لشيء فقتله، جثامة ابن 
آللهسبيل ص١زظزفي إذا ءامنوا أئزمحئإ ينايا ؤ القرآن؛ فيه»ا فتزل الخبر، أحبروه .، 

آلحيوةعزهن ^٠^١ لتلإّثا إيًكمآلثاك؛إ الئ لمن لقولوا' ولا قتئغوأ 
هتثغوأحأس دسخ قنن من هكئ,إ كد'لك ^^٥ نز معا آس فعند آلدئتا 
قايللأ رسول أحير قدموا فلم-ا [، ٩٤لالتاء؛ ه ت}ز؛ خبتؤا دعملورش> بما ؤنج اينل

باهق؟؛؛آمثت، قال؛ ما بعد افيه رمول فقال ^^،، 
وهومحيي— الأشجعي الأصثهل عامر بدم يهلالّ_، بدر بن عيينة حاء حيبر عام كان ولما 

التع.رسول فقال - حنيف سيد وهو - محئ»؛ عن يرد حابى ين الأقؤع وكان - قيس 
إلنرجعنا إذا وحمين بعيرا، حمين منا الأن تأحدوا أن لكم هل ١١عامر؛ لقوم 

أذاقما مثل الحزن من نساءه أذيق حتئ أدعه لا واس بدر؛ بن عيينة فقال المدينة؟®. 
يافقال: - الرحال من نمير وهو مكيتل، ابن له؛ يقا - لين، بني من رحل فقال ائي، ن

أولاها،فشريتآ ورئين؛،، كعن%أ إلا شبها الإملأم غرة ق القتيل لهدا أحد ما اس، رسول 
خمسينتاحدوا أن لكم هل ١١اس.؛ رسول فقال غدا. وغير اليوم امتن أخراها، فتفريت، 

قومفقال بالدية، رخوا حنن با-%ا يزل فلأأ الاأينة؟اا إلن رجحتا إذا وخمسين الأن، بعيرا 
صريبؤطوال، رجل فجاء قال؛ ه، اس رسول له يستغفر حتن به ائتوا جثامة؛ بن محل»إ 

■^٢.انماد )ل("آآ"؛زاد 

،٢١٩رقم  ٤٧)و/الممحارة ق المدّى والضياء ( ٢٢٢)ه/يرْ تفj الطري أنترجه )٢( 
ثقايث،.ورجاله واتجراف أحمد رواْ (؛ a/u)الزوائد مجهع ق الهيثمي وقال، ( ١١)اُ/ وأحمد ( ٢٢٠

٤( ٢٦٩)رقم الخاري أحرجه اه. إلا إله لا قال: ما بعد رجلا قتل الذي س حدبث، من شاهد وله 
١(.٠ ٠ )أ/ الودي ١(وشرح  ٩٥)٢أ/ الماري فتح وانظر: (• ٩٦)رنم وملم 





الممسرعلن اتمشر ااصنء 
ئ====^^==^^=====دذ

اصحبؤاْءئنبآلخ؛ة اممحتألثاو ينتوى لا ؤ كةولهت الجزاءين ين يأق وتد 
٢[.• لالحشر| ه آلجنة 

آلاعسينتوى وما ؤ توله وهي واحدة آية ل الثلاثة ين اهللأ جع وتد 
ولاالأحيآة بمثوى وما آلخروو؛ث؛ ولا ولاآلظد ^لظأنتؤلأآفور;ن; ولا ع؛ وآلممّ 

آلآيثمجتئ>;هدآأ[.

والفللوالأيمان، الكفر والور: والفللمات والعالر، الجاهل والمتر: فالأص 
والكفار.المؤمنون والأموات: والأحياء والمار، الجنة والحرور: 

مءمر-زابن عن عهلتة، بن جلة عن حسان، بن هشام عن جرير، ابن كر ي ل
هيقال: ه عظنا;اث':درحنمتؤبم احرا آلفعدنن عل آس ومحل ؤ ال: ق

عاما.سبعين المضمر الجواد الفرس عدو الدرجتين ين ما درحة، سعون 

درحثلم،لم ؤ تعال: قوله ق الضحاك عن ي؛هل، بن سلمة أنبأنا المبارك؛ ابن وقال 
فضله،به فمل قد الن.ي فيرى بعمى، س أقفل بعمهم قال: ٤[ ]الأنفال؛ ؤييزب عند 
الناس.س أحد عليه فمل أنه منه أمقل هو الذي يرى ولا 

١بدرجات نايا أوقعه ثم بدرجة، أولا التفضيل أوير كتف قوله وتأمل 
ءن.ربلا القاعد ين والثاق: والمجاهع.، المعذور القاءاللأ ين الأول: فقيل: 

حهمؤماؤذA يةألي محمر رضونممىننآء الغ امنن ؤ تعاك• وقال والمجاهد. 
،٩١٦٢ل1ليوش.' .> نقآلثمبجّثربناي*نإودسهمدرجدت،عغدآش و؛بمىآلجءرتث؛ 

عينمث ؤإذا 3^،^ \كث' 'خ١^١ إننا ؤ تعاق: وقال [• ١٦٣
وزمغنهمومما آلصلوة يقيمون آلذين  Cpيتوكلون وهت وعق إِيمنغا واذبجم ءاينته•■ 

حائيالأرواح.)>(ا'ه 





الممسرعان المسر الصوء ،أ=ش 
ئ^=^========^===^^==ئ

وقوله!، راالغابر،، ت الخيري سعيد أبي حديث وق راااغارباا الحديث هدا وق 
قالمعنئ حذا صرح وقد ويكونه غاربا يكونه وصفه للكوكب، صفة ااالهلالحاا 
أبيعن عل، بن هلال عن سلمان، بن فلح عن المبارك، اين رواه الذي الحديث 

الشرقيالكوكب يرى فيالنرفك،ا لسراءون الجتة أهل ®إن قاوت ه المى عن هريرة، 
النبيون؟أوكلث، اقلع رسول يا قالوا! اردرحارتأااا، تفاضل ق الأفق ق الغربي والكوكب، 

عكوهذا ، المرملين،، وصدقوا ؛اقلاا؛ امنوا وأقوام بيده نفي والذي ®بلن، قال* 
أبما.البخاري نرحل 

المتحابينررإن ه! ١^١ رسول قال قال! الخيري سعيد أيي حديث من الند وق 
فيقال!من فيقال! الغربي، أو الشرقي الهل١لح كالكوكبج الجنة ق عرفهم كرى 

^،،^ناس المتحابون 
مائةالجنة ق اءإن قال! هؤ الّك، عن أيما الخيري سعيد أبي حديث، من المني وق 
}وسعتهم،،أ إحداهن، ق اجتمعوا العالين ولوأن درجة، 
اقرأالجنة! يحل إذا القرآن لصاحب، ءرمال قال! هو اليمح، عن أبما عنه الخد وق 
أنق صريح وهذا معه،، ثيء احر يقرأ حنن درجة؛ آية يكل ويصعد فيقرأ واصعد 

درجة.مائة عق تزيد الجنة درج 
ق®إن قال: المي.، عن صحيحه! ق الخاري رواْ الذي هريرة أبي حديثا وأما 

المإءبين كإ درجتين كل بين سبيله ق للمجاهدين اممه أعدها درجة، مائة الجنة 

(٣٣٥أحد)T/)ا(أحر-بم 
المحح.رجال، ورجاله أح،. رواه (؛ ٤ ٢ ٢ / ١ المجمع)٠ ق الهتثمي وقال، ( ٨٧أحمد)؟إ أحرجه )٢( 
حدين،وقان ( ٢٥٣٢)رقم والترمذي ( ١٣٩٨رقم  ٥٣•)y/ مل وأبو ( y^/rأحمد)أحرجه )٣( 

(.٣٦١()م ٤٦٦فيضالقديررأ/وانفلر: غرين،، 
(١٧٩الوارد)•ق والهيثْي ( ٧٦٦رقم حبان)م٣٤ وابن ٢( • ٣٠رقم  ٧٣٩الحاكم)١; أخرجه )٤( 

(٣٧٨•)رنم وابن ( ١٤٦٤داود)رنم وأبو ( ٨٠٥٦رقم  yy)0/س 3، والماتي 
صحح.حن حل.وئ، وقال،؛ ٢( ٩ ١ ٤ والترمذكا)رنم 



وذوئ4الجة، وأعلن الحة، ومط فإنه الفردوس؛ فاسألوه اش سألتم فإذا والأرض، 
ؤإماالدرج، جلة من المائة هده تكون أن فإما الجنة٠ أمار تفجر ومنه الرجن، عرش 

دونبما.درجة درحة كل صمن وق المائة، هده مايتها تكون أن 
بنمعاذ عن يسار، بن عطاء عن أملم، بن زيد حدين، الأول؛ الض عك ويدل 

وصامالخمس، الصلوات هؤلاء صلن ®من ت قويقول اهلأ؛ا رسول سمعت، ءالت جبل 
ياقلت،ت آمه®، ولدته حين، قعد، أو هاجر له يغفر أن اممه علن حما كان رمضان، شهر 

مائةالجنة ق وإن يعملون، الناس ذر ررلأ، قال! الماس؟ فأوذن أحرج ألا اقلع رسول 
الفرددم،،منها درحة وأعلن والأرض، الساء بين ما مثل منها درجتين كل بين درجة، 
سالمموإذا الجة، أمار تفجر وئها الجة، ق شيء أوسعل وهي العرش يكون وعليها 

بالففله.هكذا المرميى رواه ٢ الفردوساار ملؤه اه 
ررإنقال! ه اه رسول أن الصامت،؛ بن عباده عن عطاء، حديث، س أيما وروى 

معاذ.نحوحدين، ذكر ثم ، درحة«ل مائة لجنة اق 
مائةالجنة *ق ه' اللع رسول تال تال! هريرة أبي عن عطاء، حل.يثح من أيما وفيه 
■غرببج حسن حدينا هدا قال! عامءارأ؛ مائة درجتين كل بين ما درجة، 

العالينأن لو درجة، مائة الجتة ق إن ٠٠يرفعه! سعيل. أبي حديث، من أيما وفيه 
لوسعتهم®إحداهن؛ ق اجتمعوا 

»قاابلففلة الأحاديث، هده روت وقد تقدم، كما ارق® لفظة طدون أحمد ورواه 

(• ١٣رآ•/ اتاري كح وانظر: ( ٢٧٩• )رقم الخاوي أحرج،، )١( 
واحد( ٧٤٢٣البخاري)رنم أحرج،، أبيمريرة، حديث، شاهدمن وله ( ٢٥٣•)رنم الترطي أحرجه )٢( 

(.٢٥٣١)٣(أحرجهاكر٠الي)رقم 
(.٢٥٢٩الترمذي)رئم)أ(أحرجه 

غريب،•حلي.ثا هدا وتال،؛ ( ٢٥٣٢الترمذي)رقم أحرجه )٥( 





اس=ًآ،جقالةق1إ 
^==د^^^========^كلإا=

مضرورين،غير القاعدون يستوي لا أي الحال، عك نصب  ١٦٠١٠؛■^ءلاJفة! وقالت 
الررغيرا؛ فان أصح، والأسشاء والمجاهدون، هم صحتهم حال ق يستوون لا أي؛ 

يمنؤ تعاق؛ كقوله نكرة، إق مضافة إلا كلامهم ق حالأ شر تكاد 
محلعر عوكم يتق ما إب ألأئعنبِ ثؤنة ثكم احلئ، ؤ المائدة؛ أول ق هق وقوله 

ا;ا.آلصندي]اسممة;

كانت،معرفة إق أصفت، فان ،، ندامناال ولا حرابا غير بالوفد ءامرحبا ه؛ وقوله 
ءممِيعيرألمفنّوب اوعمن،ضوبمم صرطآليين ؤ تعاق؛ كقوله قبلها، لما تابعة 

هوهدا غير، لجررلت، الندامئ، ولا الخزايا غير بالوفد مرحتا قالتإ؛ ولو ٧[ 
ذاكإذ وقوعها وحن بالإصافة غير ، تعرفعدم ق والأكلأم كلامهم، من المعروف، 

مقامأحر.له حالأ؛ 
الصحح.هو هدا للقاعدين، العت؛ا فعل الرغ وأما 

الضرر،أول غير هم الدين تقديره محدوف، مبتدأ هوحبر وغيره؛ أبوإسحاق وقال 
للمعرفة،صفة تجري فلا بالأفاقة التعريف، تقبل لا غينا أن ظه هدا عك حمله والذي 
فلاالإ-يام؛ ق توغلت، غيرا أن سوى عليها؛ يعتمد حجة ذللث، العن من مع وليس 

إليه.يمافح بما تتعرف، 

تضافما لتعسنها إ-اام؛ فيها يكن لر متقابلين؛ بين دحلت، إذا أما هدا: وجواب 
نعتاأنه — المحيح وهو — أحدهما؛ أيصا؛ وجهان ففيها الجر قراءة وأما إليه، 

٠للمومنن 

المحرفة،به سعت، فلا نكرة أنه عك بناء منه، يدل أنه _ المثري قول وهو - واكاى؛ 
ماعك لهل مغير التسوية نفي ؤإن الاستثناء، معنن مفهوم فهو كلها الأقوال وعك 

.١١٥الخل: ، ١٤٥الأنعام: ، ١ ■٣٧ القرة: )١( 
:١٣١/١(واظر:نياUرى)١٧(وب)رقا٥٣لخارى)رقإ



الممسيرهلن اشر الصوء 

٠غبمر© إله اصممت 

[،٩٥]التاء: ب درجه ___ jTعل يامولهزوانميمم ءجنهدس آس محل ؤ وقوله؛ 
ْنالقاعد عك المجاهد اه قفل والمعنن؛ قالوا؛ المساواة، نمي لمعتن مبين هو 

وماله.ه منفبالجهاد عنه لامتيازه واحدة؛ درجة الضرر أول 
هآسآ-ثتى وعن. وكلأ ؤ فقال؛ بالحنن موعود كليهما؛ الفريقين أن هو أحبر ثم 

الإيمان.ق لاشتتراكهما المقرور؛ والقاعد الجاهد، أي؛ 
الجاهلأن أحبر اممع لأن الفقير؛ عك المنفق العي تفضل عك دليل هدا وق قالوا؛ 

بالنفس.الجهاد عك بالمال الجهاد وقدم القاعد، من أقفل ه؛ ونفبماله 
لّتءسملوّزنم£،لآمآاثوف إذا علهم,رن ولا ؤ بقوله؛ الحرج عنه فنفن الفقير وأما 

ضمن مقام إل بالتفصيل له حكم من منام فأين [ ٩٢]التوبة؛ ه عليه احملخفم ما احد 
المج*"همته 

أولغير من القاعاس وأما والجاهد، الضرر أول من القاعد حكم فهذا قالوا؛ 
دزحنت;)آ؛: عظيما اجترا آنفعدس عل آلنحنهدس وقصل ؤ تعال؛ فقال الضرر 

[.٩٦، ٩٥]الساء; رحيما وةانآسءف.ورا وزخمه ومغفره مئه 
4•عظيما أجرا ؤ قولهن؛ من الدل عل، هونمب قتل؛ ى درجنت ؤ وقوله؛ 
المعنن؟هوق لأنه لففله؛ بغير كان ؤإن له تآكيد وقيل؛ 

قوالجهاد درحة، الإسلام ق والهجرة درحة، الإسلام يقال؛ كان قتادة؛ قال 
درحة.الجهاد ل والقتل درجة، الهجرة 

الشوهي مع، القاعد عك الجاهد حا اه فضل الي الدرحاُن، نيد؛ ابن وقال 
ولا)ضن، ولا ظنا يصيبهز لا ياثهنِ ذ'للف، ؤ تعال؛ يقول إذ براءة؛ ق تعال اتله ذكرها 

إؤُميلا عدؤ من يئ-الوركنم آلخفمارولا يغيظ موطئا يظئورت,> ولا آش نبجل ل محمصة 
ولاؤ قال؛ ثم خمس، ^سإنهفهده ك؛بمي 



لنجزيهرآسثم مكتب إلا وادء يذطمرتن> ولا ْفبءرْ ولا صغثرة غمه يغفموث 
سعونالدرجات ونيل• اثنتان. فهاتان [ ١٢١، ١٢' زبراءة! ي يعملون يضاتوأ ما احن 
٠صة ميعن المقمر الجواد المرمى حفر الدرجتين بين ما درجة، 

البخاريرواه الذي هريرة، أبي حديثإ ي المذكورة هي الدرجات أن والصحيح 
وصامالصلاة، وأقام ورسوله، باض آمن ررمن قال(؛ أنه ه الحم، م، حيحهت صل 

الشأرصه j أوجالس اس، سبيل ل هاجر الجنة؛ يدخله أن اس علن حما فان رمضان، 
درحةمائة الجنة ل ءإن قال،ت الناس نخبر أفلا اهذ، رسول، يا قالوات فيها®، ولد 

اهذالنم فإذا والأرصى، السإء بين كا درجتين كل ميله، j، للمجاهدين القع أعدها 
تفحرومنه الرحمن، عرش وفوقه الحنة، وأعلن الجنة، أومط فاه الفردوس؛ فامالوه 

الجة«لا،.أمار 
ورخمة،ومغفرة بدرجات ههنا وجعله فمهل، يدرجة الأول، بجوالتفضيل وجعل قالوات 

ؤإيضاحه.القول، هذا تقرير فهذا الضرر، أول غير عل يفضل أنه عك يدل، وهل.ا 
الأن لزم مطالما؛ القاعدين من أفضل المجاهل.ون كان إذا يقال،ت أن بقي ولكن 

الضررأول غير من بكونيم القاعدين تقييد ؤ، يبض فلا معللما، وقاعد مجاهد يستوي 
أيما.الضرر أول من والقاعدون المجاهدون يستوي لا فإنه فانية، 

أولغير هم عليهم؛ التفضيل وقع الذين الأية ق الملءكورين القاعدين فان وأيما 
بلالأية؛ 3، حكمهم ين.كر ز فإنبمم الضرر، أولو هم الذين القاعدون لا الضرر، 

هموالمعهود لالعهد؛ ارالقاءدينه ل فاللام غيرهم، عل التفضيل أن وبين استثناهم 
المضرورون•لا الضرر أول غير 

المجاهد،أجر مثل له الجهاد؛ من تمنعه لضرورة المجاهدين من فالقاعد وأيصا 
يعملكان ما العمل من له كتنمثؤ أوسافر العبد مرضى إذا  ١٠قال،ت أنه أؤ التي عن ثبت كما 

(.١٣/٦(واملر:كحاuرى)٢v٩•سرى)رقم :ا(أ-محرحه 



الممسيرعلن الميث ضئذء ،أ==تم 
=اكلا===^=^=========^=====

وهمإلا واديا تهلخم ولا مسرا مرتم ما أقواما بالمدية لران ه; وتال ر مقءاُل صحيحا 
حسهمالمدر؛'رروهمبالدية، هال؛ همبالدية؟ قالوات معكم١١، 
أولغير من الجهاد عن القاعدين أن عك دك الأية يقاوت أن فالصواب هذا وعك 
يدلولا مطوقها، بطريق حكمهم عن وسكت والمجاهدون، هم يستوون لا الضرر؛ 

إق.منقم النؤع هدا يل للمجاهدين، ماواتهم علي مفهومها 
عنهايتخلف لر جازمة ونيته عنه، واقعيه عذره غالبه الجهاد، أهل من معذور 
أجرمثل له أن ^٤؛ ٠١١أدلة تقتضيه الذي فهذا العجز، أنحيه ؤإنما مقدورها، 
•التسوية يتقي الحكم يتناوله لا المم وهذا المجاهد، 
أوالفعل من يمكن ما به اقترن إذا التام المزم أن الثريعة[: ]قاعدة لأن وهدا 
التام'الفاعل منزلة والخقاب الثواب ق صاحبه نزل الفعل؛ مهدمات 

النارا؛،ل والمقتول فالقاتل بسيفيها الخنان نواحه ررإذا ه: قول عليه دل كما 
صاحبه١١كل علن حريصا كان »إنه قال: المقتول؟ بال فما القاتل، هذا قالوا: 

أنهء، الّثي عن الأنماري، كبشة أبي حديث من أحد: الإمام ني ومالترمذي وق 
بهويصل ربه ماله ق فهويتقي وعلثا، مالأ اهف رزئه همد نفر: لأربعة الدنيا »إنإ قال: 

مالأ،يرزقه ولر ءل؛ا النع رزصه وهمد المتازل، بأحسن فهذا حما، فيه تنم ؤيعالم رحمه، 
سواء،الأحر ق وهما بنيته، فهو فلأن، بعمل فيه لميت، مالأ؛ لي أن لو يقول: فهو 

يعلمولا رمه، به يصل ولا ربه، مال ق يتقي نهولا علع، يرزقه ولر مالأ اه رزقه وعيد 
لوفهويقول• علتا مالأولا اه يرزقه لي وهمد الغم، هد المنال بأسوأ فهذا حما، فيه ينع 

X١٣٦()ا•/٥٨()١٣٦/٢ْ/٢(واظر:ذحاUرى)٢٩٩٦^^مالمخاري )ا(ا-مجه 
(.٢٦٢()A/ ٤٧)I/نتح(وم: ١١٩١ )رتم-آأ؛؛(و.ام)رقم ر٢(ا.مج٠

وشرح( ٣٢٨-٣٢٧/٢)فع!_ وانظر: ( ٢٨٨٨)رنم وسلم ( ٣١)رنم الخاوي احرجه )٣( 
الووي)اا/(َ\ا(صا/اا(.



ل=^ا_;سا)قلآ
مواء((الوزر ل وهما فهوبنيته، فلأن بعمل لعملت مالأ؛ لي أن 

سوءا؛فعله دون يقوله إلا مقدوره ليس الذي والناوي الفاعل وزر أن ه فاّتحر 
بنيته،قوله اقترن الذي والناوي الفاعل أجر وكذك التام، ومقدوره بالنية أتن لأنه 

بهوأراد السيفح مل الذي المهتول، وكذلك، بنيته، قوله اقترن الذي المقتول( وكذللئ، 
منمقدورها بيا اقترن التي التامة لتيته القاتل منزل نزل فقتل، لم المأخيه قتل 

والحركة.عي ال
ونيته؛بل.لألته فإنه ٢ فاءاوه((ل أجر مثل فله خير؛ علن دل ُرمن ه• قوله هذا ومثل 

الفاعل.منزلة نزل 

عليهكان ضلالة؛ إلن دعا ومن اتبعه، من أجور مثل فله هدئ؛ إلن دعا ررمن ومئلهت 
الدعوْ.من -؛ا مقدورها واقتران نيته لأجل ، اتبعه((١ من آثام مثل الوزر من 

وحده؛فصك صلوا وقد فأدركهم حماعة ليصل المجد إق المصل جاء إذا ت ومثله 
حديث،ق يه مصرحا جاء قد كم-ا وسعيه، بنيته الحمامة صلاة أجر مثل له كتب 

فغلس،إليه يقوم أن نيته ومن فنام، الليل من يمليه ورد له كان من هذا؛ ومثل مروي، 
صدقة.عليه نومه وكان ورده، أجر له كتب نوم، عينه 

كتمي(والفر؛ بالمرض عته فشغل يعمله عمل له كان إذا والمسافر المريض ومثله 
مقيم.صحح وهو عمله مثل له 

علنمات ولو الشهداء منازل اهع. بلغه بصدق، الشهادة اللع مال ررمن ومثله; 
ونفلائرذللث،كثيرة؛فراته((ر؛،، 

تحفةوانظر: صحح. حن حديث، وقال: ( ٢٣٢٥)رقم واكرْنّى ( ٢٣١)ة/ أحد أخرجه )١( 
اكد,ر)مهآأ(.ومض ٥( الأحوذي)!/؟• 

^^^ر:نياو1رى)ه/لأآا(وضحالووى)اا/أآا()ما/هم(.
(.٢٦٧٤أخرجهطم)رنم )٣( 

(.٥0/ ١٣الووى)ودح ١( ٦ ص)٦; نح وانظر: ١( ٩ • ٩ 



الفهذا تاما، عزما عليه عارم هو ولا الجهاد نيته من ليس معذور الثاف* والقسم 
كانؤإن عليه، المجاهدين اس فضل قد بل ، ٥٧٥١سبيل ل والمجاهد هو يستوي 

الأول.القسم أصحاب كنية التام بالفاعل تلحقه له نية لا لأنه معذورا؛ 
قدرعلن أجره أدئع ئد اص ®إن مظعون؛ بن عثمان حديث ق قو الض قال وقد 

ساوى؛المجاهل.أن يجز لر التفصيل؛ ^ا فيه المعذور القسّم كان فلما نيتهء 
مطالما.المساواة عنه ينفن ولا مهللما، 

العامةالصغ أحكام من هو إنما العموم فإن لها، عموم لا المفهوم دلالة 
يجبعمونا له أن عل يدل لا يالمفهوم؛ للقول الموجب والرليل الألفاظ.، وعوارض 

التعليل.والأخر. التخصيتس، أحدهما! شيئين؛ إق ترحع المفهوم أدلة فإن اعتباره 
عماالحكم نفي يقتضي بالمذكور؛ الحكم تخممص أن فهو التخصيص؛ قاما 

المنطوقحكم ومالس، العموم يقتضي لا وهذا التخصيص، فاتد.ة ، Julia؛ؤإلأ عداه 
إقالمفهوم صور باشام تحصل قد التخصيص فائدة لأن المفهوم، صور حمح عن 

حكمله فيثبت، فيه، تفصيل ئبويتؤ لبعضها ؤيثبت، بعضها، عن الحكم يال_، ما 
وقتل وإٌا المطوق، ل مراعاته نجحت، لا بئرؤل إما وجه؛ دون وجه عق المنعلوق 

التخميمى،فوائد من ذللئ، ونحو أبدا، ئابتخ فإنه المنْلوق حكم ، ؛خلافونتؤ، دون 
منالعموم لزوم فدعوى والانقسام؛ بالتفصيل حاصلة التخصيص فائدة كانت، ؤإذا 

التحكم.مجرد فإثباته باطالة دعوى التخصيهس؛ 
نفييقتضي له؛ المناسم، الوصف، هذا عل الحكم ترسم، قالوا؛ فإنهم التعليل وأما 

المنj والماتي ( ١ ٦ ١ ٦ )رقم النلمآن موارد j والهثس ٣( ١  ٨٩رم ٤ ٦ ١ )U/ جان ابن أ-محرجه ( )١ 
قوالطراز ( ٥٥٤رنم  ٢٣٣)؛/ومالك ( ١٣١١ )رنم داود وأبو ( ١٩٧٣رنم )ا/ا--ا■ الكرى 
(٩٨٨• رقم  ١٧• -  ١٦٩)U/ الشم، ق والمهقي ٤( ٤ ٦ )ه/ وأحمد ( ١٧٧٩رنم ١  ٩١)T/ الكٍر 

صححول ١(  ٨٨)ّل/ داود أبي سن صحح ق الألباق وصححه ( ٦٨)رنم الجهاد ؤ، المارك وابن 
(.١٧٩١)رقم الجاح 



قإه=^=^=^^^==لجا=
عموميستلزم لا أما وهذا علة، المذكور الوصف يكن لر ؤإلأ عداه، عما الحكم 

عنالوصف، ذللئ، عق الرب؛ الحكم نفي اقتفازه غايته ؤإنما عداه، ما كل عن القي 
آحر.بوصف، نوته يجوز فلا حملة الحكم نفي وأما الوصف،، عنها النفي الصور 

الواحدوق مختلفة، بعلل تعليله يجوز بالؤع؛ الواحد الحكم فان أحرى وعلة 
ينتوىلا ؤ تعادت فوله لأن فيه، نحن ما هذا ومثال، موضعه، هذا ليس كلام بالعين 

مساواةعك يدل لا [ ٩٥]الناء: ه وآ'لخوثون آلم لإل شو مزآلنوبجن آلفعدون 
معللةفإما المساواة نتت، إن بل الضرورة؛ حينا من مطلئا الجاهدين القرويين 

ذللئ،ق الجهاد من المانع والضرر التام، والعزم الجازمة الية وهي آحر ، بوصف
أعلم.واهراه الأحر، ق المساواة من مانعا يكون لا الحال 

_يثدونولا حيله لابميثون وملد'ن وآلساء الرجال متن آلمنتصعفص ثُ إؤ 
سجيلأمحق؛ه•

م/'قطج/نى/مجبىض4/الكلامj،البل، 
متنألننضّن إب ؤ تعال؛ انئم قال حراما، حيلة من يما كل ليس فنقول؛ 

[.٩٨: ٠٧١]ه نبيلا ؛؛ئدون يتغليثونلا وآلولد'ن وآلتنا؛ الرجال 
يثاب،محمودة حيلة وهذء الكفار، بين مجن التخلص عك التحيل بالحيلة؛ أراد 
أوالخندق، يوم عود مبن نعيم فعل كما الكفار، هزيمة عك الحيلة وكدلل؛، عليها، 

بامرأته.علاط بن الحجاج فعل كما متهم، ماله تخليمى عك 
أبيابن قتلوا الذين فحل كما اه، أعداء رءوس س رأس قتل عك الحيلة وكدللئ، 

محمودةحيل هذه فكل وغيرهم؛ رافع وأبا الأشرفا، بن وكمسا اليهودي، الحقيق 
له٠ومرضية  tXMمحبوبة 



الممسيرض الئنم الصوء اجًًم 

فاتإوالركة والمعدة ة لكلجالوالحالة التؤع وهو التحول، من مشتقة والحيلة؛ 
والثفعلللحالة، والفعلة للمرة، المعالة قيل! كما للمرة، وبالفتح للحالة، بالكرة 

يحول،حال من التحول من فاتبما الواو، ذوات من وهي للألة، والمفعل للموضع، 
نحوكلامهم، ق مهلرد مقيس نلم-، وهو نلها، ما لانكسار ياء الواو انقلمتا ؤإنما 
والوعد.والوقت الوزن من مفعال فإنها وميعاد؛ وميقات ميزان 

حالمن فاعله يه يتحول الذي والعمل التصرف، من مخصوص نؤع هي فالحيلة 
-هايتوصل التي الخفية العلرق سلوك ق استعمالها بالعرف، عليها غلبج ثم حال، إق 

فهاواوالفعلة؛ الاJكاء من بنؤع إلا له يتفطن لا يحنث غرضه؛ حصول إق الرحل 
محرما.أو حائزا أمنا المقصود كان وسواء اللغة، أصل ق موضوعها من أحمى 

أوأوعقلا سرعا منه الممنؤع الغرض إل التوصل ق استعمالها هذا من وأحمى 
الحيل،أرباب، من فلأن يقولون؛ فإنهم الناس؛ عرف ل عليها الغالب، هو فهذا عادة، 

قالمهللق استعمال س وهلءا الحيل، الماس يعلم وفلان متحيل، فإنه تعاملوه ولا 
وغيرهما.والحيوان كالدابة أنواعه بعمى 

الخمسة.الأحكام إق انقمن، لغة؛ باعتبارها قمت، ؤإذا 
واللبسوالشرب، فالأكل مسبباتها؛ حصول عق حيلة الواجبة الأسثايج مثاسرة فإن 
ومثاحهاومتحبها واجبها الشرعية والعقود منه، المقصود عل حيلة الواجب والسفر 

حصولعل حيلة كلها المحرمة والأسباب عليه، المعقود حصول عل حيلة كلها 
إقالمقيم هومورد الذي العام الأعشار :هذا الحيلة ل كلامنا وليس منها، مقاصدها 

الحرم،وترك الواجب،، فعل إق الموصل تحته جنس فالحيلة ومحفلور؛ ماح 
إقالموصل وتحته المعتدي، وعقوبة الفلالم، وقهر المفللوم، ونصر الحق، وتخليصي 
ءلاL الّك، قال للما الواّبماُتج، ؤإسقاؤل الحقوق، ؤإبطال الحرم، استحلال 



الحيلاستعمال غلب ، الحل<<ل بأدنن اض محارم فتستحلوا اليهود، ارتكبت ما ترتكبوا 
أيئايذمون فهم الحيل؛ أرباب الماس يدم وكما المذموم، المهمع عك الفقهاء رف عق 

ماكرفالأول مصالحه، تحصيل بهلرق وجهله لعجزه عنده حيلة لا الذي العاجز، 
والشرالخير بهلرق حبرة له من وهو غيرهما، والممدوح مفرؤل، عاجز والثاف مخايع، 

ورسولهاهق يحبها المي المحمودة مقاصده إق الموصل فيحسن و٠لاهرها؛ حميها 
والمكرحداعه إل ما يتوصل المي والخفية الغلاهرة الشر طرق ؤيعرف الحيل، بأنولع 

ه،الصحابة ساداُت، حال كانت وهذه عليها، يدل ولا يفعلها ولا منها فيحترز به؛ 

منهف وأتمن الخدلع، ووجوه الشر بْلرق الخلق وأعلم قلوبا، الناس أبر كانوا فإمم 
يخس،لت، ه! الخهلاب بن عمر قال كما الدين، ق أويدحلوه شيئا منها يرتمجوا أن 

٢•الخ—،ل يخدعني ولا 
عنالرانأ رسول يسألون الماس وكان والفتن، بالشر الماس أعلم حذيفة وكان 

الالذي بالشر الجاهل هو ليس السليم والقالم-، الشر، عن يسأله هو وكان الخير، 
•١• والر• الخم يريد بل يريدْ؛ ولا يعرفه الذي بل ؛عرفه؛ 

محه،بن وس'-ثرج ؤنعهُ قآلأًرضنرقامحا سءءلآش'يد ؤ*دسبمجرفي 
غموراأس وي0 آممي عل احرهُ وقع قفي آلويت، يدركه ئم ورسولوث آئي إل مهاجرا 
زثآب•رجيما 

أبوالحافظ وثقه هذا لم مين محمد ين وأخمد جيد إساد وهذا (؛ ١ • ٨ / تميره)١ ق محير ابن نال، )١( 
الصحيح.شرط عك مشهورون رجاله وئاقي الخطيب، كبر 

وابن٤(  ١٨)م/ الكمال تيذيب ق المزى المحافظ ذكرها معاؤيه، بن إياس عن المقولة س0 وردت )٢( 
سرين.ابن عن العرب لسان ق منظور ابن ذكرها يتما (، ١ ٩ / ١ ٠ ) دمشق مدية داريح ق عساكر 

)ج(.أراد0. لن مطولا بحثا وبعده هذا تل الؤلما بحث )٣( 



الممسيرعش المت؛ر الصوء ،—^=^• 

إحيث وهمه؛ وغمه بغيظه خاسئا ورده له، وقهره عدوه يغلبة فرحه ،الثامن! ...١ 
تعاقاه قال كما ؤيغيظه، عدوه، يراغم أن عبده من يحب تعاق واهف أمنيته، منه ينل 

إلاعدوتلا من يئالوت ولا ألخفعار يغيظ موطئا ولا ؤ الرين• تابه كق 
وقال[، ٢٩ليغيظ؛أم^ثsمارب ؤ وقال! [ ١٢• مبمثاحهلاكوبةت عمل كنن،لهربه، 

١[،• • ؤننهه]اكاء: كشرا ألأرض ق ئ نبيلأس ؤسياحرفي ٠ ؤ تعاق؛ 
اهف.أعداء فيه يرغم مكانا أي: 

ومراغمتهم.المحبوب، أءا.اء مغايفلة الصادقة، المحبة وعلامة 
بمعصيتهإلا يناله لا عظيم لأمر هيء ؤإنما للهوى؛ يخلق ل! أنه ل التفكر التاسع: 

قيل:كما للهوى 

الهملمع ترعن أن _1؛، فاربأ ه للوفطنت، لأمر ه؛ؤوك ئ ف
فانمنه، حالأ أحسن البهيم،؛ الحيوان يأكون أن ه؛ لفيختار لا أن العاشر: 

والإنسانالضار، عك الافع فيؤثر ينفعه، وما يفره ما مواقع بين يطبعه يميز الحيوان 
ماوآثر ذللث، أوعرفج ينقعه، وما يفره ما ين به يميز لر فاذا المعنئ، لهدا العقل أعملي 
لذةمن تصيب البهيمة أن ذللثؤ عق ؤيدل منه، أحسن البهيم؛ الحيوان حال كان يفره 

الفكرعن حال هنيء عيش مع الإنسان يناله لا ما والمنكح، والمشرب المهلعم 
•• يالعواقب• العلم لفقدان شهواتها عك منهمكة وهي منحرها إل تساق ولهدا والهم؛ 

الصلاةأركان قصر اهن، أباح أن الخوف: صلاة ق هديه. من وكان 
والسفر.الخوف اجتمع إذا وعددها؛ 

)ا('ا-هروٍة.

الشعراءمن الأصيهاق، الطغراتي محمد ين عل بن الحسين إق ؤيتسب البسيط، بحر من الست، هاوا )٢( 
العجم،لأمية شعره أشهر وزارته، ملأْ السالجوفي بالسالءلان اتصل نعت،بالأساذ، الوزراء، الكتاب، 

٠٠٠٥ ١٣منة تول شعر، ديوان له 
)م(ه.مزادالمادرا.



—=—^_رجا=
معه.خوف لا مفر لكن إذا وحالْت العدد وقصر 

تعلموبه جو هديه لكن وهذا معه، صفر لا خوف لكن إذا وحدهاI الأرلكن ونمر 
والخوف.الأرض ق يالضرب الأية ق القصر تقييد ق الحكمة 

يصفأن القبلةت وبين بينه العدو لكن إذا الخوف صلاة ل ه هديه من ولكن 
يربعثم جيعا، ويركعون ير؛ع نم جينا، و.خموى ويمر حلفه، كلهم الملمين 
الصفؤيقوم خاصة، يليه الذي والصم، جود باليتحدر ثم معه، حميعا ويرفعون 
الصف،مجد الثانية؛ إق ومض الأوق، الركعة من مخ فإذا العدو، مواجهة ق المؤخر 
الصفوتأخر الأول، الصف مكان إق فتقدموا قاموا ثم سجل.تين، قيامه بعد المؤخر 

معالئاق الصف، وليدرك تقتض،  llaJJالأول، الصف فضيلة لتحصل مكامم؛ الأولى 
الأوق،ق جدتين المعه الأولى أدرك كما الثانية، الركعة 3، جدتين اله الّكا 

فإذاالعدلي، غاية وذللت، هم، لأنفنموا وفيما معه، أدركوا فيما الهلادفتان فيستوي 
المؤخرالعبممج سجد التنهد ل حلى فإذا مرة. أولى صنعوا كما الهلائفتان صنع ركع 

١حمعا ثيم لم فهد، المق ولحقو0 ين، سجل. 
العدو،بإزاء فرقة فرقتين! يجعلهم تارة لكن فإنه القبلةت جهة غير العدوؤ، لكن ؤإن 

مكانإق صلاما ل تتمرق ثم ركعة، الفرقتين إحدى معه فتصل معه؛ تمل وفرقة 
لم،تثم الثانية، الركعة معه فتصل هذه؛ مكان إق الأخرى وتجيء الأخرى، الفرقة 

الإمام.ملام بحد ركعة ركعة ءلائفة كل وتقضي 
ركعةهي وتقضي الثانية، إق يقوم ثم ركعة، الءلائفتين بإحدى يصل لكن وتارة 
فإذاالثانية، الركعة معه فتصل الأخرى، العنايقة وتاق ركوعه، قبل لم وت،، وهوواقف

لميتثهدت< فإذا التشهد، ق ينتفلرها وهو ركعة، فقفت، قامتؤ التشهد؛ ق جلس 
الأخرىالهلادقة وتأق قبله، لم فتركعتين الهلاJفتين بإحدى يصل لكن وتارة حم، 

ركعتين.ركعتين ولهم أربعا، له فتكون حم؛ لم ويالأحترنن الركعتن *( rrفتصل، 



الممسيراشرعان الصوء ^^٢ ٦١

يرجعأن إك افرا ميخرج حين من ركعتين فتصليها الرباعية، يقصر هء وكان ا ر
اليتة.سفره ق الراعية أتم أنه عنه. يثيت ولآ المدينة، إل 

ؤيفهلرؤيتم، السفر ق يقصر لكن قؤ النبي أن ١١عنها• اهللأ رصي عائثة حديث وأما 
رسولعق كذب هو يقولت تنمية ابن الإسلام شخ وسمعت بمح، فلا  ٠٣٠٣٠٧

ص.

منالمشاة بالتاء والثانى الحرف، آخر بالياء الأول وتتم® يقصر كان ٠٠روى• وقد 
الموصعين.ق يالمزيمة هي تأخذ أي! وتصوم( اريفملر وكدللث، فوق، 

ه،اه رمول لتخالف الؤْشن أم كاست، ما باطل، وهذا ت تيمية ابن شيخنا قال 
اس٠اإن ت قالت، أنما حمتها والمحح كيف،؟ صلأنمم، حلاف فتصل أصحابه، وحمح 
صلاةل زيد المدية إق ه اليع رسول هاحر فلما ركعتين، ركعتين الصلاة فرض 

صلاةبخلاق تصل أن ذلك، ،ع -٦١ يقلن فكيف، ، ل الفر(( صلاة وأiثتا الحضر، 
معه؟والمسلمين ه الض 

)ا(هآ-أزادانماد-ءا.
١٨٩٨)والدارض ( ٨OY. رقم ١ ٤ ١ )م \ى وو ( ٥٩٦)رقم انمغرى j \وض أخرجه )٢( 

الهدايةأحاديث، تحرج ق الدراية ل حجر ابن الحافظ وتال صحح. إستاد هذا وتال؛ ( ٤٤رنم 
صحح.يإمناد عليها مرهوئا الييهقي وأخرجه ثهاتر ورواته ٢(• ١ ٤ / ا ) 

الفرق يقصر كان هو التم، أن عائشة حديثه وأما (؛ ٨٥)V/ الأحوذى جفة ق المباركفوري قال ( ١٢)
صححؤإن الأ-محجاج، ي٠ااح لا كلام فيه حديث، فهو الدارقطتي، رواه وبمومّ ؤيفطر ؤيتم، 

ءإساده الدارفطي 
يآحذأي ؤبمرم، ؤيمهلر ؤيتم فر الق يقصر كان ؟f؟(: rU/o)القدير فيض ذ المناوئ ونال 

صحح.إستاده الدارثهلتي؛ نال لحنه، رمز عانثة عن هق( اثْل. الموضعين ق والعزيمة بالرحمة 
حجر:ابن وقال حلة، عد ثم شواهد، له المن: j اليهقي ونال الذمي، وارتقا٠ الجوزي ابن وأنرْ 
مجازفة.اهف رصول عق هوكذب تيمية؛ ابن نقول انتهن، ثقالنا، رجاله 

النوويوشرح ( ٤٦٤)ا/اياري نتح وانثلر؛ ( ٦٨٥)رقم لم وم( ١٢٥٠)رقم الخاري أخرجه )٤( 
)ه/هها(.



٤iاسًًًم(الهتثبماأ ظ

تأولت،ررإما وغيرْ• عباس ابن قال النتي. موت بعد عائشة أتمت وقد ت قلت 
الحديثينمن الرواة بعض فركب دادماا يمصر قوكان الني وءان ا عثمان*ل اول كما 

#كانالرواة، بعض فغلط هي(( وتتم يقصر قؤ اقلع رمول ارفكان وقالت حديثا 
هو.أي: يممرؤيتم(، 
قبالخوف مشروط القصر أن فلنتر فقيل: فيه، اختلف قد لأولته الذي والتأويل 

هالني فإن صحيح، غير التأؤيل وهدا القمر، سب، زال الخوف؛ زال فإذا الفر، 
فألغيره، وعق ه عم عل، أشكلت، قد والأية ، الصلاة يقصر وكان آمنا، مافر 
للأمةشرعه وتمع ٢، ايلار من صدقة هذا وأن بالشفاء، فأجابه هو اس رسول عنها 

عنالصلاة قصر ق ٠رتني الجناح وأن مراد، غير المفهوم حكم أن بيان: هدا وكان 
له.أورفر أنهنؤعتخصيصللمفهوم، وغايته: الأمنوالخادق_إ، 

العددوقصر بالتخفيفج، الأركان قهر يتناول: قصنا اقتفت، الأية إن يقال: وقل. 
وحل،فإذا والخوف، الأرض، ل الضرب بأمرين: ذللث، وقيد ركعتين، ينقصان 

انتفنؤإن وأركاما، عددها مقصورة الخوف صلاة فيصلون القصران، أبح الأصان؛ 
وجل•ؤإن كاملة، تامة صلاة فيصلون القصران، انتفن مقيمين؛ آمنين ف،كانوا الأمران، 

الأركانقصرت والإقامة؛ الخوف وحد فإذا وحده، قصره عليه ترتب، سين؛ الأحد 
الفروحد فإن الأية• ؤ، المطلق بالقصر وليس قصر، نهمع وهاوا العل.د، وامتوق 
وليسقصر، نؤع وهل،ا أمن، صلاة وسمست، الأركان، واس؟رق العدد قمر والأمن؛ 
المهللق.بالقمر 
العدد.نقصان باعتبار مقصورة، الصلاة هذه من توقد 

(٥٧•)Y/ الباري نتح وانظر: ( ٩١٥" )رنم هخآ"(والدارص عروة)رنم قول، من ملم أ-مجه )١( 
ودرحالزرناق)ل/لأأ(.( ٣٢٣/٢(والدي؛اجضuلم)١٩٥/٥ضهموى)

(.٢٥•الأوطاررم ونل ( ٣٨/٢)٢(انظر:خماللأم)
١(.٥ ١ التلبري)Y/ تمر وانظر: ( ٦٨٦ملم)رنم احرجه )٣( 



الممسسرعلن اشئ الصوء 

والأول؛الأية، قصر ق تدخل ب وأما أركاما، إتمام باعتبار تامة، تمن وقد 
وابنكعاسة الصحابة، كلام ■عليه يدل واكاق؛ المتأخرين، الفقهاء من كثير اصهللاح 

قلماركعتين، ركعتين الصلاة رافرصت عنهات اليع رصي عائشة قالت، وغيرهما، عباس 
السفر((صلاة وأقث١ت، الحضر، صلاة ق زيد المدينة إق اهلع.، رسول هاجر 

مقروصةهي ؤإنما أرع، من مقصورة غير عندها الفر صلاة أن عق يدل فهدا 
نبيكملسان عك الصلاة الوٌ قرض ١١عباس! ابن وقال ركعتان، المسافر فرض وأن كدللثج، 

عاتثة.حديث، عق متفق ركعة(( ، الخوفوق ركعتين، فر الوق أربعا، لحضر ال 
السفرصلاة  ١٠ه! الخطاب، ين عمر وقال عباس، ابن بحدينا لم موانفرد 

وقده، محمد لسان عق قصر، غير تمام ركعتان، والعيد ركعتان، والجمعة ركعنان، 
عمر.عن ثا؛ت، وهدا ، افترى((ل من حاب، 

لأحلالمملر ق ضع الصلاتين بين الجمع بأن الجماءةت وجوب عك استدل 
واجبوالوقت، الوقت،، حارج وقعتا قد الصلاتين إحدى أن مع الجماعة؛ تحصيل 

الواجسم،.الوقت، لها ترك لما واجبة؛ الجماعت تكن لر فلو 
فإنالمسنثحب،، لغير بل الواجب، لغير يمهل قد الواجب، بأن ذللئهت عك اعترض 

لبسلأجل الرجلين غل ويقعل والتجارة، الفرجة فر ليمهل الصلاة شعلر 
مباحا.يكون أن وغايته الخمؤ، 

(.٦ ٨ ٥ )رنم لم وم( ٣ ٥ • )رقم البخاري أحرجه )١( 
(. ٦٨٧)رمم سالم أخرجه )٢( 
والضياء١( •  ٦٣)رقم ماجه وابن ١(  ٤٢• )رنم وص ( ٢٧٨٣رقم  ٢٢)U/ جان ابن أخرجه )٣( 

٧٢• )ا/ وأبويعك ( ١  ٤٢٥رقم  ٣٤• )أ/ خزيمة وابن ( ٢٣٩رقم  ٣٤٧)؛/ذالممحارة 
بّتداص رواء (: ١٣٣)U/القارى صدة j العض الدين بدر قال، ( ٣٧/١)وأحمد ( ١٢٤ رقم 

(.٢٩٦/١٦)التمهيد ًحح.واظر: 
^٣.بيانع )؛(هءا 



جؤإوإؤل=^ا
لخيرالواجب سقط فلم ركعتان، المسافر فرض فان فاسد، الاعتراض وهذا 

قالكلام ولمس الخياح، لأجل الواجب سقوط ق محذور لا فانه وأيصا الواجب، 
الواجب،فوات يتضمن مستحب أمر الخبادة ل يراعي أن المستحيل، ؤإنما دلك، 

سقوطعن الجواب خرج وبذللثج البتة، بمثله الشريعة ل لما عهد لا الذي هو فهذا 
ءلمجلن؛لآجلس•

يحلهي التي الخوف، صلاة ق -بما أم تحاق اهف ان وجويبمات عق واسل-ل، 
الظنفما غيرها، ق يحتمل لا ما واحتمال غيرها، ق يضل لا ما ومقوؤل التخفيف 

المقيم؟!الآمن بصلاة 
احت٠اعفقصد الخوف، صلاة ق الأحتماع المقصود بأن ذلك،ت عق فاعترض 

هالك، مع لكنوا حنث ولاسيما دينهم، شعار وتعفليم ط\ءتهم ؤإظهار الملمين 
قإنيم حتن لشأنه، وتعظيمهم له الخلين طاعة للعدو يظهر أن المقصود فكان 
بحال،يفارقونه ولا عنه يتفرقون ولا يتبعونه أحد ْع أحد يبتن لا الذي الخوف حال 
عقوقيئت، لقد عود؛ مبن عروة قال حتئ معه؛ القضاء عمرة ق لهم جرى كما وهدا 

أصحابه.محمدا يعفلم ما أصحابه يعفلمه مالكا أر فلم وقيصر؛ كرى، اللوكت 
فكانالحال، يبل الذي المهلر عند تشل الجماعآ رأينا أنا هدات عل يدل والذي 

فواُت،بخثية تضل؛ والجمعة رحالكم، ق صلوا ألا ينادي! اس. رمول منادي 
غريممصادفة حشية وتفل؛ فيها، شرطا الجمامة كون *ع التنور ق الذي الخبز 
فأقيمهذا ومع كله، هذا من أعغلم الكفار؛ وموافقة الحرب عذر أن ومعلوم يؤذيه، 

ذكرنا.ما القصود أن عل فدل الحال، تللئ، ق شعارها 
منافاةفلا الجماعة، مقمود إل مضموم أيصا مقصود هذا ننكرأن لا ونحن ةالت،ت 

عكالدلائل أدل، من فهو مهللوثا، أمرا هذا كان إذا بل الجماعان؛ وحوب وبين بينه 
قالملمين احتماع ق أيمها مقصود هذا أن ومع الحال، تللث، ق الجماعة وحوب 
إمامهم.وراء الصلاة 



التسيرش الميم الصوء ،؟=ء 

العبادات،تلك ثبوت ق دوامها يشترؤل لا لأحلها؛ شرعت الش العبادات وأميائ-، 
قكالرمل وهذا مشروهمتها، أسباب زالت ؤإن وتدوم تستقر العبادات تلك، بل 

والمروة.الصفا بين عي والالطواف، 

المقصودبأن العمرة؛ إق الج بقح الأمر أحادسثا عك اعتراضهم هن.ات ونفلير 
للكفار.مخالفة المًج أمهر ق العمرة بجواز الإعلام -بات 

منشيع ما فإن مشروعيته؛ ودوام استحبابه عق الدلائل أدل، من وهذا لهم• فقيل 
كالوقوفالقيامة. يوم إق المشروعية دائم فانه الكفار؛ لخالقه قصدا الناسك، 

هديناحالف، فقالا ؛مزدلفة، يقفون وكانوا -با، ، ووقفحالفهم ه، الّك، فإن بعرفة، 
مايدفعون لا كانوا فإ-ءم الشمس، طلؤع قبل مزدلفة من وكالدغ المشركين، هدى 
قاعدةوهذه القيامة، يوم إق ستة وصارت مخالفتهم فقصد الشمس؛ تثرق حنن منها 
قيشترط لا الأصل؛ ق الأسباب لهدم الشروعة لأحكام ا أن \ذشر؛أ.' قواعد من 

١٣مأمورا الجماعة كون ق الأسباب من ذكرتم ما فلوكان الأسباب، تللث، قيام ثبوما 
الأسباب،تللث، زوال، عند حا الأمر سقوط منه يلزم لي الواغ؛ هو الخوف صلاة ق

باطل.وذلك، السنن، من كثير إسقاط إق يفضي الباب هذا وفتح 

قإدااتلحم ولتاخذوأ معلق، ميم يمه طآ إقنز آلصلوه ما_.£،^ ضب إِذاكغث، وؤ 
حزرلزيمبمزأيثمبمزأمعلئ،ؤداخدوأ١ ولتاتطايمه سجدواهلت،كودوأمنوزآي»كم 

مميلونوأنتعتمحن أنلحذكم عن ثعْلورتلم ودآلذينكمزوألؤ وأتلحيجم جدوهم 
أن*رص، مهرأو'ىئ»ا من ألمحا بكم إ0ض علهفم جماخ ولا جدْج ميلهؤ قطم 

وةث؛بمه١مهبا عدابا Jلكثفرين اعن. اقه إن حن•ركم وخذوأ اتلحثكم تفبمعوأ 
فهذهلا؟ أم حماعة الصلاة عق يقدر وهو وحده صك من صلاة تصح ،هل 

الصلاة.)؛(•آ-ممات 



تأصلين عق مبنية المسألة 
شرمحلهي فهل فرض، هي قلناث ؤإذا سنة؟ أم فرض الجماعة صلاة أن أحدهما! 

مسألتان!فهاتان تاركها؛ عصيان يدوما،ع تمح أم الصلاة لمحة 
والخنرباح، أبي بن عطاء بوجوما! فقال فيها، الفقهاء فاحتلفح الأوك! المسالة أما 

عاليهونص مذهبه، ظاهر ق أحد والإمام ثور، وأبو الأوزاعي، عمرو وأبو الصري، 
عير.من إلا تركها ق أرخص فلا الجماعة وأما فقال! المزق مختمر ل الشافعي 
بعدتؤإن العميان عك الجماعة حضور ذكر الأوسعل! كتاب ق الخدر ان وفال 
ذكرتم ندب، لا فرض الجماعة شهود أن ذللئ، عل ؤيدل المسجد، عن منازلهم 
فهلوشجنا، نخلا والمسجد بيتي إن اثمحع رسول ثا قال• أنه *كتوم أم ابن حديث 
٢.رافأما((ر قال! نعم، قال! الإئامة؟ا، ررن،ع قال! بيتي؟ ق أصل أن يعني 
حاعة.ق والصبح العشاء شهود تارك عل النفاق ، تخويفذكر الخدر! ان قال 

عكالجماعة فرض وجوب عل ذكرُت، التي الأحبار ءافدلتر الباب؛ أثناء ق ذكر ثم 
لك،أحد *لا صرير! وهو مكتوم أم لأبن قوله عليه؛ دل فمما له، عدر لا من 

رحمة.له تكون لا أن أول فالبصير له؛ رحمة لا الأعس كان فإذا آ رحمهءر 
عكالبيان أبين بيومم؛ الصلاة عن تخلفوا قوم عك يحرق بأن ه اهتمامه وق قال! 
ندبعن ، تخلفمن اقئم.، رسول يتهدد أن جائز غير إذ الجماعة؛ فرض وجوب 

بمرما•لتما وعما 
المؤذنأذن بعدما المسجد من حرج رجلا أن هريرة• أبي حديث ويؤيلْ قال• 

م١ص)\/\^TJتم١Jثم^٧^\(JT٦ب)٦إ^(^ )ا(أ-م-بمالحاكم)؛/؛لأ"آ^٢٠٩
(:٦٢٤رتم١٦٨/١اسريلاكرء؛ب)

(,٦٥٣ررتم لم مصحح ل أصله الحديحؤ وهدا جيد. هدم ؤإستاد 
(٤٧٢٩رقم٥٨/٣(ومحفيص)٥٥٢(وأبوداود)رفميم٣٠٩)آ(ا-ءرجه 
(.٤٣٢الممحاج)؛/وتحفة ( ٢٩والكياتررص ( ١٨١الممود)آ/ عون وانظر: 



الممس؛رش المن؛ئ الصوء 

وإتياماالجماص ترك ق ا مخين المرء ولولكن القا أبا عصن ففد هذا أما فقال1 
ذكر0جل اكه أمر لما ؤإنما يحفره؛ أن عليه يجب لا عما تخلفا من يعصن أن يجز لر 

أوحِح.الأمن؛ حال ق ذلك، أن عق دل الخوف؛ حال ل بالجماعق 
لأصحابالجماعة عن اكخلف ق الرحمة أبواب ق المذكورة والأحبار 

حالوغير العذر حال لكن ولو له، عذر لا من عك الجماعق فرقى عك تدل الأعذار؛ 
معنن.العذر أبواب ق عنها ، التحالفق للترحيص يكن لر مواء؛ العذر 

صلاةفلا محّث، فلم النداء سمع ررْن ق' قوله الجماعة؛ قرقر تاكيد عك ودل 
بالصلاةالأذان اهف ذكر الشافعي: وقال قال: ثم ذلك، ق الحديث ساق ثم له«لآ،، 

منللمئلوة ئودكثتن إذا ؤ تعاق: وقال [، ٥٨ه الصنوة إل ثاديتم ؤإذا ؤ فقال: 
للمسلوايت،الأذان ه، اض رسول وسن ٩[. ه هؤ إققانعوأ يورآلجمعة 
الحتن حماعة؛ ق إلا مكتوبة كل تصل أن يحل لا أن وصمت، ما فاشيه المكتوباتا، 

قدرلمن أرحمى فلا حماعة، صلاة ببمم يمل أن من مسافرون أو مقيمون حماعة يخلو 
تكنلر منفردا فملأها أحد تخلف، ؤإن عذر، من إلا إتياترا ترك ق الجماعق صلاة عك 

قبلظهزا صلاها من فإن الجمعة صلاة إلا بعده، أو الإمام قبل صلاها إعادما، عليه 
وقالت،المنذر، ابن لففل لكه هذا فرصى((، إتياتيا لأن إعادما عليه لكن الإمام صلاة 

المؤكدة،السنن تارك يزيهون ولكنهم مؤكدة، سنة هي والمالكية: الحنفية 
وكذللئ،لففلي؛ واحة؛ إم-ا قالت من وبين بينهم والخلاف يدوما، الصلاة ويصححون 

بعضهم؛الوجوب•صرح 

■^^ير:نيابرى)آ/؛أ؛()ه/أأأ(وضحابيى)ه/لأها( 
والحاكم( ٢٥١رقم )•ا/\<'اآ ( ١٤٢رقم  ١٤١الممحارة)•ا/ق القدسي الضياء أحرجه )٢( 

والترمذي)رقم( ٧٩٣-اجه)رقم وابن •٢(  ٦٤رقم ٤  ١٥حيان)ه/وابن ( ٨٩١٠رقم  ١٠٧٢)\/
والبزار( ١٢٢٦٦رقم  ٤٤٦/١ام؛ر)اوي ( ٤١٠•١٠رقم  ٦٠١٤)؛/الأوسط ق واتجراق ( ٢١٧
 M( ١٦٠  ٥٧رقم ١ ٤ ١ ) ١(. ١٢٩ رقم ١ ١ ٤ فوائدْ)٢; ق ونمام



طايمهقلتمم  SjlyajTإهز قأقمت ضأ كث وإِذا ؤ  I،^l_اس قال المرجبوزت قال 
طآيمهونتات ؤزآي»كلم من قإقتةوثو| نجدوأ هزئا اتل>ثيلم ولتاخدوأ معك مهم 

وجو1ْمن يالأية الاستدلال ووجه [• ١٠٢اء؛ ]التمعكه هليصلوأ نزبملوأ احرد« 
قثانية مرة سبحانه الأمر أعاد لم الجماعة، ل بالصلاة لهم صبحانه أمره أحدهات 

هداوق ب، معك يلتصارأ احزءن>لوبمازأ ؤJتاتطآيهه ؤ بقوله! الثانية الaلاتفة حق 
الثانيةالطاتفة عن سبحانه يقهلها لر إذ الأعيان؛ عك فرض الجماعة أن عق دليل 
ولوالخوف، عير بسقوطها الأعذار أوق لكان سنة الجماعة كانت، ولو الأول، بفعل 
الأول.الaلائفة يفعل لقعلت كفاية فرض كانتؤ 

ثمأولا،  ١٢أمره أوجهت ثلاثة عك فهذه الأعيان، عك وجوبيا عك دليل الأية ففي 
الخوف.حال تركها ق لهم يرحض لر وأنه ثانتا، بما أمره 

ااان-"غأينثْيعون قلا لتجود ا إل ويدعون ساق عن يكسف، يوم ؤ اف؛ الالدليل 
]القلم•ه سنلمون وهم التجول إل يدعون كاتوأ وقد ذي ترهقهم اتصرهم حنشعة 

آ؛-مآئ[.

وبينبينهم حال بان القيامة! يوم عاقثهم سبحانه أنه •؛اث الاستدلال ووجه 
الداعي.يجيبوا أن فابوا الدنيا ق الجود إل دعاعم لما المجود، 

بينتهق فعالها لا الجماعق بحضور المسجد إتيان هي* الداعي فإجابة هذا بتا إذا 
قالتهريرة أبي عن صحيحه! ق مسلم فروى الإجابة، هؤ الهي فر فكهذا وحار-ْ، 

فالالمسجد، إل يقوين قائد ل ليس العم، رسول يا فقالت أعمن هورجل الهي أتن 
انماءاا؟.تسمع ءاهل فقال! دعاه ول فلما له، فرحص له، يرحص أن جؤ اه رسول 

فدلالنداء، سمع إذا بيته ق بصلاته له مجيتا يجعل فلم ارفأجب٠١ قال؛ نعم• قال؛ 
أمابن حديّثا عليه ويدل للجماعة، المسجد إتيان هي حا؛ المأمور الإجابة أن عك 



الممسيرعلن اشئ الصزء ،؟==تم 
ص[==^^=====^===^^==^ئ

ه!اس رسول فقال والاع، الهوام كثيرة المدينة إن اس، رسول يا نالت مكتوم، 
داودأبو رواْ ، رافحيهلأ،؛ قالت نعم• قالت الفلاح؟،؛ علن حي الصلاة، حي ررتسءع 
هذاإجابة أن ق صريح وهو وأجِح، أقبل معناه أمر فحل اسم وحيهلأت أحمد. والإمام 

يجبه.ل؛ عنها المتخلف وأن الجماعة، بحضور الأمر 
وهمآاسجود إل عون وقدكاثوأين ؤ تعاق! فوله ق لف المن واحد غير قال وقد 

الفلاح؛؛علن حي الصلاة، علن حي ٠١الؤذنت قول هو قال! [، ٤٣]القلم: ؤ< نبلمون 
تحصللا والثانيةت واجبة، الإجابة هده أن إحداهماI هقل.متضت عك مبني الدليل فهدا 

منوأفقههم الأمة أعلم فهمه الن«ي هو وهدا الجماعأ، ق الصلاة بحضور إلا 
الصحابةه.وهم الإجابة، 
قالا!أنهما موسن وأبي عود مابن عن رؤيتا الأومهل! كتاب ق المنير ابن فقال 

عذر.من إلا رأسه، صلاته تجاوز لا فإنه يجب؛ لر نم الا.اء سمع من 
يردولآ خيرا، يرد إ يجب،؛ فلم النلءاء ّهع من قالت! أنها عايشة عن وروي قال! 

أنمن له حير مذابا، رصاصا آدم ابن أذنا لأن قال! أنه هريرة أبي وعن ، يه 
يجيبهلا نم المنادي، مع ي

وأنالجماعق، حضور هي الصحابة؛ عناو الإجابة أن عك يدل وغيره فهذا 
عاصيا.فيكون مجيب غير عتها ، الختخلف

اكغرىول ( ٩٢٤رقم )ا/ا/هآ الكرى ق والماثي ١(  ٤٧٨رقم  ٣٦٧)Y/حزبمة ابن أحرجه )١( 
)صالمالحين يياض ل النووي وحسنه ( ٤٧٢٩رقم )م٨٥ الكبرى ل واليهقي ( ٨٥١)رقم 
عيدابن صغ وكذا له. الحاكم تصحح ( ١٦٢)ه/ القارى عمدة ق العيني الدين بدر ونقل ( ٢٦١

٧(./ )أ التعليق أحاديث تحقيق تنقح ق الهادى 
الحقوانثلر ( ١٩١٧رقم  ٤٩٨/١)الرزاق وعبد ( ٣٤٦٦رقم •٣ ٣/١)شبة أبي ابن أحرجه )٢( 

(.٢٣٣، (والك؛ائر)ص١٩0/٤٠٣اسم)(واظر:٣٤٦٥^^م)٣(أخرجه 



ه1وث'كيين نع ؤآوكثوأ آلركزْ ؤءاتوأ آليثلوْ واقيموأ ؤ قوله الثالث! الدليل 
وعبرالصلاة، وهو بالركؤع أمرهم سبحانه أنه د١لآيةث الاستدلال ووجه [• ٤٣تالمْإ 

اسسماها كما وواجباتيا، يأركاتيا عنها يعبر والصلاة أركاما، من لأنه يالركؤع؛ عنها 
إلاوليت، أحرى؛ نائية من ه آار'بجن *ع ؤ لقوله؛ فلابد وتسبيحا، وقرانا سجودا 

أوبصفة المقيد الأمر هدا ثبت إذا ذلك،، تفيد والمعية المصلين، حماعة ْع فعالها 
والحال.الصفة عك به بالإتيان إلا ممتثلا، المأمور يكون لا حال، 

معوآرش وانجلى لربك ئنمريمّآمح ؤ تعاق؛ يقوله ينتقض فهذا ت مل فإن 
الجماعة.حضور عليها يجب لا والمرأة [،  ٤٣عمران! آل ]ه 

أمرُت،بخصوصها مريم بل امرأة، لكل بدلك، الأمر تناول عك تدل لر الأية قيل؛ 
ومريمه إ)؛ا؛( معآلرك'بتن وآركثوأ ؤءاتوأآلئكوه واقينوأآلصلوة ؤ قوله! ؛خلاف، بذلك،، 
سمحررة تكون أن ندرما أمها فان النساء، من لغيرها تكن لر حاصة لها كانت، 

اصهلفاهاولما أهاله. مع تركع أن فأمرلتا تفارقه لا وكانت، المجد، ولزوم ولعثادته 
قالالنساء، مائر عك به احتصها بأمر ءلاءته من أمرها العالمين؛ نساء عك وطهرها اهللأ 

ِماءعق ؤآصهلمنلئ، وطهزك إن ييمزيم دانتاآثنأ»كه وإِد ؤ تعاق؛ 
ع٠ران:]iJ ه :ج:; وآركى لر؛بمثحؤآضى ي؛نزينهم :تث;: آلعئلمعثل 

٤٣٠٤٢.]

الركؤعوحوب، عك يدل لا الراكعين؛ مع يركعوا أن مامورين كوتهم ذل؛ فإن 
آلذئث^ينايا ؤ تعاق! كقوله فعلوا، ما بمثل الإتيان عك يدل بل ركوعهم؛ حال معهم 

قالمشاركة تقتضي فالمعية [ I١١٩ ]التوبة ه ؛ق؛■ آلصئدين •ع وكونوأ آقن اثقوأ ءامتوأ 
فيه.المقارنة تستلزم ولا الفعل، 

زائدافدرا تفيد الصاحية وهده قبلها، لما يعدها ما مصاحبة المعية؛ حقيقة قيل' 
ْعصليت أو الجماعة، ْع صل قيل* إذا فإنه الصلاة، ق ولاسيما المشاركة عل 



الصنءاكئشاشير،؟== 

الصلاة..عق اجتماعهم إلا منه يفهم لا الجماعة؛ 
نصوصهم.نذكر وتحن ه، الصحابة إحماع 

النفاقمعلوم منافق إلا عنها يتحالف وما رأيتنا ولقد عود؛ مابن قول تقدم قد 
الهلال،مؤمن أبي عن المغيرة، بن سليمان حالثنا وكح؛ حدئنا ١^٠؛ الإمام وقال 

لهصلاة فلا عير؛ غير من يجب، فلم المنادي ممع من قال؛ عود مابن عن 
أبيعن بردة، أبي عن الحصين، أبي عن عر، محدثنا وكح1 حدثنا أحد! وقال 
٤٠ له صلاة فلا طر؛ بغير يجيا فلم المنادى سمع من قالت الأشعري مؤمن 

هعل عن أبيه، عن اليمي،، حيان أبي عن سفيان عن وكع حدثنا أحمدت وقال 
سمعمن قال؛ المسجد؟ حار ومن ت قيل المجد. ق إلا المسجد لجار صلاة لا قال! 

،.الخادي١ 
منقال! عل بن الحسن عن منصور، أحبرنا هشيم؛ حدثتا متصور! ين سعيد وقال 

ءن.رمن إلا رأسه، صلاته تجاوز ل؛ ياته؛ فلم •، ١^٠١سمع 
منقال: عل عن الحارث، عن إسحاق، أبي عن أنس، عن الرزاق: عبد وقال 

لهصلاة فلا عدر؛ غير من وهوصحح المسجد حيران من التا.اء سع 

الصلاة.)؛(•ماكاب 
(.٦٥٤)٢(أحرحهسلر)رم 

(.١٩٥المحك)؛/ وانفلر: ( ٤١٠  ٦٧رم ٣ • ٣ / ب)١ ر اش أخرحه )٣( 
الحك)أ/هها(.وانظر: ( ١١٠  ٥٨رقم ١ ٤ ٢ والبزار)A/  ٤١٠  ٦١٠رم -٢ • -٣ / ر١ رب ان أحرجه )٤( 
بر وابن ( ٤٧٢٢ينم  oyfr)الكرى j والمهقي ( ٨٩٨رقم  ١٠٧١٠/١الحاكم)أخرجه )٥( 

(١٩٥)؛/الحك وانظر: ( ١٩١٥رقم ممض ق الرزاق وب ( ٦٠٤٦٩)ل/مآ-مارنم 
همدابن يقال ١(  ٦٥والأم)U/ م'آآ( والتمهيد)؛/ ١( ١ القاري)آ/ وعمدة ( ٤١٠٩/ الباري)١ وفح 

اللمن لخان "لا قالا كما الكمال، معناْ كان ولوصح مرنوئا شت لا (: ١٣٨)أ/الاستذكار ق الر 
وهومؤس«.يزق حين الزاف يزق و»لا له« أمانة 

نية)ا/'أ>ّأرذم-؟؛ّا(.ابنأي )٦(؟^ 
١(.٩ ١ ٦ رنم ٤  ٩٨الرزاق)ا/وصر ( ٤٧٢٦٠رقم  ٥٧اعرى)ّا/ ق المهقي أخرجه )٧( 



هماسابن عن -محر، بن سيئ عن ثابت، بن عدي عن شب، حدئنا وكءت قال 
لله صلاة فلا عير؛ غير من يجب لر ثم النداء سمع من فال! 

رحلفقالآت عباس ابن رجل سأل مجاهد عن ليث، عن الرزاق• همد وقال 
ثمالمار، ق هو عباس: ابن فقال حماعة؟ ولا حمعة يشهد لا الليل، ؤيقوم النهار، يصوم 

يسألهشهر س قريبا إله واختلف قال! المار. ق هو فقالت ذلك عن فسأله الغد جاء 
٢•التارأ هوي هماس؛ ابن ويقول ذللث،، عن 

صحابيعن يجئء ولر وانتشارا، وشهرة صحة تراها كما الصحابة نصوص فهن.ه 
وحده،كان لو المسألة ق مستقل دليل الاثار؛ هده من وكل ذللث،، خلاف واحد 

اكوفيق.وباه وتضافرت؟ تعاضدت إذا فكيف 

إلاالأعيان، عك فرض اجد المق فعلها أن له تبين الماءمل؛ حق السنة تامل وس 
كتركعير لغير المجد حضور فترك والجماعة، الجمعة ترك معه يجوز لعارض 

قاتلغ رمول مات ولما والأثار، الأحايين، جع تتفق ا وحن■ عير، لغير الجماعل أصل 
قدماكة عق عاماله أسيد ن عتاب وكان - عمرو بن مهيل حْلبهم موته مكة أهل وبلغ 

فخهلبهمالإسلام، عق مكة أهل وثبت - مهيل فأخرجه مكة، أهل س خويا توارى 
قالصلاة عن تخلف، مدكم أحدا أن يبلغني لا واثم مكة أهل يا وقالت عتاب ذللث، بعد 

هداه، اييأن رسول أصحاب له وشكر عنقه، صر؛تا إلا الجم-اعة، ق المسجد 
عناكخلف، لأحد يجوز لا أنه به فقع ندين فالذي أعينهم، ق رفعة وزاده الصنع، 
بالصواب.أعلم والثم ءذ*ر، س إلا المجد، ق الجماعة 

٠٠٠

١٩٤١رنم  ٤٩٧الرزاق)؛/وعد ( ٢٥٣رنم  ٢٤• ١; الحارة)• ق المقدس الضياء أحرجه )١( 
١(. ٩٦الحق)أ/ وانفلر: (. ٤٨٢)رقم الجد وابن ( ٤١٣٣٤ رقم  ١٨/١٢)الكبير j والطراق 

١(. ٩٩رب ٥ ١ ٩ / ارزاق)١ وبو ٢(  ١٨المردى)رنم ^^رجه 



صنزص لا ما إيمحتون وهومعهم آس من ولابمئخموذ صآلغا-ي بمشحمون ؤ
آلذئتاآلحئوْ ق حنيكدغيم هنانتندهنولأ؛ محيطالإى(( يعملون بما آس وءن آلمول 

أونوح وسيعنزأ :ج وًكيلأ عفيم يكون من أم يؤ»نآوقثأنة ع4لم آس يجندلن قنن 
يكس4ُقإئنا إقما نكيت ومن ء؛؛ ر رحيما عفورا آس يجاد بمتغفرآس ند ئمسهُ يْللم 
قفيبريئا ينربي-، و»و اوإثما حيئه يكسب ومن ؛)-؛( حكما عليما آس ن وة ثفسهِء عق 

مئهند!تتمتطآيمه عنكووخمتهُ أش قصق :؛م/ مساوإد٠ا بمنا آحثنل 
آلكثنبعتلك أس وا>زلأ سءج من نئموئك وما انغنم إلا ئيجإيتن وما يضنك 

ه.إؤ;~ع( عشما عليك أش قصنا وكاؤك ثعننأ كين لم نا ذحنم وآ-تمكنه 
ثتثتونزد ظب وهؤ منأش مشحمون ولا سآلغا-ي مشحمون ؤ تعاق: اقع قال ، ١

القول،من يبيتونه بما يرصن لا أنه أحبر فمد [، ١٠٨لالنساء! ه مزألمول محرمي لا نا 
قرلت، الأية فإن الجال، وبراءة الزور، وشهادة البريء، ورمى الثهتا، المتضمن 

كان،اهلأ شاء ما أنه عق السالمون أجع إذ بمشيثته، كله ذلك أن سمر شأنها، هذا نمة 
مايشاء يقولوزت الذين المجوسية، القدرية إلا ذللث، ق يخالف ولر يكن؛ لر يشأ لر وما 

يشاء.لا ما ؤيكون يكون، لا 

أنينبغي مما لونوعه؛ محيته ع دينا، يرصاه لا أنه عق الأية تأول من وتاؤيل 
عليه،فاعله يثاب لا ولكن له، محبوب أنه عندهم! المعتز إذ عنه؛ اليع كلام يصان 

٠سرعا عاليه م.اب غير بالسيئة، محبوب فهو 
أنهع وشرعا، تدرا له مكروه للرب، مسخوءل أنه وأئمتها! الأمة سلف ومذهب 

حالقه،كلها الأعيان أن كما وهذا يكره، وما يحب ما يخلق فإنه انه، ونم بمشيثته وحد 
يحبهما وفيها الخبيثة، الأعيان وسائر وجنوده، كإبليس ويكرهه! يبغضه ما وفيها 

حلقه.كلها الأفعال و٠كازا وأوليائه، وملائكته ورسله، كانثيائه ؤيرصاه! 

)ا('؟هأثّارج-بما.



خو|وإإِإء^ا
يكر0ما حلق ي له لحكمة حلقه له، مكروه هو وما له، محبوب هو ما ومنها 
يمشيثتهأته مع ٢[، • ٥ ]المرة; ه اد ■محبآكألا وآس ؤ تعانىت وقال، كالأعيان، ؤيبغص 
وقدره.وقفاته 

يسكووأؤرن لع؛ادهآثممز يرص ولا عختكم عئ هإيّنآس ثكمروأ إن ؤ تعاق؛ وقال، 
لهمحبوب وأحدهما وقدره؛ يمشيثته واقعان والنكر فالكفر ٧[، ]الزمر; ه لكم يرصه 

مسخوءل.له مبغوض والاحر مرصى، 

كث_ؤ والكبر والفواحش والظلم الشرك من عنه تين ما عقيب - قوله وكدللث، 
يمشيثتهوقوعه •ع له مكروه فهو [، ٣٨]الاصرام; نؤلمقفنتروهاه عند سيئهُ ذلككان 

وقدره.وقفاته 

معننلغير ولا عبتإ، شيئا يفعل لا حكيم، سبحانه أنه الخامس! الأصل 
بالفعل.المقصودة الغاية هي وحكمة ومصلحة 

-باجاب أّعن ناشثة هي كما فعل، لأحلها حكمة؛ عن صادرة سبحانه أفعاله بل 
ولاتحصن، تكاد لا مواصع، ق وهن.ا هدا عك رسوله وكلام كلامه دل، وقد فعل، 
أنواعها!بعفس فندكر أفرادها، استعامحثج إل سبيل 

هنئلعه حهًقمه ؤ كقوله! منه تصرف وما الحكمة بلففل التصرح الأول،! النؤع 
ومنؤ وقوله! [. ١١٣لاكساء; علاِث،آلإكثون،وآلحكنهي آس وانزل ؤ وقوله! ٥[، ]القمر; 

[.٢٦٩اتىخمادفث؛راه]اكرْ; ^^هكد 
قدوالعمل العلم لأن حكمة؛ وسمي الصالح، والعمل الناغ العلم هي؛ والحكمة 

يكونحتن حكمة الكلام يكون لا وكيلك غايتهما، إل وأوصلا بمتعلقهما تعلقا 
النافعالعلم إل مرشدا فيكون النافعة؛ والمهلاو_، المحمودة الغايات إل موصلا 
مصلحةيقصد إ به المتكلم كان فإذا المطالوبة، الغاية فتحصل الصالح والعمل 

'هاثفاء.:ا(



اصسرض اشر الصوء  =د^==^=^=
وموانعها،أساتها عك ودلألتهم سعادتهم إق إبمالهم ولا هداهم ولا المخاين، 

الرسلأرمل ولا لأحلها تكلم ولا المهللوية، المقصودة الغاية هو ذلك كان ولا 
كلامهولا حكيما يكن إ لأحلها، والعقاب، الثواب، نهبِإ ولا لأحلها، الكب، وأنزل 
يالغة.تكون أن عن فضلا حكمة 

ذ'ولثجلتعلموأؤ كةولهت لكدا بكيا أمر وأنه لكذا، كدا فعل أنه إحباره ااثالت النؤع 
[.٩٧ق وما ؤرآلثمنوت ما نعلم أس ان 

 ;،Jتجرحلى ؤ^س^لذى وقو
[.١٢]الطلاق! ه عاما بآم، احاط قديروانآسدد _، عنركل أس 

وأفدىوآلئازآلخزام للشاّي قت1ما آل؛ي.ت،آلخزام ألكته أس حعل ٠ ؤ وقالت 
_؛بآم، آس والت ألأرض 1، وم؛ آلثمنو'ت ؤ؛ ما يعلم أس ان ثننموأ ، ٧١ذ ؤآلهاث؟دج 

[.٩٧علمن4]اJ^ممة:

4آلرنل بند حجة أس عل لأئاا«ي يكون لئلا وميدريي، مبؤسس رسلا ؤ وقال؛ 
[.١٦٥]اناء: 

١1رذلث،آسه]صأثاّيءآ ,؛،؟^^،بآنحيلأخ،ك؛؛ إJLانزلثا ؤإِدا وقوله؛  JI ;، ١[.• ٥
[.٢٩ه بزضنزهؤ _، عل يقدزون يع،زاهزألكمم_،الأ لئلا ؤ وقوله؛ 

ينفبببمن ألرسول يئع من لئعلم إلا عهآ ألق'كغن، أنمله حع1نا وما ؤ وقوله؛ 
[.١٤٣■نحنهه]ابم: عل 

ابلغواقت. ان للعلْز وا؛ رصبمدا حلغه.ء ومن يديه بأن بن سلك دإوهُ ؤ وقوله؛ 
رسالاته،تبلخ من والرصد الحففل بهيا ليتمكنوا أي؛ [ ٢٨، ٢٧]الجن: ه رسناكت،تيا؛ 

واقعا.ذلك  ٥٧٥١فيعلم 
آلئيْلننعخأمرجز ويدم، به، ^ئهركم مآء ء ألثما من عوكم ويتزل، ؤ • وّةوله 

[.١١]الأنفال: ه ويتبمث،بهآلأين.ام ظوباكلم عل ؤلينيط 



لغمبمقرئ إو آس جعلت وما ؤ وقوله• ٨^؛، ]١^١،؛ 4 آلبنهيل ويبملل ؤ وقوله• 
[.١٢٦عمران; زآل ب4ِءه ووتْلملإن 

١[.• ٢ ^كلأنيشث،مئث شئرلهُ ؤ وقوله؛ 
للذينكمزوأفتنة إثُ عديم جعلنا وما نمكن حع1ثآاًمحبآئاو!٩ وما ؤ وقوله! 

[.٣١إينثاه]المدثر: ءامنوأ اونوأآلكثنبويزلائ■آلذين ليسثيقنمين 
ؤيغ01وثنورا^ثامي عل ا؛ م لت،؛ءقوما" ونيا امه وكد'يك ؤ ت وقوله 

ب\ه\\ؤفوأ\؟1\د
؛؛[.محِلأ1امنامحوإتيهلاص:

اولوألئيم جد ؤ هوإله اثنا ؤلنتلمزأ بهِء ؤنتدزوأ يلغاسي نلغ ا هند. ؤ ت وقوله 
آلأتب4لإبرسم:آه[.

آاغاّرآليقوم محممبؤآنيزاتن ب1كشتوأوكا  Liilj lilljlكد ؤ ت وقوله 
دورمله يأتمرهُ من ائته ؤليعلم للغامي ومنني^ شديد يامن فيه الخديد وانزنثا بآلمنْل■ 

ياومبهتسدو:هآ[.

4سآلنومحن والأرضوبيغون مهونآلثننوت إبرهبمخّ ئرى ؤكل'للف ؤ وقوله• 
[.٧٠]الأنعام: 

4دعلنورّثن لا ما ؤقلى 5و-دذه'ا يتختوها وآلخبم وآلبعاو، والخيل ؤ وقوله؛ 
لاكءل:م[وهدافيامآن.

لخكوذفنص ءآلثقْلهُت،'ان ؤ كقوله: العاقة لأم لكله هدا j اللام قل: فإن 
٨[.]القمص: ه وحزما وهزغد.وا 

سمحثآ4عتمر مثآس بعضبمومحأأسولآ، بعصبم وْفد'لكسا ؤ وقوله؛ 
[.٥٣]الأنعام: 

.[  ٥٣]الحج: 'رص4 تلو؟م ف، إلغت-متن فتنه ما ليجعل ؤ وقوله؛ 



الصسرش النيئ الصوء 

[.٤٢ضبمةوحئتيهمصبجؤه]الأمال: ث وقوله 
همنا  iy^Jjزتمصوْ بآلأتمة يومثوث لا آلذنن أقئذه إنه قيتصئ ؤ وةولهت 

[.١١٣]الأنعام: إؤبم(ا مة-رفورى 
إليهمنتهيا الفعل كان لما ولكن المهللوية، الغاية هو ليس هل.ا ق اللام بعالء ما فإن 

فالجوابالعاقبة. لأم الحقيقة ق وهي التعليل، لأم عليه دخلت الفعل؛ عاقية وكان 
وجهيزتمن 

دفعها،عن عاجز هو أو جاهل هو من حق ق تكون إنما العاقبة لأم أن أحدهمات 
٨[]اكصص: ه وحؤثا عدوا لهز لخئون فرعوننن ءالأ قآلممهلةُ ؤ كقوله; فالأول 
الشاعر;كقول والئاق; 

٢ذم_ابر ن إليمّير فكلكم راب للخوا وابنللم—وُت، ا.وا ل
هذْلحول حقه j فيستحيل قدير؛ شيء كل وعك عليم، شيء بكل هو من وأما 

المهللوبة.والغاية الحكمة لأم وأحكامه، أفعاله ق الواردة اللام ؤإنما اللام، 
بالجواب;المواضع تلك من موضع كل إفراد الثاق; الجواب 

لقضاءتعليل فهو ب، وحزما عدوا لهمز لخفون ءالأ فالتفهإهُ ؤ قوله; أما 
فهوسبحانهوقدره، بقضائه كان إنما له التقاهلهم فإن له؛ وتقديره بالتقاطه سبحانه اهلع 

قأبلغ لأنه قضائه؛ دون فعالهم وذكر وحزئا، عدوا لهم ليكون يه؛ وقفبمن ذلك قدر 

مرعمكثر شاعر العنزي، القامم ين اسماعيل العتاهية: أبي إق ؤيب الوافر، بحر من البيت، هال.ا ١( 
ينمحمود إق أيصا ؤيتب \م. ١ ١ محنة تول والمدح الزهل ل القول يجيد ابد!ع، شعره ق الخاطر 
صدروذكر ه. ٢ ٢ ٠ محنه توق والحكم المواعظ ق شعر0 أكثر كان الماسي، الساعر الوراق حن 
٢(٠ ٤ ١ رنم  ١٨٣الخفاء)Y/كشف ق العجلوق ذكره بضا ( ٩٨تقسرْ)r/ل كير ابن التت 
المامءأبواب هن بباب ملكا *إن بلففل مرفوعا والزار هريرة أثي عن الشعب ل البيهقي رواه وتال• 
حيريكفن تل ما فإن ربكم، إلن هلموا الناس أيبما يا يقولت آحر بباب ملكا ُاوإن وفته• حديث، فدكر 

فولمن أنه أيصا وذكر للخرابء وابتوا للموت لدوا آدم يابن ينادي• آحر بباب ملكا ؤإن وألهن، كثر يا 





الممسيرض ائئيز الصزء ^^٢ ٩١
تالأهء=^===^====د^^^^=د=ض

وتأ-حيرها«.التوبة تعويق 
ياث،ا.ولا نار، ولا حنة، لا أته ت ررأمتيهم ا وقال 
منحفلهم ذلك مع ينالون أمم أرهمهم: أن الإصادل مع لهم ررأجع الزجاج: وهال، 
الآحرة،ا.
يعث،اا.ولا نار، ولا جنة، لا أنه لأمنينهم: وقيل: 
الأخوة.عق ليؤثروها الأمل لهم فاطيل الدنيا، نعيم 3، البقاء طول أمتيهم وقيل: 
هذاق وهو القطع، رالك* ه آلأتعنب إ\ح'او_ك ماتنئطز ولآمزJهلم ؤ قوله: 

المقرين.خمح عن البحيرة، آذان 3هلح الموضع: 
قبعضهم ورحم( للحلمح،، الطفل أذف تثمب العلم أهل جهور كرْ ههتا؛ ومن 

ااأواسوفيه: زيع، أم بحديث، واحتجوا الحلية، لحاجتهاإق الذكر؛ دون الأنتن، ذالثإ 
رحمهأحمد ونص ا، ^١١^ لأم زيع كآبي للث، ؛اكغتأ المي وقال أذو(اا، حلي من 
الصبي.حق ق وكراهته البننت،، حق ق ذللئ، جواز عك اه 

نول؛وهو اه" دين ®يريد؛ ابزت قال خأتؤ.4 يئعمث ؤ ونوله؛ 
البب،،بن وسعيد والثدي، والفحاك،وقتادة، والحسن، ومجاهد، إبراهيم، 

وّمد؛ن"محر•

الإسلام،ملة وهي المستقيمة، الفهلرة عق عباده فْلر تعاق اس أن هو ذللثا: ومعنن 
محلثني لا عهاج ئزآلغامز آق فنرزذ،آممي حييماج دابزوجهل.ثحهى ؤ تعاق: قال كما 

إليهميبمتن ٠ ;■إث؛: يعلنون لا أءفرآلئاّي ولإؤئ آمحز ذ'للثحآلدئث 
فأبواهالفطرة، علن يولد إلا مولود من ُ'ما قال ولهذا [، *٣"١٣لاروم• ه واثقوه 
منفيها تحثون لهل جعاء، حيمة البهيمة نتج ك،ا يمجانه، أو ينصرانه أو بمودانه 

الورىوشرح ( Tonازري)\</نح وانظر: ٢( ٤  ٤٨وسلم)رئم ٥(  ١٨٩الخاريى)رذم أ-م-بم 
)ها/ا'ا'ا(.



ئزالئازأئى فْلزثمم ؤ مير1ْ أبو قرأ ثم نحدعومارا؟ أسم تكونوا حتن جدعاء، 
ض.منق ،١^. عتيالأ 

وتغييروالتمحير، بالتهويد الفطرة تغير الأصينت محن واللام الصلاة عله فجمع 
الألأضلرة فغير يغيرهما، أن لأبل أنه إبالتس أحبر اللذان الأمران وهما بالجيع، الحلمة 

الفهلرةفغير والبتلئ،، بالجيع الصورة وغئِ عليها، حلقوا اش الخلقة تغيير وهو بالكفر، 
الصورة.حلقة تغر وهذا الروح، حلقة تغيير فهدا والقطع، البتك إق والخلقة الشرك، إق 

سيطولنحر! الإنسان، قلب، إق يمل ما فوعده! ه وي٠سيرم يعدهم ؤ قال! يم 
دولوالدنيا بأعيانك، وتظفر أقرانك، عق وستعلو لدتك، الدنيا من وتنال عمرك، 
ومعاصيه،شركه عق بالحنن ؤيعده أمله، ؤيطول لغيرك، كانتا كما للتا ستكون 

الباطل،يعد أنه وتمنيته وعده بين والفرق وجوهها، احتلاف عك الكاذبة الأماق ؤيمنيه 
القاتل!قال كما وتمنيته، يوعيه تغتن.ى لها قدر لا الي المهينة والنفس الحال، ؤيمني 
رغدارزمنا ا مبعشنا فمد ؤإلأ الخن أحن تكن ا حمتكن إن ٌنء!، 

يفرحكما -٦١، وتفرح الكاذبة، والوعود الباطلة بالأماق تلتي الخسيسة! البعللة فالنفس 
فإنوتمنيته؛ الشيطان وعد مصدرها الباطلة فالأقوال لها، ؤيتحركون والصبيان الماء -٢١ 

فكلطريقه، غير من إليه الوصول ؤيعدهم ؤإدراكه، بالحق الظفر أصحا-٢١ يمني الشيْلان 
[.١٢•،: ]١٧ه عثورا لمدجآش؛لنإي وما يعدهلمونسوم ۶ قوله! من نصببح فله بلل 

تلقىالمرأه جعلت الصدقة، عك اء الته النبي حرصي لما الصحيحين! وق 

وثرحاس فح وانظر: ( ٢٦٥٨)رقم لم وم( ١٣٥٨)رقم الخاوي اخرحه )١( 

تحفةانودود. ١٢٦)٢(

وميادةالغطفال، بيان ن.الثوبان بن أبرد بن الرماح ميادة: ابن إل ويب الطويل، بحر من اليت هذا )٢( 
لغطفان أشعر إنه عنه: نيل والعبامئة، الأموية الدولتين مخفرمي من شاعر اشتهر، إليها ثته وبنأمه 

،،_.١ ٤ ٩ منة U^، الإسلام، الجاهلة 



الممسرعلن الئسئ امحزء اآ=^ًءِ 
ت]إذ0و\==^^^^===^=^^====ص

قؤيكفي الأذن، ق الموصومة الحلقة هو والخرصست الحديث. حرصها... 
عنه؛ينهن مما فلوكان ذلك، عل ؤإقرارهم له، الناس معل ورسوله اليع علم جوازم؛ 

أوالة.القرآن لهن 
قليبقتفنولامزيهم ؤ  ijLsأنه إبليس، عدوه عن سبحانه اهه أحبر فقد قيل! فان 

وسمهاالأذن قْلح أن عق يدل وهذا يقطعوما، أي; [ ١١٩]النساء: ءاذاركآ'لأدعنره 
ملحقفهذا لها، قهير الأذن؛ وثقب القهلح، هو البتك؛ فان الثيء؛لان، أمر من وثقبها؛ 

الأنعام.آذان 
لهمولدمت، إذا كانوا أمم به1 اليهيان أمرهم الذي فإن القياصس، افد من هذا قيل؛ 

ركوحاوحرموا الاقة، أذن سقوا ذكزا؛ السائس؛ الهلن فكان أبطن، خمسة الناقة 
الشيهلانلهم فثميع بحيرة، هذه وقالوا; مرعن، عن ولا ماء عن تهلرد ولر حا، والأنتفاع 

فيهاليوصع الصبية أذن نخس[ لنسخةت بخس من هدا فأين عنده، مجن شريعة للثح ذق 
قطعوهو فيه، له مصلحة فلا الصبي ثمنا وأما ا ؟ ١٢تنحك أن لها اليه أباح التي الحلية 
يجوز.فلا دنيوية، ولا دينية لمصلحة لا أعضائه، س عضو 

عل،بن الحسن أنا تاريخه; ق الخعليم، قال ما الثاب، هذا ق ما أءجس، ومن 
المعروف،ححفر بن عثمان عمر أبو حدثنا الخزان; العباس بن محمد ثنا الجوهري; 

أمهبطن من أبي ولد قال؛ راهويه بن إسحاق بن عل الحز أبو ثنا المجار; بابن 
عنفأل يتاق المؤمن بن الفضل إق راهويه حدي فمضن قال; الأذنين، مثقويت، 

رأسا;ا؛نلث، يكون فقال; الأذنين، مثقوب، أمه بعلن من حرج ولد ل ولد وقال• ذللث،، 
لماأنه فيه، تفرس — أعلم واس — مؤمن بن الفضل فكأن الثر، ق ؤإما الخير، ق إما 

أوالدنياالدين ق ة بالرياٌعنهم ينفرد أن الخاصة؛ بميم كلهم المولودين عن تمرد 

(.١٠١١٠ازري)م فح وانظر: ( ٨٨٤وسلم)رقم ١( ٤  ٤٩المخاري)رقم أخرجه )١( 
أعلاموسير ( ١٢٦دمشق)خ/مدينة تاؤخ وانظر: ( Ttvلتاؤيخه)٦/البغدادي الخطيب، أخرجه )٢( 

(.١r٨/•١١اكلأء)



من jaJ■محي ولا ، بهِ"محن سوءا نعملآ من آلخكفب أهل أناق ولا ب1مابمكلم لمز ؤ
ه•زأم: تجيرا ولا يليا دوزآثب 

^ض7سبٌشةونيثانزف ^٧ ١١
يعمللر فأينا الظهر، قاصمة جاءت ، ٠٧٥١رسول يا بكر• أبو نال [ ١  ٢٣اء^ زالنه ■محزب4ِء 
؛؛lJالأذى؟اا يصسلث، أليس محزن؟ ت، ألتنصي،؟ ألت، بكر، أبا ؛ايا فقالت سوءا؟ 

وظنالأية، هدْ مع المجاة أمر لصديق ا عك فأسكل ، به*ر محزون مما *فداك قاوت بك، 
يعملونهبما المؤمنين وجزاء جزاءْ أن ه' الني فأحرْ ولابد، الأجرة ل الجزاء أن 

كفارةذللث، فيكون والمشقة؛ والحزن، النم،، من! يصيبهم ما الدنيا؛ ق الوء من 
مصيبةمن أصبكم ونا" ؤ قوله: مثل وهدا الاحرة، ل عليها يعانون فلا ليثامم 

•[ ٣٠دتجامميتإالميبمنهل١كورىت 

فاخبرعنه، فسال سلمان، اس. رسول ففد قال: كثير ين يحين مراسيل ومن ، ١
ورزئكذسلتؤ، وغفر أجرك، وعظم سقملثج، اش راشفن فقال: يعوده فأتاه عليل أنه 

أماثلاثا: حلالا وجعلن، من للنج إن أجللثج، منتهن إلن وجسمك دينلئ، ق العافية 
وأماذنويلئؤ، من سلم، لها فتمحيص الثانية: وأما ، ١٦٠يذكرك ربالث، من فتيكرة واحدة 
.٤ اادءوةاا محاي، المبتلن فإن ثئت، بها فايع اكالثة: 

رامختنصرالصواعق  ٢٢٠ . ١٠٢ايصواص محصر ١ ١ ٠ \ ١ ر 

(وض٤٤ربه٧٨/٣(و١يم)رثم١٦٠٩٦ه)-٩/١^^')الضياء )أ(أحرجه 
قاعرى)مصرتمخآمآ(واٌخمفيتْ)؛/لأه

الهمق الدنيا أيي وابن ( ٤٢٩رنم ٢  ٤٨/١الزهد)ق الري بن وساد ١( ١ واحد)١/ ( ٩٨رنم 
والحديث( ٣١٩)A/ الأحوذي وتحفة ١( ٢ • ; ١٣)( ٠٢٢ التمهيد)؛/ وانئلر; ( ٨٦ررئم والحزن 
الحاكم.صححه 

الصابرين.عدة  ٩٧)٣( 
(٩١، ٣١)رقم والكفارات س j الدنيا ابي وابن •٢(  ١٤رنم  ٧٣٤)ا/الحاكم احرحه )٤( 



الممسيرض المنير الصوء 

ما; Jlsشي. أحز قد اس كتاب من آية ت كعب بن لأبي قلت الربح• بن زياد وقال 
إنأرى، مما أفقه إلا أراك كنت ما ه يه.، خمن ^١ ٠٣يعمل من ؤ ت قلت هي؟ 

أكثرعنه يعفواقللأ وما بذنب، إلا عرق؛ اخلاج ولا قدم عثرة يمسه لا المؤمن 
ه،اهللأ رسول سألت، مند أحد عنها سألني ما ت فمالت الأية عن عائشة وسئلت 

الأحمنتمن؛ بمسه بإ لعبدْ؛ تعالن اقوا؛ا معانة هد>ه عائشة رريا هأ الّك_< فقال 
لهافيفنع ففقدها كمه ل يضعها الضاعة حتن شعه، وانقط١ع والبلية،والشوكة، 

منالأحمر اكم، نحرج كإ ذنوبه من ليخرج المؤمن إن حتن اصبنه؛ ق فيجدها 
يده.تحت حمله إذا كن>ا اصطبن يةالأ يد.ه تحت ت ما الإنسان صن الكير؛؛ 

ؤيعدنعمة البلاء يعد حنن الفقه؛ كامل فقيها الرحل يكون لا ت منبه بن وهب وقال 
،.البلأءرينتفلر الرخاء وصاحب الرخاء، ينتظر البلاء صاحب أن وذللث، مصيبة، الرخاء 
لينظرليحيه؛ وإنه بكرهه الأمر العبد ليصيب اقلع إن اهله كتب يعئض وق 

ا؟ر إليه تفرعه ، كيف

دمشقمدية تارخ ل عساكر وابن ( ٣٢٣)U/والتفريق الجمع أوهام موصح ل البغدادي والخطسب؛ 

(٢٩٢شيرْ)0اj والطراز ( ١٢٢٨، • • )رنم واوكفارات الرض j أبي ابن أ-محرحه )١( 
(.٦٩٨المثور)آ/الدر وانثلر: 

وأخمد( ٢٩٩١)رقم والتردوي )ْ/ههأ( ( ١٤٩)مشرم j الطري أ-محرجه )٢( 
المرضل الدنيا أبي وابن ( ٩٨•٩ رنم  ١٠٢اكب)ما/ذ واJيهقي ( ١٥٨٤والطيالي)رنم 

٨(.• )ص المهللمة الأمال ل حجر ابن الحانفل. حسنه وكدا الترمنّى. وحنه ( ١ * ١ )رقم والكفارت 
دمثىمدينة تاريخ ل عساكر وابن ( ٩٣")رنم والكفارات المرض ق الا-نيا أبي ابن أحرجه  ٢٣)

 !٧(XU.)

والكفارات)رقمالمرض ل الدنيا أبي وابن ١( ٠ •  ٣١رقم ٢ ١ • الإبمان)U/ شب j المهقي أخرجه )٤( 
X\Tالصحابة)ه/\نميز j الإصابة وانفلر: ( ١٨• الحلة)؛/ j وأبونعيم ( ٩٤



و^أ_;سوإأ
الكافرلعصسى المؤمن؛ عدي يحزن أن لولا التوراة! ق أجد كعب؛ وقال 

أبدايصيع لا حديد من بعصابة 
فيشكوإقوالأوجاع، بالأسقام المؤمن عبده لمتل اس إن الكرحي• معروف وقال 

والأسقامالأوجيع حده ابتاليتك ما وجلال وعزق وتعال؛ تيارك ائلأ فيقول أصحابه؛ 
الدنوبفلأتثكني١٢/..الكْن إلألأغ

وأقدويههُيثبؤهومسوي(ةإبزهيزئا ؤوسأتندةا
ه-رذج( إبربّلكلأ آقء 

رتبةوهي لمحبولأ، حبه توحد الذي هو فالخلثل المحبة، فتوحد الخلة وأما 
اهصلوات ومحمد إبراهيم، الخليلازت العالم ق -يا احمحن ولهذا المشاركة؛ تقبل لا 

[.١٢٥]النساءت ه آش وامحد ؤ ت تعال  ٧٧٥١قال كما عليهما، وسلامه 

حليلاهإبراهيم اثني كإ خليلا اثنذق اس ررإن أنه هؤ، التي عن وصح 
يكرأيا لأيفذت خليلا الأرصن أهل من متخذا كنت ررلو جؤ1 عنه الصحح وق 
حللكل إلن أبرأ ررإف أبقا• الصحيح ول ٢ الرحمزرال حلل صاحمكم ولكن خليلا، 

}حالتها<ر من 

والكفارات)رقمالرض j اس أبي وابن ( ٤٢٨رقم  ٢٤٧الزهد)؛/j الري بن هاد أحرجه )١( 
٤(.• ٨ القدير)آ/ فص وانظر: ١( • ٣ 

(.١٧٧والكفارات)رقم الرض ق الدنيا أبي ابن أخرجه )٢( 
روضة. ٥٤)٣( 
(.١٧٧ا/ القاري)٦ وعمدة ( ٢٣فح!□ري)U/ وانظر: ( ٥٣٢لم)رنم مأحرجه )٤( 

(.٢٣٨٣)ه(أحرجهسلم)رنم 
(• ١٣النووي)ه/ شرح وانظر: ( ٢٣٨٣، ٥٣٢زيب)رقم بالفتل لم مأخرجه )٦( 



الممسيرالممحومأن الصوء ^^^٢ ٦١
ائا==============ض

إبراهيمسبحال اه0زا امتحن المشاركة؛ تقبل لا مرتبة الخلة كانت ولما 
لهالشعبة نالك يخلمى أن سبحانه فاراد قلبه، من شعبة أحد لما ولدنه بذبح الخليل 

فلمابالدية، ذبحه لا قالبه، من ذبحه والمراد ولده، يذبح فامتحنه لغيره، تكون ولا 
الولدوفدي الخالة مقام حلص الولل؛ محبة عق تعاق اصة محبة وقدم اس لأمر أملما 

بح.بالي 
الروح،أحزاء حمح الحبة لتخلل حالة؛ ميتا ص إنما وةيلت 

يلارحلل الخليصمي دا وبمني رؤح الللثإ منحليت، د ئ
حليلقوللئ،ت مصدر الأصل ق لأنه والوJثا؛ المدكر فيه يستوي الخلل والخلة 

قال:والخلولة الخلة ثن 

للآاأنس،تيشب^١ ي خلتا أبلغألا 
مصدرأيصا والخلال والصديق، الود والخل وقلأل، قلة مثل حلال عك ويجمع 

الأيةل وقال [، ٣١تإ;رامم؛ 4 خننإ ولا فيه نع لا ؤ تعاق: قوله ومنه الخالة، بمعنن 
[.٤٢٥ خلأ4تاوقرة: ولا فيه نح لا ؤ الأحرى: 

ارملُسُكضسلُلأومُ 
كانالإطلاق، عل المولدين عر أشمن يعد برد، بن يثار إق ويشبه الخفيفه، بحر من اليته هدا ( ١ ) 

منةبالمرة ودفن يالياحل ضريا فمايت، اتبم؛١^^٥< والعبامئة، الأموية الدولتين أدرك ضريرآ، 
ه. ١٦٧

أوقإق ونب ا/با٢( )١ ( ٦٦)ا/ العربح jU  jمفلورابن ذكرْ بحرالمقاربه من الم، هدا)٢( 
بزمطرالماذن•

حنيةمن عنهن الهوى صرفا وصدره: القيس، امرئ إق ت، ؤينايلويل بحر من محت عجز مذا  ٢٣١
jUق مفلور وابن ( ٥٤* )آ/ تفيرْ ق ممر وابن ( ٢٢٤تفبرْ ق الطري ذكره الردى. 

٢(. ٤٨الحديث،)آ/ غريب، j سلام ابن فقط الم، عجز وذكر ٢(،  ١١٧/ العرب،)١ 



الخاءبكر والخلألة والخلألة والخلألة حليلة، والأنثن الصديق والخليل 
؛Jliوالمودة، الصداقة وصمها! وفتحها 

س—،مرحأبي كه حلألتأصبحت ن متواصل وكيف 
محمدوقال؛ الخليل، من أفضل الخٍسج، أن عدم؛ عالم لا من يعص فلن وقد 
كثترة•وجوم ٌن باطل وهدا اقلع، حليل ؤإبرامم اهلٌ، حمب 

الت0لهرين،ؤيحب، التوابين يب اهع فان عامة، والمحبة خاصة الخلة أن منها! 
[.٥٤]المائوة; ب< ؤمحئووهُ >ؤ"-محهم الؤمنينث عباده ق وقال 

المساءأص، أن وأخبر خليل، الأرض أهل من له يكون أن ص قؤ، التي، أن دمنها• 
أبوها.الرحال ومن عائثة إليه 

خاليلأ«.إبراهم انحاJ ك،ا خليلا انحازق اص •ران قال: نه أ ومنها: 
خليلا،بكر أبا لانحدُت، خليلا الأرض أهل من متخدا كنت، ^ ١١قال: أنه ومنها: 

(٢)٢.ومودتهءار الإسلام أخوة ولكن 

قآوكمم_،قشض يتق صونا اشُُضكلم مل زننتمئوكقآلبمآء ؤ
سكحوصأن ورعتون كتن،لهن ما يوئويهن لا آثى ^ليا، يشمى 
به-ءن آس'ة؛ حترقإن من ثمعلوأ وما باوقت.طج لليس ثقوموأ واينح آلولد'ن متن 
يصبحاءفي٠اأن جئاخ ملأ أوإعم،اصا ثئووا بعلها من حالت آتزأه وإِن :وج: عليما

لالشعر تال شاعر ائيك، عبد بن تيس الجعديت النابنة إل ؤيتب المتقارب، بحر من الست، هدا )١( 
وأدركناملم الني؛ا؛ عق ونل. الإسلام، تل الخمر عن ومن الأوثان هجر ممن وكان الجاهلين 

تفسيرهل الخليري وذكره  ٠٥'سةمات عني. اهف رصي العانة جاوز طه عل •ع فنّهاوعا صفين 
)ة/مأه(( ٤٩٢)ا/اها؛، العرب لسان ق متقلور وابن جعده، بتي نابغة اق وعراه ( ١٤٠)١/ 

القارى)؛/"ل؛آ-ا-؛أ(.البخارى)رتما-ا-؛(وانئلر;سوة )آ(أخرحه 



الممس؛رض اثئشئ الصوء 

3إرئحؤJتقوأ تخسغوأ ؤإن ^كحح واحطمتآلأذفسرل خير ؤآلصلح ْثدحا بيئينا 
ثنحملدثمححما.4•

ندلاحتلأمء بعد يتم ارولأ نمها ق نتأمر اليتيمة أن اليه.، رمحول فضن 
القرآنيدل وعليه عاتثة، مدهب وهدا البلؤغ، قبل اليتيمة نكاح جراز عق ذلك 

أظإل آلنسآء ق ؤئنتفوظئ، ؤ تعانىت قال وغيرهما، وأبوحنيفة أحمد قال وبه والسنة، 

حجرل تكون اليتيمة ؛اهي عائنةت قالت، [ ١  ٢٧اء: ]النه شكحوهن ان وثرعبون لهن 
يمطواأن إلا نكاحهن عن فنهوا صداقها، سة لها يمط نكاحها،ولأ ق فيرم، وليها 

،.صداقهنارأسنة لهن 
وإنإدما، فهو صمتت، فإن نمها، ني تتأمر اليتيمة  ١١عنه الأربعة السنن ول 

}حوازءالها(\ فلا أبتر 

اوإعز،اضانثوزا حامّت،منلتلها وإنآماْ ؤ ت قوله ؤ، عائشة عن الصحيحين! ول 
الرحل،عند تكون المرأة ؤ، نزلته  ١١[ ١٢٨]التاء: ه نيثئما يصلحا اي، عانيمآ جناح قلا 

اوعاد-بما.زاد ٣٦)١(

الكسرj والطراق ١( ١ ٠  ٩١رمم )U/1؛، اعرى المن ن، والمهقي ( ٢٨٧٣ابوداود)رقم اخرجه )٢( 
ررثمالمال، ل الدنتا ر وابن ٤( • ٧ الخالمن)ص راض j الوومح، وحت ( ٠٣٠ ٢ رنم ١ ٤ )أ/ 

الحقومد العمل اعله ند ( ١٣٨٨رقم ١ ' ١ )T/ الخير تلخيص j، حجر ابن الخانفل وتال ( ٦٣٤
ن،الهليرال ورواه عاليه• داود أبي بسكوت متسكا التووتم( وحسنه وغيرهم والخدرتم، القطان وابن 

عنحنيفة بن حنئللة حدين، الثايا ون، سنده، ق الطبالي داود أبو ورواه عنر، عن آحر بسند المغير 
يه.باس لا ؤإساده حده 

(.٥٨- ov/\rالقارمح،)عمدة وانفلر: ■٢( •  ١٨لم)رنم وم٤(  ٢٥٧٤، ٤  ٩٤الخارتم،)رقم أخرجه )٣( 
سماددل والهيثم، ( ٤٠٧٩رقم  ٣٩٢)و/ صحيحه ق حبان وابن ( ٩١١• )رقم الترمذتم، أحرجه )٤( 

(٣٢٧٠)رقم ١^، وؤ، ( ٥٣٨١رقم  ٢٨٢)٣;اعرى ل والماتي ( ١٢٤•)رقم القلمان 
(.٧٧رةم ٢٤٢/٣(والدارممي)١٣٤٦٨رقم  ١٢•اعرئ)يم ن، واليهم، 



ءإق==^^==^^اج(=
الفقةمن حل ق وأنت وأْسكني، تطكي لا نقولت طلاقها، فيريد صحبتها، فتطول 

حوهءؤأوص1ح صلخا نيئبما يصلحا عفيمآان جناح قلا ؤ قوله! فذلك ل، والقمم عئ 
الأمة!عل الحرة تزوج إذا ُأنه طالبا؛ أبي بن عل عمه، وابن الراشد حليفته وفضن 

٢.ليلتينءر وللحرة ليلة، للأمة م ن
الأمة.عك وجوبه ل فهوكقضانه - لقضائه اؤنا ميكن لر ؤإن - حلقاته وقضاء 

بالمتهالحزم بن محمد أبو وصعقه ۶^؛،، عك القفاء تيذا أحمد الإمام احتج وقد 
الماسيزل و1ر جليلان، حافظان ثقتان فامما شيئا يصنع ولر ليك، أبي وبابن عمرو، بن 

تقرئوما الأثبات، فيه حالف، ما منه! يتقن حفظه، ق شيء عك ليل أبي بابن يحتجون 
..والصدقر الأمانة عن مدفؤع فهوغير ؤإلأ الماس، عن يه 

٠٠٠

يالقنهمتن لو ثونوا ءامغوا ئن  ٠٢ '
ط

اوآلو'لدينانمسكم ولوعل ش قإذآ، بآلقتط قو'مثن ءامنوأكوئوأ آلذئن ينأ:اا ٠ ؤ 
ولؤُأؤإِن يعدلوا ان آتوئ ثتتعوأ قلا  ١٠٦:اول قاس اوققثرا عنيا ئمحن إن ؤآ'لأقرلإنُِ 
■وأ يعملون يما كان آس تزن اوتعرضوأ 
حقق به بالقيام أمر وهدا الأية، هدْ ق العدل وهو بالقيام؛المهل. سبحانه أمر 
ءدثاكان،أوولثا.كلأحد: 
بأمرمتعلقة هي إذ والمذاهب؛ والأراء، الأقوال، بالقعل: العبد به قام ما وأحق 

رموله،به يعث، لما مناف اهلم، لأمر مضاد والعصبية؛ بالهوى فيها فالقيام وحمره، اهلع 
يستحقولا أتباعه، بين وأمنائه أمته ق الرسول حلفاء وظيفة بالقعل؛ فيها والقيام 

ولرسوله،ولكتابه، هلع، نصيحة المحصى: بالعدل فيها قام من إلا الإيمان امم 

السكوانظر: ( ٧٢٥رنم  ٢٢٦)١; مصور بن ومد ( ١٤٨ر»م  ٢٨٥)م اووار؛لطي أ-محرجه )١( 
)•ا/آآ(.

)ج(.ام إليه فليرحع أرائه فمن صلة للبحت )٢( 
اكوي.)'؟('اآالرسالأن 



الممسيرض اثئشز الصزئ اأ=ءِ 
=ال؛ذء=^=====^=^=^^^^^ذ

عقمعياوا ومذهبه؛ ونحلته أصحابه يجعل من لا حما، الوارثون هم وأولك ولعباده، 
فأينومخالفته، موافقته بمجرد وافقه من ويوال حالفه، من يعادي له، وميراثا الحق، 

فرصاأعظم البابا؛ هدا ل وهو أحد، كل عك اذم فرصه الذي بالقط القيام من هدا 
دأهمدجوأا•

مشول،عدل ساهد فهو بحق أحمر فإن المخبر، هو الشاهد ه يني ء ثنيا ؤ ةالت يم 
زور.شاهد فهو بباطل أخر ؤإن 

الشهادةتكون أن يتضمن! وهدا ؤهل، بالقالقيام مع له شهيدا يكون أن تعال وأمر 
لغيره.لا هلا تكون وأن بالمهل، 

٨[.]المايوة: لألشتّط.ه حهواة ش ؤ'يوذوا'دو'مهّئ الأحرى' الأية ل وقال 
الثالث!هلع. يكون أن الثاق! بالمهل. القيام أحدها! أربعة! أمورا الأيتان فتضمنت، 

قلم.تكون أن الراع• بالشط• الشهادة 
هلع،بالقيام المائدة! وآية هلٌ، والشهادة بالقمل، بالقيام اء! التآية واحمحت 

ذكره.موضع هدا ليس القرآن أمرار من عجيب لسر بالمعل؛ والشهادة 
سبحانهفأمر [، ١٣٥زاكاء: والأهزلإنه ولوعدأصمحزأوم'لدين ؤ تعال! قال نم 

فيقومالعثال، إل الناس أحمت، كان ولو أحو؛ كل عك بالقسعل ويشهد بالقسط يقام أن 
سوألصق به أحمى هم الدين وأقاربه أصله، هما اللذين ووالديه ه نفعل بالمهل 

الناس.ساتر 
عليهمالقيام من يمنعه وأفربيه ولوالديه لنفسه محبة س العبد ق ما كان فإن 
هدهق به يقوم لا فإنه فبلهم؛ ؤيعاديه يبغضه لمن الحق كان إذا ولاسيما بالحق، 
سواهما.ما كل س إليه أحمت، ورسوله اهلٌ كان من إلا الحال؛ 

منه؟ومحله قلبه س الإيمان منزلة فيعرف العبدإيمانه؛ به يمتحن وهدا 

لهمبغضه يحمله أن ينبغي لا فإنه يجفوه، ومن أعيانه ق الحباو عدل هل.ا وعكس 
يتركأن عك وأقاربه ووالديه لنفسه حبه يحمله أن ينبغي لا كما عليهم، يحيفا أن 



ؤسااهةنبما1

عنالحب هذا يه يقصر ولا باطل، ي الغض ذلك يدحله فلا بالقط؛ عليهم القيام 
باطل،ق غضبه يدحلمه i؛ غضب؛ إذا الذي هو العادل السالف1 بعض قال كما الحق، 

٢•المار عن رصاْ يخرجه ب رصكا؛ 
عكبه والشهادة بالقط، القيام وهما الحكمينI هذين عك الأيتان فاسمدتا 

والأعداء.الأولياء 

يكنإن أيت ؛1  ١٣٥]الناءت 4 يمنا أول قاس أوققثرا عنيا بجن إن ؤ تعاك• قال ثم 
أوعليه، تقومون فلا عليكم؛ غناء منفعة عود وتأملون ترجونه غيا عليه المشهود 

عبيده؛وهما ومولاهما هور-بمما منكم ببمما أوق قاس تخافونه؛ ولا ترجونه فلا فقيرا؛ 
وقدمنكم، بما أول اس فإن لفقره؛ فقيرا ولا لغناه، غنيا تحابوا فلا عبيده أنكم كما 

وأداءبالقسهل القيام من خافوا ربما أنبم وهو هذا، من أحن آخر معتز فيه يقال• 
الؤإنه فلاعدامه، الفقير وأما ماله، عك فخويا الغنى أما والفقير، الغك، عل، النهاية 

والفقيربالغني أول اس لهم• فقيل، ثالم،، علته القيام ل الفوٌرا اهل فتتله، شيء 
فقير.ولا غني عل والشهاده الحق أداء تتركوا فلا بيذا، وأرحم تيذا أعلم منكم، 
الهوىانلع عن ؛ ٠٥١٣[ ١٣٥اء: ]الن4 ثعدلوأ أن آتوئ يقنعوا فلا ؤ قال؛ ثم 

العدل.ترك عك الحامل 

عندوتقديره لأجله، مفعول لأنه الموصع منصوب 4 ثنيلوا ان ؤ ت وقوله 
كراهيةللهوى؛ اتباعكم فيكون تعدلوا، أن ر حف، أو تعا،لوا، أن كراهية البصريين؛ 

منه.أوفرارا الخول، 
وأظهرأحن البصريين وقول تعدلوا، لا أن التقدير: اتكوف؛ين قول وعك 

لرغضب إذا عن الإي،ان؛ أحلاق، من اثلاث قال؛ ه اس رسول أن ه أس عن مرنوعا يروى ( ١ ) 
أحرجهله• لمس ما بماط لر ذدو إذا ومن حث،، من رءاْ محرجه إ لصي إذا دمن باطل، ل تجه 

قالهثمي ونال ( ٢٤٦٦رنم  AU/Y)الفردوس م ق واكيل٠ي ( ١٦٤)رقم المغتر ق الطراق 
كاواب.متروك (؛ ٢ • ٦ )؛/ أحر موضع ل وقال وهوكن،اب. الحين بن بئر نته ( ٥ ٩ / )١ المجهع 



الممس؛رعلن اشر الصوء 

[١٣٥]الساء; ه خممإ ثننتون بما كان آس قإن اوتعرصوأ والؤُأ ؤإن ؤ قال ثم 
عليهماتوموعدا منهما محيرا الحق؛ لكتمان الموجيين سين السبحانه ذكر 

دفُهايروم ْن يجد وب حجته ظهرت إذا الحق فإن الإعراض، والاحرت الل، أحدهما: 
يالويهاوتارة أحرس• ثبطايا فكان ذكرها؛ عن وأمك عنها أعرض دفعها؛ إق طربما 

وهونوعان:وهوالتحريف، الفتل مثال الل ؤيحرفها، 

الحق:يستلزم لا وجه عك  ١٣يلفظ أن اللففل ق فالك المعنن، ق ول اللفغل، ق ل 
لفظاالسامع ؤإيهام أدائها كيفية ق ول يغيرها، أبدالها أو نقمانبا، أو لففلة، بزيادة إما 

أحدفهدا وغيره، قو، النتي عل باللام ألسنتهم يلوون اليهود كان كما غيره، ؤإرادة 
الل•نرهمء

المتكلم،مراد حلاف، عك اللففل وتأويل تحريفه وهو المعنن، ل منه: الثال والنؤع 
تعال:فقال المعاق، ل من هدا ونحو به، المراد البعض منه يسقءل أو يرده، لر ما وتجهاله 

الشاهدكان ولما [ ١٣٥اء: ]اكه حمما Jعمiون بما كان آس فزن اوتعرصوأ ظوزأ إن ؤؤ 
الكتمان،نظير الإعراض كان يغيرها؛ ولا يكتمها فلا وجهها عك الشهادة بأداء مطالتا 
العلم.كنوز من الأية هده تحت، ما فتأمل وتبديلها، تغرها نظير واش 

إلا— الإيمان من ميحصل لا بل - الإيمان يتم لا الذي الواجب، أن والمقصود: 
تقابلولا إليها، الخلق ودعوة لها والإظهار والشول بالتلقي النصوص مقابلة يه: 

أحرى•وباش تارة بالاعتراض 

كانقإن معكم ئكن ألز مالوأ آئي من فتح لكم كان فإن بكم يمثصون لذئن آؤ 
بيتحفمةاس'ءئلجم منآلمؤسإنح وتمتعكم عنكم ال٠Jستتمد >حبمس.ت،قالوأ للك؛مرين 

•ولي'بيو،آس/محرسيءومح؛ن نومآمح؛نة 



ومنا ١ ٤ ١ ،; ]١٧ه نيلا آلنوميئن عل للكنفرص ؤلن'تيلآس ؤ تعادت ،نال -أ • •
تيذثمنها ؤإحراحهم منهم، المسلمين أملاك انتزلع عك الكافر تسليط المميل! أعظم 

٢[،• لال>ثر: اصاصثاآلخ1ةه ^^ن،أثارواخنمتاألخثة مثوى لا ؤ تعال! قال وقل 
قاماالطلمة، المساواة نفي لا والكافر، الملم بين المساواة مجهللق يقتضي وهذا 

تماثلا.ؤإن نيئين كل عن منفية 

الملمين.وبين بينهم القصاص ض من احتج الآية؛ وحذه 
الشافعيعند ولهدا الدار، أهل من باصل وليس الدار، ل لما تع فالذمي وأبما 

العهدنفض متن ولهذا الإسلام، دار ل والسهل المكتن لكان أجرة الجزية يودي 
مجرىأجرى الإسلام دار 3، فهو بداره، وأحلق دارنا من وأحرج بمأمنه، ألحق 

انتزلععك يقوى لا كنز الوحق الحقيقي، الماكن مجرى لا الختفع، الماكن 
مالكه.يد من الثمص 

مسبممحرلأآلآوضضنحاعبادىولفن ؤ تحادث يندقال 
١[.• ٥ ]الأساء: ألصألحوتلمه 

همالصالحون فعباده ، وربموله(( ص الأرض أن اراعلموا لليهود! ه النمٍ، وقال 
إبقائهملضرورة حا؛ يتممعون نح فيها والكفار الحقيقة، عق لها الملاك وهم وارثوها، 
الأرضشراء من الأئمة من كثير منعهم ولهذا حقيقة، اّلكين يساوون فلا بالجزية، 
يسلطونفكيف يجب، الذي الحثر من الملم حق إسقاط من ذك ق ّ العنرية؛ 

•قهرا منه وعقاره المسلم أرض نفس انتزلع عك 
العرب،جزيرة من بإحراحهم ه، الم، أوصن ّ حقيقة مالكين فلوكانوا وأيئا 

«٩(.ا/ )٢ ١^ ض وام: ( ١٧٦٥وض)رم ( ٣١ ٦٧^ المخازي )٢(^٢،< 



التمسيرعلير المنر الصوء ،ء^=^ِ 
ت\س\==^==^=========خ

مائهممع هذا ا العرب«أ جزيرة من والصارى اليهود لأخرجن عشت *لثن وءالت 
ولرمنها أخرجهم لما حقيقة لدورهم مالكين فلوكانوا له؛ نقضهم وعدم عهدهم، عق 

عهدا.ينقضوا 

ماألهلف من وهذا لم، معلي، لهم شفعة لا ت أنه عن، بذلك أحمل. الإمام احتج ولهدا 
الفقه.من، يكون ما وأدق الفهم، من، يكون 

ماللث،،دون بملك الشفعة ا-حتمت، فإذا ومالك، ملك عل، تقف فالثفعة وأيصا 
غيرْ،دون لم الموهو مالك،، دون يماللث، تخممح، أن فأوق غيرْ، دون العقار وهو 
تليهلفإتها جدا، ءلاهر — القيامؤ، حلاف عك تشمته الثعفعة يقول،ث من، أصل، عل، — وهذا 

قاممان عك  ١٢يمتمر أن فيجب، الشفع؛ لمصالحة نهرا، منه الغير مللث، انتزلع عك 
،حلافعل، ءنل.نا الشفعة فليست، نحن وأما غيره• دون الإجيع به وثنت الدليل، عليه 

مس،؛حالشركة لضرر دفعا أوجبتها؛ أصوله وقيامؤ، الثاؤع حكمة ولكن، القيامؤ،، 
لشريكهعنه فرغبته بالثمنر؛ ورصي، الشقم، ص، رغب، ند البائع كان ؤإذا الإمكان؛ 

الشريلثؤ،من، ياحذه الذي الثمن، منه وهويأحذ أول، الدخيل الشريك، صرر عته ليدفع 
شى،ء.عليه يفولتا ولا 

للل.مياحق فلا لم، المعل، للمسلم حن، هل.ا ولكن الأصول،، قيامؤ، محض، فهذا 
الفقهاءمنر كشر كان ؤإذا بعم،، علي، بعضهم الإسلام لأهنئ التي، الحقوق كساتر فيه 

قوأحد والشافعي،، المبارك، ؛ن، ائلأ كعبد بالإحياءت التماjيالئ، من، الل.مير يمتعون 
يمحفلأن منه؛ لم مملك، انتتزلع يتضمن، لا الإحياء أن مع المالكية منر وكثير رواية، 

وأحرى.أول فهزا؛ مه وعقاره الملم أرم، انتزلع من 
[١٤١لالتساء: ه سيلا 1لمومغإو، عن، للكنمنن آس 'فئذ ولن ؤ • سبحانه قوله 

(.١٩٢/٥(وذالأمذىر١٧-•١٦٩/١(وام:سم)١٧٦٧رتم
)مآ(ا-اإءاتثج_ا.

سورةق المحث هذا وأيضا اه، شاء إن نوح سورة ل بكامله اكحل، سورة ل اتإ مله ما )٣( 



رت^ا_
التيوالمخالفة المعصية من منهم بمدر المؤمنون ؤإنما وظاهرها، عمومها عك ءالآJة 
الذينفهم المخالفة، تلك بحسب مسل عليهم للكافرين به بمير ما الإيمان؛ تضاد 

ومخالفته.الرسول يمعصية أحد يوم إليه تسببوا كما عليهم، السبيل جعل إل تسبوا 
إليهسبيلا العبد له جعل حتن سلطايا، العبد عل للثبءلان يجعل لر سبحانه والاه 

فليحمدحيرا؛ وجد فمن ونهرا، تسلطا عليه له حيتثد الاه فجعل به، والشرك بطاعته 
ه.نقإلا يلؤمن فلا ذلك؛ غير وجد ومن تعاق، اه، 

ّالهلانه،يوجب وفروعه والشرك سلطانه، يمخ والإخلاص والتوكل فالتوحيد 
لجعلفلوشاء البالغة؛ الحجة وله إليه، ومردها بيده، الأمور أزمة من بقضاء والجمع 

زنأ-ةند هلثي ؤ ذلك إلا وملكه وحمد0 حكمته أبت، ولكن واحدة، أمة الناس 
وهووآلأوض آائمنو'ت ق آلكميآءُ وله آشمحتن؛رقة( ني آلأوض ورن آلثننو'ت 

[.٣٧،٣٦اميزانيوهلاّ: 
أ؛أيه

معءاووئ؟لك ثد ديثهز وأحنصوأ يائي ؤآعثصموأ واصiحوأ دابوأ قنت ثُ إؤ 
ه..]أح[.' عهمااحرا ؤسونختآّثآنؤبجن آلموميهت 

عنالاه لقلع حن فاته الإيمان؛ دائرة عن وحرج المومنض رفقة فاته من 
الإيمان،عل كتابه ق اقم رتبه حير كل وفاته آمنوا، الدين عن يدافع اقع فإن المؤمنين؛ 

فيهاIوما الدنيا س حير منها حصلة كل حصالة وهونحومائة 

[.١٤٦لالا»:ه عهما احرا وموفيوتآسآدؤسثن ؤ العفليم الأجر فمنها•' 
هءامخوأ عزآلذنن إرنحآسيد'ؤع ؤء والأحرْ الدنيا مرور عنهم الدفع ومثهات 

[.٣٨]الءج؛ 

)ج(.. ٢٢ص اللكل الجواب لأ'ءن مإ 
الجواباللكي. ٩٤١



امحثحرض امحر الصوء ،؟=. 
=كل[=د^=^==دد=^======خ

بجمييبحون حووةُ ومن ؤمين'شإونمس لهم العرش حملة استغفار ومتها! 
•٧[ للذنن؛امغوأه]غافر: قيومثوزبه-، تيم 

آلذيتوك آس ؤ تعاق؛ اه قال اه®، والاه من يدل #ولا لهم اه موالاة ومنها؛ 
[.٢٥٧؛انغوأهتالقرة:

آلذنملمحتوأ معآكم أف إل زك يو-ى إي ؤ شيتهم ملائكته أمره ومنها؛ 
أآا[.;ا.ثوأهلالأمال;

الكريم.والرزق والمغفرة، رببمم، عند الدرجات لهم أل ومنهات 
٨[.ه ؤبلموميلُّنذ ؤلرسؤله-، ؤسآليزْ ؤ العزة ومنها! 
[.١٩: jLijSlI]ه آيوتين ؤخ آس وان ؤ الإيمان لأهل اس معية ومنها؛ 
آلعناوذتوأ وآلذئن مغكم ءامغوأ آلذين ئريرآس ؤ والأحرة؛ الدنا ق الرفعة ومنها؛ 
[١٠ ١ تال٠جادلةت درجثتِه 
ذنوبم■ومغفرة به، يمشون نورا وأعء؛لاهم رمته، من كفالين أعطاهم أنه ومنها! 
وأنيثاتهملائكته إق ؤيحببهم يحبهم أنه وهو لهم، سبحانه يجعله الزى الود ومنها! 

المالحين.وعباده 

حومح—،علممفلا ءامزواصلح قنن ؤ الخوف، يشتد يوم الخوف من أمائبم ومنها! 
[.٤٨]الأسام: ه هم'■نحزئون ولا 

يومكل ق صراؤلهم إل يهدينا أن سأله أن أمرنا الذين عليهم، المتعم أمم ومنها! 
١مرة عشرة سح وليله 

وشماءهدر ءامغوأ هوللدينح قل ؤ وشفاء لهم هدى هو إنما القرأن أن ومنها! 
مص اوك؟كمحادوث عسج عتيم. وهو وقث ؤآ؛ادانبم يوثثوث لا ؤآلخ.ث 

[.٤٤تعٍدبتضاوت; 

فسببهوالأحرة الدنيا ل حير وكل حير، لكل حالب، سست، الإيمان أن والمقصود! 
بينهؤيحول الإيمان، دائرة من يخرجه سيئا يرتكب أن العبد عك يهون فكيف، الإيمان، 



وأصرالذنوب عق استمر فإن لمين، المعموم دائرة من يخرج لا ولكن وبينه، 
بالكلية.الإسلام عن فيخرجه قله عق يرين أن عليه حيف عليها؛ 

أخافوأنا الذنوب تخافون أنتم ت يعفهم قال، كما السلمؤ خوف استند هنا ومن 
الكفر.

عليما;؛V؛;ه.يمعن^سيعنابطلمإنتوتنزوءاضأؤانT_ثا٥٤^١ ا مؤ 
لهليس صبحانه وأنه والرحمة، واللهلمؤ العدل من الخطاب هذا تحت، ما تأمل 

يعذبممن هو ولا ذلك،، إق به لحاجة ولا تشما يعذبكم ولا تعذيبكم، ق غرض 
واستتيدلموالإيمان، الشكر تركتم لما ولكن سبب؛ ولا موجب بلا وباطلا مدى 
كهما؛نعمتته وأبدلنتم كماله ؤإنكار عليكم، حقه وجحود والشرك، الكفر، حمات 

قساعين العقوية دار إل بجهدكم وسعيتتم وعقوبتته، دللا، جراء يأنمكم أحللتم 
محلإل الموصلة العلريق عن وحجزكم بأيديكم لث، تمورسله دعاته بل أساما، 
بغتمحتن ذللت، يكفكم ولر فتها، وتتهافتون المجاذبة، أسد تجان؛ونرم وأنتم عذابه؛ 
موالاةوآثرتم بجهدكم، عنها عائم ونفرتم عتها وصدئتم عوجا، ورحمته رغام طريق 
إبطالق ساعين عليه ءتفلا٠رين أعدائه؛ إق فتحيزتم وطاعتنه، موالاته عل عدوه 
ارتكبتم،بما فيه أنفكم أوقعتم أنكم لولا يعدابكم سبحانه يقحل فما الحق، دعوته 
فوتواالذين هم كانوا حةهم،وإن ق والعدل والحكمة المصالحة ءل١هر المسالك، وهذا 
يذللمونهانمنبم ولكزكآروأ ظلتنهب ومأ ؤ تعانىت اس قال المصلحة، أنفهم عل 

قما وحصل القبور، ق ما بعثر إذا يثهدوه، أن لأبد الأمر وهذا [، ١١٨]المحل: 
سالخ،.ولا لب عندهم يقن ولا به ؤيقروا الصدور، 

ءامختصرالصواعق  ٣٤٥



التفسيرعلن النشر الصوء 

هريرة.أبى حديث ق فهو بالثكور؛ سبحانه نميته وأما 
]ااناءأه عليما أتاءكتا 1س وكان ؤ تعافي1 اس قال ساكتا، نميته! القرآن وق 

وقال[، ١٧]الغابن: ه حلي،ؤ سكور وآس ؤ تعاق؛ اس قال شكور أيصا ونميته [. ١٤٧
[.٢٢: ١jljN ] حذؤو\ب سعتاكر ؤكان حرآً لكم هنداكان  ojؤ • تعاق 

يشكرتعاق واهه عليه، وأثا-رم سعيهم، شكر أن الأمرين• بين سبحانه لهم فجمع 
لإحسانه،شكره بين للعبد؛ فيجمع إليه؛ تاب، إذا له؛ ؤيغفر ءلاعته أحسن إذا عبده؛ 

شكور.غفور إنه لإساءته، ومغفرته 

ووجوهه.وأسابه العبد شكر حقيقة ذكر العشرين الباب، ق تقدم وقد 
كلمن الشكر يصفة أول فهو صبره، كشأن آحر شأن فله تعال؛ الرب شكر وأما 
ؤيشكرعليه، يشكره لما ؤيوفقه الحبي يحهلي فانه الحقيقة؛ عك الشكور هو يل شكور، 

إلأمثالها بحشر الحنة ؤيشكر يشكره، أن يستقله فلا وانمتاء العمل من القليل 
الأعك،ملئه وق ملائكته بين عليه يثني بأن بقوله، عبده ؤيشكر مضاعفة، ، أضعاف
لهبلأل ؤإذا منه أفضل أءهلاْ شيئا له ترك فإذا يفعله ويشكره عباده، بين الشكر له ؤيلقي 

وهذا.هذا عك وشكره والبدل، للترك وفقه الذي وهو مضاعفة، أصعاما عليه رده شيئا 
مرةتشغله ألا فأراد ذكره عن شغلته إذ له، غضتا الخيل؛ مليمان نبيه عقر ولما 
الريح.متن عنها أعاصه أحرى؛ 
ملكهمأن عنها أعاضهم مرصاته؛ ق منها وحرجوا ديارهم الصحابة ترك ولما 

عليهم.وفتحها الدنيا 
الأرضق له مكن بأن ذللثج له شكر له؛ الجن ضيق الصديق يوسف، احتمل ولما 

اء.يإ حمنها يتثوا 

أعاضهمبأن ذللئ، لهم شكر أعداؤه، مزقتها حنن له؛ أيدابم الشهداء يذل ولما 

الصائرين.)ا(غهّآءاوة 



البعث؛يوم إق ثمارها من واكل الجنة أتبمار ترد فيها، أرواحهم أم حضنا ءل؛نا منها 
وأءأا0.وأخمله تكون ما أكمل عليهم فتردها 

بأزتذلك، من أعاصهم ومسوهم؛ منهم فنالوا لأعدائهم فيه أعراصهم رسله ولما 
فأحلمهمحالقه؛ وبين سمواته ل الثناء أطيب لهم وجعل وملائكته، هو عليهم صك 

الدار.ذكرى بخالصة 

الدنيا،ق والمعروف الخير من يفعله بما عدوه يجازى أنه ت بحانه سكره ومن 
أبغضمن وهو الإحسان من يعماله ما عليه يضح فلا القيامة؛ يوم عنه به ؤيخفف 

إليه.حلقه 

أكلحتن انملش؛ جهده فد كان كلبا بقيها الغي؛ للمرأة غفر أنه ت مكرم ومن 
يشكربحانه فهو لمين، المطريق عن سوك غصن ؛تنحيته لاحر؛ وغفر الثرى، 

إليه.أحسن من يشكر إنما والمخلوق ه، لفإحسانه عك العبد 
ومكرم؛ه، نفإك به يحسن ما العبل. أعهلن الن.ى هو سبحانه أنه ذلك؛ من وأبلغ 

فهوإليها، العبد لإحسان نسبة لا الص المضاعفة، ؛الأضعاف قليله عل مكره بل 
سبحانه؟منه الشكور باسم أحق فمن الشكر؛ وإءهلاء الإحسان، بإعطاء المحسن 

أتاْكتاآس وقان وءامئ١ ذوتز إن يعدابمتفم آس يعنل ما ؤ بحانه; قوله وتامل 
تعاوبيآبن تعاك؛ سكره أن الخهتاب هدا صمن ل تجل كيف ١ء  ٤٧]النساء؛ ه عليما 
محسنأحر يضع لا فالشكور ، S^Lسعيهم؛لصاءة يأين كما جرم، بغير مدى عباده 

مجيء.غر يعدمب ولا 

ياوحللا ما عل يعذبه نم يهليقه، لا ما يكلفه سبحانه أنه زعم من لقول، رد هدا وق 
فشكرهكيرا، علوا الباطل والحسبان الكاذب الغلن هدا عن اه، تعاك قدرته، تحت، 

هل0لوازم من وذللث، عمله، يضع ولا الشكور، المزمن يحدب لا أن اقتضن بحانه؛ 
تتاقالص والقاممس العيوب سائر عن تنزه كما ذلك، حلاف عن منزه فهو الصفة؛ 

وحماو|ْ.وعناه كماله 





والإيجاب،النفي من المذكورين للمعنين هذه )ما( إفادة لكم أين فن قيل• فإن 
فإذاوهوالنفي، واحدا معنن إلا تفد إ الصريح النفي من حقيقتها عق لوكانت وص 

معنيين؟!تفيد ، كيففيها صريحا النفي كن ير 
منها،ذلك، حصل ولكن بمجردها؛ والإيجاب النفي أفادلت، أ-بما نيع لر نحن قيل• 

الكلام...ق بما المحتفة القرائن ومن 

عيمىآسمقئاآلمجح إئا ومولهم أق؛ عظيما مريزبمئا عق ومولهم بآكمرجم وؤ 
متةلز ن ثض فيه ذمأوإِنآلذسآظموأ تيه ولش صلثوه ؤما قتلوه وما رّووآردي منيم 

عضمحراآس وكان إلمي' آس رفعه بل روج:؛ يقينا قتلوه وما آلظزأ آياغ إثُ ءل»مح من به-ء لم ما 
س،يه.زو حكيه.ا 

ودينبالهدى اه عند من حاء الذي الصادق بالمسيح يؤمنون لمون الم... 
والنصارىالبتول، العذراء مريم إق ألقاها وكلمته ورسوله س ا هوعبد الذي الحق، 

وهنأااس، وابن اظم وأنه ثلاثة، ثالثا وأنه وأمه نفه عبادة إق دعا بمح نومن إنما 
اس،أنه يزعم الكذاب المسيح فإن وحول، له كان لو الكذاب المسبح أحو هو 

وهمحروحه، ينتظرون إنما اليهود أن كما المسح، هذا اتبيع الحقيقة ق والمارى 
الإيمانمن مجيئه بعد الشيهل.ان فعوضهم يه، بشروا الذي المي ينتقلرون أ1ُم يزعمون 

الدجال.للمسيح انتظارا به 
بالاْلل•عنه يعوض الحق(؛ عن أعرض من كل وهكذا 
تعومحنله؛ يخفع أن كيرا لائم السجود عن أعرهمى لما إبليس أن هذا؛ وأصل 

الحرفة.بيذه ولا النخوة يتلك فلا بتيه، من ومجرم فاسق لكل القيادة ذل بذلك 
رصوابأن الأنفة هذه من تعوصوا هللا؛ عبدا المسح يكون أن أنفوا لما والنصارى 

را(هآ'هداة.



الممسيرعلن انمنم الصوء 

تاجاله عقدوا ثم به، ويهزءون منه يسحرون الذي ومصالومم اليهود مصنعة يجعله 
حولهيصفقون الصلب حنبة إق حبل ق وماقوه تاج يدل الشوك من 

الذلأعفلم إق له المبة -بذه ولا اهف، عبودية من له الأنفة يتلك فلا ويرقصون، 
والض؛قواص•••

كانعيائا تراه كأنك حتئ وانتهن، وتوسط، ابتدأ ، كيفالأمر الأن نذكر ونحن ا ١
يعدهومن داود زمن إق موسن لدن من أنبيائه، نة ألعق بالمسح يثر قد سبحانه ؛( ٧٥١
مبعثه،قبل يه وتصدق تنتذلرْ اليهود وكانت، داود، يه تبشيرا الأنبياء وأكثر الأنبياء، من 

يقتلهوهموا وحبسوه، وطردوه البلاد ق ومردوه وحسدا، بغتا به؛ كفروا بعشا فلما 

يهنهولر أيديهم، من وأنقذه اه فصانه قاله، وعق عليه القبض عك أحملوا أن إق مراوا 
عقوهولهم ؤيآكمربم ؤ تعاقت قال كما يصلبوه، ولر صلبوه يآمم لهم وثبه بأيديهم، 

وماقتلوه وما آش رسول منيم آ.رن عيسى آلتتسخ قتلئا إثا ;نق؛;اوفؤلهم عهما مريمِ؛بمئا 
أتباغقُ إعلم من يهِء ئم ما متة فلي لش فيه أحثلموأ آليين ؤإن ثم شجه ولكن ضلتوه 

١[٠ ٥٨- ١٥٦]التساء؛ ه حكيثا عنيرا اش وكال، إليه اش تاإب!بلرقعه يقنا قثلوه وما آلفلن 
ه.ثم تيه ولكن ؤ قوله! ماُنن ق احتلف، وقد 

الشبه.فصلبوا غيره عل شبهه ألقن بأن صلبوه للذين شبه ولكن المعنزت فقيل؛ 
علملهم وليس أمره ي الشبهة لهم حصك أي؛ النصارى شبه ولكن المعنن! ت وقيل 

منرفعه واتفق وصلبوه، قتلوه اتيم أءداؤْ! قال ن ولكن صلتا؛ وما قل ما بأنه 
عليهم،الشناعة لتتم صلبه ق النصارى وصدقهم أمره، ق الشبهة وقعت، الأرض؛ 

فيه.شلث، لا يقينا ب، يهلولر يقتل ل؛ عليه؛ وسلامه ائيه صلوالت، فالمح كان ما وكيف، 
إق!الأمم يدعون ومنهاجه دينه عق رفعه، يعلل البلاد ق الحواريون تفرق ثم 

مادينه ق الناس من كثير فيحل ومسيحه، ورسوله بعبده والإيمان ودينه، اس، توحيد 

)ا(تماآهدا,ة.



لأصحابهوالأذى الشدة غاية ق اليهود ائلأ وأعداء متور، ومحض مشهور حياهر بين 
قتلمن شديدة شدة الروم ومن اليهود من وأتباعه المسيح تلاميد ولقي وأتباعه، 
دلك.وغير وحص وشريد وعداب 

نائبوكتب عليهم، ملوكا وكانوا الروم ذمة ق المسيح زمن ل اليهود وكان 
العجائبمن يفعل وما وتلاميذه المح بامر يعلمه الملك، إق المقدس ييينإ المك 
فلمدينه ويتع به يؤمن أن فهم الموتن، ؤإحتاء والارص الأكمه إبراء من الكثيرة 

أصحابه.يتابعه 
٠٠المسح. تلامذة عق شديدا فكان احر؛ مللت، بعده وول هلكر ثم 
آسوقم عتلئ—*ج نئصصهم لم وونلأ قبلت من عليك قصهنغنهم قد وزنة ؤ

ه.داًق-ايما؛دئ! موسى 
هوفليس ، [ ١ ٦ ٤ ت ]١^٠ ثؤغلماه موسى آس وقم ؤ هذ• اممه قول وأما ت قوله 

حقيقة.هو بل الجاز؛ اب بس 
ققدت فانك أصلته، ما كل ونقضت، بنيته ما حمح هدمت، ما أسميع ما له1 فيقال 

مجاز.عامتها فالأفعال محال، وهزا المحير، أفراد جيع يقتفي الفعل أن الباب أول 
آسوةل؛إ ؤ بال فما مجاز، الألأ وعلم مجاز، والأرض المموايتخ ائلأ حلق أن وقدت 

الأفعال.سائر بين س حقيقة وحده ه موسى 
وهومجارا، عندك اس وعلم والأرصى الموامحت، اس حلق يكون أن العجس، ومن 

سوفيه حقيقة [، ١٦٤لالساء: ^ نمكلما موسى آس وقم ؤ فناهر كل من للأمم أظهر 
يخفئ.لا ما والخفاء الخلاف أظهر 

صال،فهو مجاز بعضه أو ذللث، إن قال؛ ومن حقيقة، الجمح أن شكر لا ونحن 
حقيقة، ٠٧٥١وعلم ايئق حلق إن يقولون مجاز ه موسى آس وقم ؤ بأن القائلون ولكن 

ج؟.الصواعق مختمر ١ ٠ ٥ )١( 







الثفيرعلن المسر الئوء •؛ ٦١
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توهمبحانه رفع [ ١ ٦ ٤ ]الماء: ه نمقليما مومى آس وكلم ؤ قوله ذلك فن 
أنواللسان، القالب عربى يشالثف لا الذي المؤكد بالصدر لكليمه تكليمه ق الجاز 
ونفياتره،نزولا، ونزل موئا، مايتف العرب! تقول كما الحقيقة، تاللث، إثبات به! المراد 

ونظائره.حما بقوله والتأكيانم وأجع، وكل والعين بالنفس التأكد ونظيرْ 
آسال ووجهاؤدثث؛ثآ ق غدلك ش موو آس نمع فد ؤ تعادت قوله ذلك دمن 

قالبتة الفهم صحيح ينك فلا [ ١ ]المجادلة: نمبميرب< سميع آس إن فاوركنأ يسمع وآس 
للربالمع صفة إثبات ق بوجه، التأويل يحتمل لا صرح نص أنه الخهلاب؛ هدا 

سمع.ه ينفوأنه حقيقة، تحال 
إلا0ىم،ذمثا لا آسثت وعملوأ وآلذث؛اثوأ ؤ تعاد: قوله ذللئ، ومن 
أنالمامع توهم فرفع [، ٤٢]الأعراف: ه حنلدون فخا هب اوملئ،أخسثاآؤة وتعها 

أصحابيجوزه كما عنها، العجوز المقدورة المالحان حمح عمل به الكلف، 
تزيلوحبره المبتدأ بين -٦١ اعتترصن بجملة التوهم هذا رفر يطاق، لا ما تكليف، 

هوتنها إقُ يكفلثنثا لا يالمتط والميزان آلخفيل واوئوأ ؤ ونفليرْ الإشكال، 
[؟١٥٢]الأنعام: 

بوحزضآمسن ئمنلث كةلن(إق' لا آس نجيل ؤر ففتل ؤ تعال؛ قوله ذللث، ومن 
بقوله:أتبعه ينفه يكلفج إنما بل بغيره، لايكلف، أنه وأحبرْ بالقتال أمرْ فلما [، ٨٤]ال.اء: 

ؤيتركهم•يهملهم فإنه بمم يكلفا لر ؤإن أنه سامع يتوهم لثلأ 4؛ حرضآلموستن ؤؤ 
مجازلمؤمن اس تكليم بأن المعتزلة: من القائلين عك المنة أهل بعضي احج 

التوكيد.•ع المجاز يصح ولا بالمدر، الفعل فاكد ه يثيما موسى ؤ بقوله؛ 
أحازسيبويه أن لولا حسن هذا فقال: الحسن أبا شيخنا -٦١ فذاكرت المهيل: فال 

أنهذا عك فيحتمل اللففل، ق منعوئا يكن لر ؤإن مطلئا مفعولا يكون أن هذا؛ ثل *ق 

)ا(حماداتع-بمآ.



—إج=حم
ممرة.عليهم ةاطعة،والحجاج حجة الأية ق يكون فلا ما، تكليما يريد• 

الإيحاء؛من أحص تكليم  ١٢;المراد أن ل صريحة والأية بثيء، ليس وهذا ت قلت 
المشترك،العام التكليم هو الوحي وهذا يعده، من والشيين نوح إك أرحن أنه ذكر فانه 

التكليمإرادة توهم رفع ذكلينا، كلم وهو خاص وفعل خاص يامم موّن حص ثم 
ولوالتكليم، بيذا موّن اختصاص عك يدل وهذا بالصدر، باكييْ الفعل عن العام 
وهوباؤلل.أودونه الوحي من تقدم لما اويا ملكان ما تكليما الراد كان 

الكلامحقيقة وتثست، التحثليم، ق صرح المياقث هذا مثل ق التأكيد فإن وأيصا 
فتامله.للياق مفاد بالتقليل يشعر بما ووصفه ومصدرا، فعلا والذكليم 
هؤيككى يمرنلى عزالئاسي قآصهلهيتلث، ؤ لمؤمنI قال سبحاته اه فإن وأيصا 
فيهالأنبياء ائر نمشاركا كان U تكلنا له حصل الذي التكلم فلوكان ا ١ ٤ ٤ ]١^: 

معنن.بالكلام لتخصيصه يكن فلم 
له،حصل التكليم أنولع من نوعا وأن بقلته، مؤذن ههنا المصدر وصف فإن وأيصا 

ماتكليم والوحي وحيا تعاق اهنا سماه ولهذا ما؛ تكليم الإلهام فإن ههنا؛ محال وهذا 
ؤإِذأوحس0إلأّالأثهؤ ٧[ ه ازموّىأنأزتيعته ؤأو-محأاد ؤ فقال؛ 

ونظائره.[ ١١١ت ]المائدة 

فكلا، منامه ق عبده الرب به يكلم كلام، المؤمن رؤيا ت الصامت بن عبادة وقال 
ما.تكليما تسمن الأنولع هد0 

له.بكلامه البشر عل واصطفاه موسن سحانم اهللأ حهس وقد 

)ج(.كثيرة عليهم الخ؟ج ولعله الخطوحلة، ق ابما كدا ( ١ ) 
٢(. ٢٨)Y/ المرب لسان انفلرت وحجاج، حجج الحجة وجع والحجاج الحجج قلتت 

٥^١٢)a/ المختارة الأحاديث ل الخقدصي الضياء أحرجه هو، اقتد رسول عن عيادة عن مرفوعا يروى )٢( 
الأصولنوادر j اكرمذى والحكيم ( ٣٢٦٥رقم  ٢٧٢الفردوس)٢; ل والديلمى ( ٣٣٧رنم 

الباريفتح وانفلرت أعرفه. ل؛ من وفيه الهلراق روا0 (ت ١ ٧ ٤ )U/ الجمع ق الهيئس قال ٣( ٩ ٠ / ١ ) 
(Toi/^r,)



التسيرعدن المير الصوء 
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الخاصىالتكليم باسم له تكليمه ذكر موّن؛ ذكر حيث سحاته اس فإن وأيئا 
اذْلرابق رن ءالا ريهُ وئمهُ لميثنتئا موسى جاء ولما ؤ كقوله! العام الأمم دون 

تكليموهو ذلك، من بأخص له تكليمه ذكر بل ١[  ٤٣ه ثرنى لن دالا إِليكُ 
فناداه[ ٥٢]عريم; ه وا.أ( نحيا وقزتتنه خاjب^ثورTلأبمن من ؤد؛ديثثه ؤ كقوله! حاصى 

البعدمن تكليم فالداء خاص! تكليم لأنه الكليم؛ من أخص والجاء والداء وناحاه، 
القرب.من تكليم والجاء المنادى، سمار.ه 

الوحيذكر أته وهو ذكره، ما عك حملها معه يمتغ ما الأية هده ق اجتمع فإنه وأبصا 
الييينيكر بعد بعينه موصن يكر مم وُوح، محمد يعد الأنبياء عموم يكر ثم المترل، 

الألفاظق ذوق أدنن له من وكل بالمصدر، أكده ثم تكليمه، خصوصي ذكر م عموما، 
يحصللر بتكليم موسن تخصيصي يقتضي السياق هدا بان يجزم معانيها؛ عل ودلالها 

مملعا.باطل بل حن، غير أبوالحسن ذكره فما ما. تكليما ليس وأنه لغيره، 
عقالخ- تفوت، الي الصريحة المحكمة الموص الجهمية رد اّشر! المثال 

ونبأويخبر، وأخبر ؤيقول، وقال ويكلم، وكلم ويتكلم، تكالم سبحانه! اةJع أن 
ويحير،ويندر ويبشر ويعطمحا ويرض، ورض وينهنح،، ونمح، وئام، وأم تو؛ببئا 
ووعدويناجي، وناجز ؤينادي، ونادي يتقون، ما لهم ويبين القول نمائه ويوصل 
ترحمانوبينه بينه ليس منهم كلأ ويكلم ؤيخاطبهم، القيامة يوم عباده ويسأل وأوعد، 

بدونوثبوتبما والكليم، للكلام أنولع كلها وهده مراجعة، عبده ؤيراجعه حاحب،، ولا 
للمرادوتعيينها وصراحتها إحكامها مع الجهمية فردها ممتنع، له الكلم صفة ثبوت 
•[ ١ ١ لالشورىت ه ّسء لسسكئلهث ؤ قوله! من بالمتثابه غيره تحتمل لا بحبثج منها؛ 

وقوله![ ٥٤لهآلخلىوآلآصه الأ ؤ قوله! محكم ردوا عشر! الحائي المثال 
لبم،بآمح4بن آلمدّي زوح ثرلهُ مل ؤ وقوله؛ آ  ١٣لال~جدة: ه ثى حو(آلفؤلا لتكن وؤ 



جقإ)جإأِل=^إ
!ذؤ وقوله! [ ١٦٤اءت ]النه نمكلما موسى آلله قكالم ؤ وقوله• أ'اآ ؛ ٠١٠]١١^

النصوصمن وغيرها [ ١٤٤لالأ•ءرافت ه ويكئمى يِرسنلى آلثاسي عل آصْنميتك 
[.'١٦؛ ]١^٠٢٠ه ّى,ث جلإو،^ةل ؤ قوله• من بالمتشألأ المحكمة 
عليهم.حجة والأيتان ٤[ " ت ]الحاقة بره ؤ وسول إذهُ ؤ قوله! 

اللالباتت اسما فليس،'اس، اسمه؛ ممن ق داحالة حلاله؛ حل اليع صفات فإن 

العالين،رب هذا وليس علم، ولا لها، كلام ولا لها، حياة ولا لها، بمر ولا لها، سم 
فهواسمه؛ من مق داحلة ورحمته؛ ومشيئته وقدرته وحياته وعلمه تعاق وكلامه 

مخلوق.سواه ما وكل الخالق، وكلامه بمفاته سبحانه 
تبليغتستلزم والرسالة إنشاء، لا محض، تبلغ فإصافة الرسول، إل القرآن إصافة وأما 

غيرقال، ولهذا رسولا، يكن لر الرسول، يبلغه كلام للرسل يكن نر ولو الرسل، كلام 
حقيقةفإن رسله، رسالة أنكر فقد متكلما  ٥٥٥١يكون أن أنكر من ت ، الملفمن واحد 

الحكمةالنصوص تللئج ردوا ؤإحوامم فالجهمية أرسلهم؛ من كلام تبلخ رسالتهم 
يهيكون يه يقوم فعلا يثبتوا فلم الجمح، ردوا لم متشابإا، الكل صيروا لم بالتشايه، 

بلأفعال،، ولا عندهم له كلام فلا متكلما؛ به يكون به يقوم كلاما له يشتوا لم كما فاعلا، 
إنماسبحانه لأنه له؛ صفة يكون لا وذللثح عنه، منفصل مخلوق عندهم وفعله كلامه 

يه.يقم لر بما لا به قام بما يوصفا 

ض
e باشوكهم، ذالنمكذنئهدون ث يعلمه آذزلهُ إلياتك_ أنزل يمآ يقني آلق نش لؤ 

رر٦٦>؛(ه.ذيدا 

هنقهدون وآلمقيكة بعالمه^ اjزاهر إليلث، اترن بمآ يشني ئبم،آش ؤ وقوله٠ ••' 
انهالشهادة أعفلم من غيره؛ يعله لا الذي اممه علم عن الخبر من فيه فما [، ١٦٦]النماء: 

)ا(-ما؛.اوارج-بم"ا.



الممسيرعدن ائمير الصوء 
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يعقرزرقأنوأ ش نقوريئآفمبة ام ؤ الأحرى• الأية 3، قال كما أنزله، الذي هو 
ءإلمّبمثجيبوأإنكتتزصيفتن T_ دون منآتثهلشرمن مفمبمتوادعوا مثلي.، 

[١٤، ١٣^؛]^;اذتمِ ؤفلآ هو إب لاإله ن و! بميرأللي ، Jjjائمآ،قآعنموأ لمح؛ 
كلفإن الأشياء، سائر يعلم كما له، وهومعلوم - أنزله يانه الإثمار مجرد المراد وليس 
مشتملافنزوله علمه، عق مشتملا أنزله المعنزت ؤإنما — وباطل حق من له معلوم شيء 
انزلهآلذىقل ؤ قوله؛ هذا ونفلير وصدق، حق وأته عنده، من كونه اية هو علمه؛ عك 

منعك وردا تكذيتا سبحانه ذلك ذكر ٦[، ]الفرقان; والأرض^ ألثمنوت آاسرفي يعلم 

تأي [، ١٦٦!، ]IJLه اذزلهُ إليك اتزل بمآ يئبد آش لكن ؤ • تعاق ئال 
قإثزئسثحسوأؤ 3وذه.' مثل للمصاحبة فالباء البشر؛ يعلمه لا الذي علمه وفيه أنزله، 

أعفلممن وذلك، اهث، علم وفيه أنزو أي: [ ١ ٤ ]٥^٥: ه أممي خ أول أئنآ 3اعلئزأ لكم 
به•جاء من نوة مدق ع3، الراهين 

اسفان حما كان ؤإن وهذا يعلمه، وهو أنزله المعنن إن فال: من شيئا يمتع ولر 
الحقيحلم اس فإن الدعوى، صحة عك وبرهان دليل ذللث، ي فليس شيء، كل يحلم 

منإلا غيره، يعلمه لا الذي لحلمه متضمنا أنزله المعنئ: كان إذا ما بخلاف والباطل 
والرسالة.النوة أعلام أعفلم من هازا فإن به، وأعلمه اس أطلعه 

يتبعونإن ؤ عملية: ^١٠^ أربانها يمهيا الش الفاسدة الشبه من عارصه فيما وقال 
إلأيقنعون إن ؤ تعاكت وقال [، ٢٨]الجم: 4 سآمحّةا بمي ؤإزآلئزلأ آلظن إلأ 

[.١١٦تالأنعام; إلا"وصون هم آلظنوإِن 
وماؤمحيا نموُت، ^ادتجا حنائنا إلا هق ما ومالوأ ؤ يعمله: المعاد أنكر لمن وقال 

.١ ج الصواعق مختصر ١ ٤ ٩ ( ١ ت 





الممسيرعلن النيئ المزم ^^٢ ٩١
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والوعيد.والوعد الخهلاب عليه يجري والهي،، بالأمر 
قنقول ما القر^jا ق نقول أن ن يحل فلا إبراهيم، ذرية ومن نوح ذرية من هو ثم 

تتعاق نوله ل المعنن ولكن عين؟ ق قال ما القرآن ق يقول اهف سمعتم فهل عين، 
همنه وروح نِهلم إق ألمنها وًقلنتهن آممي 3نولت مه؛ آزن عيني آلمبمح ثما إؤ 

هوعبن وليس بكن، عين فكان كن، له• قال حين مريم إك ألقاها الك، فالكلمة 
مخلوئا.كن وليس قول، اهف من فكن بكن، كان ولكن كن، 

روحقالوات الجه«بة أن وذلك، عين؛ أمر ق  ٠٧٥١عك والجهمية المحارى وكدبت 
ذاته؛من وكلته اهااة روح عبن الصارى! وقالت مخلوقة. كلته أن إلا وكلمته اه، 
الثوب.هذا من الخرقة هدْ يقّال كما 

اينفقول الكلمة ؤإنما الكلمة، هو عبئ وليس كان، بالكلمة عبن إن نحن؛ قلنا 

ونخرلُؤ تحالت كقوله فيه الروح كان أمرْ من يقول 4 منه وووح ؤ وقوله• م،، تعاق 
اهفروح وتقعير أمره، من يقول [ ١٣منه؛< آلأزءسنيعا ؤر وما آلشمثوت ق ما 

صرحفقد . الله وأرصى )،)( ٥١وسماء اتنف عبد يقال؛ كما حلقها، ، ٧٥١بكلمة معناهات إنما 
الأرواح.بسائر ا فكيفمخلوقة المسح روح بأن 

ذللئ،؛يدل ولر ورسوله، وهوعبده مريم إل أرسله الذي الروح إليه اللي أصاف وقل■ 
نويابثما لها يتمثل زوحغا إنها تازنلثا ؤ تعال؛ فقال مخلوق، غير ةل-يم أنه عل 

علنمالأهبرللئ، ريلث، رسولث انا إثمآ قال ؤق؛( ثقثا إن'كنن، مغلئج إلرخمنن اعود لف يال-ه 
ورسوله.وهوعبده اه، هوروح الروح؛ فهذ*ا [ ١٩- 4١٧مريم؛ زًْكثا 

بنأخمد الإمام كلام من ص ها، إق اه. كاب، ق أناأحدآية أمنانهال،: ادعن الجيمي إن ثم نوله؛ ن م١ 
متشورار>ت،من وهو تحقيقي، ( ١٢٦-١٢٥والزنادقة®)صر الجهمتة عل ءارد كتابه ل النبم، رحمه حنبل 

بملةلأبن سمية)؛/•ا-اا(والإبانة لابن والطل العقل تعارض درء وانظر؛ بالرياض، اكات■ دار 
/y)



1بحًًمؤةؤا|نئثبماأ 
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مشكثزمن آثمربون ولا ممب عيدا يكوينح ان نتفكنآلبيح ن ثؤ 
إثص{ه،إليوُحميعا وينتعكخرفنيخثرهم عبادتهِء عن 

اؤأندسفكانفقال؛ إليه، وأقربم حلقه، أكمل وصف العبودية؛ جعل ،اهف 
عبادته-،عن مشكن ومن آلمربون آلمفيكه ولا يثب عيدا نتكورت^ ان آلممسح 

النبك عند آليين إن ]النساءتآيا[.وقالتؤ ه إنه"همعاj^؛! ويتغتضرميخشرب 
•[ ٢٠٦]الأعرافات ه ٠ ودث،> بمجد م وله وستحودهد عيادته-ه عن نستكبمرون 

آلثننوتل من ولهُ ؤ الأنبياء؛ محورة ق قوله ق التام الوقف أن يبين وهذا 
يتثحيمونإث1ئ؛ولا عنعنايته-، لأيثكنون ومنعغذهُ ؤ يتدئ ثم مجا. 

لآياولأمح3(4لالأنياء:هل->أ[.
عبيداالأرض j ومن السماوات j من له إن أي؛ مستقلتان، تامتان حملتان فهما 
يعني؛ب عبادته-، عى ننغنون لا ء.غدهُ زمن ؤ فقال؛ أحرى حملة امحتانف ثم وملكا. 

ولاعنها، يأنفون لا يعني؛ عبادته، عن تكبرون يلا عنده الن.ين الملائكة أن 
تعبإذا واستحر، حر يقال؛ - وينقه1عون فيعيون يستحسرون، ولا اتعاءلمون 

ربومحته،لمحي وصف فالأول؛ آدم، لمي كالنفس وسحهم •مادت،م بل - وأعنا 
إلهيته.لعبيد وصف والثانر؛ 

إق[ ٦٣]الفرقان; ه عزآلأزضهؤثا يمشون ؤعتاتّآوخمنآلخيىن ؤ تعاق؛ وقال 
السورة.احر 

٦[.دمجثرام2؛إه]الإشان: يمجرومتا عنالآئي نقربها عسا ؤ وقال؛ 
[.١٧]ص: ه داوري ؤآذضغبمئا ؤ وقال؛ 

•١ ج— ٌدارج ١ ٠ ٢ آ ١ ر 
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أبوينم; )و عتاد يبشر ؤ >عانىت فقال لعبادْ، المطلقة البشارة بحانه  ٥٧٥١وجعل 
٠[ ١ ٨ ، ١ ٧ الزمرت ت ه احسثهد محتقبعون المون ينتمعون 

انتزولا آؤوأ غنمخل حوف لا يئعجاد ؤ تعاقت فقال لهم، المطالق الأمن وجعل 
[.٦٩، ٦٨]الزخرف: ه ;نيَ; منلمى ويقاثوأ بثاينبئا ءانوأ _ jJT;؛م 

وأثركتولاه من عق سلطانه وجعل خاصة، عليهم عن الثمهإان وعزل 
[٤٢]الخم؛ ب منآلعاوئن اثبعلغر من إلا غلنن عنيم لك ليس عبادى إن ؤ فقالث به، 

إئنا;؛1؛' يتوًقلون رلهز وعق ءامخوأ آلذنرتته عل نلطنن لهُ لهى إدئُ ؤ وئلت 
[.١ * • ، ٩٩لالحل: ه مقركوت يهء هم والذين يثولوئه'- عل نإطثهُ 

قفقال الإحسان، وهو الدين، مرانس، أعك العبودية إحسان ه الهي وجعل 
تراهتكن لر فان تراه، كانالث، اق تعبد ارأن الإحسان عن سأله وقد — جبريل حاويثا 

فانهيراك«رأا.
النساءسوره تمر من جحه اقوأز؛ا ر مثما هن.ا 

العالمينربا س والحمد 

،٩ ٨، )رقم لم وم٥( ■ الخارتم()رنم أخرجه ١( 
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الكلام.ق ونصاريفها اللفغلة هده اشتقاق عليه يدل 
وبر،بار رجل ومنه المحبوب،، مائر إق بالأصالة وحيره لمنانعه بالضم؛ البر ومنه 

بررة،والأبرار•وكرام 
مقابلتهوق الخبد، من الطلوب، والكمال الخير أنولع لجمح جامعة كلمة فالبر 

البرعن أل ت،رجتتر ل! قال هؤ الّمح، أن ممعان، بن النواس حديث وق الإثم• 
دالإثم"•

البرتمن مق فيدخل عليها، البد يدم الض والعيوب للشرور جامعة كلمة فالإثم 
والباحلتة.الظاهرة وأجراوه الإيمان 
وهوالقلب،، بر عن بالبر يعبر ما وأكثر المعتن، هذا جزء القوى أن ريب ولا 
وانشراحهوسلامته ءلانيتته من ذلك، يلزم وحلأوته،وما فيه الإيمان ؤلعم وجود 
يجاوها،لر فمن القلبا، ق ولذة وحلاوة فرحة للإيمان فان بالإيمان، وفرحه وقوته 

يالمب،٠ ؤ فيهم: ه اش قال الذي القسم من وهو ناقصه، أو الإيمان فاقد فهو 
هخأديم" ق ألإيمثن يدحل ؤلم-ا أنلمنا قولوا ولثكن ئومغوأ لم ثل ءاثا آ*لأعِ،اب 

إذبمؤمنين؛ ولموا منافقين، غير ملون القولين أصح عل فهؤلاء [• ١٤
حقيقة.فيباشرها قلويمم ق الإيمان يل.حل لر 

قبلوجوهكم نولوأ ان آلمر لمس ٠ ؤ تعاق؛ قوله ل البر حمال اه جع وقل- 
[.١٧٧]١^٥) ه المتمون هم ؤاولأ؟لث، ؤ قوله —إل ه ؤآلماُرب، آلمقرق 

الأحر،واليوم ورسله، وكتبه، وبملائكته، باس، الإيمان هو؛ الثر أن بحانه فأخبر 
الفلاهرة:الشرائع وانيا ، -٠١إلا للإيمان قوام لا التي الخمسة الإيمان أمحول هي وهزه 

هيالتي القلبية الأعمال وأبا الواجبة، والفقات، الزكاة، ؤإيتاء الصلاة، إقامة من 
بالخهد.والوفاء الصبر، من حقائقه: 

التعلقةوالأعمال وشرائعه، حقائقه الدين: أقام حمح الخصال هذه فتناولت، 
الخمسة.الإيمان وأصول والقلبإ، بالحوارح 



الصسرش الئشز الصزء 

يَ 1واتأكؤ (; _lJبعينها التقوى حمال هي أنيا ت هذه عن سبحاه أحبر ثم 
ل١٧٧^تملثvهمTلمممونهلاكر٥تصدقوأ 
أمرما فيفعل متا، أو ا أمن واحتسابا، إيمائا اهه طاعن العمل فحقيقتهات التقوى وأما 

منوحوئا بالنهى، إيمايا اهللأ من ما ؤيترك يوعيه، وتصديقا بالأمر، إيمايا به؛ ائلأ 
وعياسه.

التقوى؟وما قالوا: بالتقوى« أؤلفووها الفتنة وقعت »إذا حبيب: بن ؤللق قال كما 
عقاكلأ معصية تترك وأن اليه، ثواب ترجو اس؛ من نور عق اس بْلاءة تعمل أن رر قال: 
اه®عقاب تخاف ؛ ٥٧٥ا من نور 

فلاوغاية، مبدأ من له لأبد عمل كل فان التقوى، حد ق قيل ما أحن من وهذا 
هوعليه الثاعن، فيكون الإيمان، عن مصدره يكون حتئ وقرية؛ ءلاءة العمل يكون 

بلذلك،، وغير والجاه المحمية ءلاو_ا ولا الهوى، ولا العادة لا المحض: الإيمان 
وهومرصاته، وابتغاء تعاق، اهف ثواب وغايته الإيمان، محض مبدؤه يكون أن لابد 

الاحتساب.

رمضانصام رامن الني قول مثل ق الأصلض هدين محن يقرن ما ي ولهدا 
ونظائرء.القدرإي،اثاواحتسابا® ليلة قام ور'من إي،اياواحتسابا® 

مصدرهو الذي الإيمان وهو الأول، الأصل إل إثارة اس؛ من نور عك فقوله: 
عليه.الباعث، والسثب العمل، 

التيالغاية وهو وهوالاحتساب، اكاق، الأصل إك إشارة اهف؛ ترجوثواب وقوله• 
الإيمانأصول لجميع اسم هذا أن ريب ولا يه، يقصد ولها العمل يوقع لأجلها 

تحال:كقوله يالاحر أحاوهما اقتران عند وأما المسمن. هذا ق داخل الثر وأن وفروعه، 

٤( ٦٦)v/ ( ٨٥ممر)١; ابن شتر وانظر: ( ٤٢٣٦ رقم ٤  ٤٦آ/ يرم) -فj حام أبي ابن أ-م-بم ( ١ر 
.١( ٥ ٩ / ١ ) والحكم العلوم وجامع 

.٧( ٦ ٠ ٧، ٥ ٩ رقم ) وملم ( ١٩٠١رقم ) البخاري أحرجه )٢، 



ا-=مم;سللهس 

٢[.؛: jjLJl]ه عزآلزوآلأموئ ؤ3ثعاوووأ 
لنمها.المقصودة والغاية لغيره، المقصود السبب بين فرق بينهمات فالفرق 

كماتقدم.له؛دونه لاصلاح الذي المدوصلاحه إذهوكمال لذاته؛ البرمعللوب فإن 
هذانعك يدل ولفظها إليه، والوسيلة البر إق الوصل الهلريق فهي التقوى وأما 

منتراث قالوا: كما تاء الواو فقلبوا وقوى أصلها؛ وكان يقي، رقن من فعك فإنما 
ونظائرها.الوخمة، من وتخمة الوجه، من وتجاه الوراثة، 

فالوقايةوقاية، النار وبين بينه جعل قد الض فإن الوقاية، من أنما عل دال فلففلها 
والصحة.كالعافية والبر فالتقوى الضر، لغ باب من 

ومعرفةودلالته، القرآن ألفاظ فهم ق عظيما انتفاعا به يتي شريف، باب وهذا 
الناغ.هوالعالم فإنه رسوله، عك اللم أنزل ما حدود 

فإنرسوله، عك اقلٌ أنزل ما بحدود علم له ليس من كتابه؛ ق تعاق اقلق ذم وقد 
عقلتن.د.تن مفمستلزم ح يذ.للالعلم عل.م 

منالمراد بحكم له فيحكم منه ليس ما اللففل؛ من مل يدخل أن إحل.اهما: 
بينهما.اه فرق ما بين مساوي اللففل؛ 

حكمه،عته فيلبإ تحته الداحلة أقرائه بعض من ممن يخرج أن والثانية؛ 
فيرىوأمثالها، القاعدة هذه لأفراد يضلن الفعلن والذكي بينهما، < ٥١جع ما بين فيفرق 

بهيفي لا هذا وتفصيل الموصع، هال.ا من ينئأ إنما أوأكثره؛ الاختلاف من كثيرا أن 
كتاب،صح.ما

بعضإخراج يجوز فلا مكر؛ لكل شامل امم فإنه الخمر؛ لففل هن.ا ومن 
القمارأنولع بعفى ؤإخراج اليسر، لفظ وكن.للثح حكمه، عنها وينفي منه المسكرات 

الربا،لفظ وكاوللث، مسماه، ق بتكاح ليس ما ؤإدحال النكاح لفظ وكذللث، منه، 
والعدل،الظالم لفظ؛ وكذللث، فيه، بربا ليس ما ؤإدخال منه، أنواعه بعض وبإخراج 

تحصن.أن من أكثر ونظائره والمكر، والحروف 



التمجيرامحرعلن الئوء اآ==م 
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والتقوى،البر عق التعاون وتعاشرهم؛ الناس اجتميع س المقصود أن ت والمقصود 
ذلكبعالم ينقل لا وحده العبد فان وعملا، علما ذلك عق صاحبه واحد كل فيعين 

بعمهقائما الإذاقت النؤع حعل أن سبحانه الرب حكمة فاقتضت، عليه؛ بالقدرة ولا 
لبعض.بعضه معينا يبعضه، 

٢[.]اّممة: لإزوأشؤ'نه عل ضاووو\ ولا ؤ تعاق؛ قال ثم 
الأمر.حانِح ق والتقوى البر نقلير النهي؛ حان-، ي والعدوان والإثم 

مافالإثم القدر، ومحرم الجنس محرم بين ما فرق والعدوان؛ الإثم بين ما والفرق 
اسمنه.أباح ما وتعدى قدرْ، ق لزيادة حرم ما والعدوان لجنه، حراما كان 

المجنيواستيفاء ة الخامونكاح إثم، ونحوها؛ والسرقة الخمر وشرب فالزنن 
عدوان.ونحوه؛ حقه س أكثر عليه 

ومنثعتدوهاج قلا أللي حدود قك ؤ فيها! قال التي الله حدود تعدي هو iالخوان 
يللث،ؤ آحرت موصع ق وقال [؟ ٢٢٩،،: ٢٥٠١١]ه ألظثلنون هم ذ\و'للإلق ألثي حدود تتعد 

آية.ق قرياتبا وعن آية، ق تعديها عن منهن ء،  ١٨٧لالقرْ؛ ه يقربوها قلا آش حدود 
والحرام.الحلال بين الفاصالة النهاية هي سبحانه؛ حدود لأن وهدا 

لهافيكون فيه داحلة تكون لا وتارة منه، فتكون فيه حل تل. تارة الشيءI ونهاية 
قربانبا.عن نين الئاق؛ وبالاعتبار تعديها، عن نبن الأول؛ فثالاعتبار مقابله، حكم 

آJروآلمموىعل وثعاوثوأ ؤ ت تعاق اض قال قرينان، فهما والعدوان الإثم وأما 
الأحر.تضمن أفرد؛ إذا منهما وكل ٢[ ش ثعاوثوأ ولا 

عكءال.وان فهو به؛ الله أمر ما أوترك عنه، الله تين ما فعل هوت إذ عدوان إثم فكل 
شيئانفهما اقترانهما؛ عناته ولكن صاحبه، به يأثم فانه إثم؛ عدوان وكل وميه، أمره 

ووصفهما.متعلمهما يحس، 

مد١رجج٣٦٨.١)١(
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ونحوذلك.الخمر، وشرب والنتن، كالكذب، ت الخنس محرم كان ما فالإثم• 
والزيادة.القدر محرم كان ما والعدوازت 
الخقأحل ق كالاعتداء والزيادة، المحرم القدر إل منه أبيح ما تعدي فالعل.وانت 

يرضلر حشبة؛ غميه فإذا أوعرضه، أوبدنه، ماله، عق يتعدى بان إما ت عليه هو ممن 
فيهقال كلمة، فيه قال ؤإذا أصعافه، عيه أتلف، شيئا؛ عليه أتلف، ؤإذا داره، إلا عوصها 

للعد.ل.وتعد عدوان كله فهل.ا أصعافها، 
العبد.حق ق وعدوان اه حق ق عدوان نوعازت العع.وان وهدا 

الأزواجق الخلال الوهوء من له اهلع أباح ما تعدى إذا كما اهلإ/٢ت حق ل فالحيوان 
لمروحهمهز ؤآلذنن ؤ تعادت قال كما سواهما، من عليه حرم ما إل والمملوكايتح؛ 

ينزآتشقو؛ عيرملو؛بمن فإم نثكشألأ4لم ما أو3'مجأذ عد إلا لإك حنغفلون 
٣[.١ ٢- ٩ لالمعارج| ووآ(ه ذ'لكداول1أكه»رآلعادون ورآة 

قكوؤكها منها؛ عليه حرم ما إل وأمته؛ زوجته من له أبيح ما تعدى وكدللث، 
الواجبا،أوصيامه أحدهما، إحرام أوق الخريثح، موصع غير أوق أونفاسها، حيضها 

ذللث،.ونحو 

كمنالعدوان، من فهو منه؛ أكثر إل فتعداه معين، قدر منه له أبيح من كل وكدللث، 
الخطبة،نظرة له أمح أو كلها، الكأس فتناول خمر؛ من بجرعة الغصة إساغة له أبيح 

محاسنميادين ق طرفه عنان فأطلق والمداواة؛ والمعاملة، والشهادة، وم، وال
القدرإق المباح فتعدى والزهور؛ الرياض تللئ، ق ناظره طرف المنذلور،وأمام 

عنوقلب حائر، يمر ذا فصار المحجور؛ المحوط الخمن حول وحام المحفلور، 
فيعن،الخيام؛ تللئ، ق وأقام عليه، فخامر بالخبر يأتيه رائدا طرفه أرمل طائر، مكانه 

أقلعت،فما الخيام، تللثح بين قيوده ي يحجل وهوأسير إلا يشعر؛ فلم آثاره، ق القلب، 
الجفون؛تللثج سيوف تنومه برحنتخ وما قتيلا، بينهن تشحط حى ناظره؛ لخذلا'ت، 
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فوتوهذا وأخطر، أعظم أمامه وما العدوان، خطر هدا تجديلأ، جندلته حتن 
وأكبر.أحل هف؛ ( Wiطرفه غص من ثواب فوات من حرمه وما الحرمان، 

بنفسهوغرر السفر، أذى إلا يرح فلم إلثه؛ المنظور محامن مفاوز ق العلرفؤ محافر 
الخطر.أعفلم عك راكبها أن عرف وما البيداء، نالك، كوب رق 

حتنعماه، عاتقه عن فيها يضع ول؛ نواه! ما منها المسافر ييغ ل؛ سفرة من لها يا 
الرحؤعيستطيع لا ومضيق، م، كل عك الرصد فيها له وقعد الخلريق، فيها عاليه ^ ٥٠
بمد،ْن الهاجرة هجير يرى والذهاب، المرور إق سل له ولا والإياب، وطنه إق 

وآسحسهاتهُ يوفنه عدهُ ووجدأس شنا وزغاوْ حآء0ر إذا حى ؤ الشراب برد فينلته 
السراب.بلأْع مغرورا كان أنه وتيقن ومء ّمعآزناي،ه 

ولاالخبير، العارف  ١٦٢فيشتريها القيمة؛ ق اللدة وتاإك، الذلة هذه امحمتوت ما ناس 

بينتفرق فلا غشاوة؛ العيون عك ولكن البصير، بينهما فيتحير الخفعة؛ ق تقاربا 

فرشفوق راقدة العقلان، أغهلية تحت والقلوب العثور، ومواضع السلامة، مواطن 
٤[.٦ لال>ج: فيآلئنور4 ألأبم.رؤوتكنتش تش لا هإِيا ؤ الغرور 

بأنإما منها، يبح لأ ما إك للضرورة؛ الميتة من أبيح ما تجاوز العدوان! أمثلة ومن 
وأبيوالشافعي، أحمل.، مذ.هؤ_، ق القولين أحال عك — الرمق مل له أبح ؤإنما يشح؛ 
حنمة

لماله،واتيا وأكلها عنها اسغتن فإذا إليه، احتاج إذا والتزود؛ الشع له مالك وأباح 
ننيأضثؤ تعانىت قال( عدوائا تناولها كان ونحوه؛ اسأكن شراء عن وبخلا 

[.١٧٣تيإنأش'ئورزطهلّ; 
؛I؛؛®*غير وقيل! شبعه، يعا.و ولا اضطرار، غير من يأكلها لا والحز؛ قتادة قال، 

حتنفيأكل منها. له حد ما يتعدى لا أي؛ عايرا ررولأ غيرها يجد وهو طالبها، غير 
منها.متزود ولا لها، مستحل غير مقاتل؛ وقال، الرمق• سد ولكن يثبع، 



=لج|=ه.'
حتنتناوله؛ عن بتقصيره يتعدى ولا منها، له حد الذي الحد يتجاوز سغي لا ت وقيل 

آيم.وهدا آلم، فهذا عنه؛ التقصير أو بمجاوزته الاه حد تعدى فيكون؛لد يهلك، 
يثربولر يأكل فلم الخنزير، ولحم والدم، الميتة، إق اصعلرت من ت روق موفال 

الأية.ق القولين أصح وهذا النار، لحل مات؛ حشر 
سمره،*ولاعاداق السلطان عق ءغير ت والشافعي وأصحابه عباس ابن وفال 

يترحمن.لا فرء بالعاصي أن ذللث، عق وبتوا معصية، ممر يكون فلا 
فيهاتعرض لا الأية إذ ذكرها؛ موصع هذا ليس أوجه، لعشرة أصح الأول؛ والقول 

له،سيقت، ولا بذلك مختصة هي ولا الإمام، عق للخروج ولا إثبات، ولا بنفي للسفر 
المقصودالأكل إق يرجعان فيها؛ والعدوان والغي والمسافر، المقيم حق ق عامة وهي 

الأيةق تعاك قوله هذا نظير ولأن بالأكل، له تحلق لا عنه حارج أمر إق لا بالهي، 
الباغيهو فهذا ٣[،  isxUJl]نتجاي،بلأزه غير غيينؤ ممنآصعلرق ُؤ الأحرى• 
الالذي الشرمحل هو وهذا أكلها، من الحرام القدر إل ازئل للإثم، والخجانف العادي، 

أنوأعلمهم بقدرها، الإباحة فتقدرت لكرورة، أبيحت إنما ولأما له؛ال«ونه، يتاح 
أعلم.واهف لحله، سبتا للضرورة الإباحة تكون فلا ؤإتم؛ وعدوان بغي عليها الزيادة 

البغيأن مع الأعرافط، سورة ق المذكوران والبغي الإثم هما والعدوان؛ والإثم 
البغيقرن فإذا هذا وعق عليهم، والأمتهلالة العباد، حقوق ق اصتعماله: غالب 

والابتداءوالبهت،، والكذب، كالمرفة، ت الجني بمحرم فللمهم البغي كان بالحيوان؛ 
قوالعدوان البغي فيكون منه؛ أكبر إق استيفائه ق الحق تعدي والعدوان؛ بالأذى، 
اهف.حدود ق والعدوان كالإثم حقهم، 

والفللم؛والعدوان فالثغي حد، وله لعياله وحق حد، وله هف حق أمورت أربعة فههنا 
اه.إليهما. يصل فلا عنهما، التقصير أو وراءهما، ما إل الحدين تجاوز 

البرعك تحاوئا لهم؛ مخالهلته تكون وهوأن الناس، وبين بينه فيما الحبي حكم فهذا 
وعملا.علما والتقوى؛ 





اسم(هسلقؤ 

إذاالدنيا مصاب فإن العذاب، ق ببعض يعضهم بتامي انتفاعهم سبحانه اه فقطع 
الخنساءتقالت، كما ببعض، المصابين بعض وتأمى ملأه، صارت عمنا؛ 

نفيت، لقتلإحواتم ن علولي حاكتن المرة كن دلا دل
يبالتأسه عننفس اللي أسولكن أحي ل مثمحكون ا دم

القيامة.يوم العذاب j المشتركتن بين معدوم التاسي؛ من الحاصل الروح فهدا 
يدركولن بالمتن ينال فلا الوسع؛ وامحتفراغ الجهد، بذل فهو؛ ؤلريقه وأما 

تقيل كما هو ؤإنما يالهوينا، 
دائمالالرفيع ز العدرك تلكي العلا إلن م واسالموت غمرات فخض 
،م^ لائوم لتصبوإلن همة ولا ردى المن اف حنص رل فلاحت
بامريزتإلا اصّ هذا ركوب إك متل ولا 

عنفيصرعه الفارس؛ يصيب اللوم فإن لائم، لوم إك الحق يصبوي لا أن أحدهما؛ 
الأرض.ل صريعا ويجعله فرمه 

حافت،فمتن الأهوال، يخافذ ولا حيثي فيقدم انم؛ j( ه نفعليه مون أن واكاف؛ 
الأرض.إق وأحليت وأحجمن،، نناحرُت،، القس! 
ريحاالأهوال تللئ، صارت فليلا؛ صبر فمن بالصبر، إلا الأمران هذان يتم ولا 
أعظمصارت إذ منها! يخاف هو فبينما مهللوبه، إل يتممها تحمّله حقه، ل رخاء، 
فيه.لحل من إلا يعرفه لا أمر وهذا وحدمه، أعوانه 

العربشواعر أشهر اليمان، عمرو ت تماضر اءت الخنإق ؤيشبان الواير، بحر من السنان ط١ن )١( 
لثتلأ ند وكانا ومعاؤة، صخر لأحويها رثاوها وأجوده شعرها أكثر الإطلاق، عق وأشعرهن 
ينينأربعة لها وكان شعرما، يعج؛ه ق اس وصول، وكان واصالمته، قؤ الرسول، عل ووغدلت، الجاعلة. 

شرفيالذي ه الحمد فقالت،; اسشهووا حش القتال، عق تحرضهم فجعالتج القادسية حرب شهدوا 
بنمحمد بكر أبو اليتين وذكر (• ٦١٦)U/ الإصابة j( حجر ابن الحافثل الأول، اليت وذكر بقتلهم• 

٥(. ٤٨الزمرة)؛/ل الأصبهاف داود 
نائلهما.عك )٢(!؛انف، 
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بكلإليه الافتقار وتحقيق يكاليته، إليه رالأمaUع اه إق اللجا فمدق مركبه وأما 
انملراحيديه بين والانطراح يه، والاستعانة التوكل وصدق إليه والضراعة وجه، 

يجبرْ،أن ووليه؛ فيمه إق نهويتطلع عنده، شيء لا الذي الفارغ المكور الملوم 
وأنهدايته،  ١٥١يتوق أن له؛ يرجن الذي فهذا ويستره فضله، من ؤيمده شعثه، ويلم 

ومنازلها.الهجرة هذه طريق من غتره عك حمي ما له يكثف 
تتولحيث ؛ ١١٧٥١ايات وتدبر التفكر، هودوام إنما ذلالئ،1 ق وعموده الأمر ورأس 

وجليقلبه من الخواطر مكان القرآن؛ معاق صارت فإذا ، ١٠٥٥١١وتشغل الفكر، عك 
لهيستقيم فحينئذ؛ أمره؛ الaلاع الأمير هو وصار التمرن،، له وصار كرسيه عل 

جامدةمحنثنا آلخنال وثرى ؤ الرتح يتاري وهو ماكئا وتراه الطريق، له ؤيتفح ميره، 
[.٨٨]النمل: ه ثمزمزآلثحاص، وهل 

فإنوالعافية، والمنة بالإسلام يمتعكم أن المرجوالإجابة المثول سبحانه  ٠٧٥١٢
الثلاثة.الأركان هذه عل مبك، لفوزهما؛ ونممهما والاحرة الدنيا معاده 
فنميبهؤإلأ عليه،  ٠٧٥١نعمة كملت، وفد إلا الكمال؛ ؛وصف، عبد ل اجتمعن وما 

منها.نصيبه بعب، ؛ ٠٧٥١عّمة ئس 

مقيدة.ونعمة مطلقة، نعمة نعمتان؛ والعمة 

والمنة.الإسلام وص الأبد، بسعادة المتمالة هي الaلالقةث فالعمة 
خصهمومن أهلها، صراط يهدينا أن صلواتنا؛ ق نسأله |ؤ|أن الص أمرنا التي وهي 

ماولمكؤوسيْبعآسوآونوو تعاق؛ يقول حيث، الأعك، الرذ؛ؤ، أهل وجعلهم :!ا، 
اولتهوحسن وآليذآ؛ وآلصذض سآاسص غيم آس أئعم معآلدس 

وأصحابهاالمعللقة، العمة هذه أهل هم الأربعة؛ الأصنافج ها'افهؤلأء هلالنساء; نقيقا 
يعمىوامممت،عليتكم ديغتكم أكملت،هإ تعال؛ ١١٧٥١بقول المعنيون هم أيما 

الخوض.)؛(\احماع 
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نهوصحيح.الاعتبار؛  Ijif-نعمة الكافر عل ئلأ ليس قيل• ؤإذا 
ونبطالجد، وعافية والنتن، الصّحة كنعمة ال٠قيالةت العمة اكانيةت والعمة 

هذه.وأمثال الحنة، والزوجة الولد، وكثرة الجاه، 
والكافر.والمؤمن والفاجر، البر »حتركةص1 الغمة فهذه 
اللب،إطلاق يصح فلا حق، فهو الاعتبار -بذا نعمة الكافر عق ه فيل: ؤإذا 

للكافر،اسا.راجا كانت لما المقيدة العمة أن وهو واحد وجه عق إلا والإيجاب؛ 
تعاقاس سماها كما بلية كانت ؤإنما نعمة، تكن لر فكاما والشقاء؛ العذاب إل ومالها 

ءيقوا1(ذو*نه'و 3اكزمةُ ربهُ أتثانه ما إذا ألإسن قاما ؤ تحانىت فقال كاJلك، تابه كق 
;]١١٥٣ه كلأ أهنن:}ث؛;■ نن نمولث رزمهُ عته فميز أبتكة ٠^١ إذا وأمآ أكزمن. نن 

كانؤإنما عليه؛ أنعمت فقد فيها؛ ونعمته الدنيا ق أكرمته من كل ليس أي! [ ١٧-١٥
غيرمن حاجته بقدر فجعلته رزقه عليه قا-رت من كل ولا واختبارا، له مني ابتلاء ذلك 

بالمصائب.أبتليه كما بالعم عبدي ابتل بل أهنته؛ قد أكون فضالة؛ 
ثمالإكرام، له فاست، ه ةاكومهُ ؤ قوله; مع ويتفق المعنن هذا يلتئم كيفؤ ق؛لت فإن 

هوؤإنما مني؛ إكراما ذللث، ليس هأي؛ ^كلأ وقالت زرحأةزسه ؤ قوله؛ عليه أنكر 
ونفاه.الإكرام له أثبت فكأنه ابتلاء، 

والمقيدة،اكطنقة العمة جنس من وهما المني، الإكرام غير الخثت، الإكرام فيل: 
المطلق.الإكرام أهل من يكون أن حثه لمها ؛موجب، المقيد؛ الإكرام هذا فليس 

اسنعمة رد ولكنه مءللقة؛ نعمة الكافر عق أنعم اش إن قيل؛ إذا أيصا وكن.لك 
ثرالم ٠ ؤ تعاق؛ قال كما البحر، ل فرماه به يعيش مالأ أعطي من فهوبمنزلة وبدلها؛ 

فهدبمهمتمول واما ؤ تعاق؛ وقال [ ٢٨ه ذعمسثإأش"كمرا بدلوأ إلآلذثن 
فبدلواعليهم، منه نعمة إياهم؛ فهدايته [ ١٧]نمك: ٩ أثدئ عل آلش قاتثحئوأ 

أمنعمة الكافر عك لألأ ررهل الة مق الزلع فصل فهذا الضلال، عليها وآثروا اس نعمة 



وأماختلافالاسسجهتين:لا؟(( 
والتفصيل.الإطلاق جهة من والثانية: ؤإخمالها. الألفاظ اشتراك إحداهما: 

اهبمب مما تبما، والفرح الحقيقة، ق -يا يفرح التي هي المهللقة؛ العمة وهدم 
زد'ولئطوينخمته-، آش يفصل محل ؤ تعاق؛ اس قال الفرحين، بمحب لا وهو ؤيرصاه، 

•^زحوأهمصنئاتيعونمحلمض;مه[ 
حسم—،وعل والسنة، الإسلام رحمته: اهلع فضل أن عل السالف، أنوال دارت< وقد 

إنحتن فرحا أشد قلبه كان فيهما أرسخ كان وكلما -بما، فرحه يكون القل—، حياة 
اهحمن السنة فإن الماس، يكون ما أحز0 فرحا ليرقمى السنة؛ روح باشر إذا القالمتج 

إليهكان لحله؛ من الذي الأءغلم وبابه الأمتين، من كان لحله، من الدى الحصين، 
إذاأيديهم؛ محن نورها وبعن أعمالهم، ببمم قعدُتإ ؤإن بأهلها؛ تقوم الواصلين، من 

أنوارهم.والمفاق البيع لأهل طفئتج 
البدعة.أهل وجوم اٌودا—V إذا وجوههم؛ الميضة هم الستة وأهل 

تبيضءباست ابن قال [ ١ • ٦ عمران: ]آل وحوْه تذم ؤ تعال: قال 
والمورالحياة وهي والتفرق، الثدءة أهل وجوه وتود والائتلاف، المنة أهل وجوه 
وجعثاقاحتينة ميتا اومنكان ؤ تعال؛ قال وفوزه، وهيام، الحبي، سعادة -بما: اللذان 

[.١٢٢]الأسام: مياه فيآلظلم-تتتىبجارج قTلمابيك٠،نمتإهُ يمثىيه.ء نورا لهُ 
متللمه.القال—ا مستا البدعة وصاح—V متتيره، القلم، حى المنة حم، نما 
أهلصفة وجلهما مونحع، غير ل كتابه ق الأصلين هذين سبحانه اهآ ذكر وقد 

هوالمستنير؛ الحي القلب، فان الإيمان، عن حرج من صفة صدهما وجعل الإيمان، 
هو،رسوله به ما؛عنا ومتابعة لموحيده وانقاد وأذعن، عنه، وفهم اقلم، عن عقل الل.ى: 

•رسوله. به يعثج لما انقاد ولا اه،، عن يعقل ب الذىت المظالم الميت، والقل-، 
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ؤآنمئحغفةيه.، هؤ لعير اطأ ومآ ممزير ولخم وآذم الميتة 'ء،ثكم زمت حؤ 
وانآيتثب عز يبح وما لثم ما إلا آ1شع ومآأم ؤ^J٠ّمدية وآنموقوذة 

عئسوهمقلا ديتكم من كهزوأ آلن.بن ي؛س آنيوم قسي ذ'إكم يالأزلنمِ ثستثيموأ 
دثاجآلأتننم لكم ورضيت بنلمق عنكم وأمممت ^4^ لكم محنت آنيوم وآحشوزج 

هعموووحيةَئ|؛ فإ0آس عأرمتجاذْبلإز محصؤ يمزآصطرق 
إقت بعده أمته ولا هو يحوحه ولر به، وكماله ه، بنبيه الدين تمم قد تعاق اهف إن ، ر

محنتآليوم ؤ ت تعاق ، ٧٥١قال كشف، ولا منام، ولا رأى، ولا سواه، نقل ولا عقل، 
٣[.لالماتدْ: ى دث ^زصستمحلمألإت1نلم نعمى وامممتظغلم ديتغلم لكم 

ألخضن،عنك اتزلئا اولزيكفهزاط ؤ فقال! بالوحي ، يكتفلر من عق وأنكر 
ذكر٥[ ١ ]؛نمكبوت: ه لمومّيؤمخوث:ئ؛ وذًفرئ ذ'لكرط ق إث عللا يتق 
ماكان فلو آية، كل من يكفيهم أنه فاحبر صدقه، عق تدل اية لطلبهم جوابا هدا؛ 

يكنلر العقل؛ يناقض الآ•حر؛ واليوم وأفعاله، صفاته، وعن عته الإخبار• من تضمنه 
كافتا.يكون أن عن قفلا صدقه دليلاعك 

القرآنكون يبطل النقل؛ عك العقل تقديم أن بيان هان'ا؛ بعاد الذي الوجه ل وسياق 
التثوةصحة عك ويرهامحا آية 

أمتهيحوج فلم به؛ بعثه وما بنبيه. وأكمله الدين تمم سبحانه اصة أن والمقصودت 
قتاما ولا للأمة، كافتا يكزن لر منه؛ بالتقديم أوق وكان العقل عارفه فلو سواه، إل 

مه.

التوراة،من شيء فيها ورقة عمر بيد رأى اه،ه رسول أن داود: أبى مراسيل وق 
فأنزلنبيهمءا غير نبي علن أنزل كتا-بمم، غير كتابا تبعوا أن ضلالة بقوم راكفن فقال: 

.الصواعق مختصر ١ ٤ ٠ ( ١ ) 
)ج(يعدم. وما إليه ذلتر"أع أراده فمن امحصارا نقله لر )٢( 
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نيزإثفيذ;كيطظكأكاُش أؤنح:ضوسمأوك اهتحاق:ؤ 
يوثثوثلا ونبمف فلا ؤ ت تعاق وقال [• ٥١]المكون: 4 أذوك-ئو*ثورك■ وذْغرئ 

قيلنوأقصيت معا حرجا اذفيم-م ؤآ غدوأ لأ قم بيغهتِ نجر ينا يحكنوك حى 
سلئامح]اس;هآ[.

وتتسعبينتا، شجر ما حح ق رسوله نحكم حتن نومن؛ لا أنا سبحانه م فأن
لحكمه.الم ونحرج، فيها يبقن فلا لحكمه، صدورنا 

علشكره مهم متدعيا عليهم، نمته عقلتم لهم ومدكرا نمائه، معرفا وتال ، ر
٣[.الأيةلاواثد0: ^ننت(هإدكإه ؤ أهلها: من جعلهم أن 

أسغهاالش والنعمة بالكمال، لهم؛ اختاره الدى الدين وصف كيف، وتأمل 
سيءولا حلل، ولا عيمخ، ولا فيه، نقص لا بأنه: الدين ل إينءاثا بالتمام، عليهم؛ 
وجلالته.حسنه ق الكامل هو بل بوجه، الحكمة عن حارجا 

إذيعد إياها البهم يلا وأنه واتصالها، بدوامها إيدائا بالتمام؛ التممة ا ووصف
القرار.دار وق الدار هده ق يالدوام لهم يتمها بل أءهلاهموها، 

الدينؤإصافة بالدين، الكمال اقتران وحسن بالنعمة؛ التمام اقتران حسن وتأمل 
ليهاوموليها هو إذ إليه؛ النعمة وأضافا له، المقيمون القائمون؛< هم إذ إليهم؛ 

المؤذنةباللام الكمال ق وأتن قابلوها، وهم حما، نعمته فهي علتهم، 7أا والمنعم 
المؤذنةبعل العمة إتمام وق الأمم، دون به حموا ثيء وأنه بالاختصاص، 

قوعليكم أكملت، مقابلة: ق أتممت فجاء والاحاؤلة، والاشتمال بالأستملأء 
ؤإتماماوكمالا تقريرا وزاده ذللئج وأكد ديتكم، مقابلة: ق وضتي لكم، مقابلة: 
.لمائالسه!٣[ ١ ] ديناه آلاسلتم ورصيسالكم ؤ بقوله: للنعمة 

رجالا.له أن لو دين من له يا يقول: المالح اللفج بعمى وكان 

)؛(؛•"اشاح-بم؛.





ا=م(ؤئ|الئتاه 
============^^^^تئ\\ت

[.٢٨، ٢٦]الناء: ه صعيما وحإىآلأسأن ان"-محفم،صكأ ؛ oilيرين إوآَ! عهما ميلا 
يعرفهلر من إليه بها ناش والتهمة، الفلتة مواصع من عباده، إق سبحانه ؤيتتصل 

لهمءلاقة ولا عليه، يقدرون لا ما عباده تكليما من ت قدره حق قدره ولا معرفته حق 
البينهما وما والأرض الموات، وحلق به، وآمنوا نكروه إن وتعديهم البتة، بفعله 

ولاقلة، من حم ليتكثر ولا إليهم، منه لحاجة حلقه يخلق لر وأنه لغاية، ولا لحكمة 
رزقبن بيم ما~اريد لئعئئونمحق؛أ إب حلذنآينؤآلإس وما ؤ قال• كما :بمم، لتتأزز 

والإنسالجن يخلق لر أنه فاحبر [، ٥٧، ٥٦]الذارياتث محا أج؛؛ بملعمون ان اييد ومآ 
همفيربحوا ليعبدوه ؤإحاثا حويا حلمهم لكن عليهم، ليريح ولا إليهم، منه لحاجة 

حملومن ؤ ٧[ لأذمستؤثبا احسغئز احسئز إن ؤ كقولهت الأرباح كل عليه 
[*٤٤اردم■ 4ت ننهلون قلأنفيمم صبلحا 

ؤيدحلونأوزارهم، عنهم يحهل الذي الجنابة، من ويالغل بالوصوء، أمرهم ولما 
ولكنحزج بن عتطم ليجعل، آس يريد ما ؤ تعاق؛ قال درجامم به محنربع علته، به 

ً. ٦[ : oJjUJl]يئآؤروتب< لعلتكم عليآكم ذعمثهُ ليْلهركمؤليجم يريي• 
ؤل^قنيئالهTلأموىدمآؤها ولا ثوئةا T_ ■1يئان لن ؤ والهدايات الأضاحي ق وقال 

مغتكلمبا]الخج;؟م[.
ثتمموأولا ؤ المال! من الرديء إحراج عن وخيهم بالصدقة، أمرهم ءقسء>، وقال 
هحميد عى آلله ان وآعلموأ فيه تغمضوا إلاان بثاحديه ولتتم شفقون منه الحيين، 

مستحقحميد شيء، منه ينالني أن تنفقون عما عنى إق سبحانه! يقول [ ٢٦٧]البقرة: 
ه،ينفالغني هو! يل حمدا؛ له يوجمب، ولا حاجة، منه يد لا فانفاقكم كلها، الحامد 

وصفاته...وأسمائه بنفسه الحمييه 
ءو--؛أ؛-بج



الممسيرعلن النير الصوء 

ممفنمزآلخوايح عقتم وما ^اطثثئ لآيإ احث ش لم احن اذآ م ؤ
صأم1فشوانيأممجإنمم'

ه•ضعآبماب؛1؛ 
الكلبصيد وأئاح أكلها، يحرم ميتة الجاهل الكلب صيد جعل سحانه اهه 

الكلبوأما الكلب صيد إلا يباح لا أته العلم، شرف من أيقا وهدا المعلم، 
تعاكتاذرم تال وفضله، العلم شرف عق فدل صيده، أكل يحل فلا الجاهل؛ 

مةب؛تنمنآخوايح عنتم وما آلطيتت لآيإ اح3 ش ئ؛ اح3 ماذأ نظوك نؤ 
\1م0آشمحأ

الكلم،صيد كان وشرفهما؛ والتعليم العلم مرية ولولا ؛-ا لالماتلْ؛ ه أغماب;;ئ؛؛ مميبع 
سواء.والجاهل العالم 

طء

لم ٥٣اودوأآثقمم-جحمؤشام وطعام احل؛محمأمحنمئ، ؛ يؤ 
ءاثبمومنإدآ اودوأآمحثبمننبكم فاؤأنمتخت،سآلخين 

حبطأحدان نتخذى ولا ■ةتتئنأؤجمإ اجوزهئمحصيإن 
ث1آ4•^/ين الآخر؛ وهول عنلهُ 
آلمومننتمن وآ^نمت١شت، ؤ تعافيأ قال آن القربنص الكتابية نكاح يجوز (٢)

هنهتا والحصنان، ٥[. ؛; xUli]ه مطآيم من آلكثنب أوثوأ آلذئن من وآلحصنث 
•الروحات، فهن ءاكاء" محورة ق الحرمات، الحصنان وأما العقايم،، 
الكتاب،أهل إماء تحل لر ولهدا الحرائر، هن أبحن اللاق الحصنان، وة؛لت 

لوجوه;الأول والصحح 

.ج\ مفتاح ٥ ٥ ( ١ ) 
)آ(ها؛أحكامئ.





ايرض المحر افوء اأ=ء( 
تالأظ==========^=د

عمر!فقال حذيفة، إلا فطلقوا طلقوهن، عمر! لهم فقال الكتاب،، أهل من اء ن
فقال!حرام؟ أنيا تشهد فقال! طلقها، حمرة، هي قال! حرام؟ أما تشهد فقال! طلقها، 

فلمايهللقها، أن فابن حلال، ل ولكنها حمرة، أما علمت، قد حديقة! قال حمرة! هي 
أقالناس يظن أن كرهت فقال! عمر؟ أمرك حين طلقتها ألا له! فقيل طلقها، بعد كان 

؛•ركتأمرالأسز،ل 
لوياكر الأصاح، بين وحلل الوضوء، ارأسغ فقال! الوضوء، عن . ،وسئل 
أبوداود.ذكره ا صاما؛،؛ تكون أن إلا الأستتثّاق(، 

إذافإنلث، الوضوء ررأما قال! الوضوء؟ كيم، فقال! ة عببن عمرو ه وسأله 
فإذاوأناملالثإ، أظفارك بين من خطاياك حرحتؤ فأنقيتهإ؛ كفيكر فشالت، توضأمحتؤ 

رأسلث،،ومحس، المرفقين، إلن ويديلث، وحهلثج وغلتج واّتشمت،، تمضضم<تإ 
ائي.النذكره ، أماائإ،ار ولدتالث، كيوم حطاياك عامة من اغتسالتج رحليك، وغلست، 
زادمن الوضوء؛ هكدا ١٠قال! ثم ثلائا، ثلائا فأراه الوضوء، عن أعرابي هؤ وماله 

أحمد.ذكره وظلم١٠^^٢ وتعدئر أمحاء فقل. هدا؛ على 

)؛(انظر:

 )Y■( ؛/ والحاكم ١(  ٤٢)رقم أبوداود أحرجه(٤٨  Y ٥٢٥رنم ) /إ(-YY  ٩٤رقم ١  < )لالجارود وابن ٧
خزبمةوابن ( ٤٥١• رنم  ٣٦٧)•؛/١( ٠  ٥٤رقم  rrr-TV^رم/ حان وابن •٨( )رقم المتقن 

(٣٦٤رقم  ٧٦الكبرى)ا/ل والمهقي ( ٩٨رقم  ٨٤ذالمرى)ا/ وص ( ١٥• رقم  ٧٨/١)
شرحق النووي وصححه الحاكم وصححه صحيح، حن حديث وقال: ( ٧٨٨)رقم والترمذي 

النووي)م/ه*ا(وانظر:طئاودرالمر)ا/مم(.
معاقنرح ي والطحاوي ( ١ ٤ ٧ )رقم المغرى وق ( ١  ٧٧رقم ١ • ٣ / )١ الكرى ق ائي النأ->رحه )٤( 

١(. ٩٩٦رقم ١  ٤٩-١  ٤٨الشاسن)٣;سند ق واتجراف ( ٣٧الآ'ار)ا/ 
الكبرىق والنسائي ( ١٧٤رقم  ٨٩/١)حزيمة وابن ( ٧٥)رقم المتقن ل الجارود ابن أحرجه )٥( 

والمهقي( ٤٢٢ماجه)رنم وابن ( ١٣٥داود)رقم وأبو ( ١٧٣رقم ١ • ٢ )ا/ ٩( • ، ٨٩رقم  ٨٢)١; 
٧٥/١١الكسر)(وفي ٣٢٩رقم٣٦١/١والطبراقفيالأوط)( ٣٧٩١٣٧٨رفم ٧٩/١فيالكبرئ)



الوصوء؛ق الرجلين ثم الرأس، مح ثم اليد، ثم الوجه، غل تقديم وأما ... 
فالأيةوايمهما، وس وأحمد، الشافعي، وهوت واج_<، الترتيب هد.ا إن يقولت فمن 

عديدة.اثن لقر وجونا التقديم اقتفت عندهم 
 Iأريددلو نظيرْ، عن الفلير معولين، بين ممسوحا ألحل أنه أحدهما

وحوالمم الفلم، ق متمة المغسولان يذكر أن المناصب لكان المهللق؛ الجمع 
اش.ذكره الذي الوجه عك ترسها وجوب عك دل، ذللئ،؛ إق عدل فالما بعدها؛ 

الواوفدخلت وهوالوصوء، به مأمور واحد فعل أجزاء هي الأفعال؛ هده أن الثاز(ت 
بعضهاأجزائه ارتبامحل من يحمل الواحد والفعل بعض، عك بعضها لأجزائه عاؤلمة 

قالمذكور الربهلؤ هو إذ الترتيبح؛ فافادت للربْل؛ الأجزاء بين الواو فدحلت، ببعض، 
أقيموانحوت بينهما ارتامحل لا أفعال بين الترتيس، تفيد لا كونبا من يلزمه ولا الأية، 

ببعض.بحضها مرتبْلة فعل أجزاء بين تفيده لا أن الزكاة؛ وآتوا الصلاة، 
للترتيب.الواو إفادة ق الثلاثة الأهوال أحن، وهدا ولطفه، المرصع هذا فتامل 
أصحابس موس أبي ابن قول وهو يحكونه، ولا يعرفونه لا الأصولين وأكثر 

الأقوال.أرجح ولعله أحمد، 
مراعاما،فيجي، حاصة؛ الأعضاء سائر دون بالوجه تعاق الرب لداءة أن إ الثالث، 

أنإق ه الّم، أشار وفد اهراْ، قدمه ما ؤيوحر اقع اعبره ما فيهدر ومدر؛ تلغن لا وأن 
اه،أحره ما ويوحر اه قدمه ما يقدم يل يوحر ولا تقديمه، يبغي فإنه اه؛ قدمه ما 

اس؛4اابدأ بإ ارنيدأ وقال؛ بالصفا، بدأ والمروة الصفا بين طاف فلما 

شرحل الروي ومحال جيد. اصنادْ (ت ٢٣٣/ )؛ الباري فتح ق حجر ابن الحافظ ومحال ( ١١٠٩١رمحم 
المحيحة.بامحانيدهم وغيره أبوداود أحرجه صحيح حديث .؛ Xa(؛ ١٢٩)٣/ لم مصحح 

١( ٥٩٠ )رقم داود وأبو ( ٣٩٤٣رقم  ٢٥١- ٠٢٥ )\<ر حان وابن ( ٤٦٥)رقم الجارود أخرجه'ابن )٢( 
٨٥)ا/ الكبرى j والبيهقي ( ٣٩٥٥رقم ٤ الكبرى j والمائي ( ٣٠٧٤)رنم وابن،اجه 



التمس؛رش ١^؛^ الصنء 

الأمر.عق به؛؛ اه بدأ بإ اااردءوا لالنادي1 رواية وق 
يمولوهكن.ا تأخيرْ، ينبض فلا به، بدأ اس يكون ذلك معللا بالصفا؛ يل.اءته فأمل 
اهللأ،قدمه ما تاحير يجوز ولا به، اهرازا بدأ بما نبدأ نحن مواء، للوصوء المرتبون 

به.الله بدأ يما البداءة ويتعين 
فاتفقالمرتب. الوضوء عق . مراده اليه عن البين لمواظبة الصواب هو وهدا 

أحلأنه قهل أحد عنه ينقل ول؛ مرتتا، إيقاعه عق كلهم وضوءه عنه نقل من خمح 
مرةعمره ق ولو لفعله مشروعا لمنكوس ا الوضوء كان فلو واحدة، مرة ؛الترتي..ت، 
ه.أ. أوضح. اهدٌ ؛حمل. وهدا لأمته، جوازه لتبين واحدة؛ 

الوضعغل ؤإسقامله الرج، منها تخرج لر الش المواضع لغل إيجايه وأما 
للفءلرةاأفوه اوما للحكمة أوقفه فما منه، حرجت، الذي 

القعدة،يامحلن دون الظاهرة الأعضاء هن.ْ فيه الوضوء كان لر الموال! حاصل فإن 
والرجلين؟واليدين الوجه من يالوضوء أوق المقعدة ياؤلن أن ْع 

الوضوءكان أن المريعة محاسن من فإن منكوس؛ قلب من معكوس، سؤال وهن.ا 
وهووالفعل، الذ.كر ق ومقدمها إمامها به؛ أحقها وكان المكشوفة، الظاهرة لأعضاء اق 

البطشآلة وهما اليدان، وبعده القلم،، نظافة عق عنوان ووضاءته نظافته الن.ي الوجه 
الوجه.والمزاهة؛*1، بالظافة الأعضاء أحق فهما والأحد، والتناول 
؛الفلافة،أحق كان وأشرفه؛ البدن، وأعك الحواس، مجمع الرأس؛ كان ولما 

)رقماسر ي والطراز ( ٨٢٩رنم  ٣٧٢)ا/ انرطأ ق وس ( ٨٦٢)رنم رثمم>؛(واكرءالى 
(.٣٢•٢(وأحمJ)٣/>٢٧رفم٢٥-٢٣/٤(وأبو؛عكر١٨٧

)رنمالمغرى وق ( ٣٩٦٨رنم  ٤١٣/٢)الكبرى ق والشّاتي ( ٤٦٩)رقم الجارود ابن أخرجه )١( 
فعوانظر: )آ/خأ( المحك ق حزم ابن وصححه ( ٨٢، ٨١رقم  ٢٥٤)٢; والدارثطي ( ٢٩٦٢
عني.الحديث، وأصل ١(.  ٧٧ا )K لملم شرحه ق النووي وصححه ( ٣٠٦/٦)( ٥٠٣)م الباري 

'االأ،أياددأاسميهُ^لم)رقمخاأا(شفلت
ج؟.أءلأم ٧٥)٢(



مسحهشيآ البلية، واشتدت المشقة، لعظمت الوصوء؛ ق عساله أسرع لو لكن 
غلمقام الخفين عك المسح أقام كما ورحمة، تخفيثا غسله مقام وأقامه حميعه، 

الرجلين•
ولروالنظافة؟ الغل من والرجلين الرأس مح يجزئ وما يقول: قائلا ولعل 

يوثروتعبدا؛ له، وطاعة اس، لأمر امتثالا يالماءت العضو إماص أن القائل! هذا يعلم 
هذاق والتحاكم النية، هذه يدون والئذر يالماء له غيور لا ما وطهارته فلافته ذق 
للأمر،امتثالا ؛التراب،؛ الوجه معلئ، أن كما المستقيم، والطبع السليم، الذوق إق 

للناظرين؛صفحاته عك تبدو وبيجة؛ ونذلافة، وضاءة، بهت ت،كوعبودية؛ وطاعة، 

يقيةتباشره لا ما الأدناس س وتباشر ءالتا، الأرض تمس الرجلان كاست، ولما 
يمسحهمااجتزأ س ورسوله اقم عن للفهم يوفق ولر بالغل، أحق كانت، الأعضاء؛ 

ْنغترحائل•
حسثإس مائرها يئن س يالوصوء، الأعضاء هذه احمماص وجه فهدا 

-يايباشر التي الأفعال آلأيت، هي الأعضاء فهذه المعنن، حبنا س وأما المحسوس، 
تمشي،والرجل تبهلس، قاليي ويهليع؛ سبحانه اس يعمن وحا فحاله، يريد ما العبد 

امتثالاالأعضاء؛ هذه غل ق فكان يتكلم؛ واللسان تسمع، والأذن تنفلر، والعين 
ووسخها.المحصية درن س لحقها ما إزالة يقتضي ما لحبوديته؛ ؤإقامة اقله، لأمر 

الحدين،ق قال حيث، يعينه؛ المعنئ هذا إق ه الشرع صاحب، أثار وقد 
اهرسول يا قلت، قال؛ ة عثين عمرو عن صحيجه! ق لم مرواه الذي الصحح 

ويستنشقفيتممصض وضوءه يقرب، رجل س منكم ءاما قالت الوضوء، عن حدثني 
المرفقين،إلن يديه يغل ثم انإء، هع لحيته أطراف، س وجهه حهلايا حرت إلا فيتئر؛ 

سرأسه حهلايا حثُت، إلا يرأسه، يمح ثم انإء، لع أنامله س يديه حءلايا ^١٠؛، إلا 
أناملهس رجله حهلايا حرت إلا الكعض؛ إلن قدميه يغل ثم الياء، مع شعره ، أطراف

أهلأوهوله ء هوأهله بالذي وءقلْ عليه وأثنن الله فحمد فصلن هوقام فإن الياء، ْع 



الممسيرعنن المنير الصنء 

،.ولدته يوم كهيتته حطيممه من انصرف إلا ه؛ تلبه مغ د- 
الملمانمد توصأ ءإذا ،; Jliه الثي أن هريرة؛ أبي عن أبما• لم مصحيح ول 

أو. ال،اء مع مشه نقلوإليها خطيئة كل وجهه من خرج وجهه؛ فغل . والمزمن أ. 
اياءمع بدام بطستها كان حهلثة كل يديه من حؤج يار"يه، غل فإذا - الياء قهلر آحر ْع 

-ابء مع رجلاه مستها خهلٍئة كل خرجت رجليه؛ غل فإذا — الماء قهلر آخر و،ع أ- 
الذنوب®من نما حقا؛مج - الياء ئهلر آحر أوهع 

من"رجلان يقول•' ه الّمح، سمعت مال• عامر بن عمة عن أحمد؛ الإمام ند موق 
وصأفإذا فيتوضأ، عقد، وعليه العلهور، إلن ه نفيعالج الليل من أحدهما يقوم أمض 
ؤإذاعقدة، احلت، رأسه مح ؤإذا عقدة، انحالت، وضأوجهه ؤإذا عقدة، انحالت، يديه 

ب«ىإلن انفلروا الحجاب؛ وراء لليي هث الرب متقول عقده، انحلت، رجليه وصأ 
فهوله®هدا عبدي سألني ما نمه، ماغ هدا 

غسلثم الصلاة يريد وضوئه إلن قام رجل ااأي،ا يرفعه: أمامة أيي عن أيقا: وفيه 
نزلتواّتتثر؛ وامتشق تمضمضي فإذا قهلرة، أول ْع كفيه من خهليئته نرلت، كفيه؛ 

سمعهمن خطئته نزلت، وجهه؛ غل فإذا فهلرة، أولى ْع وشفتيه لمانه من خهليثته 
كلمن سلم الكعبين إلن ورجليه المرفقين إلن يديه غل فإذا قهلرة، أول ْع وبصره 

بمااه رغ الصلاة؛ إلن قام فإذا أمه، ولدته يوم كهيتته خ3ليئة كل ومن له، هو ذنب 
٢.ماا؛ا*ر قعد فعد ؤإن درجته، 

(.١١٧الروي)؛•/شرح (واظر: ٨٣٢سلم)رقم ر١(احرجه 
)آ(أ-م-بمسالم)رذم؛لآذ

)رقمالرارد و والهبمي ( ٢٥٥٥رنم  ٢٩٥)آ/١( • ٥٢رقم  ٣٣-•٣٢)م/ا< جان ابن ب )٣( 
المجمعj الهبمي وتال، ٢( • ١ ، ١ ٥ ٩ واحد)ل/ ( ٨٤٣رنم ٣ • ٥ ; ١٧والكبٍر)والطراو ١(  ٦٨
ثقات.أحدهما رحال عدهما ندان وله الكر ق والطراز أحمد رواْ ( ٢٢٤)؛/

الجمعj الهشي وقال •٣( ٤ رقم  ١٢٥)؛/حيد بن وعد ( r-w/o)( ٣٨٦)؛/أحمد أحرجه )٤( 
شهر،عن بمرام بن الحميد عد أحمد إسناد وق والأوصعل الك—ر ق والطراق أحمد رواه (؛ ٢٢٢/ )ا 
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حاجةوأن سواء، واليدين الوجه غل كمقمود المضمضة مقصود أن وفيه• 
فطرةوأفد هالتا انكس فمن الأعضاء؛ بقية كحاجة الغل إق والشفتين اللسان 
ؤإنالأعضاء، هذه غل من أوق المقعدة باطن غل إن يقول؛ ممن قيانا وأبطل 

التعبدلنية المقارن الأعضاء هازم غل ل ما إل هذا المتماثلين؟؛ بين فرق ^١^٤ ٠١١
الأعضاء؛ونشاط القس، وهمح الصدر، واتساع وقوته، القالب، انشراح ن حمه 

التوفيق.وبائلا غيرها، دون لها غأوجّب، بما الأعضاء، محائر عن فتميرمحتح 
للفإاهروزينة للقلوب، وغذاء ود.واء وثناء ؤإحان، رحمة تعال! الرب افأوامر 

والبدن.للقلبح وحياة والباطن، 

عتن•وقرة ونمم وبمجة، ولذة وفرحة، رة ممن ت صنه ل وكم 
القلوب،وحياة النفوس، و-مجة العيون قرة هوت إنما تكاليف،؛ هؤلاء يميه فما 

إليه؛إحسانه س أعفلم الأناق النؤع إق تام ؤإحان للفملر، وتكميل العقول، ونور 
واللباس.والشراب والطعام والعافية، بالصحة 

ونبيه،أمر0 وتحريفهم عليهم، كته ؤإنزال إليهم، الرمل بإرسال ■مادْت عق فنعمته 
لرحمتهم1نسبة لا ل وأفضلها؛ وأعلاها وأجلها العم أعفلم يبغضه؛ وما يحثه وما 

والحلالوالشرائع والإيمان، بالعلم ت رحمته إل والبايت،، والعبث، والقمر، بالشمس 
والحرام.

؛^١٥فائدة؟ بغير ونصّب، مشقة مجرد هو ؤإنما ذللث.،، ق حكمة أي يقال؛ فكيف، 
منحالأ وأسوأ الأنعام، من لأصل الحاكمن؛ أحكم ق وظنه ذلكؤ زعم من إن 

وصفاته.وأسمائه بالرحمن والجهل الخذلان، من• باهه ونعوذ الحمير، 
الكتّبح،ؤإنزال الرسل، ؤإرسال والنهي،، بالأٌر إلا الوجود• مصالح فامت، وهل 

الدرل اليوطي وحسنه ذيهّْا. الكلام يقيح ولا ثقتان، أبا والصحيح حما، الاحتجاج ل واحتالفؤ 
الممررم/مآم.م(.

العاليل.شفاء  ٢٢٦;١( 



الممسرض الئشئ الصوء 

نافدافدون ؤيتالطرقات، ق يتهارجون ت البهائم بمنزلة الناص لكان ذلك،، ولولا 
ولاقبيح، من يمتنعون ولا ^;^١، ينكرون ولا معروقا، يعرفون لا الحيوانات، 

صواب.إق يهدون 

وماأهلها؟ حال كيف، النبوة، آثار فيها حفيت، التي والأزمنة الأمكنة ترى وأنت، 
وامتحانبالمخلوق، والشرك بالخالق، والكفر والفللم، الجهل من• عليهم لحل 

والأعمال.العقائد وفاد المباح، 
من*صمتها ق ما يحلم اللءي وشرعها أنزلها العليم الحكيم بنتزيل الشرائع فإن 
فجعلهاتوالأحرؤية، الونيوية سعادمم وأسباب والمعاد، المعاش ق العباد مصالح 

ووقاية.وحنة وملجأ، وحصنا وعصمة وشفاء، ودواء غداء 
يصلحأمرا؛ للناس ركب عاب حكيم بمنزلة الأبدان، مصالح إق بالقياس وكانت، 

الأصحاء؛من به يغذى فمن للاصحاء، غداء ذللث، مع وجعله ألر، ولكل مرض، لكل 
شفاه.المرض؛ من به يداوي ومن غداه، 

منأحن فلا وتقرم،، هوتمثيل ؤإنما منه وأحل ذللث، فوق تعاق؛ الرب وشراع 
يامرفلم وصيانة، حمية ونييه وشفاء، وغذاء قوت أمره وتحريمه، وتحلياله وميه أمره 

نياهمولا ومصلحة، ؤإحائا رحمة بل عيثا، ولا إليهم منه حاحة به؛ أرهم بما عباده 
عليهم؛الضؤرر؛ؤيعود يؤذيهم عما وصيانة حماية يل عليهم؛ منه بخلا عنه؛ نبماهم عما 

والغاياتالحكم س حلوها عقل س مكة له س يتوهم ، فكيفتناولوه، إن 
لأحلها؟المهللوبة المحمودة 
محللبإعن -با واستغنوا الشّريعة، بنمس النبوة عك العقلاء من كثير استدل ولهذا 
صا-قهم،شواهد أكبر س الرسل دعوة فان الاستدلال، أحن من وهذا المعجزة، 

عرفجليلا، كتابا فيه صنفح قد حاذيا رأى إذا العلوم أنولع من بنؤع حبره له من وكل 
كتابه.ق بنفلره الحلم ذللث، أهل من أنه 

قنفلر إذا ودعوتهم؛ الرمل بأقوال وحثرة سليمة، وفهلرة عقل له! من كل وهكذا 
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الشريعة؛ءراوْ حام الذي أن دالمحسوساتت القءلح نغلير قهلعا قطع الشريعة؛ هذه 
الحاكمين.أحكم شرعها؛ الذي وأن صادق، رسول 

ناموس؛١^١!؛ يهلرق إ وأنه والتمام، بالكمال الفلاسفةI عقلاء لها شهل. ولقد 
الأعداء.شهادة هد0 أحكم، ولا أكمل 

أيوقالوات لمصالحة، ولا لحكمة تشرع لر بانيا الأولياء! من أنه زعم من لها وشهد 
وأيذلك؟ ق للمكلمه مصلحة وأي المتعبة؟ الشاقة التكاليف، -بد0 الإلزام ق حكمة 
ولوأوحكمة، غاية قصد من المجردة المشيئة محض إلا هى وما لال٠كالف؟ غرض 

ذلائ،هبمثل والأوراق القلوب تسويد من الحياء؛ لمنعهم العقلاء؛ من هؤلاء استحين 
إليه؟وناوبت، به وأمرُت، به جاءت إلا ومصلحة؛ ■حيرا الشريحة تركت، وهل 
تعنتاأولمتعنّت، أفراحا لمفرح تركت، وهل عنه؟ بتا إلا ومفسدة شرا تركت، وهل 

يوقنون.لقوم حكما اس من أحسّن فمن مهللتا؟ أولسائل 
بينهفرق لا وأته وجه، كل من الحكم ذللث، صد عليه يجوز أنه الحكم؛ نفاة وعند 

والمّ..ئة.التحكم لمحرد إلا الأمر؛ نمو ق صل.ه وبين 
حكمةإق قيسمتا ثم آحرْ، إق الدهر أول من الحكماء حمح حكمة اجتمعت، فلو 

بحر.من كقعلرة لكانت، الفاصلة؛ الحكيمة الكاملة الشريعة هده 

ودعاهمللأمة، وشرعها رسوله، عك اليع أرلها التي الشريعة ^^، نعني ؤإنما 
المتاولون،واوله الغالهلون، فيه غانمل ما ولا المؤولة، ولا المبدلة، الشريعة لا إليها؛ 

منالأمة بين الواقع والفساد الشر بل وشر؛ اد فعك يشتملان قد الوعين هذين فإن 
ؤإلأحهل.أ، أو عمدا، اقئه؛ عند من المنزلة الشريحة إق بتا ناللتين الشريعنين، هاتين 

ولعلمإوحكمة ورحمة، وجه، كل من ومصلحة محص، حير وجهها: عك فالشريحة 

فهيوالشراب، بالهلعام أيدانيم ممالح قيام فوق بيا مصالحهم وقام ;المكلفين، 
ويسخطه،يبغضه عما ناهية ويرصا0، اس يحبه ما إق مرشدة والعقول، للفعلر مكملة 

بمكارمآمرة سواه، له كمال لا الذي كماله، ق حركة وعضو قوة لكل مستعملة 
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افها.ومحقدنيتها عن ناهية ومعاليها، الأخلاق 
ولاكمالها، ق حركة وكل عضو وكل قوة كل امتصال تمع أنه ذلانات واختصار 

مصالحق صروؤية الشرائع فكانتا بالوحي، إلا الحقيقة عل كمالها معرفة إق مبيل 
^؛،،١٠١١١معادة إق موصلة أسيابح فهي تقدر، صرورة كل فوق له وصرورتبما الخلق، 
لرومن أخلاطه، وامتفرلغ وقوته البدن صحة حففل إل الموصلة الأسيامح ورأس 
عنها.الناس أبحد س فهو الصورة؛ هذه عك الشريعة يتصور 
ولكلالحواس، س حاسة ولكل القوى س قوة لكل العليم الحكيم جعل وقد 

فقدس شر المعنوى كماله وفقد معنويآ، وكمالا حسيا كمالا الأعفاءت س عفو 
كمالهفاعطاه الجم، بمنزلة والحسي الروح، بمنزلة المعنوى فكماله الحسي، كماله 

عادةالغاية يخ وأُّرا، شرعا المعنوى كماله وأءء؛لاْ وقدرا، خلما الحسي 
عكؤإعانته إليها ؤإرشاده ؛مصالحه والاعتناء إليه للإحان يلع فلم ه، تنفوالأنتفاع 
ولاإفراحه إليه يصل لر ما ذللئه س أءهلاه بل يهللبه، شفاء ولا يفرحه إفراحا تحصيلها 

محرفته.تدرك 

وهووالنهي الأمر فرؤع من واحد مع محا فكرة القلب الحي المر العاقل ؤيكفي 
والْناغوالفلاهرة الباطنة والمصالح الباهرة الحكم س عليه اشتملت، وما الصلاة. 
وامتفرغواقاطبة، الحالم حكماء لواجتمع اش والقوى، والبدن والروح بالقلب المتصلة 

المحمودة؟وغاياتيا وأسرارها حكمها بتفاصيل أحاطوا لما وأذهاتبم قواهم 
والحكمالإلهية المعارف، س فيها وما الفاتحة، أمرار دون كلهم انقعلعوا بل 

وذكروصفاته، أسمائه بأصول اش عك والثاء التام، حيلي والتو النافعة والعلوم الربانية، 
ووسائلهم.غاياترّم باعتبار الخليقة أقسام 

والثياب،الأعضاء تهلهير ست العجيبة الحكم س وشروطها مقدماما ق وما 
_،القل_ه وتفرغ للناس، إماما جعله الذي بيته واستقبال الزينة، وأخل. والمكان 

الثناءأصول عق دالة العبودية، لمحانر جامعة بكلمة وافتتاحها النية، ؤإخلاص 



غيره.عل والإقبال سواه ما إق الالتفات القلب من مخرجة وفروعه 

شيء،كل من وأجل شيء، كل أكرمن جليل، عظيم يدي بين الوقوف قله فشيم 
أقلت،وما والأرض أظلت، وما السماوات كبريائه، ق سبب يلأ شيء كل من وأعظم 
فوققاهر الجبابرة، له وذلت، الرقاب،، له وحفعتج الوجوه، له عنت، كلها، والعوالم 

يخفنلا مكامم، ويرى كلامهم، يمع صدورهم، تكن بما ءالم إليهم، ناظر عباده، 
أمرهم.من حافية عليه 

ثميالإلهية، وتفرده جده، وتعاق اسمه، تبارك وذكره وحده تسبيحه ق أحد ثم 
إليهم،ؤإحانه u*؛i؛، ربوبيته وذكر حمده من به عليه يئن ما باففل عليه اكتاء ق أحذ 

حتنسواه مللئ، فيه يكون لا الذي اليوم فا الأعفلم يالمللث، وتمجيده حم، ورحمته 
بموعيإقرائه ثم بأعمالهم، ويدنهم واحد، صعيد ق والأحرين الأولين يجمع 

له.عبودية إلهيته وتوحيد به، استعانة ربوبيته توحيد التوحيد! 

الصراطهداية وهو الإطلاق، عق مهللوب وأجل مسئول أفضل مواله ثم 
ملكهلمن موصلا صراطا وجعله وأتباعهم، ورسله لأنبيائه نصبه الذي المستقيم، 

متبعينوجعلهم الحق، عرفهم بان بنعمته، اختصهم من صراط وأنه جنته، ؤإق إليه 
صلواالذين الضلال وأهل يتثعوه، ولر الحق عرفوا الذي الغضب، أمة صراط دون له، 
وائثاعه.معرفته عن 

وتضمنتاالوصول، يعد والغاية إليه، الموصل والهلريق الرب ، تعريففتفمنتط 

الاستعانة،وهي إليها الوسائل وأقرب، العبودية وهي الغايات، وأمرق، والدعاء اكناء 
ذلكثمان لاختصاصه إيذانا الفعل، عك المستعان والمعبود الوسيلة، عق فيها مقدما 

سبحانه.له إلا يصالح لا 
محيرزمحاؤيخلمح، بإلهيته، ويمد عليه فبمن والرحمة، والربوبية الإلهية ذكر وتضمنت، 

يستحقمن عل، ويغضإ الإضلال، تحؤ، يمن ويضل الملك،، ويدبر ويحتن ؤيميت 
برحمته.ويتوب ويهدى ويغفر ويعفو ويجود ويرحم وينعم وحكمته، بربوبيته الغضب، 
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إ.الإيمان! وحقائق والتوحيد والملوم العارف أنولع من السورة هذه ل كم فلله 
وحياةالبصائر، ونور الصدور وشفاء القلوب ربيع تلاوة ل ذلك يعد ياحد يم 

وحدائقمؤنقات روضات من ثاء ما ق به فيحل العالين، رب وهوكلام الأرواح، 
لتناولهاوسهالت، تدليلا، فهلولها ذللتإ قد لمارها، مؤنقة أزهارها، زاهية معجبات، 

وموعنلة،وحكمة عنه، يتهن وشرا به، يؤمر حيرا الثمار تللث، من يجتتي فهو تسهيلا، 
عنوجوانا لشهة، و\ذئ لباطل، ولحقا لحمح،، وتقريرا وهمرة وتدكرة، وتمرة 
أسبابمن وتحذيرا وسعادة، فلاح أسباب ق وترغينا لشكل، ؤإيضاحا مسألة، 
عقالغيث، نزول القلوب عل فتنزل ردى عن وردآ هدى إل ودعوة وشقاوة، حران 
وقرةنعيم فأي أيدانبما، من الأرواح محل منها ؤيحل بدونه، لها حياة لا التي الأرض 

المناجاة.هده ق له يحصل لا وصرور وابتهاج قلب ولية عين 
عؤآأفتن عبدي، حمدل ويقول عبده، لسان عك ■؟^١^١ لكلامه يس"ْع تعاق والرب 

عبدى.مجدق عبدى، 

بحقشيء كل من أكر كونه التذكرة عهد ريه فيجدي هث ربه ذكير إك يعود ثم 
وتذللالعفلمته خضوعا ءلهرْ له حانيا ير-؛ع ثم يه، يعامل أن يبغي وٌا عبوديته، 

العبدحال عن عقلته فنزه العظيم، اسمه بذكر له مسثحا لجبروته، واستكانة لعزته 
و٠لاءلاتطامن قد والخضؤع، والانحناء الذل -بذا العقلة تللئ، وقابل وحضوعه، وذله 
تحفليمركن فهو كلامه، ويسمع وذله، خضوعه يرى فوقه وريه ظهره، وْلوى رأسه 

ا.الربا،ل فيه فعفلموا الركؤع أما ٠٠ه' قال كما ؤإحلأل، 
وأعمها،وأخمعها محامده بأكمل عليه مثنيا لريه حامدا القيام، من حاله إق عاد نم 

للمانع لا وأنه بتوحيده، شاهدا بعبوديته ومعترفا والجد، الثناء أهل بأنه عليه مثنيا 
والحظوظوالأموال الجدود أصحاب ينفع لا وأنه مع، لما معُلمح، ولا أعهلن 

•( ١٩٧النوويرأ/(وثرح ٢٨١المارى)آ/ فح وانفلر: ( ٤٧٩أ-م-بمسلم)رنم :١( 



عقلت.ولو عنه حدودهم 
الترابق فيعقره الوجه، وهو فيه ما أشرفا عق جدأ ما له ؤيخر تكبيرْ إك بمود لم 

الخضؤع،هذا من حظه البدن عضومن كل أحال وقاو وانكسارا، ومكنه يديه بين ذلا 
فلاوشعره، ثيابه معه يسجد أن له وندب الأصاع، ورووس الأنامل أطرافا حتن 
فبلؤينال، بجبهته، التراب يتأمر وأن بعض عك محمولا بعضه يكون لا وأن يكفه 

كلهالعز له لمن والتدليل للخضؤع تكميلا فيه ما أمقل رأمه ويكون الممل، وجهة 
إقحلق حين من كازلائا فلودام عبده عك حقه، من اليسير أبسر وهدا كلها، والعقلة 

عليه.ربه حق أدى لما يمولتا أن 
عنوينزهه وهو، مقوله حال ق سبحانه علوه فيل.كر الأعك ربه بح يأن أمر لم 

بكلالمقول عن بمنه شيء كل عك وعال شيء كل هوفوق من وأن الحال، هذه مثل 
العلو.معاق من معنن بكل هوالأعك بل مض، 

قمنه الرب يكون ما أقرب كان وانكساره وحفوعه العبد ذل غاية هان|ا كان ولما 
وآنجنؤ تحاك• قال وقد المجيبج، القريتج من لقربه >عاء الالق يجتهد أن قامر الحال هدم 

وأةربآالالطق:ها[.
إلحفؤع من فينتقل له، والتوطثة الجود يدي بين كالمقدمة الركؤع وكان 
فيهيجتهد ه، نفق مقصود بركن بينهما وقمل شانا، وأرغ منه وأتم أكمل حفؤع 
وجعليعد0، وحضؤع قبله حضؤع خضوعه بين وجعل والتمجيد، والثناء بالحمد 
ذلالثا،بعد الركؤع حضؤع جعل كما والمجد، والثناء الحمد بعد الجود حضؤع 

مقاممن ينتقل كيفج العبودية مراسبج ق التنقل وهدا الرجي.تا، الترتس_ا هدا فتأمل 
أنوتدقمح حضوعه له من إل محامده وأكمل وأسمائه أوصافه يأحسن الرب عل الثناء 

فتذكربه، ويليق المقام ذللئ، يناب بما خضوعه مقامه ق ويتمحب، الثناء، هاوا له 
مقوله.حال ق وعلوه حضوعه حال ق الرب عفلمة 

هيئةوهي الإنسان أحوال أشرفج ق ثؤع القرآن الصلاة أذكار أشرفج كان ولما 



التسيراشرعلن الصوء 

هيئة.أحن عل مانما فيها انتصب قد الش القيام، 
خاتمةوجعل التكرار، بوصمح فيها ٌّّرع الجود المعلية أركاما أفضل كان ولما 

بالجود،واختتامها بالقرآن الركعة افتتاح فطابق إليها، انتهت، الش وغايتها الركعة 
بينله وثرع بالسجود، وختمت، بالقراءة بدنتخ فانبا الوحي، بيا افتتح محورة أول، 

ؤيرزقهؤيرحمه له يغفر أن ربه ويسأل العبيد، ة جليجلس أن الخضوعين هذين 
وآخرته.دنياْ خير له تجمع الدعوايتإ وهدم ويعافيه، ويهديه 

مرةوالدعوات الأذكار تكرار ممع كما مرة، بعد مرة الركعة هدْ تكرار له محميع ثم 
منالقلم، وليشبع ناله، ما ؛عاوْ بما ؤيجبر بعدم، ما لتكميل بالأول ليستعد مرة، بعد 
منالصلاة منزلة فان ليقاومه، الدواء من وافرا ونصيبه رواه وليأحد الغداء، هدا 

اللقمتينأو اللقمة من الجؤع  ٠١٧الندالجاع تناول فإذا والدواء، الغداء منزلة القلم، 
جدا.يسيرا جوعه من وسمدها عنه غناؤها كان 

قيراطاالمريض منه أخز إذا الدواء من يغني قدر إق يحتاج الذي المرض وكذللئه 
يمثلللقلط أوالشفاء الغذاء حمل فما بحسبه، وأزال بالكلية مرصه يزل لر ذللئ، من 

ودوائه.البدن غذاء بمنزلة ودوائه لصحته وهي الصلاة، 
ؤيثتيلمبده، المكين الذليل العبد قنوة يقعد أن له مميع محلاته أكمل لما تم 

علالأمة نالته ومن الجزيل، الحفل بهذا جاء من عل ويلم التحيات بأفضل عليه 
يتشهدثم العبودية، هذه ق له المشاركين اليع عباد محائر وعك نفه عل لم يلم يديه، 

عليه.ودلهم الخير هذا الأمة علم من عل فيمل يعود ثم الحق، شهادة 
فإذاعليه، مقبلا ربه يدي بين دام ما أحب، بما ويدعو حوائجه يسأل أن له شيع ثم 
الصلاة.ق له المشاركين عل بالتسليم منها الخروج ق له أذن ذلك قمن 

تجدفلا آخرها، إق المقامات أول من والمعارف الأحوال تضمنته ما إق هذا 
صمنق وهو إلا العارض، مقامات من مقاما ولا اذئع إل السير منازل من منزلة 

بحر.من كقهلرة ثانيا من ذكرناه الذي وهذا الصلاة، 



اسءأءةهاالةا:كق 

هيبل الثاؤع، ضدها لغاية ولا لحكمة يشي لر محص تكليف إما فكيف 
مجردبل البتة، لفائدة ولا لغرض لا المشيئة محض إق متئدة ومشقة وكلفة محض 

والأجرة.الدنيا مصالح من لشيء سبتا وليت ، وتكليم، نهر 
بالحكممشحونة تجدها كيف وغاياما، ووسائلها الشريعة أبواب تامل ثم 

كالبهائمالناس لكان لولاها التي لأجلها شرعت التي الحميدة والغايات المقصودة 
بلأموأحالأ.

للجوارحوتنثيط للقلب وتقريح والبدن ب، للقالومنفعة حكمة من الهلهارة ق فكم 
فهيالمخالفات، درن من النفس عز وألقاه الهلثيعة أوجبته ما أحمال من وتخفيف، 

عقوالإحلأف، المعومة زيادة من الجنابة غل وق والبدن، والروح للقلب، منفلفة 
الأمور.أنقع هومن ما بالجناية منه تحلل ما نفلير الثالن، 

الوجهق فجعل والعمل، اليب، محل هي المي الأتلراف ق الوضوء كون وتأمل 
العاصيأبواب هي الأبواب وهدم والن.وق، والشم والكلام والبصر المع فيه الذي 

اللذانوحتاحاْ، محنرفاه وهما الموين، ق جعل ثم إليها، يدخل منها كلها، والذنوب 
غللكن ولما ويعن، يمني، بمما اللتض الرجلتن محا ثم و؛عطي،، ؤاحذ يطش بمما 

للخهلايامخرجا ذللئ، وجعل المسح، مكانه جعل ومشقة حرج أعظم فيه مما الرأس 
وبشره.شءر0 س الماء قهلر ْع يخرج حتن المواضع، هذه من 

أو- الملم العبد توضأ ررإذا هريرة أبي حديث، س ه المي عن ثبت، كما 
آجرأومع ابء مع بعينه إليها نفلر حطيثة كل وجهه س حرج وجهه، فغل - المؤمن 

ْعأو ال؛أء ْع يداه يبطشها كان حعليثة كل يديه س حرج يديه غل فإذا ابء، ئهلر 
نملرذخر مع أو العإء ْع رجلأْ مشتها حطيثة كل حرجت، رجليه غل فإذا قطر، آخر 

مسلم.رواه الذنوب(( س نقيا عمج حتن الياء، 

: ١٣٣)م اضى دح واش ٢( ٤ ٤ ُلإ)دم أحرجه :١( 



الأ^سسرئن المنر الئوء 

توضأُرمن هو- اهلأ رسول نال قال عفان بن عثمان عن أيضا مسام صحح ول 
أجلمن فهذا ٢. أظفارهءر نحت من نحؤج حتن حطاياء، حرجت الوضوء فأحسن 

المحض وعناء ومشقة تكليف إنه ت الحكمة تقاة وقال وفوائدْ، الوضوء حكم 
لأجلها.تميع حكمة ولا فيه مصلحة 
وجوههمق وعلامتهم الأمة هدْ سئماء أته إلا وحكمته مصلحته ق يكن لر ولو 

غيرهم.لأحد ليت الأمم بين القيامة يوم وأؤلرافهم 
وقلتهبالماء يديه يطهر المتوضئ أن إلا والحكمة المملحة من فيه يكن ب ولو 
والثوبالبدن طاهر يديه بين والوقوف ومناجاته ربه عك للدخول لمستعد بالتوبة، 

اهدا؟ فوق ومصلحة ورحمة حكمة فاي والقالس،، 
سرىشهوة شعرة كل تحت، إن حنن البدن حمح ق تجرى الشهوة كانت ولما 

شعرةكل نحت، ررإن قوت اليي قال كما الشهوة، سرت حيثؤ إق الجنابة غل 
فتكنالشهوة، حرارة قمري شعرة، كل أصل إق الماء يوصل أن قامر ، جنابة" 

أبقراطأن لو ، ^١٥٧واأيه، بين والوقوف كلامه وتلاوة ، ٧٥١ذكر إل وتْلمنن النقص، 
التعظيم،غاية عليه وعفلموهم فيه، لهم أتباعهم لخضع هدا بمثل أوصوا ودونه 
عليه.قدروا ما والفوائد الخكم من له وأبدوا 
الشهواتمراغ ق أسامها يل جوارحه، مهملأ الصلاة خارج العبد كان لما ثم 

بحغلهاجوارحه واحد ربه عك ليقبل كلها؛ جوارحه بجميع بالمودية أمر والخفلوخل 
مقبلايديه بين واقئا ه، لربه وقواه وحواسه وجوارحه وبدنه تلبه لم فيعبوديته، من 

٧(.الناوي)V/ عمدة وانظر: ٢( ٤ ٥ ردنم لم مأ-محرجه )١( 
الكبرىصنه ى والمهقي ١( • ٦ والترمنّي)رنم ٠(  ٩٧ماجه)رقم وابن ( ٢٤٨داود)رنم أبو أحرجه )٢( 

رقم٤  ١٦)؛/ الثامن مند وي ( ١٠٩٨٩رقم ١  ٥٥)أ/ الكبير ق والطران ( ٧٩٧رقم  ١٧٥)ا/ 
ضعيفوق ( ٢٤٨رقم  ٦٥)ا/داود ايي ضعيف j والأناق أبوداودوالترمن.ى وصعقه ( ٧١٠٢

(.١٨٤٧الجامع)رئم



جقئلألةا:مح

لكنولما حقه، عل وجنايته عنه إعراضه من متتصلأ سواه، عمن معرصا عليه، يكله 

يهلول،لئلا ونت،، بعد وثنا عليه والإقبال إليه الركؤع هذا يجدد أن أمر وذاته طعه هدا 
عليه،اههو نعم أعظم من الصلاة ولكنت، بالكلية. عته ويقعلمر ربه فينن الأمد عليه 

الونعتا، وعناء لكفة جعلها إلا الحكمة تقاة فأبن إليه، ساقها التي هداياه وأفضل 
والمثيئة.القهر مجرد إلا البتة، لمصلحة ولا لحكمة 

واستدلالمساق، هذا آخرها إل أولها من لكلها الشريعة ئناى البابء، ذلك فتح وقد 
فإنعلته، فيما منها أعظم تعلمه لر فيما الحكمة ولعل عنلثإ، خفي ما عل للثح ظهر بما 

ولووفهمالثؤ، عقللثؤ فوق فهو عنكه حفي وٌا وفهملثا، عقلك قدر عل علمته الذي 
المستعان.واه، بينة، بأدنن منه فيكتفى أسفار، عدة لجاء ذللث، تفصيل تتبعنا 

الأستفراغإق احتيج التخليط وقع فإذا صحة. وحفظ حية، سيثازت لكه الدواء 
الثلاثة.القواءAلأ هان.ه عك لكه الطسإ مدار وئ.لائ، الموافق، 

حاله.عك فيقف، يزيده، عما وحمية المرض، يجلسا عما حمية حميتان! والحمية 
ؤوففاحتمن إذا الريضر فإن المرصئر، حمية والثانية؛ الأصحاء، حمية فالأول- 

ؤإزكئمؤ تعال؛ قوله الحمية ق والأصل دفعه، ق القوى وأخذيت، التزايد، عيا مرصه 
مآك-محدوأ 3ام آليائ أولمنتم آتعآيط من مدكم أحد جاء أو سم أوعق *زص 

يفره.لأنه الماء استعمال من، المريضر فحمئ، ٦[ لالماتل.ة! ه طيبا صعيدا يتيمموأ 
التيمم.باب، القياس ، خلافعل أنه يظن ومما 

وجهين؛من الماس حلاف عفي، إنه نالوا؛ 
يطهرلا كما البدن يهلهر ولا وسحا، ولا يرثا يزيل لا ملويثح التراب أن أحدهما؛ 

الثوب.

\سج^)ا("ا،أزاد 
)آ(تماا،"اأءلأمجا.



المسيرعلن المقتر الئوء \ء=ش 
تاسا======^====^^=^^ق

عنخروج وهذا شتها، دون الوصوء أعفاء من عضوين ل شئ أنه والثانات 
المحح.القياس 

القياسوفق عك وهو للدين، المفاد البامحلل القياس عن حروج إنه اه ولخمر 
التراب.من وحلقنا حي، شيء كل الماء من جعل سبحانه اه فإن المحح. 

وتعبدنا.تهلهرنا وثبمما وأقواتنا، نشأتنا منهما فجعل والتراب، الماء مادتان فالنا 
الطباعق الأصل وهما شيء، كل حياة والماء الناس، منه حلق ما أصل فالتراب 

تهلهيربه يسر ما أصل وكان حما، قوامه وجعل العالم، هذا عليهما اهف ركب الش 
يإلا عنه العدول يجز فلم العتاد، الأم ي اياء هو والأقذار الأدناس من الأشياء 

منأوق التراب وأحيه شقيقه إق عنه النقل وكان أونحوه، بمرض والحذر العدم حال 
أوالغإاهر دنس فيزيل الباطن طهارة يقوي ثم باطنا، يطهر فإنه ظاهرا لويث، ؤإن غيره، 

بالباطن،الفلاهر وارتباط الأعمال بحقائق نافذ بصر له من يشهده أمر وهذا يخففه، 
عنه.وانفعاله بالأحر منهما كل وتأثر 

عكالتراب وقعر فإن والحكمة، للقياس الموافقة غايه ففي عضوين ق كونه وأما 
محلوالرجلان والنوائب. الخمائب، عند يفعل ؤإنما العادايتح، ق مكرو0 الرءوس 

والذله والتعفليم الخفؤع من الوجه تتريب وق الأحوال، أغلم، ق التراب ملابسة 
للعبد.وأنفعها إلي4 العبادات هوأحب ما هلم والانكسار له 

 iمنوجهه وقاية يقصد لا وأن قئد، وجهه يترب أن لياجد يتحب، ولالللث
وقاية،التراب وبين بينه وجعل مجد قد رآه لن الصحابة بعض قال كما التراب، 

الرحلين.تتريب ق يوجد لا المحنن وطا ، وحهكاا ارترب فقال! 

تفعل،لا نقالت<ت نفخ، لمجد ذهب فلما يحل قام فرايتها ذي من غلاما أن ملمة أم عن مرفوعا يروى ( ١ ) 
رنم٢ ٤ ١ ه/ ر حبان ابن أحرجه وحهلث،، ترب ;باح ءيا أمويت لما لغلام يقول، كان أو ١لتمح رسول، فإن 

(٣١٨•رنم  Y0Y/Y)اعري ق والمهقي ( ٤٨٣)رقم القلمان موارد ق والهشي ( ١٩١٣
(٦٩٥٤رنم  ٣٨٥وأ؛وسك)أا/( ٧٤٢رقم  ٣٢٤والطراقفياعءر)مآ/ ( ٣٨١واكرمذي)رنم 

الإساد.ضعن، وقاو اكر.الي رواء ( ٨٥المرى)م نح حجر3، ابن وقال، ( ٦٣٠١/ واحد) 



)?=١
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العضوينق جعل التيمم أن وهو آحر، وجه من للقياس ذلك فموافقة وأيضا 
الخف،ق يمسحان الرجلين فان الممسوحين، العضوين عن ومضل المغسولين، 

الممسوحينعن حففج بالمسح المغسولين عن حققا فلما الحمامة، ق والرأس 
مسحهمامن انتقال فيه كان بل عنهما، تخفيفا فيه يكن لر بالتراب لومسحا إذ بالعفو، 

الأمورأعدل هو الشريحة به جاءت، الذي أن ففلهر بالتراب، مسحهما إق باياء 
الصحيح.وهوالميزان وأكملها، 

يالترار_اوالرجلين الرأس مسح مضل فلما الحديث، كتيمم الجنب، تيمم كون أما 
الثقةمن ذلك، ق إذ الأوق، بطريق عنه بالتراب كله البدن مسح مضل الحد'ثؤ عن 

شبهق اهف عق الخلوقاتا أكرم ويدخل التيمم، رخصة يناقض ما والعسر والحرج 
والحكمةالحسن ق مزيد لا الشريعة به جاءت، قاليي التراب، ق تمؤغ إذا الهائم 

الحمد.وهف عليه، والعدل 

وألهلفها جع؛ س أحنه ما فلله التهلهير ق والتراب، الماء بين حمعها وأما 
الماءبين الإخاء سبحانه اهف عقد وقد المستقيمة! والفطر ليمة البالعقول وألصقه 
اثنينأبوين فكانا وذريته، آدم منهما وخلق اسق^١ فجمعهما رعا وث قدرا والتراب 

الدواب،أقواته منهما وأخرج حيوان، كل حياة منهما وجعل وأولادهما، لأبوينا 
قالوجه تعفير وكان تتاولأ، وأمهلها وجودا الأشياء أعم وكانا والأنعام، واكاس 
عفاسأحكم قدرا بينهما الأخوة هده عقد كان ولما إليه، الأشياء أحب، من ص، التراب 
آلثمنوترب، آلخند ٥^٥ ؤ وأصحه عقد أحسن شرعا بينهما الأخوة عقد كان وأقواه 

بخ'تؤآلآوضؤلهآلكميا'ة مح.ث|ء: 
[.٣٧ا-م، ]الجاية:

)ا(ههاأءلأم-بم'ا.



&
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قوالمبالغة الاستقصاء الاحتياط أن والوسوسة; الاحتياط بين والفرق ا ر
تمصيرولا ومجاوزة غلو غير من وأصحابه هق اهف رمول عليه كان وما الستة، ١^٤ 
ورسوله.،، ٥١يرصاه الذي هوالاحتياط فهدا تفريط، ولا 

منأحد ولا ء اه، رسول، يفعله ول؛ المنة يه تات لر ما ايتدلع فهي الوسوسة وأما 
بزعمهيحتاط كمن وصبهله، المثرؤع تحصيل إق بذلك يصل أنه زاعما الصحابة، 

وغلهوصوته ق الماء صب، ق فيرق الثلاثة، فوق الوصوء ق أعضاءه ؤيغل 
نجاستهيتيقن لا مما ثيابه ؤيغل واحدة، مرة أو مرارا الصلاة بنية بالتلفظ ؤيصرح 
اتخد0مما هدا، أصعاف أضعاف إل احتياطا نعله ق الصلاة عن ؤيرغب احتياط، 

احتياط.أنه وزعموا دينا، الموسوسون 
فإنه، ٢٠٠٢أول عليه كان وما ه، الاااة رسول( هدى باتأاع الاحتياط كان ومد 

الصراط.سواء عن وعدل الاحتياط، فارق فقد عنه خرج من الذي الاحتياط 
الأرضأهل أكثر ولوحالف، المنة، خلاف، عن الخروج الاحتياط كل والاحتياط 

قومسئان يجرمههكم ولا يآلقتط ثنزاء ثه فو'مإرنلم ءامنوأكوثوأ ثاتأاآلذبجّئ ئؤ 
دعنلورك'؛ث؛;ه.ألحثظ'حبيربمّا واثقوأآس آءدلوأهوامن،لالتموى يعدلوا ١^ عثر 

ظهورعليهم«ع يعا.لوا لا أن لأعدائه بغضهم يحملهم أن عباده من فد كان فإذا 
أنالإيمان يدعي لخنر يّوغ فكيف، ورسوله، وتكنأيثهم ومخالفتهم ءا.اومّم 

بلفيهم، يحيل، لا أن عل، وتخهلئ تمست، الرسول إق منتسبة لهلاتفّة بغضه يحلمه 
االأذى؟ وأنولع الأا.اوة لهم يجرد 

)ا(ألاماروح.
بل.اتعي. ١٦٥)٢( 



ِءٍٍسٍ هيقق 

الاهإق ودعوة وعملأ، علمأ منه به جاء وما ورسوله ياهله أوق أثم يدرى لا ولعله 
لنومعذرة اهف، لمحجة ؤإقامة اهف، ل الأذى عق قومهم من وصنا بصيرة، عق 

وعاف،إليها، فدعا الرجال،، آراء عن صادرة معالمه نصي، كمن لا يالجهل، حالفهم 
التكلأن،وعاليه المستعان واهلم الجاهلية، وحمية بالعصبية حالفها من وعادى عليها، 

به.إلا قوة ولا حول ولا 

|وكلميتنعئوأ ان قزم مم إل عاتكب آثي نعمتذ آدكروأ ،امنوا' أئزيش نا:أا يؤ 
١[.١ هذ،ألميح-سكازهلاسممة: 

أنيصح ولا به، هموا عما كفهم وهو وبفعله الهم، وهو بفعلهم، سبحانه أثمر 
همواما وبين بينهم حال عذابا عليهم وأنزل وأماتم، أيديهم، أسل سبحانه إنه يقالت 

منهم.الفعل آلات، وصحة وبنيتهم، حواسهم سلامة مع ؤإرادتبمم، نيرهم كث بل به؛ 
إ؛3لالق صريح والقرآن أنمهم، يكفون الذي هم بل محال؛ هدا القدرية وعند 

بمنبن مكث بجْلي( عيم وأيدئآكم عذكم كم،أيديهم ى وهوآلي ؤ قوله: ومثله قولهم• 
وصحتهما،صلامتتهما ع الفريقين؛ أيدي كف فهذا [ ٢٤]الفتح؛ عليهبمزه احلمركم ان 

بعض•عن بعضهم فكف الفعل؛ وبتن بينهم حال، بأن لهوت 

عناذضن •نحزئوث قسته ملونهم وحعلتا ذنثهب بشمهم يمْمم بما فؤ 
ميمملتلأ إب نيم خائنة عق ثئلع يرالث ولأ يهِء دلإوأ بئا حْلا وسوأ مواضعه، 

ثصنرئإثا iالوأ ذمتن زنآسِمح؛،آشصيإرتن؛م وآصفحأ داعم<علإلم 
إلئوبوآلبعصآء تينهمآلعداوه فاغرينا دًفروأبه-، مما حميا مشمهزفغسوأ اطئا 

•بمنعوت^روأ؛بُ ًكائوأ بما آلقننأوسوفيدسهوآس 
;ا(يهشفاء.
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يلونهموخعثا لعثنهم منفهم نفضتم فبما ۶ فقال ناسيا القلب جعله أمأ ، ر
[١٣]المائدة: ه بميِء مما حظا وموأ مواضعه-ء عن آلخفلز تءئزفورك> 

تنبتلا ت نامية وأرض قاس حجر يمال1 شيء، كل ق والصلابة الشدة وة! والق
عليهاء.حلح ١٠الحسن! وقال الإيمانء عن قاسية ١٠ابنعباس! قال ميتا. 

ولاالحق صورة يقبل لا الذي الصلب، اليابس وهو قاس قلب ثلاثة! والقلوب 
يقبلالذي المرض، من السليم وهو لثا، المتماماللين القلب وضد0 فيه، تنْلع 
فيهينعلع ما يحففل لا الذي المريض بخلانح بتماسكه، ؤيحفظه بلينه، الحق صورة 

اللين،من فيه يما صورته قبل الشيء فيه طبعت إذا الذي كالماتع ورخاوته، لميعانه 
يرىفهو اللين، المحاق الصلب الملم، القلوب فخير حففلها، من تمتعه رخاوته ولكن 
بلينه.ؤيقبله يصفائه الحق 

[١٤لالاثا-ة؛ ه وومِآلقينة إق لأينصأ، اشداوه يهم ياعزينا ؤ تعاق! وقوله ، ر
الإغراءوهذا [. ٦٤؛: jjLJI]يوكآلقثأمةه إِق ؤآثعصآء ^لعد١ؤ٥ تتئيم والفيثا ؤ وقوله! 

وأصلفعلهم، محض وهو أثرْ، والتباغض والتعالي سبحانه، فعاله محض والإلقاء 
العبد.وفحل سبحانه فعاله بين الفرق إل اهتدائهم عدم من والمرية القدرية محلال 

والمتثاغضين.المتعاديين دون الرب فعل والتباغض التحادي جعلوا فالجيرية 
مشيثة.ولا قدرة ولا فيه هلا صغ لا الذي فعلهم محص ذللئ، جعلوا والقديية 

كماومشيثته، وقدرته اس فعل أثر وهو فعلهم، ذلك جعلوا الوي المراحل وأهل 
فحلوالير فعله، فالتسيير [ ٢٢]يونس: أثزوأيحره سيرينفي هوآلذى ؤ تعاق؛ قال 

فحله،أثر والضلال والاهتداء فعاله، والإضلال الهدى وكذللث، التسيير، وهوأثر العباد، 

)ا(ه'اشفاء.

شفاء. ٠٨)٢( 



جو1ةإؤؤل=^|
والعبديثاء من يضل الذي وص المهتدي، والمد الهادي فهو بنا، القائمة أفعالنا وهما 

ناكتان.الختقيم الصراط عن والهلائفتان حقيقة، وهذا حقيقة وهذا الضال، 

غنونتنًكنئم مما يقشرا محم يتهمل وقولنا حاءهفم قد آلًكشس، ناهل يؤ 
م1نآشئوووًكشبنمكأ)ثّاجاءًفم قد ْغثهم عن سآتجتبوينموا 

آلئووإل آلظلنشت، من ويحرعم آلثلنمِ نتل وصو'ثةُ آثع ل آس به نهدى 
•بإذيه-، 

أوامرهومحل مجملا به واهتدى بالكتاب آمن إذا العبد أن الثاق والأمر 
الالهداية محان التفصيل. عل له تحصل أحرى لهداية سا ذلك كان بأحيارْ، وصدق 

هدايةالهداية _، وفوق أحرى، هداية هدايته ففوق بلغ، ما فتها العبد ولوبلغ لها، مائة 
ماهداية مزيد ق فهو أحرى، هداية إق ارتقن ربه العبد اتقن فكلما غاية. غير إل أحرى 

يحبه،الهداية من حظ فاته التقوى من حظا فوت وكلما التقوى• من مزيد ذ دام 
يلأ؛تيوقولنا خآ،ءكم قذ ؤ تعاق؛ محال تقواه. زادت اهتدى وكلما هداه، زاد اتقن فكلما 

جا؛محكمقد مقشر عن منآلخكفك،وينموا -محموث ًفثم مما ْقجثرا محم 
آلثلنمّنتل رصو'نهُ انتع ل آق، يه نهدى :}ق؛; ممن وًكشب ثور آس مل 

[١ ٦ ، ١ ٥ ؛: ٧٧١]ه كقسم صرْر إق وتهدمر آلغوربإِده منآلظلنثتإِل وتحرجهم 
تعادتومحال ء  ١٣]الشورى: محب4 نن إليب 3بمتى مندثا"ء إليه آق""بحنجا ؤ تعادت ال ون
وقال:[، ١٣منسي،ه]غافر: نتددقزإثُ وما ؤ ومحال؛ ١[، •  ؤ
أولافهداهم ٩[ بإيم-بممهليرض• امغوأ ؛ ؤ

هاواية.بعد هداية للإيمان هداهم آمنوا فلما للإيمان، 

)ا(ا،آامامم.
البقرة)ج(.محورة أول ق الأول تقدم )٢( 
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ونوله[، ٧٦زعريم: ه هدى اهتدوا آلذييئ آس ؤيزيد ؤ تحاك• قوله هذا ونظير 
ومن[، ٢٩]الأنفاو i )ى محم' هل آس تتقوا إن آلذث،'انئjأ تناي > تحاك: 

الذيوالعز والضر والباؤلل، الحق بين به يفرقون الذي النور من يعطيهم ما الفرقان 
قإن ؤ تمال• وقال وحذا• حذا القرآن فسر الباطل، وكسر الحق إقامة من يه يتمكنون 

سآكورهمبمثار ذ'للثإلآيدتتكل ق إن ُؤ وقال• ٩[، تّبأ؛ ه ميسؤ عجي لآيل ذ'للث،لآُيه 
كماالشكر، الصبر أهل حا ينضر إنما أما العيانية المشهودة آياته عن فاحبر [. ١٩]سان 
ومنوالإنابة والخشية التقوى أهل حا ينتفع إنما أخا القرآنية الإيمانية آياته عن أحبر 
رصوانه.ادباع قصده كان 

عتلثاآكز،اناذزلثا مآ [أن'' طه ؤ قالت كما سبحانه يخشاه من ما يتذكر إنما وأما 
منمغذز انث، إثمآ ؤ الاءة1 ق وقال -٣[، ١ ]طه ه لمن"قى ثديكرة إج لثئمي 

تنفعهفلا يخشاها ولا يرجوها ولا ما يؤمن لا من وأما -ا ٤٥تالنازءاتإ 4 "■ثشها 
الأممءقو؛ااتج هود سورة ق سبحانه اهف ذكر لما ولهذا القرآنية. ولا العيانية الأيات 

لأيةد'للئإ ؤر إن ؤ ذلاائ،ت يعد قال الخزي، من الدنيا ق حم حل وما للرسل، المكذبين 
لمنعبرة للمكذبين عقوباته ق أن خأحبر ١[،  ٠٣ت زهوي 4 الايحرة عداب حامحن لمن 

وآيةعبرة ذللث، يكون فلا ءن-احا يخاف ولا حا يؤمن لا من وأما الأحره. عذابج حاف 
والبؤس،والمعيم والشر، الخير الدهر ق يزل لر قال! ذللئ، محمعر ؤإذا قه، حق 

انية.نفوقوى فلاكية أسباب عك ذللث، أحال وربما والشقاوة. والعادة 
الصبرعك يتبني ؛الآيادتإ، صاحبهما لأنتفاع سبتا والشكر الصبر كان ؤإنما 
إيمانه.قوة تكون وسكره العبد محبر ثإ حفعك شكر، ونصفه محبر فنصفه والشكر، 

والشكر،بالصبر إلا الإيمان له يتم ولا وآياته، باه آمن من حا ينتفع إنما اه وآياتر 
متبعامشركا كان فإذا الهوئ. إجابة؛■اعي ترل؛• الصر ورأس التوحيد، الشكر رأس فإن 

إيمانا.فيه ولامؤثرة له نافعة الأياُتج تكون فلا صابراولامكورا، يكن ل! هواه 
٠٠٠
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بلتيدثوبكم يعدبكم ينم دلأ وأحقوُْج فسأيمؤأتش \كمو'ئ 'دمالتآضد وؤ 
مسآلثننوتوآلاوضوماؤش مننقآءج ويعذب لنننشاء يغمر حق بمرئس اثر 

بيئينا

الأن  JLauسغي لكان عذابه من محثه تنجي أنيا إلا اس محبة ق يكن ب لو 
الالحبيب أن القرآن ق تجد أين العلماءا بعض وسل أبدا؟ بثيء عنها يتعونحن 

ؤاحكؤُْ\اؤ \وئقؤ\غتن وآشثبمتزى وهاJتآلتهود ؤ ت تعاق توله ق فقال حبيبه؟ يعذب 
[.١٨ندة! ١lp«J ] ٠ الأيه ه بديوبكم يعدبكم قلم قلت 

•قال ؤؤ الثي أن ه المحن عن يونس بن إسماعيل حدثنا أخمدت الإمام وقال 
الدنيا٠ارق يبتليه ئد دلكن حبيبه، اس يعدب لا ®واس 

هذاأن يالغنا تال! غالب أبو حدئنا جعفر حدتتا مسار حدتنا أحمدت الإمام وقال 
أهلببغض اه إك تحصوا الحواريين معشر يا "ريم.ت ابن بن وصية 3، الكلام 

فمن ٠٥١نبي يا قالوات بخهلهم. رصاه والنموا لهم، بالمقت إليه وتقربوا المعاصي، 
رؤيته،باهلأ تذكركم ومن منهلقه، أعمالكم ق يزيد مجن حالوا قال؛ نجالس؟ 
دنياكمj وينهيكم 

أقبلمن إق عبادْ بقلوب يقبل اس. أن عاجلا ثوابا تعاق افقم عل الإقبال ق ؤيكفي 
بأيديهم.لا اهللأ بيد العباد فقلوب عنه، أعرض عمن بملوببمم يعرنحى أنه كما عليه، 

بنهرم أن لنا ذكر تال قتادة؛ عن شيبان ير نفق حن حدثنا أحمد؛ الإمام وقال 
حتنإليه المؤمنين بقلوب ه اهيع أقبل إلا يقلبه اهه عل عبد أقبل ما يقول؛ كان حيان 

)ا('ااأروءة.

القارىقال ١(: •  ٩٦رنم ٤ ١ ١ الخفاء)ا/ كثف ق العجلوق وقال ه( ٤ النعي)ص j احد احرجه )٢( 
المرفؤع.ي عالمته ما الس٠حاويت عن نقلا 

jصام وابن ( ٣٥٥)رقم الزهد ى المارك وابن ( ٩٤٤٥رقم )لأا\0 اكب ى المهني اخرجه )٣( 
)ما؛/'أه؛(.دمشق مدينة تارخ 
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آر ورحمتهم مولتم يرزقه 
علهاه.، أقل إلا يقلبه اهف علن عيد أقبل راوما ولفظه: مرفوعا هذا روى وقد 

إليه،حير بكل اهف وكان والرحمة، بالود إليه تفد قلوبمم وجعل عباده بقلوب، 
٠٢١،•

... ى

قلمهئ واحتو0ُ آلله اتننوأ فن ؤ قولهم: عليهم ردا المائدة محورة ق قوله 
5Cjju،j يعدبلا والءحبي._ا ابنه، يعل.ب لا الأب أن يعني: [ ١٨ه بدئوليمم »؛
حسه.

وجواب.وال بنقررها ونحن لها ينتبه من قل حدا، لهليفة نكتة وههنا 

إذاحبيبه يهجر هل، والح؛ي.ِإ أذنب، إذا ولال.0 يؤدب قد الأب أن معلوم قيل: فإن 
يكره.ما بعض منه رأى 

بينالفرق لعلت، ه؛ يذ.دوبمكم يعذت5م قلم تل ؤ قوله: السائل أيها >اماوت، لو قيل: 
الختاقالغض، شمرة ؛الخو_، التعدي، فإن والتاديؤ، الهجران وبين التعدي، ^ا 

عليهايستوجبون ذنوب هناك يكن لر زعموا؛ كما قاتحة الحبة كانت، فلو للمّحبة، 
ويستعبل.ونمميستثيحوثهم عليهم؛ أعل.ائهم لهل وتوحنازير، قردة المح من العذ.اي، 

باينه.الأب ولا بحبيبه هل.ا يفعل لا فالحب•، ذراريهم، ؤيسبون متعبدامم ؤيخربون 
اسق،عك وعتوها إجرامها فرمحل بعد إلا بأمة هدا يفعل لا الرحيم الرحمن أن ومعلوم 

منارتكبوا لما أحبوه فلو أحبابه، كونيم يناق وذللث، وعبادته ءلاءته، عن واستكبارها 

وانظر:( ٧٩٩رقم ٣ • -٠  ٢٩٩)Y/ الكر الزهد j وابيهقي ( ١٣٣/ ١ شرم)٦ ق الطري أخرجه )١( 
اضد)اآ/-إآ(وسرلخمس)أ/ه؛(.

(٢٣•• رنم  ٥٣/٢)الفردوس ذ والدلْي هآ'ه( رنم \ A-\/o)الأومحط ق الطراز أخرجه )٢( 
(٨١٣رقم  T'o/y)الكر الزس ذ والمهقي ( ١٨٢)،/الأصول نوادر ق الترمذي والحكم 

واظر:ذضسمر)م*هآ-اهآ(.
بدائعجأ.)م('ها



أًًًمؤةؤاألةاقمح 

شيء،فالتأديب يعد-رم، ولر لأدبيم أحبهم ولو ذلك، لهم أوجب ما وسخهله غضبه 
للعقوبةوالتعذيب والإصلاح، والرحمة التهذم، به يراد والتأديب شيء، والتعذيب 

لون.وهذا لون فهذا القبانح، عك والجزاء 

دان'ءئنحوأمنها حى'ءثنجوأ مدحلها لن ؤإثا خثاوس فوثا ب إِن يثموس الوأ فؤ 
عتيمحلوأ آد عنينا آس أئعم سآلذين"قادودئ وحلان هاJ د'جإورتن;}ث;: منها؛إ، 
قالوألإج؛؛( ثومهن كشر إن دتوكلوأ آس وعل عنبثوزج هإة5م دحلتموْ قإدا آjتات 
هأهثاإJا قمنتلأ ونقك انت فآدهب فها داموأ ئا ابدا ذد-حإها لن إئا تثموس 

آلمورونمن نيقا وأتى ثنيي إلا أمللئ، لا ق رُن، و يا :،1؛ سورتن 
علس يا قلا آلأرص ق سته'يتيهوث عنيمُأمحآن محرمه فإيها قال، ه؛' آلمسبمن 

آمحآسث:ئقآ;ا4
والقوةالطول أراد [ ٢٢لالماممْ: ه حثارين قوما قطا إن ؤ نعاق• قوله 

ؤيقاوتالأيدي، فات الذي الطويل وهو النخل، من الجبار إق هذا ل ذهب والعظم، 
#كاكءتادةت قال الخل، من بالجبار تشبيها قويا، عظيما طويلا كان إذا جبار، رجل 

•لغيرهم" ليت عجية وحلق أجام لهم 
عليه.أكرهه إذا الأمر عل حبره من ههنا الجبار ونلت 

الشافعيوكان يقولوترا« الحجانيين من وكشر معروفة لغة *وهي الأزهري؛ قال 
٠السكلانأا الحير٥ يقول! رحمه 

فعالاأسمع لأب الفراءت محال أكرهه، إذا الأمرت عق أجبره من الجبار يكون أن ؤيجوز 
الزجاج،احيار وهذا أدرك"، من ودراك أحر، من حار وهما حرمن، ل إلا أفعل من 

•يريد ما عك الناس يجبر الذي العاق الماس؛ من الجبار قال؛ 

شفاء. ١٢١



الممججرض امحر الصوء اب=م 
=اكظد========^=د==^=ذ

الفقير،ويغني الكسير، يجبر الذي بأنه ره ففقد تعاق الرب أسماء من الجبار وأما 
باسمهترنه ولهذا الجبار، اسمه معتن هذا ليس ولكن كذللثإ، سبحانه والرب 

الجبروتذي ®بحان يقولت ه الني وكان الجبروت، هو ؤإنما المتكبر، 
والملككالمتكر التعفليم أسماء من اسم فالجثار والعظمتاا والكرياء والمالكوت 

ا...والعظيموامارأ 
بموفرق، وظلمه، وسلهلاته فرعون من أنجاهم سبحانه اهف أن تم تلاعثه ومن 

أحدأيون لر ما وآتاهم وأعزهم، وآواهم ونصرهم والعجائج،، الازيات وأراهم البحر، 
بشارممهذا صمن وق لهم، اقع كتبا التن القرية يدخلوا أن أمرهم ثم العالمين• من 

وقابلواأمر0، وامتثال طاعته فأبوا لهم■ القرية تللئا وأن لهم* ومفتوح متصورون بأنم 
4ءنع-دوثلأ هنهتا إما هقنتلأ ذذفذ اشت، قادهمن، ؤ بقولهم! والبشارة، الأمر هذا 

[.٢٤]سة: 

بنعموتلءكيرهم لهم، خطابه وحن بهم، اسر مؤمن تعال اهف نبن تلملما وامل! 
معصيتهعن وميهم لهم، مكتوبة القرية بان لهم؛ اس بوعد وبثارمم عليهم، اها 

خاسرين.انقلبوا يمتثلوا ولر أمرْ، عموا إن وأتمم أديارهم، عل ؛ارتالادهم 
والتذكيروالترهيبمكج، والترغيس، والتذارة، واليأثأ.ارة والتهن، الأمر بين لهم فجمع 

إنينموسى ؤ بقولهم! تعال اهنف أمر فعارضوا المقابلة. أنبح فقابلوه السالفة. بالنعم 
ولرباسمه، نادوه حنن وكليمه، اييف رسول يوفروا فلم [. ٢٢■جثايئنه قوما ينا 

السماواتجبار فدرة ونسوا ه جثايئن قوما ثننا إين، ۶ وقالوا• اهع■ نبي يا يقولوا* 

)رنمالشمائل j والترطى ( ٨٧٣)رقم داود ور ( ٧١٨رقم ٢ ٤ • را/ امرى ذ لماتي ا اخرجه )١( 
واحمد١(  ١٣رنم  ٦١; ١٨الكسر)ق والطرش ( ٣٥• ٤ رنم  ٣١• اعرى)٨ j فى ٠Jوا( ٣١٤

/U(واوزار)(.٢٧٥•رقم  ١٨٣)أ/؛آ
)ج(٠٠ الحشر مورة اهف—قآحر ثاء صياق—إن البأءث يقيه )٢( 

)آ(أامإءاثتجآ.



-الجارين أولثك من حونهم ولكن طاعته. لأهل الجبابرة يدل الذي والأرض، 
أشدولكنوا سبحانه، الأعل الجبار من خوفهم من أعظم - اه بيد نواصيهم الذين 
منه.صدورهم ق رهبة 

حى'ءئثحوأندحلها لن ؤإئا ؤ فقالوا! الطاعة. من والأمتناع بالمعصية صرحوا ثم 
التأكيد.من بأنولع معصيتهم فأكدوا [. ٢٢]الم1ئاوة: ه منها 

[.٢٢ه ■حثالين لوما فيها إن ؤ بقولهم! العصيان عذر تمهيد ها! أحل. 
#إن*،وهو اكيد، بحرف الجملة وصال.روا مطيعين، غير بأمم تصريحهم والثاثن! 

قولا الأن، ندحلها لا أى المتقبل! نفن عل الدالة ®لن* بأداة القي حققوا نم 
المتقبل.

آلإئية وجلان ؤ لهم؛ فقال منها، ال^rارين خروج بشرط د■محوله علقوا ثم 
يخافونالدين من أمره، إل والانقياد بطاعته [. ٢٣]المائدة: ه علقما ائعلم1لةث 'قناديئ 

المححح.وهو الأكثرين، فول هذا اس. 
ادحلوأعآيمؤ موس والمعا أسلما المارين، من يخافونمم الذين من ومل؛ 
رعبا!منكم ملثوا ند فإنهم عليهم، فاهجموا القرية، باي، أي [. ٢٣تالاتالة؛ ب أثاب 

والعلبةالنصر يحقق ما إل أرشدهم يم [. ٢٣اتل.ة: تاله عتلون ئإنحم دحلتموه إذا قؤ 
التوكل•وهو لهم 

انث،قادمن، فلها داموأ ما ابدا توطهآ لن إظ ينموس ؤ أن القوم جواب فكان 
٢[.٤ لالائل.ة; دعئورىب< هنهغا  bjورئلثvمستلا 
بمثلرسوله ؤيواحه القابلة، هاوه بمثل أمره يقابل حيثه حلمه، عظم من فسبحان 

وكرمه،حله ومعهم بل بالعقوبة، يعاجلهم ولا عنهم، يحلم وهو الخْتاب، هذا 
مجنالغمام عليهم يظلل عاما، أربعين التيه برية ق ردهم أن يه؛ عانهم ما أقص ولكن 
واللوى.المن عليهم ؤينزل الحر، 



الممج-؛رالمحرعلن الصوء ا؟=مح، 
=اكلوا====^=^====د=^=^=ض

بنالمقداد من شهدت لللقد قال! فهغ مسعود بن  ٥٥٥١عبد عن الصحيحينI وق 
عكيدعو وهو النيئ. أتن به، عدل مما إئ أحب صاحبه أكون لأن مشهدا الأموي 

فقاتلاوربك أتت اذهب لمومزت مؤمن قوم قال كما لك نقول لا فقال! المشركين، 
فرأيتحلفلئ،. ومن يديك وبين وسمالك،، يميناك، عن نقاتل ولكنا قاعدون، هاهنا إنا 

رمن،ؤ المقابلة. تأذه اقنة نبن قابلوا فلما ٠ ومر ، Ujii]وحهه أمرق ق ال0، رمول 

ءالاهإلهامحرمهآلعؤ«>آششن؛قع، بثاذننح قآمف وأش ثنيي أملث!٩ ألق 
4 آلموْيأنمقمحك؛^عز ثا-و قلا آلأدضأ ق سثه'يتيهوث علتومحأر،ص  G

l[Yn،Yo.]_؛:

يدلما وصلالهم وغباومم أسلافهم جهل عن للئ، اقنو حكن فقد رااليهوداا وأما 
•بعض فوق بعضها التي الجهل خللمات من وراءْ ما عك 

أنغباومم ومن ذم،، من أيديهم صنعته الذي العجل •مادتبمم ذلائ،ت ق ؤيكمي 
الفهم،قلة ق به المثل يضرب الالي فطانة، وأقله الحيوان أبلد صورة عك حعلوه 

وقدآحر، إلها اه0، مع عيدوا كيم، للحد، المتجاوزة والغباوة الجهالة هدْ إق فانفلر 
٠أ أ سواهم؟ يشاها.ه ٌالم وحلاله الرب وعفلمة التوحيد أدلة من شاهدوا 

ينتفلروالر أظهرهم، بين حي ونبيهم فاتخذوه اهف دون إله اتخاذ عك عزموا قد ؤإذ 
بلالناطقين، الأحياء من ولا المقربين الملائكة من يتخذوه فلم فعلوا قد ؤإذ موته. 

الجمادات!٠من اتخذوه 
منبل والنجوم، والقمر كالشمس العلوية الجواهر من يتخذوه فلم فعلوا قال ؤإذ 

الأرضية.الجواهر 
عليهاعالية الأرض فوق حلقت، التي الجواهر من يتخذوه فلم فعلوا قد ؤإذ 

)ا(أ.م-بماوخارى)رقإأههمؤ
)آ(ا'ا/اهاواة.



r==sؤهوالهاغي 

والأحجاروالصخور الأرض تحت إلا تكون لا جواهر من بل ونحوها، كالجبال 
عليها.عالية 

وتنليبهالنار ؤإدحال الصنعة عن يستغني جوهر من يتخذوْ فلم فعلوا قد ؤإذ 
لهالأيدي نيل إق يحتاج جوهر من بل وسكه، بالحديد وصربه مختلفة، وجوها 

خيثه.وامحمتخراج ؤإحراقه، النار ؤإدخاله مختالفة، يضروب 
تمثالعق ولا مرمل، نبي ولا كريم، ملك تمثال عل يصوغوه فلم فعلوا قد ؤإذ 
أرصي.حيوان تمثال عق بل الأيدي، تناله لا علوي جوهر 
امتناعاوأشدها وأقواها الحيوانات أمحرف تمثال علي يصوعوه فلم فعلوا قل ؤإد 

للضيموأقبله الحيوان أطلي تمثال عك صاغوه بل ونحوهما، والفيل كالأسد الضيم من 
قوةله ولا والدوالسي،، واقى يالم عليه ؤيسقن الأرض عليه يحرث بحيث والذ.ل، 

وحقانقوسهم بممودهم لهؤلاء معرفة فأي صغير• ولا كبير من بما يمتغ 
الموجودات؟.

تلكماشاهل- بع،و مجعولا إلها فيعبل، إلها، له يجعل أن نبيه سأل بمن وحقيق 
ولاودينه، ونعوته وصفاته أسماءه ولا الإله، حقيقة يعرف لا أن الباهران؛ الأيات 
وفقره.وحاجته المخلوق حقيقة يعرف 

آسئزى حى للئ، >ومن لن ؤ لميهم؛ قالوا لما ورمولهم معبودهم هؤلاء عرف ولو 
قتلواولا [. ٢٤ه 3اذم،أنتوزئكشتلا ؤ له: قالوا ولا [، ٥٥

وخرأظهرهم، بين حي وسهم قتله، من الرآء أبواب، عك المقتول وطرحوا أ، نف
يخفنكما  ٠٥١عك هدا يخفن أن جوزوا فكأمم اء، ومصباحا يأتيه والوحي الماء 

الناص؟؛عك 
رقدتك،ص انتبه أبانا، اريا له: مخاءلباترّم بعمى ق قالوا لما معبودهم عرفوا ولو 

كمتنام«.
تحيلواولما ونفيهم، وحبسهم وقتالهم أنبيائه محاربة إق سارعوا لما عرفوه ولو 



الممسيرعلن انئن>ئ الصوء 
=اكظ==^==^ت==دد==^^ئ

يعدمالتوراة شهدت ولقد الحيل. بأنويع فرائضه ؤإمقاط محارمه تحليل عك 
الأغبياء.من وأتم فهلانتهم، 

لمصلحة،وقت ق ُالشيء يأمر أن الفاسدة اعقولهم عليه حجروا لما ولوعرفوْ 
عنهؤينهن منه، خير هو يما وتدله المملحة، لحصول آخر وقت ل به الأمر يزيل ثم 
هوكما والمفاسد، الصالح ق والأحوال الأوقات لاختلاف آخر وقت ق سحه تم 

يتا.يالهاإلا مصالحته ولا العالم نظام يتم لا التي الكونية، القدرية أحكامه ق مشاهد 
الأدؤيةيغير لا أن ءلبس>-ا فلواعتمد والأماكن، والأوقات الأحوال بحس، واختلافها 
وعدوالسل، الحرُث، لأهللثج والأحوال والأماكن الزمان اختلافه بحس، والأغذية 

ي،بحأحكامه يدل أن والأديان الملويح حلبيسخ عل يحجر فكيف، الجهال، من 
وتدبيرهالخام وملكه وقدرته ورحته حكمته ق قدح إلا ذللنا وهل الصالح، اختلاف، 

لخلقه؟!!

فتحهاالش الدية بابؤ يدخلوا أن أمروا أتم وأمره ورسوله بمعبودهم جهلهم ومن 
عنهمي،حط أن منه سائلين س متواضعين فوخلوا ارحطة((، ؤيقولوا! سجا.أ، عليهم اهلع 

أي؛سقمانا(( ؤيقولون؛ الجودهلع، بدل أستاههم عل يزحفون فدخلوا خaلاي١هم، 
دنوتم.من واستقالخهم استغفارهم وهذا وخشوعهم، سجودهم فذ.للثج سمراء، حنهلة 

سلهناتهوعفليم قدرته آيات من أراهم سبحانه اها أن وهماوتم جهلهم ومن 
ءهل.ه،فيه وعهدإليهم كتابه، يعدذللث، عليهم أنزل تم عليه، مالامزيد رموله وصدق 
والقبط.،فرعون عبودية من خلصهم كما فيه، بما فيعبدوه بقوة يأطوْ أن وأمرهم 

قدرهم،عل روومحهم فوق العفلتم الجبل فنتق، منه، وامتنعوا ذللث، يقبلوا أن فأبوا 
الخبل.تحنن، من فقبلوه عليكم، أطبقته تقبلوا لر إن لهم• لقيل 

وجوههم،مل ص نارا لبث رئيسهم، فوق الجل اقم *رغ هماس؛ ابن قال 
-ان.ا،وأحرتتكم بيدا، أرضختكم تقبلوا لر إن ونودوات تحتهم، من البحر وأتاهم 

بعدأمنوا ولما أطعنا. ما الجبل ولولا وأطعنا، سمعنا وقالوا! فقبلوه، بادا، وأغرقنكم 



|ج^|_'يوص
[.٩٣ؤنساؤمحناه قالوا: ذلك 

١^،بعضها عق اش العجاب ورأوا الايات، شاهدوا أتم جهلهم: ومن 
بحانهحماس وكان ا، ٥ ٥ ]القرة؛ ه جهزة آس ترى حى لك نومن لن ؤ ذلك: بعد نالوا ثم 
وذهبمؤمن فاحتارهم رجلالميقاته، بحين س حيارهم من يختار أن مرسن أمر قل. 

الجل،تغض حنن الغمام عمود عليه ومع الجل من موس دنن ملما الجز، حمإك 
قمعواسجدأ، وقعوا الحجاب ق لحلوا إذا حنن القوم ودنن ادنوا. للقوم! ونال 
قالوا!الغمام، انكشف فلما إليه، ؤيعهد ؤيتهاه ؤيامره موسن يكالم وص تعاق الرب 

•i جهرْ آشَ ثرى حى لك ن"وس لؤ 
أتتلمؤمن: إسرائيل بنو قالت موّن ودفنه مات لما هارون أن جهلهم: ومن 

رجالآ،سبعين فاختاروا قال: له، إسرائيل بني ومحبة ولينه خلقه عك حل.ته قتلته، 
ومامت،، بل قال: مت،؟ أم ث، أهتالهارون، يا موسئ: فقال هارون، قبر عك فوقفوا 

أخيه،قتل إل بوه وننبيهم امموا أمم وجمالهم أمة جهالة من فحبلت، أحد. قتلني 
به.رموه مما أخيه وبراءة كلامه أسمعهم حتن قوه يملل فلم قتلته، ما مؤمن: فقال 

ماوالعمل منها الفقه وعدم التوراة حملهم ل شبههم بحانه اهنآ أن جهلهم: ومن 
متعددة:وجوه -جهالتهم عك الداء من التشبيه هدا وق أمفارأ، يحمل بالحمار 
البلادة.ق المثل -با يفرب التي الحيوانات أبلل من الحمار أن منها: 

بخلافجشعور به له لكان أوماء علفإ أو طعام من الأسفار غير خمل لو أنه ومنها: 
الأسفار.

لماكالمكلفين كانوا بل واختيارا، طوعا حئلوها أتمم لا حئلرها، أتم ومنها: 
رأسآ.يه يرفعوا لر حملوه، 

واختيارا،رصا يحملوها ولر  ١٢-يرصوا لر وقهرآ تكليفا حملوها حيث، أتمم ومنها: 
الل>نياق العاقبة لهم اختياراكانت، حملوها إن وأمم منها، لهم يد لا أتمم علموا وير 

والأخرة.



التستراشرض الصوء اأ=م 

الدُياق ومعادتيم ومعادهم معاشهم صالح عق مشتملة أما ومنها؛ 
والغباوةالجهل غاية من صده إك وفلاحهم معادمم فته ما التزام عن فاعرافهم 

الفطانة.وعدم 
أطبهما اللذين لوى والالن عوض محللبوا أمم معرفتهم: وقلة جهلهم ومن 
والبصل،والعدس والثوم والقثاء البقل الصالح؛ للغداء وأوفقها وأنفعها الأؤليمة 

يتبدلأن عليه يكثر إ والسلوى المن عن عوضا الأغذية هذه باستبدال رصي ومن 
حالوهذه بالرحمة، والعقوبة بالرصن، والغضب بالهدى، والضلالة بالإيمان، الكفر 

ه.نفولا رسوله ولا كتابه ولا ربه يعرف، لر من 
مواضعه،عن الكلم وتحريفهم التوراة، أحكام وتبديلهم ميثاقهم، نقضهم وأما 
قردة،محوا حتئ بت، الق واعتداوهم الرّا، وأكلهم عته، موا وقد الربا واكلهم 
ولأمهله ورميهم اه، رسول مريم ابن عين وتكدسهم حق،، بغير الأسياء وقتلهم 

تكالبهموشدة والبهتؤ، بالخبتج الأمم دون وتفردهم قتاله، عق وحرصهم ؛، ijljajJl؛
النهاية،قاليه محرهم؛ وكثرة وحدهم، قلوحم، وة وقعليها، وحرصهم الدنيا عك 

بمعاداتهوجاهر اممه، رسل كدب، س عك قليل الحقل اد وفالجهل من وأضعافه وهذا 
وأيورمله؟، اس يعرف ل؛ من عرف شيء فأي ولايته، وأهل وأنبتائه ملائكته ومعاداة 

باش،العلم فاته لمن حصل عمل أو علم وأي الحقيقة؟، هذه فاتته من أدرك حقيقة 
إ.إليه؟ الوصول بعد وماله إليه، الموصلة الهلريق ومعرفة بمرضاته، العمل 

منيتقبل ولم مزأخدهما ٣، قيايا هزبل بالحؤ،إذ ثبأآتى؛ادم عنإ-م وآيل!، ٠ ؤ 
 Jاiلأيثأنلئ، آلآحر Jاi ه.رم سأنئتمى يتمثلأس إئنا

أباه،وأسخهل أحاه، قتل حتن به، يتلاعب، يزل ولر آدم، ولدي أحد كاد ،ثم 

اغاثةح'؛.أآ;ا(مآ-
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منراما قاد.' قوأنه عنه الصحح ق ثت وقد النفس، قتل للمدرية مسن مولاه، وعصئ 
ا.اكل«ل من من أول لأنه دمها؛ من كفو الأول آدم ابن علن إلاكان فللع تقتل نمس 

عدده،ونقص ربه، ؤإمخامحل والديه، وعقوق رحمه، بقهليعة القاتل هدا العدو فكاد 

الثواب.جزيل من حظه وحرمه العقاب، لأعفلم وعزصه نفه، وظلم 
ققيل ما وأحن [ ٢٧]المائدة: ه المتقين من ظ يتمثن إثما ؤ ت تعاق اه قال 

يكونأن فيه وتقواه العمل، هاذ.ا ق اتقاه من عمل اهه يتقبل إنما إنه الأية؛ ير نف
وموقعه؛الحالم منزلة هدا كان ؤإذا بالعلم، يحصل إنما وهدا أمره، موافقة عل لوجهه 

أعلم.واليم وأفضله، وأحله نيء أشرف أنه علم 

يئزيأىفال يب، نوءه يورر كتم، لمتهُ آلازض ق يبمنلم، ■٤^٠١^١ آس بمت، يؤ 
صتث؛إ سآشدب؛ن قأصجح أتى سوءة داؤ'وى آمحاب هذا مثل أكون أغجرُتاأن 

آلأرض1، ماد أو بمرينس نعسا قو من أثذد إنمءيل نى عق ْفتبما ذ'لك أحل 
حآءئهنزؤلماJ حميعا ثنآ١حتاآلتامز ومن١حتاه،خمجثا ققآلتاس سفاثما 

ه:]ث؛ ذ'للك4الأوسمنهرنعد بآلبنمانحإةمحهما ونلئا 
٠منآلغأدميز ماصبح ٠ لقوله تعليل ه ذ'لك احل بن ؤ I قوله أن طائفة ظنت قد 

وتملالنفلم صحة يثوثى لأنه بشيء؛ ليس وطا لأخيه قتاله أحل من أي• [ ٣١تالائ١ة؛ 
حينالقتل شأن وتعفليم المذكورة، للكتابة بذلك التعليل شان ويذم، بذكره، الفائدة 
فتامله.الأكتابة لهذه علة جعل 

أحرى؛ذللئ،أمة عل لحكمه علة للاحر آدم بني أحد قتل يكون كيف، قلتؤ؛ فان 

(.٣٦٩)آ•/ نتح!_ وانظر: ١(  ٦٧٧)رقم وسلم ( ٣٣٣٥الخاري)رنم احرجه )١( 
)آ(آ\/.فاح-بما.

شفاء.١  ٩٥)٣( 



الئميرعلن المنير الصوء 
ح]لإلأ[^========د^=^=^ددخ

كلهم.الناس قاتل بمنزلة واحدة نفس قاتل لكن فكيف علة لكن ؤإذا الحكم؟ 
فجعلوأمره، لشرعه وأمسايا عللا وأفداره أقضيته يجعل بحاثه الرب قلت؛ 

سكان لما عنده القتل أن وذللث، الأمري، الال.يتي لحكمه علة القدرى الكوق حكمه 
غيره،إثم ص أعظم إلمه وجعل شأنه، وعظم أمره، فحم ال والفالظلم أنولع أعك 

يكونأن التثييه من يلزم ولا كلها، الأنفس قاتل منزلة الواحدة النفس قاتل ونرل 
وقاتلالمار يصك لكلها الأنفس فاتل لكن فإذا الوجوم، كل من ته المشبه بمنزلة المشبه 
الخمرس واحدة قطرة ثرب س يأتم كما به، تشبيهه صح يملأها الواحدة المفس 

الإثم.مقدار احتلفإ ؤإن فنامحلير عدة شرب ومن 
قدراحتلف، ؤإن آثم، كلاهما كثيرة مرارا زنن وآحر واحدة مرة زنن من وكدالث، 

سيملأها كما بقتالها المار يمك واحده نفتا قتل س مجاهد! قول، معتز وهدا الإثم، 
وصفه.ي لا العدايح أصل ق فالتنبيه هدا وعك حميعا. الماس قتل 

بقالةيختلفس، لا فإنه وقدرها، الدنيوية العقوبة أصل ق المثبيه قللإتا1 شئت، ؤإن 
بامرأةزنئ ومن راوية، ثرب من حد حده فإن قهلرة شرب لو كما وكثرته، القتل 

منعليه لايجب نالا! زيد، وابن الحن تأؤيل وهدا بألف، زنن من حد حده واحدة 
حميعا((.الماس لوقتل عليه يجب الذي مثل بقتلها القصاص 

منهم،الواحد بقتل المؤمنين إق الواصل والغم الأذى ل التشبيه تجعل أن وللئ، 
ا١jوهاالقتل، يثبه ما والغم الأذى من إليهم وأوصل حصماءْ، كلهم جعلهم ففد 

أحر.تأويلات الأية ول الأنارى ابن تأويل 
ًكثتغاد'الئ، اجل من ؤ تعال• اس نال المنية، هده القتنل مفسدة لكنن، ولما 

ألغازقل محضأومادفيألآزض5ذاسا نمتا فتل من إترءيلاأذهُ بى عق 
هذاضم أشكل وقد [. ٣٢; iJijUl]ه جميعا آلئاز سفاثاأحتا ومزأحياها جميعا 

اللكي.الجواب ١  ٩٨(:١ 



ؤءقلألندا:مح

نفسقاتل إثم من اقلع عند أعظم مائة قاتل إثم أن معلوم ومالوا؛ الناس، من كثير عل 
عقيدل لر والقول والقوية، الإثم مقدار ق التشبيه أن ظنهم من أتوا ؤإنما واحدة، 

يومؤ'لأم تعاق؛ نال وقئ أحكامه، أحده بالشيء الشيء تشبيه من يلزم ولا هذا، 
مايرون يوم كام ؤ تعاك؛ ومال [، ٤٦ه عسثهأوْءئنها إو لزيلثتوأ ئردلم-ا 

قلبثهم أن يوجب، لا وذللث، [، ٣٥نهاره من ساعة إقُ لمِقثوأ يوعدوت 
قامفكأنإ جاعة ق الياء صلن ®من ^و؛ الني مال؛ ومد المقدار• هن«ا كان إنما الدنيا 

كماالعشاء مع أي: كاله«راا اللل قام فكانا جاعة j الفجر صلن ومن الليل، نمشج 
فكاناشوال من متا وأتبعه رمضان صام "من قوله: هل.ا من وأصرح أحر. لمقل ل حاء 
٢.القرآن«ل ثيثه قرأ فكأنا ه سمأةاأ~ند ئل ؤ قرأ: "من قو: وقوله ا. الدهرلأ صام 

ولومواء، قدرها فيكون به، المشبه ثواب يبغ لر الأشياء هده فاعل ثواب أن ومعلوم 
غيرمنفعة الليل قيام ل حماعة ق والعشاء الفجر لحل يكن لر مراء الثواب قدر كان 

ه،رسوله وعن اهف عن الفهم من أفضل الإيمان بعد أحد أوق وما والنصب،، التعب، 
يشاء.من يؤتيه اهف قفل وذللت، 

حمعا؟الناس فاتل وبين واحدة نفس قاتل بين التشبيه وقع شيء أي ففي قيل: فإن 
متعددة:وجوه ق قيل: 

لعقوبتهمتعرض لأمره، مخالف، ه ورسوله س عاص منهما واحد كل أن أحدها: 
لهموأعد جهنم، نار ل الخلود واستحقاق ولعنته، اه؛ س بغضب، باء قد منهما وكل 
أوعائلا أوإماما نبثا قتل س إثم فليس العياب، درجايت، تفاوتت، ؤإن عفليئا، عيابا 
الناس.آحاد س له مزية لا ص قتل س كإنم بالقعل■ الناس يامر عالما 

بم:كحانرى)م/أآ،^>(وهمحهمويرأ/آآ()ب/ما(.
(.٠٦الووي)خ/ وشرح ( ٢٢٣أ/ او\ري) كح وم: ١( ١ ٦ ٤ سل؛)رم اخرجه )٢( 
ازريقح وانظر: ( ٨١٢، ٨١١)رنم وسلم \ه'ه( )رنم البخاري تءوْ احرجه )٣( 

أا<-ها<(.وشرحالووى)ا■/ •ا--اا■( •أ()ا،/ ٤ ; ١٣)
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النفس.إزهاق استحقاق ق سواء أمما الساق! 
بغيرنفتا قتل من فان الحرام، الدم سفك علر الجراءة ق سواء أمما الثالث،! 
منكل قتل من عق يجترئ فإنه ماله، أولأحد الأرض ق الفساد لمجرد بل استحقاق 

اق.الإنللنؤع فهومعاد قتله، وأمكنه به فلفر 
كن.لكيمن كما واحدا، بقتله عاصتا أو ءلالما أو قانلأأوفاسما يهن أنه ومنها! 

حميعا.الناس بقتله 

وتواصلهموتعامحلفهم وتراحمهم توادهم ق المؤمنين جعل سبحانه اق أن ومنها! 
هروالبالحمن الجل. سائر له تداعن عضوا منه استكن إذا الواحد، كالجسد 

أعضائه،حمح وآل؛ الجد، سائر أتلف، فكأنما الجسا_ ذلك، س عضوا القاتل ، أتلففإذا 
حميعأذى المؤمنين حمح أذى وق المزمنين، حمح آذى فقل. واحدا مزمنا آذى فمن 

إيل.اءالخفير فإيداء بينهم، الوين الناس؛المزمنين عن يدالمر إنما اهم فان كلهم، الناس 
المخفر.

مملالأول ابنآدم ئب;يرحقإلآكانيىلن وقد 
ولاسارق أول ولا زان أول ق الوعيد هدا يجئ ول؛ القتل٠'• من من أول لأنه منها؛ 
لأنهقاتل، أول من ين.لك، أوق يكون قد المشركين أول كان ؤإن مكر. مارب، أول 
أعظميعدب الخزاعي لحي بن عمرو M الني رأى ولهدا الشرك، من من أول 

دآ،.إبراهيم دس غير ص أول لأنه ازر، ق الخواب 
بعدكم،س بكم فيقتدى أي [ ٤١]اوقرْ: ه اولكفريهِء ذنؤ>ؤ\' ولا ؤ تعاق! قال وقد 
عليها.فانع سيئة ّنه محن من حكم وكيلك، علكم. كفره إُم فيكون 

(.٤٣٩/ ١ ازرى)• فح وانظر: ٢(  ٥٨٦لم)رقم مأخرجه )١( 
أبيوابن ١(  ٩٧ا/ ضرْ)١ ق اساق الرزاق وهمد ( ٨٨، ٨٧، ٨٦-فترم)U/ ق الطري أخرجه )٢( 

رنمالمترر> وق ٢( • ١ رقم  ٧٢)ا/ الأوسط ل والطراق ( ٣٥٧٤• رقم  ٢٤٧٨شة)
مخ(وانظر:فحابري)آ/ه؛ه(.ه*ح*؛(واينأبيءاممفيالأوانل)رقم 
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ء"نحي ^١<؛ M المي عن عنهما اه رصي هماس ابن عن الترمذي جامع وق 

رب،يا يقول؛ دما، تقعمإ وأوداجه بيده، ورأسه ناصيته القيامة، يوم بالقاتل المقتول، 
عوياومنيمتل ؤ الأية هذه فتلا التوبة، عباس لابن فذكروا يتلني"؟ فيم هذا• سل 

ولاالأية هال0 نسخت، *ما قال،ت ثم [، ٩٣]الماء: ه  lIpSحنإثا خهغز دجزآؤهُ متعمدا 
حن.حديثج هدا الترمذي ؟قال(أ التوبة(( له واش ؛دلت،، 
بعلته،ان، الأنمن ينتن ما *أول( ت قال، حندب بن محمرة عن البخاري صحيح وق 

وبينبينه يحول لا أن استهلاع ومن فليفعل، محليبا إلا ياكل لا أن منكم استهلاع فمن 
٢.فليفعل((؛ أهرقه دم من كف، ملأ الجنة 

*ماالكعبة إل يوما عمر بن اممع عبد نغلر نافع عن الترمذي جامع وؤ، 
هذاالترمذي! قال منلئإا( حرمة أعظم اليم؛ عند والمؤمن حرمتلث،، وأعغلم أعفلملثح 

٠٠■حسمن حديممحا 

منالكثيرة الأرءلال دوذ< الخمر من الواحدة القطرة ق الحد *أوجب، قوله! ،وأما 
بالمصالح.وقيامها والفطر االعقول ومهلابقتها الشريعة كمال من أيضا فهذا البول(( 
عنبازللئ، اكتتفن ومجانثته عنه النقرة الخلق جيأ ؤ، سبحانه الثم جعل ما فإن 
منه.الغ ق كاف، العلبيعي الوانع لأن عنه؛الحل•، الوانع 

الطعتقاصي شدة بحب المقوية غلفن فإنه له ^٤ ٥١١تقاضي يشتند ما وأما 
ولهذاقربانه، من ومنع حش، حول ما وجعل وبعد، قرب من إليه الذريعة وسد ل، 

٤(• • ٠ المغرى)رنم j ( ٣٤ ٦٨رقم  T٢٨٨/ > الكرى ذ اثي والم٣( • ٢ ٩ )رنم اكر.طن.ى )١( 
رقم ١١٨٧;الك؛ر)• j ( ٧٦٦رقم  ٢٣٤الأوط)ا/ j والطراز ( ٦٦٦ممرر)رقم ين وب 

٢(.١ ١ الأوطار)يم نل وانفلر: ١( • ٤ ٧• 
واظر:نحالارى)ما/-ما(.( ٧١٥٢الخارى)رقم)آ(أحر-بم 

والمهقي( ٥٧٦٣رقم  ٧٥/ ١٣حان)وابن ( ٣٩٣٢اجه)رنم وابن ٢( • ٣٢اكرمدى)رقم أحرجه )٣( 
 j(.١٥٣الأحوذى)٦; تحفة وانظر: الترمدى، وصنه ٤( • ١ ٤ رقم ٤ ٤ ٤ الأيمان)م عب ت

ج٢.أعلام  ٨٣)؛(
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ررأوسقاودمله:ئل:س الرجل إليه قام اويهشاصامهسة 
منه ينفناسا جاء لما فهدا . ذنيك،ا لك غفر قد هث اس ارفان ،! Jlsنعم ةال(ت معنا؟اا 

قالقولين أحد وهو يه، اعترف الذي الحد عليه يقم ولآ له، ^! ٧٥١عفر يطلب أن عثر 
الصواب.وهو أحمل، عن الروايتين إحدى وهو المسألة، 

عييرؤآلثث قؤ س ئكنلأ كننا ^-1 حرآء ايديهنا ءLدهلئوأ ؤآلقارئه آلثارق ؤؤ 
ختمح؛ق؛؛4•

بأن،يذكر وتارة له، المناسب الوصف عقسس، والشرعي الكون؛ الحكم ذكر 
مجردا.يذكر وتارة بالفاء، يقرن وتارة 

حؤم'بمرتنوأتنا مردا لا رن رثهُ ئادكف إي وزهقريآ ؤ كقوله: فالأول 
قلفاثوأسرعورك> إنهم زوحهُ له'• واصاحتا يحي؛ لةُ ووهبتا لة*■ قانثجبتا وء؛ 

ه:وقولهم-'ه[، زالأنسياء: ه حثشعمك لغا وهفائوأ ورهبا رعبا ويدعوقا آلحيرت 
iد'لكمحأن إ،مكاثوا' نيم ءاثتهم مآ ءاخذئن خشت>ؤمحنامحوأ 1، نآلمتقئن إؤ 

عبادنامن إوهُ وآلمحثآء لثيممحنعته >ءفد'للئ، ؤ وقوله: [، ١ ٦ ، ١ ٥ ]الداريات! 
إثاإليمدٍ_،ؤاها4وأتلصلوة يمتكوؤنح وألذين ؤ وقوله• ٤آآ، ]يوش؛ ه آلحiJصإن٠ 

[.١٧•ىتiحينهلالأماف: 
[،٣٨لالمائJة: ب< بناكنتا جزآ، ايديهنا قائعوأ ؤآاشارقؤ1لثاردة ؤ كقوله: واكان؛ 

يرمدنوآلذنن ؤ آء، زالور؛ حليم4 ماقه بجما وجد محأ قاجلدوأ وآلراف لرابمه آؤ 
٤[.]النور! ه جلده قاجإدوئّنمين ثندآء يارنعي لزيانتوأ آلمخمندت،لإ 

آلذييت.إن ؤ [، ١ ٥ ]ا^ذاريات! ب وعيون جننت ؤر \إئج\وأ إن ؤ كقوله: واكالث، 

(. ١٣٤ا/ )٢ ازري نح وانقلر! ( ١٠٧٦٤)رقم لم وم( ٦٨٢٣)رقم المخاري (أخرجه )١ 
شفاء. ١٩٦)٢(
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بييهم عغذ جرهم ا لهز آلرًكوه وءاثوأ آلصلوْ آلصنلحت وعملوأ ءاسوأ 
منه.مملوء القرآن بل موصع، آلاف عدة عك يريد التنزيل ق وهدا [، ٢٧٧]الترة! 

إثباتيقتضي لا عليها رتب لما أسبابا الأفعال تللث، كون يفيد إنما هال.ا قيل! فإن 
هدا؟.من هدا فأين وأمره، الرب فعل ق التعليل 

دللها؛ وأسبابا الأحكام لهن.ه عللا الأوصاف هده سحانه الرب جعل لما قيل! 
علةلغير -يا يحكم لر وأنه الأوصاف، لأحل وقدرا؛ سرعا -يا حكم أنه عق ذلك، 
لحكميجعل ولر الأسباب، نفئ والحكم؛ التعليل نفئ من كل كان ولهذا حآكمة؛ ولا 

الأسبابينفون وهؤلاء الغائية، الحلة هي حكمة ولا سببا والديني الكوق الرب 
الفاة.قول ببهللأن ضروريا حزما جزم وجزاءه ونمرْ الرب ثؤع تامل ومن والحكم، 

وفهلرةوحثا حبرأ ذللئ، وبثن وعللها، أسثا-را عق الأحكام وتب قد سبحانه واهف 
أسفار.عدة منه لقام التفصيل عك ذك ذكرنا ولو وعقلا، 
حلافمن لم يز عليهم ظهر ما بخلاف الناس عك حكم من قوله! وأما ... 

وقبولبإيلامه، دمه وحقن الزنديق، توبة قبول إق بدك يشير فإنه والمنة، التنزيل 
وقدمشهور، الأمة بين نزلع فيهما مسألتان وهاتان الإسلام. عق ولد ؤإن المرتد توبة 
توبتهما.قبول عك الحجة المافعى ذكر 

يزللر أنه علم قد الزنديق فإن نيا، العلم إك مبيل لا إنه يقول توبتهما يقبل لر ومن 
بخلافعليه كان لما مخالفة حال الثاق بإسلامه له يتجدد فلم للإسلام، مفلهرآ 
إنماوالزنديق عليها، يكن لر حال بالإسلام له تجل.د أسلم إذا فإنه الأصل، الكافر 

الإسلام.إظهار إق رجع 
أتنأنه تيقنا أملم فإذا له، مخف ولا به مستتر غير لكفره معلنا كان فالآكافر وأيضا 
تترأم لكفره مخفيا كان فإنه بالعكس والزنديق القتل، من حوفا لا فيه رغبة بالإسلام 

)ا(؛؛؛أءلأمح_"آ.



ر-أعفإذا به وآخدناه لمسانه عق ظهر فإذا عليه، يظهر لر إذا قلبه ل يما تواحذْ فلم به، 
•القتل من حوما رجع محإنما إظهاره، من حائف غير له مغلهرأ كان أمر عن يرجع م عنه 

إنماوهذا الإسلام، ينفعهم لر بأسه رأوا إذا أمم عبادْ ق سن تعاق اه فإن وأيضات 
وهووكذا كذا (؛ jLiبأنه وأقر ه نفتلقاء من جاء لو ولهذا البأس، معاينة عند أسلم 
نقتله.ولر توبته قبلنا منه تاتب 

هبلت،عاليهم القدرة قبل من تابوا إن أّ،م المحاربتن ق من تعاك اهلع فإن وأيضا• 
أعغلمبلسانه للإسلام الزنا.يق ومحاربة عليهم القل.رة التوبة؛عل. تنفعهم ولا توبتهم، 

وفتنةوالأ؛اوان، الأموال ق هذا فتنة فإن وسنانه، بيده الهلريق قاؤلر حاربة مس 
بخلافحوهذا عليه، القدرة توبته؛عاو تقبل ألا أوق فهو والإيمان، القلوب ق الزنديق 

قدوالمسلمون له، كاتم غير لكفره مغلهِأ وكان معلوما، كان أمره فإن الأصل، الكافر 
والمحاربة.بالعداوة وحاهروه منه، حذرهم أحن.وا 

نفسهبقاء عل له ليطا تلكان نويته قثلت، فلو دائما، دأبه هذ.ا الرنل.يق فإن وأيضا 
وئاJولاسيما عاليه، كان ما إل وعاد الإسلام أظهر عليه دد>ر وكلما والإلحاد، بالزندقة 

والملعنالمجاهرة؛الزنالقة ص حوفه يزعه فلا القتل، من الإسلام بإظهار أس أنه علم 
بقتله.إلا الإسلام عن عاروانه يناكف فلا ورسوله، اه، ومسبة لدين اق 

الأرضل ومحعن ورسوله، افئع حارب فقد ورسوله اض ب س فإن وأيفا! 
اتفائا.القالرة بعد بالتوبة تسقءل لا والحالود حدا، القتل فجزاؤه فسادا، 
محاربةأعفلم الأرض؛ ق اده ؤإفورسوله هللا الزنديق هذا محاربة أن رسب، ولا 

ولابدنه عك أو لذٌي دراهم عشرة عل صال من بقتل الشريعة اق فكيف، اذا، ؤإف
دينه،ق والطحن رسوله وستة اس كتاب عل الصول دأبه ص بقتل تأتن ولا توبته تقبل 

عليه؟!القدرة بعد توبتته وتقبل 

ومفساّةالجرائم، أغلغل هذا وجريمة والمفاسد، الجرائم فالحاوود؛حسك، وأيضا 
الفاسد.أعفلم ص السالخين أظهر بين بقاثه 
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ملإنما أن وهي إليها، الحاجة لعموم عليها التجيه يجب قاعدة وههنا 
فيجبمنه، أقوى هو ما يعارصه لر ظاهر لأنه بالامحلأم، كفره من الأصل الكافر توبة 

ماأظهر قد فانه الزنديق فأما متق، والمعارض الدم لحقن مقتص لأنه به، العمل 
الكفرذلك، زوال عك يدل لا والإسلام للتوبة عليه القدرة بعد فإظهاره دمه، سح 

فلأنالظن انتفاء وأما فذلاهر، ^ ٥٥١١انتفاء أما ظنية، ولا قهلعية دلالة لدمه المسح 
عكدليل قام فإذا بخلافه، الباطن أن يثبت لر إذا صحيحا دليلا يكون إنما هر ١١٥١١

بخلافه.الباطن أن علم قد ظاهر إل يلتفت، لر الباطن 
شهدؤإن علمه، ، بخلافيحكم أن للحاكم يجوز لا أنه عك الناس اتفق ولهدا 

حلاقها.يعلم لآ إذا يثهادمم يحكم ؤإنما العدول، ^، Jbعنده 
لرابني• هدا منه• أمن هو لمن يقول أن مثل فيه كاذب أنه علم إقرارأ أقر لو وكال*للث، 

اتفايا.ميراثه ولا به نشت، 
والعموموالنهن، والأمر العدل، الواحد حبر مثل الشرعية الأدلة وكدللث، 

ظاهرها.يخالف، منها أقوى دليل يقم ل؛ إذا اتباعها يجب، إنما والقياس، 
وامتهانتهوتكازيبه عقيدته اد فعك الانليل قام قد الزنديق فهدا هدا؛ عرف ؤإذا 
كانممّا أكثر فيه ليس عليه، القدرة بعد والتوبة الإقرار فإظهاره فيه وقدحه بالدين 
يجوزفلا الزندقة، س أظهره يما دلالته بهللتا قد القدر وهدا هدا، قبل يظهره 

أظهرقد الذي الضعيف،، الدليل ؤإعمال القوي، الدليل إلغاء لتضمنه عليه الاعتماد 
دلالته.بطلان 

أهلمدهبإ وهدا الماحي، هدا وصحة النفلر هدا قوة المنمق، عك يخفئ ولا 
حنيفة،أبي عن الروايتين من وهوالمنصور سعد، بن واللسن، وأصحابه ومالك، المدينة 

عنهالروايا١تإ أنمى هي بل أصحابه، س كثير نمرها أحمد، عن الروايات، إحدى وهو 
روايتازتيومّفذ أبى وعن الشافعي، قول وهو يتتاب، أنه وأحميت حنيفة أبى وعن 

لكناستتابه، غير س أقتاله آحزا! قال ثم عنه، الأوق الرواية وهم، تتاب، يأنه إحداهما 



أحمد.عن الثالثة الرواية هو وهذا نويته، قبلت عليه يقدر أن قبل تاب إن 
زندقتهأدلة عليه اسرة يعد يلسانه للإسلام إمحلهاره دليل يقاوم كيم، العجب ؤياس 
الدينق والقدح بالإسلام للأستهانة وقت كل وإءلهارْ مرة، يعد مرة منه وتكررها 
ذللئاوغير يالفراتص، واستخفافه اممع، يحرمالت، استهانته مع مجمع، كل ق فيه والهلعن 

الأدلة.من 
قدلظاهر القطعية الأدلة ترك ولا هدا، مثل قل ق يتوف أن تبض ولا 

موج—،،يغير الجرائم أرياب عن الحدود نقط ولا و؛طلأترا، دلالته عدم نيين 
حنعق يدل ما والأعمال الأقوال من منه ظهر اللهنان إق رفعه قبل أنه لو نعم 

قوأحمل. يوسم، أيو قاله كما يقتل لر منه ذلك، وتكرر الموحة، التوبة وعك الإسلام 
المسألة.ق الأقوال أحسن التفصيل وهذا الروايات، إحدى 

هلمل ؤ تعاق؛ قوله دمه تعمم لا القدرة يعد الزنديق توبة أن عك يدل ومما 
محنبعذاب محمحوآس أن ثمصبكم وغن آلحنثثأن إحدى إلا بثآ ثزبموث 

أظهرتمإن يالقتل ه اوباياJينا ؤ الأية؛ هن،ْ ق ، لفالقال [ ٥٢]التوبة: ه اويايديغا عطوون 
الالمؤمنين بأيدي الكفر من يبطنونه ما عك ااعل.اب لأن قالوا! كما وهو قلويكم، ق ما 

أنالمؤمنين يمكن لر زنن.قهم ظهرت ما ؛ح،. توبتهم قبالت، فلو بالقتل، إلا يكون 
ذللث،عك يعل>؛وهم أن أراد.وا كلما لأمم بأيديهم، الله يصيبهم أن ؛الزنادقة يتريموا 
هذاوءنلء حدا، كثيرة ذللئ، عك والأدلة قل.، ؛ايل.يهم يصابوا فلم الإسلام أظهروا 

المسألة،هذه ق مخالفينا من والمنة أمعد؛التنزيل نحن يقولون؛ القول هزا فأصحاب 
التوفيق.ويائاق يخلافها، علينا المقنعين 

الحينصمان شرطها؛ من هل يل.ه، نملعت، إذا المارق توية ق واحتلفج ، ١
لر-اا؟المسروقة 

.١ ج ارج مل. ٣ ٦ ٥ )١( 
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ؤإنمابعينها، موجودة كانت إذا إليه أداؤها نويته! صحة شرط من أن عق وأجعوا 
ويلزمهلمالكها، صمانيا نويته تمام من وأحميت الثاهعي ءقال٠ تالفة، كانت، إذا اختلفوا 

لرالعين امتهلكت، وقد يده هطيت، إذا ت حنيفة أيو وقال، معزا، أو كان موسرا ذلك، 
مجمؤعهو اليد قْني لأن الضمان؛ عل توبته صحة تتوقف، ولا ضمانيا، يلزمه 

تثرع.لا عليه زائدة عقوية والتفمين الجزاء، 
فلمماله عين وحد قد صاحبها فإن قاتمة، العين كانتح إذا ما يخلافح وهذا قال،ث 

عليهنجمع فلا ٠^٤،<، قطع وقد غرامة، فانه التضمين ، يخلافثانية، عفوية أحدها يكن 
الال(.وغرامة الهلرف، غرامة 

ولوعليهما، الحد إقامة غير والمحارب؛ السارق عفوية ق افئع يدكر لر ولهذا قالوات 
ماالمحاربين حزاء مجمؤع جعل ولما الحد، هع لذكر0 واجبا أتلفوه لما الضمان كان 

آلذئنجرؤ؛ إثما ؤ ت ففال( للحصر، عندكم هي التي ®إيماه، يأداة العفوية من ذكره 
ايديهزثمطع او يصلبوأ او يمتلوأ ان مادا آلأزض ق وينعون ُ ورسوله آس قو\ووو)أ 

الأجرةق ولهز يىنآلآرصد'كلهنحى سطفأويموأ وأرجلهم 
ررإتماا،أداة يجعل من عند الكلام هذا ومدلول [ ٣٣^٠; ١٠١١]الأية ب غيبز عاواُثا 
ذللئ،.غير لهم جزاء لا أنه I للحمر 

وقدالزال فرج يقْير ولر الجناية، -يا باشر التي المارق يد ااوقْلمر قوله! وأما 
.١١القذف، يه باشر وقد ، القاذفلمان ولا الجناية، يه باشر 

أحكمعنله من منزلة المريحة هن.ْ أن عك الدلائل أدل، من هن.ا إن فجوابه! 
الراحمين.وأرحم الحاكمين 
واقتضاءأسثا-يا، عك ترتبها وكمال، ومقاديرها، الحدود ق نافعا فصلا نذكر ونحن 

ونورداقتراح، للعقول، ذللث، وراء ليس وأنه غيرها، دون عليها رتب لما جناية كل 

اعلأمج"؛. ٩٣)؛(
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واسانفصال، أحن وقوته اس بحول عنها وننفصل السائل، هذا يوردها لر أسلة 
التكلأن.وعليه المسممان 

وحعلوالحياة، الموت وحلق العباد حلق لما أسماؤ، وتقدمت، ثناوْ حل اس إن 
بدحكمته ق يكن نر عملا، أحن أيهم ويختبرهم عباده ليبلو لها زينة الأرض عق ما 

العقولهم أنفق فجعل عنها، وحارحا هم أنفق الابتلاء أسباب ميتة من 
والخب،والطباع والهوى والشهوات والإرادات والأبصار والأسملع الصحيحة 

المبباقتفاء لأتارها المقتضية المتضادة والأحلاق والنور والميل والبغض 
وتكرهفه، فنافى حصولها، النفومن تهللب التي الأمحمبايب الحارج ق والي لمسببه 

عنها.فتدفعه حصوله 

الخبيثة،الظالمة الشريرة الأرواح من قرئء -بما وكل بأن الابتلاء هذا أسباب أكد ثم 
بينهما،مترددة وميوله القلب دواعي وجعل الهليثة، الحائلة الخيرة الأرواح من وقرناء 

وتهلهرالامتحان، دار ق الابتلاء ليتم مرة، الشر داعي ؤإق مرة الخير داعي إك فهو 
الماواتاس حلق الذي الخق من وكلاهما الجزاء، دار ق والعقاب الثواب حكمة 

وحمدهملكه يفلهر أن بد فلا وحمده، الرب مللث، مقتضن وهما أحله، ومن به والأرض 
بينهما.وما والأرض الموات حلق ق ظهر كما فيهما، 

رسله،أرسل أن ت ه نفعق إيجابه ؛حكم وءل،له ورحمته حكمته ق ذلك وأوجب 
وأمره.حلقه ق حكمته اقتضته ما ليتم شرائعه، وشؤع كتبه، وأنزل 

والأعمالالأخلاق هل.ْ بين والمافرة المعاداة من حمل ّ الخهاد سوق وأقام 
٤٢٥١١مقتضن حصول من بد يكن فلم به، قامت، من بين حصل كما والإرادات، 

الشهوةلا.واءي والانقياد والتحاسد، التنافس مزت الأسباب من قارنبا وما البشرية، 
عليهاذللئ، وسهل يه، تعبد مما كثير عن والتقصير له، حد ما وتعدي والغض.،، 

يسيرمن تتحجله ما ؤإيثارها مصادرها من الإعراسمر 0ع العصية بموارد اغترارها 
الخاضرعك ونزولها أخراها، ق اللذة عفليم من تتاجله ما عك دنياها ق اللذة 
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جهلهامن عاليه جباك ما موجب ودلك الموعود، الغائب عن وتجافيها المشاهد، 
وظالمها.

السائغة،ونعمته البالتة، وحكمته العليا، وصفاته الحنن، الرب أسماء فافتفت 
يتركهملا وأن صفحا، الذكر عباده عن يقرب لا أن الوا>»عت وجوده الشاملة، ورحمته 
معرفةوعقولهم فطرهم 3، ركب بل وطاتعهم، أنمهم ودواعي يخليهم ولا سدى، 
ذلك،بمجرد يكتم، ولر أسبا>را، ومعرفة واس؛، والألر والضار، والناغ والشر، الخير 
منصدفهم عك أقام بأن معاذيرهم، وقطع رمله، ألسنة عك مفصلا به عرفهم حتن 

منويحين بينة، عن هللثه من ليهللث، حجة، عليه لهم معه يبقي لا ما والراهين الأدلة 
عليم.ميع ل اظلأ وأن بينة، عن حي 

الأمثال،،لهم وصرب والترمح، وااترغي>ّ_إ والوعيلء، الوعد طرق، لهم ، وصرف
غايةعنه نباهم ما وترك به، أمرهم بما الهيام من ومكنهم إسكال،، كل عنهم وأزال 

إيثارإك يجرهم بما ٠راءهم قهر علط وسلطهم سبب، عليه؛كل( وأعانبمم التمكين، 
منها.النافي العفليم إل اللذة من القاف السير ورفض المبادئ، عك الءوانب، 

هذينمن وأحلافهم عقولهم به تقضي ما ؤإيئار والتدبر التفكر إل وأرشدهم 
منرسله ألسنة عك إليهم أوصله بما نعمته عليهم وأتم دينهم، لهم وأكمل( الأمرين، 

بالتعجيلذللت، وتحقيق والرهبة، والرغثة والتذارة، والبشارة والمثوبة، العقوبة أسباب 
الجزاءدار ؤ، عنهم أحره ما لتحقيق وأمارة، علما ليكون المحنة، دار j( لبعضه 

المتصل،بالكثير المنقني والقليل بالأجل، ماوكرأ العاجل ويكون والمثوبة، 
الدائم.بالغابج مؤذنا الفائت، والحاضر 
عماوتعال وسبحانه الراخمين، وأرحم الحاكمين وأحكم العالمين رب اه، فتبارك 

.ْووءالوميه، وأمره وصفاته، أسماءه أنكر ممن فدره، حق يقدره ب من به يقلنه 
الخاسرين.من فاصبح ظنه فأرداه السوء، ظن به وظن ووعيده، 
بينالوافحة الجنايايتج ن، العقو؛ارتإ صع أن ورحمته سبحانه حكمته بعضي من فكان 



والجراحلكلقتل والأموال: الأعراض والأبدان النفوس ق بعض، عق بعضهم الناس 
غايةالجنايات هدم عن الرائعة الزجر وجوه سبحانه فاحكم والسرقة، والمدق 

عدمح والزجر الريع لمصلحة المتضمنة الوجوه، أكمل عك وّرعها الإحكام، 
القتل،ولا الالسان ^ ٥٥الكدب ق يسرع فلم الريع، من الجاف تحفه يلما المجاوزة 

هوما ذللث، ق لهم تمع ؤإنما النفس، إعدام الرقة ق ولا الخصاء، الزنا ق ولا 
التوانبا،لتزول وعدله، ؤإحانه ولعلفه ورحمته حكمته س وصفاته أسمائه موجب، 
فلاوحالقه، مالكه آتاه بما ان إنكل ؤيقتغ والعدوان، التفلالم عن الأ٠ل٠اع وتنقني 

حقه.غير استلاب، ق يهلمع 
متفاوتةودرجات والكئرة القالة ق متباينة مراو_، الأربع الجنايات لهده أن ومعلوم 

ذللن،•بين وما والمغر الكبر ق المعاصى ساتر كمماوت و-حفتته؛ الضرر دة سق 

مرتكث،بعقوبة العقوبة ق إلحاقها يصلح لا المحرمة النظرة أن المعلوم وس 
بالزنابالقذف الخفيف، الشتم ولا ؛اليم،، بالقربةبالعود الخدشة لا الفاحشة 
فلماالعفليم، الخطر المال بسرقة والقلي اللقمة محرقة ولا الأنساب، ق والقدح 
العقوبات.مراب، تفاوت س بد يكن إ الجنايات مراسسؤ تفاوتت، 

كلوترتب ذلك معرفة ل عقولهم إك وكلوا لو الناس أن المعلوم ص وكان 
مدهبإ،كل الاراء  ٢٠٠٠٢للاهث.تا وقل.را، ووصفا ا حنالجناية من يناسبها ما عل عقوبة 

أرحمفكفاهم الخطب،، واستاّ الاختلاف، ولعغلم مشعّثإ، كل الملرق ؛ ٠٢.وتثعبت،
وعلمهبحكمته وتوق كلفته، عنهم وأزال ذاائ١، مونة الحاكمين وأحكه؛ الراحمين 

من ١١محنليمحا:العقوبة، من يناسها ما جناية كل عك ورتب وقدرا، نوعا تقديرْ ورحمته 
النكال.

تزيلوطهرة لأهلها، كفارات الحقوبات تلك، جعل أن وجوده: رحمته محعة س بلغ ثم 
النمؤحالتوبة بعدها منه-م كان إذا ولاسيما عليه، قا.موا إذا يالجنايات المؤاحاJة عنهم 

هدهوجعل والأحرة، الدنيا ق الرحمة س أنواعا العقوبات فرحمه-م.؛ده والإنابة، 
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القتلفأمأ وتعزير. مال وتغريم ونفي وحلد وقهلح قتل أصول! ستة عك دائرة القوبات 

الجناياتتأعظم عقوبة فجعله 
ه.جنمن عقويته فكانت الأنقى، عق كالجناية 

وكفبالقتل، أوق الجناية وهاوه عنه، والارتداد فيه يالهلعن الدين عك وكالجناية 
حيرولا لهم، منية عباده أظهر بين بقاؤه إذ عقوبة، كل من عليه الجاق عدوان 
الذلوالتزم أذاه، وكفا لسانه، الث، وأمشره، حبي فإذا مصالحة، ولا بقائه ق يرحن 

أظهربين بقائه ق يكن ل؛ الجزية وأداء عليه، ورموله الين أحكام وحريان والصغار 
حين.إل ومظع بلاغ والدنيا عليهم، صرر الملمين 
العظيمةالمفامد من فيها لما المحرمة، الفروج عك الجناية عقوبة أيما وجعله 
العام.والفساد الأناب، واحتلاط 

وأرتعأبلغ به عقوبته فكانت، الس-ارق وعقوبة ءاّلأ، مثله عقوبة فجعله القهير وأما 
إبانةبه العقو؛اُت، أليق فكان بالقتل، الحقوبة حد جنايته تبلغ ولر بالجلد، عقوبته من 

المحارب،صرر كان ولما أموالهم، وأحد الناس أذى إل وسيلة جعله الذي العفو 
عدوانه،ليكفج رجاله، قهير يده ^ ٥٥إل صم أعظم وعدوانه السارق، صرر من أمد 
لئلاحلافح، من ذللث، يكون أن وميع حا، محعن الش ورحله بيا، بطش اض، يدم وثر 

شقمن يدا له أبقن بأن ورحمه وعدوانه، صرره فكفط بكماله، الشق متفعة عليه يفوُن، 
ثق•من ورجلا 
ولرالأ؛ضاع، وعك الحقول وعك الأعرامى عك الجناية عقوبة فجعله الجلد وأما 

فإنالأيضاع، عك الجناية إلا الهلرف، إبانة ولا القتل، يوجس، مبلغا الجنايايتط هذه تبلغ 
الداعيشدة البكر ق عارضها ولكن القتلامت،، لأمغ سببا انتهصت، قد ممسيتمّا 

وحدهالجلد يكن ولر القتل، لاسقامحل سببا المعارض ذللث، فانتهص المعوض، وعدم 
ومجانبةالوطن ومفارقة الغربة أل؛ من ليذوق والتغريب، بالنفي فغلفل الزجر، ق كافيا 

المحاودة.عن يزجره ما والخلؤناء الأهل 
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لرولهذا غالتا السكران تتعدى لا دتبا مففكانت بالكر العقول عك الجناية وأما 
ملةكل ق والعدوان والظالم الفواحش حرمت كما الإسلام، أول ق الكر يحرم 
فيهاصرب، بل الشاؤع، من مقدرة غير الجناية هده عقوبة وكانت( نبي، كل لسان وعل 

الماساستخم( فلما أربعين فيها وصرب والجريد الثياب وأؤلراف والمعال بالأيدي 
أمرناالذي فه، الخهناب بن عمر الراشد الخليفة غالفلها ارتكابما ق وتتابعوا بأمرها 
وحالقفيها، ونفن بالسوءل، ثمانين فجعلها ه، اليع رسول سنة س وسنته سنته ؛اتثاع 

ولر، الرابعة المرة ق الشارب بقتل أمر البي. فإن المنة، فقه من كله وهذا الرأس، 
المصلحة،ق الإمام اجتهاد إل ترحع عقوبة فهو منه، لأيد حدا يجعله ولر ذللث،، ينخ 
القتل•من أمهل والحلمح، والنفي أربعين فزيادة 

مواصع!ق فشرعها المالية العقوبة وهو المال، تغريم وأما 
سهمه.حرمان ومنها! الغنيمة، س الغال متلع تحريق منها؛ 

العلقة.الممار سارق عك الغرم إصحافإ ومنها؛ 
الخلتقهلة.الضالة كاتم عك إضعافه ومنها؛ 
الزكاة.مانع مال سهلر أحذ ومنها؛ 
ماإنفاذه س منعه ما لولا الجماعق، ل يمل لا س دور تحريق عك عزمه. ومنها؛ 

الوذللث، الجاق، غير إل العقوبة فتتحدى فيها، والنساء الذرية كون من عليه عزم 
الحامل.عقوبة يجوز لا كما يجوز 

حثتتله، لن القتيل ملب بحرمان الغرو ل الأمير عل أماء س عقوبة ومنها؛ 
•الأمر ^ L_Uعقوبة له الخشفؤع فحرم الأمير؛إءءلاJه، وأمر المسيء هذا فيه سخ 
مضبوؤل.غير ونؤع مفبومحل نؤع نوعان؛ العقويات س الجنس وهانا 

اعرىل ص ( ٨١٣التض)رقم ق الجارود وابن ( ٨١ ١٢رنم ٤  ١٢الحاكم)؛/ أحرجه 
-(YYU/Y  ١٧٢رنم  )جه وابن 0u (٢١٠٥)رنم والدارمي ١( ٤ ٤ ٤ )رنم و\مطي ( ٢٥٧٢>رئم

وفحابرى>أا/"ايما<ي(باوحق)اا/؟ا-ا( وامملر: الحاكم. وصححه 
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أوالإحرام، ق الصيد كإتلأف محسحانه اثيه لحق إما ت المتلف نابل ما فالضو٠لت 
للعقوبةمتضمن الصيد تضمين أن عل سبحانه اهلع نيه وند ماله• كإتلأف الادمي لحق 

[.٩٠ت ه امرإ؛ِء ؤلءذوقؤئا3 بقوله• 
بحرمانلورثه القاتل كعقوبة الحرمان! من نمده بنقيض الجاق مقابلة ومنه! 

يبهللأنله الموصن وعقوبة تدبيره، يبهللأن سيده ثتل إذا الدبر وعقوبة ميراثه، 
وكوتبا،نفقتها قومحل بالناشرة الزوجة عقوبة البابج هلءا ومن وصيته، 

الصالح،بحسب الأئمة اجتهاد يدحاله الذي فهادا القدر، غير الثال النؤع وأما 
ولهذاكالحدود، ينقص! ولا فيه يزاد لا وقدر عام، بأمجر الشريعة فيه تأيتج لر ولن.للئ، 
باحتلأفيختلف أته والصواب ثابت، أو منؤخ حكمه هل فيه الفقهاء احتلف، 

الإذ الصلحة، بحسب، ومكان زمان كل ق الأئمة اجتهاد إق فيه وير-آع الصالح، 
الأئمة.من يعدهم ومن الراشدون الخالفاء فعله وقد النسخ، عل دليل 

أنولع!ثلاثة العاصي فإن كفارة، ولا فيها حد لا معصية كل ففي التعزير وأما 
ولافيه حد لا ونؤع فيه، حد ولا الكفارة فيه ونؤع فيه، كفارة لا الحدود فيه نؤع 
كفارة.

والقذف.والزئ والشرب كالرقة فالأول: 
الإحرام.ق والوء؛لء رمضان، تيار ل كالوؤدء والئاق: 

ويحول ١٦٢والخلوة الأجنبية وقبلة غيره وبين بينه المشتركة الأمة كوطء والثاك؛ 
ونحوذللئ،.الخنزير ولحم والدم الميتة وأكل مئزرّ بغير الحمام 
التعزير.عن ض فيه فالحد الأول النؤع قاما 
مذهب،ل وهما قولين، عك لا؟ أم تعزير فته الكفارة مع يجب، فهل الثاف النؤع وأما 

أخمئ•.

للإماميجوز فلا هوكالحاد؛ هل لكن واحدا، قولا التعزير فميه الثالتؤ النؤع وأما 
قدره؟ل اجتهاده إل يرجع كما وتركه، إقامته ل الإمام اجتهاد إك أوهوراجع تركه، 



الجمهور.محول والأول الشانعي، نول الثال للعلهاء، قولين عق 
لهيثرع لر الثاؤع فإن والفواحش كالفللم الجنس محرم المعاصي من كان وما 
هل>اوؤلرد رقة، والالمحصنات وقذف الخمر وشرب الزنا ق كفارة لا ولهدا كفارة، 

ومنحنيفة وأبو أحمد يقوله كما الغموس، اليمين ق ولا العمد قتل ق كفارة لا أنه 
منالجنس هدا ق تعمل لا الكفارة لأن بل مرتكهما عن تخفيفا ذلك وليس وافقهما، 

الصيامق كالوطء لعارض! وحرم الأصل، ق مباحا كان فيما عملها ؤإنما المعاصي، 
موجبوهو الحائض، وطء ق الكفارة وجوب المحح وهو هدا وؤلرد والإحرام، 

وموقوفة.مرفوعة به جاءت وقد فكيف به، الشريعة تأت لول؛ القياس 
الحيض،ق الوطء عق قياسه يصح ولا فيه، كفارة ولا ١^^ ل الوطء ها.ا وعكس 

قلوجستا الكفارة فيه وجبت ولو الكفارة، فيه تعمل ولا قط، يح لر الجنس هذا لأن 
غايةق وهي الكفارات، ق الشاؤع قاعدة فهذ0 الأول، بهلريق واللواط الزنا 

١والمصلحة للحكمة 

قيعذببمم لر كما حجة، بغير الجناة ياحذ لر أنه ورحمته حكمته تمام من وكان 
حا!يأخذهم التي الحجة وجعل عليهم، الحجة إقامة بعل إلا الأحرة 
منوأصدق أبلغ وهو الحال، إقرار من مقامه يقوم ما أو الإقرار، وهي منهم إما 
وحبلوقيئها، الخمر كرائحة بالجناية الحال شواهل. عليه قامت من فان اللسان، إقرار 

بالعقوبةأول ثيابه، وتحتإ السارق دار ق المروق ووجود سيد، ولا لها زوج لا من 
متفقوهذا والآكذب، الصدق تحتمل التي ه، نفعن إخباره شهادة عليه قامت، ممن 
الفقهاء.بعض فيه نانع ؤإن الصحابة بين عليه 

وعدمالعلءالة فيها واشترط البينة، وهي عنهم جارج من الحجة تكون أن ؤإما 
تقترحب الاقتراح منها طلب، ولو ذك، من والفعلر العقول ل أحن فلا التهمة، 
للمملحة.منه أوفق ولا ذك، من أحسن 
وأنتمللمصالح، وموافقة بالعقول لاصقة العقويات هازْ أن تدعون كيم، قتل؛ فإن 
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تردعونفكيف الدماء؟ محنك من أفح ولا أفقير باممع الكفر بعد شيء لا أنه تعلمون 
ذلككان لو ثم سجامحة؟ نجاسة إزالة إلا ذلك مثال وهز؛ بمى<؟ الدم محنك عن 

ذبحمن حيوان يديح وأن غيره، ثوب حرق من ثوب يحرق أن أوق لكان مستحسنا 
يشتمأن شتم لمن يجوز وأن غيره، دار حرب من دار تخرب وأن غيره، حيوان 
قهلعه،من قهير أو غيره، قتل من مر وبين هدا بين العقل صريح ق الفرق وما شاتمه، 

الممدةتلك زالت، فكيف، كدللئج، الهلرف، وقهير مفسدة الأول الدم إراقة كان ؤإذا 
ولولها؟ وتكثير دة للمفمضاعفة إلا هدا وهل الثاق، الطرف، وقطع الثاق الدم بإراقة 
ممسيةتزال ، كيفإذ فيه، ما فيه لكان الثانية المنية -<رذه تزول الأوق يه القكانت، 

بماذلك، وتقرير إزالتها؟ إل سيل لا والأوق ، فكيفوجه؟ كل من نظيرها بمفسدة 
وقهيالدور وحراب الواشي وذبح الثياب تحريق مفسدة إزالة عدم من ذكرناه 

رقة،ال ١٢-اكتسب، الش يده بقُلح السارق يعاقب أن حس كيف ثم بمثلها، الأشجار 
لسانه،بقهير القاذف، ولا الزنا به اكتسب، الذي فرحه، بقعي الزاف عقوبة تحن ولر 

اكتسب،التي أنامله بقطع واللين الإمام عك المزور ولا القل-ف، به اكتسب، الذي 
أنفعالم الحرام، حا اكتسب، التي عينه بقلع له يحل لا إلف ازفلر ولا التزؤير، :يا 

وسالمشيئة، هومحض إنما بقياس، ليس ومحببا وقدرا جنتا العقو؛ا'ت، هده ق الأمر 
يريد.ما ويحكم يشاء ما يفعل حلقه ق التصرف، 

ومفصل;مجمل طريقين; من والتأييد التوفيق و؛افلأزا فالجواب 
فهووقدرا، ا حنأسبانيا عك ورتبها العقوباُت، هده شؤع من فهوأن المجمل; أما 

علما،شيء بكل أحاط ومن العالين، وأعلم الحاكمين وأحكم والشهادة الغيب، ءالم 
بوجوهعلمه وأحاط يكون، كان كيف كان لو يكن إ وما يكون وما كان ما وعلم 

الوما عليه، البشر اطلاع يمكن ما وظاهرها، وحقيها وجليلها دقيقها المالح 
والغاياتالحكم وجوه عن حارجة والتةا.يرات التخصيصات هده وليست، يمكنهم، 

المحمودة.



ؤءهوالقاقغ

قوذاك خالقه ق فهدا كذلك، خالقه ق الواقعة والتقديرات التخصيصات أن كما 
الذيموصعه، ق شن كل ووصعه وحكمته، علمه كمال عن حمعا ومصدرهما أمره، 

العين،ق للباصر والنور البصر قوة وصع كما إياه، إلا يتقاصن ولا سواْ، به يليق لا 
وقوةوالسنتين، اللسان ق النطق وقوة الأنف، ق السم وقوة الأذن، ق السمع وقوة 

ويحنبه، يليق بما وغتره حيوان كل وحص الرجل، ل المشي وقوة الند، و الهلس 
شمالهما لكل ؤإحكامه إتقانه فشمل وقدره، وصفاته وهيتاته أعضائه من يعطاه أن 

سبحانهكان ؤإذا [، ٨٨لالمل| ب سع اتمزكت ى ْبمعمم1لو ؤ تعاق؛ قال، كما حلقه، 
الإتقانغاية ق أمره يكون فلأن الإحكام، غاية وأحكمه الإتقان، غاية حلقه أتقن قد 

ولامجملا، ينكره أن يعه ب مفصلا ذلك، يعرف لر ومن وأحرى، أوق والإحكام 
العلممحص عن وصدوره كدللث، ؤإتقانه وأمره حلقه ق التع بحكمة جهله يكون 

الأمر.نفس ق إنكاره له مسوغا والحكمة، 
صاحت،أي عل اعترض لو فإنه وجهله، الإنسان ظلم أعظم ما اقض وسبحان 

بهاحتصن، عما وسأله ذللث،، عل ؤإدراكه معرفته عنها تقصر ممن كانتؤ، صناعة 
ذلكمن شيء كل كان وكيف، واJقادير، والأفعال، والألأنؤ الأساب، من صناعته 

بهؤيهرأ منه يحر ذللئؤ غير شكل عك ولا أصعر ولا أكبر لا عليه هو الذي الوجه 
معرفته.وقلة عقله ، سخفمن وعجيج 

عليهوالزيادة إليه وصل ما إك فيها ووصوله صناعته ق له بمشاركته ميئه ما هذا 
فيها.عليه والاستدراك 

الإحاطةوعدم والقصور العجز عن مدفؤع غير الصناعة ؛، JLliJصاحب، أن 0ع هن.ا 
بحكمتهوالاعتراف له، التسليم إلا يعه لا ثم حاصر، عتياو عنده ذللث، بل والجهل، 

الحاكمينأحكم مع ذللث، وسعه فهلا ذلل؛،، من إليه وصل عما وعجزه بجهله ؤإقراره 
اوالمصلحة الحكمة وفق عك وأوقعه فأحكمه شيء كل أتقن ومن العالمين، وأعلم 

غيروهدا موال،، كل وجواب، شبهة كل دير ؤ، كافيا وحده الوجه هذا كان وقد 



الممس؛رعفي، المن؛ر الصوء 

المفصلللجواب فتمدي هذا «ع ولكن، والتعليل، الحكم نفاة سالكها الش الطريق 
المعيقةوعقولنا الجامدة وأنهامنا التانمة علومنا يناب وما الاستعداد بحب 

القاصرة...وعباراتنا 

لرلها، معاق لا مجردة ألفاظا فالوكانت، ميح، أسماء كلها تعاق الرب ،أسماء .١ ّّ 
ألأسمآ،ؤش ؤ فقال! كلها، حسز، بأما سبحانه اهله وصفها وند الملح، عفير تدل 

بلإ! يعملويآ توأ ي ما ّيجزون ^محسيلجدودن«>قاتمثأبظ  ١٢دادمْ آلحنى 
 :^[.١٨٠]١٧

ّءعلما ولهذا الكمال، أوصاف، عل، لJلألتها بل اللففل، لمجرد حتئ، تكن لر فهي 
مىدكالأ فت؟ بما جراء أيديهما مائطعوا والثارمه ٠اوالئاريى يقرأن قارئا العرب بعض 

اهفبكلام ب أنكال القارئ! فقال تعال، اس كلام هدا ليس قال؛ ، ٠٠رحيم غفور والله الله 
ؤآسعزاٍرحكآئلؤ وقرأ! حفظه إل فعاد تعال، اهف بكلام هذا ليس ولكن لا، فقال• تعال؟ 

^.aiلما ورحم ولوغفر _^، فحكم عز صدمت،! الأءرايي،! فقال ه، 
وءلأمالكلام تنافر ظهر ؛العكس،، أو ^اب، بامم الرحمة آية حتمت، إذا ولهذا 
أحرف،،سبعة عل، القرآن قراءة حديثه! كعب، بن، أبؤ، حديث، من، المس، وق انتظامه. 

تختملر ما حكيما، عزيزا عليما، سميعا قلتؤ! إن كاف،، ساف، إلا منهن، ®لسّر، قال! ثم 
،.ر بعذاب(( رحمة أوآية برحمة، علءاب آية 

•مذاالأية حتم بين فرق يكن لر لها، معتن لا محفة أعلاما الأسماء هذه ولوكانت، 
لمامعتئ،؛ لها يكن، ولولر بأسمائه، وأفحاله أحكامه يعام، سبحانه فانه وأيضا أوبهذا. 

ينم ٣٨٤)Y/الكبرى j والمهم، ( ١١٧٣رقم  ٣٧٩-٣٧٨/٣رالمجارة ق المقيّئ أخرجه )٢( 
>رنم!اه-ا(وابوداود)رقمالمغرى وق 

نحوانفلر: ( ٥١٢٤، ١ ٤، ١ >ه/ وأجد ٢(، • ٣٧١رنم  ٢٢٢-• الصف)١ j الرزاق وعبد 
الادى)ا،/؛آ(.
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ا.١ • ننوح: ه عماوا إذهُكارك ذئفب ؤ\ز2ةوؤرو\ كقوله! صحيحآ، التعليل لكن 
والمتتهبالمختلس ^ ٥٥وترك دراهم ثلاثة ق السارق يد ^٠ ٠٠وأٌا 

فإنهمنه، الاحتراز يمكن لا السارق فإن أيما الثاؤع حكمة تمام فمن والناصب، 
بأكثرالاحتراز المتاع صاحب يمكن ولا القفل، ؤيكسر الحرز ؤيهتك الدور ينقب 

واشتدتالضرر، وعظم بعصا، بعضهم الناس لرق قطعه يثؤع لر فلو ذلك، من 
الماليأحد الذي هو المتتهس، فإن والمختلس، المنتهب بخلاف بالراق، المحنة 
أوالمغللوم، حق ؤيخلصوا يديه، عك يأحدوا أن فيمكنهم الناس، من بمرأى جهرة 

الحاكم.عند له يشهدوا 
يخلومنفلا وغيره، مالكه من غفلة حين عك المال يأحد إنما فإنه المختلس وأما 

يمكنهلا والتيقفل التحفنل كمال فمع ؤإلأ احتلامه، من المختلس به يمكن تفربمل نؤع 
أثمه,بالخائن هو بل ارق لكيفليس الاختلاس، 

يغافلكالذي فإنه غالتا، مثله حرز غير من المال يآحذ إنما فالمختلس وأيقا 
منهالاحتراز يمكن وهذا حقفله، عن وغفلتك عنه تخليك حال ق متاءائ، ؤيختلس 

لكلمنتهب.فهو غالبا 

يّوغولكن المنتهي،، من القطع بعدم أوق وهو ظاهر فيه فالأمر الغاصب، وأما 
كماالمال بأحذ والعقوبة العلويل والجن والكال بالضرب هؤلاء عدوان كف، 

•ساق 
علملهله المعير خاتن أنه وغايته العارية، جاحد السنة وردت فقد نيل• فإن 

الفرق.من ذكرتم ما فبلل المال، إليه يدفع لا ان ممكن منه والاحتراز ماله، قبض 
ببافآمر وتجحده، ال٠تاع تستعير لكنت، امرأة بان الحديث، صح لقد  ١١٧٥١لعمر قيل• 

وعرفهامرنتها لكن هل ^! ٥٥١١ّببإ ق الفقهاء ، فاختلفيدها، فقهلعمنتج هو التثي 

■^٢.اءلأم )ا(اا"



امحيرعلن امحر اكوء ؤًم 

أرومالك، حنيفة وأبو الئاقعي يقوله كما ،؛^، ٥١١سب المذكور لأن يصفتها، الراوي 
المقامهدا ق ونحن وافقه، ومن أحمد يقوله كما ١^^ هوسب الذكور السم، كان 

ؤإنالموال، اندغ الجمهور قول الصعحح كان فان التة، معين لذم، ننتصر لا 
حدا،ظاهرة والمصلحة والحكمة للقياس فموافقته الأحر القول هو الصحيح كان 
واجةوهي عنها، لهم ض ولا منها لهم د لا الخي آدم بمي، مصالح من العارية فإن 
ونت،كل العير يمكن ولا مجاثا، أو باجرة إما إليها وصرورته المستعير حاجة عند 

فر3،ولا وعرمإ، وعادة ثرعا العارية بمغ الاحتراز يمكن ولا العارية، عك يشهد أن 
بالعاريةإلته توصل من وبين رقة بالغيرْ متاع أحد إك توصل من محن لمض اف 

ائتمنه.حيث، فرط التلع صا-صط فإن الوديعة، جاحد ؛خلاف، وهذاوجحدها، 
الصالحأعفلم فمن دينار حمسمائة ديتها وجعل دينار رع ل اليد قُبي وأما 

حفظا،دينار رع 3، فقطعها والأطراف، للأموال الموضعين 3، احتاط فإنه والحكمة، 
هذاالزنادقة بعص أورد وقد وصيانة، ب حفظا دينار حسمائة ديتها وجعل للأموال 
فقال!بيتين، وصمنه الموال، 

اردينربع ل قطمته ا يافا مت، وليعجل ين مئبخمي( د ب
ارأالمن ما بمولانتجير ونه لالكومت، الأ ا ملا ماقض تن

وصمتههانت،، حانت، فلما أمينة، كانت، لما لميتة كانت، بأنما الفقهاء! بعض فأجابه 
الاظمقوله!

اردينع ربj ت اقطعلكنهجيللبن عمن مشين بديخمؤ، 

التتوخي،محلمان بن ^٠ ٥١عبد بن أخمل ^^،! ٠٠١١العلاء أبي إق ؤيتسثان البسيط، بحر من البيتان هذ.ال ( ١ ) 
وأربعينخمنا اللحم يأكل ول! الحيوان إيلام يحرم لكن عمره، من الرابعة ل عمي وغإ، ونبلشاعر 

الحانفلالبيتين وذكر — ٤٠٤ ٩ منة مارت> حكمته، نهوديوان شعره وأما الثياب،، حشن يلبى ولكن منة 
ميروانظر: ( ٨٣ل/ )٢ اص نتح حجر ابن الحافظ الأول، البيت، وذكر ( ٠٧شرم)٦! 3، كبر ابن 

٢(.• ٥ انيزان)ل/ ولمان ٣( ١ ١/ البلاء)٨ أعلام 
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اريالبحكمة انظر فمال الة حيانوأرخصها ا، أغلاهدم الة حاي
تبقوله أجاب اليع رحمه الشافعي أن ءوروي 

الباريعالن هانت ست، ظئثا رههتا شمتهغالت ة مثللوماك هن
•يقوله الكردي الدين سممئ وا■جاأب 

يايالشن ندب لهوعن الفتن جهل ار عإ أبار عري لمعل ق
عاريأثيح لرتقثميح الشعائر حكم عن شعر الاد زنلاتقدحن 

٠^١٣٢نوى فلا دت تعإن فذهب من الألف نصف اليد نقيمة 
لوجوبيجعل مقدار من بد لا فلأنه القدر، مدا القءني تخصيص وأما 
الشريحةتاق ولا أوتمرة، حطة أوحبة فلس بسرقة يقطع يقال؛ أن يمكن لا إذ القطع، 

الثلاثةوكانت، مابط، من فلابد ذلك،، عن ؤإحسانه ورحمته اه حكمة وتنزه حذا، 

دينار.رع مقالار وهي الجمع، مراتب أول دراهم 
فانالتافه، الثيء ق يقطعون لا كانوا التابعيزت من وغيره الخعي إبراهيم وقال 

ولبفقده، صرر يلحقهم لا إذ أموالهم، من الحقير الشيء ق التسامح الناس عادة 
غالبا،يمونه ولمن له يومه ق المقتصد كفاية فإما ظاهرة، حكمة دراهم بثلاثة التقدير 
أصبحُمن المعروفج؛ الأثر ول الناس، غالبا عند حطر له وأهله للرجل اليوم وقويتج 

بحدافيرهأ((الدنيا له حيزين، فكأنإ يومه، ئوُت، عنا..ه بدنه، ل معاق به، سر ق آمئا 

انالكيالوض صد القاصي إك ونب \<( A/\Y)نح j حجر اين الحافظ الرد هدا )ا(ذكر 
(.١  ٥٧-١  ٥٦)ص اكربمات (وانظر:  ١٢٣ )١; القدير نص ق والمأوى 

هكذا:القدح ل ووردالمتؤ 
البارينافهمحكمة ، ١٧١صيانت وارخهجا العضواغلاها صيانة 

)آ(لمأحده.
)٣(لمأفءاJها.

ماجه(وابن ٣٢٥•)رقم القلمان •وارد j (والهبمي ٦٧١رنم  ٤٤٦-٤٤٥)٢;جان ابن )٤(أخرجه 
(٢١٢٦رنم  ١٤٦)؛/الخان الاحاد j عاصم ابي وابن ( ٢٣٤٦)رنم واكرطى ( ١٤١٤ رقم 



الصمعلن المحر الصوء ا؟=م 

فإنالمنامسة غاية ففي الكفر، دون بالزنا غيره قذف من عق الفرية حد إيجابج وأما 
وتبرئهله، تكذيبا الفرية حد فجعل يكذبه، العلم إئ للناس ميل لا بالزنا غيره القاذف 
لما.م-با رمئ من يجلد التي الفاحشة، هذه لشأن وتعفليما اإمةالوف، لعرض 
قكاف عليها لمين الموامحللاع الملم حال شاهد فان بالكفر غيره رمن من وأما 
الرميل عليه يكذبه يلحقه ما ذلك ق عاليه يكذبه الحار من يلحقه ولا تكذيبه، 

يئنيقذفه تلحقها الش والمعرة العار فان امرأة، المقذوف كان إن ولاسيما يالفاحشة، 
بالرميمثله يلحق لا ومكذب،، مصدق يئن وكومم الناس، ظنون وتشعبا أهلها، 

بالكفر.

فإنوالمصلحة، الحكمة غاية ففي الزنا دون بشاهدين القتل ق اكتفاوه وأما 
أريحةإلا القتل ق يقبل لر فلو الزنا، لحد واحتاط والدماء، للقصاص احتاط الشاؤع 

القتل.عق وتجرءوا العادون ونواس، الدماء لفاعن، 
وقدره،ائاق شؤع ستره عك فاجتمع سترم،  ٠٧٥١قدر كما متره ق باغ فإنه الزنا وأما 

قوكلللئ، الاحتمال، معها ينتفي مشاهدة، وصف، الفحل يصفون أريحة إلا فيه يقبل فلم 
إظهارهوكره ستره اتله قدر ما ستر عك حرصا مراُت،، بارح س ياقل ، يكتفالإقرار!؛ 
•والاحره الدنيا ق الأليم يالعن.ابج المؤومنين ق إشاعته يحس، من وتوعد يه، والتكلم 
فمابقدره، بينهما اليج فرق ما بين لشرعه فتفريق العبد دون الحر قاذف حلد وأما 

شرعا.ولا قدرا لا وحهأ كل س كالحر العثل. سبحانه اليق حعل 
والحبي،الحر بين بالتفاولتخ فيها أحبر الش الأمثال لعباده سبحانه ا3يٌ صرب، وقد 
عكحلقه بعض فضل ة،و فاقه أرزاقهم، ق عبيدهم اؤيهم تأن يرصون لا وأمم 

وجعلالتصرف، عك والقدرة وأسبابه الملك، ق العبيد عك الأحرار وقفل بعض، 
قبينهما الثوية وأما والمملوك، الم.اللأ، يستوي ولا مالكا، والحر مملوكا العبد 

ندمول ( ١٨٢٨رقم  ٢٣•)٦! الأوط ق والطواف ( ٤٣٩رقم ٢ مدم)ا/م• ل والحميدي 
الترمدي.وسة 0( ٤ • أمر»م • الشهاب)ا/ مد j والقضاعي ( ٢٢رقم  ٣٦الثامتن)ا/ 



يبقنلا الجزاء يوم فإنه والإحسان، العدل موجسا فدلك، والعقابر الثواب، أحكام 
مملوك.ولا مالك، ولا وحر عبد هناك 

فرقفد الثميع قالوات بأن الشريعة، ق مثبتيها عق والحكم المعاق نفاة اعترض 
^١>^،!١^٠١٧بين 

وهيالعال.رة، وأكل والبول الدم بشربا يحد ولر الخمر، بشرب الحلء فاوجبا 
ألفابة ق قهلعها ومغ دينار، رع سرقة ق اليد ^ ٥٥وأوجبا الخمر. من أحسثا 
أعظموهو بالكفر، رميه ق يوجه ولر بالفاحشة، الرجل رمي ي الحد وأوجبا دينار. 

والزناالخمر شريا عك الحد ورتبا الكبائر. من كونه مع حدا الربا عل يرتبا ول؛ منه. 
الكبائر.من وهما 

الثّرعونصكج الحكم، المعاق اعتبار عك يدل مما هدا قالوات بأن المثبتون فأجاب 
وازعهإل ينظر ثم ومفسدته، الحرم إل ينفلر الث.ارع فان العباد؛ مصالح يح.مج 
كانإن ئ؛ المفسدة، تلك، بحسب، العقوبة من عليها رتبا ا.ته مفعظمتا فإذا وداعيه، 

فلمالحل.، عن الوانع اكتفن؛دلك، عنه وازعا آدم بني ي تعاق اهع ركبها التي الْلاع ؤ، 
الامتطعمن الناس ق لما حدا العدرة وأكل والقيء والدم البول نرب عك يرتب 

بالحد.الزجر يدعوإل بحيث مواقحتها، تكثر فلا الأشياء، هده عن 
الحاJودترتيب، فلولا قوى عليها الباعث فإن والرقة، والزنا الخمر شرب ، ؛خلاف

بارتكاثها.المصيبة وعفلمتؤ مفاسدها لعمت، عليها 

،حوفغالتا، لاتدعوإليها  ٤٢٥١١لأن؛واعن، إما حدات عليها يرتب فلم الهة وأما 
ومثعه؛مالناس، بإغائة تتيسر ممدنها لأن ؤإما الأحد، وسرعة والاشتهار الفضيحة 
يده.عك وأحدهم المنتهبا 
فوكلتاالملأ، وق الأسواق ق يقع لأنه نقيل حدا، عليها يرتب فلم الربا وأما 

)؛(•أاداي،-بم*آ.
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تقعإنما فإما الخمر، وشرب والفواحش رقة البخلاف الناس، إنكار إل إزالته 
تزل.لر الاس إق إزالته فلووكلم، زا، غالبا 

أحن.فان فهط.، ماله برأس له فضن إنما المرابي كان لما أن هال.ا من وأحن 
الرباة ل. مقكانت •؛ا له يقضى لر وأحال.ها لر ؤإن غريمه، إق برئها عليه قضن الزيادة 
الزيادةرصي؛اعaإائه فحين، ماله، رأس إلا يعمله لر ماله لو غريمه فان يذللث، منتقيه، 

النار.بأكل رضن لها والأحد مجانا وباللها باستهلاكها رصي قفل 
محاربالمرابي فان الحد، يهلهره أن س أكبر الربا ذنب يةالت أن هذين من وأجود 

إثمعنه يزول لا والمرابي وكفارة، 'لمهرة شؤع إنما والحد للجمر، آكل رسوله، وم 
عذر،غير ص عمدا رمضان مفعلر فهوكحرمة ذلالثإ، س أعفلم حرمته لأن الربا؛الحل.، 

كفارا١ت،الحدود فإن عمدا، الجمعة وتارك العصر، صلاة وتارك بخلا، الزكاة وماع 
والطهر•التكفير يقل ذنب ي إلا تعمل فلا وطهر، 

فلااكار، له وحيت، قد آكلها لأن اليتامن، أموال بأكل الحد إيجاب عدم هذا ومن 
النار.من له وحب ما إسقاط ق الحد يوثر 

حل..عليه يرو_، أن س هوأعظم الصلاة ترك وكاللائ، 
أوكفارة.حد فيها يكون أن س إشما أعفلم مي الغموس اليمين هل.ا ونفلير 

الصالح،ورعاية الحكمة غاية ق وحدما الكاملة الشريعة هذه أسرار تأمالخ، ؤإذا 
ماوسح ة ل، لفسيئا تحرم ولا مختلفين، بين تسوي ولا البتة، متماثلين بين تفرق لا 
ماوتحرم لمصلحة سيئا تبح ولا عليه، رححته أو حرمته لما اؤية مللأته مفّ

البتة،ذللث، س شيء الرسول به جاء فيما يوجد ولا البتة، إباحته لما اؤيه تمملحته 
منتللث، ففي واجتهادامم، وطومم النا'س اراء إق المتندم الأقوال يلزمه ولا 

نظره،وتحريم الثهيء ؤإباحة المختلفات بين والجمع المتماثلات بين التفريق 
فيها.ما ذلالثا وأمثال 



==========^====اج(=
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سمنعوثشًفبب سمنعوث ؤمرتمسهادوأ ملوبهم بأذؤ'ههزولزئومن 
هندااوتيت»و !ن ث مواضعه نعد من 'محريون ياتولك- لز ءاحرين لقوم 

فثاآلله مكح وهُ ثملك فلن فتنتهُ آلله يرد ومن فاحدروأ نؤدوْ لز ؤإن فخذوْ 
هفيآلآح؛ساثخزى قTلأتا 

محض:4•

فوله:عفب [ ٤١]1_؛: يْلءبمزظويح4 أن آثث يرد لز اولنأكمتن ؤ ،قوله: ر
نعدس آثممز ■محرئون يائوك لمّ ءاحرى لموٌك سمنئوث للخفذب منعوث سؤ 

أكبهوقبوله الثامحلل >ا،ماع اعتاد إذا العبد أن عق يدل مما [. ٤١لالماددْ! با مواضعهِء 
الحقحاء فإذا ورصه، أحبه الباطل قبل إذا فانه مواصعه، عن للحق تحرفا ذلك 

الصفاتبايات الجهمية تصغ كما حرفه، ؤإلأ ذلك، عك قدر إن وكذبه رده بخلافه 
آحاد،أحبار بكوما وهازه بحقائقها، هوتكذيب الذي بالتأويل هذه يردون وأحاديثها، 

ولجوا"1مفهؤلاء وصفاته• وأسمائه تعاق اممع معرفة باب ل عليها الاعتماد يجوز لا 
الحق،عن أعرصت لما طهرت لو فإنما قلوبمم، يطءمّ أن اه يرد ل( الذين من 

ورسوله.تعاق اممع كلام عن بالباطل وتعوصمت، 
اكيهلاقواوسماع تعوضوا قالو-بمم تطهر لر لما الإرادة أهل من المنحرفين أن كما 

بتلما قلوبنا طهرت ®لو ه: عفان بن عثمان قال الإيماف. القرش السماع عن 
اه«أأا.كلام من 

يشحلا — والخبائث الأدران من وتخلصه ونوره حياته لكمال — الهلاهر فالقلب 
لرالذي القاو_، بخلاف بأدويته، إلا يتداوى ولا بحقائقه، إلا يتغن.ى ولا القرآن، من 

إغاتآ-يا. ٥٥)١( 

(.٧٧٥رقم  ٤٧٩الصحابة)١; فقاتل j حيل بن واحد ( ٢٧٢الأولياء)U/ ج ل أبونعيم أحرجه )٢( 
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فإنالجامحة. من فيه ما يحسب تناسيه، الش الأغذية من يتغذى فإنه تعاق، اس يطهره 
الصحيح.تلائم الض الأغذية تلائمه لا المريض، العليل كالبدن النجس القلب، 

لرلما سبحانه وأنه تعاق، اهلع إرادة عك موقوفة القلب، طهارة أن عل الأية ودلت، 
الهلهارة.لها يحصل لر للحق، الحرفين بالماطل، الخائلن قلوب يطهر يردأن 

فإنهوالخحبة، الأمر وس الدينية، بالإرادة هاهنا الإرادة تمر أن يمح ولا 
وأمرهملهم الملهارة فأراد كونا، متهم يردم ول؛ ومعحبة، أمنا لهم ذللثج أراد قد سبحانه 

فوا'—،من إليه أكره قواما التي الحكمة من ذللث، ي له لما منهم، ونوعها يرد ول؛ بما، 
القدررا،.الكبيرق ممابما ق ذللث، ق الكلام وقدأشبعنا مهم. انملهارة 

والعاوابالدنيا ق الخزي يناله أن فلابد قله، اقلع يطهر ل؛ من أن عل الأية ودلت، 
قلبهق من عك الجنة سبحانه اقلع حرم ولهذا وحسه• فله نجاسة يحسبإ لأحرة، ال 

تلهم يقال( ولهذا العلمين• دار فإنما وطهره• ؤلمه بعد إلا يدحلها ولا وحين،، نجاسة 
عندوالبشارة طيبكم. ثب، بادخلوها أي [. ٧٣]الزم: ٠ حنلدنن تتزمادحلونا طؤ 

طي،تن1لملنأكه )نخو'1إز ألدين ؤ تعاق: قال، كما غيرهم، دون لهؤلاء الومحت، 
[.٣٢:ان3;هلالحل: محهنإلأ.حلوأألأهيناكحزثننلون 

اذئعولقمح، الال.نيا 3، تعلهر فمن الصثإ• من شيء فيه من ولا خبيثا، يدخلها لا فالجنة 
عينبة،نجاسته كانت، فإن الل.نيا ق يتهلهر ل؛ ومن معوقا، بغير لحلها نجاساته من طاهرأ 

النارق يتهلهر ما بحد دخلها عارصة كسبية نجاسته كانت، ؤإن بحالا٠ يدخلها ل؛ كالكافر، 
علحبوا الصراط جازوا إذا الإيمان أهل إن حنن منها، يخرج ثم النجاسة، تللث، من 

الجنة،عن -بمم قصرُت، عليهم، شتإ بقايا من ويتمون فيهدبون والنار، الجنة بين قنطرة 
الجنة.دخول، ق لهم أذف وموا هدبوا إذا حتن النار، دخول( لهم توجب، ول؛ 
معدالمد يتمححه اءس واكيل! والحكة واسر القضاء ائل عق ءالعليل أشنا كتاب (*و )١ 

وصك\بضحاثك\لأتم ١٣٢٣الأوقتالقه الحالي، الساق أبوزاس الدين بمر 
رفوائدْ.دررْ عق ؤيقما فيه، ما يعلم أن مسلم بكل فحرى كثيرة 
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الممليدخل فلا الطهارة، عك موئومحا عليه الدخول جعل بحكمته بحانه واه 
فلاوالهلهارة، الطيب عك مونوفا جنته إق الدخول جعل وكذلك يتطهر• حتن عليه 

شؤعولهدا القلسا. وطهارة الدن، طهارة طهارتان: فهما طاهر. طيسا إلا يدخلها 
عبدهمخمدا أل وأشهد اه، إلا إله لا أن ررأشهد وصومه! ءقس_ا يقول أن للمتوصئ 
القلم،فطهارة ا. ال٠تطهريناار ةس داجنلغن التدابص ثى اجخمن اللهم ورسوله• 

تعاق،اه عك للدخول صلح العلهران له اجتمع فلما ماياء. الا-ن وطهارة بالتومة، 
ومناجاته.يديه بين والوقوف 

انآممه اولن؛لأاهمين ؤ قال فكما ؤإرادته بحانه مشيثته ءا.م وأما 
ا، ١٣هدنهاه ثقي لآسا"كل ثئنا ١^٩ ؤ وةالت ا، ٤ ١ تالماتدْت يطهزظونهزه 

[.٩٩ليوس: ^لآسنىفيأ'لأزضطاهلمباه لونا؛ وؤ 
شاءفما وجوده، تتلزم مشيئته أن كما وجوده، لعدم مستلزم للشيء مشيئته وعل.م 

وجودء.امتغ يشأ لر وما وجوده، وجبا اممه 
بعدإلا شيئا يفعلون ولا مشيثته، يعد إلا يثاوون لا العباد أن بحانه أخبر ومد 
إلأأنونا ؤ وقال: •٣[ تالإن-ان:إلآأنمما~ئأسه وما ؤ فقال: مشيثته، 

[,٥٦دثآءآشهل١ل٠دثرت 
فيل:يفعله؟ أن له اه مشيثة عدم حال ل للعبد مقدورا الفعل يكون فهل ت فيل فإن 

أعفبمامه،وصحة الفحل، من -يا يتمكن التي الحبي، آلة ملامة مقدورا بكونه أريد إن 

١( ١٢وقاكغرى)رفم ( ٣٧٥، ٣٧٤رنم ٧٨/١الضطى)رنمهه(دالمهتيلاعرىرأخرجه )١( 
لممعك والداج ( ١١٢ )م الووى شرح وانظر: ( ٤٨٩٥رقم  ١٤)ه/• الأومط j والطراز 

مناجطي ،اللهم ب: ولهى لم مأخرجه والحدث ١(. ٥ • - ١ ٤ ٩ ا/ الأحوذى) وتحفة ( ٢٣ ١٦)
منيحل المائية، الجنة أبواب له "إلانتحت وزادب: ( ٢٣٤انملهرينء)رنم من واجعلض التوابين 

٠٠شاءأبيا 
؛•اشفاء.)٢( 
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فنعمله. الهلريق وفح فعاله، طريق وممة الفعل، أمجاب من وتمكينه قواه، ووجوده 
الاعتيار.بيدا هومقدور 

وجدتإذا الش له، الموجبة وهى للفعل، المقارنة القدرة مقدورا بكونه أؤيد ؤإن 
الاعتبار.مدا بمقدور فليس الفعل. عنها يتخلف، لر 

نوعان!القدرة أن دلك وتقرير 
التكليفمناهل وهى الألة، وملامة والشروط الأمحياب قدرة وهي مصححة، ةلأرة 

لهّموجبة غير الفعل. عق متقدمة وهن.ْ 
قث.رءلا ليت وهده عنها، الفعل يتخلف لا له، مستلزمه للفعل مقارنة وقدرة 
لرمن وطاعة إيمانه، اس يشأ ب من فإيمان عاليهأ، وحسنه صحته يتوقف فلا التكليف،، 

الثاق.بالاعتبار مقدور غير الأول، بالاعتبار مقل.ور طاعته، يشأ 
شاءإن موصعه ق بيانه يآق كما يطاق، لا ما تكليف، ق الشبهة تزول التحقيق وببمدا 

تعاق.اه 

قدرة؟له يخلق لر أم الإيمان عك قد.رة يؤمن لا أنه علم لمن حلق هل قيل؛ فإذا 
يخلقوب والنهي، الأمر مناط هي الفعل، عك متقدمة مصححة قا.رة له خلق قيل؛ 

وتللثجيشاء، من يؤتيه فقاله فهال.ْ عنها، يتخلفإ لا له، مستلزمه للفعل، موجبة قدرة له 
عبده.عل حجته حا تقوم الكب عدله 

القدرة؟هذه له يخلق ولر الفحل يمكنه فهل قيل؛ فإن 
التوفيق.( ويا^JXجوابه، عرفت وقد بعينه، السابق الموال هو هن.ا قيل؛ 

ءّيء"صُُ ا ٠ ءك َ '-.م ,7َ -ء 

م؟؛ هادواللدين أتلموأ آليين آلثبيوث متا 'غكز وثور هدى محا آلتوزنة آذزاثا نا إؤ 
تخشواقلا غته.،^]٦ وْثادوا' آس كم، من آنتخفهلوا' بنا وآ'لأ->ناز والئسون 

همنأوليلذ آس اذزل يمآ ل»و"-ءثكد ومن هليلاح دمغا بئايبى يئموأ ولا وأحسون آلغاس 
ألكمونأ)جه.



له؛فذكروا جؤ، اس رسول إق جاورا اليهود أن والمسايدت الصحيحين ق ثبت 
؟١٠الرجم ثان ق الموراة ق ارماثحدول رسول فقال زنيا، وامرأة رجلامتهم أن 

قامروااوحم، فيها إن كذبتم سلام! بن اس عبد فقال ويجلدون، نفضحهم قالوا! 
فقالبعدها، وما قبلها ما فقرأ الرجم، آية عل يده أحدهم فوصع فنشروها، بالتوراة، 

ياصدى فقالوا! الرجم، آية فيها فإذا يدْ، فرغ يدك، ارثع ملام! بن اهله عبد له 
يرجمااهه رسول •بمما قامر الرجم، فتها إن محمد، 

يحصنالدمي وأن الإحصان، ق بئرؤل ليس الإسلام أن الحآكومه! هده فتضمت 
والثافص.أحمد ذهب هدا ؤإق الذميه، 

يكنر المو٠لا! غير ق مالك فقال الحديث، هدا وجه ق احتلموا بدلك يقل لر ومن 
كانهدا أن سك ولا ذمة،، أهل ارأمم البخاري• صحيح ل واللءي ذمة• بأهل اليهود 

تحاكمواوقد كيف حربا، ذاك إذ يكونوا ولر وبيتهم، ه الني بتن وغ الذي العهد بعد 
المز،هذا إق بنا اذهبوا قالوا! ارأنبم الحدين،! طرق بعض وق بحكمه؟ ورمحوا إليه، 
وحكمفأتاهم مدراسهم، بيت، إل دعوه ارأنبم طرقه! يعص وق بعنح؛1^_،#، فانه 

■سلثه بلا وصلح عهد أهل كانوا فهم ، بينهمء 
قصرج القصة وسياق قالوا! التوراة. بحكم رحمهم إنما أحرى! طائفة وقالت، 

فيجبالمحض، بالحق بينهم حكم فإنه البتة، سيئا عليهم يجدي لا مما وهذا ذلك،، 
الضلال؟.إلا الحق بعد لماذا حال، بكل اتثائه 

الخىاس )حكم رحمهما بل الأقوال، أفح من وهن-ا سياسه، رحمهما طائفة! وقالت 
سواه.حكم لا 

انمادج•؟.3اد  ٤٣٩)١( 
(.١٦٨/١٢(واظر;ضاUرى)١٦٩٩(وب)رقا٣٦٣اوخاري)رذم أخرجه )٢( 
ممرابن وتفسر ( ١٣٩٩; ٤ والمهد) ١(  ٦٧ا/ _)٢ فتح وانظر: ( ٤٤٥•داود)رقم أبو أخرجه )٣( 

)أ/هه(وشرحايرقابي)؛/هآا(.
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بحكمإلا بينهم نحكم لا إلينا تحاكموا إذا الدمة أهل أن الحكومة هذه وتضمنت 
الإسلام.

يشهدولر يقرا، لر الراض لأن بعض عك بعضهم الذمة أهل شهادة نوو وتضمنت 
فدعاالقمة، هده ق تن الوق كيف زناهما، يحضروا لر فإمم المسالمون، عاليهما 
قالجيل بثل فرجها ق ذكرْ رأوا أتمم فتهيئا أربعة، فجازوا اهقوبالشهود، رموو 

الممحالة.

لليهود■فقال، بعضهات وق متهم((، أربعه ت الحدث هدا محلوق يعص وق 
.منكم(( بأرئعة ائتوثن ١٠

ررالرجمماس• ابن هال، الجلد، وبين بيثه يجمع لا وأن بالرجم، الاكتفاء وتضمنت 
قت.آلخكتب نثاهل ؤ تعاق؛ قوله وهو غواص((، إلا عاليه يغوص لا اه تاب كق 

[١ ٥ ]المائدة: من^لخفممبه ■نح-موردلم ًىئم مما ًفثما لمح؛ يبي رسولنا خآءْفم 
آذبهوث^مس؟"ا وئوإأ'ءةكم هدى ^١ ألتوزنه انزلثا إنا ؤ هوله: من غيره واستنيطه 

نزلتالأية هذه أن »ذاإغنا حديثه: ق الزهري قال ٤[، ٤ ]الاممة: ه هادوا للذين أتننوأ 
]الاتاJة:ه اتلموأ آئبهورتv ها ؤدورُ'قمح؛ هدى ^٦١ انزلئاآلقورته إنا ؤ فيهم• 

منهمُ■ه الّين كان آ ٤ ٤ 
[،٤٤]الامم٠: ه ألكمزون هم أس (تزل I بنا ومن ؤ تعاق: انوله ...١ 

كفركمن وليس كفر، فهوبه فعله إذا بل المة، عن ينقل بكفر »ليس تماست ابن فال 
وفللمكفر، دون كفر ®هو عطاء؛ وقال ،. ءلاوسر قال وكاJلك الأحر(( واليوم بالص 
ا.نسق(١١ دون وفق فللم، دون 

)ا(ا-"ا"ا.دارج-يا.
٢• ايجري)A/ ق والمهقي ( ٣٢ ١٩رقم  ٣٤٢والحاكم)آ/ ( ٢٥٦شرْ)٦; ق اتجري أخرجه )٢( 

١(.٦ /  ١٧)(. ٢٣٧والمهند)٤; ١(  ٥٣)آ/الأسالكار وام: ١(  ٥٦٣٢رنم 
(•٢٥٦نمير.)٦/ ل وانجري ١( ٩ ١ / تمره)١ ق المنعاق أخرجه )٣( 
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عكرمة،وهوقول له، جاحدا اممع أنزل بما الحكم ترك عك الآية تأول من ومنهم؛ 
يحكم.أولر حكم مواء كفر، جحوده نفس فان مرجوح، وهوتاؤيل 
ذلكق ؤيدحل قال؛ اممه، أنزل ما بجمع الحكم ترك عك ناولها من ومنهم؛ 

الوعيدإذ بعيد، أبشا وهو الكناق، عبدالعريز تأويل وهدا والإسلام، باكوحيد الحكم 
وييعضه.يجميعه الحكم تعطيل يتناول وهو بالمنزل الحكم نفي عك 

3،حطأ ولا به جهل غير من تعمدا النص بمخالفة الحكم عك تأولها من ومنهم: 
عموما.العلماء عن البعوي حكاه اكأؤيل، 

وهووغيرهما، والضحاك قتادة قول وهو الكتاب،، أهل عك تأولها من ومنهم؛ 
إليه.يصار فلا اللفظ.، ظاهر حلأفط وهو بعيد، 

اّالملةر عن ينقل كفرا جعله من ومنهم؛ 
ببوالأكبر، الأصغر الكفرين؛ يتناول اه أنزل ما بغير الحكم أن والصحيح؛ 

عنهوعدل الواقعة هده ق اهلع أنزل بما الحكم وجوب، اعتقد إن فإنه الحاكم، حال 
واجب،،غير أنه اعتقد ؤإن أصغر، كفر فهدا للعقوبة، مستحق بأنه اعترافه مع عمياثا 

فهداوأحطأه؛ جهله ؤإن أكبر كفر فهدا تعاق، اهلٌ حكم أنه تيقنه مع فيه مخير وأنه 
المخطئين.حكم له مخشء 

هوالذي الشكر، صد فإبا الأصغر؛ الكفر نؤع من كلها المعاصي أن والقصد؛ 
واققع^ا، من ولا هدا من لا Jالثإ ؤإما كفر، ؤإما شكر إما عي؛ قالالعمل؛الهلاءة، 

أعلم.
الصديق،مع ؤإباء استكبار وكفر تكن.يّ_،، كفر أنولع؛ ة فخمالأكثر الكفر وأما 

وكفرنفاق.وكفرثالث،، إعراض، وكفر 

٠٥١فإن الكفار، ق قليل المم وهاوا الرسل، كدي، اعتقاد فهو الذكاويسإث كفر فأما 

■)ج( • بألاا صلة له ما "؟—٢، ( ٢٦١ص)الأعلام عن نقلا - اقّ ثاء إن - الأحزاب محورة ق ياق ا



الممسيرعأئن المشر الصنء 
ت\كل\تد^==^===^=====^===^؛

وأزالالحجة، يه أقام ما صدقهم عق والآي١دتا البرامن من وأعطاهم رمله، أيد تعاق 
ْللماامجم وآستمغثهآ متا وجحدوا ؤ وقومه؛ فرعون عن تعاق اهللأ قال المعيرة، ُه 

يثابمت،آشولتكن يكدبوثلئح لا قرمم ؤ لرسوله! وقال [، ١٤لالنمل! ه وعلوا 

باللسان.تكدبّ_إ هو إذ فصحح، أيصا تكذب كفر هدا محمي وإن 
قابالهولا اس، أمر يجحد لر فإنه إبليس، كفر فنحو والاستكبار؛ الإباء كفر وأما 

وأنهالرسول، صدق عرف من كفر هدا ومن والاستكبار، بالإباء تلقاه ؤإنما بالإنكار، 
أعداءكفر عك الغالب، وهو واستكبارا، إباء له ينفد ولر الياْ، عند من بالحق حاء 

لناوقومهما مهبثا لبقمين اثومن ؤ وقومه؛ فرعون عن تعال اممه حكن كما الرسل. 
١[•• زإبراهمم• ه بمربئلثا اذتمِإلأ إن ؤ لرملهم؛ الأمم وقول [. ٤٧ه عئبدون 

١[.١ لهعوهي|؛:ه]اكس: ؤكدنث،دمود وقوله؛ 
[،٨٩بهِءبا يقهزوأ عرفوأ ما خآءهم قلما ؤ تعال؛ قال كما اليهود كفر وهو 

[.١٤٦ابناءهلمهلاJقرة: يعرهون يعردووةُ'كما ؤ وقال؛ 
الحميةأحدته ولكن صدقه، ق يثك ولر صدقه فانه أيصا، طالب، أبي كفر وهو 
بالكفر.عليهم ويشهد ملتهم، عن يرغب، أن آبائه وتعفليم 
يكذبه،ولا يصدقه لا الرسول؛ عن وقلبه يسمعه يعرض فأن الإعراض؛ كفر وأما 

للتبيياليل عبد بني أحد قال كما البتة، به حاء ما إل يصغي ولا يعاديه، ولا يواليه ولا 
وإنعليكه، أرد أن من عيني ق أجل فأنت، صادقا كنت، إن كلمة؛ للثف أقول ررواس ه؛ 

أكللئ،(ا.أن من أحقر فأنت كاذبا كنت، 
يستمرلا وهاوا أمره، ق يثلث، بل يكن.به، ولا بصدقه يجرم لا فانه الشلث،؛ كفر وأما 

فلاحملة، الرسول. صدق آيات، ق الطر عن الإعراض ه نقألرم إذا إلا شكه 
ثل؛،،معه يبقن لا فإنه فيها• ونفلرْ إليها التفاته مع وأما إليها• يلتفتا ولا يسمعها، 



ٍرجا=
الشهسريكدلألة الصدق عل دلالتها فإن بمجموعها، ولاسيما للصدق، مستلزئ لأما 

عكالمهار•
فهداالتكذيب، عق بقلبه وينطوي الإيمان، بالسانه يظهر أن فهو النفاق؛ كفر وأما 

تعاق.اه ثاء إن امه أقبيان وميأق الأكبر، النفاق هو 
خاص.مقيد وكفر عام، مطلق كفر نوعان؛ الجحود وكفر 

الرسول.ؤإرماله الاه أنزله ما حملة يجحد أن فالمعللق؛ 
منمحرم تحريم أو الإسلام، فروض من فرصا يجحد أن المقيد؛ والخاص 

منلقول تقديمأ أو عمدا، به اثيع أحبر حبرا أو ه، نفببما اقله وصفح صفة أو محرماته، 
الأغراض.من لغرض عليه، حالفه 

كحدثبه صاحبه يكفر فلا ت صاحبه فيه يعير تأويلا أو جهلا ذلك جحد وأما 
غفرفقد هدا ومع الرج، ق ويذروه يحرقوه، أن أهله وأمر عليه، اليف قدرة جحد الذي 

عكاكه قدرة يجحد ولر عالمه، بلغ فعله الذي ذللئ، كان إذ لجهله ورحمه، له اس 
عنادآأوتكازسا.إعادته 

هذهق الصّواب معرفة الهلائفتينت بين الخهلاب وقمل الفريقين بين لحكم اق 
ذللئ،.بعد والإثباتر النفي يمح ثم والكفر، الإيمان حقيقة معرفة عق مبني المسألة 
الأحر؟حلفه أجوهما زال إذا متقابلان والإيمان فالكفر 

فالصلاةإيمانا، تمن منها ثعبة وكل متعددة، ثعب، له أصلا الإيمان كان ولما 
والتوكلكالحياء الباطنةت والأعمال والصيام، والحج الزكاة وكذلك، الإيمان، من 

الملريق،عن الأذى إماطة إل الشمس، هذه تنتهي حنن إليه، والإنابة اقه من والخشية 
الإيمان.شعب من شعبة فانه 

الشهادة.كشعبة بزوالها الإيمان يزول ما منها الشمي، وطه 

)ا(أ'ااكلأة.
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متفاوتةشعب وبينهما الطريق، عن الأذى إماطة كترك بزوالها يزول لا ما ومنها 
بشعبةيلحق ما ومنها أقرب، إليها محنكون الشهادة بشمة يلحق ما منها عقلينا، تفاوتا 
أقرب.إليها ؤيكون الأذى إماطة 

•ومعبؤ أصل ذو الكفر وكدللش 
كفر.الكفر فثعب، إيمان، الإيمان ثب أن فكما 

الكفر.شم، من شعبة الحياء وقلة الإيمان، من شعبة والحياء 
الكفر.ثعب، من شعبة والكذب الإيمان، شعب، من شعثة والصدق 

الكفر.شعب، من وتركها الإيمان، شعب، من والصيام والحج والزكاة والصلاة 
الكفر.شب من اهللأ أنزل ما بغير والحكم الإيمان، شعب، من ائلأ أنزل بما والحكم 

الإيمان.شمب، من كلها الهلاعاتا أن كما الكفر، شعبه من كلها والمعاصي 
وفعلية.قولية قسمان؛ الإيمان وشعب، 

وفعلية.قولية نوعان؛ الكفر شمب، وكذلل؛، 

الإيمان.زوال زوالها يوجب شعبة المولية الإيمان شعب، ومن 
الإيمان.زوال زوالها يوجب ما الفعلية شعبه من فكذللث، 
احتيارا،الكفر بكلمة بالإتيان يكفر فكما والفعالية. المولية الكفر شعب، وكل.لائ، 

للصنمكالسجود شعبه من شعثة بفعل يكفر فكل.للئ، الكفر، شعبإ من شعثة ومي 
أصل.فهذا والاستهانة؛الممحف،، 

وعمل.نول من مركبة الإيمان حقيقة وهوأن آخر؛ أصل ومهنا 
بكلمةالتكلم وهو اللسان وقول الاعتقاد، وهو القلبه قول قسمان؛ والقول 

فإذاالجوارح، وعمل ؤإحلاصه. نيته وهو القلب، عمل قسمان؛ والعمل الإسلام، 
الأجزاء،بقية تنفع لر القلب، تصديق زال ؤإذا بكماله، الإيمان زال الأربعة هذه زالت، 

اعتقادمع القلب، عمل زال ؤإذا نافعة، وكونها اعتقادها ق شرحل إ ٣Jالقاتصديق فإن 
السنة.أهل و المرجئة بين المعركة موصع فهذ.ا الصدق، 



عملانتفاء ْع التصديق يتمع لا وأنه الإيمان، زوال عق مجمعون السنة فاهل 
والمشركينواليهود وقومه وفرعون إبليس ينسي لآ كما وانقياده، وهومحيته القلب، 

ليسويقولون! وجهزا، محنا به ؤيقرون بل الرسول، صدق يعتقدون كانوا الدين 
فغيرالقلب، عمل بزوال يزول الإيمان كان ؤإذا يه. نومن ولا نتبعه لا ولكن بكاذب، 

الجوارح.أعمال أعفلم بزوال يزول أن تكر ت م
لعدمملزوم هو الذي وانقياده، القلب محبة لعدم ملزوما كان إذا ولاسيما 

تقريره.تقدم كما الجازم، التصل.يق 
وانقادالقلب، ]طخ لو إذ الجوارح، طاعة عدم القالب، حناعق عدم من يلزمه فانه 
المستلزمالممديق عدم وانقياده ٠لاءته عدم من ؤيالزم وانقادمتج، الجوارح أءلاءّتا 

ؤإنمابيانه، تقدم كما التصديق، مجرد ليس الإيمان فإن الإيمان، حقيقة وهو 
والانقياد.لالهلاءة المستلزم التصديق هو 

لأتباعهالمتلزمة محرفته هو بل وتبينه، الحق معرفة مجرح هو ليس الهدى وهكذا 
للاهتداء،المستلزم التام الهدى هو فليس هدى، الأول ّمي ؤإن بموجبه، والعمل 

للأيمان،المستلزم الصديق هو فليس تصديما سمي ؤإن التصديق اعتقاد أن كما 
ومراعاته.الأصل هذا بمراجعة فعليلث، 
وعناد.جحود وكفر عمل كفر نوعان! الكفر وهوأن آخر، أصل هنا وها 

منوعنادا جحودا اقللأ عند من يه جاء الرسول أن علم بما يكفر أن الجحود فكفر 
وجه.كل من الإيمان يفاد الكفر وهاوا وأحكامه، وأفعاله وصفاته الرب أسماء 

للصنمجوي فاليضاده. لا ما ؤإق الإيمان يفاد ما إل م فينقالعمل كفر وأما 
الإيمان.يضاد ومحبه النبي وقتل والاستهانة؛المصحف، 

يمكنولا قهلعا، العمل الكفر من فهو الصلاة، وترك اس أنزل ما بغير الحكم وأما 
اهأنزل ما بغير فالحاكم عليه، ورسوله اس أءللقه أن يحد الكفر امحم عنه ينفي أن 

اعتقاد،كفر لا عمل كفر هو ولكن ه، اهه رمحول بنص كافر، الصلاة وتارك كافر، 
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اهللأرسول ويمن لكفنا، الله أنزل ما بغير الحاكم سبحاه ائيع يمي أن الممتنع ومن 
الكفر.اسم ءاJهما يطلق ولا لكفنا، الصلاة ارك ت. 

يامنلا وعمن الخمر وشارب، والسارق الزاق عن الإيمان اس. رمول نمن وقد 
بوائقه.جاره 

الجحودكفر عنه وانتفن العمل جهة من لكفر فهو الإيمان اسم عنه نمي ؤإذا 
٢.ر يعص(( رقابه بعضكم يضري، كفارا يعيي ترجعوا رالا ت قوله وكيلك، والاعتقاد، 

بإكفر فقد دبرها ق امرأة أو فصدقه لكهنا أتن ؛رمن قوله! وكيلك، عمل. كفر فهذا 
أحا.هما((>را باء فقد لكفر. يا ت لأخيه الرجل قال ءاذا وقوله! ،. محمد(( علن أنزل 

قولهق هما'م،ر؛، ابن عن طاوس عن حجثر بن هشام عن عيينة ؛>، سفيان قال 
هوليس ٤[ ٤ ]المائدة! ه ^لكنفنون هم دأول1إلئ، آس انزل يمآ لز"ءثكهم ومن ؤ تعاقت 

إليه.ينلأهبون ^، ٠٧١بالكفر 

عنعباسما اثن ّئل قال؛ أبيه عن طاوم، ابن عن معمر أحرنا همدارزاق؛ وقال 
ولصكفر، بيم هو قال! ه آلكنفرون هم دأول1لأّث، ^لدم ائرن بنأ لز*خكمّ ومن ؤ ت قوله 
ورسله.كتبه وملائكته باس كفر كمن 

ينملبكفر ليس طاومى: وقال الملة. عن ينقل لا كفر عنه: أحرى رواية ق وقال 
دونوفللم كفر، دون كفر عطاء: عن جريج ابن عن سفيان عن وكيع وقال المة. عن 

)مآا/ةها(.الباري فح وانظرت ( ٦ ٥ )رقم وملم ( ١ ٢ ١ )رقم البخاري أحرجه ( ١ ) 
(وإّحاق١٣٩•٢ رنم  ١٩٨الكرى)U/ل ١(والمهقي • ٧ المتقن)رنم ى الجارود ابن )٢(أخرجه 

رقم\ v/i)الرف ق وقال ( ٣٨٢)رقم والطالي ( ٤٨٢رقم راهويه ابن 
ثوي•جيد يإمناد البزار رواه ( ٤٦٠٩

النوويوشرح ٤( ٦ ٦ / ١ ٠ ر الباري فح وانفلر؛ ( ٦٠لم)رئم وم٦( ١ ٠ ٤ )رقم الخاري أخرجه )٣( 
)أ/و؛(.

أمجنبيبعص اقتومتون ؤ تعاق!  ٥٧٥١بقول صالته  dJLjJالبقرة محررة ق مذكور الموصؤع هذ«ا )٤( 
)ج(.[ ٨٥]القرة؛ ^روت^ينىهالآة 



١"?،ؤةقاألةا.مح 
ت==^======^^^=======تصت

فسق.دون وفسق ظلم، 
بغيرالحاكم سس 'سحانه اس فإل فهمه. لمن القرآن ق بين عتناء قاله الذي وهذا 

سواء.حد عل الكافران وليس كافنا. رموله عل أنزله ما جاحد وصمن كاما، أزله ما 
[،٢٥٤ل\وقو1.' ه آلظنبتون هم ؤآتكنفزون ؤ تعالت قوله ق كما ظالما الكافر ومس 

ومنؤ فهال،! ظالما، والخالع والرجعة والهللاق، النكاح ل حدوده ندي ومص 
اثإلا إقه لا ؤ يونس! نبيه وقال ١[. ]الطلاق; ه وشسهُ ظلم آممب حدود يتعد 

ظتغا3_[ ؤ آدم* صمته وقال [• ٨٧لالأس1ء؛ ه آلظتلمهت من ًنمتا ق سحنلئ، 
هل قاغفز ثفيى ظالتست، ق زمن، ؤ موس! كليمه وقال [. ٢٣]الأءراف: ه انفسثا 

آ"ا[.لال؛ممى:

ثملوما ؤ قوله! ق كما فاسما، الكافر ؤيس الظلم، ذلائ، مثل الظلم هذا وليس 
وقوله!. [  ٢٧، ٢ ٦ ]lJ^،،: ه ء مشقه تعد من آش عهد يغمضون آلذ.بن ث(ا و آششن إثُ يهِء 

كثيروهذا [ ٩٩ه]البقرة; آلهثسمونا;ؤج:ا إب يكهميهL وما إنئجئابمستا مل ؤ
لقرآن.اق 

جاءكزهاسىبمسإإن ءامتوأ آلذنن يقايا ؤ تعاق. قوله ؤ، كما فاصما المؤمن وممن 
لزك . ٦[ شدمئنه]الحجرات; قعلتمِ ما عق قتصبحوأ لوما تجيجوا الن، يثبيغوأ 
نزنونذه' ؤ تعاد! وقال كالماّق. الغامق وليس العاص، أيي بن الحكم 

ثمثملوا ولا حلية هاحلدوهزمننمن لمزياتوأ قم 
مءسد(نيأمربمممجؤ ابليس• عن وقال • ٢٤]النور; أنداحواوليلذهإآشسمون:ن|أ:ه 

.[ ١  ٩٧]البقرة; ه هنري ولا ريث، ملأ آلخج فيهيك مرص فمن ۶ وقال! • "٥[ ]الكهف; 
كالمسوق.الفسوق ولمس 

جهلأن!الجهل وكذا قان، فوالفسق ظالمان، والظلم كفران، والكفر 

آمحهث■من، وأعرص، بآمحءب وم آلعنؤ حذ ؤ تعاد،ت قوله j( كما كم، جهل 



الئميرعان المنير افبموع 

[.١٩٩أق(;اهلالأماف: 

ئيجتهنلؤآلئزء يعملون يؤ عل آلتونه إيما ؤ ت تعاق كقوله كفر غير وجهل 
[.١٧قزيئوتورئسزمه]انء: 

الأكبر.المرك وهو اس ص يشل ثرك ثركان: الترك كيلك 
وقالكالرياء؟ العمل: شرك وهو الأصغر: الشرك وهو المالة عن ينقل لا وشرك 

ب<آلغاز ؤم1ؤده آلجنه عني T_ حرم قعد ياممي يقرك من ازذةُ ؤ الأكر• الترك ق تعال 
عت٠ئعة^ئيراوتجىهكائما بآئي يقرك ومن ؤ وقال: [• ٧٢لالمائدة: 
٣[.١ ]الحجت ه سحيق  ۶١٤٠ؤر يهآلرغ 
بمائةولايقرك صنلحا عبملأ قننل زؤبِء يرجوألمآء ممزكان ؤ الرياء: شرك وي 

[.١١٠رؤيتاحاواب<لاتكهف: 

أبورواه . أقرك® فمد اس بغير حالف ررمن قق؛ قوله الأصغر الشرك هذا ومن 
حكمله يوجب ولا الملة، عن يخرجه لا اليع بغير حلفه أن ومعلوم وغيره، داود 

،.ال؛ملااأدس—، من أحفن الأمة هذه ل ارالشرك ه: قوله هذا ومن الكفار. 
ينقلكفر هو ما إل والجهل والثللم والفسوق والكفر الشرك انقسم كيف، فانظر 

ءناuةوالuلأيقلمحها.
اهأكره الان.ي هو الاعتماد ففاق عمل، ونفاق اعتقاد نفاق نفاقان: الشاق وكدا 

كقولهالعمل ونفاق المار، من الأسفل انمرك لهم وأوجب القرآن، ق النافقين عل 
ؤإذاأحلفج، وعد ؤإذا كذب،، حديثج إذا ثلايثج: المنافق ءآية الصحيح: الحل.ث ق ه 

الكرىذ والمهقي ( ٤١٠٥٨رقم  ١٢٠حبان وابن ( ١٠٢٥١)رقم داود أبو أحرجه )١( 
٥(.١ ٦ ا/ الباري)٠ كح وانثلر: وحثه، ١(  ٥٦٠٥والترمدي)رقم ١(  ١٩٦ ٥ رقم ٢ ٩ ا/ )' 

وهادق( ٧١٦(والخارىjالأدباسرد)رةم٥٨قىخم)١/•٦رنم)آ(أخرحه 
قوالطراز أحمد رواْ ا/ّاآآ-أآأ(; )• السع ق الهبمي ونال (. ٨٤٩رنم  ٤١٠٤)٢; الزس 
حبان.ابن ووثقه عل أبي غير الصحح رجال أحمد والاوصعلوورجال الكبير 



f?—١

/أ خان(( ائتمن 
حصالةفيه كانت، ومن خالصا، متافما كان فيه كن من أرع ٠٠أيصات الصحح وق 

وإذاغدر، عاس ؤإذا كذب، حديث، إذا يدمهات حتن النفاق من خصلة فيه كانت، منهن 

/خان(ار ائتمن وإذا فجر، خاصم 
ينسلخفقد وكمل استحكم إذا ولكن الإيمان، أصل مع يجتمع فد عمل نفاق فهدا 
يتهنالإيمان فان لم، مأنه وزعم وصام صك ؤإن بالكلية، الإسلام عن صاحبه 
فهدامنها، شيء عن ينهاْ ما له يكن ولر العبد ل كملتا فإذا الخلال،، هذه عن المؤمن 

خالنا.مافما لايكوزإلأ 
سالتحت فال( الثالنجي، سعيد بن إسماعيل فإن هذا، عك يدل، أحمد الإمام وكلام 

والزكاةالصلاة يترك ل؛ أنه إلا بجهده، يطلبها الكائر عك المصن عن حنل بن أحمد 
يزقلا  ٠٠قوله؛ مثل مصر، هو ت قال، حاله؟ هن.ه كانت، من مصنا يكون وهل والصوم، 

رالأقوله: ونحو الإسلام، ق ويقع الإيمان من يخرج مؤمن((. وهو يزق حين الزاق 
ونحوا. وهومزمن((ر بمرق حين بمرق ولا >من، وهو يشرحا حين الخمر يشرب 

4*آلكنبرون هم قاولته آلله احول' يما فء ؤ ذهل ؤ تعاق؛ قوله ق عباس ابن قول، 
بعضهالإيمان مثل الملة عن يقل لا كفر قال،: الكفر؟ هاوا ما له: فقلتخ إسماعيل: قال، 

فيه.يختلف، لا أمر ذللثؤ من يجيء حتن الكفر فكذللئ، بعض، دون 
وتوحيد،وثرك ؤإيمان، كفر قيه يجتمع قد الرجل أن وهو آخر، أصل وهاهنا 

غيرهمفيه وخالفهم المنة، أهل أصول، أعظم من هل.ا ؤإيمان، ونفاق وفجور، وتقوى 

-٤٦/٢الووى)وشرح )ا/ا،م( ص فتح وانفلر: ( ٥٩)رنم وسلم ( ٣٣)رنم المخاري )ا(أمجه 

- ٤٦ ١٦١لنووي ا وشرح ٩( • اناري)ا/ فتح وانظر؛ ( ٥٨لم)رنم وم( ٣٤)رقم البخاري أحرجه )٢( 

(.٣٤/ ١ )• ١( ١ ١ )V/ ^ ٧١قح واننلر: ( ٥٧وملم)رنم ٢(  ٤٧٥)رنم اJخارى أخرجه )٣( 



الممس؛رعنن \}3ئو1 ا==تم 
مك؛إ==^د=^======^==ض

النارمن الكبائر أهل خروج ومسألة والقدرية. والمعتزلة كالخوارج البيع! أهل من 
ؤإحماعوالفهلرة والستة القرآن عليه دل ومحل الأصل، هذا عل مبنية فيها وتخليدهم 
الصحابة.

فاثبت١ [ ١ • ٦ ]يومف! ه وج مشركون وهم إلا باش اًفرهم يوص وما ؤ تعاق• قال 
الشرك.مع سبحانه به إيمانا لهم 

يدحلولما اتلمنا ووتشدولإ1 تومغوأ لم ثل ءاثا داJتآلأماب ٠ ؤ ذعافي! وقال 
عفورآس إن اغنظأ من لانلم وزسووهُ ئيعوأآش وإِن قوإلمأ ق آلإيمنن 

الإيماننفي ْع ورسوله ممه و٠لاءة إسلاما لهم فأثبت [. ١٤]\ذحجو\ت.' ه وأج( رحم 
ورسّوله-ءباش ءامغوأ آلذين ؤ ي٠طإقه. اسمه يستحق الذي المهللق الإيمان وهو عنهم، 

ليسواوهؤلاء ١[، ٥ تالخجات: نبيلآش^ وأذمسهزفي بامو'وؤ-لم وخنهدوأ نزثابوأ لم ئم 
وليسواورسوله، اه طاعة من معهم بما لمون مهم بل القولين، أصح ق منافقين 
الكفار.من أحرجهم الإيمان من جزء معهم كان ؤإن مومنض 
والسرقةالزنا يريد: - فوقهن أو مثلهن أو الأربعة هذه أتن من أحمد؛ الإمام قال 
يرياو- ذلاكا دون أتن ومن مؤمنا، أسمية ولا مسلم، فهو - والأنتهايب، الخمر وشرب 

فيهكانت، لأقمن قوله.؛ هذا عك دل فقل. الإيمان. ناقص مؤمنا سميته — الكبائر دون 
ؤإسلأم.نفاق الرجل ق يجتهع أنه عك فدل . من خصلة فه كانت، منهن حصلة 

والإسلام.الشرك فيه اجتمع عمله من شيء ق الرجل راءى فإذا شرك، الرياء وكذلك 
ملتزموهو كفرا، ه اس رسول سماه ما فعل أو اس أنزل ما بغير حكم ؤإذا 

منثع_، كلها المعاصي أن بينا وقد ؤإسلأم، كفر به قام فقد وشرائعه، للإسلام 
أوشحثة به تقوم فالعبد الإيمان، شعب من شحب كلها الهناعات أن كما الكفر، شعّبا 

قل،أنه كما يسمن، لا وقل، مؤمنا الشعبة بتلكؤ يمن وقل- الإيمان، شعبط من أكثر 
أمرأمران؛ فهاهنا الاسم، هذ.ا عليه يهللق لا وقد كافرا، الكفر شمّبط من بشعثة يمن 
واللففليلا؟، أم كفر الخصلة هن>ْ هل فالمعنوى! حكمي، معنوي وأمر لفغلي، اممي 



لغويوالتاق محص، قرعي الأول فالأمر لا؟ أم كافرا به قامت من يمن هل 
وفرعي-

أنيالعبد الإيمان شعب من شعبة قيام من يلزم لا أنه وهو آحر، أصل وهاهنا 
يمنأن به اممر شعب من شعثة قيام من ولا إيماثات يه قام ما كان ؤإن مؤمنا، يمن 
أنبه العالم أجزاء من جزء قيام من يلزم لا أنه كما ^١، به قام ما كان ؤإن كافنا، 
ولاطبيبا، ولا فقيها يمن أن والهلب الفقه ائل ميعص معرفة من ولا عالما يهن 

وقدكفتا. الكفر وشعبة نفاقا، النفاق وشعبة إيماثا، الإيمان شعثة من تأن ذللث، يمغ 
،كفرا؛ فقد اس يغير حلف، ررومن • كفرا؛ فقد تركها رافمن كقولهت الفعل عليه يعللق 

اللفظ.^١ صحيحه ق الحاكم رواه 
يقالوكن،ا الإطلاق، عك كافر اسم يستحق فلا الكفر حلال من حلة منه صدر فمن 

فامحقاسم يلزمه ولا المحرم، ، ^JJiفق ؤإنه وقا، ففحل إنه محرما! ارتكمب، لمن 
ؤإنمومنأ يمن لا والمتتهس، والشارب ارق وانالزان وهكذا عليه. ذلك بغلبة إلا 

إذوشعبه، الكفر حصال من به أتن ما كان ؤإن كافنا يمن لا أنه كما إيمان، معه كان 
والمقصودالإيمان، شعب من كلها العلاءات أن كما الكفر، محعب من كلها المعاصى 

الكبائر.مرتكب عن محلثه من أوق الصلاة تارك من الإيمان ماو_، أن 

٤١ ٥ / )١ الكبرى ق وم ١( ٤ ٥ ٤ ^ ٣ • ٥ )؛/ حبان ١( ١ رنم  ٤٨/ )آ أحرجه )١( 
صحححسن حل.يث هذا وقال! ( ٢٦٢١)رنم والترمذي ( ١ • ٧٩)رنم ماجه وابن ( ٣٢٩رقم 

الوجوه.من بوجه علة له تعرف ولا الإستاد صحبح حديث هذ.ا ال>اكمت وقال غريب، 
/هآرقمهإ()ا/باارقمهآا(وّفيالكبرى)'ا/؟آرقم؛اآها()آ(أخرجه 

أوءكفر ت الحاكم عدا ما وزادوا ( ١٢٥)أ/ وأحمت. ( ٥  ٩٦٧)رقم عوانة وأبو ( ١  ٥٣٥ررفم والترماني 
■الترمن.ى وحنه علة. له وليس الشيخين..، ثّرطّ عق صحح حديث هذا الحاكم! وقال أشرك>ا 

وانذلر:فحالاري)اا/ا'آه(.



التنسرش اثثشز الصزء ا؟=م 
=السا=س===^==^^^=^^===ذ

عتهسآلخفتبؤلإتيثا يديه ؛^L2؛V لمامصدقا يالحق اذزلثآإتكآةكممب ؤؤ 
مئكمخ؛رلتا لآم سآلحوا جاءك عما اهوآءهم ثئغ زلا آلله نزلت ١ يمآ نيتهم قاحطم 

هآنتيموأمآ،اوثآ5م ق لقألونم ؤل؛كن حده ؤ مه ١ ذةاولأٍضأ ولوئآءآس و*نهاحآ شرعة 
■محلمونأ)ثث؛!اه.يماكشئزفيه محيثسكم جميعا مزحعمحكم إلآئه آلحيرت 

امةلجعلخكم آس فآء ولو ومنهاجا شرعة مكم جعلتا يأم ؤ تعاق• نوله ••• 
أنوأحبر [، ٤٨لالماتدْ: ه \ذققوء< يانئيقوأ ءادنأ5لم مآ ق ل؛تلوكلم ولتكن دة حؤ 

إحبارهعند يعينه ذللث، ذكر كما ومناهجهم شرائعهم بتعدد احياره عند إليه مرجعهم 
ماأين قاننيموأآلمرت هونوبينا وجهه ذم' ؤ فقاوت وقبلتهم، بتعددوجهتهم 

[.١٤٨لاوقرْ: ه جميعا أس لأيإ يات ثآهوثوأ 
العلراثقق الاحتلأف، عند أنه وهو يفهمه، من يفهمه بدح مر هذا وتحتإ 
إليه،وأوصل اهد عل أدل كان ما الحق، إل أقرببا يكون والهبل، والشرائع والمذاهب 

وأمكنتهم،وأزمنتهم أحوالهم اختلفت ؤإن وحدْ، القيامة يوم إليه الجمح مرُثع لأن 
ورجوعهمالجمتع مرد يكون أن يبني فهكذا واحد، bله واحد، رب إق فمرجعهم 

الحقهوإلههم إذ دينه، بغير يدينون ولا غيره يعبدون فلا الدنيا، ل وحده إليه كلهم 
اuطاإةاكلرق و وذئ؛ا كفورا إلا ذلك أبي قد الماص أكئر كان فإذا والاحرة، لدنيا اق 

إليها،وبادروا للخيرات المؤمنين أيها أنتم فامتموا دينه، غير دانوا ؤإن غيره، وعبادة 
والكفر.الباؤلل ق يسارعون الذين ْع تذهبوا ولا 

مح(بمائ>محمحإمونه،وق المورثين ق البديع المر هذا فتأمل 
اليوموهو الفصل، يوم عل دليل الاختلاف هذا أن وهو أيضا آخر سر [ ٤٨لالماتدةت 

فنمىفيه، اختلفوا ما حقيقة لهم ؤييين الخلائق، بين فيه تعال اس يفصل الذي 
والبعث.الفصل يوم عك دليل الاختلاف 

٠؟—٤ - بداغ ١ ٦ ١ آ ١ ل 
)ج(.المائدة. ومحورة البقرة سررة يعتي )٢( 



أس7ًًًءه}إس 

ال\أونأيوب حهد بآللي وامموأ ؤ الحل! سورة ل تعاق قوله ذلك أوصح وقل 
َثجاأ;ثثا يعلموث لا ؤلإكنأظِآئاي حما عته وعدا نق ينون من 

تأماتيم يعدما الأموات ^ XJق بالغتض حكمتين تعال نذكر 
الخلائقفيه نشترك عياق يان وهذا فيه، احنلفوا الذي للناس يبين أن إحداهمات 

بعضهم.به اختص ايماق بيان الدنيا ق حمل والذي كلهم، 
أهلية نوأن باطل، عل كان ؤإن كاذبا كان بأنه الميهلل علم اكانية! الحكمة 

حزي.أعثلم ذك فيخزيه وبتانه، وكذبه انترائه من الماطل إل الحق 
غاينهالذي المؤول والحكم الأتباع، الواجب المنزل الحكم بين اوالفرق 

بينبه وحكم رسوله عك اهللأ أنزله الن.ي هو المنزل الحكم أن الأتثاع حانز يكون أن 
سواه.له حكم لا الذي حكمه وهو عباده 

ولااتباعها يجب لا التي المختلفة المجتهدين أقوال فهو المؤول الحكم وأما 
قالوايل ورسوله، اهلاز^ حكم هذا يقولوا لر أصحابيا فإن حالفها، من يفق ولا يكفر 

الأمة.به يلزموا ولر يقبله، لر ثاء ومن قبله ساء فمن برأينا، اجتتهدنا 
اههحكم هوعين ولوكان قبلناه، منه بخير حاءق فمن رأي هذا أبوحنيفة! قال بل 

فيه.وغيرهمامخالفته ومحمد يومف، لأبن لماّّإغ 
ذك،من فمنعه الموطأ ق ما عل الناص يحمل أن الرشيد استشاره ماك وكذك 

عندما غير علم قوم كل عند وصار البلاد، ق ه اس رسول أصحاب تفرق قد وقال 
الأس•
الحديث،حاء إذا فوله بترك ؤيوصيهم تقليده عن أصحابه ينهن الشافعي وهال.ا 
بخلافه.

الروح.)ا(هآ"ا 
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فلأناتقلد ولا تقلدى لا ت ويقول ودونيا، فتاوا0 كتب من عك ينكر أحمد الإمام وهدا 
عللحرموا اتباعها يجب أقوالهم أن ه علموا ولو أحدوا حيث من وحد فلائا، ولا 

كانولما شيء، ق خلافهم يفتوا أن لأصحا-يم سيأ ولما مخالفتهم أصحا-يم 
منوأكثر والثلاثة القولان المسالة ق عته فيروي بخلافه يفتي ثم القول يقول أحدهم 

يحللا المنزل والحكم اتثاعه يسوغ أن أحواله أحسن والاحتتهاد فالرأي ذلك، 
عته.يخرج ولا يخالفه أن لم لم

يه،العمل ولا تنفيذه يحل فلا ايئف أنزل ما بغير الحكم وهو المبدل الحكم وأما 
والفللم.والفسوق الكفر بين وصاحبه اتثاعه يسوغ ولا 

بعضعن يفتنوك ان ؤآحدوهم اهواءهم ثئغ ولا آس ازن يما بيئتم آحكم ان وؤ 
منؤإزكثترا ببجزذنيم يصيبجم أن آس يرين اثا هاءام ئولوأ مإن إليك أس اوJ نآ 

ه.لمنسمون.:ج:; ألثا'>ي 
ذكروهو ؛،، ٧٥١أنزل مما فهو ه اهااْ رسول به حكم ما كل أن الاستدلال؛ وجه 

الكذب،حكمه؛ عل حاز فلو بحفظه، سبحانه تكفل وقد رسوله، عك أنزله اس من 
صمانحكم لسقءل ناقله؛ وسهو غلطه، عك دليل يقم ور الرواة، من والسهو والغلهل، 

..الباطل. أعظم من وهذا لحفظه، وكفالته اهنآ 

ومننعص أؤليآء بعصيم أؤليآء وآلئصنرئ آييود ثقخدوأ لا ءامغوأ آلذين ينايا ٠ ؤ 
•'ت|ئا4•يهدىآلذؤمآللهن لا إنآس مهم دإسُ نغ( بموثم 

عنحرب، بن سماك عن إسرائيل، ثنا وكع؛ ثنا أبي، حدثنا أحمدت بن اس عبد قال 
ماقال؛ نمرانئا كانتا ل إن ه! لعمر قلت، قال؛ ه موسن أبي عن الأشعري، عياض 

.؟-٢ - الصواعق مختصر ٤ ' • )١( 
)تا(*لآأحكامحِ؛.
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آو؛إودثتخذوأ لا ءانوأ آلذين يثايا ٠ ؤ ت يقول تعاق اهص ممعت أما اهنأا قاتلك لك؟ 
ألا٥[. ١ لاو1ئوة: ه يؤب يرى بم5لم يتولم ومن بنص أزلئآة بنئيم أولياء وآلنصنزئ 

أهاتيمإذ أكرمهم لا قال! دينه، وله كنايته المومننل أمير يا قلت،ت قالت حننا، اتخدت؛ 
.٢١ ١٠٥١أقصاهم إذ أدنيهم ولا اه، أذلهم إذ أعزهم ولا اهف، 

وليسكر قد المال إن ممالت الكفار، استعمال ق يستثيره عماله يعص إليه وكتب، 
الموهمتولا دينكم ق تدحلوهم لا إليه فكب • ترى يما إلينا فاكتّت، هم، إلا يحصيه 

الرحال.هي قاتما الكتاية وتعالوا أموالكم عق تامنوهم ولا منه اهأاة منعهم ما 
ولايعاشره فلا المشركين من كاتب، قبله كان من فإنه يعد أما عماله! إق وكب 

ولا؛استعمالهم يامر لر قؤ ،، ١٥١رمول فإن برأيه• يعتقد ولا يجالسه ولا يؤازره 
يعده.من حليفته 

كانتاعمل ق فإن المؤمنين أمير بعديا أما سفيان! أبي بن معاوية كاب، عليه وورد 
اممهعافانا إليه! فكتب، أمرك. دون أقلده أن فكرهت، يه، إلا الخراج أمر يتم لا نصرانثا 
.والسلأمأ مايت، قد الصران فإن أما؛ح،• النصراق، أمر ق كايلثؤ قرأيت، ؤإياك، 

أموريحض عك ؛لئ، تعين نحتئ أملم له! فقال نصراق عيد ه لعمر وكان 
وقال!فأعتقه فأبن منهم، ليس بمن أمرهم عك متعين تأن لنا ييغي لا فإنه اللين، 

،!ثئنإر حيث، اذم، 
أنياليع فاعوذ تيم، عننفرة للناس فإن يعد! أما فهغ! هريرة أيي إل وكب 

ممه،أحدهما أمران! حضرك ؤإذا الهار، من ساعة ولو الحدود أقم ؤإياك، تدركي 

(وحسنه٩٣٨٤رثم  irMاكس، •٢(ول  ١٩٦رقم الكبرى ن، المهقي )١(أخرجه 
(.٣٥• الهدير)أ/ نص ق الماوي عنه ذللف ممل حجركما ابن الحائل 

( ٩٣٨٤رقم  ٤٣)V/ اكب وى ( ٢ ٠ ١  ٩٦رقم ١  ٢٧/ ا )• الكبرى ق ترس، بلفثل البيهقي أحرجه )٢( 
(٤٠ • ٤-؛  ٠٣والأتأر)ا/ الأحايين، تخريج واننلر: 

الهلقات،ق سعد وابن ( ٣٤)و/ الحلية ق نعيم وأبو ( ٣٧)رمم الممسبمي جعفر أبو أحرجه )٣( 
(.٨٧الأموال،)رنم ق سلام بن القاسم (وأبوعبيد ١  ٥٨/ )آ 
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مرصنعد نتن، والأحرة تفد الدنيا فإن اممه، من نصيبك فم للدنيا، 
أفعالهم،وأنكر الثر، أهل وأبعد وياشرهم، بابلث، وافح جنائزهم، واشهد لمين، الم
لبمنالممصالح عل وماعد بمرل، لمن المأمور من امر ق نتعن ولا 

لأممالهم.حاملا جعلك تعاق اهف غيرأن متهم رجل أنت، فإنما بنمك، 
عدالعزيز،بن كعمر الأمةت ق حن ثناء لهم الدين الخلفاء ذلك، عل ودرج 

مابعمى نذكر ونحن والمقتدر، والمتوكل والمامون والمهدي والرشيد والمنصور 

جرى•

بحد؛أما الآفاقت ق عماله حمح إق كس—، فإنه تعاق اس رحمه عبدالعزيز بن عمر فأما 
إثماءامزأ تنايها ؤ اممع كتاب من عليكم يقرأ عبدالعزيز بن عمر فإن 

الاحسمينؤ وجعلهم الشيطان® ررحزب اصف جعلهم [ ٢٨]اكوبة: ه محي ألمقركوتق 
هء؛ثئئا "محسنون ابم "محتمثون وهب آلدئتا آلخيوة ق سعتيم صل، آلغ؛نن اقث(أ احملا 

وبسطهالحق، بمنعه إلا قبلكم من هالك من يهللث، لر أنه واعلموا ١[، ' ٤ ١،  ٠٣
أهلأتاهم بلدا قدموا إذا أتيم مضن فيما لمين الممن قوم عن بلعني وقد الظلم، يد 

ولاوالتدبير والجباية بالكتابة لعلمهم وكتابتهم أعمالهم ق تيم فامتعانوا السرك 
الألأقضاها وقد مدة ذلك ق لهم كان وقد ورسوله اليف يغصب فيما تدبير ولا حيرة 
الإسلامدين غير عل متصرفا رجلا عمله ق أبقن العمال من أحدا أن أعلمن فلا تحال 

نيااه، حصهم التي منزلتهم وأننلوهم ديتهم، كمحو أعمالهم محو فإن به نكلتا إلا 
عكإلا السروج عك الركوب من والنصارى اليهود بمنع وآمر والصغار الذل من 

عملهمن فعله منكم؛م-ا كل وليكتب، الأكف، 
أميريا بعد أما إليه؛ فكتب، ذللت،، باعتماد مصر عك عامله حيان إل وكتب، 
فأرملمنهم، ينحي ما وبطل الذمة أسلمت، ممحر ق الأمر هذا دام إن فإنه المؤمنين، 

(.١٣٩الأموال)رقم ق سلام بن القاسم مختصرا أ-محبم ( ١؛ 
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منله! وقل قوله، عل أدبا سوطا ثلاثين رأسه عل حيان اصرب له وقال• رسولا إليه 
بعثاهف فإن كالهم، أسلموا لو فوددت الجزية، عنه فقح الإسلام دين ؤ، لحل 

الروم،ملوك بعفى إق توصلوا إتهم المتجدة النصارى بح تيدم أن وأمر 
الشعبهؤلاء فان عمر، يا بعل أما اليه! فكتجا عدالعزيز بن عمر مكانة ق وسألوه 

منوتمكنهم كتانهم وتبقي عليه، وحدتما ما عق أمورهم لتجرى مكانتك ق سألوا 
منه،منعتهم ما كنائسهم أمجر ق فعل تقدمك من أن زعموا فإنمم منها، حرب ما عمارة 

مافافعل لها مخالفين يكونوا ؤإن سنتهم، فاسلك اجتهادهم ق مصيبين كانوا فإن 
قصةق تعاق اس فال كما تقدمتى من ومثل مثل فإن بعد، أما عمر• إليه فكتب أرديت،. 

بكميم- وءفثا ألمومِ عم فيه )؛نذنأ إي ألخنث ق ان ■محءفم.إي ؤ وسليمان؛ داود 
[.٧٩، ٧٨هلالأنساءت وعلما حكما ءاثثا ومحكلأ سليمنن أث**آايفهمنها شثهثلتترن.> 

قيتصرف، نصرانيا كاتبا ق أن بلغنى فانه بعد، أما عماله؛ بعض إل وكتب، 
ديمك»ووتخذ.وأمسأمحدوأ لا ءامثوأ ثناياآلذين ؤ يقول• تعال واه الإسلام، مصالح 

كتمإن آس ؤاتقوأ اؤلنآء ؤآل،كهاز متل،كز من آلكثأن، اوتوأ آلذئرنت> من ولبما هزوا 
إلالكانبؤ ذللث، يعني نيل•، بن حان فانع هدا كتابي أتاك فإذا [. ٥٧]الماثدة: ب موميئن 

غيرعل أحدا تتخذ ولا يه، تمتعن فلا أبن ؤإن منه، ونحن منا فهو أسلم فإن الإسلام 
إسلامه.وحن حان فاسلم الملمن، مصالح من ميء ق الإسلام دين 

بنسسمتإ إل لمين الممن حماعة اجتمع حج لما فإنه المنصور جعفر أبو وأما 
خللمهممن النصارى يمكن ولا ال٠فلالم عنهم يرغ أن المنصور مخامحلبة وسألوه شيبة، 

يقبضواأن أمرهم لكونه وتحريهم حرمابم انتهاك من ؤيمنعهم صناعهم ق وعقهم 
يافقلت، أصابعي، عك أصابعه فشثلئ، معه فطفت، سأيم_ا؛ قال أمية. لبنى وجدوه ما 

١(. ٤٧-١ ٤ ٦ الملأء)ه/ أعلام سر وانفر: ( ٣٨٤الكبرى)ه/ الطبقات ل معد ابن احرجه ١( 
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مقلما اضف إن فقلت وذاك أنت فقال! نفي ق بما أكلمك أن ل أتأذن المؤمنين أمير 
فلاأحدا الدنيا ق فوقك يجعل ولر وأستاها بأعلاها إلا لك يرض لر حلقه ين امه أق

اضوصية فإما اينف، اتق المؤمنين أمير يا أحد الأجرة ق فوقك يكون أن لنفسك ترض 
الصيحةمحض إلا قول إل لعاق وما ؤإليكم؛ولى، قبلتا، وءن^كم جاءت إليكم 

وابسهلكعبك، علا إذا حناحك احفض عندك، اخنق نحم وعك ءايائ، والإشفاق لك، 
الفللممن تاحج نيرانا أبوابلن، دون إن المؤمنين، أمير يا يديلثا اس أغتن إذا معروفلثا 
مالطترالمؤمنين أمير يا ه، محمد نبيه ستة ولا النة بكنناب فيها يعمل لا والجور، 

أموالهم،وعصثوهم صياعهم، وأحيوا وعفوهم، ظلموهم الملمين، عك الذمة 
يومشيئا اثنة من ءثكا يغنوا لن ؤإمم لثهوامم، ملما واتخذوك عليهم، وحاروا 
ياوقال! الملمين، من تعرفه من إل به فابعث، حاتمى حد المتصور؛ فقال القيامة. 

بمكانهفاعلمنا شيم، يه أتاك ومن الذمة، من حا من ، واصرفالأعمال إل اكتس، ريع 
وهؤلاءيأتونك، لا الملمين إن المؤمنين أمير يا ثبيمإ1 فقال بامتثخدامه. لوقع 

تولولكن حم، أغروه أغضثوهم همإن النة، أغضبوا أطاعرهم إن حدمتثلث، ق الكفرة 
احر.عزلت، رحلا ولمتث، فكلما عدة الواح،- ليوم اق 

بعضإل المسالمون فاحتثمع شوكنثهم، قوينن، زمانه ق الذمة أهل فان المهدي وأما 
فاسننيعيمجلسه حضور ق عادة له وكان ؤينصحه، يذللئ، يعرفه أن وسألوه الصالحين، 

فقصتأحره، ق السب، وماله منزله، إل الهدي فجاء فامنثغ، الهدي عند للحضور 
أنشده؛ثم الذمة، ظلم من متظلمين نابه الاٌرإإك اجتماع وذكر القصة، عليه 

ام؟والأفهان الأذهاعتر صأم الأحلام صاعت، ي وأمأبي ب
قام؟الملهين إم أل محهد ميخ النيدين عن صصد من 
أفسلأمليوفهم سلتج فينافتنلشهورة ميافهم أسن، إلاتك

)ا(لمأةمطءلها.
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مواتالعق عرصت وقد الأمة، هذه أمانة تحمك إنك، المؤمنين أمير يا قالت ثم 
أهلإق -٦١ اهف حماك، التي الأمانة سلمت، ثم يحملنها، أن فاين والجبال، والأرض 

ويقولونؤ تعالت لقوله حدك ير نفممعت، أما المؤمنين أمير يا اللين، دون الذمة 
أن٤[. ٩ ]الكهم،: ه إلاأحصنها تجترة ولا ممبمغمه يعاير لا آلخكش.، هذا مال بمويلثغا 

وأماناممالمسالمين اموال فلناكه لما القهقهة؟ والكبيرة: التبسم، الصغيرة؛ 
بنعمارة فوق إليالث،، تمل لر ما عق حجة النصيحة وهذه نمححتك،، وند وأسرارهم، 

أنوأمره السواد، أعمال حمادا وقلد فارس، وكور دجالة وكور الأهواز أعمال حمزة 
العمال،من لأحد يكتب، الذمة س أحدا يترك ولا الأعمال، حمح ؤإق الأنثار إل ينزل 
يدفقهنمتؤ يده، ههلعتؤ التماري من أحدا استكتب، المسلمين س أحدا أن علم ؤإن 

اإكتا'ب،.من وحماعة ثاهونة 

معاملتهق الناس ففللم بالثمرة، نصراق كاتب، صياعه بعض عك للمهدي وكان 
واستدعىالمراق وكلاء فاحفر القاصي، اه عبد بن سوار إل الخظلمون فتظلم 

المراقومجضن الحق، مناهج وتعدى الاس بغللم المراق عل فشهدت بالينة، 
الكتاب،ومعه الثمرة فجاء أمره، ق بالثبتؤ سوار القاصي إل المهدي كتاب فاخذ 

بينللحكم حالتا سوارا فوجدوا الجد إل وجاووا المحارى، حقن من وحاجة 
فمنعهعنده، الوقوف، يجن، كان الذي الموضع وتجاوز الجد فيحل الملمين، 

فوضعهالكتاب له ولغ موار، يمين عن جلس حتن ودنا ومثهم، بم يعبأ فلم الخدم 
رأسهزغ القاضي. اقع أصلح بل، فقال؛ نصرانثا، ألمست، وقال؛ يقرأه، ولر يديه بين 

يبرحألا وحلمه بالعا، تاديبا وأدبه الجد، باب إل فعب، برحله، جروا وقال؛ 
أنيخاف، أمرا اليوم فعلن؛، قد كاتبه؛ له فقال حقوقهم، الملمين يوق أن إل واقثا 
اه.يعزك اه أمر أعز فقال؛ عاقة، له كون 

أحاهوحعفرا حرامان، أعمال يحين بن القمل قلد ّ فإنه الرشيد هارون وأما 
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والجوامعالماجد فعمرت المسلمين، مصالح ق يالننلر أمرهما الخراج، ديوان 
عنالذمة وصرف للتامن، مكاتب الكاتب، ق وجعل والةايارتا، والمهارج 

الكنائس،وحرب ولماسهم، زيهم وغير منهم، عوصا المسلمين واستعمل أعمالهم، 
الإسلام.علماء ؛Lj؛، J،jوأفتاه 

لياليهبعض ق المأمون استحضرن الشيبانرت اهع عبد عمروبن فقال، المأمون وأما 
وحانوامنهم، المسلمون وتظالم النصارى، معايات كترتا فد ل! فقال، بمصر، ونحن 

بقيةهم فقالتات القبمل؟ هؤلاء أصل أين من تعرف عمرو يا قال،! ثم ماله، ق اللهنان 
عنفهد الخناب بن عمر المؤمنين أمير من وقد بمصر، كانوا الذين الفراعنة، 

ّالمؤمنين أمير يا فقلتات مصر. ق تناسلهم كان كيفذ ل صم، فقال،1 استخدامهم، 
امحهلنعتهمن إلا متهم يبق فلم القيهل، قتلوا الفراعنة أيدي من الللثه الفرس أحذمن، 

؛،Jillالروم،ملك>تا فلما وكتابا، طئا فتعلموا وغيرها، خ رربأنصنا((ل واحتقن الهرب، يد 
ؤلهرتأن إك الروم مملكة 3، وأقاموا ملكهم، عن الفرس إحراج ق سيا كانوا الفرس 

العاصعمروين حا يمدح له قصيدة س صفوان ابن حالي يقول، وفيهم المح، دعوة 
c-؟•'ويغريه قتلهم عفي، ؤبمحثه ه، 

والإماطاالخيل، ا فيهوبعلتا مصرنا يمسلث، مالكتت، عمرومد ا ي
االأئاطيوفالث، مؤح فتل واجعطوره دى تعمن يفلث، بفاقتل 
ادالإفراطي، الغام الأندرأى ا جشاتبمل ور الجيم أقيهم 

راء|اأالأسدوا وتعوازروا وتودهم معبوا وثلثالصليب، دوا عب
بالغيبغداد ق مجاهرة لهم اتفق بغداد إل عاد فلما متهم، المأمون نفى 3، وبفي 
قولهإك ووصل المأمون، عليه قرأ فلما الكائى خمزة بن عل معلمه عل والماد 

(.٣٥٣اليوان)\إ سجم انفر: الممد، ءكثرفىالملسواحم •دية انمنا: )١( 
)أ(لمأتم،ءلها.



١—أر

نعصأؤيآء تنئبم أنليآ؛ وألئصرئ ثتخذوأآلتيود لا ءاثوأ آلذس بناه ٠ ؤ 
[.٥١ه ميم دإذهُ منكم يتوثم ومن 

المأمونفأمر به؟! تعمل ولا اممه كتاب أتقرأ منين المؤ أمير يا الكاثي! قال 
اليهودمن خماعة وبقى مئة، وثمان ألفين وسجن صرف من عدة فكان الذمة، بإحضار 

اليهود،الأمم *أحث تخته بما توقيعه فمج جهاته، بعض حاية إق متحانين 
ديوانمن بأسماتهم ما فاليقطع فلأن، بنو السامرة أحسن، امرة، اناليهود وأحث 
ا.تعاق الاه ثاء إن — والخراج الجنس 

فأتنده!حالي، يهودى ه مجلوق المأمون، عل الشعراء بعض ولحل 
م؟،واحرض مفته وحكمورى الق ه طاعتذي الن ابا مب

١٢ _اذبل كأو__ه ه_ذا بمسزعم ه أحلن معنلمتم ذي الإن 
بقتاله.فأمر تحم• قال* يقول؟ ما أصحح المأمون! له فقال 
ساىهمل ؤيهم وغير الأعمال، من الذمة أهل صرف فإنه المتوكل وأما 

الحد،عل وزادوا زمانه، ق كثروا للأعمال منهم المباشرين أن وذلك وملابسهم، 
ومتتين،وثلاثين خمى محنة ق وذللث، وأقاربه، وأهله أمه لخدمة لمين المعل وغلبوا 
قأوقعوا قد وكانوا النواحي، خمح ق إليهم عامتها أو كلها الكبار الأعمال فكانت، 

عملاوعملوا وحائن، مفرحل بين وأمم شينا لمين الممباثرى من المتوكل نفس 
متهمواحد كل بامحمم وأوجبا التهمة، لينفوا الذمة، يعفى وأمماء المسالمين بأّماء 

وأنحما، ذللثؤ من أوجوا ما وقلن بمم فأغرى المتوكل، عل وعرض كمحرا، مجالا 
أوحثوه.كما جهامم ق المال 

يافقال! ؤيحاصره، به يأنس وكان التوكل، عك النصراق سعيد بن ملمة ولحل 

)ا(لمأءفءلها.



المميرئن المنير الصوء 

ومنوالفضة، الذهب معادن وحلفك والصيد، الصحارى ق أنت، المؤمنين أمير 
المتوكل!له فقال الفاكهة. عن عوصا ذهنا ويملؤها والقفة، الذهب آنية ق يثرب 

الملكعبد بن وموسن إسرائيل، بن وأحمد مخلد، بن الحين عند فقال! من؟ عند 
العملق ثابت، اسمه هؤلاء من واحد )وكل مؤمن بن ومحمد هارون بن وميمون 
يحين؟ين ق تقول ما المتوكل(أ له فقال! للمتوكل المرفؤع ذكره المقدم 
منل ولابد بحياتلثج حلفتني قد فقال! عندك؟ ما ل قل عبك يحياق فقال! فكت، 
،ألفثلاثين وأكرمن صوالجة له لقد المؤمنين أمتر يا واس حال كل عق صدقلثج 

وأنت،حشس،، من بصولجان حلود من كرة يضرب المؤمنين أمير له! فقلت، دينار، 
حاقانبن الفتح إق التوكل فالتفت، فضة؟! من يصولجان فضة من كرة تضرب 

ماوعلموا الكتاب، حماعة فحضرت عليهم. وصق هؤلاء، فأحضر ا؛حث، وقال! 
سالمة،إق كاتبه معهم فأنفذ يحين بن عبيداس اق فاجتمعوا الكافر، من فيه وقعوا 

عنقلته ما أقل ولر سكر، عق إلا فعلته ما أفعل ب إنني فحلفا منه. حرى فيما وعاتبه 
أهلمألمة وعزفه التوكل، عق يحين بن عبيداله فيحل ، ^١٧حطه فأحذ حقيقة، 

يخاJوأن قصده هذا وقال! ملمة، حط عك وأوقفه وغيرهم، الملمين عك الذمة 
وكانمنها. ورهطه هو ؤيتمكن السالخين، الكتاب من المؤمنين أمتر دولة أركان 

حلوة،عك يديه بين ويحضرهم المتفللمين يأحذ من موكبه ق جعل قد التوكل 
النصرافعون بن معيد وأن دمشق، أهل من أنه فدكر كير، شيخ يديه بين فاحفر 

تطيركاديت، أن إق غضبه اشتد الشخ، قصة عك التوكل وقف، فلما داره، غصبه 
ناحيةفهممت، حاقان! بن الفتح قال داره. برد عامله صالح إق يكتب، أن وأمره أزراره، 
الكتابعق وقم، فلما إليه، فبادرينؤ تحثني، يرسولا فاتبعني أمرق، بما له لأكتب، 

يجيئنىمن لأوجهن به أمرُت، فيما حالفت، لئن العباس عن نفيتإ بخهلة فيه زاد 
كتابس الناس تفللم وكثر حاجتا، معه وبعثا دينار، بألف—، الشيخ ووصل يرأملثط 

بالمتيهلوف رجل فرئي المنة، تللث، التوكل وحج الإغاثاُت،، وتتا؛عتإ الذمة، أهل 



وادلأتيله! فقال فأمر مريعا، به وجاروا الحرس، فأحده المتوكل، عل ويدعو 
بقتل.ومر كلامي، فاسمع بالقتل، أيقن وق- إلا ئته ما نلتؤ ما المؤمنين أمير يا 

قدالمؤمنين، أمير يا ؤيغضك ورسوله، اه يرصي بما لساق مأطلق فقال! ثل فقال! 
الاختياروأماووا لأنفسهم، الاختيار أحنوا الذمة، من كتاب دولتك اكتفت 

وأتتائلأ، تخف ولر خفتهم المؤمنين، أمير باخرة دنياهم وابتاعوا للمسلمين، 
البقدنياهم تصالح فلا اجترحت، عما مؤولين وليسوا احترحوا، عما مؤول 
واذكرأخرته، بفساد غيره دنيا أصلح من القيامة يوم صفقة الناس أخسر فان آخرك، 

فبكنقبره؛عمله. ق المرء يخلو ليلة وأول القيامة، يوم عن صيحتها تتمخض ليلة 
المارىبلبس أصْ ُخرج يوجد، فلم الرجل ومحلل—ا عليه، غثي أن إق المتوكل 
المين،بالمثهوا يلئلا اليايح، ليس من يمكنوا وألا العليه، الياب واليهود 
يفحولا الجزية، عليهم تطبق وأن المستجدة، بيعهم تبمدم وأن حشبا ركبهم ولتكن 

يستخدمواولا ذمة، خدمها حمامات لهم يفرد وأن لمين، المحمامات يمحول ق لهم 
أمانسحته! كتابا وكتب عليهم، يحتب من لهم وأفرد لقومهم، حوائجهم ق لما م

وفضلهوأظهره ونصره، وأناره وكرمه، فشرفه دينا الإسلام اصهلفن اهلع فإن بعد، 
شدكا •عم_آلإتاكم ؤسئبتغ ؤ قال غيرْ، يقبل لا ]الذي[ فهوالدين وأكمله، 

منوخيرته صفيه به بث [. ٨٥عمران: ]أل ه ج':' سألحئسرس الآءمة وهوق متة بمل 
سكانتغدر ؤ المرسلين وسيد المتقين ؤإمام الثيين خاتم فجعله محمدا. خالقه 
وئانجهآيْلأؤ عزيرا كتابا وأنزل '٧[• تثس؛ 4 علآلكنفرتل ؤنحو(آلمؤلا جما 
أمتهبه أسعد [. ٤٢: ]_uJcه ج حكبرحمد من د؛زيرآ حإغه-ء من ولأ يديه ت؛ن من 

آشًفرعن وينهون بالمعرونا ثامحون لثام احرجمئ، أمة حأر ؤ وجعلهم 
وأًفرهمالمؤمنون بنهم نئم؛' حصأ آلخضس،تةان أهلت ولوءامئ باش وثومنون 

وتمعهموصغرهم، ووصحهم وأهله، الشرك وأهان [. ١١•عمران: ]آل ه ألمنسمون 



الممسيرض اكٍئ الئوء ه=م 
تاكْإ=^==========ذ

ألأئرببرتت\ قنتلوأ ؤ و٠الت والمكنة، الدلة عليهم وصرب منهم، وتبرأ وحيلهم، 
دينيدمحنوث ولا ؤونوقُ آس حزم نا ■نحزموذ ولا ^٠؛-؛؛؟'=؛> ولا باش يومثوث 

i;ت؛ صنغروث وهم يم عن آلجزيه يظوأ حى آلخكتثن، أوئوأ منهميىت> آلحف، 
والثقةامحمامم عن ننهن وصماترهم، سرائرهم وحبث، قلوحم عق وطح [ ٢٩لاكو;ةت 

شتحذوألا ءامنوأ آلذين ننا:أا ؤ فقال• ويغفائهم، وغشهم للمسلمين لعداومم ؛ ؟٦٠
ومااقوهيم من آلعصا، ندت قد عيم ما ودوأ حبالا نألوفب لا دؤيمحو من يطاثة 

[.١١٨ءمرانأ زآل ه كم زن آلايثت لمح؛ بها قد اْقتر صبمدووهم تحفى 
أنأيريدون دون من أؤتآ؛ آلكفرس ثتخدوأ لا ؛امغوأ ؤ،؟,يا وذالت 
المؤمنونيتخذ ي ؤ وقالت [ ١٤٤تالن-اء: بر أرج مسا ن1طنثا علمكب ييي قعلوأ 

صراذإiزآل _؛ ؤسبمليِكمحثآشق سدونآلم-ؤمبمن آثىفرسأولآء 
امحلياءبعصبمم انييآء وآلئصنرئ ثتخذوأآل؛آود لا ءامنوأ ثنايا ٠ ؤ وناوت [ ٢٨

٥[١ لاوامم.ة: ه ;:7': آلطنلم؛ن آلموم يهدى لا آش إن ملمم إإذنُ منكم يتوقم ومن نعص 
قاللءمة بأهل بتعينون رؤية ولا لهم رأي لا أتانا أن المؤمنين أمير إق انتهن وقد 

فيعفونهم،الرعية عك ؤيلطرتبمم الملمين، دون من ^ ١١٥؛ؤتخذونبمم أفعالهم، 
ذلكالمؤمنين أمير فأعفلم عليهم، والخوان وعشمهم، ظلهم إق أيديهم ؤيبعلون 

•عنه..• والنهي بحسمه تعاق الله إق التقرب وأحب منه، اتلق وتبرأإق وأكبره، وأنكره 

بموُرمحمآش هسؤرائايى دينهء عن ئزثد؛٠^^ من ^١^^١ ناياآلذين ئؤ 
لأملومه ولا'■محالون نبيلآش ق علآدكنغرس'لهدوث علآلنومبمنأعئة أذلة 

بمآؤآسؤئمحنق؛:ه•

)ج(الموصؤع. هذا حول الولاة أعمال ساق ق اهف رخمه المؤلف استمر ( ١ ) 



بموم-آس هسوراياف دييه-، ض مدكم يرثي من ءامثوأ ألزئ تناه ؤ تعاق؛ ،محال 
ولاآس سبل ق آلكمرتن'لهئوث عل أعر| آلنومبمن غل أذلة رمحودهُ ■نحبجم 

تعلامات أرع لهم ذكر فمد ْآ ٤ لآيرإاا نومه غافون 
عليهم،مشفقين رخماء أرقاء معناه قيل؛ ه عل اذلت ؤ أمم إحداها؛ 

للمؤمتينعطاء قال عك بأداة عداه المعنئ هذا أذلة ااصمن(ا فلما عليهم، عاطمين 
ر ١٥٥٢عل شدآء ا ؤ نه! يريعك كالأسد الكافرين وعك لسيده، والعبد لوالده كالولد 
[.٢٩ئإمهلاكح: JUرخماء 

وذلكوالمال، از واللمواك بالشس اهف ميل ق الجهاد دم العلامة 
المحبة.دعوى تحقيق 

فكلالحبة، صحة علامة وهذا لائم، لومة اهة ق تأخذهم لا أمم الرابعة! العلامة 
فيل!كما الحقيقة، عك بمحب فليس محبوبه عن اللوم ياحذه محمبا 
٢٢ه إليا مبالميل محي _واكفهفة انم_نللأك

إكي أهمب أبجم إل يبثعوث يدعون اوك؟كمين ؤ تعاق؛ وتال 
إليه،القرب ايتغاء وهو الحب، الثلاثة! القامات فذكر [ ٥٧لالإسراءت ه محذورا ؤ ئوله• 

أمرالوسلة ايتغاء أن ض يدل؛ والخوف، والرجاء الصألحة، بالأعمال إليه والتوسل 
العذاب.وخوف الرحمة رجاء عق زائد 

بثورآس دسوذ-اياف ديييت عن مدكم يرني من ءامثوأ آلذين ينا، ؤ تعاق؛ اقال 
[.٥٤-هأؤ؛محئوئهتأذلةغلآكؤخأمةضآتضتن4]الماتدة: 

ءلآدممبرتنب•ؤأذلإعزأآلثؤبي؛نأمح لأتأات اسين الأدق ُن نمد لعله )٢( 
)'آ(لماجاوْ.

)أ(لأآ"ا.دارج-بمآ.



المحيرعش امحر الصوء ١؟=^^، 
تاكهإ=======^==^===^^=^خ

تضمسابأداة عداه ؤاحبات وشفقة وعطف رحمة ذل منهم الذل كان لما 
اللينذل هو ؤإنما ذليل، صاحبه الذي الهوان ذل به يرد ل؛ فانه الأفعال، هذه لمعاق 

كالجملارالمومن الحدي٠ثات ق كما ذلول، فالمؤمن ذلول، صاحبه الذي والانقياد، 

الكذابت العشق أشد الذل يعشقهم وأربحة ، ذليل" والفاسق والمنافق الذلول، 
والجبار.والبخيل والنمام 

تفه عطاء قال والعلبة، والمنعة القوه عره من هو ه الكنفرين عل اعنة ؤ وقوله■ 
الأيةق قال كما فريته، عك كالع الكافرين وعك لولده، كالوالد للمؤمنين 
الأحرى:

اهلأيحمدهم ما ويرون عليه، يم،وحون لا ما يظهرون الذين الملامتية، الهiائفة ، ر
الخافقين.المرائين عكس عليه؛ 

وهمالملامة(( أهل ءاطريق سسمن! معروفة، طريقة لهم معروفة، طائفة وهؤلاء 
منيفلهرونه ما عك لهم الناس ملام يحتملون أُءم يزعمون الخلامتية((، الهلائةة ١٠

موناتاقؤ تعاق! بقوله ويحتجون الأحوال، س يبهلنونه ما لهم ليخلص الأعمال، 
مسبيل 1، آلكنفرتنضئوث عل آلمومبمنأم| عل أذلة ونحثوثهُ يثوهممحم آئد 
قومنزلتهم جاههم إسقاط عك عاملون فهم [ ٥٤]1لطئدة: ه لاير لومه محاقون ■"ولا 

عكيعملون السلول إل المتتسيين من — بيم المغتر — المغترن راوا لما النامي قلوبا 

ام(وأبونمم\رقم )\/oVالحاكم أخرجه حياقدانقاد* الأنف كالجمل طو}ص )ا(ضوىالقط: 
لوالطبراف ٤(  ٦٣رنم ماجه وابن ٢( رقم  ٠٣٦٠٣ / )١ مسلم صحح عل المستخرج لمني ال 

حدث)-آ/\بارقمبا،آ(وئلأيرنمم:وهدا (وفيمناJاكاسن ٦١٩رنم٢٤٧/١٨)الكيتر 
وهذا(ت ٢ ٥ ٩ / )١ والحكم العلوم جامع ق الجنبل رجب ابن وقال الشاميين• حديث صحيح من حيد 

مشهورون.ثقات ورواته متصل جيد إمناد لظاهر اق 



محؤلالةغأ:مح

بطالة،وأظهروا هؤلاء، فعاكسهم الناس، قلوب ق جاههم وتوفير نقومهم، تزكية 
الحالتهذه ق ينشدون جهدهم أحوالهم وكتموا أعمالا، وأبطنوا 

غضابام والأنترض لث، وليترة مرياة ووالحينحللث، فلت
حرابالمين العض يبي لمحنام عوسلخ، بض ذي الت، ولي
١٢ درابل التراب فوق ذي الفكل المنن غاية ا يالود منك صح إذا 

يعهلنفلو الدعوى، صحة عك البينة بإقامة طولبوا للحبة المدعون كثر لما 

تثبت،لا فقيل! الشهود، ق المدعون فتنؤع الشجي، حرقة الخئ لادعن يدعواهم الناس 
فناحر[، ٣١عمران: ]آل حبمثكلمأسب< يابوى أس إنؤ ببينة إلا الدعوى هذه 

البينة.؛عا٠الة فطولبوا وأحلاقه وأقواله، أفعاله ق الحبسجؤ أتبيع ونت كلهم، الخلق 
لابمرهلونه 'قالون ولا آممه نبل ق محمدوث ؤ بتركية إلا العدالة تقل لا ت وقتل 

نفوسإن لهم* فقتل الجاهدون وقام للحبة المدعين أكثر فتأحر [ ٥٤لالم1ئدة؛ 
ساشترى فإن العقد، عليه وقع ما فلوا لهم، ليمن، وأموالهم المحبين 
الجانبين،س التسليم يوحم، التبايع؛ وعقد جنة، لهم بأن وأموالهم أنقمهم المؤمنين 

عكالتباع عقد جرى من قدر وجلالة الثمن، وقدر المشترى عفلمة التجار رأى فلما 
ليسوشانا قا.را لعة للأن عرفوا العقي.؛ ^ا فيه أثثت، الل.ى الكتاب ومقدار يديه، 

ينلهرلكن المشهور الفيالوف ممرر بن الحض الحلاج: إق وتب الملويل، بحر من الأبيات طْ )١( 
المقتدرأمر والإلحاد، بالزندقة عرف للعامة، الصوفية ومذهب العباصيين للملوك الشيعة مذهب 

نةمبغداد جسر عل رأسه وعلمت قثل ثم أطرافه وههلمت، وعذب وسجنه عليه يالقّفس العباسي 
لهالدولة، مبق عم ابن الأمر الثاعر الحمداق فراس ر إق بمنالأولأمسانلشا-. ٠٣٠٩
علويقدمه غزواته ق ويستصحيه ؤيجله يحبه وكان الدولة، سيف يدي ين فيها ثاتل كيرة، لقاع 
محمدبن محمد بن محمد المصريت نياته ابن إق الأول البيت ؤينب —. ٥٣٥٧سنة مات قومه. سائر 

^٧٦٨٠سنة تول ءصر0، ساعر الفارقى الجدامى الحسن ين 
(.١ ٢ ٥ / ا الدهر) يتيمة ق أبومنصورالثعالى الثلاثة وذكرالأبيات 

المعادي.)آ(آهازاد 



الممس؛رة1ن اثمنئ الصوء 

بخسثمن سعوها أن الفاحش: والغبن الين، الخراف من فرأوا السلع، من لغيرها 
معدودذلك فاعل فإن وحرما؛ تبعنها وتبقن وثهوما، لذما تذهب معدودة، دراهم 

ثبوتغير من واحتيارا رصاء الرصوان، بيعة المشتري مع فقعدوا السفهاء، لة جق 
لهم؛قيل المبح وسالموا الحقد، تم فلما نتقياالث،اا، ولا نقيللث، لا راوالألأ وقالوات حيار، 

كانت،ما أوفر عليكم رددناها فقد والأن لط، وأموالكم نفوسكم صارت قد 
زبإبمزترز3ونعند ن3أ-ماة نميل1شأمدا ئتلوأق محنآلذنن ولا ؤ معها وأصعافها 

٠ا ١ ٦ ٩ ت عمران ]آل ه رانئ2؛ا( 

قوالكرم الجود أثر ليظهر بل عليكم؛ للربح طلبا وأموالكم نفوسكم منكم نبغ ل؛ 
والمثمن.الثمن بين لكم جعنا ثم الأثمان، أجل عليه والإعطاء المبح قبول 

ومتابعةالإخلاص بماء ومقيت، القاو_إ، ق المحثة شجرة غرست، ...إذا 

قرارق ثابت، أصلها ربما، بإذن حين كل أكلها وآنتؤ الثمار، أنولع أثمرت الحثي—،؛ 
المنتهن.درة بمتصل وفرعها ااقل_ا، 

أولكنيصعد إله ؤ شيء دونه يحجبه لا حبيبه، إق صاعدا المحج، سعي يزال لا 
[.١٠]فاطر: ٩ تزدنهُ أتحنلح ^^ثإوآكل؛ 

ماأغالب، كان والوصف، القدر ق متفاوتة أنويع تحته حننا المحثة كانت، ولما 
وحده،له إلأ تصلح ولا أنواعها، من به وياليق به يختص ما تعال اه حق ل فيها يذكر 

الإنابة.وكذا وحال٠ له إلأ تصالح لا العبادة فإن ونحوهما، والإنابة العبادة مثل 
تمجهمبفوُر آّّ محاق يسوقن ؤ تعاق• كقوله المطلق باسمها المحبة ذكر وفد 

انداداآئي دون من يتخذ من ألئاس ومتح ؤ تعاق؛ وقوله [• ٥٤لالماتدْ: ه ونحئودةُ 
[.١٥٦;مميهافئ ءامخوأ والذين ،أش ،٠٠٢

)ا(آ.دارج-بم'ا.
اللكذ.الماب، )آ(بمآمآ



—^_=^=اجا=
محبةبين المحب فيها سوى التي اهلها ْع المحنة الذمومةت المحبة أنولع وأعظم 

اس.دون من اتخذه الذي للند ومحبته اه 
وحده.^ ٧٥١محبة المحمودة أنواعها وأعظم 

هؤمحةوjهد تجهم ؤ وأشرفها، بأعلاها منها ه نفوصف، الحية وهكذا 
بمح؛،أدخسإن [، ٢٢٢]الجرم: ى ؤمحبآتظه/ئرت ؤمبآلم'لإن [، ٥٤]اوامم0؛ 

[.١٤٦ش،اهمئهتآلصران: ]القرة: 
فإنونحوها، والغرام والعشق والصبابة والميل العلاقة من بغيرها ه نفيصف، ولر 

دوما.اؤللاقه حقه ق فجاء المياينؤ، هذه من وأكمل أشرف الحبة من م
ما.الاتصاف عن نعاق تنزه ومعان لوازم عن تتفلث، لا المسمياتر وهذه 

يْللمه.لر مما ولففلآ معنن أكمل العك صفاته من نفه عق أطالته ما حمح وهكن.ا 
الخن،من أكمل الجواد وال،كريم والعارف، الفقيه من أكمل الخبير؛ فالعليم 

أسمائهق ^٥ تجئ لر ولهذا الفاعل، الصاع من أكمل المصور الباريء والخالق 
الشفيق.من أكمل والرووفف والرحيم الحسنن، 

معها،والوقوف والصفامتؤ الأسماء من ه نفعلي سبحانه أطلقه ما ؛مراعاة فعليلث، 
وحينئذوصفاته، أسمائه لمعن مهلا؛قا يكن لر ما ه نفعلي يطلقه لر ما إطلاق وعدم 
يمدحما إل، مأ منقمجملاأو كان إذا ولاسيما اللففلّ دون له لخهلا؛قننه المعنن فيْللق 

عليهيهللق لا والصاتع،فإنه الفاعل كلففل وهذا مقيدأ، إلا يجوزإطلاقه لا فانه وغترْ به، 
هإئ' يريد لما فعال ؤ تعاق؛ كقوله ه نفعك أطلقه مقيدآ إطلاقآ إلا الحسنن سمائه أق 

ب_؛ اتمزكل الذي صعآلدي ؤ وقوله! [، ٢٧]إيراهم: ه يثآء ما ويمعنأثث ؤ [، ١ ٦ ]١^٠وج: 
ؤيذم.عليه يمدح ما إل، الخعنن م منقوالصاع الفاعل اسم فإن [، ٨٨]المل- 

فيهاحاء كما )المريد(، الحنن الأسماء في، يجئ لر ~ أعلم واه ~ المعنن ولهذا 

:ا(ا<آ"ا>.زالهجرتين.



الممسيرعلن المنير الصوء ،ي؛=^=ءم 

بلالأسماء هذه من ملانقسام الناهن( )الأمر ولا )المتكلم( ولا البمير، مح ال
أنواعها.وأشرف يكمالأتيا ه نفوصف 

كلمن سجانه له اشتقاقه ق الفاحش وزلقه المتاحرين يعفى غلهل يعلم هنا ومن 
اسمله فامتق الحسنن، أسمائه ق فأدحله مهللقا اسما ه نفعن يه أحير فعل 

تقوله من ونحوها و)التكاتب(، و)المضل(، و)الفاتن(، و)الخادع(، )الماكر(، 
قوله!ومن آ، ١ ٤ ٢ لالسّاء؛ ه وهوحندعهم ه قوله! ومن ٣[، ٠ ت ]الأنفال ه يممّاش وؤ 
تعاق؛ه وقول[، ٢٧]ارعي: ه سئقاء يضق ؤ قوله! ومن [، ١٣١]طه: ه فيه ثمتيم لؤ 
وجوه!من حطا وهذا [، ٢١]المجادلة; ه كئن،آسلأظرث ًؤ 

يجوز.لا عليه فإطلاقها الأسماء، طْ ه نفعق يطلق ل؛ سحانه أنه أحدها! 
إليهينب أن يجوز فلا مقيدة، مختصة بأفعال ه نفعن أحير سبحانه أنه الئانن! 

الإطلاق.عند الأمم من م
يذم،ما ؤإق به، الممن عليه يمدح ما إل منقسم الأسماء هذه من مأن الثالث،! 

تفصيل.غير من سبحانه عليه إطلاقه فيمتغ موصع، ق ؤيقثح موصع، ق فيحسن 
أنيجور فلا سبحانه،  ١٦٦من )التي الحتن الأسماء من لمت، هنأه ان الرائع. 

4>وشالأمحمح تعاك!  JUكمآ محن، ّثحانه الرُت، أّماء فان حا يمن 
غيرها.دون -بما ؤيحماو عاليه بمن أن سبحانه يحن، التي وهن [، ١٨*]الأعرافت 

وثناءمدحتك هاوْ له! وقيل الأسماء، -بمذه سهي لو القاو هذا أن الخامس! 
كانلما ونحوها، الصانع الفاعل اللاعن المضل الخادع الفاتن الماكر فات عليكح، 
يقولصا ه الأعك المثل وس مدحة، ؤيعدها عليه الأسماء هذا٥ بإطلاق يرصن 

كبيرأ.علوأ به الجاهالون 
والأقوالجاني اللاعن أسمائه من يجعل أن يلزمه القاو هذا أن السادس! 

وأضعافوالمدمر والمدمدم والنازل والنزل والصادق والمقاو والتارك والذاهب 



'سولإوؤر=^ا_
يئنا،تناقضا تناقص ؤإلأ ه، نفعن به أحبر فعل كل من اسما له فيشتق ذلك، ، أصعاف

العالمين.رب ه والحمد قوله، يهللان فعلم ذلك، محلرد العقلاء من أحد ولا 

منأنزل ومآ jلهتا ارل ومآ باس ءامنا ان ولا بغآ ينقمون هت ألكتلم_ا يناهت ت حمؤ 
تجون:)|أ:ا4.يأ 

نافعةمذمومة، أو محمودة كانت، مواء وأحكام ولوازم وتوابع آثار لها المحبة 
بالمحبوبوالاتصال والأنس والشوق والحلاوة والذوق الوحي من ضارة أو 

والبكاءوالسرور والفرح والهجران والمحاّ منه والبعد عنه والانفصال منه والقرب 
ولوازمها.أحكامها من ذاك، وغير والحزن 

دنياهق ينفعه ما لماحبها تجلتا التي النافعة المحثة هى المحمودة؛ والمحبة 

يضرهما لصاحبها تجال_، التي هى وصدها عادة العنوان هى المحبة وهده وآخرته 
الشقاوة.عنوان وهى وآخرته نياه دل 

عنذلك، يصدر ؤإنما ؤيشقيه، يضره ما محبة يختار لا العاقل الحي أن ومعلوم 
وظلمه.جهله 

أنإما لنفسه. ان الأتمن محللم وذلك ينفحها، ولا يفرها ما تبموى قد النفس فان 
محبتهق يما عالمة غير وتحبه. الشيء موى بان محبو-با بحال جاهلة التقى تكون 

الضررمن محبته ق يما عالمة ؤإما علم• بغير هواه انع من حال وهذا المقرة من 
علمه.عق هواها يوثر لكن 

اتبعمن حال وهذا مال.موم وهوى فاسد اعتقاد من أمرين! من محبتها تتركب، وقد 
وهوفاسد اعتقاد أو جهل من إلأ الفاصا_ة المحبة تسر فلا الأنفس، تيوى وما الظن 

بالباطلالحق -٦١ يشتبه شبهة فتتفق بعضا يحفه فأعان ذلك؛، من تركب ما أو غالب، 

الكاق.الجواب  ٢٧٦



الممسيرعلن اشئ الصوء 
\^======د^^======^^==خت\ك0

علوالشهوة الثسهة جيش فشاعد وصوله إق تدعو وشهوة المحبوب أمر له يزين 
لأقواهما.والغلبة والإيمان، العقل جيش 

متثوعه.حكم له المحبة أنولع من نؤع كل فواح هذا عرف ثإذا 
نافعةكلها وتوابعها العبد سعادة عنوان هى التي المحمودة النافعة فالمحبة 

انبيلؤإن نفعه، فرح ؤإن نفحه، حزن ؤإن نفعه، بكي فإن مسوعها• حكم حكمها له 
وربحمزيد ق وأحكامها المحبة منازل ق يتقلب فهو نفعه، انقبض ؤإن نقحه، 

وقوة.

منله مبعدة لصاحبها صارة كلها وآثارها وتوابعها الن.مومة المقرة والحبة 
فعلكل شان وطا ويعد. خسارة ق فهو منازلها ق ونزل اثارها ق تقلب، ما كيفا ربه، 

ماوكل وقربة، لصاحبه زيادة فهو الهلاءة من تولد ما فكل معصية أو ءلاءة عن تولد 
وبعد.لصاحبه حران فهو العصية من تولد 

ولاآش نبيل ل محمصة ولا ئصب ولأ ظنا يصيبهز لا يايهز ذ'ولئ، ؤ تعاق! قال 
غنلءبه-ء لهر تحط إلا تجلا عدؤ من لوث بما ولا آلخكمار يغيظ موطئا يهلئويث 

ًكبيرهولا مبمغ؛ره ثممه يغفقوث،. ولا و؛ حزآلمخسيين ا يضيع لا آس إن مبمنلح 
4يعملون')ث؛؛ ءك-ادوأ ما احنن آس لنجريهاو ثب ءكيّ_ا إؤُ واديا يفلعويك ولأ 

'\لاآا[.لالضة:

بهلهم يكتب، وأفعالهم طاعتيم عن التولد أن الأولت الأية ق سبحانه اس فأحبر 
صالح.عمل 

ها.أنفلهم تكتب، باشروها التي الصالحة أعمالهم أن الثانيةت ق وأخبر 
عملبه لهم فكتب، عنه، تولد ؤإنما فعلهم، من ليس الأول أن بينهما؛ والفرق 

لهم.فكتب، أفعالهم نقس والئاق؛ صالح. 
عليه.وما له ما ليعلم التامل، حق الفصل هدا الحبة قتيل فليتأمل 



حملاركان ا مالوزن وعند أصلع لقاعة أى رض العوم يبلم 
لأجله،وتكرموا بمحبوا أن يتبغي ما أوليائه عك ينقمون دائما، اممه أعداء شأن 

ونآإلنا ي1شو.أأذزو ،'ا٠ئا شظء7صضسون ؤ تحاق: ُال كم! 
ٍينسقون]ي؛;هلانممة;هه[.

احرحوهمؤ فقالواI فعلهم، مثل عن تنزيههم اس عباد من نقموا اللوطة وكذلك 
[.٨٢إذهلماوا-تئهنون4لالأراف: سهتيءشلم 

الدعوْؤإحلاص التوحيد تجريدهم ين الموحل. من ينقمون الإشراك أهل وكيلك 
I>ب. ;•،أا  ه.وحاو ه رالعبودية 

حالفها.ما وترك متابعتها تجريد السنة أهل من ينقمون البيع أهل وكدللثج 
حلاله.ونحوت كماله صفات س إناتيم الإثبات أهل من ينهمون المعهللة وكداك< 
عنهموترصيهم حممهم للصحابة محبتهم السنة أهل عك ينقمون الرافضة وكل.لك 

أنزلهمالتي منازلهم وتنزيلهم منهم ق اه رسول فدمه من وتقديم إياهم وولايتهم 
بما•لرسوله اذلأنأ 

أحدهمالرسول وحزب الحديث أهل عل ينقمون المحلوث الرأي أهل وكدللئ، 
حالفه.ما وتركهم بحاديثه 

بومحنهم وينهم الأحدود أصحاب من شه وفيهم نصيب لهم هؤلاء وكل 
يعيد.أو تريب 

ؤإذا;٠^؛; آلثجيل سوآء ض واصد ثر آللنعوث وعجي وآثنانر آلقرده 
يكتموناعربناكانوآ وآش بي-ء خرّجوأ ثد إلكمروهم د■>^وأ وقد ءامنا قالوا ءؤكم جا 

)ا(لماحلْ.
ر\(امهادان.



الممسٍرعلن المير الصوء 

IjjSما؛لنس وأخإكئآدخخ<ج و1لثذو'ن آلإقمِ ق سرعون نها؛ كشرا وثزئ ا;ز|أا 
لبسقوب-ئألأ؛زوصئأدخخأح وآلاحباوعن آلرئبمويحح لولابجنهم بم٠اون.؛ 

•ه لوٌأ يصنعون لوأ ك ما 
ثزعدمت  Laلبنز يفمزرأج .نف'ؤوإ؛ن بئهز 'ًفثيرا ثرئ ؤ تعادت ،قال 

[-٨٠المائدة؛ ل حنلا-ونزونع؛أه هم انعداى علإهذفق الله سخط ان جم انف
غيرعليهم أنعم الذين صراط يهدينا أن صلواتنات ق ناله أن سحانم اه أمرنا وقد 

الضالين.ولا عليهم المغضوب 
صالوزا؛والنصارى عليهم، مغضوب اراليهود قال! أنه جؤ المن عن ونت 
فرعونمن انجانهم العهد وقرب سها، حياة ق الأمة بردْ الشيهلان تلاعب قاول 
فقالوا؛لهم، أصنام عد يعكفون قوما رأوا البحر جاوزوا فلما قومه، ؤإغراق ؤإغراقه 

قهلونقوم \م ؤ ه؛ مؤمن لهم فقال 4 ءايهه لهز كما إلها لثآ آجعل نموز ئ۶ 
ا. ١٣٨لالأءراف1 يعم1وورححب ماكانوا ونثْبل فيه هم مثرما فولأ؛ إِن ;نقُ: 

منبمرأى أمامهم، المشركين ؤإهلأك قريب، والعهد هذا؟ فوق جهل فاى 
لهميجعل أن مخلوق من فمحللبوا إلها. لهم يجعل أن ص مؤمن من فهللبوا عيونبمم• 

سواه.ما لكل الجاعل هو الإله فان مجعولا؟ الإله يكون وكيف مخلوئا، إلها 
قلهؤلاء الخلف أكثر وما إلها. يكون أن تحيل فيّمصتؤع، مربوب والمجعول 

مجعولأ-إلها اتخذ فقد اه غير إلها اتخذ من فكل مجعول، إله اتخاذ 
عليهايحلق بشجرة فمروا غزواته، بعضن ق كان أنه ه الّكا عن بت وقد 

رمحوليا I بعضهم فقال أنواط. ذات يمّونها وثياتهم، وشاراتيم أسلحتتهم الركون 

)ا(ا<ه\1غا'ةج\.

(١٠٤٠)رقم واسلي ( ٢٣٦رقم  U/\U)الكمر ل واتجراق ( ٢٩٥٤)رقم اكرْالى أخرجه )٢( 
وانثلر:( ٢٣١)A/ الأحوذى ق؛حفة الماركفوري محه ذلك نقل كما حجر ابن الحافظ وحن 
.( ٤ ٧ ١ / ٤ ) الصحابة تمنين ق الإصابة 



ضص محرم أكبر، »اه فقال: أنواط، ذات لهم كما أنواط ذات لما اجل اه، 
كانمن سن ®لتركص نال،ت ثم ءالهأه®، لهز كنا إلها لئآ آحعل ؤ ت لموسن موس 
،.؛القانةاارحدواس؛ قبلكم 

يغمترمأسوثان ^١٥ نل وثعنوأ.cC عثت نعالولة أثب يد هاوت1لهود وؤ 
Yi_،ijJr  بميمؤأمحثا ذلج0ج طع؛ئا وبك من اذزلا!تك مآ بجم ^١ ث وتزين

ؤ؛وينعون آلأ اهلعاها للمُس، ثارا اوثدوأ كثنأ يورألقننمة إل وآئنعصآ، آوعل'وه 
ه.;٠؛؛: لا"■محبTدذبيى وآس 1لأرءسمءادا 

إثباتعليهم ينكر ولر والعيب، القص إل يده ية ناليهود عل أنكر تعاق افه إن 
بليداْقالوأ •^1 ولعنوأ عئغانحخ يدآش،؛*؛JjY ؤءالتآل؛أود ؤ فقال! تعاق،  ١٠١١^٠ 

إثباتراوقدر يده، إثبات دون يالعسب،؛ يده وصم، عك ا ٦ ٤ ]المائدة: ه مبموطتان 

علالمعهللة الجهمية تلبيس يعلم وببذا مبسوطتان يدان بأنبما: قالوا ما عك زيادة له 
مشبهة،وأتبمم سبحانه، له اليد إثبات عك اليهود لعن اهف إن قالوات حيث الأنعام؛ أشباه 
صريحةالأية وأن والملبيس، القائل، هذا من الكذب هذا فتامل المثبهة، أئمة وهم 

قوله.، بخلاف

أنقفلا هكذا كذا، فلأن يد فيها؛ يقال أن الاستعمال ق يحرف، لا القدرة يد إن 
بيمينه؛فعله أن عن قفلا بيديه، فعله يقال: أن عن قفلا بيمينه، هل.ا فعل يقال: 

والترمذي١( ١  ١٨٥رنم  ٣٤٦)٨ الك؛رى j اتي والم( ٦٧•٢ رنم  ٩٤)0\/حبان ابن أ.محرج، )١( 
بمكدام ( ٣٢٩• رنم ٢  ٤٣)م/اعم ل واتجراف ( ٨٤٨يقم  ٣٧٥والحمدي)T/ ( ٢١٨•)رقم 
لوالمروذي ( ٧٦رنم  ٣٧/١المنة)j عاصم أبي وابن ٢( >ه/ما وأخمد ( ١١٤٤ رقم •٣ )٣; 

صحح.حسن حديث هذا الترعدي: وتال ( ٣٨، ٣٧)رقم الة 
iرآ الصواعق مختصر 



المممرعلن المنر الصوء 

التئتية،وعن الإعاقة، عن مجردة تكون أن والعمة الخدرة يد ق المستعمل ؤإنما 
يكادونولا عندي، له يد لا ولو يد، عندي لفلان إليها، الفعل ٍة ذوعن 

يوصحه.ويداه يده عندي وله عندي، أويداه يده يقولون؛ 
ذلكعل يدل ما ياللفظ يمترن أن فلأيي الخدرة؛ أو العمة -ما أؤيد حيث، اليد إن 

الحرأطلق إذا كما يجوز، لا فهدا ذلك؛ -ما ؤيراد ممللق أن نائ الراد، ليحصل 
ولاعاقل، يجيزه لا فهدا والثجاع، الجواد الرجل يه• أليد أنه يذللئح والعن والأسد، 

منيأق فإنه المحاق؛ تلك أراد وحيث، والتعمية، اكلييس فمده من إلا يه، يتكلم 
بل ٢٧٥ه بمدى حلمت، لما ؤ قوله! ق معكم فأين مراده، عك يدل بما القرائن 

[.٦٤زالماندة؛ ه ثسوطثان 

عنفأقوم ٠٠وقوله؛ ، الأخرى؛٠ باليد والأرض بيده سمواته اش شفى ٠٠وقوله؛ 
المجاز.إرادة عك يدل ،ما ديالرخمن«ر بين ررفيوققج وقوله؛ ٢، بمتن 
فهدهحقيقة، يد له من حق ق إلا البتة استعمالها يعرف، لا والعمة، الخدرة يد إن 

حلاف،العريي يعرف فلا ذللثؤ ق مهلردة آخرها؛ إل أولها من استعمالها موارد 
ذلك،...

تحملونلا كنتم إذ جارحة؛ ووجهه يدم تكون أن أنكرتم فما القائل• فإن؛نال 
الجارحة.غير صفة هما ووجها يدا 

قضيأن جما؛ إلا قادزا عالتا ح!ا نعقل لر إذا يجب، لا كما ذللثج؛ يجبؤ لا قلنا؛ 

(٥٥١)a/ الباري نح وانفرت ( ٢٧٨٧)رقم لم وم( ٤٨١٢)رقم زيب بالغظ البخاري أحرجه )١( 
TX^لأ/\T(

(.٢٨٠)رنم• والدارس ( VY-AOرنم  ١r٩٦امحجو«)٢/ بمبن ص «نآمم بمقل: الحاكم )آ(أ-محرجه 
احرجهالشامة٠ يوم للخصومة الرحة ي،-ي نحثوين من أول ®أنا قال؛ ه 'نالب أبي بن عل قعن ( ٣١

(.٤٤٤اياري)A/ نح (وانفلر: ٤٧٧٤)رنم الخاري 
^٢.مختمرالخواض  ١٧١)؛(



rp=>

=================^ىا=

وأنتمنحن 
هبنمقائما نجد ل؛ ؤإياكم لأثا حوما؛ يكون أن بذاته؛ قائما كان إذا يجب لا وكما 

فيشاهدناإلأكاJلك.
ذاته؛صفات وسائر وحياته وكلامه علمه يكون أن فيجب قالوا؛ إن لهم الجواب 

ولوقلب، إق ومحتاجة تعاق له أغيارا، أو حوادث،، أو أحناتا وأجساما؛ أعراصا 
المئين.عق لزادت السنة أهل عن القول، نتعنا 

موصعمائة من أكثر ؤ، واكابعين؛ الصحابة وكلام والسنة القرآن ق اليد لففل ورد 
والهلي،الإمساك، من؛ حقيقة يد أتيا عك يدل يما مقروثا فيه، متصرئا متنوعا، ورودا 

والمباشرةباليدين، والخالق باليد، والضح والحثيات، والمصافحة، البعل، والقبض، 
ووقوفل بيده؛ آدم طينة وتخمير ،، عدن؛يدْرحنة وغرس بيده، الخوراة رروكتب، بيما 

عنالقيامة يوم ه، الاه رسول وقيام ، يمينه عن المشعلين وكون يديه، بيه العبد 
بيمينه؛الصدقة وأحد ، ربي يمين احترت فقال؛ يديه، ق ما بين آدم وتخيير يمينه، 
آدمظهر مسح وأنه ، غضبه تغاو_ا رحمته أن ه؛ نفعك بيده وكتابته ، لصاحبها يربيها 

يمينيديه وكلتا ربي، يمين احترت فقال؛ احتر، مفتوحتان؛ ويداه له قال ثم ، بيده 

قوالدارثطتي ( ١٤٥رقم السنة)ا/آ*أُ~'لأآ ل عاصم أيي وابن آ ١ / ١ تفسيره)٨ ل الطبرتم، أخرجه آ ١ ر 
١(.٤  ٥٨)رمم الزس j المارك وابن ١(  ٥٥٥العفلمة)ه/ j الشخ وأبو ( ٢٨الخفان)رثم 

الحليةل نعيم وأبر ( ١٥٤٦العفلمة)ه/ل السح وأبو ( ٢٢٥)t/ تفسيره ل الطري أحرجه )٢( 
 M(٢٦٤ ) المفاض وابن j القديروفيض ( ١٧٥المهيدوانفلر: •١( )رقم القدر
/r(٢٣٣ ) /١(.• ٢ )ص فورك لأبن وييانه الحديث وثكل ٤( ٤ )٦

(.١٨• القارى)ْ/ وعمدة ٢( ١ ١ ا/ النووي)٢ شرح (وانفلر:  ١٨٢٧)رنم سلم )٣(أحرجه 
الكبرىj والبيهقي ٢(  ١٣رنم  ١٣٢)ا/ والحاكم ( ٦١٦٧رقم ٤ وا • ا/ )٤ حبان ابن أخرجه )٤( 

(.٣٩٦; ١٣)اuري نح (وانقلر: ٢٣٣٦٨(راكر.ل.ي)رنم ٣• ٧• رقم ١  ١٤٧;)• 
٤(. ١٧فح؛□ري ١(واننلر: • ١ ٤ )رقم ١(وسلم ٤ ١ • )رقم البخاري )ه(أحرجه 
(.٦٨/١٧الووي)(وشرح ٤٨٧/١الباري)• فح (وانذلر: ١٢٧٥ لم)رقم م)آ(أحرجه 

١(.١ -٢ ١ ١ ١ نفيره)آ/ ل الطري أخرجه )٧( 



ااممسيرالصوءالمنيرء1لن 

الأحرىوبيده ، والنهار الليل سحاء نفقة؛ يغيضها لا ملأى يمينه وأن ، مباركة 
وأنه، الأرض حمح من قيمها قبضة من آدم حلق وأنه ، ؤيخفض يرلمر القط 
باليدالأرصى يهلوى ثم اليمنن، بيده يأحدهن ثم القيامة يوم الموات يْلوى 

لموس؛يدْرمكتبها اض الاراح حط وأنه الأ-محرئلْ،، 
العاصي،بن عمرو بن اس عبد عن صحيح، بإستاد الدارمي سعيد بن عثمان وذكر 

ؤيلبون،ؤيثربون فيها، يأكلون الدنيا، آدم بني أععليت قد رب، يا ت قالت، الملائكة أن 
»لأفقال: ذللث،؛ فاعادوا أنمل« *لا فقال: الدنيا لهم حي، كما الأحرة لما فاجض 
كمنبيدي حالقت، من ذراة صالح أحمل لا ®ومرق فقال: عليه ذللث، فاعادوا أفٌلا' 

هومرسلا.الني عن المنة ياب، ي أحمد، بن اهف عبد ورواه ا فكانءار كن له قلته 
الفل،المائل ويد تليها، التي العملي ويد العليا، اهله فيد ثلاثة: الأيدي وقوله• 

المعهليويد العليا، نعمته أو اهن( قدرة يقال: أن عرفج؛ أو لغة أو عقل ق يصح فهل 
بهيراد أن يصح وهل ما؟ بوجه الذات يد غير التركس_إ هذا يحتمل فهل تليها؟ التي 
-١٢١ ; ١٢)النووي وشرح اuرى فح واننلر: ( ١٨٢٧)رنم لم ساخرجه )١( 

٢١٢.)

(٤٦٩،٢■٩٥/١٣(ر٣٠٣/٨)مهأ'(وانفلر:ذحابري )رقم )أ(أحر-بماوخارى 
X\rr/\-\)(A'Mالودي وشرح 

عقوالوياج ( ١١٢)دأ/■القاري عمدة واظر: ( ٩٩٣)رنم وملم ( ٧٤١٩)رنم الخاوي أخرجه )٣( 
)م/•٧(.سالم 

ماجهوابن ( ٢٩٥٥)رنم واكرماوي ( ٤٦٩٣)رقم داود وأبر ( ٤٢١ شبرْ)ا/ j الطري أخرجه )٤( 
والزار٤( ٦• ٤، • • )؛/ وأحد ( ١٧٤٨٦رقم )ه/م الكرى j واليبمي ( ٦١٦•رقم  ٢٩)؛ا/

وقالصحح، حن حديث، هازا \مطيأ وتال ( ٥٤٩رويم حميد ن وعبد ( ٣٠٢٦رنم  ٤٣-٤ ٢ إ  ٨١
حبان.ابن وصححه (؛ ٤٣٦ )٦/ الفتح ق حجر ابن الحافغل■ 
(.٢٧٨٧)رقم (وسالم ٦٥١٩،٤٨١٢الخاري)رقم)ه(أخرجه 

(.٢٦٥٢)آ(اخرجهسالم)رقم 
كيران وتمر ( ٣١٥)ه/التوطي ير نفوانظر: ( ٣٨٢)؟/يرْ تفل الرزاق مد أخرجه )٧( 

(.٥٢)م 



'س]إة1ؤؤز=^ا
هىالعليا؛ واليد ، الةالىاال اليد من حير العليا ®اليد قوله! وكيلك ذلك؟ غير 

المائلة.هي الممق؛ واليد المممقة، 
ؤإقتليها، التي هي المعهلي؛ ؤيد العليا، الله فيد ثلاثة; الأيدي قوله; إق هذا فقم 

المراد;أن بالضروره تقعي [ ٦٤؛ oXLoJi]يحؤقئزيمنذ^ مبسوطتان يداه خآ ؤ قوله; 
البتة.يحتمله لا والياق والقصد التركسي، فان والنعمة، القدرة يد لا الذات، يد 

هدوذأمح-7م آئب يق آس يجايعوث إثنا ي؛ايعوثلئ، آلدث إِن ؤ قوله: وتامل 
وكانيهم، ). ٧١عك بيده ويقرب يهم، يايل. ه الاه رسول يبايعون كانوا فلما [ ١ ٠ ]القح: 
كانولما تعاق، هف مبايعة له مبايعتهم كانت، وبينهم، بينه نير الهو ^ؤ، الله رسول 

كماأيل.يهم، فوق يده كانت كلهم؛ الخلائق وفوق عرشه، عك سماواته فوق سبحانه 
يكونأن يستقيم فكيف حقيقة؟ يد له ليس لن هذا يصح فهل فوقهم، سبحانه أنه 

المعنن؛يكون أن القابلة تقتفي أم ونعمهم؟ قدرهم فوق اهونعمته نمر٥ المعنئ; 
الكلام؟هل.ا من الأفهام إل يبق هوالذي 

أحذهاإلا الطيب إلا الثع شل ولا ؤلميج من بصدقة أحد تصدق راما قوله; وكل.لك 

٢اتجلٌر من أمقلم ص حتن الرحمن؛ كف فتربول تمرة؛ كانت وإن بيمينه، الرحمي 
الحقيقة؟غير الكلام هذا يحتمل فهل 

النعمة،ق يمتعملأن والكف.، المن ان معتم افالنعمة، ق ستحمل اليد ان وهب 
ه؟رسوله وكلام افه كلام عليه وحملتم احترعتموه، الد.ي الجل.يل. الوصع ير غق 

الأحرى؟.وبقدرته المعنن; يكون أن يصح هل القحل، الأحرى وبيده وكن.لائ، 
منلغة ق قدرته عن أنه; الرحمن يمين عن المسهلين إن قوله; ق يصح وهل 
النعمة؟ق والكف، النعمة، ق اليمين باستعمال سمعتم وهل اللغات؟ 

(Y<\U-Y<\ \ /r)نح وانظر: ١( • ■٢٣)رقم ومّلم ١(  ١٤٢٩،  ٤٢٧)رقم البخاري أخرجه )١( 

(.٢٧١القاري)A/ عمدة وانظر: ( ١٠١٤لم)رثم مأخرجه )٢( 



الممسيرعلن المسر الصوء 
تالآاها^^=============ض

كف، كفه*ر ق •م أفاض ثم ظهره، من آدم ذؤية أحذ اشآ *إن قوله؛ يحتم وكيف 
الونحعسوى المة؛ استعمالأ به أسلافكم ولا أنتم تعهدوا لر وهذا والقدرة؟ العمة 

احترعتموه.الذي الجديد 
وكلبيمينه، كليب كل فخؤج فيها، بيده صرب ثم آدم طينة اه خمر ٠٠فوله! وكذللتج 

فضعالحقيقة؟ غير السياق هذا ق يصح فهل ، بينهارال حلط ثم الأحرئ، بجده خث 
ذلك،؟يستقيم هل انفلر ثم هاهنا، والقدرة العمة لنقل 

قدرJلأ،؟أوق نعمتك،، ق يكون؛ أن ، يديك،ا،ر ل كله رروالخير قوله؛ ق يصح وهل 
بيده،اكوراة وكب بيده، آدم حلق اقلع ُرإن الض، عن الحارث• بن  ١٥١مد وقال 

الحديث،؛لنقل ولاسيما بقدرته، اكلأيثؤ يخص أن أفيصح ؛ بيده، عدن حنة وغرس 
اليدمرصع والقدرة العمة توضع أن أفيمح ، أشياء٠٠١ ثلاثة إلا بيده ثنلق لر العض *إن 
U؟

وآق، ٦٠٧رنان1نث، قنا ثمنت لز ؤإن ، ijjjص إوٍاا1قن ول ١ مآ تغ آلرسون ٠ ؤ 
ىآكومآمحرىا0(4•سآئاي يتجملك 

ول( ٠٩٩رنم  ٤٢٤والثان)ا/ اس ق رَ وابن -ضء)^إلأ\\( ق اتجري أخرجه )١( 
رنم ٩١اكامحن)م مأ(وفيبر-إم 

•٢(.٤٦رنم١٨٥/٣()١٨٠٤
قالممماض وابن ١( العفلمة)ه/ا"؛ه ق الشخ وأبو هآآ-ا-آأ( تفرْ)م/ ل انجري أخرجه )٢( 

(وا>:شرحالووي)ا'/اْ(.٧٧١•سالم)رم )٣(أخرجه 
الدرق الهوطي وعزاء ١(  ٥٠٥المقلمة)ه/ ق وأبوالثخ ( ٢٨المنان)رقم j الدادممي أخرجه )٤( 

الأساءذ والمهتي المقلمة ل الثخ وأبي الجة صفة ق الدنيا ايي ابن إك ٢( • U/U>الخور 
والمعان.

المثورالدر ق الميوطي وعزاء ءه«، ممب عق عونوئا  ٢٤٣تمره)م/ل الرزاق، ب أخرجه  ٢٠)
ممب-مل-م، 



التلخ،بنصوصي ذلك؛ عق العباد أفعال حلق ق الصحح ق البخاري احتج 
إنؤ ت وقوله [  ٦٧: ه ^١^، بن إليك انزل مآ بيغ الرسول، يتاه ٠ ؤ • تعاق كقوله 
[،٧٩]الأ-كراف: ه نق رناله ١^١؛=^^ لمد ؤ وقوله؛ [، ٤٨ه آلجنغ إثُ عليك 
الزخ.أهل فيهما محل أصلين يتضمن ذلك فان العلم، ق رموحه من وهدا 

أنثاقد هو كان فلو تبليغه، مجرد إلا الكلام من له ليس الرسول أن أحدهما! 
تائيةمواء التبلخ من كلها الأمم تعقل ولا ميتدؤا، مشئا بل مبلعا؛ يكن ل؛ ألفاظه، 

المبلغ.إق لا عنه المبالغ إل الكلام يفّاف ولهدا ومعانيه؛ بألفاظه الغير كلام 
والإيصالوصل، إذا بلغ من! محيى وهو الإيصال هو والبلاغ، فالتبلغ وأيقا 

إيصاله.مجرد فله غيوم، إياه حمله ما إليه، الموصل إل يورد أن حقيقة 
تلاوتههو وتبليغه له، مقدور به مأمور وهو ال٠بالح فحل التبليغ أن الثاق؛ الأصل 

يكنلر وتلاوته؛ أول به المتكلم وصوت والتلاوة الصوت كان فلو ه، نفبصوت 
به.القائم المبلغ هوصوت فالتبليغ وبالجملة، المأمور إل ممايا به، مأمورا فعلا 

لزيمعلؤإِن إو1ل1\ينربم مآانزل ؤغ ؤ تعال؛ قوله ق حاء ما ياب، البخاري• قال 
ور)ليبلغ، آية(( ولو عض ))بلغوا الّمح، وقول [ ٦٧لالمائدْت ه رنالتهُ تئنت قنا 

انمني((ر؛/قد الوحي وارأن ؛، الغاباال الشاهد 
هيبالقرآن، أصواتنا كانت، فلو انقطع(( ق. الوحي ®وأن بقوله! مقصوده فتأمل 

هومتصل(بل، انقطع؛ قد الوحي ي،كن لر به؛ تحال اقلع تكالم الذي القديم الموت نفس 

؟-٢.الصواعق- •٣مختصر ١ )١( 
واظر:نتحابرى،)آ/مهأ(.( ٣٤٦١اوخارتم،)رقم ر\(أنمجه 

٤(٤ )؛/ ( ٥٧٥)r/ اuرتم، نتح واطر: ( ١٦٧٩، ١٣٥٤)رقم وسلم ( ٦٧)رنم أحرجه )٣( 
(.١٢٨/٩()١٧٢/٨وشرحاJووتم،)

أيمنأم ^، ■رقوق لم موأحرجه ( ٢٦٤١عنه)رمم اه رصي عمر عفيي موئوما الخارتم( أخرجه )٤( 
(..٢٥٢اسره/ فتح وانفلر: ٢( ٤ ٥ ٤ )رقم 



المحيرعان المحر الئوء =^^'، ١١
\=^^^^====^=^====دضت\ك0

نفىهو الصوت؛ هذا إن فالقائالوزت بالتلاوة، مسموعة العباد أصوات دامت ما 
إقالوحي به اس أوحن الذي الموت وهو التال، تلاوة عند ظهر القديم الصوت 
مئقخ.غير متصل الوحي أن بينا لزوما لزمه مث؛لح؛ وهوغير رسوله، 

نلعث،محنا قمعل ومِ وإِن ربلثؤ من إليلث، انزل ما نيغ آلرسولت ئنايا ٠ ؤ ت تعاق قال، و، 
منإليه أنزل، ما ه اممع رسول يثن هل فنالهم! ه ألغامي من يعصنلثأا ؤآلة، رساوتهُ 

إنهت قولهم فمن أٌريزت أحد من فلابد يلغ؟ ل( أم إله أنزل ما بلغ وهل يثن؟ ب أم ربه 
التبلغذللث، عن فنالهم بلغه، من عل الحجة وأقام للناس، وبينه إليه، أنزل ما 
باقيين؟غير هما أم القيامة، يوم ؤإق _u باقيان أهما البيان: وذللث، 

كلس الحق أن وأقروا قولنا، إق رجعوا القيامة؛ يوم إق باقيان هما بل قالوا؛ فان 
قولنانمى هو وهذا القيامة، يوم ؤإق إلينا ٌبالح ينزله ب مما مبين الدين ق اس أنزل ما 
موجب،بغيبه، مقهلؤع حق ه ايثع رسول إق نيا ممثله عن العدل الواحد حبر ن أق 

والعمل.للعلم 
قدالدين من كثيرا بان وقهلعوا عظيمة، ق دخلوا باقيين؛ غير هما بل قالوا! ؤإن 

الدينس لكثير ق اهقه رسول بيان وأن الشراع، من كثير ق سقمل قد التثلغ وأن بملل، 
ادعتالرافضة لأن منه؛ سر بل الرافضة؛ قول وهدا أبدا، معه يوجد لا ذهابا ذم، قد 
حميعس أبهللوه وهؤلاء العالم، ق كونه مضمون ان إنعند موجودة الدين؛ حقيقة أن 

القولين.كلأ من باه ونعوذ العالم، 
وآلثهؤ قوله: نزول قبل هو فقيل• ونحوم هدا من للّكا. لغ فيما واحتلفإ ••• 

عصمتهلا القتل، من الشى عصمة بها الموعود العصمة وقيل: ٤؛ آلماس من يعمبمملث، 
التأسيحن ولأمته الأذى، ذللثج ثواب، لرسوله تعاق اه أبقن يل بالكلية؛ أذاهم من 

ج_\.المراعى مختمر  ٣٨٣)١( 
الفوائد-^٣.بدائع ٢  ١٢)٢( 



٦=؟؛ظةؤااإةاغهِ 

الأشقياءوللموذين وصبر، فتاسن ه عليه جرى ما إق نظر أحدهم؛ أوذي إذا به؛ 
الرابية.اس 

الريس،ل نام حض بدر يوم حرمه معاذ؛ بن معد نمهم: M حرسه و فمل 
عثادبنومنهم الخندق، يوم حرمه العوام، والزبيرين أحد، يوم حرسه لمة؛ مومحمدبن 

قولهنزل فلما هؤلاء، غير آحرون حماعة وحرسه حرسه، عك كان الدي وهو بئر، 
الحرسوصرف ؟؛1، فأحبرهم الناس عك حؤج [ ٦٧ؤؤآسعصملئ،سآقاسب]اسكه! 

ئا=:^1 مدش وآ ^لزسلأ فتلو ص حنث، شد رسول مريرإلأ آضِد آتنمسح ا مؤ 
4•ائتي'ا ئونغوت ثهزآ'لآبمانحآمأر آنظرًقيأثمحنs يادفلأنTئعام 

وأمه؛المح إلهية ببطلان دليلين الحجة؛ هدْ تضمنت، قل 
هيبل ها؛ بنفالقيام عن بنيتهما وصعق، والشرامحبح، الطعام إق حاجتهما أحدهما! 

سإذ إلها؛ يكون لا غيره إل والمحتاج والشراب،، الغداء إل يعينهما فيما محتاجة 
أزيكوزغئا.لوازمالإله 

القدرةالفضلأيت، س الإنسان؛ س يكون ما منه يكون الهلعام؛ ياكل الذي أن الئانر! 
الصريحمن تحى حمبل عنه؛ انفصالها حال وعره ه نفمن ان الإنحي يالمئ 

بذكرها.

٠ج؛ الماد ر؛(هآزاد 

والترْدي)رنم( ٨١٧٥• رقم )ا،/ا/ الكرى ل والمهقي ( ٣٢٢١رقم  ٣٤٢الحاكم)أ/أحرجه )٢( 
امرول، ( ٣٥١• رقم  ٢١)أ/الأوط ل والطراق ( ٧٦٨)رقم منمور بن ومد ( ٣٠٤٦

وقال١( ٤  ١٧المة)رقم أهل امحقاد ل واللألكائي ٤(  ١٨المغير)رقم ول ١( ١  ٦٦٣رقم ٢  ٥٦)١; 
الفتحوانفلرت ؤإرماله، وصاله ل واحتالف، حن ؤإممناده (؛ ٨٢الباري)٦/ فح j، حجر ابن الحاظ 

)؟\/\<)\(وشرحسموي)0\/؟ح){
را.الصواعق مختصر ١ ' ٤ )٣( 



الممسيرعلن المنير الص^نء 
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ينتقلالذي الهلعام كل أ من يلازمها؛ عتها محبحاته اممع عبر - أعلم واه - ولهذا 
صاحبةيتخذ أن سبحانه بالرب يليق فيكف الفضلة، هذه مجن يلزمه ما إل منه الذهن 
منيكون أن به الأول لكان أويمكن؛ ذلك، يه يليق كان ولو الجض؟ هذا من وولدا 
المستقذرهالمقلات منه يكون ولا يشرب، ولا ياكل لا ت حنى 

ءمح--بجه

ذ'يكملأ آبن وعيني داؤُد بنان عق إنرءيل، بى من ْفمروأ آلد-ما همتل لؤ 
مالنز يعلوه يمحفر عن هويتن يثنا لا عكاثوأ وينح يعتد وعكائوأ عصوأ ينا 

لدمنما لبنن ًفمروأج منهزيثولويتنآلخس ْفثثو ئرئ :]ث؛ ًكائوأيمعلوث 
خلدونني»وتيآددانمإب 

قثعلوأ يثاهلآلخكثم_،لأ ئل ؤ تعال! قوله ففي بالضلال( التماري ، وصفأما 
عنوصلوا وأصزأْفثءرا 3أت من صنا فورقي ثئعوأأهواء ■عثرآلحؤ(ولأ دييطم 

[,٧٧لالم1تاوةت ه آلثبميل سوآ؛ 
قالوالعدءكمز1لذارى ؤ ت بقوله معهم حهل١به سياق ب، لأنه للنصارى فهذاحْلاب 

هونبمفم نف آعبدوأآش إترءمحل ينجى آلنسيح وفاJ منيم ل>0 هوآشح إمحئآش 
[.UU-UY]المائدة! ه آلثبٍل موا، عن وصلوأ ؤ قوله• إل 

البيمثعن، قبل فهذا أتباعهم، وهم كثيرا أصلوا ثم أولا، صلوا قل بأمم فوصفهم 
محلالاازدادوا هؤ النص بعث فلما أناعهم، وأضلوا المسح أمر ق ضلوا يث حه 

حقهم.ق الضلال، فتفاعق، به، وكفرهم له، بتكذيبهم آحر 
وصف،كله هاوا فإن ضعيف،، وهو وغيره الزمخثرى منهم ءلاتفة، هول، هذا 

صمات;بثلاث فوصفهم تع لهم هم الذين لأسلافهم 

)ج(.م. ا. ٠ وزيادة الدليل لهدا تكرير الأساء مررة ل — اهه ثاء ّيأق—إن ، )١ 
)أا(>"آبداتع-بمآ.
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قبلهم.من صلوا قد أتيم إح٠ائت 
أتباعهم.أصلوا أتيم والثانية; 
هؤلأءثبي الذين لأسلافهم، صفات فهذه السبيل سواء عن صلوا أنهم والالثة؛ 

هملأتمم المي. زمن و للموحودين وصفا يكون أن يمح فلا أهوائهم، اتاع عن 
فتأمله.عنهم المنهي لا هم، أنفالمنهيون 
لفرطصلأل، بعد صلالا النصارى ق الضلال تكرار اقتضت أنما الأية سر ؤإنما 
ولهذااليهود، حق ي الغضب، تكرار ى تقدمت، التي الأية نفلير وهي بالحق، جهلهم 

قدالضال أن الضلال؛ هازا تكرار ووجه اليهود، من بالضلال أحص الصارى كان 
المن ؤيعبد يقصده، أن ينبغى لا ما فيقصد فيه، ضالا فيكون مقصوده، نفس أحْلآ 
بيلوالطلبه، محلريق ق يضل لكن حما، مقصودا يصسكا وقد يعبده أن ينبغي 

إقغيره دعا إذا ثم الوسيلة، ق ضلال واكاق الغاية، ق ضلال فالأول إليه الوصلة، 
أضله.فمد ذلك 

لرحيث مقصودهم، عن فضلوا الثلاثة، الأنولع لهم احتمعت، النصارى وأسلاف 
فهداوصفع، وصلبا قتل وأنه ؤيبكي، ويثرب، يأكل بشر إلههم أن وزعموا يموْ، 

فلاإليه، الوصلة المثيل عن وضلوا به يفلفروا لر حسثا المقصود، نص ق ضلال 
عنفضلوا ذإك، إق أتباعهم ودعوا الوصلإليه، الهلريق إق ولا الهللوب، إق اهتا.وا 
بأحصفوصفوا اليهود من الضلال ل أيحل فآكانوا كثيزا، وأضلوا طريقه وعن الحق 

الوصفين•
لهمكان ما ؤإيثار والحسد الإرادة اد فمن أتوا إنما اليهود أن ذللئط يحقق والدي 

ءل.ممن يؤتوا فلم بالإسلام، يدشب، أن فخافوا والرياسة، المحت من قومهم عك 
ولهذاأبناءهم، يعرفون كما ه اس رسول محمدا أن يعرفون كانوا فإنمم بالحق، العلم 

الختاؤإيثار والحد الكبر من الفاط؛ بإرادتمم إلا ويقرعهم تعاق اس يوبخهم لر 
بالحق،الحلم عدم هو الذي والجهل، بالضلال المحارئ ووبخ الأنبياء، وقتل والبغي 



اشيرض النيز المزم ا؟=م 
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أحرىبما والعمل إرادته عدم ومن تارة، الحق معرفة عدم من ينشأ والكفر فالشقاء 
منها.يتركب 

فلممعرفته، يعد عليه عيره ؤإيثار يه والعمل الحق إرادة عدم من نشأ اليهود فكفر 
محقا.محلألأ يكن 

البامحللوآثروا لهم تبين فإذا فيه، وضلالهم بالحق جهلهم من نشأ النصارى وكفر 
ضالين.عليهم مغضوبا وبقوا الغضبية، الأمة أشبهوا عليه، 
عكؤإيثاره الحق بمعرفة إلا نيله إق مبيل لا عادة والوالفلاح الها.ى كان لما ثم 

العبدكان إرادته من يمنحه والبغي بالحق معرفته من العثل. يمغ الجهل وكان غيره 
ويياثاتعرينا ت المستقيم الصراؤل يهديه أن وقترت كل تعاق اس أل يأن إل شيء أحوج 

لأتبامهقاصدا له مريدا يجعله ثم ؤيعرفه فيعلمه ؤإعانه وتوفينا ؤإلهاما ؤإرشادا 
وعلم،عمد عق عنه عدلوا الذين عليهم المغضوب، ؤلريقة عن ؛دللثح فيخرج 

وضلال.جهل عن عنه ءا.لوا الذين والضالين 
منفد ومن اليهود، من شبه ففته علمائنا من فد من يقولون• السلف وكان 

فاستعملالعال٠اء من فسد من فإن قالوا. كما وهذا ، الصارى١ من شبه ففيه عبادنا 
فوان،فيه كان إذا اه أنزل ما وكتمان مواضيعه عن الكلم تحريف من اليهود أخلاق 
منبالمهل يأمرون ^•^، ١١وقتل قتله وءللت، قفله من اه آتاه من وحسد غرضه 
بماذم التي الأحلاق، من ذللث، غير إق نبيهم وسنة رحم كتاب، إل ؤيدعوبمم الناس، 
الحقوتليس المحارم عك والتحيل والتحريف والكتمان والز، الكفر من اليهود 

ظاهر.باليهود شبهه فهذا بالباطل، 
قوغلا قو رسوله يه يعث بما لا هواه يمقتضئ الله فعبد العيال من محسد من وأما 
فشبههالاتحاد أو الحلول من نؤع إق ذللث، وجاوز الربوبية، منزلة فأنزلهم الشيوخ 

٢(,٦ ١ ٥/ ) القدير فيض ق والمناوي ٣( ٥ ١ ٢/ ) عيينة بن سفيان تول من تفسيرْ ل كمحر ابن ذكره ( ١ ّ 



وقوإةوؤو^|_
ظاهر.ارى بالم 

البهنتصور ومن اليعد، غاية بهن الهدئن من يعد أن لم المفعل 
ليسالدي الدعاء، هدا إق وفاقته صرورته علم الخلق أحوال وعلم والوصفين، 

الحياةإق حاجته من أعظم إليه حاجته وأن عليه، منه أوجس، ولا منه أنفع دعاء للمد 
الأيد.شقاوة بقوته له يحمل وهل.ا موته، بقوتهما يقدر ما غاية لأن والقس، 

المعموبهغر علهم أيعم الذ>ن صراط المتمم. الصراط يهدينا أن اه0، ال فن
١مبتب يرقب إنه امن، الصالن، ولا علهم 

والهيتالأمر تعظيم تنال أشياء ثلاثة ههنا 
الامتثال.كمال عن يجفويصاحبه الذي الرحمحس أحدهات 
والهي.الأمر حدود يماحبه يتجاوز الغلوالأي والثانٍرت 
إفراط.واكال تفريهل فالأولث 

نزغتان!فيه وإالشيaلان إلا بأمر اذئم أمر وما 
ؤإصاعة.تفربمل إق إمات 

بينكالوادي فيه، والخال عنه الجال بين وسهل اهق ودين وغلو. إفراط إل ؤإما: 

الأمر؛عن الجال أن فكما ذميمين• طرفين بين والومعل صلالين. بين والهدى جلين• 
الحد.بتجاوزْ وهدا الحد، عن بتقصيره هدا له، مضح فيه، فالخال له، مضح 

هعيرآل>ق دييهفم ق ثعلوأ لا آلًكتم، ئناهل ٠ ت الخلوبقوله عن اه ض وند 
والخلونوعازت[. ٧٧

الهيأيام مع الل.هر أوصام ركعة الملأة ق زاد كمن مهليعات كونه عن يخرجه نؤع 
الصفامحن سس أو المتجتثق ق  ١٢يرس التي المجار بالصخرات الجمرات رمي أو 

عمدا.ذللئا نحو أو عشرا والمروة 

٠؟—٢ - مدارج ٤ ٩ ٦ ( ١ ) 



الئنءمحشامحر\؟=تم 
=ار؛لهإ======^^^^====^د=خ

أجعالدهر صام ومرد كله الليل كقيام والأستحسارت  ١٤٧٥٥^٠^منه يخاف وغلو 
النيفيه ق1ل الدي والأوراد، المادات ي النفوس عك والجور النهي، أيام صوم بدون 
ييسروا،دةاربوا، مددوا غليه، إلا أحد الدين يشاد ولن بر، الدين هدا إن ®ء 

بالأعمالاهف طاعة عل امتعنوا يعي: ، الاJلجةاالمن وشيء والروحة بالغدوة واستعينوا 
قيها.بالسير السفر مسافة ^ ٥٥عق يستعين المسافر فإن الثلاثة، الأوقات دْ هق 

البخاري.ارواهما فليرئدار فتر فإذا نشاطه، أحدكم ®ليصل M•' وقال 
®وهم— تلأثا نالها — المتتهلعون® ®هللئ، نال؛ أنه عنه. لم مصحيح ول 

ماالأعإل من راعيكم .I عنه البخاري صحح وق المتشددوزاد الممممقون 
الدينهذا »إن قال: أنه ه عنه السنن وق ٢. تملواءر حتن اه، يمل لا قواه ممليقون، 

قال.أوكما ، اه«رعبادة نفسك إلن تبغضن ولا برفق، فيه فاوغل متين، 

وتتحدنحاشركوأ وآلذئُءتبم ءامنوأآلئهود للدنن وة عد آلغاس اند لثجدن ٠ ؤ 
منهزييتبان ذ')لتك_ وصأزىج إما قالوأ ميرتت> ءامغوأ للذين مودم أربهم 
دزئأ•ءثنهزبىنمآاتزل نمعوأ وإِذا يثضنون:ج؛: وأيهزلأ ورمايا 

التئا ونا نع^كه٦دين. قامحثا تيآ؛اثا يمولون ستلحيى ^١ ٠۶مئا 

XyrA-yroالقاري)ا/ ءمل.ة وانثلر: ( ٣٩الخاري)رنم أ-محرحه )١( 
(.٧٨٤وملم)رقم ١( ١ ٥ • البخاري)رنم احرجه )٢( 

)r\إ٧^yx(وم:نياuري ٢٦٧)٣(بسالم)رقم•
صنيابمدي)ا/أ*ا(ُمحالووىلأ/ابك

رنم ١٨)م/اعري j والمهقي ( ٢١١٥رقم  ١٢٠)n/ اJخارة ق المقدس الضياء اخرجه )٥( 
jوالديلمي ( ١١٤٧رقم  ١٨٤٨)الشهاب مد j والقضاعي ( ١٩٨/٣)وأخمد ( ٤٥٢٠

(٩٧الزلة)ص j والخطابي ١(  ١٧٨الزهد)رقم ق المارك وابن ( ٠٩٠ يقم  ٢٣٠الفردوس)ا/ 
البخاريورجح ووصله، فإرماله وامحق (: ٢٣٣٩رقم  ٢٨٤الخفاء)٢; كثف j العجلوي ونال، 

(؟٢٩٧/١١الثاري)نتح واننلر؛ إرساله، ايئخه تذ 



تت'امحي مع زبنأ يدخننا أن ودْرمع آلحي مث جاءثا وما باس ثوس 
حزآةؤذ'لأك يرتأج حنل؛؛نن آلأثهر قتها بن جرى جثت مالوأ بنا آس قاينهز 

ينأياأثذيناُنحثبآلحبمبرإق؛; اوون؟ك بئانتغآ ويفدبوأ وآلذئنكهزوأ :رج نمسيتن 
مم'لأسكذ:;ت;:

٩•]ت؛ موسورك اذتهمبيِ، ط4؛آؤاثموأTسآJذى 1سحللا مماززمحم قكلوأ 
كماوصفته، ينعته عرفوه الذين والرهبان الأحبار من ذكرهم قدمنا من اكذلك 

اتا،هلميعريون ءاينهمللأبصدوظُنحا ألب.؛)؛ ؤ تعاك؛ قال أبناءهم، يعرفون 
[.١٤٦]الغرة: ه يعلنون 1وحىوهلم و؛كتنون بنهم زيما ؤإن 

هيالتي عندهم، المكتوبة والصفة ؛النعت، هي إنما الحرفة هدْ أن ومعلوم 
أحدتاإن ابنه، من به أعرف لأحدنا واه منهم• الومنين بعض قال كما عليه، متعلمة 
يعده.يحدث ما يدري وما امرأته عند من ليخرج 

اتباعه،عن تكبر يولر متهم الحق عرف من عق بحانه اه أثنن ولهذا 
ولثجدرن,حاشركوأ ؤآلذنرن.> اليهود ءامنوأ للذين عدوة آلمامي افد لثجدن ٠ ُؤ 

قنيسمك.بثهز بان ذ'للث، نصتزيء إئا قالوأ أأاان./تأ ءامنوا للذين مودة ايربهر 
أءْقهءمحنمءصثرئ إِلآإرسول انزل ما سمعوأ ؤإذا ج يتت،ءضردن وأنهزلأ وومايا 

أل^١ :)ثت:وما ٠ع^لقئيدين قآكتتئا رثئآءاثا يمولون من1لحق ■رئوأ بن، يركآلئ*ع 
جمعآلمؤمّآلننلحإن •نقا يدخلثا أن آلحف،ونظتغ بث جاءثا وما باممب ثدبن 

آلنخسلنجرآئ ؤذ'لك فءآ آلأيهنزحنلدس محا ص •جثت-محرى فالوأ بنا ءادنهمّآس 
[.٨٨- ٨٢^1،اخدبنيحمبه وعكذبوأ والذينكمروأ ;)م 

الحيارى.)ا(مآإساة 



الثصسرعلن المنير الصوء 

القرآن،وقروا النجاشي، يدي بين قو الحم، أصحاب حضر لما عباس• ابن قال 
اثا]انأفقال الحق، من عرفوا مما دموعهم فانحدرت والرهبان، القسسسون ذللث، سمع 
[.٨٢]المائدة: ه يتغيضنون وانهزلأ ؤزت.اوا ؤذ'ولئأايان،مهزفنسجك. ت تعاق 

اهرمحول رجلأ'إق ثلاثين أصحابه خار من النجاشي بث جبير؛ بن محعيل وقال 
إقوذموا فأسلموا، واس، تعرفه وقالوا! ورقوا، فبكوا القرآن، عليهم قرأ فٌ 

هالرسول إل انزل ما سمعوا قادا ؤ فيهم؛ اقه فأنرل ، فأسلم فاخروه النجاشي، 
الأيان،.[ ٨٣تالاتاJة: 

قرأفلما الرهان، من وخمسة القسين من محبعة رجلأ، عثر اثي كانوا السيئ؛ وقال 
[.٨٣]الائدة؛ ه معآلتأهدئ قآكتتئا ءامنا ؤ ونالوا! بكوا القرآن ه اس رسول عليهم 

يدحلمهمأن ؤلعوا الذين الصالحون، القوم وهم وأمته، محمد هم عبامحي! ابن قال 
اهفيهمر؛،ب

فلمعندهم، الذي بالنعت اصف رسول أنه عرفوا الذين هؤلاء أن والخقصودت 
الإيمان.إق المبادرة من وقلوبهم البكاء، من أعينهم يملكوا 

راااعالم«.ولففل ارالعرفة<ا لمقل القرآن ق وقع 
آلذئنؤ وقوله! [، ٨٣لالاتدة: ه آلحي بن ۶،^' بثا ؤ كقوله! ®المعرفة® فلففل 

[.١٤٦]١^٥: ه اتئآءهم يعرفون ءائنئ.؛همآقكممنامفووهُكما 
[،١ ٩ ]محمد: ب< آس إك اله لا قا.ءلزأدهُ ؤ كقوله! إطلاعا. أوسع فهو العلم لمقل وأما 

(.٦٦٧٧رنم ١  ١٨٤رأ/ تسر، ق حاتم أبي وابن ٢( تمر،)j /U اتجري )١(أخرجه 
٢(.١  ٨٨)رقم الجد وابن ٤( ، ١ تمر،)j /U انجري أ>جه )٢( 

(.٦٦٧٥رنم ١  ١٨٤ه(وا؛نابيحاتمفي-ضرْ)1إانجريفيتفرْ)U/ )٣(أخرجه 
رنم١  ١٨٦تمر،)؛/ j حاتم أبي وابن زيد، بن الرحى ب عن  ٢٧تمره)j /U، انج/ك، أخرجه  ٢٤١

(.n١٣٩/المنثور الدر (وانفلر: ٦٦٨٣
.دارجج٣. ٣٣٤٢٥)



٦=?!ؤمحؤ1لةا:مح 

ءاشنهزوألإئ ؤ وقوله•' [• ١٨محمران: ]آل الأية موه إلا إله لا آسأئتُ شهد ؤ وهوله; 
هعلما زيف رب ومل ؤ وقوله؛ [. ١١٤]الأنعام: رجفبالخؤ(ه من مملآ آلكتثبشو0أكُ 

هأعس هو ربكآلخيىكس من إنك انزل أئنا يعلز أفنن ٠ ؤ وقوله؛ [. ١١٤]طه: 
٩[.]النص: ه يعلمون لا والدين يعلمون آلذين بمثوى هلآ ض ؤ وقوله؛ [ ١٩]الرمحي: 

^^فيضاشإوهصه]اروم:
وعملءامرنل ويلخفم آلعلم ١^' آلذئث وئاو ؤ وقوله؛ [، ٥٦

بمقأفيآإ٩^ثلمونهوما لقام ألأثلضها •٨[. صألح1هلاكص: 
ؤ1علم.وأوقوله؛ '٤[. ءلثسآثكتبؤ<]اص: ءخدهر »ؤءالألذى وقوله؛[، ٤٣]انمكبوت: 

لعبآلدثا آلحنوة انما ؤآعنموأ وقوله; [. ١٧]الحديد: ه مويا 1لأزءسنعد ان 
وقوله;[. ٢٢٣مالتموهه]القرة: امكم ؤوائقوأآسوأعلموا وقوله; •٢[. ولهوه]الحديد: 

كثير٠وهل.١ [. ١٤]هود:بعلمآثييه أول ائنا اعلموأ قؤ 
وعليمءالم بأنه ه نففوصف منه، تمرق وما العلم اسم ه لتفسبحانه وامحار 

الأممأن ومعلوم القرآن، ق المعرقة لففل دون عالما له أن وأخبر ويعلم، وعلم وعلام 
معناه.ق له المشارك نوعه أكمل لنفسه اتزxأ اختاره الان،ي 

للئ،يانذ ؤ كقوله: خاصة. الكتاب أهل مؤمني ق القرآن ق المعرقة لففل حاء ؤإنما 
آلرّولإل اتنل نآ سمعوأ قإذا :)خ؛; ينشغمون لا وائهز ورهبايا متجبخن> بنهز 

ؤآلب-نوقوله؛ [• ٨٣، ٨٢]المائدة: سآلحو،ه عوموا' مما اعيئهزمحصمتلآلنمع ثرئ 
[.١٤٦:اJقرة ] ه اتنآءهم يعريون كما يعرةودهُ آلكثبم، ئتثنهم ا؛ 

منخروجه قبل ثم النساء، متعة إباحة ا، الغزوةل هده ق وير ،ومما 
أقوال;أربعة عل، المتعة، فيه حرمت، الذي الوقت، فير مكة،واختلم< 

-^٢.را(ّآ"ا؛زادالعاد 

الفتح.غزوة )'؟(أي 



الممؤيرعلن المنير الئوء 
\ت====^=^^د^^=^=====خح\لغل0

وغيره.الثافعن، الياء.^م؛ ْن ءلات٠ة قول وهذا حيبر، يوم أنه أحدهات 
وطائفة.عيينة، ابن قول وهذا مكة، فتح عام أنه والثانزت 
بالفتح.حنين غزاة لاتصال الثانئ، القول هو الحقيقة ق وهذا حنين، عام أنه والثالث،! 
فتحمن وهمه فيه سافر الرواة، بعض من وهووهم الودلع، حجة عام أنه دالرابعت 

الودلع،حجة إق الجعرانة عمرة من معاؤية وهم سافر كما الودلع، حجة إق مكة 
تقدموق.• — ، حجته(( ق المروة عل بمثقمس ق اس رسول عن ®قصرت، قالت حيث 

إقواقعة ومن مآكان، إق م؛كان ومن زمان، إق زمان من الوهم وسمر - القح في، 
دومم.فمن للحماظ يعرض ما كثيرأ واقعة، 

أمممسالم صحح ق ثت قد لأنه الفتح، عام حرمت إنما المتعة أل واكحح! 
النحلزم حيبر، زمن اكجريم كان ولو ، بإذنه ه الّما ُع المح عام استمتعوا 

لرحسز فإن وأيضات فيها، متله يسر ولا اليتة، الثريعة ق بمتله عهد لا وهذا مرتين، 
؛عاو،لت، يكن لر الكتاب، أهل اء نؤإباحة يهودياي-،، كى ؤإنما لماُنؤ، مفيها يكن 
ألذينوطعام ألطؤثت، ل،كلم احلي آلئوم ؤ بقوله• المايدة محورة ق ذللث، بعد ابحى إنما 

منؤ^^ح۵شت، ألمومنيت من ذاثشمنئ ثب حل؛ اوتوأألكتض_احا؛مؤشاغلم 
لكمأكننت، آلثوم ؤ يقوله! متصل وهن.ا ٠[، ]١^^٠؛ ه فتلكم من اثكتث.ذ، اوتوآ آليين 

وهنءا٣[، تالمائدْ؛ ب ديتكم من كمروأ آلزنن ي؛ٌّر، آمحوم ؤ وبقوله• ّأا، تالماثدةإ ه دبمكم 
ثابتةالكتاب، أهل، ناء إباحه تكن فلم فيها، أو الودلع، حجة بعد الأمر آحر ق كان 
ويعدالفتح، قبل عدوهم بمحاء الأس<تمتاع ق رغبة للمسلمين كان ولا حيير، رمن 

المين.للمإماء وصزل منهن، استري، من استرق، الفتح 
■٥٦٥ابادي)y/ نح وانفلر: لملم، واللفظ ( ١٢٤٦)يقم وسالم ( ١٧٣•الخاوي)رنم )١( 

(.٢٣-٢'٢٣١/٨(وث٠رحهموي)٥٦٦
■( ١  ٦٩)ا،/ نح وانفذ: ١( ٤ • ٦ ، ١ ٤ ٠ ه لم)رنم مأ-محرجه )٢( 



٤iبملألةا٤ق ؤء

اءأنت طالب أيئ بن عق حديث من الصحيحين ق نت بما تصنعون فما قيل! فإن 
وهذا٢ الإنسيةارر الحمر لحوم أكل وعن حمر، يوم النساء ئتعة عن ضر ه اهلأ رسول 

صريح؟صحيح 
عكالاقتصار والثانن! أحدهما. هذا بلقفلين! روايته صحت قد الحديث هذا قيل! 

ابنرواية هذه حمر، يوم الأهلية الحمر لحوم وعن المتعة، نكاح عن M الني ني 
لحومعن ض ررأنه يض عينة؛ بن سفيان قال ت أصغ بن قاسم قال الزهري، عن عينة 

التة«.نكاح عن لا حمر، زمن الأهالة الئئر 
انتهئ.. الناس أكثر هذا عك قال• ثم التمهيد• ق البر عبد ابن أبوعمر ذكره 

المتعةاس رمول اءحرم فرواه• لتحريمهن، ا ظرفحمر يوم أن الرواة يحص فتوهم 
حرمفقال! ، الحديث، بحض رواية عك بحفهم واقتصر الأهلية((، والحمر حيأر، زمن 

البئن.بالغلط فجاء حمر، زمن المتعة هؤ اس رسول 
واحد،وقت ق وقعا قد يكونا م إذا التحريمين، بين الجمع ق فاكة فأي فيل! فإن 

الحمر؟تحريم من المتعه وأين 
بناصو عبد عمه ابن عك به محتجا فهتي طالس، أين بن عك رواه الحديثا هذا قيل! 

قطالب أين بن عك فناظره الحمر، ولحوم المتعة يبيح كان فإنه المسألتين، ق عباس 
تحريموأطلق حمر، بزمن الحئر تحريم وقيد التحريمثن، له ورومح، المسألتين، 

الحمرلحوم وحرم المتعة، حرم ه اس رسول إل تائه، امرؤ ٠اإنائ، وقال؛ المتعة 
الأمرينفروى الناس، أكز وعليه عيية، بى منيال قاله كما ع  ١٠٠حمر يوم الأهلية 

(.٤٨٢)U/ ازري نح (وانظر: ١ ٤ • ٧ )رقم لم وم( ١٤٢ ٦ )رقم المخاري (أحر-بم ل) 
(.٢٧٢■الأوطار)^ر (ونل ١  ٦٩)آ/ ازري قح )٢(انظر: 

زالرزاق ومد ( ٩٧٦٤ ، ٧٦ ٤٨عوانة)رقم (وأبو ١٣٩٢٥رقم ٢ • ٢ )U/ اعرئ ق المهقي أحرجه )٣( 
ازريكح وانظر: (، 00•٤ رقم  ٣٤٥)ه/ الأوط ق والطراق ١( ٤  ٠٣٢رقم ٥ ٠ ١ )U/ دفه 

)ه/خأا(واكمهءد)-ا/؛ه،خه(.



الثمسرعلن المشر النوء 

الموفق*واهJان؛ حيير.. بتوم لهما مقيدا لا حما، عليه محتجا 
أوبحال، ثاح لا اش الفواحش تحريم حرمها هل ث وهوأنه نظرآحر، ههنا ولكن 

عباس،ابن فيه نظر الذي هو هذا للمضهلر؟ وأباحها عنها، الاستغناء عند حثمها 
عنديقفا ولر توثع، من فيها توثع فلما والدم. كالميتة لالمضا؛لر أبحتها أنا وءالت 

يرىعود مابن كان وقد عنه، ورمع بحلها، الإفتاء عن عباس ابن أمسلث، الضرورة، 

ألافقلنات نساء، لنا وليس قو  ٥٥١رسول ع نغزو 'ركثا ٠الت عنه الصحيحين ففي 
ئنا,ماؤ اسمان عيد قرأ ثم اجل، إك بالثوبخ المرأة ننكح أن لتا رحص تم فنهانا، نختصن؟ 

هلا■محثا^كعتاJئ آس زن يعتدوا ^٠ لكم آس احل؛ مآ طين ■فرموا لا مغوأ ء١ آلذنن 
أمريزتيحتمل الحديّثؤ هذا عقيب الأية هذه اس عبد ونراءة [؛؛ ٨٧

اسرسول أباحها لما العليبات من تكن لر لو وأما يحرمها، من عك الرد أحدهمات 

معتد،وأنه مهللقا، أباحها من عك وهوالرد الأية، هذه آحز أراد يكون أن والئاتن! 
عدموعند الغزو، ق الحاجة وعند للضرورة، فيها رحص إنما ه، اس رمول فان 

ؤإمكانالنساء، كثرة مع الحصر ق فيها رحص فمن المرأة. إل الحاجة وشدة النساء، 
المحتال.ين.يحس، لا واةلألأا اعتدى، فقد المعتاد، النكاح 

بنوملمة جابر، حديثا من صحيحه ق مسلم روى بما تصنعون فكيفا بز•' فإن 
أنلكم أذن قد اسه رسول إف فقال! اس^ رمول منادى عليتا *حرج قالا• الأكؤع، 

؟التساءال متعة يعنن؛ تستمتعوا، 

٢(.اكارى)ا/ا/يى عمدة وانظر: ١( ٤ ٠ ٤ الم)رثم وم( ٥٠٧١اوغاري)رقم أحرجه )١( 
اضي)ه/مخا(.ض واظر: ١( ٤ ٠ ٥ وسالم)رتم ٥( ١  ١٧اوخارى)رتم أحرجه )٢( 
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قلم مرواه ما بدليل ذلك بعد ^٠۶١ ثم التحريم، نبل الفتح زمن كان هدا قتل■ 
المتعةق عامآوءلاس ؤؤ اهلع رسول لنا *رحمن الأكؤع بن ملمة عن صحيحه، 

بفتحمتصلة أرمحناس غزاة لأن الفتح، عام هو أوٍلاسث وعام • عنها١٠ من ثم ثلاثا، 
مكة.

جعلهالنكاح وهدا وللأمتمتاع، الدائمة للوصلة النكاح سيع أته سحانه اللق ••• 
لأمaلاعسبا وطؤْ كان وطئ متن فإنه فيه، الطلاق ولومع لأش؛لاءه، سا أصحابه 
الله.ثميع صد وهال.ا النكاح، 

وطلاقهالأول كنكاح واسمه وطلاقه الثاق نكاح جعل سبحانه اقلع فإن وأيقات 
أنومعلوم العللاق، وكيلك نكاح، وهدا نكاح، وهدا زوج، وهدا زوج، فهدا واسمه. 

ذاككاسمه، اسمه ولا طلاقه، ولا الأول نكاح يثبه لا واسمه وطلاقه المحلل نكاح 
ذلكوغير والكوة والكتن للتفتة ملتزم للمهر، باذل للكاح. قاصد راغب، زوج 

مه.لشيء ملتزم غير كله، ذلك، من برئ والمحلل النكاح، حمائص من 
الأسنمتاعالزوج قصد أن مع المتعة نكاح حرم ئد ورسوله تعاق اهللأ كان ؤإذا 
لهليس الذي فالمهحلل النكاح، لحقوق ملتزم وهو زمانا، معها بميم وأن بالمرأْ، 
يفارقهاثم لذلك المستعار كالتيس عليها ينزو ما قدر إلا المرأْ ْع بميم أن غرض 

بالتحريم.أوق 
تأوجه عشرة من اكحليل نكاح من حير المممة نكاح ت يقول الإسلام شح وسمعت 
قيث،رع لر التحليل ونكاح الإسلام، أول ق مشروعا كان المممة نكاح أن أحل.ها! 

الأزمان.من زمن 
قْل.محلل الصعحابة ل يكن ولر ه، المي عهد عل تمتعوا الصحابة أن اكانن! 

(.١٨٤)٩; الودي (وشرح  ١٧٢- ١٧• ){</ اuري كح (وانظر: ١ «٤ ٥ )رنم سلم )ا(أ-مج،< 
إءانتج٢٧٧.١)٢(



الممثّ؛رامحرض الصزء 
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إنهقيل! ؤإن عباس، ابن فأباحه الصحابة، بين فيه مختالف، المتعت نكاح أن الئالث،؛ 
وموليعزوْع رركنا قال! عنه الصحيحين ففي عود. مبن اهله عبد وأباحه عنه، رجع 

ئتؤغأف لثا رحص ثم ذللث،، عن ثهاثا ئحتصي؟ ألا ممiثات نثاء، لنا وليس ه، ؛ ٧٥١
فثزموأطتيتمآاحلءامئوألا يناياآلذين ٠ اس! عبد قرأ ثم أجل®. إق بالثونم، المرأة 

مشهورة.-با عباس ابن وفتوى [. ٨٧لكمهلالماتدةت اطه 
أعمنكما قلو-مم، اهلم أعمن ناما إن فقال! بمكة الزبير بن اليع عبد ررقام عروة! قال 

حان،،لجنف، إنلئ، فقال! فنادا0، عباس، بن اهلع بعثي بالمتعة يفتون أبصارهم، 
لهفقال ه، اهوٌ رسول يريد المتقين، إمام عهد عك تفعل المتعة كانت، لقد فلعمري 

ابنقول فهدا ا. بآحجارك® لأرحمنك فعالتها لثن فواتيه نفسكا، الزبير! ابن 
التحليل.نكاح ق وروايتهما قولهما وذاك التعة، ل عباس وابن عود م

٠٠٠

عملمن رجس ؤآلأزقم ذ\يرن\ت وألمسر أ-يتمز اثنا ءامنوأ ألر~؛و( ئثا.-أا ۶
ia_jT _ آلعذوهتيئاكم يوؤع ؛ن آلئظنن يريد إثنا روم ثملحون و؛ثكم هآحتيبوه

'؛تاامسأون م ا يهلا آلصلوة وض قؤ وأ عن ويعميكم ؤآتمنير آلخنر ق وآلبعصا؛ 
أتنغوحإ1ا عق اثنا ةLءلموأ دولسلم قإن وآحدزوأج آلئسون واطيعوأ آئه واطيعوأ 

آشتنئق؛4•
عمله،س هي الش والأزلام، الأنصاُبج من للناس نصبه ما مكايا-ه! أعفلم امن 

إئناءامتوأ ألدين يتايا ؤ فقال! باجتنابه، الفلاح وعلق ذللث،، تعال؛اجتناب، اهلٌ أمر وقل 
٩ثثحون هآجيوه أشش ص رجس و^لآزللم 

•٩[.تالطممة; 

.( ١ )\،/٨٨ النووي شرح وانظر؛ ( ١ ٤ ٠ ٦ )رقم مسلم أحرجه ( ١ ) 



٦=((ؤةؤاألةا:مح 

•مر أو وثن، أو شجر، أو حجر، من اه؛ دون من يمد نصب ما كل فالأنصاب: 
وأطناب.كطنب نم،، واحدها م، وص 

الجاهليةأهل كان أحجار الست، حول ®كانت، جرج: وابن وقتادة، مجاهل: تال 
قالوا:ؤيمدوما، الحجارة هذه يعفلمون وكانوا عليها، اللحم ؤيثرحون عليها يذبحون 
٠و؛ثقشه يصور ما الصنم إنما بأصنام، وليست، 

تعاق®.اثص دون من يعبدوما الش الأصنام ®هي عباس: ابن وتال 
الأوثان®•وهم، يمدوما، لهم ®حجارةكانثإ الزجاج: وتال 
ا.وغيرها®؛ أحجار من _-، كانته التي الألهة ®هي الفراء: وتال 

تعاق:قوله ومنه رآه، من يقصدْ الذي المنصوب الشي اللففلة: وأصل 
ا• ٤٣،^؛ ٠٠١١ه!؛دصَايوكون إل يراعا؛لأبم منالأجداث وم'•وجون نؤ 

المقرين.أكثر وهوقول ٠ ® يرعون أوعلم غاية، ®إل عباس: ابن قال 
أولا®يستلها أيهم أنماحم، إل ®يعتن الحسن• وقال 

علومالبح ؤ كقوله: بضمتين، ا®يصب، قرأ من قراءة عل وهذا الزجاج: قال 
أصناملهم.ومعناه: قال: أدصم_اه]اسممة!٣[. 

والإبماض،علم• أو حجر، أو حشية، من تصما شيء كل الصإ أن والمقصود: 
اص•

حايتممون كانوا قداح ®هم، عنهما اتمحم رصي — عباس ابن فقال الأزلام. وأما 
•لهم م ن ١٠علم بما بمللبون أي• الأمور٠ 

اسقأحاديث، تحمق وتشح ( ١١٣، ٩١)امآ/ القارى وصية ( ١٢)Y/ممر ابن شير انظر: )١( 
(.٤١١)م/

\(.A\/Aالقاري)صدة )آ(انظر: 
(.١٨٦صدةالقارى)A/)٣(انظر: 

(.٤١٢التعليق)T/ أحاديث، تحقيق وتنبح ( ٩٣، ١ ٢ محير)Y/ ابن نمير انئلر: )٤( 



التمسرعلن اثئشز الصزء 
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يجلسأو يغزو، أن أحدهم أراد إذا حميات لهم كانت ا، جبيرت بن معيد وقال 
.( ١١٢٠استقسم 

أمورهم.ق الجاهلية أشل حما يتمم كان اللدان القدحان هي  ٠١أيضا• وقال 
فان-٦١، صربوا أمرا أرادوا فإذا ربي• خاف والاحر• رمح،، أمرق مكتوب• عليه أحدهما 

تركوه،خاف عليه الد.ي حرج ؤإن به• هموا ما فعلوا أمرق عليه الذي حرج 
.القسمة، ؤللب الأسشسامت  ١٠أبوعبيد؛ وقال 
٠قمه، واحد كل أحد ام! ررالامتقالمبرد! وقال 

اليمين.م كئالقداح، تأمرهم؛A بما أنمهم إلزام الأسقام! وقيل! 
حهةمن تطلبوا ءأي! ٣[ تالماتال.ةت ي إلازلثب تنتشبموآ وان ؤ الأزهري• وقال 
٠الأمرين، أحد من لكم قم مجا الأزلام 

٠حرام(( بالأزلام ام ررالأسقوغيره! الزجاج أبوإسحاق وقال 
أجلمن واخرج كذا، نجم أجل من تخرج لا المنجم؛ قول ومحن ذلك ين فرق ولا 
]لقمان:ه غدا ثبمكسن، ماذا ثمس ثدرى وما ؤ يقول• تعال اهف لأن كذا، نجم ًللوع 

ذكرهاالش كالأزلام حرام فهو عنا• غيب هو الذي ه اهف 'ءلم ل لحول وذللت، [• ٣٤
تعاق.اه، 

والعيادة،للشرك فالأنصاب، والأزلام• بالأنصاب، ابتلوا قد الناس أن والمقصود! 
قاهف ودين للعمل، وتللت، للحلم، هذه به. الله اسآثر ما علم وطلب، للتكهن، والأزلام 

والأزلام.الأنصاب، وكسر إ؛ءلالهما، الله. رسول به حاء والذي وهذ>ا، لهذا مضاد 
أووثن، أو عمود أو شجرة، س للمشركين! الشيaلان نصبه قد ما الأنصاب، فمن 

النيأمر كما ومحوأثره كله، ذللث، هادم والواجب، ونحوذللت،• عين، أو أوحشية، نر 
(.١٧١المثودرم/الغر وانم: ( ٦٧٥٦^ابنا;يحاتمز،-فر«)أ/حبماا )ا<اخر-بم 

صونح ( ١٦٣)ا'آ/القارى وعدة اوثور)مأا( والدر ( ٧٦٨)اتجري ضير انئلر: )٢( 
.(YUU/A)



عنصحيحه ق مسلم روى كما بالأرصن• وتسويتها المشر؛ة القبور بهدم فهم عاث هؤ 
١^؛!رسول عليه بعش ما عش أبعثك ررألأ ه؛ عل ل قال نال! الأسدى. الهياج أبي 
.٢١ثئ0((ل ثرفآإلأ مرأ ولا طسته ثلأّإلأ أدع لا أن هؤ؟ 

أنبلغه ولما . الناس عن وأحفوْ دانيال، قبر فهد عمر بأمر الصحابة وعمن 
وصاحابن رواه فقهلعها. أرمل اهه|؛ؤ رسول تحتها باع التن الشجرة ينتابون الناس 

بقطعغه الء0لاب، بن عمر *أمر يقولت يونس بن عيسن سمعت، نقال! تابه كق 
تحتهافيصلون يدهيون كانوا الناس لأن فقطعها، ه الض تحتها بويع اش الشجرة 
•نافع عن عون ابن حديث من عندنا وهو يونس• بن عنسن قال ٠ الفتنة^ عليهم قحاف 

عمرهٌاافقطعها الشجرة، يأتون كانوا الناص أن  ١١
ؤافزؤا'لأضاد،١^ إنا ء'ايأ الذيل تنايا ؤ تحاك: اش ر؛،ئال 

لعام الخمر فلفغل [ ٩٠_: LJI]ه يملحون لعثكم هاجتبموه أشنن عنل نق رجس 
بهتقصير لها الخمر اسم شمول عن السكرة الأثربة يعص فإحراج مكر كل 

خمر«.مكر رركل الشيع• صاحب قاله ما الحق بل لعمومه، وهضم 
لمعناه،وهضم يه، أيصا تقصير لها اسمه شمول عن المسر أنولع يعفى ؤإحراج 

منأنه مع عنه الشهلرنج وأحرج اليسر، من الخوض عن الخال الرد جعل الذي فما 
اهزكرم عل وتال مسر. إنه السلم،! س واحد غير قال كما المسر، أنولع أظهر 

الجم.هوميسر وجهه: 
ءامنوأالدنن ثنائها ؤ تعال• تول لفظ حمل فكما يحتمله، ما فوق اللففل. تحميل وأما 

[.٢٩:، ]lJLه ئرامرإن؛،كم عن غرة ككون ان إلا بألبئطل تينعكم اموثكم لا 
(.٢٢٤)a/القاري ءمدْ وانئلر; ( ٩٦٩رنم لم) مأحرجه )١( 

)آ(انذلر:شراينممر)مهي(.
ابنابيتج)م-هارنمهإهب(.)٣(أحرجه 

)أ(-أأاءلأم.بمل.
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[,٢٨٢القرة: ل ه تق5لم تديرونها حاممة تجنرة ةكورت؛ح ان إلا ؤ \رقو1.' آية ق وقوله 
الصرحالربا إن اهف ولعمر التجارة، من وجعلها بحيلة ربا ص الش العينة مسألة 
د؛تكخحى نعد من لهُ خد ملأ ؤ تعادت قوله حمل وكما تجارة، وأي للمرا؛ي تجارة 
عقالملعون المستعار التسس وجعل التحليل مسالة عك [. ٢١'•لاJقرة: ه عيرهُ زوج؛ 
التقصير.ق الأول يقابل التجارة ق وهذا الزوج، اسم ل قوداخلا اهف رسول لسان 

الشوأخيته وقاعدته العالم أصل رسوله عك اهف أنزل ما حدود معرفة كان ولهدا 
بلئها، ليس ما فيها يدخل ولا محها، ألفانله معاق من شيئا يخرج فلا إليها، ير-؛ع 

مها.الراد ؤيفهم حقها، سليها 
اكزمالي الألتزامة الإبمان منه أخرجت، والحلف الأبمان لفنل: هدا ومن 
الالذي المحض التعليق فيها ءلائفة وآدخلت أوتحريمه، شيء إيجايح >را صاحبها 

معناه.فوق له تحميل والثاق الخعنن، من نقص والأول منعا، ولا حضا يقتضي 
تميعله الربا اسم تناول عك دليل لا U طائفة فيه أد-محلتج الربا لفنل: ذلك، ومن 
ربويمن امتحرج ما وكل بالريتون، والريت، يالعنيإ، والدبس بالسمسم، السيرج 
يوجس،عليه دليل لا وهدا وحقيقته، ومقصوده اسمه عن خؤج ثمان بأصله، منه وعمل 

منفيه وأدخالت، صحح، ميزان ولا إحلع ولا سنة من ولا كتاب، محن إليه المصير 
منهو ما منه أخرى طائفة وأخرجت، الربا، عن شيء أبعد هو  ١٠عجوة ماد ائل م

الربامن مفسدة أعفلم هي التي الربوية كالحيل وشرعا، قصدا حقيقة؛ الصحح الربا 
وأخرجتبكثير، أقل باللاليم إليه يتوصل لا الذي البحت، الربا ومفسدة الصرح، 

منه،الرئوية الحيل كون من أخمن الربا من كونه كان ؤإن بالتمر، الرطب، بح طائفة منه 
أكملالربوية الحيل ق الربا وحقيقة الآل، دون الحال ق فيه موجود التماثل فإن 

فيه.حيلة لا الذي الربوي الخقد ل منها وأتم 
وّهادةوالمأن الاهالأ منه فأخرجت طائفة ؟أا قصريت، البينة لففل دلل، ومن 

قمنفردا'تإ الماء وشهادة ورسوله،  ٠٧٥١عك القول المقبول الصادقين العدول العبيد 



)?—١

قالرؤج وشهادة والحمامات كالأعراس الرحال فيه يحفرهن لا الي المواصع 
يبينما ذلك ونحو اللوث، ؤلهر إذا الدم المدعين وأيمان المرأة نكلت إذا اللعان 
يتيقنه،ما عق الأعمن وشهادة القاذف، وشهادة الشاهدين، بيان من أعفلم الحق 

قالحال ومهادة لم مهناك يكن ز إذا المر ل الوصيه عك الدمة اهل ومحهادة 
وأدخلتذلكر، ونحو آلتهما والخياؤل النجار وتداعي البيت، متلع الزوجين تداعي 

وشهادةفق، ولا بعدالة يعرف لا الذي الحال مجهول كنهاية منه ليس ما ء؛لائفة فيه 
ولرفهوبينة، الحق بين ما كل أن والمواب؛ ذللث،. ونحو الممهل ومعاقد الأجر وجوه 
ورسولهاس حكم بل أصلا، الهلرق من بطريق سن بعدما حقا رسوله ولا اقلع يعطل 
تنفيذهوجب كان طريق بأي ووصح الحق ظهر متن أنه سواه'. له حكم لا الذي 

التنبيهالمتمر ويكفي امتقمازه، يهلول باب وهذا وإيْلاله. تعهليله وحرم ونصره، 
آ.مواءل المعتئ حانب، ق نفليره فهم اللففل حاو_إ ق هذا فهم ؤإذا عليه، 

وآلاضابوالنير آقمر ا إثْ-متوأ ء١ آلذين يايا ؤ تعاق؛ اقوله ...ر 
كلالحمر ق فدخل [ ٩ ٠ ت والمائدة تملحون لعمحم قاحتشوه آلئجهلثن عمل من رجس 
غيره.أومن الخنب من مائعا أو كان حامدا مكر 

العداوةق يوقع محرم، عمل وكل باياطل، مال أكل كل المتر: ي ودخل 
الصلاة.وعن اهْ ذكر عن ويصد والبغضاء، 

منعقدة.يمين كل ٢[ والتحريم: ايمنسكمه ئه لكم قي. ؤ قوله; ق ودخل 
كل٤[ لالمائدةت آلطؤبدتايم ل،كم أحلى محل ثم احل؛ ماذآ نتثلوممئ، ؤ قوله; ق ودخل 

والفرؤج.والملابس والشارب، الءلاءم من طيب، 
مابمئل عته قاعثدوأ ؤ ، [ ٤ ٠ والشورى: ه نثلمها نية نية وجرزأ م قوله؛ ق ودخل 

•رج( إليها فليرجع أرادها فمن أمثلة عدة الزلف ذكر )١( 
)'ا(؛مأءلأمجا.
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حشوعقوباما الجنايات من أفراد0 تحصن لا ما [ ١٩٤]اوقرْ: يما اعتدئ 
الصحابة.فهم كما والكعة، والضربة اللهلمة 

والىوآلإقم بطن وما بجا خر ما آصحس نق حرم إننا محت ؤ وقوله: ولحل 
ىأ؛ثآ ثعآتون لا ما آلله عل تقولوأ وان نلْلنغا بهِء لمّيمزا ما لأممي تشركوا بعيرTلحيؤان 
أونفس أو مال ق وعدوان ظلم وكل وياطتة، ظاهرة فاحشة كل تحريم لالأعراف:ّا"ا[ 

قبغيره عدلا ه يجعل بأن أوإرادة أوعمل قول ق دق ؤإن باذم شرك وكل عرض، 
قرسوله عن ولا عنه نص به يأت i؛ اه عك قول وكل الاعتقاد، أو القصد أو اللفظ 

أوحبراإثباتا أو نفيا صفة أو باسم عنه حبر أو إسقاط أو أوإيجاب تحاليل أو تحريم 
وديته.وصفاته أفعاله ق حرام علم تلا عليه فالقول فعله، عن 

منهالقصاص يمكن جرح كل ق وجوبه ه قصاص ؤ قوله: ق ولحل 
قولحل المماثلة. وهو ه قصامل ؤ قوله.' من مفهوم هو بل تخصيصا، هدا وليس 
ونفقةوكسوته الهلفل نفقة وجوب [ ٢٣٣لاوقرْ: ذ'للقا مئل الوارث وعل ُؤ قوله؛ 

أوبعيد.قريب وارث كل عك مرصعته 
التيالحقوق حميع [ ٢٢٨عانينلأنيوزا4تامحة: ؤوذنمت3آلذى قوله: و ولحل 

منكزا،لا معرومحا ؤيجعلونه بيتهم الناس يتعارفه ما إق ذللث، مرد ؤإن وعليها للمرأة 
كفالة.أتم بل.ا كفيلان والمنة والقرآن 

اس،دون س تحثي اش الأصنام وهن والأنصاب الخمر بين سبحانه ائيه قرن 
عملمن رجس وآلازلشم ؤآلم1سرو\يرنات ثمز -آإثما ءامنوأ آلدنن ينايا ؤ فقالت 

وْآلعد ثيذكم يوؤع ان آلمنلنن يريئ إثما أج؛ يملحون ل*ةكم هآحثيجوْ آكيهش 
٩متيون؛؛ث؛ أتم قهل وعزآلئلوة قؤ غ 'جعن آثنروآلشرتي،بمدتم وآتعصآءق 

'ا<-اأ<[.لاوائاوة:

تا(َاثّفاء.
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إفاقتهأوقات ولعل يفيق، أن لأبد بل سكره، يدوم لا الخمر شارب أن ومعلوم 
جاءتإدا إلا صاحبها يسمميق أن فقل العشق محكرة وأما محكر0. أوقات من أكثر 

فاجأهمحتئ اللوطة سكرة استمرت ولهدا تعاق، اس عل للقدوم تْللبه الرمل 
الجنونحد إل العشق حرج إذا فكيف يعمهون، مكرتم ق وهم وعقوبته، اس عيان 

أنشدقال! القلوب، اعتلال كتاب ق الخرامملي جعفر بن محمد أنشد كما المعلبق؟ 
الصيدلاق:

أضثم_ابالمجأعظم شق العثا ممنت، رأسن، علن جثث ،؛ ٧٥
الحينق المجنون يمرٍع وإيإ احبه صدهر الق يفييس لالبس 

قالبعآكوف فان التماثيل، عك والعاكف، الوثن، بعابد يشه بأن أحق فصاحبه 
صنمه.عل الصنم عابد عكوفج يشبه وتمثاله محبويه صورة عك العاشق 
الخمرق المسالمين بين واليغفاء العا-واة يوقع أن يريد الشيهلان كان ؤإذا 

الذيوالصد والبغضاء فالعداوة الصلاة، وعن اس ذكر عن ؤيصدهم؛دللئ، والميسر، 
بكثير.أعظم بالعشق يوقعه 

قال:الديلمى فيروز بن اه، عبد عن هذا من أؤلول مسنده ل أحد الإمام •••ورواْ 
محاصروهو الوهعل له يقال يالهتائف له حاJهل. عمرووهوق بن اه عبد عك دحلتا 

خمرسربه مرب من ررأن حدقط: عنلثا بلعني فقل.!!،. الخمر رب ييرن فريس من فتن 
بيتأتن من وأن أمه، يهلن ق شقي من الشقي وأن صباحا، أربعين نويته تقل لر 

الفتنسمع فلما ٠ أمه ولدته يوم مثل حْليثثه مجن حرج فته الصلاة إلا ينهزه لا المقدس 
لأحدأحل لا إق عمرو! بن  ١٥١عبد فقال انهللق ثم يده، س يده اجتذب الخمر ذكر 

لمبؤإتما مجتولأ يكن إ المشهور الغزل شاعر الملوح بن قيس ليك• مجنون إل ينسبان البيتان مدان ( ١ ، 
ينشدوجهه عل فهام أبوما فحيها كرت أن إل معها نشأ الش صعد بت ليك حب ق لهيامه بدلك 

قالقاري السراج ذكرمحا  ٠٠٦٨سة أهله إل فنقل الأحجار بين ميثا وجد ؛اترحوش، ؤيآنس الأصعار 
٠x٢٣٣/١ص١رعالعشاق)
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لرشربة الخمر من شرب ررمن يقول• ه اهلع رسول سمعت أقل، لر ما عن يقول أن 
الرائعةق أو الثالثة ق أدرى فلا ؛JLp ®4اس تاب تاب فإن صياحا، أربعين صلاة له تقيل 
وسممتقال: القيامة® يوم الخيال ردغة من يسقيه أن اس علن حما كان عاد ارفان قال: 

فمننوره، من عليهم ألض نم ظلمة، ل حلقه حلق اذم.لذ راش يقول• اممهقلق رسول 
علمعلن القلم حف أقول: فالدلك صل، أحهلأْ ومن اهتادى، يومئذ تورم من أصابه 

ءأءهلاْثلاثا هلث اممم سأل داود بن صليإن ءإن يقول: ه اس رسول وسمعت اس® 
فأعطاهحكمه يصادف حكيا تعالن اس سأل الثالثة، لما تكون أن نرحوا وتحن اثتتين، 

منحرج رجل أيا وسأله إياه، فأءطاْ بعدم من لأحد ينبغي لا ملكا وسأله إياه، اهف 
فنحنأمه، ولدته يوم مثل حطيئته من حؤج الهجد هدا ق الصلاة إلا يريد لا بيته 

عكوهو صحيحه ق الخاكم ورواْ ، إياْ"أأءهلان١ قد هث تعالن اشف يكون أن نرجوا 
له.عالة ولا الشيخين شرط 

هدهمن ذكننا فما الشرغ أما وشرعا، عقلا قبيحه ؛المممات< ،المعالجة...١ 
عكيحرم لر فإنه لخثثه، حرمه إنما اهوسبحانه فهوأف العقل، وأما وغيرها• الأحايين، 

هادوأدفرلرسشى ؤ بقوله: إسرائيل بتي عك حرمه كما لها، عقوبه ءل؛ا الأمة هده 
حرمما الأمة هده عك حرم ؤإنما [، ١٦•اء: ]النه ثم احئث، طيتئت عليم حرمنا 
منالشفاء به يطلب، أن يناسب، فلا تناوله، عن وصيانة لهم، حمية له وتحريمه لخيثه، 

بقوةالقلب، ق منه أعظم سمما ينقب، لكنه إزالتها، ق أثر ؤإن فإنه والعلل، الأسقام 
•القلب، بسقم البدن سقم إزالة ق سعن قد به المداوى فيكون فيه، الدئ الخن، 

حضدواء اتخاذه وق طريق، كل عنه والبعد تجنيه يقتضن تحريمه فال وأيضا: 

الكٍرىق والماتي ( ٣٦٢٤رنم  ٤٧١)A ( ٨٣رنم والحاكم)ا/٤٨ ( ١٧٦/٢احن.)أحرجه )١( 
 A(٥١٨٠رقم  ٢٣٠ ) حادين،ماذا الأول،; الوضع ل الحاكم ونال ( ٥٦٧٠المغرى)رقم ول

علة.له أعلم ولا يخرجاه ب نم رواته بجمع احتجا وئل" الأئمة تلءاوله تل• صحح 
-؛آزاداوعادجم.>آ(



الشاؤع.مقصود صل وهذا وملابسته، فيه الترغسس، عق 
دواء.يتخذ أن يجوز فلا الشريعة، صاحس، عليه ذهس كما داء، فإنه وأيفات 
كيفيةعن تنفعل الطبيعة لأن الخبث،، صفه والروح العلييحة يكسسن، فإنه وأيضات 

كانإذا ، فكيفحثا، مه الطبمه اكتبت، حبيثه، كيفيته كانت، فإذا انفعالأتيا، الدواء 
الخسثة،والملابس والأشربه الأغذيه عباده عك سبحانه اس حرم ولهذا ذاته، ق حبتثآ 

وصفته.الخبث، هيئة من النفس محس، لما 
إلذؤيعه إليه تميل النفوس كانت إذا ولاسيما به، التداوي إباحة ق فإف وأيضا! 

جالبلأسقامها مزيل لها ناغ أنه النفوس عرفتح إذا لاسيما واللذة، للشهوة تناوله 
رينرولا ممكن، كل تناوله إل الذريعة سد والثارع إليها، شن؛ أحب فهذا لشفائها، 

وتعارضا.تناقضآ تناوله إل الاريحة وئح تناوله، إل الذريعة سد بص أل 
الشفاء،س فيه يظن ما عل يزيد ما الأدواء من الحؤم الدواء هذا ق فإل وأيضا! 
ثاليدةفإما هط، شفاء فيها لنا اس جعل ما النن الخبائثإ أم ق الكلام ولتفرض 

والمتكلمين.الفقهاء من وكثير الأطباء، عند الحقل هومركز الذي الضّزة؛الدماغ 
شديد.بالرأس الحمرة ضرر —! الحادة الأمراض ي كلامه أثناء ق — أبقراط قال 

^j^،وهو البدن، ق تعلو التن الأخلاط بارتفاعه ؤيرتغ إليه. الأرتفاع يئ لأنه 
هن.لن. يضربا 

غيرهوأما والعصب،. بالدماغ الإضرار الثرارت، خاصية إف الكامل! صاحب، وقال 
فنوعان!المرمة لأدوية اص 

كالمموم،به المرخى لغ عك العلبيعة لمساعدته تتبعث، ولا التقى تعافه أحوهما! 
فيصيرلها، مثقلأُ الطبيعة عك كلأ فييقن الختقن.رارتج، من وعيرها الأفاعي ولحوم 

دواء.لا داء حينئن. 

أكثرصرره فهل.ا مثلا، الحوامل تستحمله الذي كالشرايب، النفي ثحافه لا ما والثاق! 
ذللث،ّق لالشرع مطابق والفهلره فالعقل ذللث،، بتحريم يقفن والعقل قعه، نص 
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يالدواعالشفاء شرط فإف حا، يستثمن لا ال«مم1ت كون ق لهليف مر وهاهنا 
هوالمانع قاف الشفاء، بركة من فيه اهف جعل وما مفعته، واعتماد بالقبول، تلمه 

أبركها.وأنفعالأش؛اء المارك، 
هووالميسر الخمر حرم كما كتابه ق اليسر حرم بجه فافنف وأيقات قالوا ... 
أوالباطل اّل أكل من فيه ّ أو العمل لمفس يكون أن إما وتحريمه القمار 

فيهالخنانع العشي ا هن. ق فليس كان ما وأيما راع، نم هنا وليس الأمرين لمجمؤع 
عنها.هوحال بل الملاية؛ الأمور من واحد 

أنسام!ثلاثة تتقسم الشتمع ق الغالبات فإن 
الالشاؤع يحرمه فهذا والشهلرتج. كالمرد، منفعته! عل راجحة لة مقفيه ما أحدها! 

ائاةترن ولهدا! السكر؛ مفسدة جني من وهى مصلحته، عك راجحة مفسدته إذ يبيحه؛ 

كلهاأما وأحبر والأزلام، الأنصاب، قريتي وجعلهما الحكم ق والقمار الخمر قوبين 
تصدأما وأحير باجتناحا، الفلاح وعلق باجتناحا، وأمر السيهلان، عمل من وأتبما رجس، 

عنها.ينته لر من ومدد الصلاة، وعن ذكره عن 
الصلاة،وعن اهع ذكر عن يصده مما ذلكر كان سكر إذا الخمر شارب، أن ومعلوم 

بسببه.والبغضاء المداوة ؤيوئع 
يصدمما وأمثالهما، والشطرنج كالمرد متفعة. بلا تلهي التي الغالبات وظلائه 

بالفكر.فيها القلم، واشتغال حا، المفى المهاء لشدة الصلاة، وعن اه، ذكر عن 
الصلاة،وعن اهف ذكر عن وصدا للقلم،، شغلا أشد فالشهلرتج الوجه هدا ومن 

بالمرداللام، أن عل المص وجعل الرد، من تحريما أشد العلماء بعض جعله ولهدا 
الإذ معصية، أشد بالشعلرنج اللاعب، أن عك الأوق بعلريق نجيها ورموله، س عاص 
منأكبر مفسدة علر مشتملا فعلا يبح ثم مفسدة، عل مشتملا فعلا ورسوله اص، بمحرم 
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ذكرعن وصدها للقاو_ا وشغلها الشطرنج مفسدة بأن شاهد والوجود والحس نالك، 
منفيها لما والبغضاء، العداوة توقع وهي الرد، مضمدة من أعظم الصلاة وعن اه 

العداوةيوقع ما أعظم من وهذا ماله، وأكل الآحر قهر الملأمحن من كل قصد 
يحيه.مما ومنعه يبغضه ما عك لاشتماله الؤع هذا سبحانه اهله فحرم والبغضاء، 
اسيحبه لما متضمن وهو راجحة، مصلحة فيه مجا وهو هذا، عكس الثاق المم 
كاكرغ،به: يزمجر ولا بمحرم لا فهذا إليه، ومموض عله ممن فهو ورسوله، 
بلاالشاؤع فيه رحص القسم فهذا ونهحوما. الأثقال، وشيل باحة، والوالعدو، 
ؤإحمام.استراحة فيه وللفس راجحة، مصالحة فيه إذ عوض؛ 
باليةنمير الش الباحات كائر صالحا عملا الحز القصد ْع يكون وفد 

القسإحمام من فته يحصل لما فته اكرحتص الشيع حكمة فاقتضت طاعات، 
صناعةالقوس لاتخذته بعوض أباحته لو إذ فيه، العوض تحريم واهتضت، وراحتها، 
ولامحصا، لما كان إذا قاما ودنياها. دينها مصالح من كشر عن به فاكهت ومكبا، 
إلاعالمها توثرْ ولا ودينها، دنياها مصالح عق تؤثره لا القس فإن فيه؛ مكسبا 
لالثهلالة.حالقت الي القوس 

والحافر،الخف،، ق بق الإدحاله ق الشؤع حكمة تتبين الشيم وبمذا قالوات 
البتة.ابقين للمتفيه مصالحة لا الدخيل أن يه وتبين عداها فيما ومنعه والمحل 

كتبه،وأنزل رماله أرسل بحانه اهلأ فإن العدل، عك مثناه ذ\ذشو؛أ وأيصا قالوا! 
بينمهحرما وجعله ه، نفعل الفللم سبحانه اليع حرم وقد بالقمل، الاس لقوم 

المعاوصاتعقود التعاقدين! بين العدل عل مبناها كلها والعقود عتاده، 

التعاقال>ينبين العدل عل العقد مثتن كان ؤإذا ولازمها، جائزها والمثاركات! 
بقالق راغب، منهما وكل مواء، والرغبة العمل ل وكلاهما الأحر، دون وحده 

الأحر.دون لأحدهما البذل جوز الذي فما والكسب،، 
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وماالمغالبات من فيه بق البدل يجوز فيما العلم أهل مذاهب تحرير ق ،فصل 
ام!أيثلاثة المغالبات أن تقدم وقد يجوز؟ وجه أي وعل يجوز، لا 

والإبلبالخيل باق كالمحابه: تحصيل عل معين ورسوله، ه مرصي محبوب 
يالتنات.والرمي 

كسائرورسوله! اه يكرهه ما إق موصل ورسوله، ئاق مخومحل مثغوض م وق
كالنردالصلاة! وعن اس ذكر عن وتصد والبغضاء، العاpاوة توير التي المغالبات 
أسبههما.وما والشطرنج 
الراجحة!المضرة لعدم مباح هو بل له، مسخومحل ولا س بمحبوب ليس وقم 

ذلك،.ونحو والصرلع الأحجار وسيل باحة والالأقدام عك باق كال
تحصيله،إل أيعن كان ما كل فيه ويشرع الرهن عن مفردا يثؤع الأول! فالنؤع 

أكلبه، المال وأكل الأجنبي، ومن معا، ومنهما وحده، ^ا من الرهن يذل فيه فينؤع 
شي،ء•ي والميسر القمار من وليس بباطل، أكلا ليس بحق 

كان؛كيم، وقمار ميسر به؛ المال وأكل الرهان، ومع وحد0 محرم الئاف! دالنؤع 
لمين.المباتفاق وهدا ثالث،. من أو كليهما، من أو أحدهما، من كان سواء 

هن.اثعلرنجاب أو كان نردا الجمهور! عند حرام أيقا فهو الرهان؛ عن حلا إن قاما 
ولاالتابعين حمهور وقول وأصحابه وأحمد وأصحابه حنيفة وأبى وأصحابه ماللتؤ قول 

حله.صحابي عن يحففل 

يجزمفلم الشطرنج، تحريم ي ا وتوقفالرد، تحريم عك الشافعي نص وقل، 
منفمنهم الشهلرنج، ق أصحابه احتلف، ولهدا تحريمه، له سين لر أنه وذكر بتحريمه 

يحرمه.ولر كرهه من ومنهم حرمه، 
الحليمي.اس أبوعبد تحريمه تقرير ق وباغ حرمه وممن 

الفروب.•ا-)؛(



;لإقوإةوؤو^أ_
الخالالشطرنج ق وتوقف العوض، عن الخال الرد تحريم عك نص والشافعي 

بالعوض؛ عن حلا إذا وقاوت أيصا، الرد ق توقفه ؤلرد من أصحابه فمن العوض عن 
الردمفسدة من أعظم الشهلرنج مفسدة لأن القياس، محض وهدا كالثطرنج، يحرم 

اول.فالرد للحريم طريج الدة مفتنهضل إ فإدا يكر، 
تخريجاأصح وهدا الشهلرتج، إل وعداه الرد، تحريم ق نصه محترد من ومنهم 

الردتحريم عك يدل ما وكل الرد، مفسدة من أعفلم الشهلرنج مفسدة فان ودليلا؛ 
أوق•طريمح، الثعلرنج تحريم عك فدلاله عوض بغير 

صغفكانإ بالردشير لميج ٌمن ةالت أنه ه الني عن لم مصحح ؤ، ثبت وقد 
عنالأشعري موس أبي حدبما من والمن المو٠لأ ول ودساا خزير لحم 3، يده 

 I.،ورسوله،٠اس عصن فقد بالرد لعس، من ٠٠الّك
الميسر؛حرم لما سبحانه اهله أن وفقههاI المسألة وتحرير 

إذاهذا فعك الخال؛الاطل؟ لأكل الخضمة اوخا>ة من فيه U لأجل هو هل 
الردحلا إذا وقال: الأصل، ذللث، ؤلرد من طرد فهدا حراما؛ يكن لر العوض؛ عن حلا 

كماوالقياس، الص حلاف، القول هدا لكن حراما؛ يكونا لر العوض عن والثعلرنج 
•سندكره 

فتحريمهالحوض، عن حلا ؤإن المنسية من ه: نفق عاليه يشتمل لخا حرمه أو 
وعناهف ذكر عن ؤيصد والبغضاء، العداوة يوقع فإنه الخمر، تحريم جس من 

فإنبه؟ القوس واشتغال عاليه الإقبال إل وذؤيعة عون وفيه الخال، وأكل الصلاة، 

١(.٥ ا/ الووي)٥ وترح ( ٢٣٦ازدي)م/ نتح وانظر: ( ٢٢٦• )رنم لم مأ-محرح4 )١( 
>رفمآأَام(واو؛هقيآم؛خه(وابوداود)رقمص؛(واينص رقم  ١٨١>أ(أحر-بماينمان)م؛/ 

 jوم ( ٢٠٧٣٩)'\إأ\لإوقم لكبرى ا(0A/y >\ ١٧١٨رنم ) بمك وأبو(iwifsr رقم
القاريعمدة وانظر: ( ٥٤٧)رقم حمد ين وب ( ٠٥١ )رنم واممالي ( ٣٩٤)أ/وأحد ( ٧٢٩٠

صا/ح'أ(وشرحهمرق1ن)؛/هه؛ذ



الممسيرض المن؛ئ اب^=م 
=اك؛ظ====^========^تد

وجهض•من يقوى حنثي الداعي 
الوجهين•من حراما فتكون المال، أكل جهة ومن المغالبة، جهة من 

بالاعتبار.له تشهد وتهمفاما؛ الشريعة وأصول وقياتا، نصا أصح الخأحال وهذا 
1قنؤا'نيزآلأمحاثإنا ،'اثزأ ئناياه' ؤ كابه: ي قال سبحانه انم فإن 

آلئيهلثزأنيريد إد٠ا يملحون:ِي لعقكلم حتنتوْ قآ ألثنش عمل ص رجي وآلأرلنم 
مهلوعزآتحلوة ^آشروبمد^ّسكلم1ك'ؤهؤآصآ؛ 

عقادما قاعلموأ دولسلم قإن وآحدزوأ أوسول واطيئوأ آس ؤاطٍعوأ م~؛؛ متيون اjم 
[.٩٢•٩-رنوكا٣آمح4تاUممة:

منوأنما رجس، الأربعة أن وأحثر والخمر، والأزلام بالأنصاب اليسر فقرن 
باحتناحا.الفلاح وعلق باجتناحا، أمر ثم الشيهلان، عمل 

بينالشيهلان يهوعه ما وهي فيها، للتحريم الممتضية الممسية وحوم عك نبه ثم 
الصلاة.وعن اممم ذكر عن الصد ومن والبغضاء العداوة من أهلها 

به،المال أكل مجرد من لا العمل، نفى من ناشئة الفاسد هده أن يعلم أحد وكل 
قالمذكور الوصف بغير تعليل بالثاؤلل المال لأكل متضمن بأنه التحريم فتعليل 
الوجهين؛من فاسد وهذا إليه، وأرسي عليه النمى نبه الذي للوصف ؤإلغاء التحى 

أكللا ميرا، الفعل نفس سموا بلغتهم القرآن نزل الذين الملف، أن يوضحه 
العجم.ميسر الشعلرنج اللف،ث من واحل، غير فقال يه، المال 

وعدها.وأصنافه أنواعه فيه وذكر الميم، ق كتابا قتيثة بن محمل. أبو وصتف، 
ه؛نفق محرم بعمل أكل لأنه بالباطل؛ له أكلا يكون به المال أكل أن ومعلوم 

حلالفهو يحق أكل فإنه الأول؛ بالنؤع أكله ، ؛خلافحرام؛ والعمل حرام، فالمال 
طاعن؟والعمل 

العملق لأن فليس به المال أكل حرم ؤإن فإنه الباح. وهو الئالث، النؤع وأما 



اًًمظةو1اإ؛ئتاق1 
===========^===آلأ؛هإا=

يهالنفوس اشتغال إق ذؤيعة به المال أكل تجويز لأن بل حرام؛ وهو ه نفق مفسدة 
رغبتهافتنتي النفوس، عك الخفيف، اللهووالانمءح وهومن لاسيما مكستا، واتخاذ0 

أكلوحرم لها، وراحة للض ئ^ةام إعانة لأنه ه؛ نفل فأبيح الوجهين• من فيه 
قوتفلرها الشريعة، حكمة س فهدا ومتجرا. وصناعة عادة يتخل لئلا به؛ المال 

ومقاديرها.والمفاسد الصالح 
ليوما منها أمكر ما وكثيرها، قليلها الخمرت حرم سبحانه ائلأ أن هدات يوصح 

يريدالش الفاسد، ق ؤيوغ العقل، يغير الذي كثيرها، إق يدعو قليلها لأن يكر، 
فتحريمورسوله، اهه يحبه الذي الإصلاح عن ويمع فيها، العباد يوقع أن الشيطان 

سدباب من قليلها وتحريم ال، الفي الموثعة الأسباب تحريم باب من كتيرها 
الذراع.
كثيرها،يدعوإق قاليلها كالخمرت ذلك، ق رأيتها الغالبات هذه أحوال تأملت ؤإذا 

قيكن لي فلو ورسوله، اه يبغضه فيما ويوغ ورسوله، اليه يحثه عما يصد وكثيرها 
الحكييس عليه اشتملت، وما وقواعدها الشريعة أصول لكانت، نص تحريمها 

عنه.والنهي ذللث، تحريم توجسبإ التماثلين بين الفرق وعدم والصالح 
النتمرذللثج تحريم عق اتفق فقد تحريمه، عك دلنتح قد والنصوصى فكيف، 

•،r"والقيا
هدهارما فقال! ما، يلعبون بقوم فمر تماثيل الشهلرنج طالتا أبي بن عل سمن وقل 

الصحابةس أحو يعلم ولا عليهجي، الرقعة ب، وقل، ءاكفون؟اال لها أنتم التي التماثيل 
ذلل؛،.س اهة أعادهم وقد حا، نمب، ولا أحلها 

عكوتيستا افتراء هريرة، كأبي نيا لعبا أنه من متهم أحل إك نسبا ما وكل 

(Yالضياءالشومي أحرجه :١(  j/رنمالكرى)•3، والمهقي ( ٧٤٤رنم  ٣٦١
وش( ٢٦١٠٨وقر  ٢٨٧ب)ه/ر واين (، ٦٥ ١٨رنم  ١٢٤ الإيمان)ه/ شعب وق ٢(  ٠٧١٨
■-٣٦( ٦ ١ آ/ المحك) وانظر؛ الختارة، الأحاديث، محقق وحسنه ( ٢٢٤الطقاُت،)آ/ق معد 



الممسرض المسئ الصزء 

عارفوكل الصحابة عالمبأحوال كل ينكره! الصحابة، 
عنصده بثيء، اللعب يبح ؤأق اهله رمول بعد الخلق وحير القرون، حير وكيفا 

شاهدوالواقع لاعبه، فيه استغرق إذا الخمر صد من أعظم الصلاة؛ وعن اه ذكر 
؛ذلك،؟

باصعافمفسدة عليه يزيد وهو الشطرنج، ؤيبح النرد الشاؤع يحرم ا وكيف
مضاعفة؟

اههإق أبغض وهو العجم، مسر إباحة وأصحابه ه اس برسول يظن وكيفا 
المسر.أنو١٤ سلطان الشطرج بل العربا؛ ممر من ورسوله 
اللاعساحال فكيف ودمه، حنزير لحم ل يده كغامن بالرد اللاعسا كان ؤإذا 

الأعك؟عك بالأدنن اكيه باب من إلا هدا وهل بالشطرنج؟ 
تسلمافكيفج الرد، مفسدة حفة ورسوله،ع هلم عاصتا بالرد لب من كان ؤإذا 

يحسماعما وصدها مفسدتها، عظم مع! الشهلرنج صاحسا عن ورسوله هيه المعصية 
ودعاءعمره، وصياع وجوارحه قلبه واشتغال لاعبها، بفكر وأحدها ورسوله، اثيه 

فوقبالعوض فيها القوس ورغبة كشرها، إق الخمر قليل دعاء مثل كتيرها إق قليلها 

قريبةذؤيعة أتها غير أصلا مفسدة فيها اللعما ق يكن لر فلو عومحن؟ بلا فيها رغبتها 
وقكيف، الشريعة ق متعينا تحريمها لكان بالقمار؛ الحرام المال أكل إق الإيصال 
تحريمها؟يقتضى ما -ها؛ اللعما مجرد من الاشئة المفاسد 

مصالحعن شغل أعظم ويشغله القلما يلهي ما نج أما بالشري*ة يظن وكيفا 
بالعملؤيفعل كثترها، إق يدعو وقليلها أرباما، بين والبغضاء العداوة ؤيورث دينه، 

الكروأئلم؟أيفعل والفكركما 
الفإنه أشد؛ أو خمره عك الخمر شارب كعكوفج عليها عاكما صاحبها يصير ولهذا 
الأصنام.عك بالحاكفا مشبه وكلاهما الخمر، شارب يستحي كما يخافه، ولا يستحيي 

اكماثيل؟عق بالعاكف، شبهه أنه امح^ عل عن صح فقد الشعلرنج صاص، أما 



جؤوقإؤؤل=^|
الخمرراشارب ،! أنه؛LJه الشي عن أحمد الإمام ند مففي الخمر صاحب وأما 

لئناالُكعابد 
لهمايعلم ولا عمر، بن عبداه وعن عباس، بن همداس عزت همها النهي صح وقد 

وأتباعهم.الثلاثة الأئمة تحريمها عق واتفق البته، ذللث، ق مخالف لصحابة اق 
هذافان إباحتها، الشافعي مذهب،  I،J1^أن يجوز فلا بإباحتها يجرم ب والشافعي 

ولرالتحريم، ق طه، فتوففح تحريمها. ل يتبين فلم الثهلرنج وأما ؛ ٠١١٥بل عليه كذب 
أشدأوالنرد النرد، من تحريما أشد هي هل لهات المحرمون احتلف ثم بالإباحة، يفت 

منها.تحريما 

وهال(ذلك،، عل مالك، ونص ،. النردر من شر الشطرنج ث قال( أنه عمر ابن عن فصح 
.منها تحريما أشد النرد وأبوحنيفة؛ أحمد الإمام 

اشتمالهاالرد عق الغاوس( فان باعتبار، صحيح القولين وكلأ الإسلام؛ شخ قال( 
العوض.عن الخال الشهلرنج من ثر بعوض فالرد الشعلرنج، ، ؛خلافعوض عك 
تحتاجفانبا الرد، من شر فالشعلرج همه حلوا أو العوض عل حميعا اشتملا إذا وأما 

عكمثنية إما يقالاث ولهدا الرد، إليه يحتاج مما أكثر صاحبها قلب يلهي فكر إل، 
منأعقلم والدين بالعقل فمضرما الجبر، مذما عك مبنية والنرد القدر، مذما 
اشتملاؤإذا العمل، جهة من تحريمهما كان الحوصى عن حلوا إذا ولكن الرد، مضرة 

المالأكل جهل ومن العمل، جهة من الوجهتز،ت من تحريمهما صار العوض عك 

(٥٣٤٧رقم  ١٦٧حبان)٢ا/وابن ( ٣٥٦رنم  ٣٣٠ا/ اوختارْ)٠ لأحاديث ا الضياءق أحرجه )١( 
٧(٨> )رقم بن وعد ( ٢٣٨٢رقم  ٣٦٧والزار)آ/ ( ٢٧٢ا/ وأحد) ( u٣٣٧٥-^")رقم وابن 
وقالالصحح. رجال ورجاله هكذا أحمد رواه (؛ ٣٥٦٣رقم  ١٧٧)م الترغيب ق المذري وقال 

يضر.لا كلام وفيه ثقة، وهو ■خليفة بن فعلر وفيه الزار، رواه ( ٧٠)ه/ المجمع ق الهيثمي 
(.١٧٩واكهيال)ما/ ( ٤٦٢الأسذكار)ار/ انفلر: )٢( 
(.٤٨٤صذتقأحامثاس)م )٣( 



الممسيرعان المنير الصوء ،٩=^^، 
توهظ===^^^=^=======^==^^^==ق

الميت.الخنزير لحم فتصيربمنزلة بالباطل، 
منحراما صار ضراق من مرقه أو غصبه فإن وجهين، من حرام هو أخمد؛ قال 

تعددوبحب وصعقها ال الفامنوة يحب ويضعف يقوى فالتحريم أوجه، ثلاثة 
أسبابه.

تحريموعك النيع، هدا ل العوض أكل تحريم عك الناس قاص هذا عرف إذا 
منوالنصال والإبل الخيل باق بالمال أكل جواز عك واتفقوا بالرهان، فيه المعالة 

سنذ.كرْ.ما عك وتفصيله الجواز كيفية ق احتلفوا ؤإن الجملة، حيث 
تن.كرهاتونحن أوهذا؟ بهازا ملحقة هي هل مسائل! ق واحتلفوا 
فقالبعوض، والحمير البغال عل السابقة جواز ق احتلفوا الأولى؛ المسالة 

^^،.يجوز لا دالزهري• قولته، أحد ل والشافعي وماللث، أحمد الإمام 
يجوز.الأحر؛ القول ق والشافعي أبوحنيفة ونال 

أحمدفمنعه بعوض، والبقر والفيل الحمام عك السابقة ق احتلفوا الثانية؛ المسألة 
أصحابوبعض الشافعية وبعض حنيقة أبى أصحاب وأجازه الشافعية، وأكثر ومالكا 

للأخار.الماقالة الحمام ق أحمد 
وأحمدماللئ،، فمنعه الأقدام؟ عك المسابقة ق العوض يجوز هل الثالثة؛ المسألة 
وهومخالفاالشافعية، وبعض الحنفية وأجازْ صريحا، عنه الممحوص ي والشافعي 

الإمام.لمحي 
وجوزهالأكثرون، منعه باحة؟ بالالخسابقة ق الخوض يجوز هل الرابعة؛ الخألة 

والحنفية.الشافعية بعض 

الخوضالشافعي أصحاب وبعض ومالك، أحمد مع المرنع، الخامة؛ الخسألة 
بعضوجوزه بالأقدام المسامة ق الخوض منعه ق الشافعي نص محقتضن وهو فيه، 

حنيفة.أبى وأصحاب أصحابه 
وجهوفيها الجمهور، عند يعومن تجوز لا بالأيدي الشابكة المادّة؛ الخالة 



محقاالةا:مح

قيجوزوْ فإتبمم جوازه، حنيفة أبي أصحاب مذهب ومقتضن بالجواز، للشانعية 
العالم.مسائل ق والمغالبة بالأقدام والمسابقة الصرلع 

وأحمد،مالك بعوض منعها والعمود، والرمح باليفا ايقة المالمابعة؛ الخالة 
وجهان.فيها وللشافعية حنيفة، أبى أصحاب وجوزها 

فيهاولالث.افعية الجمهور، منعها ال٠وصرا، عك بالمقالح الخسابقة الثامنة؛ المسألة 
الجواز.حنيفة أبي أصحاب مذهب ومقتضن وجه، 

الفالجمهور والعلاج، كالحجارة الأثقال بشيل المغالبة التاسعة؛ المسالة 
والأقداموانمريع والمباحة الخثابكة عك جوزه ومن فيها، العوض يجوزون 
فرق.لا إذ الجوازهنا، فوله فمقتضن 

المافعية،بعض وأباحها الجمهور، عند بعوض تجوز لا المثاهفة العاشرة؛ المسالة 
حنيفة.أبى أصحاب مذهب مقتضن وهو 

منوعيره والفقه والحديث، القرآن حفظ عك المابقة عثرة؛ الحادية المسالة 
وأحمدمالك، أصحاب منعه بعوض؟ تجوز هل الخمائل؛ ق والإصابة النافعة العلوم 

المافعي،عن البر عبد ابن وحكاه وشيخنا، حنيفة أبي أصحاب وجوزه والشافعي، 
فالخسابقةبعوض عليها المايقة جوز فمن والمباحة، والصر١٤ الشباك من أول وهو 
مجاصحة عك قريش لكفار الصديق مراهنة صورة وص بالجواز، أول العلم عك 

ونبوته؟به أحبرهم 
تحريمبعد رهنهم أحذ الصديق وأن نسخه، عك شرعي دليل يقم لر أنه تقدم وفد 
الجهاد،آلأُت، عك الراهنة جازيثؤ فإذا والجهاد، بالججة قيامه الدين وأن القمار، 

هوالراجح.القول وهلأا بالجواز، أول العلم ق فهي 
فآيهماكانالإصابة، لاعك الرمي بعد عك بالهام الخسابقة عشرة؛ الثانية المسالة 

منؤيلزم والشافعي، أحمد أصحاب بالعوض منعها الغالب،، هو كان مدى أبعد 
بالجواز،أول هي بل هتا، جوازها والمصارعة باحة واليالأيوام المسابقة ق جوازها 



التمسرض اشئ المحزء لآ=َ 

منبه بق والمقصوديه، أحد فالبعد والإصابة. البعل أمران! الرس المقصود فإن 

والإبل•بالختل الق جض 
وظاهربالجواز، النص مورد عك قاسوها التي الصور ساتر من هوأوق حال وبكل 
يقتضيهدا والحافر، الخف ق أسه كما النصل، ق البق أست، فإنه يهتضيه، الحديث، 

الغاية،ق بق الدون الإصابة يقتفبمي يقال أن فإما تهما، بق كالبه بق اليكون أن 
أعلم.واه فقهل، الإصابة عك الاقتصار من أظهر معا اقتصاتهما ق وهو فكلا. 

عكالاقتصار فاللفظي! ومعنوي. لففلي نوعان! وهي الأهوالت هذه مأحد ق فصل 
قيجوز فلا فقهل، الحديث، ق المالكورة الثلاثة وهي العام، النفي بعل النص أنثته ما 

غيرها•

وقالوا!المغالثاُت،، أنولع حمح من متثتئ الثلاثة بهده المال أكل جعلوا وهزلأء 
مايتضمن لا المذكورة الأنولع هد0 ائر مفإن بها، يلحق حس معناها ق عيرها ليس 

البدنوتمرين واعتيادها الجهاد أمباُب، وتعالم الفرومحمية من؛ الثلاثة هده تتضمنه 
بالحمام،واللعب، والعلاج والصراع والسعي والمشابكة باحة المن هذه فأين عليها، 

قياس.ولا نص فلا 

بينعليها المسابقة ءهددتإ التي هي والإبل الخيل أن هذا ويوصح قالوا• 
منأحد هوولا لا قْل، حار ولا بغل عك ابق يولر اس. رسول عهلء ق الصحابه 
ولقاءوالفر للكر تصلح التي هي والخيل عندهم، والبغال الحمير وحول •ع أصحابه 

البلاد.العدووفتح 
فقياسهاالبتة. الجهاد ق -هم منفحة ولا والقالة، الدلة فأهل الحمير أصحاي، وأما 

الفهم.أبحي من الخيل حوافر من حوافرها وفهم القياس، أفد ص الخيل عك 
والحمير•البغال دون الجهاد ن، لها يهم التي هي الخيل 



١—ء

ا،القيامة يوم إلن ينواصيها معقود الخير اءأن اسهؤ رمحول أحبر الش وهي 
عليها•والقيام اقتنائها عك M الض عن الحث ورد التي وهي 

صاحبها.ميزان ل وأرواثها أبوالها بان وأخر 
الحقمن والفر الكر عك وتمرينها وتعليمها تأديبها هو اقم رسول جعل التي وهي 
الحيوانات.من غيرها بخلاف 

مالهم ؤا■ءاJوأ ؤ فقالت لراووْ، اعدادا برباؤلها المؤمنين سبحانه الألأ أمر التي وهي 
[.٦ : ]الأنفال ي آنخيل يناط منمومؤ؛رنح آسئتلشر 

وحصونلهم عز ففلهورها: عاداهم، لمن والقهر لأرباما، العز صمن التي وهي 
ومعاقل.

وأشرفهاالا.واب أكرم وهي ه، اهه رسول إك الدواب أحب كانت التي وهي 
اق.الإنيالنؤع ءل؛يعة وأشبهها موتا، 

ليعلمّورماحمحأ ايدمحكم دنالهُ مزآلصيد بمتيء آس لسلوككم ء١متوا آلذين قايا حمؤ 
عداثأكأ7ج(ه.ذ'للئ،دلهُ نعد قنزآعتدى بالثيب س"قامهُ آس 

عمربن عاصم حل.دتي الغازىت ق إسحاق ابن فقال هؤ، الكريمة بيده رميه أما 
بنقتادة فأحدها نها، حماندنت، حتن أحد، يوم قوسه عن رمئ ه اس رسول أن قتادة بن 

وحنته،عك وقعت، حتئ النعمان بن قتادة عين يومئذ وأصيبت عنده، فكانت النعمان 

وأحدهماعينيه، أحسن فكانت، بيده، ردها . ٥٥٥١رسول أن عمر بن عاصم فحدثتي 
إسحاقوابن عقبة بن موّن مغاني ففمحا قصير، رمح وهي بالحربة، 'لعنه وأما 

(.١٦/١٣(وام:صحاضى)١٨٧٢ب)ر٠م
الفريسة. ١٦)٢( 
(.١٢٨٢/دمثق)و؛ مدينة تارح ق اكر عابن أحرجه )٣( 





قوسM اه رسول بيد لكث قال: طالب أبي بن عل عن ماجه ابن منن ول 
وأشباهها؟ؤذه وعلاثا ألقه، هذه؟ ءاما فقال: فارسيه، قوس ييال0 رجلا فرأى عربية، 
للمقاأناةوالرماح ، البلادارأق لكم ويمكن الدين، ق بهإ اهف يريد فإنيإ القناة؛ ورماح 
أحمدالإمام نص وقد ثبما، وتحارب يقصدها س ما تدير للوحوس، الصياصي بمنزلة 

•الجهاد إق فيها يحتاج التي الأمكنة ق النافلة الصلاة من أفضل بالرمح العمل أن عل 
النشاُس،،ورمي عليها، والمسابقة الخيل ركوب أشياء: ثلاثة ق تظهر والفروسية 

والنسلوالترح، والنقل، التهليل، ومبناه: كثيرة، بنود وهو بالرمح■ واللُب 
الخبير^٠٩١٤ ١٥والتطيل، الطعن أصلين: عك ومداره والخروج، والدخول والهلعن 

ماحال كل يعطي بل الهلعن، موصعر ل بملل ولا التطيل، موطن ق يهلعن لا الذي 
وحدهومحزله ومفايقته ومحاربته ومفارقته القرن، ملازقة حكم ؤيعرف يه، يليق 

كفرها،الأحوال هذه من حال كل ؤيعهلي وفره، وكرء ونزوله وطلوعه ورده وأخذه 
والإقداموالضرب العلعن ومواصعر والخروج، بالدخول عارئا ويكون بما يليق وما 

والأستدارةموضعه ق والصادق موضعه، ق الكاذب الطعن واستعمال والإحجام، 
الخروجل فرنه عك القرن دخول حال الكف ؤإعمال وشمالا، يمينا المجاولة عند 
الأخر.عن أحدهما يشغله فلا عليه، والدخول منه 

لكلأخوينولبرهان: بالحجة والجدال والستان، باليف، الجلاد كان ولما 
الأخر،بأحكام ثبيهة منهما واحد كل أحكام لكث المتصاحبين، والقريتين الثقيقين 

وانفر:( ٨٣٢٧^الأوط)اِ/ْلأ؛ ٤( • ٣١واخرجلخرْايوداود)رقم ( ١٠٥)رقم 

الكيرل واتجراي ( ١٩٥١٨رقم  ١٤•ا/الكرى) j رالمهتي ( ٢٨١ص)رقم.ابن أحرجم 
دوام: المبمع)ذ الهثي وقال، إ/ما( ص) ل عدي وابن ( ١٣٥ رغم ١ ٤ ١ ; ١٧)

رنم T١٦٦/ اترجاجبم) مصباح ق إستادْ ضعف ينما يثنوا، ولر معمرا لر اير عإسناده وق الطبراق 
٥٩٩.)





_l^=jجييهؤمح 
 Iالحديث.،  ١٠والجراد...فالسمك ت الميتتان فأما ويمان، ميتتان لنا ارأحلت وموئوئا

آنحزامؤآلشين للئاسي قثتما آلستاآلخزام ألكته أس جعل ٠ ؤ >عانىت وئال 
أسوايي آلأزض ؤ، وما ألسمنوت ق م؛ ئعنم آس ان لتعلموأ دللئ، وآلملن؟دج ؤآلدى 

وأنيذكر، أن والأمر• الخلق غاية أن ذم بما فشت [ ٩٧لالماندْإ ه ع1سؤإ)ئ'( سخ بكل 
يكفر*فلا يبؤ ينن، فلا يذكر سكر، 

محث|ءإومكره لذكره، ر*مء، فذكره مكره، لن ماكر يكره، لن داكر صيحاته وهو 
ثناءوللسان ؤإنابة، محبة لالقال_، والشكر واللسان، للقلم، فالذكر فضله، من لزيادته 

وحدمة.طض' وللجوارح وحمد، 
والهديالحرام والشهر الحرام ييته ووصع الحلق، حلق أنه؛ أحير مثحانه إنه 

آسُؤ تعاق• فقال قدير، شيء كل وعك عليم، شيء يكل ،! ٧١عباده ليعلم والقلائد؛ 
عق؛3؛أس أن يهوأ بتبن ألاص نثرن ظهن آلأوض سمنو'تؤس سبع حلى آأذى 
العبادعلم أن: عك فدل [ ١ ٢ ه إ:ث؛: عتا سخ لأكل أحاط وووئذ\)أ\إق'ذو _، 

والأمر.الخلق من الهللوبة الغاية هو وحده؛ وعبادته وصفاته، بربر-م 
ؤآل٣زآنحزامللثاس قتثما آلثيث،آلخزام ألكته أس جعل ٠ ؤ قو١١،; ومنه 

(وام:(رسينصورثم٢١،٢٠٥٣٨ي
(./ST٦٨الووز)وشرح ٦( ١ ٥ )ا،/ _ تع 

مدم)صق والثانعي ( ١٩٤٨١رق؛  ٧/١()•١١٢٨رم اتتمرى)؛/؛هأ ق او؛هفى ضه )١( 
اوهقي.رمئا،وقال،«أخ(وسح، وأمحو)أ/يبم(وملينهمد)رقا

أصح،المرتوق إن وهال،؛ مرفوعا واووارممي أحد أحرجه (؛ ١٦٢ )آ/ اكع ق حجر ابن الحافنل 
٤(.٤ ٥ الأحوذى)ه/ تحفة وانظر؛ الرغ، حكم له إن تال،؛ أنه إلا الوقوف، أبثا الييهقي ورجح 
الفرامم.)آ(خآا

)"آ(اهشاحجا
._Y،r'(()



الممسرعلن المير الصوم 

آشوألت آلارض وماؤ( آلثنوت ق ،^1 آثم أن  i^ji_jذ'لك )ألفين ؤآقنى 
هذاتخصيص اقتضت الش العالم صفة فيكر [ ٩٧ه ;؛؛؛؛( عيذ نيرغ ثدؤأ 

والأزمة.الأمكة سائر دون به اختصا بأمر الزمان وهذا المكان، 
ءإب-بجبج-

حننغيا نمثلوأ وإِن تئويب لمحأ نني زن غزأفتآ؛ يتئلوأ لا ناياآلذ.رتن؛انغوأ تؤ 
IjyS  قد عمورح1يموا( وآس غيا آس محمئتد أنمن؛انl^JLl  ئرمنهظم' هزم

■4 م-اَلثمحج أصبحوا 
بن■محناء عن ففيل: بن ومحمد الحميد، عبد بن حرير وروى عمرت أبو ،قال ...أ

أصحاب،من خيرا قوما رأينا ما قال: عباسي ابن عن حبير، بن سعيد عن السائس،، 
القرآن:ق كلهن ه، قبضن حتن مسألة؛ عثرة ثلاُث، عن إلا سألو0 ما اهللأه رسول 

كانواما اليتامئ. عن يسالونلئ، الحرام، الشهر عن يسالونالث، المحيفى، عن سالونلئ، 
إلامسألة عشرة الثلاث، من الحال،سثا ق ليس أبوعمر: قال . ينفعهم عما إلا يسألونه 
ثلاث.

التيائل المألة(( معشرة ثلاث عن إلا سألوه ما رر بقوله: عباسي ابن ومراد : ^.^٠١
بالسنةأحكامه لهم وبين عنها سألوه الش ائل فالمؤإلأ عنهم، القرآن ق اس حكاها 

يكونواول؛ الواقعات،، من ينفعهم عما يسألونه كانوا إنما ولكن تحصن، تكاد لا 
بتفرعيثتغالون يكونوا ولر ائل، الموعضل والأغالوطاته المقدرات، عن يالوته 

أمرحم وير فإذا به، أمرهم ما تنفيان عق مقصورة هممهم بلكانت، وتوليدها، المسائل 
ننيإن غنائنآء مثلوأ لا ءاسوأ ئناياآق؛رتن■ ؤ تعاق• قال وقد ُأجاببمم، عنه سألوا 

)؛(؛بأءلأم-بم؛.
الكسرj و\لإو\تي ( ١٢٥والدارص)رنم ( ٢٩١٠رنم  ٢٨اسارة)•ا/•ق الضياء أخرجه )٢( 

(.١٢٢٨٨)اا/(هأرقم 



ا>؛=^=آ؛

حيّرعفون و1س عي ؛ oilعما نمحر نني آلمرءان جنن؛^)1( عب يتظوأ ؤإن موكم لكم 
[.١ ٠ ٢ ، ١ • ١ ندة!  Ljl]ه كنفري>ت ي امبمبحوأ ومِ فتلخكم من قوم نالها قد )أئ 

أحكامأو قدرية أحكام هي هل عنها؛ المثول الأشياء هده ق اخلف وقد 
تحريمها،عن سكت أي عنها، الألأ عفا شرعية أحكام إنيا ت فقيل قوليزت عل، شرعية؟ 

عفوا.لكانتإ يسألوا ولولر تحريمها، ميب عنها موالهم فيكون 
لوجبت،تعم هيت، رالو عام؟ كل أق ايج! عن سئل وقد ه قوله ومنه 

علنواخلافهم ْساولهم كثرة قبلكم كان من هللث، فإتمأ تركتكم، ما ذروف 
الملمينأعفلم ؛،إن المدكورت ثعلبة أبي حديث، التأؤيل هذا عل ويدل . أنييايهم؛؛ 

الحدين،.جرئا... لملمين اق 
فلاحدودا وحل تضيهوها، فلا فرائص فرض اهع ءان الأحرI الحديث، ومنه 

فلانيان غير من لكم رحمة أشياء عن وسكت، تنتهكوها، فلا أشياء وحرم تعتدوها، 
القل.رية.الأحكام من أشياء عن زالهم بوفرت ءنهااأ تيحثوا 

ياأبي ررأين آحرت وقول ،. اه؟اار رسول يا أبي ارمن حدافة! بن اه عبد كقول 
النارااارق قال! ،< ؛؛؟ ٧٥١رسول 

النوعتن•عن الهي، تعم الأية أن واكحقتق 

١(.ا-ا٠ • ٠ )ا،/ / ١٣)^، jUiض رام: ١(  Y-rvض)رم أخرجه )١( 
(y-\A/\r)( ٤٦٢)ه/ص محح وانظر: ( ٢٣٥٨وسلم)رقم ( ٧٢٨٩)رنم البخاري أخرجه )٢( 

(.١١٠وشرحالووى)ها/
(والطراز٤٢رتمم  ١٨٤- ١٨٣(والدارقطي)؛/١٩٥• ٩ رقم  ١٢ا/ الكرى)• j المهقي )٣(أخرجه 

رنم٢٢٢-٢٢١/٢٢الكبير)المغر)رنماااا(وفي (^ ٧٤٦١رنم هآأ-أآأ لأوّط)U/ اذ 
يياضق النووي أيما وحنه ( ٢٧٥/ والحكم)ا العلوم جاسمر ل رجب، ابن الحاظ وحسنه ( ٥٨٩

(.٢٦٦/١٣))صأا؛(وانظر:كحانرى الصالحين 
؛(وعمدة٤ ; ١٣)^ ٧١نح (وانظر: ٢٣٦•، ٢٣٥٩)رنم (وسلم ٩٣، ٩٢)رنم البخاري )؛(أخرجه 
١(.١ ١-؛  ١٣)Y/القاري 

)"آ/وَا(.لم)رقمآ«آ(وانظر:شرحالووي سمجهم



اشئضاش1و(:=

فإنهوالمدر الخالق أحكام ق أما ٠ موكم تكم نني إن ۶ تعاق• فقوله هذا وعق 
يسوهمفإنه التكاليف أحكام ق وأما عنه، سألوا مما يكرهونه ما لهم يدو أن يوهم 

عنه.سألوا مما تكاليفه عليهم يشق ما لهم يثدو أن 
أنأحدهمات قولان فيه ه لمح؛ تثد آلمرءان يرل، جن عي يطوأ ؤإن ٠ • تعاق وقوله 

لكم،وبين لكم أبدى وعلمها تفصيلها عن فالتم محوال، بعير ابتداء سأا نزل إدا القران 
إذناهدا ق وكأن ليتزول، المقارن الوقت لا به، المتصل زمنه النزول ب*من والمراد 

منالمغ لتوهم رم فقيه إنزاله، بعد ومعرفته المنزل تفصيل عن السؤال ق لهم 
ءنالأشي1ءطلما.المزال 

نزولونت ل عنها سألتم ما أي والتحذير، التهديد باب من إنه الثاق' والقول 
عماللسؤال تتعرصوا لا والمعنزث يسوكم، بما عنه سألتم ما بيان جاءكم الوحي، 
لكم•أبدى الوحي زمن ق له تعرضتم ئن بيانه، يسوكم 

رخمةعنكم ييانما ُلوئ بل وأمرا خرا بياخما عن أتمات ٩ عيا آق عما ۶ وقوله• 
حليم.غفور واقو؛اآ وحلتا، ومغفرة 
عفاالثانر القول وعك عليكم. توسعة بما التكليف عن اه عفا الأول القول فعق 

بيابما.يوكم لثلأ بيابما عن اظاة 
تلكنؤع أراد ه كنفر_رتتح غا قزأنتحوأ هظب من قوم نالها قد ؤ وقوله؛ 

لهمبينت، فلما المسائل، هذه لأمثال فبلكم من قوم تعرض فد أى أعياما، لا المسائل 
له.تعرصوا ن والتعرض مشابمتهم فاحذروا بما، كفروا 
لهبدا إن عما للسؤال يتعرض أن للعبد ينبغي لا بل الأية، هن«ه حكم ول؛ 
بعفوائازأ.ويأُحال• أمكنه ما يتعفى بل ساء0، 

سألهّ ،١ تخبرنا لا الميزاب صاحب، يا ه! الخaلا>٠تا بن عمر قال ههنا ومن 

jالرزاق ومد ( ١٨رمم  ٣٢)ا/ والدادض ١( ١  ١٤رمم  ٢٥•)ا/ اممرى ق الهتي أخرجه )١( 



جووئ1ؤؤل=^ا
لا؟أم أطاهر مائه: عن رفيقه 

عنهطواه ما وعاقبته أحواله من له يبدى أن ربه أل يأن للمد ينبغي لا وكذلك 
فإنهاس، يكرهه لما تعرض ذلك حمح عن وال فالله، أبدي إن يوءْ فلعله وستره، 
أعلم.واللم عنها، ٌكتا ولدلكؤ إبداءها، يكره سحاته 

أشإل أهتدتئزإُ إذا صل ثن بمزكم لا أنمنمحز غ0وأ ةا٠ثوأ آلذين تا_يا نؤ 
©4•يعملون يمائم يثؤغم «صجعمحإجميعا 

هانمسآكم غننآيب ءامثوأ آليين ئقايا ُؤ الأية. تعاق: قوله عن ثعلبة أبو ه، سأله 
شحارأيته إذا حنن المنكر؛ عن وانتهوا بالمعروفه، رااسمروا فقال: ١[ ٥■ 

ولعال؛،، ؛نق؛.، IJIa؛برأيه: رأى ذي كل ؤإعجاب مويرة، ودنيا مئعا، وهوى مطاعا، 
فيهنللعامل الجمر، علن القفي مثل مهن الصبر أياما ورائكم من فإن العوام؛ عنك 

أبوداود.ذكره ر عملكم،، مثل يعملون خممن أحر مثل 
أحكاممن عليه هم بما الخلق عك بالإنكار كتبه وأنزل رمله، اهله بعث 

دارإل الدار وانقسمت، الكتنمح، وأنزلت، الرمل، أرمالت، فبهذا وغيرها؛ البثرية 
الرملق طعن ذللث، ق فالطعن عليهم، للمتكر شقاوة ودار للمنكرين سعادة 

الدين.ربقة من انحلال ذللث،؛ من والتخلص والكتب،، 

أشدعليهم بالإنكار قائمين كانوا وجدهم أممهم: مع الرمل أحوال تأمل ومن 

تحفةوانظر؛ الحوض صاحب يا با!ففلاث كلهم ( ٤٣رقم  ٢٣/ )١ ومالك ( ٢٥٠رقم  ٧٦/ المصفح)١ 
(.٨٣/ )١ الزرقاق وشرح ١(  ٧٤/ الأحوذى)١ 

حبانوابن ( ٧٩١٢رقم  ٣٠٨)؛/والحاكم ( ١٤٠ ٤ )رقم ص وابن ( ١٤٣٤ )ينم داود أبو أخرن )٢( 
(٣٠ ٥٨)رنم والترمذي ( ١٩٩٨٠رنم  ٩١ا/ )• الكبرى ذ والبتهقي ( ٣٨٥رقم  ١٠٩-١٠٨/٢)

(وداكرثي.٧٥٣رذم٤٢٨/١(وفيتاكاسن)٥٨
٠٣٩امدارج- ٢٣)٣( 



الأسيرض اثئشز الصزء ^^٢ ٩١
=الأذها==^=====^====^^^=ض

حالفهم.من عق بالإنكار بمم آمن من وأوصوا تعاق، اهف لقوا حنن القيام؛ 
الإيمانمن معه ليس الثلاثة؛ الإنكار مقامات من المتخلص ررأن الني. وأخبر 

قال!حتن البالغة، أشد المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر ق وبالغ حردل" حبة 
ءتالْ،امن بعقاب افقع يعمهم أن أوشك تركوْ إذا الناس ارإن 

الأشرار.تسلط ؤيوجب الأخيار، دعاء إجابة يمغ تركه أن وأّتحر• 
اليغلعن كما العم، لعنة ؤيحل والوجوه، القالوب بين الخالقة يوغ تركه أن وأحبر■ 

وجهادبالتي، جهاد وهو الإنكار، أنولع أعق إلا الجهاد وهل تركه• عك إمرائل بتي 
ان...باللمإنكار العلم أهل 

ذواآقثان آلومثة حين ألموت إذا بي؛آكم ^٤ ٢٤،ءامغوأآلذين نا.:اتا يؤ 
آننبمأمصيبة آلأوضءاصن؛تيم ق مميم اذثمّ إن عمكم من ءاحران او منكم عذل 

مأفا ت ؤلوكان نمغا به-، نقزى لا آرتتتعر إن باش يقسمان آلصلوة تعد من خسوتهمإ 

محآلآَمحش:يم
وعملالقرآن، صرح عليها دل فقد — الفر ق المسلمين عل ثهادمم قبول 

شهادةتجوز لا أبي• قال أحمد بن صالح قال الحديث،، فقهاء إليها وذهب، الصحابة، •يا 
ضزتمقإنأنتز ثى 'ؤأوءا-مان فيه! تعاد اهف قال الذي الفر، ق إلا الذمة أهل 

الأشعريمؤمن أبو فاجازها [ ١٠٦اتاJءت لالالارضه 

الكبرىj والمهقي ٤( • • ٥ )رنم ماجه وابن ٦( • رنم ١  ٤٧-١ ٤ ٦ / ١ المحارة) j الضياء أحرجه )١( 
٣٣٢آ/ الكر) ذ واليراف ( ٦٤والمان)رنم الأحاد ف َ ر وابن ١(  ٩٩٧٨رنم ٩ ١ )•؛/ 

٢(.١; وأحد) ( ١٣١رنم ١ ١ ا/ا' وأبوبمد) ( ٢٣٨٤رنم 
اكلرقالحكب.)أ(آحا

القارىوعمدة ( ١٧١انرى)أا/ فح وانظر: ٢( ٠ ٤  ١٣رقم  ١١٦٥; • الكرى) ل المهقي أحرجه )٣( 
(٧٤/١٤.)



موصعوهدا الياب(( أهل من مركم من آخران ررأو حماس: ابن عن روى وقد 
ام.المعن هذا ق جاءت ؤإنما الملمين، من يشهد من نجد ولا محقر ق لأنه صرورة؛ 
كانفإن المعن—قالت! هذا فذكر - أحمد سألت سعيد بن اسماعيل وقال 

الضرورة.عك كان إذا نعم؛ قال• شهادتمم؟ تجوز هل المسلمين وصية عل ذلك، 
يقولهل وقال ذلك، وأنكر يقول؟ من قالا متوحة؟ الأية هذه يقال أليس قلتج؛ 

واليهودىالمراق شهادة تجوز ت وحنبل اس عبد ابنه رواية ق وقال إبراهيم؟ إلا ذللئ، 
وأحلفه.الفر ق أبومومحن أجاز ما عك لميرايثح، اق 

لإلا نيء؛ 3، والمحراف اليهودي شهادة تجوز لا الحارث،: أبي رواية ق وقال 
فلاب خمزكؤ من ءاخران او ؤ تعاك؛ الله قال غيرهم• يوجد يكن لر إذا الفر ق الوصية 

وقولثريح، والعدل العالم قاصي هب من• وهن«ا الموصع، هذا ق إلا شهادتبم تجوز 
الأسعرى.مومحن وأبى عبامحن ابن عن أحمل• وحكاه المسيج، بن معيد 

بنغيلان عن أبيه، عن الحارث، بن يعك حدثني قال: نمير ابن حل.ئتا المروذي! قال 
وصيةعك ٢ دقوقال أهل من رجلان شهد قال: عامر عن حالل. ين إسماعيل عن جامع، 

شهادةكتمنا ولا قليلا، لمنا به اشترينا ما الممر: بحد مؤمن أبو فاستحلفهما لم. م
اضرمول مات مجان فيها قفي ما القضية هذه إن قال: ثم الأشمين. لن إذا إنا اس، 

هماسابن عن -، هانئ أم موك - باذان عن الفم أبي عن إسحاق بن محمد وذكر 
اخولجإحصر إذا قيفز ،منية ءامغوأآليين ينايا ؤ ه' قول ق الداري تميم عن 

وكان- بداء بن عدي وغير غيري منها الناس *برى قال: ١؛ا• ٠ ٦ ؛: xLJl]آلموُت،هالأية 
-سهم بمي موك - مريم أبي بن نيد وقدم الشام فأتيا - الشام إق يختلفان نصرانيين 

وبغدادإربل بين مدينة ت ومقصورة مما.ودة وألف أحرى الواوئاف، ويعد ثانيه وصم أوله شح يقوتاءت )١( 
٤(. ٥٩/ )Y اوا!الان معجم انفلرت للخوارج، وقعة -يا كان والفتوح، الأحبار ق ذكر لها معروفة، 
(.٢٣رقم  ١٦٦)؛/الدارممي )آ(أحرحه 



الممجيرعلن الممحر النوء ^^٢ ٩١
تص0{===دد=====^====د

ماتفلما تميمت قال إلهما، فأوصن ضرض، تجارته أعظم هو قفة من حام ومعه 
مالهدفعنا قدمنا فلما بداء، بن وعدى أنا اقتسمناه ثم درهم، بالف، فبعناه الجام أحدنا 

ذلالث<،من انمت، أسلمت، فلما هذا، غير إلينا دفع مجا فقلنا: الجام، عن فسألوا أهاله، إق 
صاحيعند أن وأحرمم درهم، خمسمائة إليهم وأديت الخبر، ُأخبرّبمم أهله فآتبتإ 
أهلعل به يعظم بما فأحلفهم يجيبوا، فلم الينة؟ فسألهم ه الني إق به فأتوا مثلها، 
بنعمرو فحلف، الأية ه نييآكم شنندة ءامغوأ آلذثن ينا.يا ؤ هلذت اه فأنزل دينهم، 

بداء®بن عدي من درهم مائه الخمفنزعت، وأحومهم، العاصن 

آشحقآمحس محته ممانهنا يقومان قاخران إثما آسحقا الهنا عل عثر زن قؤ 
لمنإذا إنا آعتذيغآ وما يجنا سبيل من ا-حرح Jثبتدذآ لأش ثمينان آلاوفين غجهأ 

نعدرص رد أن أنمحايأ و-نيها عق بآ1تيدة ناثوأ أن د'ولئ،أذرر وج أشيفن 
ه.'؛ئ آلْ-نمق؛ن آلموم لا^٦ادى وآئه ؤآتمعوأ تقوأآثه ؤ؛ 
هندأبي بن داود عن علقمة بن لمة معن حدنونا أبوعييين فقال اليمين: رد أما 

أتاهقضاها فلما درهم، آلاف، سبحة عثمان من لفج امتالمقداد ءرأن الشعبي: عن 
حتنزالا لما أربعة. إلا كانت، ما .اد: القالفقال سبعة. إما عثمان: فقال آلاف،، بأريعة 
فقالوليأحذها. يقول كما أما ليحلم، المؤمنين أمير يا المقداد: فقال عمر، إق ارتفعا 
وحدها(تقول كما أما احلغج أنصفلث،. عمر: 

وانظر:الترمذي، وصعقه ١(  ١٥مٍرْ)j/U اتجري حرير وابن ( ٣٠٥٩الترمذي)رنم أحرجه )١( 
٤(.• ٦ والحك)أ،/ ( ٢٢١المثور>*ا/ اكر 

الحكمة.)آ(ا-هامق 

لالدراية ل حجر ابن الحانغل إساده وصحح ٢( •  ٥٢٩رنم  ١٨٤/ ا الكرى)• ق ال؛هقي أحرجه )"١( 
المحكوانفلر: ١(  ٠٣الراية)ة/سم، ق الزيلعي وكذا ( ١٧١-^الهراية)آ/٦^١١أحاديث تخرج 

والغنىره/حلأم(.( ٣٧٧>ه/



ينكرهولآ المقداد، دلك ورأى اليمين، برد حكم قد ير فهذا 'عبيد* أبو قال 
اليمين.برد عملوا اس. رسول أصحاب من ثلاثة فهؤلاء عثمان. 

التمتن•برد يقضي شريح لكن قال؛ ارحمن همد بن حصن عن هثيم، حدثنا 
رجلعك قضئ إذا لكن أنه شريح؛ عن سيرين ابن عن هثام عن يزيد وحدثتا 

يتحالفولر شيئا، يعطه لر ت يحالف قلم الطالب عق فردها ياليمين، 
يناه عبد بن عون عن عتة بن الحكم عن الأشعثا عن العوام بن عباد وحدثتا 

فأينيدعي، الذي عك فردها باليمين رحل عك قض إذا كان أباه أن عود: مين عتبة 
٢.تحالف لا ما ميك لا وقال،: شيئا، له يجعل لر يحالف، أن 

والسنة.الكتاب ق أصل له اليمين رد أن عق أبوعبيد: قال 
هعيركم من ءاحزان او نغكم عدل ذوا اقثان ؤ تعاق: ايئق قول الكتاب ق قاليي 

[jijLJi :، *٦ .]مقامهمايقومان قئاخزان إقما أنتحمآ ائهما ءيرِعؤي فإن م قال؛ ثم ١
وفاثن'ثيندتهثما احي لذ(بمدثآ باش قيفسمان آ/دأولينن عثو-م آنثحى آلذنن مرنٍح 

ان١^^١^١ ؤ-جؤاهآ عق يالشبلة ياتوأ ان ذ'للغاادن \لخ؛لهوأ إدائيذ أعتدتآإِوا 
.١[ ٨* ، ١ ٧* ،; XUJIايمنتر_لمؤ<]نزد 

فقال:عين،  ٠١٠١اعك بالأيمان امة القق ه اه رمول فحكم السنة وأما 
منقكيفإ فقالوا: ه. قتلته يهود أن خمسون: منكم م يقبأن صاحيكم دم لاتستحقون 

فردهاقال: ، ةتالوهاالما يبوئ من خون لكم »فيحلف قال: تحفره؟ لر شيء عك 
التمثن•رد ق هوالأصل فهدا للأولين، بما حكم أن يعد الأحرين عك اسه رسول 

اواوونت)"اا/هبا(.انظر: )١( 
اوحك)ا،/بم.وانظر:)؟(أحرجه 

فتحابرى)أا/وانظر: ( ١٦٦٩^)^اوخاريررفمما'ا( أخرجه )٣( 



الممسرعلن المنؤر الصوء 

أحمد.الإمام وصوبه ومالك، الشافعي مدم، وهدا ءلت،1 
قه الصحابة عن المقول وليس ى.' ورصي اهلع رحمه تنمية ابن الإسلام شخ مال 
أمكنموصع فكل موصع، له وهذا موصع، له هذا بل بمختلف، اليمين ورد الكول 

يحلمجلر ؤإن استحق حلف إن فإنه اليمين؛ عاليه المدعن فرد به، والعلم معرفته المدعن 
قالالمقداد فان والمقداد، عثم-ان كحكومه وهذا عليه، المدعن بنكول له حكم يإ 

يمكنههنا المدعي فان وحدها*، ، آلافبية كان إل دفعته الذي أن *احلف، لعتمان؛ 
أوإقرار.بيينة إلا له يحكم لر ، يحلفلر فإذا به؟ ادعن وقد كيم، به، والعلم ذللث، معرفة 

إذافإنه بمعرفته، الخمري هو عليه والمدعن ذللثه، يحلم لا المرعي كان إذا وأما 
عمربن التق عبد كحكومجة اّ.ءي عك ترد ولر بالنكول، عليه حكم اليمين عن نكل 

١١١يعلمه داء به وما الغلام بيع أنه يحلمؤ اءأن عليه قفن عثمان فإن الغلام، ق وغريمه 
فلماداء، به يعلم لا أنه العلم نفي عل استحالفه إف فإنه البائع، يعلمه أن يمكن وهذا 
بنكوله.عليه قفن اليمين هذه من امتغ 

عليهبه فادعن وكذا، كارا فلأن عك له أن دفترْ: ق أبيه بختل وحد إذا هذا: وعك 
اليمين،عليه ترد ل! إياْ، أقرضني أو هذا أعطاف أيام أن المدعي• إحلافإ وسأله فنكل، 

ذلك،،يحلم عليه المدعن لأن بالكول، عليه قفن ؤإلأ عليه الخءن حلف فإن 
عنونكل عليه، المدعن فأنكر بمائة، ءليلث< أحالني فلأنا أن عليه ادعن لو وكذللث، 
لرإن فههنا وحذ• احلم، ولكن أحاللث،، فلأنا أن أعالم لا أنا لاّ*ءي• ومال اليمين، 

عليه.المدعن بنكول له يحكم لر ، يحلف
وباهلقاليمين، ورد النكول ق النز؛ع فصل هو الغض، رحمه شيخنا احتارْ الن>ى وطا 
التومح،•

صنابيه علما يتزل أن زك بمتجلخ هل منيز آس ينعيمى ئ يا ذ إؤ 
ملونناوثْلآن ميا ةْكل أن يرين• أث؛؛قالوا ثوبيئن ًفئم إن آنقوأآس قاو آلئماء 



أ=ء'سؤؤه 

منهمآالهثّرينآآس محنى يال، منآلئنيدسقق؛، ■ءد؛ا ويكون صذكا قد أن ونعلم 
ojUؤآووقئا نغك و،اية ؤءاخرنا عيدا لنا ؛ L»_jT_مآيدi_ip  0انزل، 

حءرآتلآئنزث؛:4■
[.١١٤]الماتدة: منآلسمآءه مابدة عنيغا 1)ثهزتيآاولأ ؤ المحت دعاء ق جاء 

عليه،نبه ولا لهدا تعرض أحدا رأيت ولا سواه، القرآن ق يجيء ولر الأمرين فيكر 
الموال،هدا فان له؛ وتعظيمه بربه، المسيح معرفة كمال، عق؛ دال، عجيب سر وتحته 

بآلثنآ، من مآيدة علما يتزل ان نبك سممليع هلآ ؤ ت له قومه سؤال عقسبح كان 
الإيمانوأن عنه، أل يأن يليق، لا مما هدا أن وأءلهمت ،(، ^١٥٧فخوفهم [ ١١٢

ماإق يجابوا لر إن اكلئ، يداحالهم أن المسح وحاف الهللب، ق ألحوا فلما يرده؛ 
وصفاته،أسمّائه بجمع ، ١٧٥١عل، الثناء عل، الدال )اللهم( باسم الموال ؤ، بدأ سألوا؛ 

وأنما، عليه المشي ربه لأسماء الذاكر الحامل. المثني بصورة نموره ذللثج صمن فقير 
بدللثج،الريّث، عل، يثتى أن هو• إنما الحاجة؛ هذه وقفاء الدعاء هذا من المقصود 
صدق،عق برهايا ويكون وربوبيته، قدرته شواهد ؤينلهر آلأءه، ويذكر به، ؤيمجده 
العللم،،معه يحن أمر اه؛ علي والثناء الإيمان زيادة من ين.للثح فيحصل رسوله؛ 
الذي،الرب واسم به، عليه بمي، الذي اهْ اسم بالاسمين• فأتي، فيه؛ كالعن«ر ويكون 
الأمرن.مقام المقام كان لما به؛ ويسأل يدهم، 

مناس يؤتيه الن.ى الفهم منر فانه فهمك؛ عنه يب ولا العجيتج، ر الهذا فتأمل، 
الحمد.وله كتابه، j، يثاء 

هذا،قبل، الذي الوجه 3، سره ذكرنا فقد الخهئاب، ؛لفظ الثي،ء عل، الملام وأما 
قريب'به فالعهد 

-؛بمة-ه

داي،جآ. ١٩٤)١( 



امحمحامحرالنوء اأ=ك 
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سدونآشإّ دأى ءأثكلأامآئ-ني منيم آن محنى آس لط ما إد حمؤ 
نافتلم علمثهُ قمد إنك؛تقالتهُ بحي ل ليس ما اقول، ان لن يكون ما تحنتلث دالا 

يب-ءاءِردى مآ إلا ثم ئك  ١٠٠آلخثوب اثعئم إلك ئعسك ق ما اءل»و ولا ميى ئق 
أنتكث ثزتثى للما ذأ-لم دمت ما عفيم وكن ؤرتكمج وف آس آعبدوأ أن 

ثغفرلهمؤإن عبادك مإبم تعليم سِءنيدئ:أإن كن عق وأنت غيأج آلرؤيب 
ه.رزح؛ ازأميوظبخئ قإدك 

وموالهم،وحطا-يم، اهف، مع عليهم، وسلامه اه، صلوات، الرسل، أحوال( تأمل 
يه؟قائمه بالأدب مشحونة كلها تجدها كيف، 

أتله،لر يقل: ولر ١ا.  ١٦^ ٧٧١]ه ءلنتةُ ص إنفأفإث! ؤ :٠ المح قال، 
ومره،بالحال( مسحانه عالمه عق الأمر أحال( ثم الأدب، حقيقة 3، الجوابين بتن وفرق 

سبحانه،به يختص وما ريه، بغيب عاله: عن ه نفبرأ نم ه ئفسى ق ما لعلم ؤ أ فقال( 
كلها،الضوب بعلم بتفرده ووصفه ريه، عك أش ثم ه يمسلئ، ؤر ما اعلمّ ولا ؤ فقال(ت 
أمرْما يغر لهم قاله يكون أن نفن يم ا ١ ١ ٦ لالماثالْ؛ ه الغيوب عئم انتر إيك ؤ فقال،: 

يقائ(آعبدوأآس بهِء مآا*/(يى إب تلث،كم ما ؤ فقال(: — التوحيد محص وهو — به ربه 
الوفاته بعد وأنه فيهم، مقامه مدة عليهم مهادنه عن أحبر نم ١[،  ١٦لالمائدْت ه ؤرت5م 
فقال(!عليهم، بالامحللاع لوفاة ا بعد الخمري هو وحده هلث اه، وأن عليهم، له اطلاع 

شهادةكل فوق سبحانه شهادته بأن وصفه يم ه دمتؤًوم ما 'بيدا كتحث،عنيم وؤ 
يإبمتعديم إن ؤ قاوت ثم ١[،  ١٧]المائدة: ه نيد سء ؤ وأعم، 
عبيدهرحمة السيد شأن أي، المقام، هدا مثل ق اس ح الأدب أبغ من وهدا ه عبادك 

—عبيدك كوتهم مع — عذبتهم نإذا لغيرك، عبيدا ليسوا عبيدك وهؤلاء إليهم، والإحسان 

)ا(صمدارجر'اآ.





ااممس؛رالئوءالميرهلن \^=^م 
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آلأئهر-محتها ص محرى جثت ^ أوصندفى نفع j)؛ هذا اقث  Jiiؤ
 _A^<■ ذ'كموآلهموث((.4 عئه وزضوأ غهم آس رمى فآآأنداج•

هآلمئمودك> هم ١^١!^ بهِء وصدق يالحبمدق جاء وآلذى ؤ ت تعاق وقال 
وحاله،وعماله، نوله، في1 المدق ثانه من هو بالصدق؛ جاء فالذي [ ٣٣]الزر؛ 

الثلأثةتهذه ق فالصدق،  الثلأثةتهذه ق فالصدق، 

ّاقها.عك الشالة كاسواء الأهمال: عك اللسان امتواء الأ/ال: ق فالصدق 
عكالرأس كامتواء والمابعة، الأم عك الأفعال امتواء الأعمال: ق والصدق 

•الجد 

وا'اس؛فراغالإحلاص، عك: والجوارح الفل—، أعمال استواء الأحوال؛ ق والمدق 
كمالوبحسب بالصدق، جاءوا الدين من العبد يكون فذلكؤ الهلاةة، وبذل الوسع، 

صلويقينه.تكون يه، وقيامها فيه الأمور هده 
الصا«يقاارر محمي الصديقية، سنام ذروة وأرضاه؛ ه الصديق بكر لأبي كان ولذللث، 

الصادق.س أبلغ والمدوق الصدوق، س أبلخر وءالصديق(( الإطلاق، عك 
كمال>ع لالرسوله، الانقياد كمال وهى: المديقية، متبة الصدق؛ ماس-ج فأعق 

للمرسل.الإحلاص 

الأنهرثبا من زى حثت ويدخثهز ؤ المجادلة: سورة آحر ل تعاق ؛وقال 
همآئي حزب ان ألا حرب اولمك عجءج زرضوأ غيم آس رمى يهاج حنلدلن 

[.٢٢آشنونهلسدلأ: 

•ءنهُوزصوأ غتيم آس رمئ أبدا فيبآ حنلدئ ؤ : 4 ئغن لنر ؤ سورة آخر j( وقال 
.٨[ ]اب: ه ئهُ ضئ بمن يم، 

'ماأ.دارججأ.)\(
.دارج-بمآ. ١٨٧)٢( 



جقوإة1ؤؤلح^|
الصالحة،وأعمالهم ؤإيمانيم، صدقهم عك• جزاءهم الايات؛ هذه فتضمنت 

لهمحصل ؤإنما عنه، قرصوا قارصاهم؛ ه، بان ولايتهم، وعدم أعدائه، ومجاهده 
ديناروبالإسلام ميا، وبمحمد ربا، به الرصا بعدت هدا 

المادةسورة تممسر من حمعه اثللأ يسر ما هدا 

العالمينرب س والحمد 

٠٠٠

الجمعةليلة ق المارك الكتاب هذا هن اكال الجزء تحقتق من الانتهاء وتوفيقه تعاق انك بحمد تم ( ١ أ
يتقبلهأن وجل عز الموك سائلا آم ٠ ٠ ٩ يناير من وّاآآ — ٠١ ٠٤٣ الحرم اد0، شهر من  ٢٦الموافق 

قيمابن الجليل الحاغفل مؤلفه يه ينفع حيروأن عك لقائه ليوم وثوابه أجرم له ؤيدحر حسن بقبول مض 
حيرعق حم وجعض اه، رحمه الصالحي الحمد عل النبيل الشخ جامعه به ؤيي ادلع، رحمه الجوزية 

وآلالهليبين وصحايته الشين وخاتم العالمين رب رسول ائللأ عبد بن محمد الشافعين سيد لواء تحت 
ربقله الحمد أن دعوانا وآخر محمد، ورسوله عبده عك وبارك وسلم الله وصلي، الختامين الغر بيته 

العالمين.



امحيرض الممحر الئوء ا؟ًًًًء، 
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اسوس

الموصؤعالممحت 

ه.يه يد ثئ )ما ئ محبمد ؤ ت تعاق قوله ق حثا ب ٥

الأعظم.اس اسم ق والأثار ه آلموم ألص ؤ تعاق؛ قوله ق حث ب ٦
اليئة.التأؤيل واثار عديدة، أصناف لمناولون ا ٨

يتفميل.الأية حبألخهوته للغاّي نح؛ ؤ ت تعاق اس قول  ١٢
المتقين.صفات وذكر اتقاه، لن الخير من  ٧٧٥١وعد ما ذكر ١ ٥ 

والحكمة.والعزة بالألوهية، له حلقه حير وشهادة ه، لتفانيق شهادة ذكر  ١٧
ّه يالقتط يآيما ؤ تعاق! قوله  ٢٥
الخ.التةا..يرالثاق وأما  ٢٨
ي4.وقوله-ماق:>لآإوني  ٢٩
إلح.تحب لا ذاته أن تزعم والمعتزلة الجهمية  ١٢٢
الخ.والدلالة البنان تضن سحانه شهادته  ٣٣
إلخ.له والمشهوق■ والشاهد عاليه والدلول، والدليل والحجة الدعوة هو القرآن  ٣٩
إلح.ه لتتمزنلأ كهموأ ونقولتؤ تعاك• قوله هذا ومن  ٤٠
إلخ.عباده قلوب ل أودعه ما نهايته ومن  ٤١
إلح.العلم أهل عك الياء الإلهية الشهادة طْ ضمن وي  ٤٤
والإفلهارإلخ•والمتتن بالإقرار العلم أول شهادة فرت وقد  ٤٤
تام.بوصوح مقرة الأية عئللث،آت.الث،ب( أللهمّ ئل ؤ تعاق! قوله  ٤٧
إلح.وصفاته بأممائه ائلأ لوال متدوب الداعي  ٥٢



تاج|تالفهرس
وصؤعالمالصفحة 

إلخ.ه نفوتحذيرهم ونواهيه أوامره لعباده اييث رحمة من ٥ ٤ 
لمحبته.الجالمعة لعبادته الخلق حلق محيحاته الله  ٥٦

الأية.٠ آس تحنون كثز إن ئلآ ص ت تعاق قوله ق بحث  ٥٦
الخ.اس لمحثة شرط ارسول ١^٤  ٥٦
إلخ.عثرة للمحبة الجالبة الأسباب فصل  ٥٧
إلخ.بالبينة للحبة المدعون مهلالبة  ٥٨

أقام.حمسة والزهد أقسام. ثلاثة المحبون ٦ ٠ 
وعلاقته.اهلازا مع والحب الله ق الحب بين الفرق  ٦١

إلح.قواعد أرع عق يدور كله الال.ين ٦ ١ 
الإيمان.حلاوة ووجود المحمودة، البحة أصل بحثا  ٦٢
الخ.مةا.مات من له فلابد حدا متغرثا الحكم كان إذا  ٦٤
إلحّقبله، لما مناقشة ه وأرنج، وأسجدى ؤ تعاق• قوله ق بمحث  ٦٤
ذلك.وأدلة ُالقرعة الحكم الأ-حكام; ؤئرق من  ٦٦
إلخ.ايج؛ إبراهيم الله ني ق دعواهم والعاري اليهود عق الرد  ٧٢
معهم.والملح نجران وفد قصة ذكر  ٧٣
القصة.هذه فقه  ٧٩

وامزامهم.الكتاب أهل علهاء بعض مع القيم ابن مناظرة  ٨١
قالإيات سياق إلخ ه ءادم كمثل آش عضد عهني مثل إيت ؤ ت تعاق قوله  ٨٦

العلية؟للأمانة النافية باعمالهم الكتاب أهل توبيخ 
المثبتةوالاثار يعده وما قبله وما ه ي،ءكلمهلم ولا ؤ تعاق؛ قوله ق بحث  ٨٩

عيامحا.له ورويتهم عباده اس لكلام 
الخ.رعاع وهمج ومعلم رباق ءالم ثلاثة: الناس  ٩٣



الممسيرعش المن؛ر الصوء 
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وصؤعالمالمصحة 
ايمة.ه نعد طلإوا قوما T_ ؤ'يزلجثى تعاق.' قوله ق بحث  ٩٥
الشرائعنح ق عليه محجور الرب إن قولهم ق اليهود بأمة الشيهلال تلاعب  ٩٨

وما'هماتمممسمح•
الأية.ه ألتيت حج ألئاّي عل ؤممي ؤ ت تعاق قوله ق بحث  ١٠٣

بلفظأو الأكثر ق والهي الأمر بلفظ ينكره ويحرمه يوجبه ما اه ذكر إذا 
أوجه.عشرة من بالتاكيد فذكره الحج ي إلا والتحريم والكتابة الإيجاب 

*كرة وهى ؤصده يدعوإل بما البيّتؤ محاسن يكر 
حاجة.كل ق الحاجة حهلبة 

الأية٠ه باش ومنيعتعم ؤ • تعال قوله ق بحث 
نوعان.الاعتصام 

إلخ.عليه فهوالتوكل به الاعتصام وأما 

الأية.ه ألدقا ألموة هندم ل يخففون ما *ثل؛ ؤ • تعال قوله ق بحث 
Aسآلآْرسء ص ليس ؤ تحال؛ قوله ي بحث 
•وحفي حل نوعان: وهو الربا و بحث 

المعصية.عك الإصرار حكم وذكر الجنة له ممشى من صفات ذكر 
الأية.ه مش ^5^ من حلت قد ؤ تعال؛ قوله ق وبحث التوبة ثروط 

أحد.غزوة وقاع سياق 
والفقه.الأحكام من أجل غزوة عليه اشتملت ما مهياق 

أحدّوقعة ق المحمودة والغايات الحكم بعفن ذكر 
تعزيةأحن الأية ه آثد سبل ل قتلوأ آلدنن •محنآن ولا ؤ تعال؛ وله قق 

وألهلفها.

٠٦

٠٧

٠٨

٠٨

٠٩

١٢

١٢

١٣

١٤

١٥

١٧

٢٠

٣٢

٣٦



وصؤعالم
وانصرفوا.ببدر المقبل العام سيفيان أبي مع المسلون تواعد الحرب انتهت ّ  ١٦٢
إلح.لمقابالتهم الملين وحروج العودة المشركين محاولة ١  ٦٣

الغزوة.هدم ق لللين حمل مما تتبط التي الحكم  ١٦٣
١الأسباب وفعل والتوكل ه آلوْكين حننثاآثدؤبعم ؤ ت تعاق فوله حول بحت ١ ٧ ٠ 

^قنينازث؛هكالآيةؤ
الضدين.حلق اس حكمة من  ١٧٥
إلح٠اه عدو إحراج اهنأ حكمة من ١  ٧٧

الخ.الفكر مجرى حول وبحث اس أسماء ق الفقه ذلكت وحماع نوعان اقلع معرفة  ١٧٩
الفكر.مجاري تفضيل  ١٨•

الخ.الفآكرة هذ|ه ومجارى وأحكامه وأفعاله الميول صفات ق الفكرة ١  ٨٢
القلب.صلاح وهوأصل القرآن تدبر من للقّلب أضر شيء لا  ١٨٥
الأية.ينادى نثاديا نمعغا رJتآإئتا ؤ ت تعال فوله ق بحث  ١٨٨
الض.من ومورد مصدر له الشر  ١٩١

الأحرة؟ق والرابع ثلاثة الدنيا ق الل.نوب مطهرات ١  ٩٢
الذ،دومب.ومغمرة يات، التكفر بن الفرق ق فمل  ١٩٢

الثلاثة.هده بين والفرق تعالتؤأصموأومحبمابروأوزايطوأه فوله ق بحث ١  ٩٣
■ةةُاأققاأ

ه.حدة قو' ثنيلوا الا حفتز ثإن ؤ تعال قوله ق بحث  ١٩٧
ذلك.من المرأة ومغ أربعا يتزوج أن للرحل الإباحة ق الحكمة ما ٢ ٠ ١ 

ذلك.من المرأة ومغ وغيره بوطئ بامته يستمع أن للرحل الإباحة ق الحكمة ما  ٢٠٤
^:ؤىكJو٠ُسثامثاهالآية. ٢٠٤
الأية.ه ا توتوأآلئنهآء ولأ ؤ •' تعال قوله معتن  ٢٠٥



الممسيرعلن المنير الصوء ^=^؛ ٩١
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الموصؤعالصفحة 
غيرهم.عملية وحكم الصحة، ي الأولاد عملية حكم  ٢٠٦
المحوص.فهم ق الناس تفاوت بحث،  ٢٠٧
إلخ.فيها مختلف الفرائض ق ائل مذكر  ٢٠٨

الأية.4 نصار ؟'أووزعض و>ٍئؤئوطئ سنعد ؤ تعاق؛ قوله ق بحث ٢ ١ ١ 
الكلالة.ق والخلاف الإخوة ْع الجد ميراث  ٢١١
وأحكامها.التوبة بحث  ٢١٢
الهامة.عالم من الناس اليعمع حكمة ق  ٢١٥
ذلك.ق والاختلاف الأجل؟ عالم تر بحماك الش والحكمة الفائدة ما  ٢١٧
حكمالعقل. ٢٢٠

نبيه.٠لسان عق الماء من اه حرم ما ٢ ٢ ٠ 
ه.وحلىألإسنصعِعا ؤ تعال! قوله ق والبحث عنهم وتخفيفه بمائه اس رحمة  ٠٢٣

كلؤإلغاء الآية ه عنتزاضبخلم تكور؛لمنحنره ]لآأن ؤ تعاق: قوله ق بحث  ٢٣٢
اليع.حكم خالف ما 

أوغيره.لبرد يفره والاغمتال أحتب من ذكر  ٢٣٢'
المحرمات.واجتنب الواجبات أدى من حكم  ٢٣٤
أهلعك إزراء فيه من عك والخوف متقاربة، بأقوال الكبائر ق الاختلاف  ٢٣٥

المعاصي.

وهيالمالكين ءلريق ق اكيطان يجعلها الش العقبات ق الوقؤع من الخوف  ٢٣٨
مع.

وجنوده.اهو عدو محانلة ق وآثار المابعة العقبة ق البحث آخر  ٢٤٢
له.خدمتها وحكم لزوجته الزوج تائب حكم  ٢٤٤
الروجتن•بين الشقاق ق ه اللم رمول حكم  ٢٤٧



الفهرس

الموصؤعالصفحت 
الفقاتضالأىرب.ذكرحكم 

والرياء.والبخل والفخر الاحتيال حكم ذكر 
ه.وفعاله البكاء حكم 
الأية.ه وانئزنكزئ يمزبوأالصلوه ءاسوألا ئناياآلذنن م ت تعاق ثوله ق بحث 

والموسوس.والمعتوه الكران تصرفات وحكم تحريمه وحكمة الكر حد 
الجنابة.من الغل وحكم البدن يفر عما والحمية الصحة حففل. ق ه هديه 
تعاق.اه كتاب من ذكره ق ورد وما الأشرف بن كب قصة 

الأية.ه اهلها تودوأ^لأمثتإل ان إِنآسيامركم ؤ ^١^،؛ اهه فول بحث 
البينة.حول والتفصيل الخ• أشياء ثلاثة إل يحتاج الحاكم 

الواقع.ل الواجب وفهم الواقع فهم ت الفهم بنوعي إلا بالحق الحكم يمكن لا 
إلخ.الحق يبين لما اسم الصحابة وكلام رسوله وكلام اقو(ق كلام ق المنة 

الولاياتحميع أن وذكر كفاتيا وجوبا لم مكل عل ووجو-يا الحبة ق بحث 
النكر.عن والهي بالمعروف الأمر مقصودها 

فالأفضل.الأفضل والعدلت الصدق باهل يستعين أن أمر ول كل واجب 
الشؤع.ق لها حد ولا العرف حب ولاية كل اختصاص بحث 

الخطاب.وفصل أفصل أيهما والبصر المع ل الخلاف 
الأية.٠ واطيثوأآلئسول اطيعوأآق، ؤ تعاك؛ نوله ل بحث 

الأمراء؟أم العالخاء هم هل الأمر: أول j الخلاف 
رسوله.ومعصية اهلع معصية سببها كلها والأخرة اللءنيا مرور 

الموصر؟حالفا بما الإفتاء تحريم 
الطاغوت،إل تحاكم فقد هو الرسول به جاء ما غير إل تحاكم أو حاكم من 

اهع.كتاب ق وصفامم 
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التمسيرعلن الميم الصوء 
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الموصؤعالصفحة 
الصلاة.أغامرا U الأمور ولاة أص عك الخروج عن النهي  ٢٨٧
المم.من لهم اه أعد وما العاJل ولاة فضل ذكر  ٢٨٨
بيانسةاكأرللخةواسللأخاّ ٢٨٩
•عليهم والحكم صفاتمم ^وذكر ءامنوأ يرعموزأيهم ؤ تعادت نوله ل بحنر  ٢٩٣

هوالرسول ورثة وذكر الأية. ه وآلثّول قم' ئي ومن ؤ نعادت فوله ل بحث ٣ ٠ ١ 
الشهداء.ودماء العلماء ما.اد أففالية ل والخلاف 

ألديامثع ئل ؤ تعاق؛ اتى، قول حعه الأجرة ق والترغيب الدنيا ق الترهييؤ  ٣٠٥
قلأ4•

مآأصانكمنحنئةؤ تعاق؛ اه، قول حول ومحني وحبري قدري بين متامحنرة  ٦٣٠
ه.أش قمن 

اعبتارءوعدم الأية. ه عم1ش عغد من ن ولوك! ؤ تعالت نوله عك القياس بحث  ٣١٠
الأقبة.لمضاربة 

وهوةل.ره يشتْلوثه آليين لعلنه ؤ تعاق؛ بقوله الامتنبامحل أهل تعال اقلع مدح  ٣١٢
اللفظ.فهم عل زائد 

اهرٌ.عند جراوْ له متهما وكل والميتة الحنة ق له صارشفيعا غيره أعان من كل  ١١٠ ٣ 
الأية.ه فش ثكمحِقآثئيؤذ هما ؤ تعاق؛ نوله ق بحث  ٣١٤
بحوث.وفيه منه، التوبة تقبل لا ما الذنوب من هل ق الخلاف  ٣١٥
القرآن.من ذلك وأمثلة مواصع ق ياق تعاق اهيع كتاب ق التساوي نفي  ٣١٩

الجة.ق لهم اةوٌ أعد وما درحامم وذكر الجاهدين فضل ذكر  ٠٣٢
ذلك.وأمثلة التام، الفاعل منزلة صاحه بمزل التام العزم أن الشريعة قاعدة  ٣٢٨
ة.الخمالأحكام إل امها وانقالحيل ق الكلام  ٣٣١

إلخ.للهوى. يخلق إ أنه ق التفكر — عدوه يراغم أن عيده من يحب اقلٌ  ٤٣٣



محق——=^اج-
وصؤعالمالصفحة 
الخوف.صلاة ق ه هديه  ٣٣٤

التة.أتمها أنه شت ولر أسعاره، ق الرباعية قصر ق هديه.  ٦٣٣
عملهما.وتأؤيل وعثمان عائثة إتمام ,يحث  ٣٣٧
اجد.المق الجماعة حضور وجوب أدلة من  ٣٣٨
الجماعق.عق قدرته مع المتفرد صلاة تصح هل  ٣٤٠
إلاعين فرض المساجد ق الصلاة فعل أن له تبين التأمل حق السنة تامل من  ٣٤٢

لعارض.

الأية.سأوغاّيب يضئمون ؤ تعاق؛ قوله ق بءُث  ٣٤٨
العلمهي فالحكمة ظكأمحممبو1ئكْهه تعاقتاؤ قوله ي بحن،  ٣٤٩

الصالح.والعمل اكافع 
٠ه دوذهِءإلا من ئد إن ؤ • تعاك قوله ي يحث  ٣٥٣
تعاقتؤوسزإمابم5مه.قوله ق بحث،  ٣٥٧
ه.حلة جبمحِ إبر آس وآمحد ؤ ت تعاق قوله ل بمحث  ٣٥٩
احتلام.بعن. يتم ولا تتامر اليتيمة أن اسمه رمولط قضاء  ٣٦٢
الأية.ءامغوأعوثوأهو'صأكشط.ه يتاياألدين ؤ ت تعاق قوله ق يحن،  ٣٦٣
ومنالأية. نبيلا4 عزآلوط ولزتيو 'ؤ تعالتقوله ل بحث  ٣٦٧

المينّساممفارضامئأملأكاوأعظم 
فيها.الدنياوما حيرمن منها الواحدة حصالة نحومائة الإيمان عك اممم رتب  ٣٦٩

بحويثا.وفيه الأية. يندايعكمبا يسراآق، ما ؤ •' تعاق قوله ق بحث  ٣٧١
ميتثمهزه.نمضم قتما ؤ تعاق؛ قوله ق ؛حث  ٣٧٤
ثم'4.تين ولكن > تعال: قوله ق والخلاف ص طيه نمة ذكر  ٣٧٥
٠ه ثبمكليما موسى آس وكلم ؤ تعال؛ قوله ي بحث،  ٣٧٧



التفسيرعلن الئيئ الصوء ،==ت 
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الموصؤتعاكنحة 
مجاز.لمؤمن اثيعآ تكليم إن ناوت من عك الرد  ٠٣٨

الأية.ه زليلك بْأاذزرأ ثهد ؤتعادت قوله ق يحث  ٣٨٣
مخلوق.القرآن أن دعواه! الجهْي عك الرد  ٣٨٥
إليه.وأةر-م حلمه أكمل وصف العبودية اقلع جعل  ٣٨٧

جقاألةا:مح
^٠وثعاوثواعلآلزوآلمموئ ؤ تعادت قوله ق بحث  ٠٣٩

ب.■ءلآلإومِوآلأن.ؤ'ن يناوئوأ ولا ٠ تعادت قوله ل بحث  ٣٩٤
اس.وبين بينه فيما الحبي. حال  ٣٩٨
ومركبه.وؤلريقه الأجرة زاد وصف  ٣٩٩
٤٠ الأ،،.آيات وتدبر التفكر دوام هو إنما وعموده الأمر رأس ٠ 

ومقيدة.مهللتة نعمتازت النعمة ٤ * '

٤٠ النعمةالمهللمةهيالشيمرح٠٦١قالحقيقة.٠ 
رحالأ.له لوأن دين من له يا ت اللف بعض قال  ٤٠٥
تحالت>هملمسمحمديمه. ٤٠٦

الجاهلالكلب وصيد حلال المعلم الكلب صيلو أن العلم شرف عك يل.ل مما ٤ ٠ ٨ 
حرام•

حبيثة.فهي المحصنة غير بخلاف القرآن بنص المحصنة الكتابية نكاح يجوز  ٤٠٨
الوضوء.أعمال ترتيب ق الخلاف  ٤١١
يالوصوء.الوضوء أعضاء احتماص حكمة  ٤١١٠
للقلوب.وغاواء ودواء وشفاء ؤإحان رخمة تعادت الرب أوامر  ٤١٥
الشريعة.بنفس النوة عك الأسا.لأل  ٤١٦
والبل.نية.الملبية والمؤصالح عفليمة حكم من عليه اشتملت وما الصلاة  ٤١٨
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الموصؤعالصفحت 
بتفصيل.الأصل والكافر والمرتد الزنديق توبة قبول ق بحث 

المروق.يضمن هل يدْت قهلعت إذا المارق توبة ق الخلاف 
وجوابه.الزال فرج ^ ٥٥دون المارق يد قطع عك اعتراض 

بتفصيل.الخ والأموال النفوس عل الجنايات عقوبات ق الحكمة ق بحث 
الخ.مواصع ل شرعت المالية العقوبات 

أنولع.ثلاثة كفارة ولا فيها حد لا التي المعاصي ق التعزير 
يعحجة.إلا الجناة يوحد ألا وحكمته اس رخمة من 

ومفصل.مجمل تقدم: ما عل المعترض جواب 
وحنن.كاملة معان ولها مدح كلها الرب أسماء 
والناصب.والمنتهب المختلس قطع وترك القليل ل لأسارق قطع بين الفرق 
بالكفر.غيره رمن من وحد القذف حد بين الفرق 
الزنا.وشهود القتل شهود بين الفرق 
القدف.ق العبد وحد الحر حد بين الفرق 

وجوابالمتماثلات بين فرق اكرع إن ت بقولهم والحكم المعال تقاة اعتراض 
الاعتراض.

الأية•يْليظوبم4 لزيريآسأن اولنبممس قوله ل بحث 
الإسلام.بحكم الحدود ق الكتاب أهل عك اس. رسول حكم 
ه.آقت اتزن ينآ لز"-،ةك0نى ومن ؤ • تعاق قوله ل بحث 
خمةأنواعّالأكبر الكفر 

نوعان.الجحود كفر 

والكفر.الإيمان حقيقة معرفة عك بي الحكم 
الكفرنوعان.
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